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طاعة ال�س��لطة.. في تنفيذ جرائم! "تحليل �س��يكولوجي" 
6د.قا�صم ح�صين �صالح يكتب:

 العراق على موعد مع حالة جوية جديدة
 متابعة المدى

ت�شري تنبوؤات الطق�ض اإىل ح�لة جوية رطبة متوقعة قد جتلب بع�ض املف�ج�آت خالل يومي 
الثالث�ء والأربع�ء املقبلني. وق�ل املتنبئ اجلوي، �ش�دق عطية، يف تدوينة ت�بعته� )املدى( 
ام����ض ال�شب���ت "عندم���� تتق���دم الخ�ديد اجلوي���ة يف الطبق����ت العلي� من ال�شم����ل الغربي 
ب�لتمرك���ز املبني يف ال�شور اأدن����ه، ويكون اندف�ع املنخف�ض اجلوي ال�شطحي اأكرث نحو 
�شم�ل اجلزيرة، ج�ذبً� معه رطوبة مدارية من اجلنوب الدافئ وامل�شبع ببخ�ر امل�ء، يعني 
اأن اخلري الوا�شع هو العنوان الأبرز للمن�طق التي ي�شمله� التمدد الرطب ونق�شد غربي 
و�شم����يل الب���الد يف هذه احل�لة املتوقعة يوم���ي الثالث�ء والربع�ء". واأ�ش�ف، "ورغم ان 
م���دن اجلنوب والف���رات الو�شط فر�شته� من المط�ر قليلة خالل هذه احل�لة، لكن عبور 

الخدود يوم الربع�ء، رمب� �شيجلب بع�ض املف�ج�آت".

جريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزي
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معرض العـراق
الدولي للكتاب

لإلعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ تميم الح�صن

بعملي���ة  العراقي���ة  الق���وات  ب���داأت 
النت�س���ار اجلديدة عل���ى احلدود مع 
حت�س���يدات  و�س���فت  فيم���ا  اإي���ران، 
"غ���ر  ب����  ال�س���امية  اجلمهوري���ة 

امل�سبوقة".
م���ن  فان���ه  النت�س���ار  خط���ة  ووف���ق 
املفرت����ض ان تت���م ا�س���افة ع�س���رات 

وتقلي����ض  احل���دود  عل���ى  املخاف���ر 
امل�سافات بني النقاط الع�سكرية.

وام���ام الع���راق اي���ام قليلة، بح�س���ب 
تب���داأ  ان  قب���ل  املعلوم���ات،  بع����ض 
بذريع���ة  ب���ري  بهج���وم  طه���ران 
ماحقة املعار�س���ة الكردي���ة يف اإقليم 

كرد�ستان.
باملقاب���ل فان اأطرافا �سيا�س���ية مقربة 
م���ن طه���ران تدف���ع باجت���اه ت�س���فية 

املعار�س���ة وه���ي من عرقل���ت خروج 
بي���ان م���ن الربمل���ان ب�س���اأن الهجمات 

الخرة.
وت�س���يع تل���ك اجلماع���ات انب���اء ع���ن 
"موؤام���رة خليجي���ة- غربي���ة" �س���د 
ع���ن  الدف���اع  غط���اء  حت���ت  طه���ران 

احلدود!
يف غ�س���ون ذل���ك اأعل���ن مكتب حممد 
ال�س���وداين رئي����ض احلكوم���ة تلق���ي 

الخ���رة دع���وة لزيارة طه���ران عقب 
لق���اء جمع���ه م���ع ال�س���فر الي���راين 
يف بغ���داد. وكان ال�س���وداين ق���د زار 
الردن والكوي���ت يف اول ن�س���اطاته 
خ���ارج الباد، فيم���ا توؤك���د احلكومة 
بانه���ا تلتزم "�سيا�س���ة الت���وازن" يف 

العاقات اخلارجية.
ف���ان  �سيا�س���ية  م�س���ادر  وبح�س���ب 
موؤي���دة  عراقي���ة  واأطراف���ا  طه���ران 

للجمهورية ال�سامية "غر را�سية" 
والإط���ار  ال�س���وداين  �سيا�س���ة  عل���ى 
التن�س���يقي خ�سو�س���ا م���ع الوليات 

املتحدة.
وكان وفد م���ن الكونغر�ض المريكي 
يف  موؤخ���را  ال�س���وداين  التق���ى  ق���د 
بغ���داد، و�س���بق ان ادانت وا�س���نطن 

الهجمات اليرانية على احلدود.
التفا�صيل �س3  

تقلي�س الم�صافات بين النقاط الع�صكرية.. وف�صائل تتحدث عن "موؤامرة" 

خطة لإ�سافة 30 مخفرًا على الحدود وطهران 
تمهل بغداد لمطلع ال�سهر المقبل قبل الجتياح  

 بغداد/ نباأ م�صرق

اأف���ادت اللجن���ة املالي���ة النيابي���ة ب���اأن احلكومة 
املوظف���ني  روات���ب  تعدي���ل  ع���ن  م�س���وؤولة 
واملتقاعدين، لفتة اإىل اأن الربملان ل ي�ستطيع اأن 
ينفرد بهذا الأمر لكونه ينطوي على جنبة مالية.
وق���ال ع�سو اللجن���ة جمال كوج���ر، يف ت�سريح 
اإىل )امل���دى(، اإن "الربمل���ان يناق����ض حالي���ًا على 
ج���دول اأعمال���ه عددا م���ن القوان���ني، وينتظر اأن 

ترده املوازنة من احلكومة".
وتاب���ع كوج���ر، اأن "احلكوم���ة كانت قد �س���حبت 
قان���ون اخلدمة املدني���ة الذي يت�س���من فقرة عن 

رواتب املوظفني".
ب�س���اأن  ي���دور حالي���ًا  "حديث���ًا  اأن  اإىل  واأ�س���ار، 
اإمكاني���ة اأن تر�س���ل احلكومة خ���ال وقت قريب 
�س���لما جديدا لروات���ب املوظف���ني، وتعديا على 
قان���ون التقاع���د م���ن اأج���ل زي���ادة روات���ب هذه 

ال�سريحة".
وم�س���ى كوجر، اإىل اأن "الربملان ل ي�س���تطيع اأن 
يتفرد ب�سن �سلم جديد للرواتب، اأو يعّدل رواتب 
املتقاعد كون ذلك يخرج عن �ساحياته حيث اأن 
المرين ينطويان على جنبة مالية ويفرت�ض اأن 

ياأتيا من احلكومة".
 م���ن جانب���ه، ذك���ر ع�س���و اللجن���ة يف الربمل���ان 
اأن  )امل���دى(،  اإىل  اأحم���د حم���ة ر�س���يد  ال�س���ابق 

بتعدي���ل  مره���ون  املوظف���ني  روات���ب  "تعدي���ل 
القانون رقم )22( ل�سنة 2008".

واأ�س���اف ر�س���يد، اأن "ذلك الأم���ر يخ�ض رواتب 
املتقاعدي���ن اي�س���ًا وذلك بتعديل قان���ون التقاعد 
"التعديل���ني يج���ب  اأن  املوح���د"، م�س���ددًا عل���ى 
اأن ياأتي���ا م���ن احلكوم���ة ويقوم جمل����ض النواب 

بت�سريعهما".
عل���ى  تعدي���ل  لإج���راء  "ح���راك  ع���ن  وحت���دث، 
الرواتب لأن هن���اك تفاوتا ًبني الوزارات ينبغي 

اأن يتم اإنهاوؤه وحتقيق امل�ساواة".
اإىل ذلك، اأكد رئي�ض جمل�ض الوزراء حممد �سياع 
ال�سوداين خال اجتماع له اأم�ض ب�ساأن املوازنة 
املوازن���ة  قان���ون  م�س���روع  اإجن���از  "�س���رورة 
بال�س���رعة املمكن���ة وتقدميه اإىل جمل����ض النّواب 

كي يدخل حيز التنفيذ من دون تاأخر".
واأ�ساف ال�س���وداين بح�سب بيان حكومي تلقته 
)املدى(، اأن "القانون ي�ستهدف يف تخ�سي�ساته، 
الأولويات الت���ي تبناها املنه���اج الوزاري وهي 
مكافحة البطالة، وتقليل ن�س���ب الفقر، ومكافحة 
الف�ساد، والرتقاء باخلدمات، ف�سًا عن اإ�ساح 

القت�ساد".
وج���ه  "ال�س���وداين  اأن  اإىل  البي���ان،  واأ�س���ار 
ب���اأن يراع���ي م�س���روع قان���ون املوازن���ة اأهمي���ة 
تقدمي م�س���اريع البن���ى التحتية عل���ى غرها من 

امل�ساريع".

اللجنة المالية:الحكومة م�سوؤولة 
عن تعديل الرواتب 

متابعة المدى 

بع���د ان خا����ض مبارات���ه الت���ي جمع���ت 
ام����ض ال�س���بت املنتخ���ب الرجنتين���ي 
ونظ���ره املك�س���يكي  يف كاأ����ض الع���امل 
م���ن  مي�س���ي  ليوني���ل  متك���ن   ،  2022
معادل���ة رقم قيا�س���ي تاريخ���ي لدييغو 

مارادونا.
وقالت �س���حيفة "م���اركا" الإ�س���بانية 
اإن مي�س���ي، البالغ من العمر 35 عاما، 
لع���ب ام����ض ال�س���بت مبارات���ه ال����21 
يف كاأ����ض العامل، ليع���ادل بذلك الرقم 
القيا�س���ي، الذي �س���جله مارادونا يف 

مباريات املونديال.
ال���ذي  مارادون���ا،  اأن  واأ�س���افت 
 4 يف  �س���ارك  عام���ني،  قب���ل  ت���ويف 
 5 مقاب���ل  ع���امل،  كاأ����ض  بط���ولت 
م�س���اركات ل�"ليو"، الذي يعد الاعب 
الأرجنتيني الأكرث خو�سا للمباريات 

الدولية.

مي�سي يعادل رقم 
مارادونا القيا�سي

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأكدت وزارة امل���وارد املائي���ة اأن املياه املتوفرة 
يف اخلزان���ات تبل���غ 12 % م���ن طاقته���ا فق���ط، 
لفت���ة اإىل خطة لإن�س���اء �س���دود ح�س���اد مهمة، 
منوه���ًا اإىل اأن املوج���ات املطري���ة �س���اعدت يف 
تقليل الإطاقات ملا توفره يف اإرواء املزروعات 
وتعزيز املي���اه اجلوفية. وقال املتحدث با�س���م 
ال���وزارة عل���ي را�س���ي، اإن "العراق ي�ستب�س���ر 
خرًا بهطول المطار الذي ح�س���ل خال الأيام 
املا�سية". وتابع را�س���ي، اأن "املوجة الأخرة 
م���ن الأمطار خ���ال ال�س���اعات املا�س���ية جنمت 
عنها بع�ض ال�سيول يف اجلانب الغربي، اإ�سافة 

اإىل مقدمة �سد حمرين يف اجلانب ال�سرقي".
واأ�س���ار، اإىل اأن "وزارة املوارد املائية بخطتها 
لهذا املو�سم ل�س���تيعاب هذه ال�سيول والمطار 
قام���ت بعدد من التح�س���رات وال�س���تعدادات، 
ح�سب مواقع �سقوط المطار وورد ال�سيول".

ولف���ت را�س���ي، اإىل اأن "مق���دار م���ا متوفر يبلغ 
حوايل 12 % من ال�س���عة اخلزني���ة الإجمالية، 
وهناك توجه لإن�ساء �سدود حل�ساد املياه وهي 
مهمة جدًا وت�ستفيد من كافة املياه املوجودة يف 
املنخف�سات والوديات والمطار وجتميعها يف 
مناطق معينة من اأج���ل اإرواء املناطق املحيطة 

بها وتعزيز املياه اجلوفية".
التفا�صيل �س3

الموارد المائية: مياه الخزانات ل 
تتجاوز 12 % من طاقتها

 ترجمة: حامد احمد   

دعت درا�سة اأوروبية اإىل الهتمام بالثقافة 
والتعاي�ض ال�سلمي واحلريات الدينية �سمن 
جه���ود اإعمار املو�س���ل، م�س���ددة عل���ى اأهمية 
ا�س���رتجاع ق���درة املكون���ات الجتماعي���ة على 
العودة اىل ممار�س���ة اأن�س���طتها.وذكرت درا�سة 
�سويدية اأعدها، معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث 
ال�س���ام ترجمته���ا )امل���دى( ب�س���اأن جه���ود ما بعد 
احلرب يف اعادة اعمار املو�س���ل و�س���هل نينوى، 

اأن "تعزي���ز واحي���اء جان���ب الثقاف���ة والزراع���ة 
الع���ادات  وممار�س���ة  الجتماع���ي  والتعاي����ض 
الديني���ة ب���ني الطوائ���ف املختلفة لأبناء املو�س���ل 
هو امر معنوي �سروري جدا ًيجب الرتكيز عليه 
بالتزامن مع جهود اإعادة اعمار الأبنية والبيوت 
والبن���ى التحتية للمدينة". واأ�س���افت الدرا�س���ية 
الت���ي حمل���ت عن���وان )مرحل���ة م���ا بع���د احل���رب 
لإع���ادة اعمار �س���هل نين���وى- اجلان���ب الزراعي 

واملمار�سات الثقافية والتجان�ض الجتماعي(. 
التفا�صيل �س2

درا�سة اأوروبية تن�سح بالهتمام 
بالتعاي�ش ال�سلمي في المو�سل
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 ترجمة: حامد احمد   

االهتم���ام  اإل���ى  اأوروبي���ة  درا�ش���ة  دع���ت 
بالثقاف���ة والتعاي����س ال�ش���لمي والحريات 
الديني���ة �ش���من جه���ود اإعم���ار المو�ش���ل، 
ق���درة  ا�ش���ترجاع  اأهمي���ة  عل���ى  م�ش���ددة 
المكون���ات االجتماعي���ة على الع���ودة الى 

ممار�شة اأن�شطتها.
وذك���رت درا�ش���ة �ش���ويدية اأعده���ا، معه���د 
ال�ش���الم  الأبح���اث  الدول���ي  �ش���توكهولم 
ترجمته���ا )الم���دى( ب�ش���اأن جه���ود ما بعد 
الحرب في اعادة اعمار المو�ش���ل و�ش���هل 
جان���ب  واحي���اء  "تعزي���ز  اأن  نين���وى، 
الثقاف���ة والزراعة والتعاي����س االجتماعي 
وممار�ش���ة العادات الدينية بين الطوائف 
المختلفة الأبناء المو�ش���ل هو امر معنوي 
�شروري جدا ًيجب التركيز عليه بالتزامن 
م���ع جهود اإع���ادة اعمار االأبني���ة والبيوت 

والبنى التحتية للمدينة".
واأ�ش���افت الدرا�ش���ية التي حمل���ت عنوان 
)مرحلة ما بعد الحرب الإعادة اعمار �ش���هل 
نين���وى- الجانب الزراعي والممار�ش���ات 
"مع  الثقافي���ة والتجان����س االجتماع���ي(، 
الدم���ار  مع���دل  االعتب���ار  بنظ���ر  االخ���ذ 
الذي لم ي�ش���بق ل���ه مثيل فانه �شت�ش���تغرق 
�ش���نوات طويلة وم���وارد �ش���خمة قبل ان 
تتمكن نينوى واأهله���ا التعافي من تبعات 
التجرب���ة الموؤلمة لما الق���وه خالل مرحلة 

احتالل ع�شابات داع�س االإرهابية".
واأ�شارت، اإلى "جهود اإعادة اعمار �شخمة 
وم�ش���الحة مطلوب���ة لمعالج���ة التاأثيرات 
واالقت�ش���ادية  والثقافي���ة  االجتماعي���ة 
المتراكم���ة عل���ى طوائ���ف عرقي���ة ودينية 

مختلفة في نينوى".
وبينت الدرا�شة، اأن "جهود اإعادة االعمار 
لم���ا بعد الح���رب يجب اأال ترك���ز فقط على 
واإع���ادة  الم���ادي  االعم���ار  اإع���ادة  جان���ب 

تاأ�شي�س البنية المعمارية االقت�شادية".
ودع���ت، اإل���ى اأن "تعي���ر الجه���ود اأهمي���ة 
موازية اأي�شا ال�ش���ترجاع قدرة المكونات 
االجتماعي���ة عل���ى الع���ودة ال���ى ممار�ش���ة 
اأن�ش���طتها وتقاليده���ا الثقافي���ة والديني���ة 
واإ�ش���الح وا�ش���ترجاع عالق���ات التعاي�س 

واالندماج المجتمعي".
واأو�ش���حت الدرا�شة، اأن "هذا التوجه في 
نين���وى ق���د يدعو الى ا�ش���ترجاع اأن�ش���طة 
زراعي���ة باعتباره���ا ج���زءا ال يتج���زاأ م���ن 

جهود اإعادة االعمار".
ولفت���ت، اإل���ى اأن "ه���ذه الجه���ود هي ذات 
اأهمي���ة اقت�ش���ادية وثقافي���ة مع���ا وتحمل 
للتعاي����س  م�ش���امين  الوق���ت  نف����س  ف���ي 

المجتمعي الداخلي".
االأن�ش���طة  ا�ش���ترجاع  "ف���ي  اأن���ه  وتج���د، 

الزراعي���ة اأهمية لمعالج���ة تحديات حالية 
اأخ���رى مث���ل تاأثي���رات التغي���ر المناخ���ي 

و�شحة المياه".
"ا�ش���تطالع  اإل���ى  الدرا�ش���ة،  ونوه���ت 
راأي 216 ف���ردًا، م���ن زعم���اء ع�ش���ائريين 
ومزارعي���ن  مدن���ي  مجتم���ع  ون�ش���طاء 
وقرويي���ن ونازحي���ن، ع���ن م���دى تفاع���ل 
الجوانب الثقافية والدينية واالقت�شادية 
والزراعي���ة المختلف���ة ف���ي �ش���هل نين���وى 
االأن�ش���طة  تاأهي���ل  باإع���ادة  للم�ش���اعدة 
وا�ش���ترجاع  والمعي�ش���ية  االقت�ش���ادية 
الثقافي���ة والديني���ة وتعزيز  الممار�ش���ات 

االن�شجام المجتمعي". 
واأك���دت، اأن "اال�ش���تطالع �ش���مل مقابالت 
ل����892 مزارع���ًا وقروي���ًا ف���ي الحمداني���ة 
اأن  متابع���ة،  وبع�ش���يقة"،  وتلكي���ف 
"اال�شتنتاجات اأظهرت ان مزارعين بذلوا 
جهودا م�ش���نية من اجل ا�شترجاع اأن�شطة 
زراعي���ة ب�ش���بب االفتق���ار لم���وارد مالي���ة 
تمكنهم من �ش���راء مواد تدعم الزراعة مثل 

معدات وبذور وا�شمدة".
وذهبت الدرا�شة، اإلى اأن "انح�شار االمطار 
والجفاف م�ش���افا لهما قدرة محدودة على 
ادخ���ال اأنظمة ري، في منطقة حيث تعتمد 

فيها الزراعة على االمطار في �ش���قيها فقد، 
نج���م عن ذلك تراجع كبي���ر بالدخل المالي 

لالأهالي مع �شعوبات اقت�شادية".
واأظهرت، اأن "ا�شترجاع قدرة النا�س على 
االندم���اج بممار�ش���ات ثقافي���ة ودينية هو 

امر حيوي جدا لمرحلة ما بعد الحرب".
"اال�ش���تنتاجات  اأن  الدرا�ش���ة،  وتوا�ش���ل 
بينت ان القدرة على االندماج بممار�ش���ات 
ثقافي���ة وديني���ة له���ا �ش���لة كبي���رة بهوي���ة 
النا����س و�ش���عورهم باالنتم���اء لمنطقته���م 
وللعراق ب�ش���كل ع���ام، بالن�ش���بة لكثير من 
النا����س تمثل دافع���ا للعودة ال���ى مناطقهم 

بعد مرحلة النزوح".
واأف���ادت، ب���� "الم�ش���ائل المتعلق���ة بجانب 
الهوية والدي���ن والثقافة هي اأمور حيوية 
بخ�ش���و�س الجه���ود لتعزي���ز االن�ش���جام 
المجتمع���ي وتخفيف التوت���رات الداخلية 

بين الطوائف المختلفة في نينوى".
وترى الدرا�ش���ة، اأن "ا�ش���ترجاع الن�ش���اط 
الممار�ش���ات  تر�ش���يخ  واإع���ادة  الزراع���ي 
الدينية والثقافي���ة، كالهما تعتبر مجاالت 
رئي�ش���ة تتطل���ب تقدي���م الم�ش���اعدات لها، 
و�ش���من هذه الجهود فانه من ال�ش���روري 
بي���ن  م���ا  القوي���ة  بالرواب���ط  االعت���راف 

االقت�ش���اد والثقاف���ة وم���ا بين الن�ش���اطات 
الزراعية واالأبعاد الثقافية".

ولفتت الدرا�ش���ة، اإلى اأن "ت�ش���ليط تركيز 
مكثف على االأهمية الثقافية واالجتماعية 
لعوام���ل  ت�ش���مح  الزراعي���ة  للممار�ش���ات 
اإع���ادة االعمار ف���ي الوقت نف�ش���ه بتحديد 
ال�ش���بل الفعال���ة لمعالجة جوان���ب متعددة 
ال�ش���بيل  وتمه���د  المحلي���ة  لالحتياج���ات 

ال�شتعادة الحياة في نينوى".
واأك���دت، اأن "ه���ذه النتائج الم�شتخل�ش���ة 
في �ش���هل نين���وى وتوجه���ات واهتمامات 
االأهال���ي المحليي���ن فيها يمكن ت�ش���خيرها 
لدع���م جه���ود اإع���ادة االعم���ار ف���ي مرحلة 
م���ا بع���د الح���رب والت���ي تت�ش���من مراعاة 
احتياجات المت�شررين من اجل ا�شترجاع 
م�ش���تويات حياتهم المعي�شية بما يتطابق 
مع الحقائق على ار�س الواقع وا�شترجاع 
بممار�ش���اتهم  االندم���اج  عل���ى  قدرته���م 
الثقافي���ة والدينية وتعزيز جانب التعاون 

والتعاي�س المجتمعي".
وزادت، اأن "جه���ود اإع���ادة االعم���ار يجب 
ان ينظ���ر اليها كفر�ش���ة لمعالجة م�ش���اكل 
مبا�ش���رة  عالق���ة  له���ا  لي�ش���ت  وق�ش���ايا، 
بالح���رب، ولكنه���ا حيوي���ة لتعزي���ز جانب 

التعافي، وكذلك فر�ش���ة لتعزي���ز المرونة 
والت�شامح على مدى طويل".

وا�شتطردت الدرا�شة، اأن "مرحلة احتالل 
ا�ش���تمرت لث���الث �ش���نوات تحت �ش���يطرة 
تنظي���م داع����س كان���ت ق���د ترك���ت جروحا 

عميقة في محافظة نينوى".
االالف  ع�ش���رات  "قت���ل  ع���ن  وتحدث���ت، 
واجبار الماليين على ترك منازلهم للبحث 
عن ملج���اأ في اأماكن اأخ���رى داخل العراق 

او خارجه".
وتوا�ش���ل الدرا�ش���ة، اأن "تل���ك االأو�ش���اع 
المعي�ش���ية  الظ���روف  بتدمي���ر  ت�ش���ببت 
لمجتمعات وطوائف محلية حيث ما تزال 

اآثارها قائمة الى اليوم".
واأردف���ت، اأن "تخمين���ات م�ش���تركة للبنك 
الدول���ي والحكوم���ة العراقي���ة قدرت كلف 
الدمار التي لحق���ت باأبنية دينية تاريخية 
بح���دود 56.2 ملي���ار دين���ار عراق���ي )47 

مليون دوالر(".
وم�ش���ت الدرا�ش���ة، اإل���ى اأن "تدمير معالم 
دينية اثرية ت�ش���بب بحزن عميق ومعاناة 
الأهال���ي محليين لما لها م���ن رمز عالق في 

اذهانهم ويمثل هويتهم وانتماءهم".
عن: المعهد ال�س�يدي لل�سالم

جه�د اإعادة االإعمار ال تقت�سر على الدمار يف البنى التحتية

درا�سة اأوروبية تن�سح باالهتمام بالتعاي�ش ال�سلمي 
والحريات الدينية في المو�سل

 بغداد/ ح�سين حاتم

بموؤ�ش���رات  االول���ى  المرتب���ة  الع���راق  يحت���ل 
الموظفين االعلى عددا على م�ش���توى العالم، اإذ 
من بي���ن كل 150 مواطنا هن���اك موظف واحد، 
فيم���ا ت�ش���عى الحكوم���ة ال���ى تخفي����س اعتماد 
الموازن���ة عل���ى النفط م���ن 93% اإلى 80% خالل 

3 �شنوات من االآن.
وبح�شب اقت�شاديين، فاإن عدد الموظفين يفوق 
الثالثة ماليي���ن، فيما يتم تمويل حوالي ثمانية 
ماليي���ن ما بين موظ���ف ومتقاعد م���ن الموازنة 

العامة من قبل وزارة المالية.
ويقول الم�شت�ش���ار االقت�شادي والمالي لرئي�س 
حدي���ث  ف���ي  �ش���الح  محم���د  مظه���ر  ال���وزراء، 
ل�)الم���دى(، اإن "من بين كل 150 مواطنا عراقيا 
هن���اك موظف واح���د"، م�ش���يرا الى ان "ن�ش���بة 
الموظفي���ن العموميي���ن تق���در بنح���و 37% م���ن 
مجموع اليد العاملة في العراق، مما ي�ش���ير الى 
ان الع���راق يعد االأعلى على م�ش���توى العالم في 

عدد موظفي القطاع العام".
وا�شاف �شالح، ان "العراق ي�شهد �شنويا دخول 
500 األف �ش���خ�س ل�ش���وق العمل، مما ي�شهم في 
ت�ش���ليط مزيد من ال�ش���غط على الحكومة الأجل 

توفير فر�س عمل في القطاع العام".
وا�ش���ار، اأن "ريعي���ة االقت�ش���اد المعتم���د عل���ى 
النف���ط بن�ش���بة 93% من���ذ 30 عاما ال ُي�ش���غل اإال 
نح���و 1% م���ن حج���م الي���د العاملة بالع���راق في 
القطاع النفطي، اإذ ان الم�ش���كلة الرئي�شية تكمن 
ف���ي �ش���عف الجانب اال�ش���تثماري"، م�ش���تدال ب� 
9 اآالف م�ش���روع ا�ش���تثماري متلكئ في  "نح���و 

الب���الد، بقيمة 250 ملي���ار دوالر، كان يمكن لها 
اأن توفر ع�شرات اآالف فر�س العمل".

ولف�ت �ش���الح ال���ى، ان "عدد ال�ش���كان في تزايد 
�ش���ريع"، متوقعا "بلوغه بعد 10 �شنوات قرابة 
60 مليون���ا، و�شي�ش���كل ذلك تحدي���ا للحكومات 
الم�شتقبلية في حالة بقاء االعتماد على النفط".
الحال���ي  الحكوم���ي  "البرنام���ج  اأن  واأو�ش���ح، 

يوؤ�ش����س لنقطة اختراق"، الفتا الى اأن "الدولة 
تطم���ح لتخفي����س اعتماد الموازن���ة على النفط 
م���ن 93% اإلى 80% خالل 3 �ش���نوات م���ن االآن، 

وذلك باالعتماد على االإيرادات المتنوعة".
وبين �ش���الح، ان "هن���اك توجه���ًا حكوميًا عبر 
م�ش���ارين، االأول م���ن خ���الل ا�ش���تثمار اإيرادات 
النف���ط ف���ي �ش���ندوق التنمية الإقرا����س القطاع 

خ���الل  م���ن  والثان���ي  والم�ش���اريع،  الخا����س 
ال���ذي  ال�ش���يادية  الث���روة  �ش���ندوق  تاأ�ش���ي�س 
�شُي�ش���ِغل االأ�ش���ول ال�ش���يادية داخليا لم�شلحة 
النظام االقت�ش���ادي لت�ش���كيل ما و�شفها برافعة 

لالقت�شاد".
"ع���راق  موؤ�ش�ش���ة  ن�ش���رته  تقري���ر  وبح�ش���ب 
الم�شتقبل" المعنية بال�شوؤون االقت�شادية، فاإن 

ن�ش���بة العاملين في القط���اع الحكومي بالعراق 
بلغت 37% بين مجموعة دول �شملتها الدرا�شة، 
اإذ يعتب���ر القطاع الحكومي االأكثر �ش���غطا على 
الموازن���ة العام���ة للدولة التي تذه���ب بمجملها 
كروات���ب للموظفين، دون وج���ود اإنتاج حقيقي 
يوازي ه���ذه الم�ش���روفات العالي���ة نتيجة عدم 
خل���ق بيئ���ة ا�ش���تثمارية ت�ش���اهم ف���ي ت�ش���جيع 
القطاع الخا����س وتوفير فر�س عمل من خالله، 
االأمر الذي يزيد من ال�شغط على القطاع العام.

ووفق���ا لموؤ�ش�ش���ة ع���راق الم�ش���تقبل، فقد حلت 
ال�ش���عودية بالمرتبة الثانية بن�شبة 35.3% في 
ع���دد الموظفين اإلى اليد العاملة، تليها ال�ش���ين 

بن�شبة 28%، و�شملت الدرا�شة 12 دولة.
ب���دوره، يق���ول المخت�س بال�ش���اأن االقت�ش���ادي 
�ش���فوان ق�ش���ي في حديث ل�)الم���دى(، اإن "عدد 
الموظفي���ن االجمال���ي يفوق ال���� 3 ماليين، فيما 
يم���ول حوال���ي 8 مليون عراقي م���ن قبل وزارة 

المالية ما بين موظف ومتقاعد".
وا�ش���اف ق�ش���ي، اأن "هذه االع���داد الكبيرة من 
الموظفي���ن �ش���كلت عبئ���ا ثقي���ال عل���ى الموازنة 
المالي���ة العام���ة للب���الد"، داعي���ا ال���ى "تموي���ل 
�شندوق التقاعد بنف�شه ولي�س عن طريق وزارة 
المالي���ة". واأ�ش���ار، ال���ى ان "القط���اع الخا����س 
اأ�ش���بح �ش���روريا ج���دا لتخفي���ف ال�ش���غط على 
موؤ�ش�شات الدولة بعيدا عن االقت�شاد الريعي".

من جهته، يقول المتحدث با�شم وزارة التخطيط 
عبد الزه���رة الهنداوي في حديث ل�)المدى(، اإن 
"عدد الموظفين ب�شكل عام م�شجل لدى وزارة 
المالي���ة"، مبين���ا ان "وزارة التخطي���ط عمله���ا 

متابعة اجراءات الرقم الوظيفي.

وا�ش���اف الهن���داوي اأن "وزارتن���ا انجزت اأكثر 
م���ن 90 بالمئ���ة م���ن م�ش���روع الرق���م الوظيف���ي 
و�ش���جلنا اأكثر من ثالثة ماليين و300 األف رقم 

وظيفي".
واأ�ش���اف الهنداوي، ان "ما تبقى هي ت�شكيالت 
قليل���ة وهناك اج���راءات وعمل م�ش���تمر من قبل 

وزارة التخطيط على ا�شتكمالها".
وا�ش���ار، الى اأن "جميع الموؤ�ش�ش���ات م�ش���مولة 
بالرق���م الوظيف���ي من دون ا�ش���تثناء"، مبينا اأن 
"الم�شروع ي�شمل موظفي الدولة في الوزارات 

والمحافظات كافة".
وبي���ن الهن���داوي، اأن "الم�ش���روع يه���دف ال���ى 
معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للموظف، فهناك 
م�شكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من 
الموظفين، فنحن نتحدث عن ماليين الموظفين 

المنخرطين في دوائر الدولة".
واأو�ش���ح، اأن "اأح���د اه���داف الم�ش���روع ك�ش���ف 
مزدوجي الرواتب، وتوجد لدينا م�ش���كلة بهذه 
الق�ش���ية ف���ي ع���دد م���ن موظف���ي الدول���ة، هناك 
ازواجي���ة ف���ي رواتبه���م، وم�ش���كلة الموظفي���ن 
الوهميين او الف�ش���ائيين". وكان ع�شو اللجنة 
المالية النيابية جمال كوجر قد ك�ش���ف في وقت 
�ش���ابق عن اأن ع���دد الموظفين ف���ي الدولة يزيد 
على الن�ش���ب العالمية بنحو 9 اأ�ش���عاف، ف�شال 
ع���ن المعايير الدولي���ة للوظيفة العام���ة لجميع 
المجتمع���ات التي تفر�س وج���ود موظف واحد 
ل���كل 100 ف���رد، وه���و م���ا يتناق�س م���ع الواقع 
العراقي، ويقود اإلى ا�شتنتاج مفاده اأن نحو %9 
م���ن العراقيين يعملون في موؤ�ش�ش���ات حكومية 

كموظفين ال يزالون في الخدمة العامة.

عـبء يـرهـق مـوازنـة الـدولـة.. اأكـثـر مـن 3 ماليين مـوظـف فـي الـقطـاع الـعام
احلك�مة ت�ؤ�س�س لنقطة انطالق وت�سعى لتخفي�س االعتماد على النفط

دعوات لال�ستفادة من الأعداد الكبيرة للموظفين في القطاع الخا�ص

دمار كبير خلفه تنظيم داع�ص الرهابي في المو�سل

 ذي قار/ ح�سين العامل

ك�ش���فت موؤ�ش�ش���ات حكومي���ة ومجتمعية في ذي ق���ار عن ارتف���اع معدالت 
الجريم���ة بين او�ش���اط االطفال واالحداث، موؤكدين ت�ش���جيل 663 جريمة 

منذ مطلع العام الجاري، ن�شفها تتعلق بال�شرقة والمخدرات.
وذكر مرا�ش���ل )الم���دى(، اأن "لجنة حماية الطفل عقدت اجتماعًا تن�ش���يقيًا 
برعاي���ة وكال���ة االأمم المتحدة )اليوني�ش���ف(، وح�ش���ور عدد م���ن الجهات 

الر�شمية ومنظمات المجتمع المدني".
وقال رئي�س منظمة التوا�ش���ل واالإخاء االإن�شانية في محافظة ذي قار علي 
عبد الح�ش���ن النا�ش���ي في حديث مع )المدى(، اإن "لجن���ة حماية الطفل في 

محافظة ذي قار بحثت اأبرز الم�شاكل المجتمعية التي تواجه االحداث".
واأ�شاف النا�ش���ي، اأن "الم�ش���اكل تتمثل بمخاطر التفكك اال�شري وتعاطي 
المخدرات واالنتحار والفتيات اللواتي بدون ماأوى والت�شول والمتاجرة 

باالأطفال وغيرها".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "انت�ش���ار تعاط���ي وتروي���ج المخ���درات ف���ي المقاه���ي 
والمدار����س المتو�ش���طة واالعدادي���ة والجامع���ات وبين او�ش���اط الفتيات 

ي�شكل تحديًا خطيرًا يهدد بنية المجتمع".
ولف���ت النا�ش���ي، اإل���ى اأن "مظاه���ر اال�ش���تخدام ال�ش���يئ للموباي���ل من قبل 
ع�ش���ابات او ا�ش���خا�س يتاج���رون باالأطف���ال اأف�ش���ى ال���ى جرائ���م ابتزاز 
الكتروني وا�شتدراج لالأحداث وارتكاب ممار�شات غير اخالقية ناهيك عن 

الت�شول".
وك�ش���ف، عن "ت�ش���جيل 663 جريم���ة مرتكبة من قبل االح���داث منذ مطلع 

العام الجاري، ما يقارب ن�شفها �شرقات وجرائم تتعلق بالمخدرات".
وبدوره حذر قا�ش���ي محكمة االأحداث محمد االبراهيمي خالل م�ش���اركته 

باالجتماع، "من ظاهرة جنوح االحداث".
و�ش���دد االبراهيم���ي، عل���ى �ش���رورة "متابع���ة ح���االت تروي���ج المخدرات 
ومراقبة االماكن التي تنت�ش���ر فيها لغر�س الحد من تعاطيها بين او�ش���اط 

االحداث".
ودع���ا، اإلى "توفير م���اأوى للمعنفين والمعنفات في ذي قار كون المحافظة 
تفتقر لذلك"، مبينا اأن "توفير الماأوى ل�ش���حايا العنف من �شاأنه ان يحمي 

االطفال واالحداث من العنف اال�شري".
وخل�س الم�شاركون في االجتماع بح�شب بيان تلقته )المدى(، اإلى "اإلزام 
ا�ش���حاب المحال التي تتاجر بالمواد الم�ش���تعملة والقديمة بتدوين ا�ش���م 
البائ���ع وعنوانه والتعاون م���ع الجهات االمنية المخت�ش���ة وذلك للحد من 

حاالت ال�شرقة".
و�ش���دد البيان، على "تبني حمالت وبرامج توعوية بالتعاون مع و�ش���ائل 
االع���الم المحلية حول مخاطر المخدرات واالنتحار وتفعيل دور منظمات 
المجتم���ع المدن���ي وال�ش���ماح لها بالتثقي���ف داخل المدار����س حول مخاطر 

المخدرات واالنتحار".
وتح���دث، عن "اأهمية دعم االحداث المعنفين عبر دائرة العمل وال�ش���وؤون 
االجتماعية ون�شر فرق متابعة ومراقبة للحدائق العامة والمقاهي ال�شعبية 
ومحا�ش���بة ا�شحاب المقاهي الذين ي�ش���محون لالأحداث دون �شن 18 عاما 
بارتيادها"، م�ش���يرًا اإلى "حاالت من الت�ش���كع بين االحداث تتوا�شل حتى 

�شاعات متاأخرة من الليل".
ودعا البيان، اإلى "ت�ش���كيل لجان في المدار�س لمتابعة المت�شربين وتوفير 
دعم �ش���حي للنزالء في �ش���جون االح���داث بالتعاون مع لجان �ش���حية من 

الدائرة المعنية".
ون���وه، اإل���ى "اإل���زام �ش���ركات الهاتف النق���ال با�شتح�ش���ال كام���ل الوثائق 

الر�شمية لالأحداث عند �شراء �شريحة الهاتف".
وتابع البيان، اأن "التو�ش���يات �ش���وف ترفع عبر دي���وان المحافظة لغر�س 
تعميمه���ا عل���ى الدوائ���ر المعنية لغر�س ت�ش���كيل لج���ان م�ش���تركة لمتابعة 

المدار�س والمقاهي وغيرها من التو�شيات في هذا المجال".

ن�سفها تتعلق بال�سرقات واملخدرات

ذي قار ت�سجل 663 
جريمة ارتكبها �سغار منذ 

بداية العام الحالي
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 عبدالمنعم الأع�سم
جملة مفيدة

البع����ض من الغيارى على دول���ة املحا�ش�شة يذهبون اىل ان الوقت مبكٌر ملعاينة 
)وتقيي���م( اهلي���ة الطبق���ة ال�شيا�شية الناف���ذة وزعاماتها لدور خط���ر يتمثل يف 
كفال���ة انق���اذ البالد، وا�شتع���ادة قوتها وهيبته���ا واأمنها، و�شتكون ه���ذه املعاينة 
واردة )ح�ش���ب ه���ذا البع�ض( بع���د ان ت�شتتب الم���ور ويندحر الره���اب وتبداأ 
مرحل���ة اعادة البناء، فيما يتفل�شف مال�شن���و هذا البع�ض بالقول ان قارب البالد 
حمّمٌل بالثقال، ول ي�شّح ال�شغط عليه، خ�شية اأْن يغرق مبن عليه، ولت �شاعة 

مندم. 
اما البع�ض الآخر )وكاتب ال�شطور منهم( فانهم يرون بان ا�شحاب القارب الذي 
يحمل م�شائر البالد ا�شتنفذوا كل قدرتهم على التدبر، وقدموا ما بو�شعهم، ومل 
تع���د لديهم كفاءة ال�شطالع بادارة املرحلة الالحقة بعد ان اخفقوا يف النهو�ض 
اجلماع���ي بفرو�ض ادارة  الدفاع عن المن وال�شيادة، عدا عن ذنوب وخمالفات 
ومفا�شد ارتكبوها )مبنا�شيب خمتلفة( وحولت العراق اىل جمهورية موز تتحد 

فيها عقيدة املحا�ش�شة احلاكمة مبافيات �شاربة وف�شاد ل حدود لنت�شاره. 
وبني الفريقني، املراهنون على ا�شحاب القارب والكافرون بال�شاعة التي جاءت 
بهم، الكثر من القراءات والراء، البينية، غر انه حتى ذلك اليوم الذي تتوحد 
في���ه العقول احلية عن���د ارادة التغير، ويتاأكد لدى اجلمي���ع ا�شتحالة ا�شتمرار 
الح���وال على ن�شق »اهل الق���ارب« الآيل للغرق، فان بني ايدين���ا )اأول( ا�شارات 
ل���وم مهمة اطلقتها املرجعية الدينية يف النجف حيال ما ا�شمته باحزاب ال�شلطة 
او روؤو����ض الف�ش���اد وبقيت �شحيح���ة بعد مرور عام���ني على اطالقه���ا )وثانيا( 
ح���الت وف���رة عن تعن���ت جماعة �شلط���ة القرار وع���دم ا�شتعداده���ا للتنازل، او 
التن���ازل املتقابل، او التخلي ع���ن املحا�ش�شات الفئوي���ة ال�شيقة كفاحتة لعبور 
الزم���ات ال�شيا�شية، او الفادة من درو�ض العقدين املا�شيني ل�شلطتهم و )ثالثا( 
ثم���ة معطي���ات ووثائق مرعبة ع���ن ثروة وطني���ة وعائدات مالي���ة هائلة اأهدرت 

و�ُشرقت اأو جرى الت�شرف بها اأو تهريبها. 
وب���دل من مراجعة ما حدث من اهوال فق���د انت�شرت )يف الونة الخرة( ور�ض 
�شناع���ة الوهام ح���ول »م�شتقبل و�شاء« قادم يف الطري���ق، ويف التفا�شيل ثمة 
ر�شائ���ل هزيل���ة ت�ش���ّوق، عرب و�شائ���ل خمتلفة، �شعي���ًا اىل اقناعنا ب���ان ا�شحاب 
الق���ارب تعلموا من درو�ض جتربة حكم ما بع���د الحتالل و�شقوط الدكتاتورية، 
وه���ذا ف�شل من ال�شناعة امل�شممة لالوهام، واحلال، فان ال�شناعة هي �شناعة، 
كما يقول ت�شارل�ض كامان �شانع طائرات الهليوكوبرت ال�شهر، اما الوهام فهي 
تتح���ول اذا ما انت�ش���رت اىل كارثة، والدق اىل مر�ض مل يكت�شف العلم عالجا له 
حت���ى الآن، �شوى وجوب ار�ش���ال املر�شى اىل  م�شحات، اما الإح�شا�ض بوجود 
مر����ض دون التوجع منه فهي ا�شارة اإىل عل���ة يف القوى الإدراكية لدى مروجي 

هذا ال�شيناريو. 
الكات���ب المريكي »�شتيفن كري���ن« ا�شتهر بروايته الق�ش���رة »القارب املك�شور« 
التي تتمحور حول »حماولت النجاة« من الغرق بقارب مه�شم وعاجٍز عن تلبية 
ه���ذا الرج���اء من دون ان ي�شتع���ني البطل بو�شائل من جن�ض اآخ���ر غر التمنيات 
والوه���ام، ومل تك���ن الرواي���ة من ن�ش���ج اخليال املج���رد، بل هي جترب���ة مّر بها 

الكاتب قبل اكرث من مائة عام يف طريقه اىل كوبا يوم كان مرا�شال �شحفيا.
اقول، الت�شبث باحلياة نزعة غريزية م�شروعة، خالف الت�شبث بالوهم متامًا.

ا�شتدراك:
»اأ�شع���ر باأنن���ا منل���ك الكث���ر م���ن الأوه���ام والأح���الم يف وطن يحرمن���ا من حق 

الوجود«. 
وا�سيني االعرج- كاتب جزائري

عن �لقارب.. و�أ�صحابه  

وبين الفريقين، المراهنون على ا�سحاب 
القارب والكافرون بال�ساعة التي جاءت 

بهم، الكثير من القراءات والراء، البينية، 
غير انه حتى ذلك اليوم الذي تتوحد فيه 

العقول الحية عند ارادة التغيير،

تقلي�ص الم�سافات بين النقاط الع�سكرية.. وف�سائل تتحدث عن »موؤامرة« وراء منظومة الدفاع الجوي!

خطة لإ�ضافة 30 مخفرًا على الحدود وطهران 
تمهل بغداد لمطلع ال�ضهر المقبل قبل الجتياح  

 بغداد/ تميم الح�سن

بداأت القوات العراقية بعملية النت�شار 
اإي����ران،  احلدود م����ع  عل����ى  اجلدي����دة 
فيم����ا و�شف����ت حت�شي����دات اجلمهوري����ة 

ال�شالمية ب� “غر امل�شبوقة”.
ووفق خطة النت�شار فانه من املفرت�ض 
ان تت����م ا�شاف����ة ع�ش����رات املخاف����ر على 
احل����دود وتقلي�ض امل�شافات بني النقاط 

الع�شكرية.
وامام العراق ايام قليلة، بح�شب بع�ض 
املعلومات، قب����ل ان تبداأ طهران بهجوم 
ب����ري بذريعة مالحقة املعار�شة الكردية 

يف اإقليم كرد�شتان.
باملقابل ف����ان اأطرافا �شيا�شية مقربة من 
طهران تدفع باجت����اه ت�شفية املعار�شة 
وه����ي م����ن عرقل����ت خ����روج بي����ان م����ن 

الربملان ب�شاأن الهجمات الخرة.
ع����ن  انب����اء  اجلماع����ات  تل����ك  وت�شي����ع 
“موؤامرة خليجية- غربية” �شد طهران 

حتت غطاء الدفاع عن احلدود!
يف غ�ش����ون ذل����ك اأعل����ن مكت����ب حمم����د 
تلق����ي  احلكوم����ة  رئي�����ض  ال�ش����وداين 
الخ����رة دعوة لزيارة طهران عقب لقاء 

جمعه مع ال�شفر اليراين يف بغداد.
وكان ال�شوداين قد زار الردن والكويت 
يف اول ن�شاطات����ه خ����ارج الب����الد، فيم����ا 
توؤك����د احلكوم����ة بانها تلت����زم “�شيا�شة 

التوازن” يف العالقات اخلارجية.
وبح�ش����ب م�شادر �شيا�شي����ة فان طهران 
واأطراف����ا عراقي����ة موؤي����دة للجمهوري����ة 
ال�شالمية “غ����ر را�شية” على �شيا�شة 
ال�شوداين والإطار التن�شيقي خ�شو�شا 

مع الوليات املتحدة.
وكان وف����د م����ن الكونغر�����ض المريك����ي 
قد التقى ال�ش����وداين موؤخرا يف بغداد، 
و�شب����ق ان ادان����ت وا�شنط����ن الهجمات 

اليرانية على احلدود.
وتعتقد اإيران ان وا�شنطن تريد تقلي�ض 
نفوذه����ا يف الع����راق بزي����ادة التعامالت 
التجارية وتو�شيع عمل �شركات النفط.

وعلى هذا ال�شا�ض فان جماعات مقربة 
م����ن طهران كان����ت قد انتق����دت اللقاءات 
وال�شف����رة  ال�ش����وداين  ب����ني  املتك����ررة 
المريكية يف بغ����داد الينا رومانو�شكي 
)جت����اوزت الربعة لق����اءات يف غ�شون 

�شهر(.

زي����ارات  اجلماع����ات  تل����ك  واعت����ربت 
عل����ى  “�شغ����ط  بانه����ا  رومانو�شك����ي 
“انق����اذه”،  اىل  ودع����ت  ال�ش����وداين” 
فيما ب����داأت اإي����ران بح�ش����ب وجهة نظر 
الإطار التن�شيق����ي، بتخريب العالقة مع 

وا�شنطن.
ووفق ما ذك����ر م�شوؤولون يف “الإطار” 
ل�)امل����دى( ف����ان “مقت����ل �شتيف����ن ت����رول 
)مواط����ن امريكي قتل يف الك����رادة قبل 
ا�شبوعني م����ن قبل جمهولني( وال�شغط 
عل����ى منع ظه����ور التحقيق����ات هو �شمن 

م�شروع تعطيل العالقات مع اأمريكا”.
كما تن����درج، وفق م����ا ت����راه اأطراف يف 
الإط����ار التن�شيق����ي، عملي����ات الق�ش����ف 
والتهديد باجتي����اح العراق حتت ذريعة 
مالحق����ة املعار�شة، �شم����ن منهج تعكر 

العالقات اجلديدة مع الغرب.
رئي�����ض  فو�����ض  ق����د  “الإط����ار”  وكان 
احلكومة بالتفاهم م����ع وا�شنطن مقابل 
تعه����د الول مبن����ع م����ا يطل����ق عليه����م ب� 
البعث����ات  مهاجم����ة  م����ن  “املقاوم����ة” 

وامل�شالح الجنبية بالعراق.
وقالت م�ش����ادر امنية مطلع����ة ل�)املدى( 
بان التح�شيدات اليرانية على احلدود 
مع العراق “غ����ر م�شبوقة منذ 2003، 

وتوحي بقرب الهجوم”.
وت�ش����ر امل�ش����ادر، وهو م�ش����وؤول اأمني 
�شاب����ق وطل����ب ع����دم ن�ش����ر ا�شم����ه، اىل 
اأن: “طه����ران امهلت بغ����داد حتى مطلع 
كان����ون الول املقب����ل بال�شيط����رة عل����ى 
املعار�شة اليرانية وال �شتنفذ هجوما 

بريا«.
واأعل����ن رئي�����ض ال����وزراء ي����وم الثالثاء 
عل����ى  لالعت����داءات  رف�ش����ه  املا�ش����ي، 
دول  قب����ل  م����ن  العراقي����ة  الأرا�ش����ي 
اجلوار، موؤكدًا اأن الأيام املقبلة �شت�شهد 
ن�ش����ر قوات حر�����ض احل����دود يف بع�ض 

املناطق.
اع����ادة  “عملي����ة  ان  امل�ش����ادر  وتوؤك����د 
عل����ى  بالفع����ل  ب����داأت  ق����د  النت�ش����ار 
زي����ادة  “مت����ت  ان����ه  مبين����ا  احل����دود”، 
املخاف����ر بني 10 اىل 12 خمفرا، وخالل 

اليام املقبل����ة �شت�شل املخاف����ر امل�شافة 
اىل 30 خمفرا جديدًا”.

وحت����اول القي����ادة الع�شكري����ة العراقية 
تقلي�����ض امل�شاف����ات ب����ني املخاف����ر الت����ي 
ت�ش����ل احيان����ا اىل 50 ك����م ب����ني نقط����ة 

واخرى.
وقال ال�شوداين خالل املوؤمتر ال�شحفي 
الأ�شبوع����ي انه “خالل اليومني املقبلني 
�شيعقد جمل�ض الأمن الوزاري اجتماعا 
ملناق�ش����ة العت����داءات وانت�ش����ار حر�ض 
اتخ����اذ  �شيت����م  بعده����ا  وم����ن  احل����دود 
ق����رار لن�ش����ر القوات يف مناط����ق التي ل 

يتواجد فيها حر�ض احلدود”.
باملقاب����ل ب����داأت اإي����ران، ي����وم اجلمع����ة، 
ح�ش����د قوات بري����ة يف املناطق الكردية، 
وقال قائ����د القوات الربي����ة يف احلر�ض 
اإر�ش����ال  مت  بان����ه  الإي����راين،  الث����وري 
اإىل  وح����دات مدّرع����ة وق����وات خا�ش����ة 
مناط����ق كردي����ة به����دف “من����ع ت�شّل����ل” 

عنا�شر م�شلحة من العراق املجاور.
واأ�ش����اف اجل����رال حممد باكب����ور، اأن 

“بع�����ض الوح����دات املدرع����ة والق����وات 
اخلا�ش����ة التابعة للق����وات الربية تتجه 
يف  احلدودي����ة  املحافظ����ات  اإىل  حالي����ا 
غ����رب و�شم����ال غ����رب الب����الد”، وفق ما 

نقلت عنه وكالة اأنباء “ت�شنيم”.
واأ�ش����ار، اإىل اأن “الإج����راء ال����ذي تقوم 
به القوة الربي����ة للحر�ض الثوري يقوم 
عل����ى تعزيز الوح����دات املتمرك����زة على 
احل����دود ومنع ت�شلل عنا�شر للجماعات 
النف�شالية املتمرك����زة يف اإقليم �شمايل 

العراق”.
مرت����ني  الث����وري  احلر�����ض  وا�شته����دف 
املا�ش����ي،  ال�شب����وع  م����ن  الأح����د  من����ذ 
بال�شواريخ وامل�شّرات املفخخة قواعد 
الكردي����ة  الإيراني����ة  للمعار�ش����ة  تابع����ة 

املتمركزة منذ عقود يف كرد�شتان.
ويوؤك����د امل�ش����وؤول العراق����ي ال�شابق ان 
“الو�ش����اع على احلدود �شعبة للغاية 
ب�شب����ب ط����ول امل�شاف����ة الت����ي ت�ش����ل مع 
اإيران يف احل����دود ال�شمالي����ة اىل 750 
ك����م، وحر�ض احلدود اقل م����ن 10 الف 

عن�شر”.
تهري����ب  “عملي����ات  هن����اك  ان  وب����ني 
م�شتم����رة للموا�شي وال�شلع وقد يت�شلل 
امل�شلح����ون معه����ا باجت����اه اجلمهوري����ة 

الإ�شالمية”.
وكان نواب قد ب����دوؤوا موؤخرا، املطالبة 
بح�ش����ول الع����راق عل����ى منظوم����ة دفاع 
جوي، حيث تتعر�ض البالد منذ �شنوات 

اىل هجمات بال�شواريخ وامل�شرات.
وع����ن تل����ك املطال����ب، ت�ش����ر ت�شريب����ات 
و�شل����ت ل�)امل����دى( اىل “رف�����ض بع�����ض 
القوى ال�شيا�شية والف�شائل املقربة من 
اإيران ن�شر منظوم����ة دفاع على احلدود 

مع اجلمهورية”.
تل����ك  “وراء  ان  املعار�ش����ون  ويزع����م 
املطال����ب حماولت �شعودي����ة واماراتية 
وبدعم من الولي����ات املتحدة ملحا�شرة 

ومراقبة اإيران”.
ومل يظه����ر بيان او تو�شي����ات، كما كان 
متوقعًا، من جل�ش����ة الربملان “ال�شرية” 
الت����ي عقدت ي����وم الربع����اء املا�شي يف 

الربملان ملناق�شة ملفات العتداء.
ووفق ما يتم تداوله يف الغرف املغلقة، 
ان الط����راف املوؤي����دة لإي����ران كان����ت قد 
حاولت ت�شتيت احلوارات يف اجلل�شة، 

ومنعت اخلروج بتو�شيات.

 بغداد/ فرا�ص عدنان

اأك���دت وزارة املوارد املائية اأن املياه املتوفرة يف 
اخلزان���ات تبلغ 12 % من طاقتها فقط، لفتة اإىل 
خط���ة لإن�شاء �شدود ح�شاد مهم���ة، منوهًا اإىل اأن 
املوج���ات املطرية �شاع���دت يف تقلي���ل الإطالقات 
مل���ا توف���ره يف اإرواء املزروع���ات وتعزي���ز املياه 

اجلوفية.
وق���ال املتح���دث با�شم ال���وزارة علي را�ش���ي، اإن 
»الع���راق ي�شتب�ش���ر خ���رًا بهطول المط���ار الذي 

ح�شل خالل الأيام املا�شية«.
وتابع را�ش���ي، اأن »املوجة الأخ���رة من الأمطار 
خ���الل ال�شاع���ات املا�شي���ة جنم���ت عنه���ا بع����ض 
ال�شي���ول يف اجلانب الغرب���ي، اإ�شافة اإىل مقدمة 

�شد حمرين يف اجلانب ال�شرقي«.
واأ�ش���ار، اإىل اأن »وزارة امل���وارد املائي���ة بخطتها 
له���ذا املو�شم ل�شتيع���اب هذه ال�شي���ول والمطار 
قام���ت بع���دد م���ن التح�ش���رات وال�شتع���دادات، 

ح�شب مواقع �شقوط المطار وورد ال�شيول«.
ولفت را�ش���ي، اإىل اأن »الأولوي���ة �شتكون لتاأمني 
املي���اه للمناطق التي حرمت كث���رًا خالل موا�شم 
اجلنوبي���ة  واملناط���ق  اله���وار  مث���ل  اجلف���اف 
وت�شاعد يف تاأمني ال���ري الأول للمو�شم الزراعي 

ال�شتوي ودفع الل�شان امللحي يف �شط العرب«.
واأكد، ان »الكمي���ات املت�شاقطة يف اأعايل ال�شدود 
يف  منه���ا  ال�شتف���ادة  تت���م  �ش���وف  واخلزان���ات 
تعزي���ز اخلزين املائي، وهذا اي�ش���ًا من اأولويات 

الوزارة«.
ون���وه را�ش���ي، اإىل اأن »ال���وزارة معنية ب���اإدارة 
املي���اه اخل���ام يف �شبكة ال���ري والأنه���ر واملمرات 
املائي���ة واخلزان���ات ب�ش���كل ع���ام، اأم���ا ت�شري���ف 
مي���اه المط���ار يف ال�ش���وارع والحي���اء فهي من 

م�شوؤولية الدوائر البلدية اأو اأمانة بغداد«.
و�ش���دد، عل���ى اأن »وزارة امل���وارد املائي���ة ت�شاهم 
ب���كل جهودها الب�شري���ة اأو الآلية يف دعم عمليات 

ت�شريف مياه المطار وال�شتفادة منها«.
وتاب���ع را�شي، اأن »المطار متى ما هطلت �شوف 
تع���ود بالفائ���دة عل���ى الب���الد، �ش���واء يف تعزي���ز 
اخلزين املائي اأو تغذية الأهوار او وتعزيز املياه 

اجلوفية وري املزروعات«.

واأردف، اأن »اآخر �شنة في�شان مرت بالعراق كانت 
يف 2019، وقد ا�شتفادت الوزارة ب�شكل كبر من 

خزين جميع الإيرادات املائية التي حتققت«.
واأو�ش���ح را�ش���ي، اأن »اخلزي���ن ال���ذي حتقق يف 
2019 كان منق���ذًا للب���الد يف تلبي���ة كل املتطلبات 

خالل �شنوات ال�شح التي تلت ذلك العام«.
وك�شف، عن »قي���ام الوزارة بتخفي���ف الإطالقات 
م���ن ال�شدود واخلزانات لوجود م�شدر اآخر وهو 
مياه المطار؛ لأن املتطلبات واملناف�شة على املياه 

ال�شطحية اأ�شبحت اقل من ال�شابق«.
وذه���ب را�ش���ي، اإىل اأن »ه���ذا الإج���راء �شروري 
يف  من���ه  وال�شتف���ادة  املائ���ي  اخلزي���ن  لتعزي���ز 

املرحلة املقبلة التي ل تكون فيها اأمطار«.
ولف���ت، اإىل اأن »الع���راق وب�شبب ظ���روف ال�شحة 
التي مر بها اأ�شبح لديه فراغ خزين كبر جدًا يف 

ال�شدود واخلزانات«.
وانته���ى را�ش���ي، اإىل اأن »مق���دار م���ا متوفر يبلغ 
ح���وايل 12 % م���ن ال�شع���ة اخلزني���ة الإجمالية، 
وهن���اك توجه لإن�شاء �ش���دود حل�شاد املياه وهي 
مهمة جدًا وت�شتفيد م���ن كافة املياه املوجودة يف 
املنخف�ش���ات والوديات والمط���ار وجتميعها يف 
مناطق معينة من اأجل اإرواء املناطق املحيطة بها 

وتعزيز املياه اجلوفية«.
م���ن جانب���ه، ي���رى امل�شت�ش���ار ال�شاب���ق يف جلنة 
الزراعة النيابية عادل املختار، اأن »العراق ما زال 

يعاين من �شوء اإدارة يف ملف املياه«.
اأن »املزراع���ني م�شتم���رون يف  وتاب���ع املخت���ار، 
ال���ري ال�شيح���ي القدمي، رغ���م دع���وات ا�شتخدام 
منظوم���ات ري حدي���ث الت���ي اأطلق���ت من���ذ ع���ام 

.»2017
لك���ن  مهم���ة  المط���ار  »موج���ات  اأن  واأو�ش���ح، 
ال�شتف���ادة منه���ا يفرت����ض اأن ترافق���ه اإج���راءات 
حكومي���ة عاجلة وعدم هدر املي���اه كما ح�شل يف 

ال�شابق«.
ويع���ّد الع���راق م���ن اأك���رث خم�ش���ة بل���دان تاأث���رًا 
بالتغي���رات املناخي���ة والت�شحر، وق���د عانى من 
جف���اف مائي حاد خالل ال�شنوات الأخرة ب�شبب 
قل���ة هطول المط���ار وع���دم الت���زام دول اجلوار 
بالقوان���ني الدولي���ة املتعلقة بتقا�ش���م ال�شرر يف 

الأنهر العابرة للحدود. 

الأمطار اأّمنت الري الأول للمو�سم ال�ستوي وتوجه لإن�ساء �سدود “ح�ساد”

الموارد المائية: مياه الخزانات 
ل تتجاوز 12 % من طاقتها

لقاء بين ال�سوداني وال�سفير االيراني في بغداد اأم�س
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تعل��ن محافظة ذي قار عن مناقصة مش��روع )انش��اء ش��بكات مجاري مياه 
أمطار مع صرف صحي مع محطة رفع مش��تركة )3000 م3/س��ا( للمنطقة 
الغربي��ة )ال غري��ج( في قض��اء اجلبايش( ضم��ن قانون الدعم الط��ارئ لألمن 
الغذائ��ي والتنمي��ة رقم )2( لس��نة 2022. خط��ة تنمية االقاليم واس��تناداً 
لتعليم��ات تنفي��ذ العقود احلكومية رق��م )2( لس��نة 2014 املعدلة الصادرة 
من وزارة التخطيط والضوابط امللحق��ة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
االحتادي��ة الناف��ذة وقان��ون الدعم الط��ارئ ان وثيق��ة الدعوة لتق��دمي العطاء 
)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املش��روع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية 
)    ،    ،   ( وس��يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة 
للمناقص��ات )الوثائق القياس��ية( والت��ي تتيح ملقدمي العط��اءات كافة من 
الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة 
من االمم املتح��دة )اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(. وبإمكان مقدمي العطاءات 
ش��راء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد 
بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع 
من قبل قس��م حسابات املش��اريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر 
اخل��اص باالجابات على استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الس��اعة 
)12( ظه��راً من يوم )االحد( املصادف 2022/12/4 في الدائرة املس��تفيدة فعلى 
الراغب��ني من الش��ركات واملقاولني العراقيني املؤهل��ني واملصنفني من الدرجة 
املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة ديوان محافظة ذي قار – قس��م العقود احلكومية لش��راء نسخة من 
الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر ازاءه( غير 
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية غير 
نافذة وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلب��ات الفنية: اخلب��رة التخصصية )االعمال املماثل��ة( ولعقد عدد )1( 
ومببلغ ال يقل عن )3.709.000.000( ثالثة مليارات وس��بعمائة وتس��عة مليون 

دينار عراقي وللسنوات ال� )10( السابقة مت إجنازها بنجاح وجودة كاملة. 
ب- املعدات واآلليات )توفير أو تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه( 

ج- الكوادر الفنية : )املدرجة في اجلدول أدناه(. 
د- املتطلبات املالية: 

أوالً: األداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق األرباح للسنتني األخيرتني في حال 

توفرها أو الس��نتني التي س��بقت االزمة املالية هي )2012 – 2013( و)كش��ف 
احلسابات اخلتامية( مصدق من محاسب قانوني. 

ثانياً: املوارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية 
لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكبر او يس��اوي )381.000.000( ثالثمائة وواحد وثمانون 

مليون دينار عراقي. 
ثالثاً: معدل االيراد السنوي ان يكون اكبر من أو يساوي )3.090.000.000( ثالثة 
مليارات وتس��عون مليون دينار عراقي )وعلى ان ال يقل عن س��نتني وال يزيد عن 

عشر سنوات( وخالل السنوات العشرة السابقة. 
د- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتش��مل )جنس��ية الش��ركة مقدمة العط��اء – ال يوجد تضارب 
باملصال��ح، لم يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة الس��وداء، الش��ركات 
اململوك��ة للدول��ة )ان تثبت انها مس��تقلة قانوني��اً ومالياً وانه��ا تعمل وفق 
القان��ون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غير مس��تبعدة 
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس 

األمن للمشاركة في املناقصات(. 
ثانياً: عدم ممانعة )نس��خة أصلية + نس��خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة 

العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. 
ثالثاً : ش��هادة تأسيس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة 
العط��اء اجنبية تق��وم بتق��دمي اوراقها كاف��ة ومصدقة ل��دى وزارة اخلارجية 

العراقية وحسب القانون. 
رابعاً: هوية تس��جيل وتصني��ف املقاولني صادرة م��ن وزارة التخطيط وتكون 
درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.

خامساً: وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة(. 
1- كل العط��اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي 
العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من 
مصرف معتمد في العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 
ومعن��ون إلى جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قس��م العقود احلكومية( 
ويذك��ر في��ه رقم واس��م املناقصة ويكون ناف��ذ ملدة 150 يوم م��ن تاريخ غلق 
املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة 
مباش��رة بعد اصدار كت��اب االحالة قب��ل توقيع العقد تق��دمي خطاب ضمان 
بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر 
م��ن احد املص��ارف العراقية في بغداد او احملافظ��ات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد 

انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 
2- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايي��ر التأهيل احملددة فيها 
بفروعه��ا كاف��ة والش��روط القانونية والفني��ة واملالية املطلوبة في ش��روط 
املناقص��ة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
3- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة )120( يوم اعتبارا من 

تاريخ غلق املناقصة. 
4- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

5- تتحم��ل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالع��الن وآلخر اعالن عن 
املناقص��ة وان تتحمل الش��ركة التي يحال بعهدتها العم��ل كافة الضرائب 
والرس��وم الت��ي تف��رض من قب��ل الدول��ة واي مصاري��ف اخرى تن��ص عليها 

التعليمات النافذة.
6- يلت��زم الطرف الثاني بان يش��غل ما ال يقل ع��ن )30%( من عمالة موظفيه 
العمال��ة الوطنية عن طريق مراكز التش��غيل اال في حال��ة اعتذار املركز عن 
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس��مي مباشر وخالل مدة )30 

يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب. 
7- ف��ي حالة اش��تراك اكثر من مناقص في تقدمي عط��اء واحد لتنفيذ العقد 
تكون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذل��ك لتنفيذه على ان يقدم عقد 
مش��اركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء او منوذج اتفاق أولي على الشراكة 
موق��ع من قب��ل اطراف الش��راكة معزز بتعهد م��ن قبلهم بع��دم التنازل أو 
االنسحاب في حال رس��و املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة 
بينهم��ا مص��دق اصولي��اً بعد توقي��ع العقد خالل م��دة ال تتج��اوز )14 يوماً( 
م��ن تاري��خ توقيع العقد وفي حال انس��حاب احد الش��ركاء وفيت��م معاملة 

املشتركني معاملة الناكل أو اخملل وحسب واقع احلال. 
8- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

9- تتحمل الدائرة املس��تفيدة مس��ؤولية الكش��ف الفني املع��د من قبلها 
واعت��دال اس��عاره وكذلك تنفي��ذ العمل باعتباره��ا ممثالً ل��رب العمل بعقد 

املقاولة.
10- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 

11- تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال 
النواق��ص التي تس��مح به��ا التعليم��ات خالل س��بعة ايام م��ن تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
12- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع مع 
مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.
13- ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود 

الى صاحب العمل.  
14- في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي 
تعويضات وعليه االس��تمرار بتنفيذ املشروع وعلى كفاءاته املالية التي قدمها 
ابتداءاً عن اإلحالة وتس��تمر مطالبته ملستحقاته اصولياً دون االخالل مبضمون 

املادة 62/ط من شروط االعمال الهندسية املدنية بقسميها األول والثاني. 
15- ال يحق للشركات التي لديها ثالث عقود أو أكثر لم تنفذ االشتراك بهذه 
املناقصة استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27 . 
16- ان آخ��ر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظه��راً من يوم )االحد( 
املص��ادف 2022/12/11 إلى العن��وان التالي محافظة ذي قار - قس��م العقود 
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية- االدارة احمللية- قرب مصرف الرشيد 
- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة 
بالدين��ار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس��تندات العطاء 
وتك��ون الكتاب��ة واضحة وخالي��ة من احلك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق 
مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد 
االلكترون��ي ويلتزم املق��اول بصحته ويعتبر التبليغ من خالل��ه ملزم واصولياً 
وكم��ا يقدم البطاق��ة التموينية وم��ا يؤيد حجبه��ا وهوية األح��وال املدنية 
وبطاقة الس��كن وال يس��مح التقدمي عن طري��ق البريد االلكتروني، وس��يتم 
فت��ح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى 
ديوان محافظة ذي قار - مبنى احملافظة القدمية – ش��ارع النيل، وس��وف ترفض 
العط��اءات املتأخ��رة، وإذا ص��ادف يوم فت��ح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل 
إل��ى اليوم الذي يليه على ان تقدم العط��اءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 
ومثب��ت عليها رقم واس��م املناقصة واس��م مق��دم العط��اء وتوقيعه ورقم 

الهاتف والعنوان االلكتروني.
17- تسدد مبالغ املشروع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 

ق�سم العقود احلكومية
العدد: 1835

التاريخ: 2022/11/23

املناق�سة: رقم )50( 
اإىل / كافة املقاولني وال�سركات العراقية والأجنبية

م / اإعــــــالن

�سعر الك�سف ت
امل�سادق 

مدة 
التاأمينات املطلوبة/ املوقع الدائرة امل�ستفيدة ا�سم امل�سروع العمل 

بالدينار 
الت�سنيف 
�سعر العطاء بالدينار على الأقل 

730 يوم 15.413.427.744
انشاء شبكات مجاري مياه امطار مع صرف صحي مع محطة رفع 

اجلبايش مديرية مجاري ذي قار مشتركة )3000 م3/سا( للمنطقة الغربية )ال غريج( في قضاء اجلبايش
1% من قيمة الكشف 

التخميني 
انشائية 
الرابعة

500.000 ألف دينار 

قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية 
)خطة 600 مليار دينار ولكافة الوحدات الدارية(

الدكتور حممد هادي ح�سني 
حمافظ ذي قار

املعدات واآلليات 
)توفير او تعاقد(

الكوادر حادلة عدد )2( قالب عدد )6(شفل عدد )3(حفارة عدد )3(
الفنية 

مهندس 
مدني عدد )2( 

مساح 
عدد )2(  تنكر ماء عدد )1(كرين عدد )2(

املعدات واآلليات 
)توفير او تعاقد(

الكوادر حادلة عدد )2( قالب عدد )6(شفل عدد )3(حفارة عدد )3(
الفنية 

مهندس 
مدني عدد )2( 

مساح 
عدد )2(  تنكر ماء عدد )1(كرين عدد )2(

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مش��روع )انشاء شبكة مجاري امطار مع 
صرف صحي في حي الكرادي خلف الس��كة في الرفاعي( ضمن قانون الدعم 
الط��ارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لس��نة 2022. خطة تنمية االقاليم 
واس��تناداً لتعليمات تنفيذ العق��ود احلكومية رقم )2( لس��نة 2014 املعدلة 
الص��ادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة 
العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطارئ ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء 
)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املش��روع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية 
)  ،  ،  ( وس��يتم العم��ل عند فح��ص وتقييم العطاءات وف��ق االلية املعتمدة 
للمناقص��ات )الوثائق القياس��ية( والت��ي تتيح ملقدمي العط��اءات كافة من 
الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة 
من االمم املتح��دة )اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(. وبإمكان مقدمي العطاءات 
ش��راء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد 
بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع 
من قبل قس��م حسابات املش��اريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر 
اخل��اص باالجابات على استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الس��اعة 
)12( ظهراً من يوم )االثنني( املصادف 2022/12/5 في الدائرة املس��تفيدة فعلى 
الراغب��ني من الش��ركات واملقاولني العراقيني املؤهل��ني واملصنفني من الدرجة 
املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة ديوان محافظة ذي قار – قس��م العقود احلكومية لش��راء نسخة من 
الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر ازاءه( غير 
قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية غير 
نافذة وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية: 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلب��ات الفنية: اخلب��رة التخصصية )االعمال املماثل��ة( ولعقد عدد )1( 
ومببلغ ال يقل عن )4.735.000.000( أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثالثون 
مليون دينار عراقي وللسنوات ال� )10( السابقة مت إجنازها بنجاح وجودة كاملة. 

ب- املعدات واآلليات )توفير أو تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه( 
ج- الكوادر الفنية : )املدرجة في اجلدول أدناه(. 

د- املتطلبات املالية: 
أوالً: األداء املالي السابق الذي يظهر حتقيق األرباح للسنتني األخيرتني في حال 
توفرها أو الس��نتني التي س��بقت االزمة املالية هي )2012 – 2013( و)كش��ف 

احلسابات اخلتامية( مصدق من محاسب قانوني. 
ثانياً: املوارد املالية )الس��يولة النقدية(: من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية 
لتنفيذ املش��روع ملبلغ اكبر او يس��اوي )790.000.000( س��بعمائة وتس��عون 

مليون دينار عراقي. 
ثالثاً: معدل االيراد السنوي ان يكون اكبر من أو يساوي )6.401.000.000( ستة 
ملي��ارات واربعمائة وواحد مليون دينار عراقي )وعلى ان ال يقل عن س��نتني وال 

يزيد عن عشر سنوات( وخالل السنوات العشرة السابقة. 
د- املتطلبات القانونية:

اوالً: االهلية وتش��مل )جنس��ية الش��ركة مقدمة العط��اء – ال يوجد تضارب 
باملصال��ح، لم يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة الس��وداء، الش��ركات 
اململوك��ة للدول��ة )ان تثبت انها مس��تقلة قانوني��اً ومالياً وانه��ا تعمل وفق 
القان��ون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غير مس��تبعدة 
من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس 

األمن للمشاركة في املناقصات(. 
ثانياً: عدم ممانعة )نس��خة أصلية + نس��خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة 

العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. 
ثالثاً : ش��هادة تأسيس الش��ركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة 
العط��اء اجنبية تق��وم بتق��دمي اوراقها كاف��ة ومصدقة ل��دى وزارة اخلارجية 

العراقية وحسب القانون. 
رابعاً: هوية تس��جيل وتصني��ف املقاولني صادرة م��ن وزارة التخطيط وتكون 
درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.

خامساً: وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة(. 
1- كل العط��اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي 
العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من 
مصرف معتمد في العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 
ومعن��ون إلى جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قس��م العقود احلكومية( 
ويذك��ر في��ه رقم واس��م املناقصة ويكون ناف��ذ ملدة 150 يوم م��ن تاريخ غلق 
املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة 
مباش��رة بعد اصدار كت��اب االحالة قب��ل توقيع العقد تق��دمي خطاب ضمان 
بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر 
م��ن احد املص��ارف العراقية في بغداد او احملافظ��ات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد 

انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. 

2- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مس��تجيبة عند تلبيتها ملعايي��ر التأهيل احملددة فيها 
بفروعه��ا كاف��ة والش��روط القانونية والفني��ة واملالية املطلوبة في ش��روط 
املناقص��ة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس��ية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
3- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة )120( يوم اعتبارا من 

تاريخ غلق املناقصة. 
4- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

5- تتحم��ل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالع��الن وآلخر اعالن عن 
املناقص��ة وان تتحمل الش��ركة التي يحال بعهدتها العم��ل كافة الضرائب 
والرس��وم الت��ي تف��رض من قب��ل الدول��ة واي مصاري��ف اخرى تن��ص عليها 

التعليمات النافذة.
6- يلت��زم الطرف الثاني بان يش��غل ما ال يقل ع��ن )30%( من عمالة موظفيه 
العمال��ة الوطنية عن طريق مراكز التش��غيل اال في حال��ة اعتذار املركز عن 
توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس��مي مباشر وخالل مدة )30 

يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب. 
7- ف��ي حالة اش��تراك اكثر من مناقص في تقدمي عط��اء واحد لتنفيذ العقد 
تكون مس��ؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذل��ك لتنفيذه على ان يقدم عقد 
مش��اركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء او منوذج اتفاق أولي على الشراكة 
موق��ع من قب��ل اطراف الش��راكة معزز بتعهد م��ن قبلهم بع��دم التنازل أو 
االنسحاب في حال رس��و املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة 
بينهم��ا مص��دق اصولي��اً بعد توقي��ع العقد خالل م��دة ال تتج��اوز )14 يوماً( 
م��ن تاري��خ توقيع العقد وفي حال انس��حاب احد الش��ركاء وفيت��م معاملة 

املشتركني معاملة الناكل أو اخملل وحسب واقع احلال. 
8- احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.

9- تتحمل الدائرة املس��تفيدة مس��ؤولية الكش��ف الفني املع��د من قبلها 
واعت��دال اس��عاره وكذلك تنفي��ذ العمل باعتباره��ا ممثالً ل��رب العمل بعقد 

املقاولة.
10- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية . 

11- تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال 
النواق��ص التي تس��مح به��ا التعليم��ات خالل س��بعة ايام م��ن تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.

12- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمش��روع مع 
مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات 

املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3.
13- ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود 

الى صاحب العمل.  
14- في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الس��لفة فال يحق له ان يطالب 
بأي تعويضات وعليه االس��تمرار بتنفيذ املش��روع وعل��ى كفاءاته املالية التي 
قدمها ابتداءاً عن اإلحالة وتس��تمر مطالبته ملستحقاته اصولياً دون االخالل 
مبضمون املادة 62/ط من ش��روط االعمال الهندس��ية املدنية بقسميها األول 

والثاني. 
15- ال يحق للشركات التي لديها ثالث عقود أو أكثر لم تنفذ االشتراك بهذه 
املناقصة استناداً الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27 . 
16- ان آخ��ر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة )11( ظهراً من يوم )االثنني( 
املص��ادف 2022/12/12 إلى العن��وان التالي محافظة ذي قار - قس��م العقود 
احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية- االدارة احمللية- قرب مصرف الرشيد 
- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقاً(... على ان تكون االسعار املقدمة 
بالدين��ار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس��تندات العطاء 
وتك��ون الكتاب��ة واضحة وخالي��ة من احلك والش��طب وتكون جمي��ع األوراق 
مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد 
االلكترون��ي ويلتزم املق��اول بصحته ويعتبر التبليغ من خالل��ه ملزم واصولياً 
وكم��ا يقدم البطاق��ة التموينية وم��ا يؤيد حجبه��ا وهوية األح��وال املدنية 
وبطاقة الس��كن وال يس��مح التقدمي عن طري��ق البريد االلكتروني، وس��يتم 
فت��ح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى 
ديوان محافظة ذي قار - مبنى احملافظة القدمية – ش��ارع النيل، وس��وف ترفض 
العط��اءات املتأخ��رة، وإذا ص��ادف يوم فت��ح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل 
إل��ى اليوم الذي يليه على ان تقدم العط��اءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 
ومثب��ت عليها رقم واس��م املناقصة واس��م مق��دم العط��اء وتوقيعه ورقم 

الهاتف والعنوان االلكتروني.
17- تسدد مبالغ املشروع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار 

ق�سم العقود احلكومية
العدد: 1837

التاريخ: 2022/11/23

املناق�سة: رقم )52( 
اإىل / كافة املقاولني وال�سركات العراقية والأجنبية

م / اإعــــــالن

�سعر الك�سف ت
امل�سادق 

مدة 
التاأمينات املطلوبة/ املوقع الدائرة امل�ستفيدة ا�سم امل�سروع العمل 

بالدينار 
الت�سنيف 
�سعر العطاء بالدينار على الأقل 

450 يوم 16.914.000.000
انشاء شبكة مجاري امطار مع صرف صحي في حي 

الكرادي خلف السكة في الرفاعي
الرفاعي مديرية مجاري ذي قار 

1% من قيمة الكشف 
التخميني 

انشائية 
الرابعة 

750.000 ألف دينار 

قانون الدعم الطارئ لالأمن الغذائي والتنمية 
)خطة 600 مليار دينار ولكافة الوحدات الدارية(

الدكتور حممد هادي ح�سني 
حمافظ ذي قار

املعدات واآلليات 
)توفير او تعاقد(

الكوادر حادلة عدد )2( قالب عدد )6(شفل عدد )3(حفارة عدد )3( 
الفنية 

مهندس 
مدني عدد )2( 

مساح 
عدد )2(  تنكر ماء عدد )1( كرين عدد )2(

اإعــــالن 
ق��دم املدعي )قصي هاني علي( طلباً ي��روم فيه تبديل )اللقب( 
من )العذيباني( الى )احلمداني( فمن لديه اعتراض على الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها )خمس��ة عشرة يوماً( 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016. 

اللواء ريا�ض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 



 بغداد / اإياد ال�صاحلي 

اأك����د حم��م��د ال���ن���ّج���ار امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 
اأن  ال�سلة،  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا 
يف  امل�ساركة  الأن��دي��ة  اإدارات  اأغلب 
للمو�سم  امل��م��ت��ار  ال�����دوري  ب��ط��ول��ة 
بتح�سني  ت��ه��ت��ّم  ل   2023-2022
ت���دري���ب ف��رق��ه��ا، م��ب��ّي��ن��ًا اأن����ه ي��ع��اين 
املنتخب  لع��ب��ي  حت�سري  ���س��وء  م��ن 
يف ف����رة وج����وده����م م���ع ال���ن���ادي، 
فمعظمهم لديهم نواق�ص يف النواحي 
الأ�سا�سّية للعبة، لفتًا اىل اأن امل�سكلة 
فنّيًا  بهم  امل��درب��ني  اه��ت��م��ام  ع��دم  يف 
ول��ي�����ص يف ن��ظ��ام الحت�����اد اجل��دي��د 

باإقامة املباريات باأ�سلوب التجّمع. 
ل��� )امل���دى(  ال��ن��ّج��ار يف حديثه  وق���ال 
ال���ت���ي ت���واك���ب م�����س��رية ا���س��ت��ع��داد 
الآ�سيوية  للمرحلة  الوطني  املنتخب 
يف العا�سمة القطرية الدوحة �سباط 
بع�ص  زّج  اأح������اول   "  2023 ع����ام 
الذين  النخبة  من  ال�ساّبة  العنا�سر 
ي��ب��ل��غ ع���دده���م 26 لع���ب���ًا، مي��ث��ل��ون 
منهم  لع��ب  واأي  وال�سباب،  اخل��رة 
كان  اإن  املنتخب  لتمثيل  م��وؤّه��ل  ه��و 
�ساحب خرة اأو من اجليل اجلديد".

اأن يظهر  دائ��م��ًا  " اأمت��ّن��ى  واأ���س��اف 
لع��ب��ون ُج����دد يف ال�����دوري امل��م��ت��از 
من  ويتمكنوا  خرتهم  ُت�سقل  ك��ي 
فالغاية  املنتخب،  يف  مواقعهم  حجز 
ال�سباب  ال��اع��ب  منح  ���س��رورة  ه��ي 
م�ساركة  اأم��ام  اأننا  مبا  لكن  فر�سته، 
التاأّهل  بطاقة  ان��ت��زاع  تتطّلب  مهّمة 
بجدارة، فالنتائج مهّمة اأي�سًا، وهذه 
تتوقف على �سناعة الفريق وجتهيزه 

الو�سول اىل  اأجل  فنّيًا ومعنوّيًا من 
اأدوار متقّدمة لأي اختبار ر�سمي".

عن  تختلف  عملي  طبيعة   " وذك���ر 
ال��ت��دري��ج��ي،  للبناء  اأ���س��ع��ى  غ���ريي، 
الذين  اخل��رة  عنا�سر  على  واأراه��ن 
ي���ق���رب ع���دده���م م���ن ع�����س��رة لع��ب��ني 
مل�����س��اع��دة امل��ن��ت��خ��ب ع��ل��ى م��واج��ه��ة 
ظروف �سعبة يف املناف�سة، ونحر�ص 
بالتزامن من ذلك على اختيار لعبني 
من ال�سّف الثاين اإن جنحنا يف �سّم 
بع�سهم فهو مك�سب للمنتخب لتجديد 
ب��ع�����ص ال���وج���وه ال��ت��ي ل مي��ك��ن اأن 
تتوا�سل معنا بفعل تقادم اأعمارهم".

تغيري نوعي
اأو لعبني �ساّبني  " ل��دّي لعب  وب��نّي 
لعبني  م��وق��ع��ي  اأخ���ذ  م��ن  �سيتمّكنا 
على  حافظا  ما  اإذا  القامة،  طوال  من 
تاأثري  يكون  ول��ن  مهارتهما،  تطوير 
جني  �سعيد  ع��ل��ى  ك��ب��ريًا  ال�����س��اّب��ني 
اإح��راز  اأو  املنتخب  بتقوية  الفائدة 
لتطوير  لكن  بوا�سطتهما،  النتائج 
امل��ن��ت��خ��ب وحت���دي���ث���ه ت���اأه���ي���ًا م��ّن��ا 
مل�ستقبلهما، فالتغيري النوعي املتوّقع 
الذي ميثله 12  املنتخب  يف �سفوف 
لعبًا اأ�سا�سيًا ميكن اأن يحّل اإثنان اأو 
وهي  الأ�سا�سيني  حم��ّل  ب��دلء  ثاثة 
حتى  بعد  تتبلور  مل  ف��ك��رة  م��ازال��ت 

ت�ستكمل موجباتها".
ال��ّظ��ل  ف��ري��ق  " اأن  ال��ن��ّج��ار  وي����رى 
الوحيد  ال�سبيل  هو  الأول  للمنتخب 
ل��ب��ن��اء ك���رة ���س��ل��ة ق��وّي��ة ق����ادرة على 
خ��و���ص ج��م��ي��ع ال��ت��ح��ّدي��ات وح��م��ل 
ت�ساوؤم  اأو  ت��رّدد  با  الوطنية  املهّمة 
ع��ط��ف��ًا ع��ل��ى خ��ي��ب��ات الأم�������ص، فنحن 

حتت �سغط النتائج ول ميكن تغيري 
ك��ام��ًا ول حتى  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
فجوة  �سترك  كهذه  فخطوة  ن�سفه 
ُي�سعب  ال��ف��ن��ّي��ة  بنيته  يف  ��ع��ف��ًا  و���سُ
ملعاجلتها،  ال���ك���ايف  ال���وق���ت  ت��وف��ري 
فلعبة كرة ال�سلة �سعبة وبناء لعبها 
لي�ص بالأمر الهنّي، مثلما اأن اكت�ساف 
برنامج  اىل  يحتاج  ج��دي��دة  ط��اق��ات 
يف  بنتائجِه  التكّهن  ي�سعب  خا�ص 
���س��وء اخ��ت��اف م���ردود ال��ع��ط��اء بني 

لعب واآخر".

انخفا�ض امل�صتوى
تقييم  ال�سعب  م��ن   " اأن  اىل  ول��ف��ت 
م��ن��اف�����س��ات ال�����دوري امل��م��ت��از، ك��ون 
حتى  ت�ستكمل  مل  الأوىل  مرحلته 
عن  يختلف  ال����دوري  ف��ن��ظ��ام  الآن، 
التجّمع  خال  من  ال�سابقة،  املوا�سم 
املناف�سة  ي��خ��دم  ال���ذي  الأ���س��ب��وع��ي 
وي���ج���ع���ل ال�����اع�����ب حت�����ت ���س��غ��ط 
حمّددة،  فرات  يف  متتالية  مباريات 
وتبادل مناطق التجّمع متنح النادي 
ا���س��راح��ة م��ع��ّي��ن��ة، وم���ن ال��وا���س��ح 
لعبي  جميع  ع��ل��ى  اأّث����ر  ال��ن��ظ��ام  اأن 

حيث  ب��امل��ائ��ة،   70 بن�سبة  الأن���دي���ة، 
جّيد،  ب�سكل  الأوىل  املباريات  لعبوا 
فيما انخف�ص امل�ستوى يف املباريات 

الاحقة".
واأردف " تكرار اللعب حتت ال�سغط 
اأن��ع��ك�����ص ع��ل��ى م��ع��ان��اة ال��اع��ب��ني من 
البدنّية،  لياقتهم  على  املحافظة  عدم 
فامل�سكلة لي�ست بالنظام ول بالحتاد، 
بل بالأندية نف�سها، فاإعدادها �سعيف 
تتعّدى  ال���دوري مب��ّدة ل  ب��داي��ة  قبل 
لبع�ص  اأق��ّل من ذلك  اأو  �سهرًا واح��دًا 
ُع��رف  الأن��دي��ة، وه��ي غ��ري كافية يف 

زمنّية  مبّدة  قوّية  لبطولة  التح�سري 
حمّددة مثل دوري كرة ال�سلة املمتاز 
اأرب��ع  بخو�ص  الفريق  فيها  مطالب 

مباريات خال اأ�سبوع التجّمع"!

اإعداد القمة
ال��دوري  ف��رق  " اأن  النّجار  واأو���س��ح 
 7 با�ستثناء  �سعيفة  ع��اّم��ة  ب�سورة 
ال��ع��راق،  اللعبة يف  ق��ّم��ة  ف��رق مت��ّث��ل 
اىل  ال���ف���رق  ه����ذه  م���ن  اأي  وي���ل���ج���اأ 
و�سعف  ق��ّوة  ح�سب  الاعبني  اإع��داد 
فريقني  ي��واج��ه  واأح��ي��ان��ًا  مناف�سه، 

بقوة  وي�ستعدُّ  ب��ال��ت��وايل  �سعيفني 
للثالثة كونه �سياقي فيها فريقًا قويًا 
م�سلحة  يف  ت�سبُّ  ل  الطريقة  وهذه 
ي��دخ��ل  اأن  وامل���ف���رو����ص  ال���اع���ب���ني، 
يف  اجلاهزّية  بكامل  ولعبيه  املدرب 
على  يتغّلب  حتى  كركوك  مثل  جتّمع 
جميع الفرق، واإل فاإنه من املُمكن اأن 

عفاء". يخ�سر مع ال�سُ
الثانية من  املرحلة  بدء  " ُقبيل  وقال 
اإعداد  مناف�سات دوري املمتاز، �سيتم 
الفرق من جديد خال فرة 15 يومًا، 
هذا  ب���اأّن  وت��وؤِْم��ن  ح�ساباتها  وتعيد 
مّما  اأق��وى  حت�سريًا  يتطّلب  النظام 
اأق�سى  امل��درب��ون  و�سيبذل  توّقعت، 
امل�ستوى  تغيري  اأج���ل  م��ن  جهودهم 
بالنظام  لي�ص  فالعيب  الأف�سل،  نحو 
ل  فمن  الأندية،  بتدريب  بل  اجلديد، 
غري  امل���درب  ه��و  النظام  بهذا  يرغب 
واإدارة  املتقاع�ص  والاعب  املجتهد 
ال��ت��ي واف��ق��ت ع��ل��ى طريقة  ال���ن���ادي 
تناق�ص  اأن  ال��دوري احلالية من دون 
الحتاد وتفَهم طبيعة املناف�سة ب�سبب 
�ص  متخ�سّ اإدارة  ع�سو  وج��ود  ع��دم 

بكرة ال�سلة يف جميع الأندية"!

التدريب اليومي مفقود
" ل يوجد فريق يف  ال��ن��ّج��ار  واأك���د  
ُي���دّرب لعبيه ي��وم��ّي��ًا واأن��ا  ال���دوري 
�سوء  يف  كامي  م�سوؤولية  اأحت��ّم��ل 
ال�سعب  ق��اع��ة  ال��ي��وم��ي يف  وج���ودي 
حّجة  اأن  م��ع  ال��ري��ا���س��ّي��ة  ل��األ��ع��اب 
اأغلب الأندية عدم وجود بنية حتتّية 
با�ستثناء  اللعبة  ملمار�سة  �ساحلة 
فرق   7 فيها  تتجّهز  التي  القاعة  هذه 
الألعاب  بقّية  للبطولة املحلية ما عدا 

جُتر  ل  فاحلّجة  ذلك  ومع  الأخ��رى، 
وباإمكانه  ال�ست�سام  على  مدرب  اأي 
�سباحّية  وح���دات  ث��اث  ي��ج��ري  اأن 
وم�سائّية يف الأ�سبوع، فهناك قاعات 
احلديد لزيادة قّوة الاعبني ووجود 
البدنّية  اللياقة  لرفع  فارغة  �ساحات 
مثل  قاعات  ووج��ود  الكرة،  دون  من 
التن�سيق  ميكن  وال��ك��رخ  الأعظمية 
مع م�سوؤوليها لأغرا�ص التدريب فيها 

باأوقات معلومة ومنا�سبة".
وخل�ص النّجار يف نهاية حديثه اإىل 
املنتخب  لاعبي  ُم�سارحتي  اأن   "
تطوير  ب�سرورة  تنبيههم  ت�ستهدُف 
لقاء  اأّول  يف  ل��ه��م  وق��ل��ُت  اأن��ف�����س��ه��م، 
 2021 العام  يف  �ساهدتكم   .. معهم 
ببطولة غرب اآ�سيا بفل�سطني وقارنُت 
تقّدم  م��ن  يوجد  ل  ال��ي��وم  م�ستواكم 
اأغلبكم  اأن  م��ع  واح�����دًا  �سنتيمرًا 
يتدّربون يف اأندية كبرية ويتقا�سون 
مايني الدنانري وكّل اأجواء التناف�ص 
القدرات  اأف�سل  تقدمي  على  ُم�سّجعة 
مِلَ  اأدري  ..ول  واجلماعّية  الفردّية 
هذا الراجع؟ واأعتقد اأنه عدم وجود 
حقيقي،  ب�سكل  للمدربني  ت�سنيف 
وم����واه����ب ����س���اّب���ة ج���دي���دة ت��رت��ق��ي 
ال��ك��ب��ار هي  اىل م�����س��ت��وى امل���درب���ني 
اللعبة،  تواجها  التي  الأكر  املع�سلة 
ال�سهادة  متنح  اأكادميية  دورة  هناك 
تكفي،  ل  وح��ده��ا  وه���ذه  التدريبّية 
مثلما  م�سارك  لكّل  م�سمون  فالنجاح 
ي��ج��ري يف ال���درا����س���ات امل�����س��ائ��ي��ة! 
امل�����س��وؤول��ي��ة  ت�سليم  ي��ت��م  ول��اأ���س��ف 
فيما  الطموح،  م�ستوى  دون  ملدربني 
هناك مدربني ا�سحاب خرة عاطلني 

عن العمل؟!

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net2022 العدد )5314( ال�سنة الع�سرون - الحد )27( ت�سرين الثاين

الل الأندية: محمد النّجار يرمي اأكثر من كرة في �صِ

�ص نعاني �صوء تدريب لعبي الدوري.. ولي�ص بين الإدارات ع�صو متخ�صِّ
 ل عيب في نظام التناف�ض .. ونفتقد ت�صنيف المدربين .. و7 فرق تتجّهز في قاعة واحدة!

اإعالن بيع م�صتهلكات للمرة الأولى
تعلن دائرة �صحة بغداد الر�صافة

عن بيع المستهلكات العائدة الى / مستشفى ابن النفيس التعليمي عن 
طريق المزايدة العلنية وفق قانون بيع وإيجار أموال رقم )21( لس��نة 2013 
المعدل فعلى الراغبين باالشتراك في المزايدة الحضور في اليوم الثالثين 
من اليوم التالي لنش��ر إعالن الس��اعة العاش��رة صباح��اً وإذا صادف يوم 
المزايدة عطلة رس��مية يكون اليوم التالي موعداً للمزايدة مستصحبين 

معهم المستمسكات التالية: 
1- كتاب عدم ممانعة من الدخول في المزايدة من الهيئة العامة للضرائب 

نافذ لسنة 2022 باسم المشترك في المزايدة.
2- تأمينات بمبلغ )20%( )806.600( )ثمانمائة وس��تة ألف وستمائة دينار( 
ألمر المستش��فى بصك مصدق أو نقد يودع لدى محاسب المستشفى 

بموجب وصل أمانات. 
3- هوية األحوال المدنية + بطاقة الس��كن + البطاقة التموينية )أصل مع 
صورة( لن يسمح بدخول قاعة المزايدة إال المزايدين حاملي الشروط أعاله 
ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور نشر اإلعالن الذي رست به المزايدة 

ونسبة 2% أجور خدمة. 
ع/ المدير العام 

اإعــــالن 
ال��ى زبائننا األعزاء المدرجة أس��مائهم ادناه.. نرجو من حضرتكم الحضور ال��ى مصرفنا، المصرف الزراعي التركي / 
فرع بغداد – الوزيرية – قرب السفارة التركية ، محلة 301 ، زقاق 1، دار 24 خالل )30( يوم، بخصوص حساباتكم الجاري 
لدين��ا وبخالفه س��وف يتم تحويل المبالغ المودعة في حس��اباتكم لدينا الى البنك المرك��زي العراقي وفق الفقرة 
)2( من المادة )37( من قانون المصارف العراقي رقم )94( لس��نة 2004 والمادة )8( من تعليمات الحس��ابات الخاملة 

واألموال المتروكة رقم )1( لسنة 2009 وبذلك يسقط حقكم بالمطالبة بمبالغكم الموجودة في حساباتكم. 

تال�صم باللغة الإنكليزيةال�صم باللغة العربية
Ali Gurbuz1علي قربوز 

Alper Yildirim 2ألبير يلدرمي 
Brotherhood and culture Association of Turkmen 3جمعية األخوة والثقافة لتركمان 

Safaa Shaker Mahmoud Mutlaq 4صفاء شاكر محمود مطلك 
Nasan Ali Hussein Alsaffar 5حسن علي حسني الصفار 

Al-Zakaa General Contracting Company 6شركة الزكاء للمقاوالت العامة 
Naksan Plastic Energy Company 7شركة ناكسان بالستيك للطاقة 

Muhammad Saad Ismail 8محمد سعد إسماعيل 
Ali Hussein Mohammed Fayyad 9علي حسني محمد فياض 

Ehsan Rasul Hussain 10احسان رسول حسني 
CASPIAN OIL MANAGEMENT Co. LTD.11شركة إدارة زيت القزوين 
Ismail Hamdy Saeed 12إسماعيل حمدي سعيد 

Talal Ali Radi 13طالل علي راضي 
Mehmet nezir orhan 14محمد نزير أورهان 

Bulgarian Commercial Center 15املركز التجاري البلغاري 
Happy Family Relief Organization 16منظمة األسرة السعيدة لإلغاثة 

Ibrahim AKSU 17إبراهيم أكسو 
Saleh Contracting and Trading Company 18شركة صالح للمقاوالت والتجارة 

Ali Abd Al-Salam Fadel Wali 19علي عبد السالم فاضل ولي 
Falak General Trading company Limited 20شركة فلك للتجارة العامة محدودة 

Yassin Abdel-Razzaq Ahmed 21ياسني عبد الرزاق احمد 
Ali Hussein Dahham Khudair  22علي حسني دحام خضير 

KINESIS ENREJI ELEKTKU 23كينزيس للطاقة الكهربائية 
FAEZ ABDULH AHMED / MUSTAFAABDUL24فائز عبداهلل احمد/ مصطفى عبد 

 متابعة / املدى

اإن��ري��ك��ي، امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ملنتخب  ق���ال ل��وي�����ص 
دائمَا  ويركز  قوي  منتخب  اأملانيا  اإن  اإ�سبانيا، 
مواجهة  قبل  وذل��ك  الهجومي،  ال�سعيد  على 
الفريقني املرتقبة اليوم.   واأ�ساف اإنريكي 
ومثالية،  كبرية  مباراة  خلو�ص  "ن�ستعد 
واأك��د  والهجوم".  ال��دف��اع  �سعيد  على 
م�سريًا  ج��ايف،  باعبه  متفاجئ  اأن��ه 
اختيار  يجيد  ذك��ي،  اأن��ه لع��ب  اإىل 
اأن��ه  م��ع��ت��رًا  امل��ن��ا���س��ب،  التمركز 
امل�ستقبل،  يف  جن��م��ًا  �سي�سبح 

امللعب.  يف  القوية  و�سخ�سيته  ملوهبته  نظرًا 
عدم  "علينا  ال�سابق:  بر�سلونة  م��درب  وت��اب��ع 
الكبرية )0-7(  النتيجة  الفخ، عقب  الوقوع يف 
اأمام كو�ستاريكا.. املنتخبان الأملاين والإ�سباين 
من  الكثري  هناك  اأن  كما  متقارب،  م�ستواهما 

املفاجاآت". 
نتيجة  حتقيق  لي�ص  هدفه  اأن  اإنريكي  واأ�ساف 
كبرية، واإمنا تقدمي اأداء ونتيجة مثالية. وختم: 
جمال  يوجد  لكن  دائ��م��ًا،  حت��دث  قد  "الأخطاء 
للمناف�ص".  �سيئًا  ن��رك  اأن  يجب  ول  للتح�ّسن 
"يو جوف"  ���س��رك��ة  اأج����رت  اأخ�����رى،  م��ن ج��ه��ة 
لاأبحاث ا�ستطاع راأي بني اجلماهري الأملانية، 
واإ�سبانيا، ووفقا  اأملانيا  ملباراة  توّقعاتهم  ب�ساأن 

اآمال  لديها  الأملانية  اجلماهري  فاإن  لا�ستطاع، 
اإ�سبانيا. ويثق 45 باملئة  �سئيلة يف الفوز على 
�سيخ�سر،  الفريق  ب��اأن  ال�ستطاع  �سملهم  مّمن 
باملئة فقط  التعادل، و11  باملئة  يتوّقع 13  فيما 
باملئة،   30 يقّدم  مل  فيما  اأملانيا،  فوز  يتوقعون 
باملئة  و55  اإج��اب��ة،  اأي  املتبقية،  الن�سبة  وه��ي 
املباراة،  ي�ساهدوا  لن  اأنهم  اأكدوا  من اجلماهري 
يف  اآخ���ر  ع��ر���ص  مل�ساهدة  باملئة   33 ويخطط 
بعد  �سعورهم  عن  اجلماهري  وب�سوؤال  ال��ب��اد. 
باملئة   33 اأب��دى   ،)2-1( اليابان  اأم��ام  الهزمية 
عن  فقط  باملئة   22 اأع��رب  فيما  اهتمامهم،  ع��دم 
اإحباطهم، وقالت ن�سبة 7 باملئة اأن النتيجة كانت 

مفاجئة لهم!

 بغداد / املدى

ح�سل لعبنا ح�سني حامد على امليدالية 
للتن�ص   mta ب��ط��ول��ة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 
الأر����س���ي ع��ل��ى ال��ك��را���س��ي ال��دول��ي��ة 
مناف�سه  ع��ل��ى  ت��غ��ّل��ب��ه  ب��ع��د  ال��ع��امل��ّي��ة 
التي  اخلتامية  امل��ب��اراة  يف  ال��ي��اب��اين 

انطاليا  م��دي��ن��ة  يف  ال�سبت  ام�����ص   ج���رت 
الدولية.

ونقل املكتب الإعامي للجنة الباراملبية عن 
الباراملبي  الأر���س��ي  التن�ص  احت��اد  رئي�ص 
بهذا  �سعداء   " قوله  العكيلي  جميل  ماجد 
الذهبية  بنيل  ت���ّوج  ال���ذي  الثمني  ال��ف��وز 

العاملية.

" ان ه��ذا الجن��از ج��اء بت�سافر  وا���س��اف 
اللعبة  ب����دءًا م��ن احت����اد  ج��ه��ود اجل��م��ي��ع 
ولعبنا  علي  الدين  بهاء  املثابر  وامل��درب 
املمّيز ح�سني حامد ومن خلفنا الإخوة يف 
برئا�سة  الباراملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
الباراملبية  اللجنة  رئي�ص  حميد  د.عقيل 
وجلنة اخلراء وكّل هذه اجلهود اجتمعت 

من اأجل احل�سول على هذا الجناز الرائع.
اىل  الثمني هدية  الفوز  " هذا  ماجد  وق��ال 
لدعمهم  الباراملبية  اللجنة  العاملني يف  كّل 
ال��و���س��ول اىل  امل��ت��وا���س��ل لحت��ادن��ا بغية 
ميدالّيات  على  باحل�سول  املن�سود  هدفنا 
وتطوير  اخلارجية  امل�ساركات  يف  الفوز 

اللعبة".  

اإنريكي يحّذر من فّخ ال�صّباعية.. واآمال المان�صافت �صئيلة!

ميدالية ذهبية للتن�ص الأر�صي البارالمبي

 متابعة / املدى

جنم  "فيفا"،  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  يف  ع�سو  اأولي�سيه،  �سنداي  و�سف 
املنتخب الرتغايل كري�ستيانو رونالدو باأنه "عبقري للغاية" بعدما متّكن من 

اأوروب��ا على  برازيل  بها  فازت  التي  املباراة  ركلة جزاء يف  احل�سول على 
غانا )3-2( يف كاأ�ص العامل. و�سجل رونالدو، 37 عامًا، الهدف الفتتاحي 
للرتغال من ركلة جزاء، لي�سبح اأّول لعب ي�سّجل يف 5 ن�سخ من بطولت 
ولكن  غانا.  اأغ�سب  اجل��زاء  ركلة  احت�ساب  ق��رار  اأن  برغم  العامل،  كاأ�ص 

الذي  للعب رونالد،  اأن منح ركلة اجلزاء كان وفقا  اإىل  اأ�سار  اأولي�سية 
واأ���س��اف  غ��ان��ا.  م��داف��ع  �سالي�سو  حممد  م��ن  عرقلته  مّت��ت  اأن��ه  اعتر 
اأولي�سيه، الع�سو مبجموعة الدرا�سات الفنية للبطولة التابعة لفيفا، 

ذك��اء  ي���زدادون  املهاجمني  اأن  ال��دوح��ة،  يف  تقدميي  عر�ص  خ��ال 
اجلزاء.  ركلة  لحت�ساب  اأدى  الذي  هو  رونالدو  ذكاء  اأن  ويعتقد 
يزداد  "رمبا  �سي":  بي.  "بي.  الريطانية  الإذاع��ة  لهيئة  وق��ال 

اأن  للنا�ص  ميكن  رون���ال���دو،  ج���زاء  رك��ل��ة  ذك����اء..  امل��ه��اج��م��ون 
اللحظة  لتلك  النتظار  هو  الذكاء  ولكن  ي�ساوؤون،  ما  يقولوا 

للم�ص الكرة، ومّد قدمه ثم يحدث الت�سال.. هذا ذكاء تام". 
اأكرث  اأ�سبحوا  لأنهم  املهاجمني  على  نثني  "دعونا  واأكد: 

كبري  �سبب  اأي�سا  )ف��ار(،  امل�ساعد  الفيديو  تقنية  ذك��اء، 
يف ازدياد احت�ساب ركات الرجيح، ميكن للحكام اأن 
ينظروا للقطة 3 اأو 4 مرات". ومت احت�ساب 9 ركات 

منها  �سجل  العامل،  كاأ�ص  من  مباراة  اأول 20  ترجيح يف 
والكندي  ليفاندوف�سكي،  روب��رت  البولندي  وف�سل  اأه���داف،   7

األفون�سو ديفيز يف ت�سجيل ركلتيهما.

ع�صو بالفيفا: ذكاء رونالدو 
وراء ركلة الجزاء
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 توطئة
ت�أمره ال�س���لطة بقتل فالن ال���ذي ال يعرفه..فيقتله ويعرف 
انه� جرمية �سد الدين والق�نون واالأن�س�نية ،فم� العملي�ت 
النف�سي���ة واالجتم�عي���ة التي جتع���ل الفرد يطي���ع ال�سلطة 

ويقوم ب�رتك�ب  جرائم ب�سمنه� االإب�دة اجلم�عية؟
يف حم�كمت���ه بع���د انهي�ر احلك���م الن�زي يف اأمل�ني� ب�س����أن 
املذاب���ح اجلم�عية التي �س����رك فيه�، اأنك���ر ) ايخم�ن ( قتل 
اأي اإن�س����ن،ولكنه اأكد بفخر �س���ديد اأنه نقل ماليني الب�س���ر 
اىل حتفهم بحم��س���ة ودقة كبرين. وي�س���ر ع����مل النف�س 
االجتم�ع���ي ) هر����س ( اإىل مالحظ���ة ذكي���ة فحواه���� اأن 
جرائ���م االإب�دة اجلم�عي���ة) Genocide(،وه���و م�سطلح 
ظه���ر ع�م 1944،والعديد م���ن اجلرائم التي ارتكبت بحق 

االإن�س�نية، اإمن� ارتكبت ب��سم الط�عة.
 اإن ت�ريخ ال�سلط�ت يف كل املجتمع�ت ي�سر اإىل اأن االأفراد 
الذي���ن ي�ستلمون التعليم�ت ممن يحتل���ون مواقع ال�سلطة 
ين�س�ع���ون لتنفي���ذ تل���ك التعليم����ت. واأن���ه جن���م عن هذه 
الط�عة العمي����ء م�سكالت خط���رة يف الت�ريخ االإن�س�ين، 
واأوكراني����،  اأرميني����،  يف:  العراق،وقبله����  يف  اأحدثه���� 
ورواندا، وكمبودي����، والبو�سنة،..وقبله� اأمل�ني� وف�س�ئع 
احل���رب الع�ملي���ة الث�ني���ة. ففيه���� يذك���ر) ملغ���رام (، اأ�سهر 
ب�ح���ث يف ميدان الط�عة، )) تعر����س ماليني الن��س للقتل 
ان�سي�ع���� لالأوام���ر، ومت اإعدام اأفواج متت�لي���ة من الب�سر. 
واإذا ك�ن �سحيح���� اأن ه���ذه ال�سي��س����ت الوح�سي���ة تفتقت 
ع���ن ذهن �سخ�س واح���د بعينه، اإال اأن���ه مل يكن ب�مل�ستط�ع 
تنفيذه���� على هذا النط�ق الوا�س���ع لوال خ�سوع عدد كبر 

من االأ�سخ��س لالأوامر((.
وال�س���وؤال: م� العملي�ت النف�سية واالجتم�عية التي جتعل 

الفرد يطيع ال�سلطة ويقوم ب�رتك�ب هذه اجلرائم ب�سمنه� 
االإب�دة اجلم�عية؟

 الب�حث���ون ي�سعون )) من���ح ال�سالحية (( للفرد ليت�سرف 
ب��س���م ال�سلطة، يف املقدمة. ففيه� ي�سع���ر اأن م� يرتكبه من 
اأفع�ل يتم بتوجيه من ال�سلطة املخولة ولي�س بدافع منه..
اأي اأن���ه ي�سع���ر بح�ل���ة )) االإن�ب���ة (( التي تعن���ي اأنه يطيع 
االأوام���ر م���ن �سلطة اأن�بت���ه لتنفيذه����. وهذا م����  �سمعن�ه 
م���ن مرتكبي اجلرائ���م يف نظ�مي �س���دام ح�سني وح�سني 
مب����رك، فكل واح���د منهم برر م� ق�م به م���ن جرائم بقوله: 
)) اإنن���ي كنت اأنفذ االأوام���ر فح�سب((،اأي اأنه غر م�سوؤول 
عن نت�ئج اإط�عته االأوامر.ويبدو اأن توزع امل�سوؤولية بني 
ع���دد كبر من الن��س هو الع�مل احل��سم يف اجلرائم التي 

ارتكبت �سد االإن�س�نية.

والعملي���ة الث�ني���ة الت���ي ت�سه���ل للف���رد ارت���ك�ب اجلرائ���م 
اجلم�عي���ة ب��سم ال�سلطة ه���ي ))الروتيني���ة (( التي تعني 
عنده اأن القتل مهمة مطلوبة يتوجب عليه القي�م به�. فيم� 
تتمث���ل العملية الث�لثة بتجريد االإن�س����ن من اإن�س�نيته ب�أن 
ينظ���ر مرتكب اجلرمي���ة اإىل �سح�ي�ه نظ���رة جتردهم من 
قيمته���م بو�سفهم ب�س���را، ليفلت من ال�سواب���ط االأخالقية 
الت���ي متنع القت���ل.  والت�س�وؤل: م���� الذي مين���ع اأن تتكرر 
جرائم القتل من قبل ال�سلطة يف الدول العربية التي اطيح 

ب�نظمته� الدكت�تورية؟
  لن�أخ���ذ الع���راق مث�ال..ف�لواق���ع اف����د ب�أنه ج���رت عملي�ت 
اأقبي���ة  يف  وقت���ل  خمتلف���ة   بطرائ���ق  فردي���ة  ت�سفي����ت 
ال�سلط���ة  يف  الع�مل���ني  اأن  ذل���ك  واملخ�ب���رات.  االأم���ن 
اآلي���ة  ورث���وا  بعده����،  �سي�أت���ي  وم���ن  اجلدي���دة)2003( 

�سيكولوجي���ة ه���ي الط�عة العمي�ء لتنفي���ذ اأوامر ال�سلطة.
بل اأنك جتده� حت���ى يف اأحزابن� ال�سي��سية داخل ال�سلطة 
وخ�رجه�، فجميعه� تعتمد مبداأ ) نّفذ ثم ن�ق�س(. وجميعن� 
مل نتعل���م بع���د مت���ى نتم���رد على ال�سلط���ة ونع�س���ي تنفيذ 
اأوامره����،ومل يتثقف الن��س بعد مبخ�طر الط�عة العمي�ء.
وم���ع ان لدين���� يف الع���راق وزارة ب�أ�س���م “ وزارة حق���وق 
االن�س����ن” ف�ن الوف���د الذي ميثله� ،طرد م���ن ق�عة املوؤمتر 
اخل��س بحق���وق االن�س�ن بجنيف يف 2012/9/23-22 
الته�م العراق ب�رتك�ب���ه جرائم �سد حقوق االن�س�ن،ك�نت 
الط�عة العمي�ء اأحد اأهم اأ�سب�به�.   وثمة ن�فلة له� داللة،اأن 
املوؤرخ���ني للحرب الع�ملية الث�نية طرح���وا فر�سية مف�ده� 
اأن االأمل����ن يختلف���ون عن بقي���ة ال�سعوب بكونه���م يع�نون 
م���ن خلل اأخالق���ي يجعلهم م�ستعدين لط�ع���ة ال�سلطة دون 
ت�س����وؤل،واأن هذا اخللل هو الذي اأت�ح لهتلر الفر�سة ل�سن 
حربه املجنونة على الع�مل..ولقد اأثبتت الدرا�س�ت العلمية 
اخل��س���ة بطبيعة ال�سخ�سي���ة الب�سرية اأن ه���ذه الفر�سية 
خ�طئ���ة مت�م�.  وعن الطربي،اأن الوليد بن عبد امللك، حني 
ق���رر بن�ء اجل�مع االأموي يف دم�سق،اأمر اأن ي�أتيه كل رجل 
بلبن���ة واحدة، ففعلوا اإال رج���ال ك�ن ي�أتيه بلبنتني،ف�س�أله: 
م���ن اأين اأنت؟ ق�ل: من العراق. فق����ل الوليد: تفرطون يف 

كل �سيء حتى الط�عة. !
 وق���د تكون هذه الفر�سي���ة خ�طئة اأي�س�. اإال اأنه من املوؤكد 
اأن االإن�س����ن الع����دي، اأي���� ك�ن ومن اأي �سع���ب ك�ن، ميكن 
اأن يرتك���ب اأب�سع اجلرائ���م،اإذا ك�ن منّف���ذا الأوامر ال�سلطة 
بط�عة عمي�ء، وامل�سيب���ة اأن بني العرب من هذا ال�سنف..

م� يكفي!، وبني العراقيني من يقتل ل�سبب �سفيه و�سخيف 
م� اذا ك�ن اأ�سم االآخر حيدر او عمر او رزك�ر! 

عندم���� ي�أخذ الق����دُم اإىل مدين���ة طهران طريَق���ه ب�خلروج 
من مط����ر اخلمين���ي ال�سخ���م �سيج���د نف�َس���ه يف مواجهة 
م���ع َم�س�ه���د غ���ر م�ألوفة، حي���ث اأغل���ب الفتي����ت اللواتي 
ي�س�دفهن بطريق اخلروج ح��س���رات الراأ�س وقد انتزعن 
حج�بهّن ويتحركن بخّف���ة ودون خوف من كونهن تخَلّني 
رية متّثل املالحظَة  عن احلج�ب. ولعّل هذه املف�ج�أة الَب�سَ
االأوىل الت���ي تث���ر الت�س����وؤل يف بل���ٍد ُعِرف ع���ن متبني�ت 
نظ�م���ه االأيديولوجي���ة املت�سددة عل���ى احل�سمة واحلج�ب 
لتغطي���ة روؤو�س الن�س����ء. هذه امل�س�هد متن���ح الزائَر ملحًة 
ب�سري���ًة �سريعًة عن تغّرات قد ح�سل���ت، ومن ال�سروري 
االإ�س����رة اإىل التوقر واالحرتام الكبرين الذي حتظى به 
الن�س����ء يف املجتمع االإيراين و�سلطت���ه ال�سي��سية، وتعدد 
ف�علي����ت امل���راأة االجتم�عي���ة يبل���غ يف كثر م���ن االأحي�ن 

امل�ستوى القي�دي.
َي�سخ���ر �س�ئُق الت�ك�س���ي من كثر من االأم���ور وال�سع�رات 
العتيق���ة يف هذا البل���د. واملثر اأنه يتح���ّدث بحرية ودون 
خ�سية من اأجهزة االأمن املخيفة واملبثوثة يف كّل مك�ن كم� 
ي�س���ر اإىل ذلك االإيرانيون. غر اأن ال�سكوى من االأو�س�ع 
االقت�س�دي���ة الب�ئ�س���ة تفر����س نف�سه� ب�ملرتب���ة االأوىل من 
احلدي���ث الع�م يف طه���ران، ف�لعملة االإيراني���ة التي فقدت 
قيمته���� ال�سرائية اأم�م العمالت االأجنبي���ة اأحلقت اأ�سرارًا 
ملمو�سة عل���ى م�ستوى معي�سة االأف���راد اأو قدرة احلكومة 
عل���ى تق���دمي اخلدم����ت الع�م���ة الت���ي جنح���ت احلكوم���ة 
االإيراني���ة يف حتققه���� مبه����رة. وعلى �سبي���ل املث�ل ك�نت 
طه���ران تتمت���ع بخدم����ت بلدية ممت����زة تتمّث���ل ب�سوارع 
نظيف���ة وف�ره���ة ومراف���ق ترفي���ه مده�س���ة ترفده���� اأعم�ل 
جتميلي���ة وهند�سي���ة ف�س���اًل ع���ن نظ����م م���روري من�سبط 
تدعمه اآالف من ك�م���رات املراقبة الرقمية املت�بعة حلركة 
ال�س���ر بدّقة ع�لية �س�بطة لهذه احلرك���ة اإىل درجة كبرة 
تعّو�س عن وجود �سرطة املرور يف �سوارع الع��سمة. بيد 
اأن الت�آكل قد اأ�س�ب الكثر من املف��سل الع�مة، االأمر الذي 
يبدو وا�سحً� يف االأ�سرار الظ�هرة على ال�سوارع واحُلفر 
يف اأ�سفلته����. ب�الإ�س�فة اإىل ذلك بروز ظ�هرة الت�سول غر 
املعه���ودة، وانته����ك�ت �س�ئق���ي ال�سي�رات لقواع���د ال�سر 

ال�س�رمة.
يف منطق���ة يو�س���ف اآب����د ب�ل�س�حي���ة ال�سم�لي���ة الغربي���ة 
لطهران تبدو مظ�هر احلداثة واملتع�ر�سة مع اأيديولوجي� 
النظ����م ال�سدي���دة الت�أكيد على قواعد االأخ���الق التي تعمل 
على اإنف�ذه���� بحزم؛ �سريحًة ب�س���كل مده�س، ويف �س�رع 
مظلل ب�الأ�سج����ر الب��سقة تنت�سر جمموع���ة مق�ه ومط�عم 
ع�سرية يتن�ول فيه� الزب�ئن اأكالت �سريعة بع�سه� غربي، 
وميك���ن احت�س�ء قه���وة ا�سبر�سو مبذاق طّي���ب؛ يرت�ده� 
�سّب����ن ِم���ن كال اجلن�س���ني ي�سكل���ون جمموع����ت �سب�بي���ة 

بع�سه���م جلب مع���ه كلب���ه وفتي�ت يدخ���ن ب�سراه���ة، رمب� 
تظهر هذه املق�هي قّوة التغريب عند ال�سب�ب الذي يك�فحه 
النظ����م بعزمي���ة ال تلني. لك���ن يبدو اأن���ه فقد الق���درَة على 
ذلك، اإذ ميكن اال�ستنت����ج اأن اأغلب رّواد هذه االأم�كن ممن 
ينتمون ِللطبقة الرثي���ة املتح�لفة مع النظ�م، اأو جزء منه، 
اأو اأن قب�سته الرق�بية امل�نعة ملثل هذه الظواهر قد تراخت 
اإىل ح���د بعيد، وهو م� ينطبق على منطق���ة ترفيه �س��سعة 
امل�س�ح���ة تنت�س���ر فيه���� مط�عم مبهج���ة يطل���ق عليه� "فرح 
زاده" تغ����سّ ب�لزب�ئن والعوائل االإيرانية. ومن املثر اأن 
�سمن فقراته� الرتفيهية حف���الت غن�ئية ي�س�رك احل�سوَر 
املغنون ب�لرق�س. لك���ن اأم�رات احلزن تت�سح على وجوه 
االإيراني���ني ممتزجة مع ح�لة البهجة، وت�أتي من الظروف 
امل�لّي���ة الق��سية، وهو م� ميك���ن مالحظته يف وجوه اأغلب 

االإيرانيني يف ال�سوارع واملط�عم واالأم�كن الع�مة.
ال متنع التظ�هرات احل��سلة يف طهران وغره� من املدن 
م���ن �سري�ن احلي����ة اليومي���ة، فهي حت���دث ب�أم�ك���ن قليلة 
ب�لع��سم���ة ال ت�س���ّكل ع�ئق���ً� اأم����م حرك���ة الن�����س، ال �سيم� 
املدار����س واجل�مع����ت واملوؤ�س�س����ت احلكومي���ة واحلي�ة 
الطبيعي���ة، غ���ر اأن اجلدي���د ي���ربز يف االنت�س����ر الظ�ه���ر 
لرج�ل ال�سرطة وبع�سه���م ي�ستقل الدراج�ت الن�رية وهي 
ح�ل���ة مل تكن �س�ئدة قب���ل االأحداث التي تفّج���رت ب�سرارة 
مب���وت الفت����ة الكردية "مه�س���� اأميني" بعد اإلق����ء القب�س 

عليه� من قبل �سرطة االآداب.
م���� ميكن مالحظته من حتّوالت حي�تية اأي�سً� يف االرتف�ع 
الكب���ر ب�الأ�سع����ر مق�بل ت���دين الق���درة ال�سرائي���ة الأغلب 
االإيراني���ني، االأم���ر الذي اأف�س���ى مث���اًل اإىل انخف��س رواد 
املط�ع���م ب�سكل مثر، ففي مطعم )ه�ين( ال�سهر الذي ك�ن 
من ال�سع���ب اأن يجد الزبون له ط�ولة ومقع���دًا ف�رغً�. اأم� 
االآن فيمك���ن احل�سول على مك�ن دون عن�ء وانتظ�ر. ويف 

هذا ال�سي�ق يلعن االإيرانيون كاّلً من حكومتهم والوالي�ت 
املتحدة االأمريكية التي فر�ست العقوب�ت على بلدهم، فهم 
يحّملون �سي��س���َة حكومتهم امل�سوؤوليَة يف تدهور الو�سع 
الع�م، ويلوم���ون الوالي�ت املتحدة كونه���� تلحق اأ�سرارًا 
ب�الإيراني���ني الع�دي���ني، ولي����س ب����أرك�ن النظ����م املتخمني 
ب�ل���رثوة. ومن الوا�سح اأن تده���ور االأو�س�ع االقت�س�دية 
واملع��سي���ة ك�ن ذا ف�علي���ة يف تف�ق���م النقم���ة ال�سعبي���ة، اإذ 
ُع���رف ع���ن االإيراني���ني حّبهم ِللحي����ة والتمت���ع مبب�هجه� 
وابتع�ده���م ع���ن االنغ���الق )ميكن يف هذا املج����ل االطالع 
على مذك���رات ف�طمة الطب�طب�ئي زوج���ة اأحمد اخلميني، 
االبن الث�ين للخميني(. وب�لت�يل فقد ُحِرموا من مم�ر�سة 
حي�ته���م الطبيعي���ة بفعل العقوب�ت الدولي���ة، رغم اجلهود 
املبذولة من احلكوم���ة االإيرانية لتخفيف ح���ّدة العقوب�ت 

عن �سعبه�، غر اأن ق�سوته� تت�س�عد.
�سّكلت املع�ر�سة االإيرانية ِللنظ�م، وعرب الدع�ية امل�س�ّدة، 
ت�س���ّورات يف ج���زٍء منه� غر حقيقية ع���ن طبيعة النظ�م، 
فقد �سورته ب�ملخّيل���ة اخل�رجية ب�سكل معّتم ميكن و�سفه 
كنظ����م غ����رق ب�لظ���الم ومم�ر�س����ت الع�س���ور الو�سط���ى 
ويبلغ االدع�ء بت�سبيهه بنظ�م ط�لب�ن. لكّن الواقع ين�ق�س 
الكثر من االدع����ءات املتخّيلة ذات الربوبوجندا املع�دية 
للنظ����م. وعلى �سبيل املث�ل تتمت���ع ال�سح�فُة يف هذا البلد 
بحري�ت ملحوظة تتوقف عند عتبة املر�سد االأعلى ووالية 
الفقي���ه واالإم�مة. فهي خطوط حم���راء ال ميكن جت�وزه�. 
فكرّي���ة  من�ق�س����ت  �سفح�ته����  عل���ى  جت���ري  وب�ملق�ب���ل 
و�سي��سي���ة واجتم�عية جريئة واخلو�س بق�س�ي� تفتقده� 
الكث���ر من بلدانن� مث���ل ق�س�ي� اجلن����س والدين واملقّد�س 
)ميك���ن االإ�س����رة يف ه���ذا اخل�سو�س اإىل الفل���م االإيراين 
املث���ر؛ ال�ُسحلي���ة( وال�سراع م���ع اأمري���ك� واإ�سرائيل، كم� 
اأن اجل�مع����ت االإيراني���ة ومراكز بحوثه����، ورغم �سيطرة 

ال�سلط���ة، بيد اأنه� تبحث وتقي���م ندوات ذات طبيعة فكرية 
نقدية �س�رمة،كم� هو مو�سوع فتوى قتل �سلم�ن ر�سدي، 
وطبق���ً� لذلك ف����إن امل�سموح�ت يف ه���ذا البلد م���ن الن�حية 
الفكرية متعددة ت�سوهه� وتفقده���� اأهميته� مت�ّسك النظ�م 
بق�س�ي���� ث�نوية مثل ق�سي���ة احلج�ب ومن���ع التق�ط البّث 
الف�س�ئي الذي رغم هذا املنع ف�إن من�ظر ال�سحون الالقطة 
تنت�سر على �سطوح املب�ين بعد اأن اأ�س�حت ال�سلطُة عيوَنه� 

عنه فتحّول املمنوع ق�نونً� اإىل م�سموح به واقعيً�.
ا�ستن����دًا مل� �سب���ق ي�سهد املجتم���ُع والنظ����م ال�سي��سي يف 
اإي���ران حت���ّوالت مهّم���ة م�سحوب���ة ب�حتج�ج����ت �سعبي���ة 
وتراخ���ي قب�س���ة الدولة ال�سبطية، وه���ذه التحوالت رغم 
بطئه���� اإال اأنه���� تنمو ب��سط���راد وت�سم���ل ا�ستج�ب�ت غر 
معه���ودة م���ن النظ����م للتحدي����ت. وجت�س���د ذل���ك ب�إع���الن 
الرئي����س االإيراين اإبراهيم رئي�س���ي عن ا�ستعداد حكومته 
ِللتف�و�س م���ع املحتّجني واالعت���ذارات الر�سمية من اأعلى 
اله���رم احل�كم ِلع�ئلة الفت�ة مه�س���� اأميني، وظهور دعوات 
لالإ�س���الح ومراع����ة التطلع����ت ال�سعبية ال�سيم���� ال�سب�ب 
منهم. ومن اجل�نب ال�سعب���ي متيزت اخلط�ب�ت واملط�لب 
براديك�ليته���� ال�سريحة، منه� الدع���وة اإىل اإ�سق�ط النظ�م 
ودعوات الإجراء ا�ستفت����ء �سعبي حول النظ�م والد�ستور 
وااليديولوجي����، ب�الإ�س�فة اإىل التمظه���رات امل�دّية كخلع 
احلج����ب وحتوي���ل احل���رم اجل�مع���ي كم���ك�ن لالحتج�ج 
و�س���رب مقرات اأمني���ة. ويف خ�س���م هذه التط���ورات من 
الف�ئ���دة الت�أكي���د على مرونة النظ�م االإي���راين يف التع�مل 
م���ع االأزم����ت والتحدي����ت الداخلي���ة واإمك�ني���ة تقدمي���ه 
تن����زالت بغية املح�فظة عل���ى وجوده، وهو ي���درك مت�مً� 
حجم خ�سومه يف الداخل واخل�رج، مع ت�ريخه ب�لرتاجع 
االحتي�طي يف اأوق�ت ال�سدة والتخّلي عن خط�به وبع�س 
متبني�ته. وهن� ال ميكن اإغف�ل الت�أثرات اخلطرة ِللو�سع 
االقت�س����دي امل���رتدي على ق���وة النظ�م القمعي���ة واالأمنية 
بجميع �سنوفه� وظهور بوادر رف�س ل�سي��س�ته وت�س�من 
م���ع احلراك ال�سعبي )ح�سب ادع����ءات بع�س امل�س�در ف�إن 
ت�سويت اأعداد مهمة م���ن اجلي�س وال�سرطة واحلر�س يف 
انتخ�ب����ت ٢٠٠٩ ج����ءت ل�س�لح مر ح�س���ني مو�سوي(. 
وعلى العم���وم ُتظهر االأحداث عمق اأزم���ة النظ�م وات�س�ع 
الفج���وة بين���ه و�سع�راته وب���ني قط�ع�ت �سعبي���ة وا�سعة 
ميثله���� جيٌل جدي���ٌد ت�س���ّكل وعي���ه ومف�هيمه وبعي���دًا عن 
الهيمن���ة الفكرية للنظ����م، ويرى يف الع�سرن���ة واحلداثة 
منط���ً� حي�تي���ً� يتالئ���م م���ع ح�ج�ت���ه وطموح�ت���ه. ولع���ّل 
يف من�ط���ق �سم����ل طه���ران ب�أ�سواقه� الكب���رة ومط�عمه� 
مرت�ديه����  ومالب����س  الرتفيهي���ة  ومرافقه����  ومق�هيه���� 
و�سي�راته���م وق�س�ت �سعورهم م� ي�سر ب�سف�فية اإىل هذه 

التغرات االجتم�عية.
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يف احلقيق���ة، اأن من��سب���ة هذا املق����ل ت�أتي يف 
ظرف ثق����يف مميز، ت�سببت في���ه بطولة ك�أ�س 
الع�مل التي تق����م ح�ليً� يف الع��سمة القطرية، 
ق�سي���ة  بخ�سو����س  حمتدم���ً�  ج���داًل  وت�سه���د 

املثليني«. "بحقوق  "ه�م�سية" تتعلق 
وبطبيع���ة احل����ل، ف����أن ال قوان���ني الفيف���� وال 
تعليم����ت الدول���ة املنظم���ة، متن���ع اأن يك���ون 
الالعب مثليً�، واالأم���ر ذاته يجري بخ�سو�س 
امل�سجع���ني، لكن حمل النزاع يب���دو كم� لو اأنه 
يج���ري يف منطق���ة "العالم����ت"، يف طبيع���ة 
االع���رتاف به���ذا اله�م�س، وهو �س���راع ثق�يف 
قيم���ي، ف�لهوي���ة اجلندري���ة بح�س���ب منظري 
�سي��س����ت الهوي���ة ه���ي فع���ل ت�ريخ���ي، كم���� 
تذه���ب الفيل�سوفة الراديك�لي���ة جوديث ب�تلر 
وه���ي تقتب�س م���ن مرلوبونت���ي " اإن اجل�سد 
لي����س �سيئ���ً� طبيعيً� واإمن���� ت�س���كل ت�ريخي" 
كم���� ترف�س ذل���ك التفريق النظ���ري بني النوع 
االجتم�ع���ي " اجلندر" واجلن����س على اعتب�ر 
اإنهم���� مقولت����ن ثق�فيت����ن تت�س���كالن بطريقة 
ادائي���ة )performative( وتخ�سع�ن لعملية 
قم���ع متوا�سل���ة م���ن "املركز الغ���ري" اأي من 
الثق�ف���ة اجلن�سية ال�س�ئدة الت���ي يهيمن عليه� 

خط�ب الغريني.

حت���ت هذا النوع م���ن الغط����ء الفل�سفي، الذي 
متثل فيه ب�تلر راأ�س التطرف، والتي �سبقه� 
يف ذلك م���ع بع�س االختالف�ت مي�سيل فوكو 
ولو����س اريغ����ري وموني���ك� فت���غ واأدري�ن� 
الوجودي���ة  فيل�سوف���ة  وقبله���م  ك�ف�ري���رو 
�سيمون دو بوفوار �س�حبة املقولة املعروفة 
كذل���ك"  تك���ون  ب���ل  ام���راأة  تول���د  ال  "اإنه���� 
حتول���ت ظ�ه���رة "حق���وق املثلي���ني" الت���ي 
ك�ن���ت �سبعيني����ت الق���رن امل��س���ي م�سرحً� 
حل�سوره���� الوا�س���ح يف املج����ل الع����م من 
ق�سية "حق���وق" اإىل "خط�ب اإيديولوجي " 
جت�وز م�س�ألة احلق���وق واالعرتاف لي�سبح 
بع����س  يف  واأرغ�م���ي  متع����ل  قيم���ة  حك���م 

مم�ر�س�ته.
بوح���ي من هذه االح���ك�م، وحت���ت ت�أثر م� 
ب�ت يع���رف ب�ل�سوابي���ة ال�سي��سية، �س�رت 
م�س�هد املثليني �سبه مفرو�سة على املنتج�ت 
ال�سينم�ئي���ة والتلفزيوني���ة، ولعلن���� نتذكر 
م���� تقدمه �سبك���ة نتفلك�س عل���ى �سبيل املث�ل 
م���ن اإقح�م مفرط للمثلي���ة يف ن�سيج اأعم�له� 
الدرامي���ة، حتى و�سل االأمر اإىل امل�سل�سالت 

الت�ريخية ك� "فر�س�ي" وغره�.
يف ثق�ف����ت اأخ���رى، واأري���د هن���� اأن اأبق���ى 

يف ح���دود ثق�فتن����، حي���ث م�س�أل���ة "حق���وق 
االإن�س����ن" بح���د ذاته���� مل ت����أت ثم�ره� بعد، 

وبقيت مفهومً� ع�ئمً� مفرغً� من حمتواه.
فنحن جمتمع�ت اأبوية وع�س�ئرية، حتكمه� 
منظوم����ت قيم �سديدة التعن���ت وال�سرامة، 
واأن املن����داة بحقوق "املختلفني جندري�" ال 

يعد ترف���ً� ثق�فيً� فح�سب، ب���ل هي من وجهة 
حكوم�ته����،  قب���ل  املجتمع����ت،  ه���ذه  نظ���ر 
ب�سببه����  لق���ي  اأخالقي���ة،  ت�سن���ف كجرائ���م 
املوت ع���دد لي�س قلياًل من االأ�سخ��س، ويعد 
املجتم���ع مت�س�حم���ً� اإذا م� اكتف���ى بنبذ هذه 

الفئة واحتق�ره� وجتنب االختالط به�.

اإذن، وم���ن جوه���ر "نظري���ة الكوي���ر" ومن 
�سلب طروح�ت جوديث ب�تلر نف�سه�، ف�أنن� 
ب�س���دد اختالف ثق�يف ت�ريخي غر م�ستقر، 
ولي�س جوهرانيً�، خ��س���ة اأن ب�تلر ومعظم 
من �سبقه���� من منظ���ري اجلن�س�نية والنوع 
االجتم�ع���ي يتفي����أوون بطروح����ت هيغ���ل 
بخ�سو�س الت�س���ّر الت�ريخي للهوية، وم� 
هو مقبول يف ثق�فة م�، لي�س ب�ل�سرورة اأن 
يكون كذل���ك يف ثق�فة اأخرى وداخل �سروط 

ت�ريخية متحولة كذلك.
االع���رتاف  ع���دم  ب�س���دد  ل�س���ت  �سخ�سي���ً� 
ب�لهوي����ت اجلندرية، ول�س���ت ب�سدد تقدمي 
اأي ن���وع من النفور ب�ملعن���ى االجتم�عي ملن 
يختل���ف عني جندري���ً�، ف�ملب���داأ: اإن االإن�س�ن 
حر بج�سده، وه���و امل�سوؤول االأول عنه، وال 

و�س�ية خ�رجية عليه.
لكنن���ي، من ج�ن���ب اآخر، ال اأتفه���م ا�ستخدام 
ك�أيديولوجي����ت  اله�م�سي���ة  احلق���وق 
اأ�ستفزازية جتري يف حقل العالم�ت، ثم تبلغ 
ح���د التهديد ب�الن�سح�ب من بطولة ري��سية 
كونية مل تعقد يف االأ�س��س من اأجل ان�س�ف 
هوي���ة خالفّية اأو ع���رق اأو ن���وع اجتم�عي. 
ومثلم���� ال اأتفه���م وج���ود جن���وم )التب�س���ر 

الدين���ي( يف ه���ذه املن��سب����ت، �سوف يكون 
م���ن ال�سعب علّي قبول )التب�سر اجلندري( 
كخط����ب موؤدل���ج دوغم�ئ���ي، وا�ستعرا�سي 
بطريق���ة مث���رة وم�ستفزة، ي�س���ي بنوع من 
اال�ستع���الء عل���ى االآخ���ر "اله�م����س" خ��سة 
واأن التلوي���ح ب�لعالم���ة اجلندرية والتهديد 
ب�الن�سح����ب ي�أتي م���ن دول ت�سن���ف نف�سه� 

على املركز.
م���� ال يفهم���ه هذا املرك���ز؛ م�سكلتن����، هي اأن 
بع�س احلكوم����ت يف منطقتن� "اله�م�سية" 
املتكل�س���ة  جمتمع�تن����  م���ن  مرون���ة  اأك���رث 
عق�ئديً�. ففي كثر من االأحي�ن، نحن نع�ين 
من الفجوات بني تطلع�ت بع�س احلكوم�ت 
املت�س�حمة والتي تتبن���ى التحديث واأحي�نً� 
بنوع التطرف ومتبني����ت املجتمع�ت، التي 

اأدمنت النوم على �سرير العق�ئد املريح.
اأنت���م ال ت�س�ع���دون ال�سع���وب عل���ى املط�لبة 
بحقوقه����، اأنت���م تدفع���ون ه���ذه احلكوم�ت 
على االنغ���الق واالنكف�ء من جديد ومم�ه�ة 
يف  الع����يل  ب�سوت���ه  ال�سعب���وي  اخلط����ب 

مدرج�ت ك�أ�س الع�مل وخ�رجه.
اأع���رف جي���دًا اأن املب�ديء ال تتج���زاأ، ولكنه� 

�ستكون ملفقة عندم� ت�أت انتق�ئية.

قناطر
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�ضخب التحّول في طهران

تفّق���د اخلليفة االأموي ه�س�م بن عبد امللك بن����ء، اأو ترميم، م�سجد دم�سق، 
اجل�م���ع االأموي، وقد اأمر اأن يحمل كّل رجٍل حجرًا واحدًا، ففوجيء ب�أحد 
الرج�ل يحمل حجري���ن ثقيلني جدًا، ف��ستدع�ه و�س�أله: من اأين اأنت ي� اأخ� 
ًا: اأٍه ي�  العرب؟ ق�ل الرجل: اأن� من العراق ي� موالي. فق�ل اخلليفة ُمتح�سرَّ
اأه���ل العراق تب�لغون حت���ي يف الط�عة! قد تبدو احلك�ي���ة هذه ع�برة عند 
البع����س، وال ت�ستوقف اأحدًا، ولعل ال�سخ����س هذا ت�سرف بخ�س�ل طبعه، 
ومل يف�س���ح عن طب�ع قومه االخ���رى، لكنه� تر�سدن���� اىل �سخ�سية عراقية 

غريبة يف الوقت ذاته.
تنفت���ح �سهي���ة املثق���ف العراق���ي على م�ئ���دة اللي���ل عري�س���ًة ب�حلديث عن 
الثق�ف���ة، ورج�الته� اي�م النظ����م ال�س�بق، فن�سمع العجي���ب والغريب، عن 
االدب����ء ال�سحفي���ني، ال���ذي ا�ستغلوا بجري���دة الق�د�سي���ة وو�س�ئل االعالم 
االخ���رى، فيو�س���م اجلمي���ع ب�لبعثي���ني وال�سدامي���ني، دومن���� تفري���ق يف 
احلدي���ث بني خي�رات امل���وت واحلي�ة، التي ال ث�لث بينهم���� اأي�مذاك، فمن 
من���� ك�ن �سيمتنع عن العمل ب�إحدى الو�س�ئ���ل تلك، اإذا م� خّرَ بني وجوده 
جندي���ً� يف اخل���ط االم�مي م���ن احلرب و�سحفي���ً� على كر�س���ي يف جريدة 
الق�د�سي���ة، �س�من���ً� لنف�س���ه واأهله حي�ت���ه، م�ستمتعً� ب�أجواء بغ���داد وليله� 

الندي و�سب�ح�ت ن�س�ئه� الذاهب�ت اىل اجل�معة؟
املب�لغ���ة ب�لط�ع���ة يف بن����ء م�سج���د ه�س����م بن عبد املل���ك ت�سب���ه اىل حدٍّ م� 
املب�لغ���ة ب�ته����م اجلن���ود ال�سحفي���ني، الذين عمل���وا يف �سح�ف���ة النظ�م. 
اأتران� ن�أخُذ ق�سية حمل احلجرين هن�ك حممل اجلدِّ يف الوالء واالخال�س 
لالإ�س���الم اأواخلليف���ة؟ ومل�ذا ال نحمله���� على حممل اآخر، مث���ل منح احل�كم 
�س���ورة مزيف���ًة عن االإخال�س، على م���� نعرفه عن ال�سخ�سي���ة العراقية من 
م���زاج �سع���ب وتقّلب واإدع����ء، اأجزم ب����أنَّ ن�سبة كبرة جدًا م���ن اأ�سدق�ئن� 
ال�سحفيني واالدب����ء، العراقيني، ومن الو�سط واحلن���وب بخ��سة، الذين 
ذهبوا ب�أنف�سهم اأو اأختروا للعمل يف �سح�فة النظ�م، اإمن� ذهبوا للحف�ظ 
عل���ى روؤو�سهم قبل كل راأ����س للنظ�م. وكنت على بّينة م���ن حقيقة انت�س�ب 
الع�س���رات منه���م، م���ن الذين ك�نوا يظه���رون )الوالء املطل���ق( هل من والء 

مطلق اأم�م اآلة القتل التي ك�نت تط�ل اجلميع؟
ال اأري���د اأن اأ�سّم���ي اأح���دًا، م���ن الذين وقف���وا اىل ج�نبي ح���ني اتهمُت �سنة 
1986 بتنظي���م �سيوع���ي داخ���ل الوح���دة الع�سكرية، اأي�م كن���ُت جنديً� يف 
احل���رب، وق���د �سّح���ْت و�س�ئل دف���ع االته�م ذاك عن���دي، وبتُّ ق����ب قو�سني 
اأو اأدن���ى من تعليق رقبت���ي، لكنني وبعد االفراج عّن���ي، ويف فرتة متتعي 
ب�الج����زة الدوري���ة ن�سحني البع�س م���ن اأ�سدق�ئ���ي ال�سحفيني واالدب�ء، 
الع�ملني يف جريدة الق�د�سية ب�لكت�بة يف اأيِّ مو�سوع ك�ن، خ�رج احلرب 
واملديح، و�سين�سرون م� كتبُت، الأنَّ ذلك �سيمنح �سّب�ط الوحدة الع�سكرية 
�سورة مغ�يرة عّني، ورمب� جعلتني حمرتم� عندهم، ف�سيجدون �سخ�سية 
اأخ���رى، مثقفة، تعنى ب�س�أن ال�سعر والكت�ب���ة، و�سورة كهذه �ست�سهم بدفع 
املالحق���ة والتعقب، الذي ط�لن���ي �سنوات احلرب كله����. عملُت بن�سيحتهم 
فكتب���ت عن الوطن والنخل واالر�س والبطول���ة مبفهومه� الع�م وغر ذلك 

فك�نت كم� خططوا يل.
اىل االآن، اأحتف���ُظ مب�سودة كت�بي)ت�ريخ اال�س���ى( خمطوطة بقلم �سديقي 
ال�س�ع���ر وال�سحفي منذر عبد احل���ر، الذي غ�مر ب�إ�س�ف���ة ق�سيدتي)حرب 
اأخ���ي( ذات املوق���ف امل�سمر م���ن احلرب،وحر�س عل���ى ا�س�فته� ملخطوط 
الكت�ب، م���ع ال�سديقني خ�لد مطلق ووارد بدر ال�س�مل، اللذين زّورا توقيع 
ال�س�عر رع���د بندر)رئي�س اإحت�د االأدب�ء( وخت���م االحت�د، يف عملية يطول 
�سرحه���� هن�. وح���ني اأردُت ا�ستح�س�ل جواز ال�سفر �سن���ة 1993 ا�ستح�ل 
عل���يَّ ذلك يف الب�سرة، لكنني، ا�ستح�سلت���ه بي�سر من بغداد مبوجب كت�ب 
اإحت�د االدب����ء، الذي ُيعلم الوزير)ح�مد يو�س���ف حم�دي( بوجوب �سفري 
اىل االردن، حت���ت كذبة )مت�بعة �س���وؤون االحت�د هن�ك( فتم يل ذلك، وحني 
ا�ستع�س���ى احل�س���ول على بط�قة ال�سك���ن، وهي من موجب����ت ا�ستح�س�ل 
اجل���واز، غ�مر الروائ���ي والك�تب وال�سحف���ي وارد بدر ال�س����مل فزّور يل 
بط�ق���ة �سكن منزل���ه، وجعله���� ب��سمي، ف�أمتم���ت به� املوجب����ت تلك، وارد 
ال���ذي ك�ن يدخل عل���ى اآمر وحدتي الع�سكرية، ويعّظم �س����أين عنده، مفندًا 
انتم�ئ���ي، والته���م الت���ي �س���دي، فيخرج م���ن عن���ده ح�ماًل ورق���ة االج�زة 
اال�ستثن�ئي���ة يل. كل نظ���رة ت�ريخية خ�رج احلقيق���ة امل�سمرة هذه �ستبدو 
ظ�مل���ة لثق�فتن���� العراقي���ة، وجليل م���ن املثقف���ني العراقيني، الذي���ن اأرادوا 
احلي����ة الأنف�سهم، ومل يجدوا ب���دًا من ذلك، وحني تيقن���وا منه� ف��سوا به� 

على اأ�سدق�ئهم.

طاعة ال�ضلطة..في تنفيذ جرائم! “ تحليل �ضيكولوجي “ 
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الم�سرح مزاولة تعتمد اللغة ، وكر�ست 
الدرا�سات الفرن�سية الحديثة العمل مع 

ثنائية الكتابة والج�سد . وقد �سملت تمردات 
الن�ساء والثورة على ا�سكال اللغة ال�سائدة مع 

رموزها التي ابتكرها االن�سان منذ بدئيات 
الح�سارة ال�سرقية بو�سفها نوعًا توا�سليًا 

وتبادليًا ا�ستمر طوياًل . ومازال حا�سراً 
بفاعلية ، وتنوع �سبكات الرموز . العالمات 
، اال�سارات ، اأف�سى الى بروز اختالفات بين 

الذكور والن�ساء ب�سبب حيازة كل منهما على 
ما يعنيه ويدل عليه من رموز و�سفرات . 

و�ساهمت تباينات اللغة التي ا�سرنا لها الى 
بروزالنوع ، الذكر / االنثى ، ولكن البد من 

�سرورة اجتماعية البتكار لغة او و�سيلة 
للتفاهم ، تمكن النوع الجن�سي من تجاوز 
الحدود الثقافية والجن�سية والعن�سرية 

الموجودة في كل من المجتمعات ، التي �ساغ 
قامو�سًا خا�سًا به ورثه وكر�س تداوله وجعله 

ذاكرة لها خزان مهم وحيوي ، لعب دوراً 
بتكوين الهوية الخا�سة .

ركزت جوليا كر�ستيفا بوا�سطة درا�ستها عن الن�سوية 
ال�سل���ة الكامن���ة ب���ن  الن�سية واجل�سدي���ة وكثريًا ما 
كانت ت�س���ري اىل جتان�ص بن الن�س���و�ص واالج�س���اد 
والت���ي دائمًا م���ا ت���وؤدي اىل �سرورة اع���ادة اخرتاع 
اللغ���ة التي كان لها الدور االبرز بالقيدي على اجل�سد 
وم���ن هن���ا لعب���ت اللغ���ة بح�سورها اجلوه���ري النها 
متث���ل مركز النظام الرمزي ، اي جمموعة من الرموز 
وامل�سطلح���ات الثقافي���ة الت���ي تعن���ي ال���ذات مواق���ع 

حمددة بالن�سبة اع�ساء املجتمع او اجلماعة .
الكتاب���ة  كاف���ا الرو/ يف درا�ست���ه  املفك���ر داين  ق���ال 
ت�سكي���ل  يف  دورًا  تلع���ب  اللغ���ة  ان  عل���ى  واجل�س���د 
ال���ذات االجتماعية ، واملدلول ال�سيا�س���ي للت�ساوؤالت 
الن�سوي���ة حول اال�س���كال الفحولي���ة للمعنى . وينظر 
لل���ذات عل���ى ا�ستحال���ة ت�سورها مبعزل ع���ن االنظمة 
الرتميزي���ة الت���ي حت�سل فيه���ا ، اأي القي���م الثقافية . 
واملوؤ�س�س���ات التي متن���ح االف���راد هوياتهم من خالل 
ابداعه���م يف كيان���ات م�سرتك���ة لكن الدر����ص الثقايف 
الفرن�س���ي ذهب اىل ف�س���اء يف الن�سوي���ة اكد على ان 
امكان���ات خ�سائ�ص اجل�سد الت���ي حتدد كينونة الفرد 

، ميكن الو�سول لها عرب اللغة .
لذا فكرت الن�سوية بال�سل���ة بن الت�سفية واجل�سدية 
وكثريًا م���ا كانت ت�سري جولي���ا كري�ستيفيا يف الن�ص 

املقتب�ص من روايتها “ ال�ساموراي “ بوجود قرابات 
ميك���ن جتربتها بن ج�سد الك���ون دائم الن�ص املفتوح 
، كم���ا ميك���ن قراءة االج�س���اد بقدر ما تكت���ب جتاربنا 
دوم���ًا عليها ، ويف نف�ص الوق���ت تربز حمركات مادية 
وح�سي���ة بامتياز يف ق���راءة الن�سو����ص مثلما ذكرت 
ذلك “ وجلوديا �ستائم “ بان اجل�سد لي�ص جمرد ن�ص 
بل هو اي�س���ا وب�سورة اكرث حتدي���دًا ن�ص جن�ساين 
، رمب���ا حتجب او حتب����ص عنا�سره وبفع���ل اال�سكال 
املتع���ددة للرقاب���ة الثقافي���ة / ف�س���ول / ن . م . ت : 

�سامح كمال
*****

امل�س���رح مزاول���ة يعتمد عل���ى اللغة . وق���د ا�سرنا لكل 
العنا�س���ر البدئي���ة الت���ي اخرتعته���ا حلظ���ة �سوم���ر 
وجغرافي���ات ال�سرق ال���ذي عرف ببدئي���ة تعرفه على 

الذات من خالل اجلماعة .
وح�س���ور اللغ���ة هو ال���ذي من���ح املرحل���ة الثالثة يف 
الدرا�س���ات الن�سوي���ة / م���ا بعد احلداث���ة وان ظهرت 
بدئيات يف نهايات املرحلة الثانية ، وقد متت اال�سارة 
اىل ثنائي���ة الكتابة واجل�س���د يف درا�سات “ �ستامي “ 
حيث الرتكي���ز على �سرورات االختالف حول ثوابت 
اللغ���ة وع���دم ال�سك���وت اىل تك���رار م���ا تع���ارف عليه 
ال�سل���ف ، الن الثابت يح���ول العقل اىل �سامت وبعيد 
عن مغام���رات االخرتاق . ولذا برز اهتمام ا�ستثنائي 
يف مناق�سة اجل�سد ، وماهيته وما تهيكل وا�سحًا فيه 
مع بروز عديد من االمناط املعربة عنه بوا�سطة لغات 
كما املح���ت بذل���ك كر�سيتفيا . التي جعل���ت من اهمية 

اخرتاع اللغة جوهر الثقافة النف�سية . 
فككت التجارب امل�سرحية اجلدي���دة اللغة ، ا�ستجابة 
لتاأث���ري الدرا�سات الثقافية وم���ا اداه املفكر �ستيوارت 
ه���ال ح���ول الف�س���اء امل�سرح���ي ودعا اىل �س���رورات 
فت���ح منافذ لالأف���راد واجلماعات ، حت���ى �سارت �سفة 
مميزة للم�سرح وكل من يتمتع بح�سور جاذب لعديد 
لعنا�سر �ساهمت بالت�سارك يف تاأخري خطاب العر�ص 
مث���ال الرق����ص / الغن���اء / املو�سيق���ى والتجوهرات 
الثقافية جنحت باإ�سع���اف احل�سور االدبي للم�سرح 
، الأن للم�س���رح تاأث���ري مبا�سر ع���رب عنا�سرها البنائية 
وتاأثريات���ه الثقافي���ة وله���ذا انعكا����ص جي���د ، يت�سح 

بالعالقة بن الفرد واجلماعات .
وجن���ح الفاع���ل الثق���ايف �� �ستي���ورات هال ����� بتعميق 
املنافذ القوية للتاأثري االجتماعي ولذلك دوافع معرفة 
من���ذ حلظ���ة درا�ساته يف النق���د الثق���ايف والدرا�سات 
ب���ارز  دور  ذات  املارك�سي���ة  وتواجهات���ه  الثقافي���ة 
للغاي���ة . واال�سطف���اف ال���ذي ا�س�ست���ه العالق���ات بن 
االف���راد واجلماع���ات والتع���رف على االنظم���ة الفنية 
يف خط���اب الع���رب ، بل���ورت نوع���ًا جمالي���ًا كر�ست���ه 
العرو�ص وجعلت���ه الدرا�سات الثقافية منفردًا وقادرًا 
عل���ى ب���ث ر�سائل ذات �سف���رات وعالم���ات ورموز لها 
دالالت ن�سوي���ة . وجع���ل ه���ذا م���ن العر����ص مزدحمًا 
بتنوع���ات اللغ���ة ، واك���رث العرو�ص جتوه���رًا بالبث 
هي التي حازت تنوعًا للغات ومعروف باأن الرموز / 
العالم���ات ، لغة بدئية ، ق���ادرة على التعبري عن النوع 

البايولوجي . 
مب�سارك���ة  اجلدي���دة  امل�سرحي���ة  التج���ارب  اعتن���ت 
الرمزي���ات بتكوي���ن خط���اب العر����ص والتخفيف عن 
اللغ���ة التي توؤ�س�ص خطابًا ل���ه وظائف عامة ، واي�سا 
ينط���وي عل���ى عنا�س���ر ثقافي���ة . وي�س���يء العر����ص 
خال�س���ة مكونة من عالمات ، وا�س���ارات متكتمة على 
ما تري���د له احل�س���ور يف العر�ص وجوه���ر املطلوب 
يف خط���اب العر�ص ه���و االعالن ب�سعري���ة �سفافة عن 

الوظيفة الثنائية بن االنثى والذكر .

العدد )5314( ال�سنة الع�سرون - االأحد )27( ت�سرين الثاين 2022

تعت���رب اأملانيا واحدة من اأهم االأمم االأوروبية التي قدمت الكثري للفنون 
املو�سيقي���ة اإىل جان���ب م�ساهمته���ا يف الفل�سف���ة والعل���وم وغريه���ا من 
جم���االت احلياة. لكن االأمر مل يكن هك���ذا على الدوام، فالنه�سة االأملانية 
تاأخ���رت مثل غريها م���ن الدول، اإذ كان���ت اإيطاليا مرك���ز التطور بف�سل 

ع�سر النه�سة الذي بداأ مبكرًا هناك وتلتها باقي االأمم االأوروبية.
كان الإيطالي���ا ف�س���اًل كب���ريًا عل���ى اأوروب���ا يف جمال املو�سيق���ى، وذهب 
املو�سيقيون االأوربيون اإىل اإيطاليا وبالذات فيني�سيا للدرا�سة، وعادوا 
حممل���ن باأف���كار وتقنيات جديدة وظفوه���ا يف املو�سيق���ى املحلية. من 
ب���ن هوؤالء نتكلم اليوم عن هايرني�ص �سوت����ص )1558 - 1672( الذي 
احتفل���ت اأملاني���ا بالذك���رى 350 لوفاته قب���ل ثالث اأ�سابي���ع، وخ�س�ست 
�سن���ة 2022 �سنة لالحتفال ب���ه واأعماله. وال عجب فالكث���ري يعتربه اأبًا 
للمو�سيق���ى االأملاني���ة، واأهم مو�سيقي �سب���ق باخ. ه���ذا التقييم ال يعني 
بالن�سب���ة يل اأن باخ هو املقيا�ص، رغ���م عظمته، لكن الهالة الرومانتيكية 
التي اعطي���ت لباخ يف القرن التا�سع ع�سر جعل���ت االأوروبين يقارنون 
االآخري���ن ب���ه، فهو املث���ال االأعلى. به���ذا ميكنني القول مث���اًل اأن باخ هو 
هايرني����ص �سوت����ص الق���رن الثامن ع�س���ر اأو هايرني�ص بي���رب )1644 - 
1704( الق���رن الثام���ن ع�سر، ولي�ص العك�ص كما اعت���اد الكثريون قوله، 
الأن احلي���اة وب�سمنه���ا الفنون تتطور مبرور الزم���ن ولي�ص من احلكمة 

مقارنة املا�سي مبعايري احلا�سر.
تكم���ن اأهمية �سوت�ص يف حتديث املو�سيق���ى يف املحيط الربوت�ستانتي 
االأملاين بتاأثري من االأ�سلوب االإيطايل )والهولندي كذلك، وكانت هولندا 
وقته���ا تل���ي اإيطالي���ا يف رقي الفن���ون وباخل�سو�ص املو�سيقي���ة منها(. 
فق���د تاأث���ر باأ�ستاذه جوف���اين غابريل���ي )1554 - 1612( اأثناء درا�سته 
عن���ده يف فيني�سي���ا م���ن 1609 لغاية م���وت اأ�ست���اذه يف 1612، وكذلك 
باملو�سيقي الكبري املجدد كالوديو مونتفريدي )1567 - 1643(. فكان 
�سوت����ص اأول اأملاين يوؤلف اأوبرا هي دافن���ي )1627، فقدت(، كذلك اأول 
قدا����ص جنائ���زي. عم���ل يف دري�سدن يف ب���الط اأم���ري �ساك�سونيا، وزار 

كوبنهاغن ل�سنتن حيث األف اأعمااًل دنيوية احتفالية.
اأّثرت حرب الثالثن عامًا بن الدول الكاثوليكية والربوت�ستانتية كثريًا 
عل���ى احلياة يف و�س���ط اأوروبا على اخل�سو�ص. احل���رب التي اندلعت 
ب�سب���ب حماول���ة النم�سا اإع���ادة فر����ص الكاثوليكية عل���ى مواطنيها يف 
بوهيمي���ا انتهت ب�سل���ح ف�ستفالي���ا 1648 الذي احتفلت ب���ه كل اأوروبا 
بحما����ص، واأل���ف املو�سيقي���ون الكثري م���ن االأعمال، ب�سمنه���م اللوثري 

الربوت�ستانتي هايرني�ص �سوت�ص.
عك�س���ت املو�سيق���ى احلال الع���ام يف الن�س���ف االأول من الق���رن ال�سابع 
ع�س���ر خالل احلرب، باالرتب���اط مع املوت واخلال����ص والعذاب واالأمل 
يف الو�س���ول اإىل ال�س���الم. ا�ستعم���ل �سوت�ص )ومعا�سري���ه( الكثري من 
العنا�س���ر الكروماتي���ة والتناف���ر يف املو�سيق���ى لت�سوير ه���ذه امل�ساعر 

ب�سورة درامية، باال�ستناد اإىل ن�سو�ص انتقاها من مزامري داوود.
و�س���ل اإلينا ما يزيد 500 عم���ل طبع يف زمانه اأغلبه���ا دينية، بينما فقد 
الكثري م���ن االأعمال الدنيوية التي األفها عدا كتاب مبّكر من املادريغاالت 
)وه���و �سكل غنائ���ي بوليفوين - متع���دد االأ�سوات - يع���ود اإىل اأواخر 
ع�سر النه�سة(. ومل ي�سلنا اأي عمل خال�ص لالأدوات، رغم اأنه كان كذلك 
عازف���ًا �سهريًا على االأورغ���ن. وقد اقتب�ست مدر�س���ة االأورغن يف �سمال 
اأملانيا ا�سلوب���ه، باالإ�سافة اإىل تاأثريات ع���ازف االأورغن الفالمندي يان 

بيرت�سون �سويلنك )1562 - 1621(.

 " الق�سم االول "

في بداية عقد ال�ستينيات من القرن 
الما�سي جاءت الى مو�سكو طالبة 

درا�سات عليا قادمة من �سيبريا 
لمناق�سة ر�سالة الدكتوراه حول 

اإبداع الكاتب االألماني توما�س مان. 
و�ساءت االأقدار اأن تلتقي في مكتبة 

لينين رجال اأ�سبح من اأبرز الروائيين 
لي�س في العراق فقط، بل وفي العالم 

العربي. وقد اأ�سبحت هذه الطالبة 
زوجة غائب طعمة فرمان.

د.اينجا بتروفنا فرمان
وكن���ت ق���د تعرف���ت عل���ى غائ���ب يف مكت���ب 
"�سينخ���وا" يف بغ���داد ومن ث���م يف جريدة 
" لدى العمل يف ال�سفحة  "اإحت���اد ال�سعب 
الثقافي���ة، ومن ثم اإلتقيت���ه يف بكن يف عام 
1959،حينم���ا دعان���ا ن���زار �سلي���م امللح���ق 
الثقايف يف ال�سفارة العراقية اآنذاك لتناول 
وجب���ة" بطة بك���ن "ال�سهرية. ل���ذا كان من 
اىل  و�س���ويل  ل���دى  اأزوره  اأن  الطبيع���ي 
مو�سك���و للدرا�س���ة، حي���ث جئ���ت اىل �سقته 
ال�سغ���رية بالق���رب م���ن م���رتو "اجلامع���ة" 
برفق���ة ال�ساع���ر عبدالوهاب البيات���ي. علما 
اأن���ه مل يلتق اآن���ذاك اإال القالئ���ل من املقيمن 
والدار�سن مبو�سكو ومنهم الفنان حممود 
�س���ربي وامللح���ن فري���د الله وي���ردي و�سلة 
�سغ���رية م���ن العراقين كانت ترت���اد مقهى 

فندق مو�سكو. وعلم���ت الحقا �سر اإجنذابه 
اأحاديثه���م  اىل  ي�ستم���ع  كان  حي���ث  اإليه���م 
وم�ساكلهم وذكرياته���م عن العراق، وال�سئ 

االأهم لالإ�ستماع اىل اللهجة العراقية.

*القول الأبي العالء المعري.
وقد عان���ى غائب يف البداية كثريا من عمله 
كمرتج���م حيث كان���ت دار "التق���دم " تن�سر 
الكتب ع���ن االأح���داث ال�سوفيتي���ة بالدرجة 
االأوىل، ومل يك���ن فيه���ا الكث���ري م���ن االأدب.
فوجدت���ه مرة حائ���را يف ترجم���ة كتاب عن 
تربية ال�ساأن يف تركمانيا، اإذ مل يكن يعرف 
امل�سطلح���ات التي كان يبحث ع���ن معانيها 
يف القوامي����ص ب���ال فائدة.ع���الوة عل���ى اأنه 
ترج���م الكتاب م���ن اللغ���ة االإنكليزي���ة، فهو 
مل يتعل���م الرو�سي���ة ب�سورة جي���دة اإال بعد 
مرور حوايل ع�سر �سنوات، ومار�ست دورا 

رئي�سيا يف ذلك قرينته الرو�سية اإينجا.
حاول���ت م���رارا اإغ���راء غائ���ب بالذهاب اىل 
امل�س���رح لكن���ه كان يرف����ص بحج���ة اأن���ه ال 
يع���رف اللغة التي يتكلم به���ا املمثلون. لكن 
ح���دث م���رة اأن اأرتدى بدل���ة اأنيق���ة وربطة 
عن���ق ف�ساألت���ه اىل اأين ذاه���ب، فاأجابني اأنا 
ذاهب اىل امل�سرح مع " اآن�سة رو�سية ". 
وروى يل اآنذاك ق�س���ة تعارفه مع هذه 

االآن�س���ة يف مكتبة لينن ح���ن �سل الطريق 
يف قاعاته���ا الف�سيحة فقدمت ل���ه امل�ساعدة. 
وكان���ت خامتة ه���ذه العالق���ة اأن دعاين يف 
1962اىل  ع���ام  الثاين/يناي���ر  كان���ون   12
مكت���ب ت�سجي���ل عق���ود ال���زواج يف �س���ارع 
جريبويديف ب�سفة �ساهد. وبداأ تعاريف مع 
اإينجا التي عرفت الكث���ري عنها من اأحاديث 
غائب الحقا. وكانت احلياة الزوجية لغائب 
قد �سهدت فرتات مد وجزر كما يف اأية ا�سرة 

لزوجن ينتميان اىل جمتمعات خمتلفة.
لق���د مار�س���ت اإينج���ا برتوفن���ا دورا هام���ا 
�س���واء يف  لغائ���ب  االإبداع���ي  الن�س���اط  يف 
الرتجم���ة اأم التاألي���ف. وله���ذا جل���اأت اإليه���ا 
بع���د وفات���ه اأن حتدثني عن بع����ص مراحل 
ه���ذا الن�ساط. علما اإنه���ا يف البداية مل تهتم 
كثريا بعمله ككاتب روائي وحتى اإقتادتني 
م���رة اىل املطب���خ يف بيته���م بعيدا ع���ن اإذن 
زوجه���ا و�ساألتني:" ه���ل اإن رواية " النخلة 
واجل���ريان " متث���ل فع���ال حدث���ا هام���ا يف 
االأدب العراق���ي". وعندما اإجبتها باالإيجاب 
�ساألتني عن اأعماله االأخرى يف هذا املجال.

واأبدت اإينج���ا اإهتماما كبريا بكل ما يخ�ص 
في���ه واالآث���ار  الثقافي���ة  الع���راق واحلرك���ة 
القدمي���ة و�سارت تطال���ع مراجع كثرية عن 
تاري���خ العراق واأهل���ه واأحب���ت العراقين. 

كم���ا ب���داأت بحك���م عقليته���ا االأكادميي���ة يف 
تكوي���ن اأر�سيف عن غائ���ب يت�سمن مقاالته 
ومرا�سالت���ه وبع�ص الدرا�س���ات والرتاجم. 
وق���د حاولت بع���د وفاة غائ���ب االإتفاق معها 
ب�س���اأن جمع كل هذه املواد يف كتاب لن�سره. 
ووعدتن���ي بالعمل يف هذا االإجت���اه، وفيما 
بع���د يف الذك���رى العا�سرة لوفات���ه اأعطتني 
جمموعة من االأوراق �سمنتها توثيق �سرية 
حياته وروؤيته ل���الأدب الرو�سي وترجماته. 
وق���د كتب���ت باإ�سل���وب الباحث���ن العلمي���ن 
بحك���م كونه���ا تعمل به���ذا املج���ال يف معهد 
الفل�سف���ة التابع الإكادميية العلوم الرو�سية. 
وكنت اأنتظر احل�سول على مواد االأر�سيف 
االأخ���رى وال�سيما مقاالت ومرا�سالت غائب 
م���ع �سخ�سيات ثقافية عربية واأجنبية. لكن 
تاأج���ل ذل���ك. وكان���ت ترف����ص احلدي���ث عن 
ذل���ك الحق���ا كلم���ا فاحتتها يف االأم���ر وكانت 
غا�سبة ب�سبب ن�سر اأعمال غائب يف العراق 
واإخ���راج فيل���م تلفزي���وين ع���ن " النخل���ة " 
ب���دون اأخذ موافقته���ا. وتولد ل���دي اإنطباع 
باأنه���ا ت�س���ك يف وج���ود م�سلح���ة �سخ�سية 
لدى اأ�سدقاء الكاتب يف ن�سر اأعماله عموما 
ومنها ترجمت���ه لرواية الك�سي تول�ستوي " 

بطر����ص االأك���رب" والتي اأجنزه���ا غائب ومل 
تن�سر بعد وفاته وحتى االآن.

غائب طعمة فرمان وروايته االأولى
علم���ا اإن اإينج���ا ال تتط���رق يف بحثه���ا اىل 
جان���ب مهم من حياة غائ���ب وهو موقفه من 
الثقافة العراقية والغربة واملغرتبن وكذلك 
مقاالته حول االأدب الرو�سي. فقال غائب يف 
حدي���ث اأدىل به اىل جملة "املنار " ال�سادرة 
عن ن���ادي 14 متوز)اآب/اأغ�سط�ص 1989( 
يف ال�سوي���د: " من ال�سعب احلكم اأو لي�ست 
لدي املوؤهالت للحكم عل���ى الثقافة العراقية 
يف الداخ���ل الأنني مل اأعرفها اإال عرب م�سادر 
قليل���ة تقع قي يدي ب���ن حن واأخر ". بينما 
ق���ال ع���ن حيات���ه يف املنفى ل���دى �سوؤاله هل 
يعت���رب املنفى �سرا اأم له ف�سائل:" ميكن )اأن 
تك���ون له ف�سائل( حلد مع���ن اذا كان النفي 
ل�سن���ة او �سنت���ن او لث���الث. ان���ا كنم���وذج 
كتب���ت روايات���ي الث���الث االأوىل يف املنفى، 
وق���د تك���ون اأك���رث اإلت�ساق���ا بواق���ع احلياة 
العراقية م���ن غريها،و لك���ن ال ميكن احلكم 
عامة على اإن الغرب���ة لها ف�سائل، فاإذا كانت 
الغربة لفرتة ق�س���رية او حمدودة ميكن اأن 
تكون له���ا ف�سائ���ل ولكن عندم���ا تكون غري 
اإن  نهايتها..فاإعتق���د  تع���رف  وال  حم���دودة 
م�ساوئه���ا اأك���رث م���ن ف�سائلها"..."والغربة 
ه���ي الغربة..ويبقي العراقي عراقيا وتبقى 
م�س���اكل الطفول���ة وال�سبا الت���ي ق�ساها يف 
الع���راق تطغي عل���ى م�ساعره كله���ا.. يبقي 
احلنن للمطبخ العراقي واالأغنية العراقية 

والفولكلور العراقي...«.
لقد م�ست عدة �سنوات ومل يتحقق م�سروع 
اإ�س���دار كتاب عن اأر�سي���ف غائب والدرا�سة 
الت���ي كتبتها اإينجا برتوفن���ا. ولهذا وجدت 
م���ن واجب���ي ن�س���ر ه���ذه الدرا�س���ة ب�سورة 
منف�سل���ة، بع���د اأن فق���دت االأم���ل يف اإقن���اع 
ورثة غائب فرمان يف ن�سرها واملوافقة على 
اإعادة ن�سر بع�ص اأعماله املرتجمة ورف�سوا 
"الكلم���ة"  ودار   " امل���دى  دار"  طلب���ات 
)االإم���ارات العربي���ة املتح���دة( ودور ن�س���ر 

اأخرى بهذا ال�ساأن، من دون ذكر االإ�سباب.

 لطفية الدليمي
قناديل

 الفي�سب���وك = املقه���ى االفرتا�س���ي. الاأح�س���ُب اأّن اأحدًا 
يتقاط���ُع مع ه���ذه املعادلة. �س���ار الفي�سب���وك اأقرب اإىل 
مقه���ى يع���جُّ ب�س���روب �ستى م���ن الزائري���ن. لي����ص َمْن 
يطل���ُب �ساي���ًا اأو قه���وة. اأ�سُتبِدل���ت امل�سروب���ات بقراءة 
اأف���كار االآخرين وتفّح����ص مكنونات دواخله���م اأحيانًا، 
ويف اأحي���ان اأخ���رى لي�ص مطلوبًا منك اأك���رث من املرور 
غ���ري الفّع���ال: اأن ترى من غ���ري اأن ي�ست�سع���ر االآخرون 
وقع ب�سماتك الرقمي���ة. الفي�سبوك وحده ي�ستاأثر بهذه 
اخل�سي�س���ة – خ�سي�سة اأن ت�سنع لنف�سك م�ساحة ذات 
عنوان ي�س���ري اإىل �سفات���ك الذهني���ة والنف�سية. تويرت 
– تنتفي فيه هذه امليزة ؛ فهو من�سة متنوعة  – مثاًل 
يوؤمه���ا ال�سب���اب غالب���ا للتعلي���ق عل���ى االح���داث االآنية 
ويك�س���ف فيها بع�ُص املوؤثري���ن يف �سناعة املزاج العام 
- ع���ن بع����ص اأفكارهم يف كلم���ات معدودة كم���ا مثاقيل 
ة برقيات �سريعة؛ اأما مع في�سبوك  الذه���ب. تويرت من�سّ
فاالمر خمتلف: ثمة اأمناط وت�سكالت فكرية وجمتمعية 
ميك���ن اأن يلحظه���ا كّل متاب���ع مدق���ق ب�سو�سيولوجي���ا 

التوا�سل االجتماعي.
النم���ط الفي�سبوك���ي الغال���ب ه���و الفي�سبوك���ي املكتفي 
بنف�س���ه. االكتف���اء بالنف�ص هن���ا لي�ص كناية ع���ن اأنانية 
اأو خ�سل���ة معيب���ة؛ اإنه���ا تو�سيف فح�س���ب. اأنا وكرثة 
من اال�سدق���اء ننتمي لهذا النم���ط. الفي�سبوكي املكتفي 
بنف�سه قد ين�سر بع�ص )البو�ستات( التي تعك�ص مايدور 
يف ذهن���ه حلظيًا جتاوبًا مع �س���وؤال الفي�سبوك )ماالذي 
ي���دور يف ذهن���ك؟(، وق���د ين�س���ر اأحيانًا بع����ص كتاباته 
���ر ل���ه يف �سحف اأو جمالت، وت���راه يعّلق على  اأو ماُن�سِ
اأ�سحابه الفي�سبوكين ويتجاوب معهم ؛ لكنه يف نهاية 
املطاف يبدو َكَمن ينرث البذار يف االأر�ص من غري انتظار 
نتائ���ج حم�سوب���ة. اإن���ه كمن يلق���ي كلمت���ه يف اجلموع 
ومي�س���ي من غ���ري اأن ترت�سم يف ذهن���ه خريطة م�سبقة 
ملا يج���ب اأن تكون عليه �سفحت���ه الفي�سبوكية. �سفحته 
مث���ل واح���ة ا�ستجمام فك���ري ومع���ريف واجتماعي من 
دون اإ�سه���اب حكواتي اأو ثرث���رات نو�ستاجلية. دعونا 
النن�سى: الرثث���رة الفي�سبوكية لي�س���ت عيبا طاملا بقيت 

تخدم اأغرا�سًا نف�سية من غري اإيذاء االآخرين.
لدينا ثانيًا منط املقهى الفي�سبوكي. لي�ص اأمرًا غريبًا اأن 
نعرث بن فين���ة واأخرى على ح�س���اب في�سبوكي ي�سعى 
�ساحبه جلعل���ه حفرًا يف خزانة الذكري���ات، وا�ستعادة 
لظ���روف ووقائ���ع حم���ّددة. يط���رح مث���ل هذاال�سخ�ص 
نف�س���ه قطب���ا يتحل���ق حول���ه بع����صٌ م���ن اأق���رب زمالئه 
وخل�سائه. وع���ادة ي�ستذكر القطب واقع���ة ما، ثم ياأتي 
دور الزم���الء يف اال�سافة وتعزيز الواقعة با�ستذكارات 
اإ�سافي���ة رمبا تكون غابت عن ذاكرت���ه اأو اأنه مل يعرفها 
اأ�س���اًل. ي�سرتك ه���وؤالء الفي�سبوكي���ون يف اأنهم كانوا - 
يف الع���ادة – زم���الء �سابق���ن يف وظيف���ة اأو مهن���ة ما. 
يتفاوت امل�ستوى الفك���ري للمو�سوعات املطروحة: قد 
تكون وقائع جمّردة لي�ست اأكرث من ا�ستذكارات حتّركها 
نو�ستاجلي���ا طبيعية اإىل اأزمان م�س���ت، وقد ترتفع اإىل 
م�س���اف التعليقات التي ت�سع���ى اإىل ا�ستخال�ص قانون 

عام من جزئيات وقائعية �سغرية.
لدين���ا ثالث���ًا منط الناف���ذة الثقافي���ة العاملي���ة. هناك من 
يعم���ل جاه���دًا على تق���دمي مايتاح ل���ه يف اإط���ار املمكن 
من حمت���وى اإخباري وثقايف وفك���ري عاملي الأ�سدقائه 
الفي�سبوكين، واأح�سُب اأّن ال�سديق الكاتب عامر ه�سام 
ال�سفار ينه�ُص باأعباء هذا النمط بكّل نبٍل. منذ �سنوات 
عدي���دة يعم���ُل الدكت���ور عام���ر ال�سف���ار عل���ى تلخي�ص 
حمتويات ال�سحافة الربيطاني���ة – يوميًا اأو اأ�سبوعيًا 
– وتقدمي هذا امللخ�ص يف اإطار فكري جذاب. ثمة ميٌل 
لدي���ه اإىل املحتوى الطبي لكونه طبيب���ًا ؛ لكّن هذا امليل 

اليتغّول على ح�ساب ال�سغف الثقايف العام.
رابع���ًا، لدينا من���ط املن�سة الفكرية. �س���كٌل رقمي مقابل 
مل���ا كان يح�س���ُل يف )اأغ���ورا( االغريقي���ة. يف الع���ادة 
���ات الفي�سبوكية  يك���ون القائمون على مثل ه���ذه املن�سّ
اأ�سخا�س���ًا ذوي ق���درات فكري���ة متقدم���ة، يدفعهم �سغف 
عظي���م ال�ستك�س���اف جماهي���ل معرفي���ة خافي���ة عنه���م، 
ولديهم يف الوق���ت ذاته رغبة جاحمة ملراجعة تاريخهم 
الفل�سف���ي والفك���ري وعر�ص نتائج ه���ذه املراجعة على 
االآخري���ن م���ن غ���ري خ���وف اأو نكو����ص اأو ت���رّدد. تكاد 
تلم���ح يف كتاباتهم ر�سالة م�سمرة عنوانها )هكذا كنُت، 
وه���ذا مايح�س���ل يل االآن، وكّل املمكن���ات مفتوحة على 
م�ستقب���ل حاف���ل مبتغريات لي�ص يل م���ن �سبيل ملعرفتها 
�سوى بتح�س�ص بع�ص اآثارها من بعيد(. اإنهم اأ�سخا�ص 
يري���دون حتري���ك مكامن التفّكر لدي���ك وعدم املكوث يف 
قعر الثواب���ت القاتلة. لو �ُسئلُت عن مثال منوذجي لهذا 
 Gilgamesh النمط الفي�سبوك���ي �ساأقوُل اأنه ال�سديق
الفي�سبوك���ي  ال���ذي يحف���ل ح�ساب���ه   Nabeel Sedqi
مبراجع���ات وطروحات فكرية رفيع���ة اأمتنى اأن ي�سعى 

لتحويلها اإىل �سرية ذاتية مكتوبة.
من�سات التوا�س���ل االجتماعي لي�ست ترويجًا للتفاهة. 
نحت���اُج اأواًل اأن نتف���ق عل���ى تعريف اإجرائ���ي – مبعنى 
قابل للقيا�ص واملقارن���ة -للتفاهة ؛ لكن يف العموم اأنت 
م���ن ت�ستطي���ع اإ�سافة تفاه���ة ملن�سات التوا�س���ل عندما 
ت���رّوج للتفاه���ة وت�ستطي���ب التعليق عل���ى مو�سوعات 
تافهة، ويف املقابل ت�ستطيع متى �سئت حتويل ح�سابك 
الفي�سبوك���ي اإىل من�س���ة لالإث���راء املع���ريف، اأو يف اأق���ل 
تقدي���ر للم���رح واال�سرتخ���اء النف�سي وتب���ادل اأحاديث 
عادي���ة من غري اإ�سرار باالآخري���ن. كل �سيء ممكن تبعًا 
حلاجاتك النف�سية ومات�سعى اإلي���ه. ميكننا االتفاق اأنك 
ل���و كنت ملتزمًا بجميل القول وبعيدًا عن املناكفات غري 
املنتج���ة ف�ستكون مواطنتك الرقمي���ة �ساحلة. هذه هي 
نقطة الب���دء، وبعدها ميكُن اأن تكون مواطنًا في�سبوكيًا 
نزيه���ًا ي�سعى الإثراء مواطن���ي اجلمهورية الفي�سبوكية 
علمًا ومعرفة وخربة مثلما يفعل كرثٌة من الفي�سبوكين 

الطيبن والنبالء.

�أربعة �أمناط في�سبوكية

لدينا ثانيًا نمط المقهى 
الفي�سبوكي. لي�س اأمراً غريبًا 

اأن نعثر بين فينة واأخرى 
على ح�ساب في�سبوكي ي�سعى 

�ساحبه لجعله حفراً في 
خزانة الذكريات، وا�ستعادة 

لظروف ووقائع محّددة.

ولي حاجة عند �لعر�ق و�أهله*
مو�سكو – عبداهلل حبه

ثائر �سالح

ناجح املعموري 

موسيقى االحد

�أبو �لمو�سيقى �لألمانية
�سفر�ت �لج�سد �لنثوي في �لعر�ض �لم�سرحي 

غائب طعمة فرماناينجا بتروفنا فرمان



ده��وك  مل��ه��رج��ان  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
عن  ال�سبت،  ام�س   ال���دويل،  ال�سينمائي 
املهرجان  يف  �سينمائيًا  فيلمًا   55 م�ساركة 
 5 وج��ود  اإىل  م�سرية  التا�سعة،  بن�سخته 
العاملية،  ال��دول  خمتلف  من  حتكيم  جلان 
الفتًا اإىل اختيار قاعة خميم الالجئني يف 
لتكون  امل�ساركة،  االأف���الم  لعر�س  دوميز 
الن�سخة  اأفالم هذه  تناق�سها  التي  الق�سية 

هي الهجرة.
وق�����ال امل���دي���ر ال��ف��ن��ي مل���ه���رج���ان ده���وك 
ال�سينمائي �سوكت اأمني كوركي، اإن "عدد 
االأفالم امل�سجلة يف مهرجان هذا العام بلغ 
الفريق  اختيار  اإىل  اإ�سافة  فيلمًا،   570
الفني 98 فيلمًا من املهرجانات ال�سينمائية 
املهرجان".  اأي���ام  يف  للعر�س  امل��ع��روف��ة 
واأ�سار اإىل اأنه "مت تر�سيح 55 فيلمًا، منها 
27 فيلما كرديًا و28 فيلما عامليًا، واملتبقي 

يعر�س خارج امل�سابقة".

واأ�ساف اأن "فيلم )عرو�س املطر( حل�سني 
ح�سن �سيكون فيلم افتتاح الدورة التا�سعة 
م���ن امل���ه���رج���ان و���س��ي��ع��ر���س يف ���س��ال��ة 

املهرجان املقررة".
خم�س  التحكيم  جلان  "عدد  اأن  واأو�سح   

جل�����ان، ���س��م��ت يف جم��م��وع��ه��ا ع�����س��ري��ن 
ت���راأ����س���ت جل��ن��ة حتكيم  ع�������س���وًا، ح��ي��ث 
االأفالم الروائية العاملية، املخرجة �سولني 
مهدي  املخرج  من  كل  وع�سوية  يو�سف، 
االإيراين �سهرام عليدي،  اأوميد، واملخرج 

ومنتجة  م��وزع��ة  وه��ي  نوبخت  واإاله���ي 
اإيرانية، وال�سويدي ماركو�س بارتا�س".

وتابع: "اأما جلنة حتكيم االأفالم الروائية 
تيليكيا  ماركو�س  برئا�سة  فهي  الكردية، 
بطولة  م��ن  )ال��ع��ائ��د(  فيلم  منتجي  اأح���د 
من  كل  وع�سوية  كابريو،  دي  ليوناردو 
الناقدة واالأكادميية كوثر جبارة، ومديرة 
الرو�س،  اأبو  موريال  اللبنانية  الت�سوير 
واملخرج ه�سيار نريواي، واملنتج الرتكي 

برهان اوزكان".
االأف����الم  حت��ك��ي��م  "جلنة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وهي  اأع�ساء  ثالثة  من  تتكون  الوثائقية 
اأرب��ي��ل،  م��دي��رة معهد غ��وت��ه يف  م��ن  ك��ل 
ريرب  واملخرج  بوليك،  اأنايي�س  االأملانية 
االأمريكي  امل��خ��رج  ويرتاأ�سها  دو���س��ك��ي،  
باك�ستون وينرتز، اأما جلنة حتكيم االأفالم 
جنيفر  ال�سويدية  فترتاأ�سها  الق�سرية 
وتونا  �سيخو  حممد  ال�سوري  وامل��خ��رج 

اأبو  االفغاين  واملخرج  اأملانيا،  من  كابتان 
اأميني، فيما تتكون جلنة احتاد النقاد  ذر 
الدين  العاملي )فيربي�سكي( كل من �سالح 
فالرييو�س  اليونان  ومن  تركيا،  من  �سن 
كيجازيا�س ومن رومانيا جوليا دوبري".

تعر�س  اأن  اخ��ت��ار  "املهرجان  اأن  وذك���ر 
يف  يوميًا  امل�سابقة  يف  امل�ساركة  االأف��الم 
لتكون  دوم��ي��ز،  يف  الالجئني  خميم  قاعة 
الن�سخة  اأفالم هذه  تناق�سها  التي  الق�سية 

من املهرجان هي الهجرة".
واختتم بالقول، اإن "املهرجان �سيخ�س�س 
  " عر�سًا خا�سًا للفيلم ال�سهري "راين غولد
للمخرج فاحت اآكني، احلا�سل على الكولدن 
اجل���وائ���ز بح�سور  م��ن  ك��ل��وب وغ��ريه��ا 

البطل الرئي�سي وخمرجه".
ال�سينمائي  ده���وك  م��ه��رج��ان  و�سينطلق 
ال�سهر  مطلع  التا�سعة  بن�سخته  ال���دويل 

املقبل.

من تراث بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net
Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

�س���درت ع���ن دار امل���دى رواي���ة كومنويل���ث للروائي���ة االمريكية 
اآن بات�سي���ت، وه���ي روايته���ا ال�سابع���ة ن�س���رت ع���ام 2016 تبداأ 
الرواي���ة بقبل���ة غري م�سروعة ت���وؤدي اىل عالق���ة غرامية تت�سبب 
بدم���ار عائلت���ني.. االح���داث ت���دور يف �ستينيات الق���رن املا�سي 
وت�ستغ���رق اكرث من 50 عاما. �سحيفة وا�سنطن بو�ست و�سفت 
الرواي���ة بانها ق�سة ملحمية، وقائع مرتامية االطراف لالحداث 
والعالق���ات موزعة على ع�س���رات الف�سول.. لق���د طغت احداث 
املا�س���ي على خط���وط الق�س���ة احلالية فامل�ساه���د االكرث حداثة 
فيه���ا موج���ودة ا�سا�س���ا كمدخ���ل اىل الذكري���ات القدمي���ة.. اآن 
بات�سي���ت ح�سدت الكثري م���ن اجلوائز االدبي���ة ابرزها جائزة 
كافكا وجائزة فوكرن. وتعد الروائية االكرث مبيعا يف امريكا. 

منذ اأيام وماليزيا م�سغولة باأخبار 
باين نه�ستها احلديثة مهاتري 

حممد بعد اأن اأعلنت  نتائج 
االنتخابات الت�سريعية خ�سارته 
ملقعده يف الربملان، وفوز غرميه 

اأنور اإبراهيم  باأكرثية املقاعد 
النيابية.. واأمتنى عليك عزيزي 

القارئ اأن ال يذهب بك اخليال 
وتعتقد اأن ال�سيد مهاتري خرج على 

جماهريه ليعلن اأن االنتخابات 
مزورة، وي�ستم  االإمربيالية  النها 
تاآمرت �سده، واأمتنى عليك اي�سا 
اأن ال تتوهم باأن الرجل �سي�سعى 

اإىل تعطيل الربملان من خالل 
لعبة ا�سمها "الثلث املعطل". مل 
يفعل الرجل �سيئًا �سوى اأن قال 

لل�سحفيني اإنه �سيتقاعد من العمل 
ال�سيا�سي: "ال اأرى نف�سي نا�سطًا 

يف العمل ال�سيا�سي حتى اأبلغ من 
العمر مئة عام، اأهم �سيء هو نقل 

خربتي اإىل القادة ال�سباب ". 
ال تزال �سورة الطبيب مهاتري 

حممد وهو يبت�سم ت�سرق االأ�سواء 
من �سور معظم �سيا�سيي بالده، 

وال يزال ا�سمه ي�سعر كل املاليزيني 
بكل األوانهم واأطيافهم وقومياتهم 

باالطمئنان للم�ستقبل ، �سحر 
العامل بتوا�سعه، و�سالبته، عندما 

قرر ذات يوم، اأن ينهي التخلف 
يف بالده، وي�سع ماليزيا يف ركب 

البلدان ال�سناعية، بعد اأن كانت 
ت�ستورد كل �سيء تقريبًا، وقبل اأن 

يرحل عن كر�سي رئا�سة الوزراء 
كان قد و�سع خططًا تنموية 

ا�ستمرت حتى عام 2020، تاركًا 
وراءه اإرثًا اقت�ساديًا و�سيا�سيًا .

ال�سيا�سي الذي اأ�سدر عام 1970 
كتابًا بعنوان "مع�سلة املااليو" 

انتقد خالله �سعب املااليو واتهمهم 
بالك�سل، فو�سفته احلكومة 

اآنذاك بالرجل ال�ساذج، مل يتوقف 
عن احللم بالتغيري ، بائع املوز 
الذي ا�ستطاع درا�سة الطب يف 
�سنغافورة، وال�سوؤون الدولية 

بجامعة هارفارد، ع�سق ال�سيا�سة، 
واأتقن اأ�سولها، وقرر اأن يبداأ 

رحلتها معها عام 1964، ولي�سبح 
عام 1981 رئي�سًا للوزراء يف بلد 

كان يبلغ �سكانه ثالثني مليونًا، 
70 باملئة منهم يعي�سون يف 

فقر دائم، كل ما فعله وهو ينقل 
�سعبه من الفقر اإىل الرفاهية ان 

يذكرهم بالعمل اجلاد ، ي�سخر 
من املعجزات فيكتب: "ما حدث 

اأبعد ما يكون عن املعجزة لقد 
حدث النهو�س نتيجة للعمل 

ال�ساق واالإميان باحللول العملية 
والواقعية واالعرتاف بال�سوق 

كقوة من قوى النمو والتعليم 
واالنفتاح مع االأفكار ".

كانت البطالة امل�سكلة االأكرب 
التي واجهت مهاتري حممد، فكان 
احلل باإقامة امل�سروعات الكربى، 

وجلب اال�ستثمارات االأجنبية، ومل 
يفكر اأحد باأن يرمي ال�سواريخ 
باجتاه مطار "كواالملبور". ومل 

يخرج على النا�س بخطابات 
و�سعارات ثورية، مل ينافق ومل 

ي�ستخدم الدين الأغرا�س �سيا�سية 
.. وعندما وجد من يريد اأن يزايد 

عليه يف جمال تطبيق ال�سريعة 
االإ�سالمية قال مبنتهى ال�سراحة: 

البع�س الأ�سباب �سيا�سية  "يريد 
اأن يفر�سوا ن�سختهم من قوانني 

االإ�سالم، اإن ما ي�سمى بحزب 
ماليزيا االإ�سالمي ال يتمنى �سوى 

تكوين احلكومة والفوز باأ�سوات 
باإدعائهم اأنهم اأكرث اإ�سالمًا من 

امل�سلمني".

بائع املوز والثلث 
املعطل  

كومنويلث 

 علي ح�سني

الطقس
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ب��م��راج��ع��ة كتاب  ق���ام  ال��م��ت��رج��م، 
بوتين"  فالديمير  مع  "اأحاديث 
ال��م��اأم��ون وهو  دار  ع��ن  ال�����س��ادر 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال����ح����وارات ال��ت��ي 
اأج���ري���ت م��ع ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي 
عن  ترجمتها  ب��وت��ي��ن،  ف��الدي��م��ي��ر 
مرت�سى  غالب  �سوزان  الرو�سية 
وال����ك����ت����اب ي��ك�����س��ف م����ن خ���الل 
الكامنة  االأ�سباب  عن   الحوارات  
ال�سخ�سية  ه���ذه  غ��م��و���س  وراء 
ال��ح��ادة  نظرته  و�سبب  الجدلية 

ومالمحه القوية.

 فار�س حميد  
ملتقى  ي�سيفه  ال��ق��ان��ون،  ع���ازف 
الثقافة المو�سيقية التابع لالتحاد 
َّ��������اب في  ال���ع���ام ل���الأدب���اء وال��ك��ت���������
ال���ع���راق، ل��ي��ت��ح��دث ع���ن ال��ت��ذوق 
مقطوعات  تقديم  مع  المو�سيقي 
م��و���س��ي��ق��ي��ة ���س��رق��ي��ة وع��ال��م��ي��ة.. 
وذل����ك ي���وم ال��ث��الث��اء ال��م�����س��ادف 
ع�سرة  ال��ح��ادي��ة   2022/11/29
ال��ج��واه��ري،  ق��اع��ة  ع��ل��ى  �سباحا 

ي���دي���ر ال��ج��ل�����س��ة ع�����س��و االت���ح���اد 
ورئي�س الملتقى  الناقد المو�سيقي 

�ستار النا�سر.  

 رجاء حميد 
االع���الم���ي���ة، ت��ق��ي��م ح��ف��ل ت��وق��ي��ع 
ي��راه  كما  ر�سيد  "حميد  لكتابها 
ي��ت��ن��اول  وال������ذي  االعالميون" 
ال���رائ���د حميد  ال�����س��ح��ف��ي  ���س��ي��رة 
ال�سحافة  ف��ي  وت��ج��رب��ت��ه  ر���س��ي��د 
مجموعة  ي�سم  الكتاب  العراقية. 
كبيرة من ال�سهادات لعدد من رواد 
الفعالية  تقام  العراقية.  ال�سحافة 
على   2022/12/2 الجمعة  ي��وم 
قاعة المركز الثقافي البغدادي في 

�سارع المتنبي.

 متابعة املدى 

املهرجان  ال�سابعة من  الدورة  وحتتفي 
ورم��وزه  العراقي  بامل�سرح  العام،  هذا 
ال��ذي��ن ك��ان��ت لهم اإ���س��ه��ام��ات ك��ربى يف 
كما  اخلليجي،  للم�سرح  النوعية  النقلة 
�سيتم خاللها تكرمي 14 فنانًا م�سرحيًا، 
ع��ل��ى راأ����س���ه���م ح���ام���ل ا����س���م ال�����دورة 
بجانب  االأل��ف��ي،  نبيل  ال��راح��ل  الفنان 
ريا�س  والفنان  ب��در،  �سو�سن  الفنانة 
والفنان  عادل،  ميدو  والفنان  اخلويل، 
ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  ال��ع��دل، وا���س��م  ح�سن 

اأمل  الفنانة  االأردن  وم��ن  �سليم،  ماهر 
الدبا�س، ومن االإمارات الفنان عبد الله 
�سامي  الكاتب  ال�سعودية  ومن  را�سد، 
زهرة  الفنانة  ال��ع��راق  وم��ن  اجلمعان، 
م�سطفى،  حممد  م��ازن  والفنان  ب��دن، 
نقيب  الفليكاوي  نبيل  الكويت  وم��ن 
ال��ف��ن��ان��ني ال��ك��وي��ت��ي��ني، وم���ن ال��والي��ات 
ريت�سارد  امل��خ��رج  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

�سيكرن.
واملمثل  الكاتب  تكرمي  اإىل  وباالإ�سافة 
اجلمعان  �سامي  امل�سرحي  وامل��خ��رج 
ب�����درع ���س��م��ي��ح��ة اأي������وب ال��ت��ق��دي��ري، 

امل�سرح  يف  واإ�سهاماته  الكبري  ل��دوره 
ال�سعودي، يعر�س املهرجان امل�سرحية 
�سمن  اأح�����رار«،  »�سجناء  ال�سعودية 
ف��ع��ال��ي��ات »م�����س��اب��ق��ة م�����س��رح ال�����س��ارع 
من  وهي  التقليدية«،  غري  والف�ساءات 
واإخراج  العنزي،  اأحمد  الكاتب  تاأليف 

تركي باعي�سى.
عدد  ح�سور  اجل��اري��ة  ال���دورة  وت�سهد 
جلان  يف  الالمعني  الفنانني  م��ن  كبري 
الدورات  عك�س  على  امل�سابقات  حتكيم 
م�سطفى  الفنان  يراأ�س  حيث  ال�سابقة؛ 
املونو  م�سابقة  حتكيم  جلنة  �سعبان 

كامل جلنة  ي��راأ���س جم��دي  كما  درام���ا، 
التي  الكربى  العرو�س  م�سابقة  حتكيم 
العراقية  الفنانة  ع�سويتها  يف  ت�سارك 
ال���دورة  ه��ذه  ت�سهد  كما  ح�سني،  اآالء 
م�سرحية  عرو�س   7 عر�س  مرة،  الأول 
العامل،  اأول عرو�سها على م�ستوى  يف 
اأب��رزه��ا ال��ع��ر���س امل��ج��ري »اأوج�����س��ت« 

والعر�س االإيطايل "اأمطار �ساخنة".
و���س��ه��د ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان تقدمي 
اأوبريت بعنوان »الأن احللم عا�س« غناء 
مروة ناجي ووائل الف�سني، واالأ�سعار 
وال��ت��وزي��ع  واالأحل����ان  �سليم  مل�سطفى 
الأح���م���د م�����س��ط��ف��ى، واأخ�����رج ال��ف��ي��دي��و 
اأحد الفائزين  كليب حممد ه�سام، وهو 
يف  االأول  للعمل  ال�سيد  ع�سام  بجائزة 

اإحدى دورات املهرجان.
ب������دوره، اع����رب ال��ف��ن��ان م����ازن حممد 
بهذا  بتكرميه  �سعادته  ع��ن  م�سطفى 
امل��ه��رج��ان ال���ذي يعد واح���دا م��ن اب��رز 
املهرجانات امل�سرحية العربية، وا�ساف 

يف  يعد  العراقي  امل�سرح  ان  م�سطفى 
دائما  ويحظى  العربية  امل�سارح  طليعة 

باهتمام النقاد وامل�سرحيني العرب.
موؤ�س�س  ال���غ���رب���اوي،  م����ازن  امل��خ��رج   
ورئي�س املهرجان،  قال ان "�سرم ال�سيخ 
الدويل للم�سرح ال�سبابي، اأ�سبح وجهة 
ن�سعى  حيث  العامل؛  مل�سرحيي  مف�سلة 
ال�ستقطاب �سخ�سيات م�سرحية عمالقة 
يف  عنهم  ن�سمع  كنا  تخ�س�ساتها  يف 
ال��ك��ت��ب واالأخ���ب���ار ف��ق��ط، م��ث��ل امل��خ��رج 
ومواطنه  �سيكرن،  ريت�سارد  االأمريكي 
���س��ك��وت ت��ور���س��ت، اأح����د اأه����م م��درب��ي 
التمثيل يف العامل، بجانب اأن املهرجان 
اأ�سبح �سوقًا رئي�سية ملهرجانات الوطن 
الأننا  اأوروب�����ا،  دول  وبع�س  ال��ع��رب��ي 
ا�ستقطاب عرو�س م�سرحية  ن�سر على 
لتحقيق  االأولية،  العاملية  عرو�سها  يف 
امل�سرحيني  كبار  وت�سجيع  االأف�سلية، 

العامليني على احل�سور".

منة  املمثلة  �سبيل  باإخالء  امل�سرية،  العامة  النيابة  اأمرت 
القب�س  اإعالن  بعد  األف جنيه،  �سلبي، ب�سمان مايل 50 

حيازتها  ب�سبب  اأم�س،  ال��دويل  القاهرة  مبطار  عليها 
النيابة  واأعلنت  خم���درات.  كونها  يف  ُي�سَتبه  م��واد 

اإخ��ط��ارًا ب�سبط  ق��د تلقت  اأن��ه��ا  ب��ي��ان،  ال��ع��ام��ة، يف 
عودتها  ح��ال  ال��دويل  القاهرة  مبطار  �سلبي  منة 

من اخل���ارج، وذل��ك يف اأث��ن��اء اإن��ه��اء االإج���راءات 
احلقائب  من  ع��دد  بحوزتها  وك��ان  اجلمركية، 

بو�سعها  التي  ال�سخ�سية  متعلقاتها  حتوي 
وج��ود  تبني  باالأ�سعة  الفح�س  ج��ه��از  على 
تفتي�سها  فتم  بداخلها،  ع�سوية«  »كثافات 
تفتي�سًا دقيقًا اأ�سفر عن العثور بها على مواد 
القب�س  فاأُلقي  خم��درات،  كونها  يف  ُي�ستبه 

امل�سبوطة.  امل��واد  على  التحفظ  ومت  عليها، 
باأن  اأف��ادت  قد  م�سرية  اإع��الم  و�سائل  وكانت 

امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  ك��ان��ت ع��ائ��دة م��ن  �سلبي 
اأثناء تفتي�س حقائبها حيازتها خمدر  وتبني يف 

»املاريغوانا« يف 12 كي�سًا يف حقيبتها.

اإخالء �سبيل منة �سلبي بعد 
توقيفها بتهمة املخدرات 

مهرجان �سرم ال�سيخ  يحتفي بالإجناز امل�سرحي العراقي 
انطلقت، م�ساء اأم�س  الول اجلمعة  فعاليات الدورة 

ال�سابعة من مهرجان �سرم ال�سيخ الدويل للم�سرح 
ال�سبابي، الذي ت�ستمر فعالياته حتى يوم 30 من ال�سهر 

اجلاري، مبحافظة جنوب �سيناء، بح�سور نخبة من 
رموز امل�سرح امل�سري والعربي.

تعه���د رج���ل يف الهن���د بالبق���اء واقفًا مل���دة 12 
عام���ًا، ومل يجل����س من���ذ ذلك احل���ني وحتى 
اإىل ق�س���ة جذب���ت اهتم���ام  ليتح���ول  االآن، 
العامل. وفقًا ملوقع "يون���الد" االأمريكي،  فاأن 
راج ين�س���م اإىل جمموعة دينية يطلق عليها 
"بابا�س" تعي�س يف حي يف مومباي وتعتقد 
بف�سيل���ة التخلي ع���ن املمتل���كات املادية، كما 

ياأخذون عهودا على اأنف�سهم ال ت�سدق.
وتاب���ع اأن جماع���ة "بابا����س" منعزل���ة واأتباعها 
ميتنع���ون عن كل امللذات الب�سرية ويعي�سون 
حي���اة ب�سيطة للغاي���ة ومتق�سفة. والأتباع 

ه���ذه الطائف���ة ن���ذور غريب���ة منها الوق���وف طيلة 
احلي���اة بينما اختار البع����س االآخر عدم التحدث 
مرة اأخرى، ومن بني من اختاروا الوقوف، راج، 
ال���ذي وقف االآن ملدة 12 عامًا، وق�س ق�سة غريبة 
يف�س���ر بها �سب���ب وقوف���ه. ق���ال راج: "لقد غ�سب 
مني اأبي الروحي عندما حرقت اخلبز، و�سربني 
وط���ردين، وق���ال اإن علّي اأن اأبق���ى واقفًا من اأجل 

اإر�سائه".
وتاب���ع: "يعتق���د البابا����س اأن���ه من خ���الل و�سع 
اأج�ساده���م يف معان���اة �سدي���دة، ميكنهم حرق كل 

خطاياهم ال�سيئة".

12 ع���ام���ًا واق����ف����ًا ع��ل��ى ق��دم��ي��ه ي��ق�����س��ي  ه���ن���دي 

اأظه���رت درا�س���ة معملي���ة ج���رى القي���ام به���ا يف جن���وب اأفريقي���ا 
با�ستخ���دام عين���ات كوفيد-19 من ف���رد �سعيف املناع���ة على مدار 
�ست���ة اأ�سه���ر، اأن الفايرو�س تطور لي�سبح م�سبب���ا لالأمرا�س ب�سكل 
اأك���رب، ما ي�سري اإىل متحور جديد ميكن اأن ي�سبب اإ�سابات باملر�س 
اأك���رث من �ساللة اأوميك���رون ال�سائدة حالي���ا. وا�ستخدمت الدرا�سة 
الت���ي اأجراها نف�س املخترب الذي كان اأول من اخترب مقاومة �ساللة 
اأوميك���رون للقاح���ات الع���ام املا�س���ي، عين���ات من �سخ����س م�ساب 
بفايرو����س نق�س املناعة الب�سري )اإت�س اإي يف(. وعلى مدار ال�ستة 
اأ�سهر املا�سية ت�سبب الفايرو�س يف البداية بنف�س م�ستوى اندماج 
اخللية والوفاة مثل متحور اأوميكرون بي اإيه. 1، ولكن يف الوقت 
الذي تط���ور فيه، ارتقت ه���ذه امل�ستويات لت�سب���ح مماثلة للن�سخة 

االأوىل من كوفيد-19 الذي مت التعرف عليه يف ووهان بال�سني.

اأف���اد تقري���ر ل�سحيفة دايلي ميل اأن نيكول كيدمان �ستدخ���ل التاريخ باعتبارها 
اأول ام���راأة اأ�سرتالي���ة حت�سل على جائزة االإجناز مدى احلي���اة من معهد الفيلم 
االأمريكي، و�سيتم تقدمي اجلائزة يف 10 حزيران 2023 يف حفل خا�س على م�سرح 
دولبي يف لو�س اأجنلو�س، وهي ال�سخ�س رقم 49 واأول اأ�سرتالية حت�سل على هذا 
التكرمي، واأعلن معهد الفيلم االأمريكي عن اختياره لتكرمي نيكول كيدمان يف من�سور 
ع���رب اإن�ستغرام، �س���ارك �سورتها وكتب يف التعليق عليه���ا: "نرتقب ب�سوق االحتفال 
باأيقون���ة هوليوود هذه يف عام 2023". ومن ب���ني الفائزين ال�سابقني بجوائز معهد 
الفيل���م االأمريكي �سخ�سيات اأ�سطورية يف ال�سينم���ا العاملية مثل جني فوندا، جورج 
كل���وين، روب���رت دي ن���ريو، اآل بات�سينو، ومريي���ل �سرتيب. وعلى م���دار م�سريتها 
املهني���ة، انتقلت نيكول كيدم���ان بني االأفالم امل�ستقلة واالأف���الم ال�سهرية اأثناء عملها 
م���ع خمرجي االأف���الم املرموقني مثل ج���ني كامبيون، �سوفيا كوب���وال، باز لورمان، 

اأنتوين مانغيال، �سيدين بوالك، الر�س فون ترير، و�ستانلي كوبريك.

درا�سة حتذر: �ساللة »كورونا« املقبلة 
قد تكون اأكث�ر خطورة

 نيكول كيدمان حت�سل 
على جائز الإجناز مدى احلياة 
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