
8 �صفحات مع الملحق  )500( دينار

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

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

follow us on our Website
 or download Al Mada App 
on stores رئي�س مجل�س الإدارة

رئي�س التحرير

جريدة �صيا�صية يومية 

يمكنكم تحميل تطبيق
 )المدى( على هواتفكم 

:QR Code من خالل قراءة

العدد )5319( ال�سنة الع�سرون - الأحد )4( كانون الأول 2022

اأمطار رعدية الأربعاء المقبل
 بغداد/ المدى

توقع���ت هيئ���ة الأنواء اجلوية هطول اأمطار رعدي���ة الأربعاء املقبل. وذكر بيان للهيئة 
تلقته )املدى(، اأن "احلالة اجلوية ليوم الأربعاء املقبل يف املنطقة الو�سطى تظهر اأن 

الطق�ض �سيكون �سحوًا مع بع�ض الغيوم".
واأ�س���اف البي���ان، اأن���ه يف "املنطقة ال�س���مالية �س���يكون الطق����ض غائمًا جزئي���ًا، فيما 

�سيكون الطق�ض يف املنطقة اجلنوبية غائمًا جزئيًا اىل غائم".
واأ�س���ار، اإىل "فر�س���ة لت�س���اقط اأمط���ار خفيف���ة تك���ون رعدي���ة اأحيان���ا وخا�س���ة يف 

الأق�سام ال�سرقية، ودرجات احلرارة مقاربة لليوم ال�سابق".

جريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزي
 العراقي

البنك المركزي
 العراقي

شركة سحر الشرقشركة سحر الشرقأمانة بغدادأمانة بغداد
جمعية الناشرين

 والكتبيين العراقيين
جمعية الناشرين

راعي النقل والكتبيين العراقيين مؤسسة الفرات  جريدة الصباحجريدة الصباحجريدة الصباح الشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارضالشركة العامة للمعارض البنك المركزيالبنك المركزيالبنك المركزي
 العراقي العراقي العراقي

شركة سحر الشرقشركة سحر الشرقشركة سحر الشرقأمانة بغدادأمانة بغدادأمانة بغداد
جمعية الناشرينجمعية الناشرينجمعية الناشرين

راعي النقل والكتبيين العراقيين والكتبيين العراقيين والكتبيين العراقيين مؤسسة الفرات 

معرض العـراق
الدولي للكتاب

لإلعالم والثقافة والفنون

 بغداد/ تميم الح�صن

عقب هدن���ة ق�سرية ع���ادت اخلالفات داخل 
الإط���ار التن�سيق���ي ب�سب���ب حم���اولت تفرد 

جهة واحدة بالقرارات.
وحتاول تل���ك اجلهة اعادة عق���ارب ال�ساعة 
اىل م���ا قبل عام 2014 من خ���الل ال�سيطرة 

عل���ى الوظائ���ف املهم���ة، لك���ن امل�سكل���ة يف 
احل�س�ص.

ويب���دو اأن اجله���ة املتنف���ذة داخ���ل التكت���ل 
ال�سيع���ي وراء ما اعت���ر "تطهريًا �سيا�سيًا" 
يجري تنفي���ذه منذ ايام يف عدد من مفا�سل 

الدولة.
ورغ���م ذل���ك يتلقى حممد ال�س���وداين رئي�ص 

احلكوم���ة "اللوم" على ع���دم التحرك جتاه 
جه���ات �سيا�سية معينة مل يج���ر "اجتثاثها" 
بعد. وتث���ري ق�سايا مثل املنا�س���ب المنية، 
قيم���ة الدينار، تغي���ري املحافظني، اخلالفات 
داخ���ل الإطار التن�سيق���ي واتهامات متبادلة 
بالرتوي���ج النتخابي املبك���ر. وكانت عملية 
توزيع الوزارات عل���ى القوى ال�سيا�سية قد 

انذرت بدخول الإطار التن�سيقي ال�سيعي يف 
ازمة ب�سبب اخلالف على املنا�سب. واليوم 
تتك���رر هذه اخلالفات، حيث تك�سف م�سادر 
مطلعة ل�)املدى( عن "تعر�ص ال�سوداين اىل 
�سغوط���ات من قب���ل دولة القان���ون لإحداث 

مزيد من التغيري يف املنا�سب". 
وتت�سمن هيكلي���ة الدولة اأكرث من 10 اآلف 

من�سب يعرف ب� "الدرجات اخلا�سة" اغلبها 
تدار بالوكالة منذ اأكرث من 10 �سنوات.

وكان ال�س���وداين ق���د طرح راأي���ه يف طريقة 
ا�ستبدال املنا�سب، وهو يوؤيد فكرة الرتيث 
ودرا�س���ة كل موقع قب���ل التغيري، بح�سب ما 

تقوله امل�سادر.
 التفا�صيل �س3

اتهامات متبادلة با�صتخدام الدرجات الخا�صة و�صعر الدولر في الدعاية النتخابية

اأطراف في "الإطار " تدعم "التطهير ال�سيا�سي" 
 بغداد/ نباأ م�صرقواإعادة رجالت الدولة العـميقة قبل 2014

�سوت جمل�ص النواب، اأم�ص ال�سبت، على اآخر حقيبتني يف حكومة 
حمم���د �سي���اع ال�س���وداين مبن���ح الثق���ة اإىل بنكني عبد الل���ه ريكاين 
وزي���رًا لالإعم���ار والإ�س���كان والبلديات ونزار حمم���د �سعيد ناميدي 

وزيرًا للبيئة.
وبح�س���ب التفاق ال�سيا�س���ي ح�سل الكرد على اأرب���ع وزارات، وقد 
متت ت�سمية خالد �سواين القيادي يف الحتاد الوطني الكرد�ستاين 
وزي���رًا للعدل فيما ذهبت وزارة اخلارجي���ة اإىل القيادي يف احلزب 

الدميقراطي الكرد�ستاين فوؤاد ح�سني.
وق���د مت تاأجيل الوزارتني املتبقيت���ني اإىل وقت لحق، قبل اأن ير�سل 
ال�س���وداين نهاي���ة الأ�سب���وع املا�س���ي طلب���ًا اإىل الرمل���ان م���ن اأجل 
الت�سويت على ريكاين وزيرًا لالإعم���ار والإ�سكان، وناميدي وزيرًا 

للبيئة.
وق���ال ع�سو احل���زب الدميقراط���ي الكرد�ست���اين ريب���ني �سالم، يف 
ت�سري���ح اإىل )املدى(، اإن "اإكمال الكابين���ة الوزارية حلكومة حممد 
�سي���اع ال�سوداين كان اأم���رًا �سروريًا، بعد اأن �سوت جمل�ص النواب 

عليها ب�سكل جزئي يف نهاية �سهر ت�سرين الأول املا�سي".
وتاب���ع �س���الم، يف حديث م���ع )امل���دى(، اأن "املنط���ق كان يفر�ص اأن 
تت���م ترجم���ة اإرادة الناخبني التي جعلت من حزبن���ا الأول يف اإقليم 

كرد�ستان، باأن نح�سل على احلقيبتني معًا".
واأ�س���ار، اإىل اأن "النظ���رة الأفقي���ة الت���ي يتمت���ع به���ا زعي���م احل���زب 
الدميقراط���ي الكرد�ستاين م�سعود ب���ارزاين ومراعاة للظرف العام، 

فقد تنازل عن مكت�سبات حقيقية من اأجل امل�سلحة العامة".
وانتهى �سالم، اإىل اأن "احلزب ياأمل باأي �سخ�ص يح�سل على من�سب 
وزاري اأن يتمتع بالكفاءة والقدرة على اإدارة مهامه باأف�سل وجه".
م���ن جانبه، ذكر ع�سو الحتاد الوطن���ي الكرد�ستاين ديار عقراوي، 
يف ت�سري���ح اإىل )امل���دى(، اأن "احل���زب الدميقراط���ي الكرد�ست���اين 
كان يطال���ب بكلت���ا الوزارت���ني، يف ح���ني نحن وجدن���ا ان البيئة من 

ح�ستنا".
وتاب���ع عق���راوي، اأن "الحت���اد الوطني الكرد�ستاين ق���د ح�سل على 
ا�ستحقاق���ه بعد جل�سة الت�سويت ليوم اأم����ص وح�سولنا على وزارة 

البيئة".
واأ�سار، اإىل اأن "اإقليم كرد�ستان يطالب رئي�ص الوزراء حممد �سياع 

ال�سوداين باأن يكمل بقية التفاقات ال�سيا�سية".
وانته���ى عقراوي، اىل اأن "امللفات الأخرى التي نتطلع حل�سمها هي 
اخل���الف النفطي وح�سة اإقليم كرد�ستان م���ن املوازنة وتنفيذ املادة 

140 من الد�ستور".

البرلمان ي�سوت
على اآخر حقيبتين في 

حكومة ال�سوداني

 بغداد/ المدى

اأعل����ن ن����واب م�ستقل����ون، اأم�����ص ال�سب����ت، عزمه����م عل����ى ت�سكي����ل كتلة 
معار�سة قوية داخل الرملان، مطالبني احلكومة بالإ�سراع يف اإر�سال 

قانون املوازنة.
وق����ال النائب عامر عبد اجلبار خالل موؤمتر �سحفي ب�سحبة النائبني 
ه����ادي ال�سالمي ورائد املالكي تابعته )املدى(، اإن "هدفنا ت�سكيل كتلة 

نيابية معار�سة بناءة �سد الف�ساد بكل ا�سكاله".
واأ�س����اف عبد اجلبار، اأن "هن����اك الكثري من القوانني املتعلقة بالف�ساد 

بحاجة للتفعيل واملتابعة من قبل اأع�ساء جمل�ص النواب".
واأ�س����ار، اإىل اأن "امل�ستقلني يتحركون ب�سكل جدي لت�سكيل كتلة داخل 

الرملان ون�سعى جاهدين لتقومي احلكومة خالل املرحلة املقبلة".
من جانبه، ذكر النائب رائد املالكي، اأن "م�سروع قانون املوازنة تاأخر 

كثريًا عن التوقيتات القانونية التي و�سعها امل�سرع العراقي".
وتاب����ع املالك����ي، اأن "القانون كان من املفرت�����ص ان ي�سل يف منت�سف 

ت�سرين الأول املا�سي لكنه تاأخر ب�سبب تاأخر ت�سكيل احلكومة".
وطال����ب، "احلكوم����ة بالإ�س����راع يف اإر�س����ال امل�س����روع لأن ا�ستم����رار 
التاأخ����ري ل ي�س����ب يف امل�سلح����ة العامة و�س����وف يوؤج����ل اإقرارها اإىل 

العام املقبل".
وم�س����ى املالك����ي، اإىل اأن "روات����ب املوظفني واملتقاعدي����ن موؤمنة ول 
ترتبط باملوازنة، لن قانون الإدارة املالية ن�ص على ا�ستمرار النفاق 

اجلاري حلني اإقرار املوازنة".

توجه لت�سكيل كتلة معار�سة كبيرة

متابعة: المدى

يج���ري الرمل���ان وال�سلط���ة الق�سائي���ة يف اإيران 
مراجعة للقان���ون الذي يفر�ص على الن�ساء و�سع 

غطاء للراأ�ص.
وت�سه���د اإي���ران حت���ّركات احتجاجي���ة من���ذ وفاة 
ال�ساب���ة الإيرانية مه�س���ا اأميني البالغ���ة 22 عاما 
بعدم���ا اأوقفته���ا "�سرطة الأخ���الق" يف 16 اأيلول 
ملخالفته���ا قواع���د اللبا����ص ال�سارم���ة يف اإي���ران، 
ودخل���ت يف غيبوبة بعد وقت ق�س���ري، ثم توفيت 

بعد ثالثة اأيام.

وبح�سب الوكال���ة الفرن�سية لالأنب���اء، فاأن املدعي 
الع���ام الإي���راين حمم���د جعف���ر منتظري ق���ال اإن 
"الرمل���ان وال�سلطة الق�سائية يعمالن )على هذه 
الق�سي���ة("، يف اإ�سارة اإىل حتديد م���ا اإذا القانون 

يحتاج اإىل تعديل.
ومل ي�س���اأ منتظ���ري حتديد ما ال���ذي ميكن تعديله 
يف القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة اأنباء الطلبة 

الإيرانية "اإ�سنا".
والأربعاء التقت الهيئ���ة املكلفة باملراجعة اللجنة 
الثقافية يف الرملان، وقال املدعي العام اإن النتائج 

�ست�سدر "يف غ�سون اأ�سبوع اأو اأ�سبوعني".

وق����ال الرئي�����ص الإي����راين ابراهي����م رئي�سي يف 
كلمة متلفزة اإن الأ�س�ص اجلمهورية والإ�سالمية 
لإي����ران را�سخ����ة يف الد�ست����ور، لكنه اأ�س����ار اإىل 
"و�سائ����ل لتطبي����ق الد�ست����ور ميك����ن اأن تك����ون 

مرنة".
اإىل ذل����ك، ذك����ر بي����ان �س����ادر ع����ن جمل�����ص الأمن 
القومي، اأن "حتقيقات اجلهات الر�سمية املعنية، 
تو�سلت اإىل اأن اأكرث من 200 �سخ�ص من قوات 

الأمن لقوا م�سرعهم اثناء الحتجاجات".
واأ�ساف البيان، اأن "الأ�سرار املادية التي جنمت 

عن اأعمال العنف بلغت ماليني الدولرات".

اإيران تجري مراجعة على قانون فر�ض الحجاب

 ترجمة: حامد اأحمد

هاو����ص(  )جاث���ام  معه���د  اع���ده  تقري���ر  تن���اول 
الريط���اين للدرا�س���ات الف�س���اد امل�ست�س���ري يف 
منظوم���ة الرعاي���ة ال�سحي���ة يف الع���راق م�سلطا 
ال�س���وء عل���ى طريقة توري���د الدوي���ة واملراحل 

املتع���ددة الت���ي مت���ر م���ن دخوله���ا للح���دود قبل 
ان ت�س���ل اىل ال�سيدلي���ة وم���ن ث���م اىل امل�ستهلك 
والت���ي ت�ستم���ل على �سبك���ة من اط���راف منتفعة 
متعددة ت�سم اأحزابا �سيا�سية وجماميع م�سلحة 

وموؤ�س�سات �سحية ر�سمية .
وذك���ر التقرير الذي ترجمته )املدى(، اأن "�سارة، 

اإح���دى الأمهات من مدينة بغ���داد، تكابد من اجل 
توفري رعاي���ة �سحية لبنها احم���د، الذي يعاين 
من مر����ص �سيول���ة ال���دم، هيموفيلي���ا، وتق�سي 
معظ���م وقته���ا بحثا ع���ن ال���دواء ال���ذي حتتاجه 

لبنها ولكن بال جدوى".
 التفا�صيل �س2

معهد بريطاني: مجاميع م�سلحة ت�سيطر على الأدوية في العراق
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 ترجمة: حامد اأحمد

تن����اول تقري����ر اع����ده معه����د )جاث����ام هاو�س( 
البريطان����ي للدرا�شات الف�شاد الم�شت�شري في 
منظومة الرعاي����ة ال�شحية في العراق م�شلطا 
ال�ش����وء على طريقة توريد االدوية والمراحل 
المتعددة التي تمر من دخولها للحدود قبل ان 
ت�ش����ل الى ال�شيدلي����ة ومن ثم ال����ى الم�شتهلك 
والتي ت�شتمل على �شبك����ة من اطراف منتفعة 
متع����ددة ت�ش����م اأحزاب����ا �شيا�شي����ة ومجامي����ع 
م�شلح����ة وموؤ�ش�ش����ات �شحية ر�شمي����ة، موؤكدا 
ان 30% فق����ط م����ن االدوي����ة تك����ون �شالح����ة 
لال�شته����الك ومن من�ش����اأ معروف وه����ي غالية 
الثم����ن اأم����ا االأخ����رى المتوف����رة اإم����ا ان تكون 
مزيفة او ومنتهية ال�شالحية تت�شبب باأ�شرار 

�شحية للمر�شى ووفاة الكثير منهم.
وذك����ر التقري����ر ال����ذي ترجمت����ه )الم����دى(، اأن 
"�ش����ارة، اإح����دى االأمه����ات من مدين����ة بغداد، 
تكاب����د من اج����ل توفي����ر رعاية �شحي����ة البنها 
احم����د، الذي يعاني م����ن مر�س �شيول����ة الدم، 
بحث����ا  وقته����ا  معظ����م  وتق�ش����ي  هيموفيلي����ا، 
ع����ن ال����دواء ال����ذي تحتاج����ه البنه����ا ولكن بال 
ج����دوى". واأ�ش����ار، اإل����ى اأن "ف�ش����ل �شيدليات 
المدين����ة بتوفي����ر ال����دواء اإنم����ا ك�ش����ف ل����الم، 
�ش����ارة، مدى ف�شاد منظوم����ة الرعاية ال�شحية 
المرقع����ة العام����ة والخا�ش����ة ف����ي الع����راق لما 
اأن  بع����د ع����ام 2003". و�ش����ّدد التقري����ر، على 
"ال����دواء الذي يحتاجه احم����د من المفتر�س 
ان يك����ون متوفرًا في الم�شت�شفيات الحكومية 
ولك����ن يتم بيعه للقطاع الخا�����س مقابل اأرباح 
كجزء من منظومة ف�شاد جمعت المليارات من 
ال����دوالرات ل�شالح نخب �شيا�شي����ة ومجاميع 
م�شلحة على ح�ش����اب اأرواح مثل الطفل اأحمد 

وكثير اآخرين من حالته".
ولف����ت، اإل����ى اأن "خ�شخ�ش����ة توري����د االدوية 
للع����راق اأدى الى تكاث����ر وجود اأدوي����ة مزيفة 
ومنتهي����ة ال�شالحي����ة، والتي توف����ر هوام�س 

اأرباح �شخمة لهذه النخب".
ون����وه التقري����ر، اإل����ى اأن "�شارة حت����ى عندما 
عث����رت عل����ى ال����دواء تق����ول ان����ه غي����ر �شال����ح 
لال�شتهالك، فقد ا�شتبدل اأطباء و�شيادلة دواء 
ابنه����ا باآخر من �شركة اخرى اق����ل ثمنا، ولكن 
هناك مخاوف من ان هذا الدواء الجديد يوؤدي 
الى حاالت مر�شية اأخرى خطيرة". واأو�شح، 
اأن "�ش����ارة اكت�شف����ت ف����ي النهاية ب����ان الدواء 
الذي ا�شترته من �شيدلية خا�شة كان مزيفًا". 
وبين التقرير، اأن "ق�شة �شارة هي واحدة من 
بي����ن ق�ش�س كثيرة من ه����ذا القبيل". وذهب، 
اإل����ى اأن����ه م����ن بي����ن "مجم����وع االدوي����ة الت����ي 
ت�ش����ل الى النا�س ف����ان 30% فق����ط منها تعتبر 
منا�شب����ة لال�شتهالك في حي����ن من المحتمل ان 
يكون الباق����ي مزورا اأو منته����ي ال�شالحية". 
واأك����د التقري����ر، اأن "ق�شمًا م����ن االدوية تكون 
ق����د انته����ت �شالحيته����ا حت����ى قب����ل ان ت�ش����ل 

ال�شيدلي����ة، وه����ذا يعن����ي ان اغل����ب االدوي����ة 
المتوف����رة تك����ون ف����ي اأف�ش����ل الح����االت غي����ر 
فعالة وف����ي اأ�شواأ الحاالت تك����ون خطرة على 
ال�شح����ة". وينقل عن وزي����ر �شحة �شابق فان 
الم�شوؤولة  المتنفذة  الجه����ات  �شبكة  "�شل�شلة 
عن توريد هذه االدوي����ة تحقق اأرباحا ما بين 

5 الى 7 مليارات دوالر �شنويًا".
ح�ش����ول  "�شعوب����ة  اأن  التقري����ر،  ويج����د 
المواطني����ن العراقيي����ن عل����ى االدوي����ة الت����ي 
يحتاجونه����ا، ال تعر�����س حياته����م للخطر فقط 
بل تقو�س ثقتهم بال�شلط����ات ال�شحية اأي�شا، 
وخ����الل جائح����ة وب����اء كورونا القي����ت تبعات 
ه����ذه المنظوم����ة المميت����ة عل����ى حي����اة الكثير 
م����ن النا�س". ويتحدث، ع����ن "مراحل و�شول 
الدواء من����ذ و�شوله الى المين����اء في الب�شرة 
وم����ن ث����م يقط����ع م�شاف����ة 530 كم لي�ش����ل الى 
بغ����داد". واأكد التقري����ر، اأن "�شل�شلة المراحل 
ت�شتمل على عدة حلقات متوا�شلة تت�شكل من 
اأطباء و�شيادلة واأح����زاب �شيا�شية ومجاميع 
م�شلح����ة ورجال اأعم����ال، وتب����داأ العملية اول 
االم����ر من وراء حدود العراق وتت�شبب بمقتل 

مئات النا�س �شنويًا".
واأورد، اأن "المرحل����ة االأولى تتطلب ت�شجيل 
�شركة اجنبية يت����م ا�شتيراد الدواء منها وهي 
عملي����ة بيروقراطية روتيني����ة مطولة تتخللها 
�شيا�شي����ة  اأح����زاب  بمنفع����ة  ت�ش����ب  ر�ش����اوي 
الثاني����ة  "المرحل����ة  اأن  واأ�ش����اف،  فا�ش����دة". 

تتطلب موافق����ات وزارة ال�شحة وممثلها عند 
المعبر الحدودي، وت�شتمل هذه المرحلة على 
ت�شجي����ل ال�شرك����ة مع �شرك����ة كيمادي����ا العامة 
لت�شوي����ق االدوي����ة والمعدات الطبي����ة التابعة 

لوزارة ال�شحة".
وزاد التقري����ر، ان����ه "كبقي����ة موؤ�ش�شات الدولة 
ف����ان ه����ذه ال�شرك����ة ت�ش����م موظفي����ن تابعي����ن 
الأح����زاب �شيا�شي����ة متنفذة وه����ي التي تعطي 
ترخي�����س دخ����ول االدوية م����ن الب����ر او الجو 
او البح����ر، ولك����ي يت����م ت�شريع عملي����ة دخول 
االدوي����ة وتفادي اأي����ة عرقلة لها ف����ان الر�شوة 

هي الطريق لذلك".
ويوا�ش����ل، اأن "المال المكت�شب من الر�شاوي 
غالبا م����ا يذهب الأح����زاب �شيا�شي����ة ومجاميع 
م�شلحة �شمن المنظوم����ة ال�شيا�شية الحاكمة 
للبلد، وت�شمل العملية الم�شادقة على �شحنات 
ادوي����ة ر�شمي����ة وغي����ر ر�شمية تدخ����ل الميناء 
في الع����راق". وينقل التقرير، ع����ن م�شوؤولين 
ف����ي وزارة المالية الق����ول، اإن "العراق يخ�شر 
�شنوي����ا 10 ملي����ارات دوالر اأو م����ا يع����ادل %5 
�شنوي����ا من النات����ج المحل����ي االإجمالي ب�شبب 
الحدودي����ة  الجم����ارك  ر�ش����وم  مبال����غ  ذه����اب 
لجي����وب اأح����زاب �شيا�شي����ة ب����دال م����ن ذهابه����ا 
لخزينة الدولة". واأف����اد، باأن "توريد االأدوية 
م����ن الح����دود يتم ت�شهيل����ه ب�ش����كل رئي�شي من 
منت�شبي����ن ف����ي وزارة ال�شح����ة وي�شت����رك في 
ه����ذه العملي����ة اأي�ش����ا موظف����ون اآخ����رون م����ن 

وزارات النقل والداخلية والمالية والتخطيط 
واأجهزة امنية وكذلك من �شلطة الحدود".

واأ�ش����ار، اإل����ى ان "ق�شم����ًا م����ن موظفي����ن كب����ار 
ف����ي كل موؤ�ش�ش����ة م�شت����رك في �شم�ش����رة عقود 
وترخي�ش����ات بالنياب����ة ع����ن احزابه����م، وق����د 
ت�شتم����ل هذه ال�شفقات عل����ى توريد ادوية من 
�شركة غير م�شجلة او ا�شتيراد نوع من ادوية 
غي����ر مرخ�شة من قبل وزارة ال�شحة". وتابع 
التقري����ر، ان "ال�شاحنة عن����د و�شولها محملة 
باالأدوي����ة ال����ى ح����دود العا�شم����ة بغ����داد فانه 
يتطل����ب منها دف����ع ر�شم ل�شخ�س م����ا في نقطة 

التفتي�س له عالقة بمجاميع م�شلحة".
وذك����ر، اأن "ه����ذه المجامي����ع ق����د ت�شتمل على 
اف����راد م����ن ق����وات امني����ة تابعي����ن لوزارت����ي 
بع�����س  ف����ي  تن�ش����اأ  وق����د  والدف����اع  الداخلي����ة 
االأحي����ان نزاع����ات بي����ن ه����ذه المجامي����ع ف����ي 

تق�شيم مبالغ الر�شوة".
وي�شتر�ش����ل التقري����ر، ان "تق�شي����م محتويات 
ال�شاحن����ة الكبي����رة عل����ى �شاحن����ات �شغي����رة 
متوجه����ة للمذاخ����ر وال�شيدليات ف����ي المدينة 
يتطل����ب م����ن كل �شاحن����ة �شغي����رة دف����ع ر�ش����م 
م����ا بي����ن 500 ال����ى 1000 دوالر لل�شم����اح لها 
بالم����رور". ولفت التقرير، اإل����ى اأن "المر�شى 
لي�س له����م �شوى �شراء الدواء الذي يو�شي به 
الطبيب والذي يوجه المري�س الى ال�شيدلية 

التي ي�شتري منها هذا الدواء".
وال�شيدل����ي  الطبي����ب  م����ن  "كاًل  ان  وتاب����ع، 

يعرف����ان م�شدر هذا ال����دواء والرمز الموجود 
عليه، بما يك����ون مزيفًا او منته����ي ال�شالحية 

ولكن يتم تزوير تاريخ �شالحيته".
ونوه التقرير، اإلى اأن "الفقراء من العراقيين 
مجبري����ن عل����ى اللجوء الى ال����دواء االرخ�س 

ثمنا رغم انهم يعرفون انه رديء النوعية".
واأورد، اأن "ه����وؤالء االأطب����اء وال�شيادل����ة ه����م 
لي�ش����وا اأطرافا في اأح����زاب �شيا�شي����ة ولكنهم 
�شما�ش����رة  م����ن  وا�شع����ة  �شل�شل����ة  م����ن  ج����زء 
واأحزاب، وقد يعرفون ان االدوية الم�شروفة 

مزيفة او منتهية ال�شالحية".
وذكر التقرير، اأنه "مقابل ذلك يح�شلون على 
محف����زات وهدايا تراوح ما بي����ن مبالغ نقدية 
او تذاكر �شفر ا�شتجمام الأطباء هم وعوائلهم 
"االأطب����اء  اأن  وي�شتر�ش����ل،  الب����الد".  خ����ارج 
وال�شيادل����ة الذين يح����ررون و�شفات الأدوية 
مزيف����ة او منتهي����ة ال�شالحية، انم����ا ي�شعون 
مر�ش����ى مثل حالة ابن �ش����ارة الطفل اأحمد في 

خطر".
وم�ش����ى التقري����ر، ب�ش����اأن عملي����ات التفتي�����س 
�شحن����ات  عل����ى  تج����ري  الت����ي  الع�شوائي����ة 
االدوي����ة الواردة، اإل����ى اأنه "اعتب����ارا من اأيار 
ال����ى حزي����ران 2021 ت����م و�ش����ع الي����د عل����ى 
األفي����ن و714 �شحن����ة دواء، ف����ي حي����ن تم في 
ع����ام 2020 م�ش����ادرة 50 طنًا م����ن ادوية غير 

�شالحة لال�شتهالك".
عن: معهد )جاثام هاو�س( للدرا�سات

�سحية باأ�سرار  ويت�سبب  لال�ستهالك  �سالح  غري  العالجات  من   % 70

معهد بريطاني: اأحزاب ومجاميع م�سلحة ت�سيطر على 
ملف الأدوية في العراق

 ذي قار/ ح�سين العامل 

ج���دد متقاعدون ف���ي ذي قار مطالباته���م بتعديل 
قانونهم وتحقيق الم�شاواة بين �شريحة القدماء 
والجدد، وفيما �شكوا من ارتفاع اال�شعار وتدني 
رواتبه���م، �ش���ددوا على تفعيل الم���واد القانونية 
الخا�شة بزيادة رواتبهم و�شمولهم بتوزيع قطع 

االرا�شي.
رابط���ة  نظمته���ا  تظاه���رة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
المتقاعدي���ن ف���ي ذي ق���ار ف���ي مي���دان الحبوبي 
و�ش���ط النا�شرية رف���ع الم�شارك���ون فيها الفتات 
تطال���ب بزي���ادة الرات���ب التقاع���دي والم�شاواة 
وتفعيل المواد 36 و14 و13 و26 و57 و�شمول 
المتقاعدي���ن بتوزيع قط���ع االرا�ش���ي، مطالبين 
الحكوم���ة ومجل����س النواب بعق���د جل�شة طارئة 
للنظ���ر بقان���ون التقاع���د واالو�ش���اع المعي�شي���ة 

للمتقاعدين.
اأح���د  ت���اله  بي���ان  ف���ي  المتقاع���دون  وتط���رق 
المتظاهري���ن �شم���ن فعالي���ات التظاه���رة الت���ي 
تابعتها )الم���دى(، الى ان "ارتفاع اال�شعار اهلك 
ال�شع���ب العراقي ومن بينه���م المتقاعدون الذين 
يعان���ون م���ن تدن���ي رواتبه���م"، م�شي���را الى ان 
"رواتب المتقاعدين باتت ال تغطي حتى تكاليف 
عالجه���م م���ن امرا����س ال�شيخوخ���ة واالمرا�س 

المزمنة".
وا�ش���ار البي���ان ال���ى ان "المتقاعدي���ن �شبق وان 
نا�ش���دوا وطالبوا بزي���ادة رواتبه���م والم�شاواة 
بي���ن المحالين على التقاعد م���ن القدماء والجدد 
وتعدي���ل قان���ون التقاع���د ال���ذي و�شف���ه البي���ان 

وتح���دث  المتقاعدي���ن"،  بح���ق  بالمجح���ف 
المتعاقب���ة لمطال���ب  الحكوم���ات  "تجاه���ل  ع���ن 

المتقاعدين".
وطال���ب، "ا�شح���اب الق���رار بالنظر ف���ي مطالب 
المتقاعدين خالل االيام القليلة القادمة"، ملوحًا 
ب�"تنظي���م تظاه���رات وفعالي���ات احتجاجية في 

حال عدم اال�شتجابة لمطالبهم".
وم���ن جانب���ه قال ع�ش���و رابط���ة المتقاعدين في 
ذي ق���ار �شع���دون جاب���ر حاج���م ف���ي حدي���ث مع 
)المدى(، اإن "المطلب الرئي�س هو زيادة رواتب 
المتقاعدي���ن بم���ا يتنا�شب م���ع ارتف���اع اال�شعار 

الذي �شهدته اال�شواق العراقية موؤخرا".

واأ�شاف حاجم، اأن "قانون التقاعد اأجحف بحق 
المتقاعدين القدماء ب�شورة كبيرة ولم ين�شفهم 
او ي�شاويهم مع اقرانهم من المتقاعدين الجدد".
واأ�ش���ار، اإل���ى اأن "الرات���ب التقاع���دي للمتقاع���د 
القدي���م ال يتج���اوز 500 األ���ف دين���ار ف���ي حي���ن 
يتجاوز راتب المتقاعد الجديد المليون دينار".

ولف���ت حاج���م، اإل���ى اأن "الكثير م���ن المتقاعدين 
خدم���ة  م���دة  خدمته���م  م���دة  تف���وق  القدم���اء 
المتقاعدي���ن الج���دد غي���ر ان القدم���اء يتقا�شون 

ن�شف ما يتقا�شاه اقرانهم الجدد".
 ودع���ا، اإلى "تحقيق الم�ش���اواة بين المتقاعدين 
او رفع الحد االدنى لرواتب المتقاعدين القدماء 
الى 800 األ���ف دينار بداًل من 500 األف ليتمكنوا 
م���ن تغطي���ة متطلباته���م الحياتي���ة الت���ي اخذت 

تتفاقم مع التقدم بال�شن".
وراأى حاج���م، اأن "الراتب الحالي ال ي�شد نفقات 
العالج للمتقاعدين القدماء الذين ابتلي معظمهم 

باأمرا�س ال�شيخوخة واالمرا�س المزمنة".
واأورد حاج���م، ان "نح���و ن�ش���ف متقاع���دي ذي 
ق���ار البال���غ عدده���م 480 األ���ف �شخ����س ه���م من 
المتقاعدي���ن القدم���اء الذي���ن يكاب���دون معان���اة 

�شديدة من تدني الرواتب وب�شورة يومية".
وفيم���ا اأفاد، باأن "اجمالي اع���داد المتقاعدين في 
الع���راق يفوق االربعة ماليي���ن متقاعد"، اأو�شح 
اأن "نح���و مليونين منهم يعان���ون نف�س المعاناة 
الت���ي يكابدها متقاعدو ذي قار وه���ذا ما يتطلب 

تدخال حكوميا وبرلمانيا عاجال". 
وقال المتقاعد اأب���و اأحمد، اإن "الراتب التقاعدي 
ب���ات ال يغطي نفقات ع�ش���رة ايام وال يوؤمن حتى 
ج���زءا ب�شيطا م���ن متطلبات الع���الج كونه راتب 

غير مجزي".
واأ�شاف اأبو اأحم���د، ان "الراتب ال يكفي لنفقات 
الرني���ن  فحو�ش���ات  م���ع  للطبي���ب  مراجعتي���ن 
واال�شعة وال�شون���ار والتحاليل المختبرية التي 
يحتاجها المتقاعد الم�ش���اب باالأمرا�س المزمنة 

ب�شورة دورية". ونوه، اإل���ى اأن "ا�شعار الدواء 
والغ���ذاء ارتفع���ت ب�ش���ورة كبي���رة وان رات���ب 
المتقاعد مازال عل���ى حاله وهذا ما انعك�س �شلبا 

على حياة المتقاعد وا�شرته".
وطالب اأبو اأحم���د، ب�"االإ�شراع في تعديل قانون 
التقاعد الحالي بم���ا ين�شف �شريحة المتقاعدين 
القدم���اء وي�شمن م�شاواتهم م���ع اقرانهم الجدد. 
وا�شف���ا �شريحة المتقاعدي���ن القدماء بال�شريحة 
المظلومة". من جانبه، ذك���ر متقاعد اآخر، يدعى 
اأب���و عل���ي، ان "�شريح���ة المتقاعدي���ن معظمه���ا 
من كب���ار ال�شن والعج���زة والمعاقي���ن واالرامل 

وااليتام والقا�شرين وغيرهم".
وتابع اأبو علي، اأن "هذه الفئات جميعها ت�شنف 
�شمن الفئات اله�شة ف���ي المجتمع والتي تتطلب 

رعاية خا�شة من الدولة والمجتمع".
و�ش���دد، عل���ى اأن "اهم���ال ه���ذه الفئ���ات وبه���ذه 
اال�شع���ار  غ���الء  فيه���ا  يع�ش���ف  الت���ي  ال�ش���ورة 
بم�شيره���م امر غي���ر مقبول ال �شرع���ًا وال قانونا 

وال د�شتوريا وال اخالقيًا".
كان���ت رابط���ة المتقاعدين في ذي ق���ار اعلنت في 
منت�ش���ف كان���ون الثان���ي 2022 ع���ن جمل���ة من 
المطال���ب الخا�ش���ة بالمتقاعدي���ن خ���الل انعق���اد 
موؤتمره���ا الثالث الذي عق���د بالتن�شيق مع مكتب 
مفو�شية حقوق االن�شان في المحافظة، وطالبت 
بالم�ش���اواة بي���ن المتقاعدي���ن الج���دد والقدم���اء 
وحقوق منت�شبي الجي����س ال�شابق، و�شددت في 
حينه���ا على �ش���رورة زيادة روات���ب المتقاعدين 
بح�ش���ب المواد 36 و14 والتي لم تنفذها وزارة 

المالية والهيئة العامة للتقاعد.

متقاع��دون يتظاهرون ف��ي ذي قار للمطالبة بالم�س��اواة وتعدي��ل قانونهم 
هددوا بت�سعيد احتجاجاتهم وحتدث�ا عن تراجع كبري يف م�ست�اهم املعي�سي

متقاعدون في ذي قار يرفعون الفتة للمطالبة بزيادة رواتبهم

م�شكالت كبيرة يعاني منها قطاع االدوية في العراق

 بغداد/ فرا�س عدنان

ك�شف����ت وزارة الموارد المائية، عن �شفحة جديدة من المباحثات �شتطلق 
م����ع تركيا واإي����ران ب�شاأن المل����ف المائي، منوه����ة اإلى اأن موج����ة االأمطار 
وف����رت 600 ملي����ون مت����ر مكعب، موؤك����دة توجيه 75% منها اإل����ى المناطق 
التي عانت من �شحة ورفد االأهوار ودفع الل�شان الملحي من �شط العرب.

وقال المتحدث با�شم ال����وزارة علي را�شي، اإن "موجة االأمطار وال�شيول 
االأخي����رة التي �شهدتها البالد ال�شه����ر الما�شي كانت لها تاأثير اإيجابي على 

الخزين المائي، حتى واإن كان بنحو ن�شبي".
وتاب����ع را�ش����ي، اأن "كميات المي����اه التي وردت تم توجي����ه 75% منها اإلى 

المناطق التي عانت من �شحة مائية كبيرة".
واأ�ش����ار، اإل����ى اأن "الرية االأولى للمو�شم ال�شتوي ق����د �شارفت على االنتهاء 
بع����د كانت ف����ي بداي����ة ال�شه����ر الما�ش����ي، و�شاعدت ف����ي اتمامه����ا االمطار 

وال�شيول وما يطلق من مياه الخزانات وال�شدود".
و�ش����دد را�شي، على اأن "تلك المياه ق����د تم توجيهها اأي�شًا اإلى االأهوار من 
اأج����ل رفع م�شتوياتها واإلى الب�شرة لدفع الل�ش����ان الملحي وتح�شين بيئة 

�شط العرب".
واأو�ش����ح، ان "الزيادة الت����ي ح�شلت في الخطة الزراعي����ة المعتمدة على 
المي����اه ال�شطحي����ة بموجب قرار ت����م اتخاذه االأ�شب����وع الما�شي، هي اأكبر 

دليل على اال�شتخدام االأمثل للمياه الواردة".
وا�شتط����رد را�ش����ي، اأن "الخط����ة ال�شابقة كانت ت�شمل ملي����ون و500 األف 
دون����م باالعتماد على ال����ري ال�شطحي"، وتحدث ع����ن "توجيه من مجل�س 
ال����وزراء الإع����ادة النظ����ر ودرا�ش����ة واق����ع الزراع����ة باالعتماد عل����ى طبيعة 

االإيرادات المائية".
وبي����ن، اأن "اجتماع����ًا ت����م عقده بي����ن وزارت����ي الزراعة والم����وارد المائية 
انته����ى اإلى زيادة بمليون دون����م اإ�شافي، وبهذا فاأن الخطة اأ�شبحت حاليًا 

مليونين و500 األف دونم تعتمد على الري ال�شطحي".
واأك����د را�شي، "اعتم����اد المناطق التي تق����ع في �شدور االأنه����ر والجداول 

الرئي�شة ل�شمان و�شول المياه اإلى كل الم�شتفيدين".
وفيم����ا اأف����اد باأن "ذل����ك ال ي�شمل الخطة الت����ي تعتمد على المي����اه الجوفية 
ومي����اه ال�شرب واالإ�شالة وري الب�شاتي����ن"، بين، ان "مجموع المياه التي 
وردت خ����الل الموج����ة الما�شي����ة كان بح����دود 600 ملي����ون مت����ر مكعب"، 
موؤك����دًا اأن "25% ت����م خزنها في ال�شدود والخزان����ات والن�شبة االأخرى تم 
توجيهها ف����ي نهري دجلة والفرات". و�شدد را�ش����ي، على "وجود تح�شن 
ن�شبي لمياه االأهوار ال�شيما ف����ي المناطق الو�شطى مثل اأهوار الجباي�س 
وه����ي ا�شتفادت اأكثر من اأه����وار مي�شان"، م�شت����دركًا ان "اإنعا�س االأهوار 
ب�شكل عام يحتاج اإلى وقت كبير نتيجة ما عانته والم�شاحات ال�شا�شعة". 
وراأى، ان "التناف�����س على ا�شتهالك المياه �شيك����ون بنحو اأقل بعد انتهاء 
الرية االأولى، و�شوف تظهر عملية اإنعا�س االأهوار بنحو اأكبر واأو�شح".

ولف����ت را�ش����ي، اإلى "اهتم����ام كبير يبديه رئي�����س مجل�س ال����وزراء محمد 
�شي����اع ال�شوداني بملف المياه"، ونوه اإلى "توا�شل م�شتمر مع الجانبين 
التركي واالإيراني وتم تحديد لقاء اأولي مع �شفير كل من البلدين االأ�شبوع 
الحال����ي". وك�ش����ف، ع����ن "�شفحة جديدة م����ن الحوارات �ش����وف تفتح مع 
الدولتي����ن الجارتي����ن ب�شاأن المي����اه"، وعد ه����ذا التطور ب������ "المهم جدًا"، 
معربًا عن اأمله ب� "ديمومة العالقات وح�شول العراق على ح�شته المائية 
وف����ق االتفاق����ات والقواني����ن الدولي����ة". وانتهى را�ش����ي، اإل����ى اأن "الدعم 
الحكوم����ي الكبير لمل����ف المياه مهم ج����دًا، و�شبق اأن اأكدنا ان����ه لي�س ملفًا 
فنيًا يخ�س وزاراتنا فح�شب، اإنم����ا يخ�س جوانب �شيا�شية ودبلوما�شية 

وتجارية".
وكانت وزارة الموارد المائية قد طالبت بت�شكيل لجنة م�شتركة ذات طابع 
�شيا�ش����ي وفني ودبلوما�شي م����ن اأجل اإجراء مفاو�ش����ات مع دول الجوار 

ب�شاأن الملف المائي.

م�جة االأمطار وال�سي�ل وفرت 600 
ملي�ن مرت مكعب

الموارد المائية: جولة 
مباحثات جديدة مع اإيران 

وتركيا ب�ساأن المياه
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عدنان علي 

خاطب احد املحتجني ال�شينيني اخلمي�س 
املا�شي اجلم���ع احلا�شد م���ن املتظاهرين 
بالقول "هناك نوع واحد فقط من املر�س 
غي���اب احلري���ة  ان���ه مر����س  الع���امل،  يف 
ومر����س الفق���ر. لدين���ا كال املر�ش���ني يف 
الثائر  عب���ارات  ردد  ان  ال�ش���ني"، وبع���د 
بالق���ول  هي���ري،  باتري���ك  الأمريك���ي، 
امل���وت"،  اأعطن���ي  اأو  احلري���ة  "اأعطن���ي 
حاول رج���ال ال�شرطة الق���اء القب�س عليه 
ولك���ن جم���وع املحتج���ني التف���وا حول���ه 

ومنعوا ال�شرطة من اقتياده.
اإج���راءات ال�شلط���ات احلاكم���ة ال�شيني���ة 
التقييدي���ة للق�ش���اء عل���ى وب���اء كورون���ا 
نهائيا اثرت �شلبا عل���ى الطبقة املتو�شطة 
املثقفة وعلى الأغنياء اي�شا وعلى الأمالك 
العامة وت�شببت هذه الإجراءات بعواقب 
غ���ري مرج���وة. ماليني م���ن اأبن���اء ال�شني 
عرب البالد ومن جمي���ع الطياف يرغبون 
الن املخاط���رة بالعتق���ال والتعذي���ب اأو 
حت���ى امل���وت يف �شبي���ل الوق���وف بوج���ه 

م�شطهديهم.
الغ�ش���ب والرغب���ة باحلري���ة الت���ي يع���رب 
عنه���ا ال�شع���ب ال�شيني اليوم ه���ي وليدة 
حقبة زمني���ة �شابقة، وان �شجاعة ال�شعب 
ه���ذه  م���ع  جن���ب  اىل  جنب���ا  ازدادت  ق���د 
امل�شاعر. كل مواطن �شيني الذي يقف يف 
احتجاجه ا�شبح مثال لل�شجاعة و الإلهام 

لكثري من املواطنني الآخرين.
لي����س هناك �شك يف ان الكث���ري من النا�س 
يف  الي���وم  بحياته���م  يخاط���رون  الذي���ن 
�ش���وارع امل���دن ال�شيني���ة ه���م ي�شتلهمون 

موق���ف "رج���ل الالفت���ة" الذي رف���ع لفتة 
ال�شه���ر املا�ش���ي �ش���د الرئي����س ال�شيني، 
�ش���ي،  يف اح���د �ش���وارع بك���ني تت�شم���ن 
�شع���ارات مثل "اأزيح���وا الدكتات���ور �شي 
ج���ني بينغ" و"احلرية ولي�س التقييدات"  

و"نحن مواطنون ولي�س عبيد.
ال�شيني���ون ه���م ادرى بنظامه���م م���ن اأي 
يردده���ا  الت���ي  الأنا�شي���د  اآخ���ر.  واح���د 
املحتج���ون ال�شينيون اليوم هي مقتب�شة 
من انغ���ام احتجاج���ات هون���غ كونغ قبل 
ث���الث �شن���وات والتي ت�شمن���ت �شعارات 
مث���ل "هل ت�شمع النا����س يغنون؟، يغنون 
اغني���ة رج���ال غا�شب���ني. انه���ا مو�شيق���ى 
ال�شع���ب الذي ل���ن يخ�ش���ع للعبودية مرة 

اأخرى."
الأي���ام القليل���ة القادم���ة �شتك���ون حا�شمة 
احلاك���م  ال�شين���ي  للح���زب  بالن�شب���ة 
وال�شينيون النف�شاليون وزعماء العامل 
احل���ر. كل ط���رف �شيجتم���ع ول���ن يك���ون 
هناك �شك من ان احلزب احلاكم �شي�شتعد 

لعملية قمع وح�شية ودموية.
م���ن املحتم ان قادة العامل احلر �شيعربون 
ال�شين���ي  لل�شع���ب  م�شاندته���م  ع���ن  الن 
اك���ر م���ن اأي وقت اآخ���ر و�شجبه���م كذلك 
ميار�شه���ا  الت���ي  ال�شطه���اد  لعملي���ات 
ذل���ك  كان  ال�شين���ي.  ال�شيوع���ي  احل���زب 
هدف رئي�س �شعى له مركز معهد هود�شن 
ال�شين���ي، وذلك عرب �شل�شل���ة اأفالم فيديو 
بعنوان، ح���وارات م�شائية، عندما حتدث 
فيه���ا وزي���ر اخلارجي���ة الأمريك���ي، مايك 
بومبي���و، ب�شكل مبا�ش���ر لل�شعب ال�شيني 
حول ممار�شات ا�شطه���اد احلزب احلاكم 

وعاملية احلرية وحقوق الن�شان.

االحتجاجات في ال�صين 
لي�صت �صد قيود كورونا 

 عبدالمنعم الأع�سم
جملة مفيدة

م���ن دون ل���ف ودوران: منته���ى ال�شفاق���ة ان يتحدث���وا عن 
مكافح���ة الف�شاد ويطلق���وا �شراح ن�شاب كب���ري احتال على 
الدولة و�شطا على اأموالها علنا وبو�شح النهار، وباعرتافه 
)واعرتافه���م(، وال�شفاق���ة الثانية نتع���رف عليها يف ذريعة 
اإعط���اء الن�شاب الفا�شد »حرية م�شروطة« لإعادة املنهوبات 
اىل خزائنه���ا املحرو�ش���ة جي���دا وبرعاي���ة موظف���ني نزهاء 
)ج���دًا اي�ش���ا( فيم���ا ال�شفاق���ة الثالث���ة تتمث���ل يف ا�شتمرار 
احلدي���ث ع���ن قوان���ة مكافحة الف�ش���اد، وع���ن ت�شكيل جلان 
علي���ا للتحقي���ق يف م�شائر ام���الك الدولة وعق���ود الت�شليح 
والنف���ط والكهرباء وموؤونة ال�شج���ون واملنافذ احلدودية. 
ام���ا ال�شفاق���ة الرابع���ة، ولي����س خامت���ة ال�شفاق���ات، فه���ي 
حماول���ة اقناع اجلمهور بان »كب���ار« امل�شوؤولني م�شمولون 
مبكافح���ة الف�ش���اد التي �شتك���ون »على م�شاف���ة واحدة« من 

جميع العناوين ال�شيا�شية للمتورطني.
ال�شفاقة يف ادارة ال�شوؤون العامة ل ت�شل اىل هذه احلدود 
“ال�شفيق���ة” يف بل���د يخّو����س عقودًا يف دوام���ة النزاعات 
وال�شراع���ات والن�شقاق���ات الدينية والطائفي���ة والقومية 
والعقائدي���ة اإل ح���ني تك���ون حممية من منظوم���ة جهنمية، 
�شيا�شية ق�شائية وت�شكيالت م�شلحة ل �شلطة للدولة عليها، 
وم���ن جهات خارجية يف املقام الول، وميكن ان ي�شاف لها 
�شم���ت )او ذهول( ال���راأي العام الذي يتعر����س اىل ارهاب 

منظم على مدار ال�شاعة.
واحل���ال، فان ال�شفيق اإذ يرتكب ال�شنائع يخونك اأو يغ�شك 
اأو يغتاب���ك اأو يهاجم���ك وان���ت اآم���ن يف عق���ر دارك، لكن���ه 
يت�ش���رف كما لو ان العامل ين�ش���ى وحتى القريبني من عظم 
رقبت���ه، ما ارتكبه، وقد يعت���رب تلك املوبقات مبثابة خدمات 
ان�شانية يلزم ان ُيكافاأ عنها. ق�شة “جيكل وهايد” املعروفة 
التي الفه���ا ال�شكتلندي لوي�س �شتيفن�شن قبل قرن ون�شف 
م���ن الزمان ت���دور ح���ول �شخ�شية احرتف���ت الحتيال على 
القوان���ني والعراف لكنها )وهن���ا ال�شفاق���ة( ُتظهر �شلوكا 
غاي���ة يف الطيب���ة والورع واعم���ال اخلري والعب���ادة، ويف 
م�شرحية عن الق�شة ي�شاأل ال�شاعر: ماذا تخبئ يف حقيبتك 
اأيه���ا الوج���ه ال�شفيق، اأ�شه���ادة امليالد؟ اأم �ش���ك الوفاة؟ اأم 

واحدة من نياتك ال�شريرة؟.
نق���راأ يف معج���م املعاين اجلام���ع  معنى “ال�شفاق���ة” بانها 
له..  الوجه: وق���ح، ل حياء  “اجلن���ون اخللقي” و�شفيق 
ونق���راأ اي�شًا: وقح غلي���ظ، وجمامل. مبت�ش���م يف الفواجع 
والف���راح مع���ًا، ويف تلك وهذه ل يبايل مب���ن يفرح، اأو من 
ا�شاب���ه الذى، ول يدخر ال�شفيق منا�شبة دون ان ي�شتغلها 
يف ازج���اء الوع���ود )ونق���راأ(؛ جتتم���ع في���ه كل ال�شف���ات 
الدنيئ���ة، لكن���ه ل يت�شرف حتت اإمالء تل���ك ال�شفات، حيث 
ُيظه���ر ل���ك نقي�شها كلم���ا امعنت النظ���ر يف �شلوك���ه الوقح 
واأف���كاره ال�شريرة. ل ميّل ول يكّل عن �شناعة اليذاء، لكن 
يحر����س على ان يظهر رحيم���ًا، اليفًا، ل ح���دود لرغبته يف 
اخلدم���ة وال�شفق���ة واملوؤان�شة وحتى اخِلّف���ة، و)املهم(؛ يف 

رة. اإ�شغال العامة ب�شل�شلة من املفاجاآت امل�شلية واملَخدِّ
يف ال�شيا�ش���ة.. حني مي�شك ال�شفيق اأقدار البالد والعموم، 

فاقراأ عليها.. وعليهم.. ال�شالم.
ا�ستدراك:

» املخادع ذئب يبكي حتت اأقدام الراعي”.
�ألبير كامو
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ال�سفاقة في ادارة ال�س�ؤون 
العامة ل ت�سل الى هذه الحدود 

بلد يخّ��ض  “ال�سفيقة” في 
عق�داً في دوامة النزاعات 
وال�سراعات والن�سقاقات 

الدينية والطائفية والق�مية 
والعقائدية اإل حين تك�ن 

محمية من منظ�مة جهنمية، 

 بغداد/ تميم الح�سن

عق���ب هدن���ة ق�ش���رية ع���ادت اخلالف���ات داخل 
الإط���ار التن�شيقي ب�شبب حم���اولت تفرد جهة 

واحدة بالقرارات.
وحتاول تلك اجله���ة اعادة عقارب ال�شاعة اىل 
م���ا قبل ع���ام 2014 م���ن خالل ال�شيط���رة على 

الوظائف املهمة، لكن امل�شكلة يف احل�ش�س.
ويبدو اأن اجلهة املتنفذة داخل التكتل ال�شيعي 
وراء م���ا اعت���رب »تطه���ريًا �شيا�شي���ًا« يج���ري 

تنفيذه منذ ايام يف عدد من مفا�شل الدولة.
ورغ���م ذل���ك يتلق���ى حمم���د ال�ش���وداين رئي�س 
احلكوم���ة »الل���وم« عل���ى ع���دم التح���رك جتاه 
جهات �شيا�شية معينة مل يجر »اجتثاثها« بعد.

وتث���ري ق�شاي���ا مث���ل املنا�ش���ب المني���ة، قيمة 
الدين���ار، تغي���ري املحافظني، اخلالف���ات داخل 
الإطار التن�شيقي واتهامات متبادلة بالرتويج 

النتخابي املبكر.
واأم�س ا�شتكمل���ت احلكومة الكابينة الوزارية 
بع���د اأك���ر من �شه���ر عل���ى ت�شكيله���ا، و�شوت 
الربمل���ان عل���ى من���ح الثق���ة لوزي���ري العم���ار 

والبيئة ال�شاغرتني.
واعاد الربمل���ان الت�شويت عل���ى وزير العمار 
ال�شابق بنك���ني ريكاين للوزارة نف�شها، ونزار 
امي���دي ل���وزارة البيئة التي انف�شل���ت موؤخرا 

عن وزارة ال�شحة.
وكان���ت عملية توزي���ع الوزارات عل���ى القوى 
ال�شيا�شية قد انذرت بدخول الإطار التن�شيقي 
عل���ى  اخل���الف  ب�شب���ب  ازم���ة  يف  ال�شيع���ي 

املنا�شب.
والي���وم تتك���رر هذه اخلالف���ات، حيث تك�شف 
»تعر����س  ع���ن  ل�)امل���دى(  مطلع���ة  م�ش���ادر 
دول���ة  قب���ل  م���ن  �شغوط���ات  اىل  ال�ش���وداين 
يف  التغي���ري  م���ن  مزي���د  لإح���داث  القان���ون 

املنا�شب«.
وتت�شم���ن هيكلي���ة الدولة اأكر م���ن 10 اآلف 
من�ش���ب يعرف ب� »الدرج���ات اخلا�شة« اغلبها 

تدار بالوكالة منذ اأكر من 10 �شنوات.
وكان ال�ش���وداين ق���د ط���رح راأي���ه يف طريق���ة 
ا�شتب���دال املنا�شب، وهو يوؤي���د فكرة الرتيث 
ودرا�ش���ة كل موق���ع قب���ل التغي���ري، بح�شب ما 

تقوله امل�شادر.
وت�شي���ف تل���ك امل�ش���ادر املقربة م���ن »الإطار« 
ال�ش���ارة اىل هويته���ا:  ع���دم  والت���ي طلب���ت 
»حت���اول الط���راف التي ت�شغط عل���ى رئي�س 
اأ�شب���ه بالتطه���ري  م���ا ه���و  احلكوم���ة اج���راء 

ال�شيا�شي يف تلك املنا�شب«.
وتدور ت�شريبات عن تغيري 900 من�شب دفعة 
واح���دة جرى العداد له خالل اليام املا�شية، 

اغلبها يف املفا�شل المنية.
وتتح���دث امل�ش���ادر ع���ن »دفع���ات جدي���دة من 
التغي���ريات �شتظهر خالل �شاعات يف وزراتي 

الدفاع والداخلية«.
ويب���دو بح�ش���ب خريطة التغي���ريات اأن هناك 

ا�شتهداف���ا لفري���ق م�شطف���ى الكاظم���ي رئي�س 
احلكوم���ة، حيث مت ابع���اد امل�شت�شارين الذين 
عملوا معه قبل التوجه لباقي املوظفني الكبار.

ولحق���ت هيث���م اجلبوري الذي عم���ل متاأخرا 
مع الكاظمي تهمة التورط فيما عرفت ب�«�شرقة 
الق���رن«، ومت عزل احمد ابو رغيف الذي عينه 

الكاظمي يف جلنة خا�شة ملكافحة الف�شاد.
كما طالت املالحقات رائد جوحي والذي ا�شند 
ل���ه رئي�س الوزراء ال�شاب���ق يف فرتة ت�شريف 
العمال )اآخر �شنة من عمر احلكومة( من�شب 

رئي�س جهاز املخابرات.
وبطبيع���ة احل���ال ان الف���راغ ال���ذي اأحدثت���ه 
�شل�شلة البعاد للموظفني الكبار يجري حولها 
تناف�س �شديد خ�شو�شا يف املنا�شب المنية.

امل�ش���ادر ت�شري اىل ان »ن���وري املالكي رئي�س 
ال���وزراء يرف����س ب�ش���دة ت���ويل ع�شائب اهل 

احلق من�شب املخابرات او المن القومي«.
وكان ال�ش���وداين ق���د ح���اول ان ينه���ي احالم 
الف�شائل يف املخابرات حني عني نف�شه م�شرفا 

على اجلهاز ال�شهر املا�شي.
لك���ن ه���ذا، وفق م���ا تقول���ه امل�ش���ادر، »مل ينه 
التناف�س على اجلهاز او على المن الوطني«، 
يدع���م  النقط���ة  ه���ذه  يف  »املالك���ي  ان  مبين���ا 

توجهات ال�شوداين«.
وقب���ل اأك���ر م���ن ا�شبوع اك���د رئي����س ائتالف 
دولة القانون نوري املالكي انه: »يجب اعطاء 
حكوم���ة حممد �شي���اع ال�ش���وداين مهل���ة �شتة 

ا�شهر على القل للقيام بعملها ثم تقييمها«.
وق���ال املالك���ي يف ت�شري���ح متلف���ز ه���و الول 

بع���د ت�شكي���ل احلكومة ان: »المري���كان لديهم 
قل���ق م���ن �شيط���رة امليلي�شيات عل���ى احلكومة 
وار�شل���ت ر�شائ���ل لهم ان���ه ل ميك���ن ان يكون 
ذل���ك، ول���دى المري���كان قناع���ة والر�شا على 
الإط���ار  اتف���اق  »ان  اىل:  لفت���ا  احلكوم���ة«، 
ال�شرتاتيجي بني الع���راق والوليات املتحدة 

يحكم العالقة معها«.
و�ش���دد رئي����س ائت���الف دول���ة القان���ون عل���ى 
ان���ه: »ل يج���وز اعط���اء ال���وزارات المنية او 
املخابرات او جهاز الم���ن الوطني لأي حزب 
لدي���ه ف�شيل م�شل���ح، لن اية خمالف���ة �شت�شر 

بالعملية ال�شيا�شية«.
لك���ن يب���دو اأن ه���ذه الت�شريح���ات ق���د اثارت 
حينها غ�شب قي�س اخلزعلي زعيم الع�شائب، 
وال���ذي ف�ش���ل توجي���ه الل���وم اىل ال�شوداين 

عو�شا عن املالكي.
ان:  تلفزي���وين  لق���اء  يف  اخلزعل���ي  وق���ال 
»رئي����س الوزراء مل���زم بالرج���وع اإىل الإطار 
يعت���رب  الأخ���ري  اأن  اإىل  لفت���ا  التن�شيق���ي«، 
بدرج���ة مدير عام يف مت�شي���ة اأمور احلكومة، 
اأما الأمور الأمني���ة والقت�شادية وال�شيا�شية 
ال�شرتاتيجي���ة ف���ال ب���د م���ن رجوعه فيه���ا اإىل 

الإطار، بح�شب التفاق.
برمل���اين،  »نظامن���ا  اأن  اخلزعل���ي  واأو�ش���ح 
ورئي����س اجلمهوري���ة في���ه غ���ري منتخ���ب من 
ال�شعب، حتى يتحم���ل امل�شوؤولية اأمام �شعبه، 
اإذن فعلى رئي�س ال���وزراء عدم النفراد بقرار 
الدول���ة، ب���ل الرج���وع اإىل الإط���ار التن�شيقي 
اتخ���اذ  الق���رار يف  م���ن  ج���زءا  ه���و  ويك���ون 

الق���رار، واملق�شود بالق���رارات، ال�شرتاتيجية 
ال�شيا�شية اأو القت�شادية اأو الأمنية«.

باملقابل فان اتفاق املالكي مع رئي�س احلكومة 
ال�ش���وداين،  حم���دود ج���دا، حي���ث يتعر����س 
بح�ش���ب م���ا يقول���ه �شيا�شي مقرب م���ن مكتب 
رئي����س احلكوم���ة يف حدي���ث ل�)امل���دى( اإىل: 
»اللوم على عدم ابعاد اتباع التيار ال�شدري«.
وي�شيف ال�شيا�شي الذي طلب عدم ن�شر ا�شمه 
ان »دول���ة القانون ت�شتعجل ا�شتبدال موظفي 
التي���ار، اإذ يرغب الئت���الف با�شتبدال هيكلية 
الدول���ة او ما تعرف بالدولة العميقة واعادتها 
)رئي����س  العب���ادي  حي���در  ف���رتة  ماقب���ل  اىل 

احلكومة بني 2018-2014(«.
الدع���وة  ان ح���زب  �شيعي���ة  اأط���راف  وتزع���م 
ال���ذي يراأ�ش���ه املالكي قد تراجع���ت ح�شته يف 
الدرج���ات اخلا�ش���ة خ���الل ال�شن���وات الثالث 

للتيار. مقابل 60%  الخرية اىل 30% 
وكان املالك���ي يف اللق���اء التلفزي���وين الخري 
ق���د انتقد رئي����س احلكومة ب�شب���ب ما اعتربه 
الب�ش���رة  حمافظ���ي  اقال���ة  ع���ن  »تراجع���ا 

والنجف«.
تكلي���ف  احلكوم���ة  رئي����س  اأع���اد  ان  و�شب���ق 
املحافظ���ني الخريي���ن املنتمي���ني اىل التي���ار 
ال�ش���دري بعد ي���وم من ابعادهم���ا، وف�شر هذا 
الج���راء حينه���ا بان���ه مغازل���ة لزعي���م التي���ار 

مقتدى ال�شدر.
لك���ن باملقاب���ل ف���ان دول���ة القان���ون تتوقع ان 
حت�ش���ل عل���ى م���ا ب���ني 4 اىل 6 حمافظني يف 
وبق���اء  املحلي���ة،  الإدارات  ا�شتب���دال  ح���ال 

بع����س املحافظ���ني يف منا�شبه���م يعي���ق تل���ك 
الطموحات.

ويف نف����س املقابل���ة الخ���رية ك�ش���ف رئي����س 
ال���وزراء ال�شب���ق ن���وري املالك���ي، ع���ن ني���ة 
خ���الل  املحافظ���ني  كل  تغي���ري  ال�ش���وداين 

ال�شهرين او الثالثة القادمة.
وبح�ش���ب معلوم���ات ح�شل���ت عليه���ا )املدى( 
اآن���ذاك ان اع���الن املالك���ي الأخ���ري ج���اء »بعد 
�شغ���ط من رئي����س دولة القان���ون على رئي�س 

احلكومة يف ملف املحافظني«.
يف تل���ك الثن���اء تك�ش���ف امل�ش���ادر ال�شيعي���ة 
القريب���ة م���ن »الإطار« ان بع����س الطراف يف 
يف  ي�ش���ع  »ال�ش���وداين  ان  تعتق���د  التحال���ف 
ح�شاب���ه الرتويج النتخاب���ي املبكر يف بع�س 

القرارات«.
وترى تلك اجلهات ان رئي�س احلكومة: »يقدم 
تعيين���ات بعيدة عن راأي الإطار التن�شيقي من 
اج���ل الدعاي���ة، ووقوف���ه الخري ب���ني اكدا�س 
الموال يف ق�شية �شرقة القرن مل تكن بريئة«.
لكن ه���ذه التهمة تالحق اي�ش���ا دولة القانون، 
حي���ث تتهم من اأطراف اخ���رى داخل »الإطار« 
بانه���ا ت�شع���ى للرتويج النتخاب���ي خ�شو�شا 

يف ق�شية تغيري �شعر �شرف الدولر.
وت�ش���رب دولة القانون انباء عن وجود »جلنة 
م���ن القانونيني داخل احلكومة لدرا�شة تغيري 
�شع���ر ال�شرف«، كما كان املالكي قد اقرتح قبل 
نح���و �شه���ر ان »ي�شبح �شعر ال�ش���رف 1375 
دين���ارًا ب���دًل م���ن 1450 دين���ارًا؛ حت���ى ندفع 
ال�شرر عن املواطن وعن القت�شاد الوطني«.

اتهامات متبادلة با�ستخدام ورقة الدرجات الخا�سة و�سعر الدولر في الدعاية النتخابية المبكرة

اأطراف في االإطار التن�صيقي تدعم »التطهير 
ال�صيا�صي« واإعادة رجاالت الدولة العميقة قبل 2014

بغداد/ ح�سين حاتم

ق���ّدم عدد م���ن اع�شاء جمل����س الن���واب، اأم�س 
ال�شب���ت، مقرتح قانون يق�ش���ي بحظر الدعاية 
والن�ش���ر للمثلي���ة يف الب���الد، اإذ حم���ل مقرتح 
القان���ون املقدم اإىل رئا�شة املجل�س تواقيع 25 

نائبا.
وياأت���ي ه���ذا يف وقت اأطل���ق فيه زعي���م التيار 
ال�شدري مقتدى ال�شدر حملة مليونية “حملة 
جم���ع تواقي���ع مليوني���ة ملناه�ش���ة “املجتم���ع 

امليمي” او ما يطلق عليهم ب�)املثليني(”.
ودعا ال�ش���در اإىل مواجهة املثلي���ة “بالتثقيف 
الأخالقي���ة”  والط���رق  واملنط���ق  والتوعي���ة 
و”لي�س بالعنف اأو القتل اأو التهديد”، وفقا ملا 

جاء يف تغريدته.
وتت�شم���ن احلمل���ة جم���ع تواقي���ع وتعه���دات 
مبناه�ش���ة املثلي���ة اجلن�شي���ة واملطالب���ة بعدم 

ت�شريعها على الإطالق.
ب�ش���رى  القان���ون اجلنائ���ي  اأ�شت���اذة  وتق���ول 
العبي���دي: “ل ي�شتوجب ت�شريع قانون حلظر 
املثلي���ة يف الع���راق لن هن���اك جترمي���ا له يف 
قانون العقوب���ات العراقي املادة 393 بعنوان 

جرائم الغت�شاب واللواط”.
الن���واب  مبجل����س  الج���در  “كان  وتابع���ت، 
تعدي���ل امل���ادة 41 من الد�شت���ور العراقي التي 
تبي���ح املثلي���ة يف الع���راق اخلا�ش���ة بالأحوال 
ال�شخ�شية التي تقول ان العراقيني احرار يف 
اللتزام باأحوالهم ال�شخ�شية كل ح�شب ديانته 
ومذهبه ومعتق���ده وبالن�شبة لالختيار باإمكان 
اأي �شخ����س يق���ول ه���ذا اختي���اري باأح���وايل 
حيات���ي  ان  يق���ول  مبعن���ى  اأي  ال�شخ�شي���ة 
ال�شري���ة تك���ون م���ع �شخ����س مثل���ي مبوجب 
الد�شت���ور وتعديل هذه املادة ه���و الأف�شل من 

ت�شريع قانون”.
واأ�شاف���ت العبي���دي: “نحن كمجتم���ع عراقي 
ه���ذا  يتقب���ل  ل  الإ�شالم���ي  والدي���ن  �شرق���ي 

املو�شوع وبالتايل ل يوجد خالف مع العالن 
العامل���ي حلق���وق الن�ش���ان ويح�ش���ل اخلالف 
عندم���ا تك���ون ردة الفعل جتاه املثلي���ني تت�شم 
بالعن���ف وي�شبح���ون هم ال�شحاي���ا”، م�شرية 
اىل ان “املثلي���ني اعدادهم قليلة ومل ن�شل اىل 

مرحلة الظاهرة بعد”.
م�شكل���ة  معرف���ة  “�ش���رورة  عل���ى  و�ش���ددت، 
العراق���ي  “املجتم���ع  م�شتدرك���ة  املثلي���ني”، 
يعال���ج امل�ش���اكل عالج���ا فوقي���ا ولي����س عالجا 
جذري���ا والج���در معرف���ة م�شكل���ة املثلي���ني اإذا 
كان���ت م�شكلة خلقي���ة ل ن�شتطي���ع التدخل لأن 
الله ه���و ال���ذي خلقهم به���ذه الرتكيبة اأم���ا اإذا 
كان���ت م�شكلة نف�شية فلنعال���ج هذه امل�شكلة اأما 
اإذا كانت م�شكل���ة اأخالقية فالتقومي والتوجيه 
موجود واأم���ا الذهاب اىل ال���رد العنفي فلي�س 

هو طريقة للحل”.

بدوره، يق���ول ع�شو مفو�شية حقوق الإن�شان 
ال�شاب���ق، علي البياتي اإنه ل “يتفق مع ت�شمية 
هذه الفئة مبجتمع، اأو عزلهم بعنوان متييزي 

فهم ب�شر، �شواء اتفقنا معهم اأو اختلفنا”.
واأ�ش���اف البيات���ي: “من اجلان���ب القانوين ل 
ميك���ن معاقبة املثلي���ني اإل اإن ثبت���ت خمالفتهم 
للقوان���ني، واإذا كان���ت هنال���ك ثم���ة اختالفات 
وخالف���ات داخ���ل املجتمع فال بد م���ن اأن تنظم 
من خالل قوانني ت�شدر من ممثلي ال�شعب فال 

ميكن فر�س اأحكام اأو عقوبات بال قوانني”.
م���ن جهته، اأو�شح املخت����س بال�شاأن القانوين 
علي التميمي عقوبة زواج املثليني يف القانون 
العراق���ي، قائ���اًل اإن “امل���ادة 393 من���ه تعاقب 
بالإع���دام على ه���ذه اجلرائ���م، كذل���ك القانون 
8 لع���ام 1988 عاق���ب عل���ى جرائ���م الدع���ارة 

باحلب�س”.

واأكم���ل اأن “القانون 234 لع���ام 2001 عاقب 
عل���ى الزن���ا والل���واط وال�شم�ش���رة بالإع���دام، 
اأي�ش���ًا امل���واد 215 و220 عاقب���ت باحلب����س 
والغرامة على الإ�شاءة ل�شمعة البلد مبثل هذه 
اجلرائم، واأي�ش���ًا املادة 376 من القانون ذاته 
عاقبت بال�شجن 7 اأع���وام على العقود الباطلة 
يف عق���ود ال���زواج، واأي�ش���ًا امل���واد 401 وم���ا 

بعدها وما يتعلق بهتك احلياء العر�شي”.
واأ�ش���اف التميم���ي اأن “امل���ادة 3 م���ن قان���ون 
الأح���وال ال�شخ�شي���ة و�شع���ت �ش���روط العقد 
ال�شحي���ح ومث���ل هذه اجلرائ���م تخالف ذلك”. 
ف���وق  املثلي���ني  اأع���الم  “رف���ع  اأن  اإىل  واأ�ش���ار 
اأعالم �شفارات الدول يف العراق يخالف املواد 
9 و10 و11 و41 من اتفاقية فيينا لعام 1961 
ويح���ق  الدبلوما�شي���ة،  بالعالق���ات  اخلا�ش���ة 

للعراق العرتا�س عليها وطلب اإزالتها”.

مخت�س�ن: اأعدادهم قليلة ولم ن�سل لمرحلة الظاهرة

حملة تواقيع نيابية لت�صريع قانون يحظر الترويج لـ »المثلية«

جل�سة �لبرلمان ليوم �أم�س

�ل�سود�ني يجتمع مع لجنة قانون �سامر�ء عا�سمة �لعر�ق للح�سارة �لإ�سالمية �أم�س
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�إعــــالن
�ل�سركة �لعامة لت�سويق �لأدوية 

و�لم�ستلزمات �لطبية

تعل��ن الش��ركة العامة لتس��ويق 

الطبي��ة  والمس��تلزمات  األدوي��ة 

إع��ان ملح��ق تمدي��د المناقصة 

 LAB / 2022 / 52 العام��ة المرقمة

تاريخ الغل��ق 2022/12/18 بدالً من 

2022/12/4 على موقعنا االلكتروني 
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فقد�ن هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء / 
شركة انتاج كهرباء الوسط باسم )مثنى حمزة 
كام��ل(.. يرجى على من يعثر عليها تس��ليمها 

لجهة اإلصدار مع التقدير. 

E-mail: GC.thiqar@yahoo.com : امييل قسم العقود احلكومية
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جمهورية �لعر�ق
حمافظة ذي قار 

ق�سم �لعقود �حلكومية

جمهورية �لعر�ق
حمافظة ذي قار 

ق�سم �لعقود �حلكومية

�إىل / كافة �ملقاولني و�ل�سركات �لعر�قية و�لأجنبية
م / تنويه

�إىل / كافة �ملقاولني و�ل�سركات �لعر�قية و�لأجنبية
م / تنويه

�لعدد: 1896
�لتاريخ: 2022/11/29

�لعدد: 1830
�لتاريخ: 2022/11/22

قانون �لدعم �لطارئ لالأمن �لغذ�ئي و�لتنمية 
)خطة 600 مليار دينار ولكافة �لوحد�ت �لد�رية(

قانون �لدعم �لطارئ لالأمن �لغذ�ئي و�لتنمية 
)خطة 600 مليار دينار ولكافة �لوحد�ت �لد�رية(

إلحاق��اً باعاناتنا المرقم��ة 1809 و 1810 في 
2022/11/20 الخاص��ة بالمناقصات المرقمة 
)45 و 46( ن��ود ان نن��وه بأن��ه ورد س��هواً ذك��ر 
الم��وارد المالية )الس��يولة النقدي��ة( بمبلغ 
وان  أع��اه  االعاني��ن  ف��ي   )1.561.561.000(
الصحيح كما مدرج ادناه. وان الموعد النهائي 

لتقديم العطاء 2022/12/8 .. 
لذا اقتضى التنويه. 

الحاقاً باعاناتنا المرقمة 1802 و 1803 
في 2022/11/20 الخاصة بالمناقصات 
المرقم��ة )38 و 39 و 44( ن��ود ان ننوه 
بأنه سقط سهواً ذكر الخبرة العامة 
المطلوب��ة ف��ي المناقص��ات حي��ث 
يتطلب ان تقدم الشركات خبرة عامة 
لعق��د ع��دد )1( منج��ز خ��ال مدة ال 
تتجاوز 3 سنوات قبل الموعد النهائي 

لتقديم العطاء.. 
لذا اقتضى التنويه . 

رقم 
�ل�سيولة �لنقدية ��سم �مل�سروع �ملناق�سة 

46
انشاء شوارع وارصفة قالب جانبي في 

مناطق )الزعيات ، الكنازوة، دور القابلوات، 
الفداء، الدور اجملاورة لنهر املهيدية( 

)3.123.130.000( ثاثة مليارات ومائة 
وثاثة وعشرون مليون ومائة وثاثون 

ألف دينار عراقي 

45
انشاء شوارع وازقة وارصفة في مناطق 

)االقتصاديني، السكك، الزاوية خلف املصب 
العام(. 

)3.123.130.000( ثاثة مليارات ومائة 
وثاثة وعشرون مليون ومائة وثاثون 

ألف دينار عراقي 

�لدكتور حممد هادي ح�سني 
حمافظ ذي قار

�لدكتور حممد هادي ح�سني 
حمافظ ذي قار



 بغداد/ اإياد ال�صاحلي

اأكد املدرب داود �سلمان العزاوي، 
اأن بطولة كاأ�س العامل قطر 2022 
ك����اف����اأت امل��ن��ت��خ��ب��ات الآ���س��ي��وي��ة 
م امل��وه��وب��ون  املُ��ج��ت��ه��دة ال��ت��ي ق���دَّ
العرو�س  اأجمل  من  واح��دة  فيها 
اأق��وى  اأع��ج��اب  نالت  التي  الفنّية 
والأمريكّية  الأوروبّية  املنتخبات 
ب��رغ��م جت��ّرع��ه��ا ال��ه��زمي��ة اأم��ام��ه��ا 
ب��ن��ت��ائ��ج ���س��ت��ظ��ّل ت��اح��ق��ه��ا ط��وال 
م�ساركاتها يف هكذا بطولة عاملية.
ل�  ال����ع����زاوي يف ح��دي��ث��ه  وق�����ال 
)امل�����دى( " ح��ف��ل��ْت ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 
دول��ة  جنحت  التي   2022 ال��ع��امل 
قطر يف ت�سييفها ب�سورة ُمذهلة، 
ب��ع��ن��اوي��ن م��ه��ّم��ة ع����ّدة، م��ن��ه��ا اأن 
التنظيم كان بدرجة امتياز ورّبا 
اأك���ر م��ن ذل���ك، وذاب����ت ال��ف��وارق 
ال��ب��ط��ول��ة لأغ��ل��ب  ال���ف���ردّي���ة يف 
اللعب  م��ب��داأ  وتبلور  املنتخبات، 
فردّيات  بروز  واأ�سبح  اجلماعي، 
ال���اع���ب���ن غ���ر وا����س���ح ك��م��ا يف 
يف  املدّربن  اأغلب  وبرع  ال�سابق، 
طّورت  ة  خا�سّ �سرتاتيجّية  و�سع 

اأ�سلوب اللعب".
" ب�����س��ورة ع��اّم��ة، ُيعد  واأ����س���اف 
���زًا عن  م��ون��دي��ال ق��ط��ر اأك����ر مت���يُّ
على  �سهد  اإذ  امل�����اّرة،  ال��ب��ط��ولت 
املنتخبات  وجه اخل�سو�س بروز 
ال��ع��رب��ّي��ة والآ���س��ي��وّي��ة اأك����ر من 
التي  والع�سرين  احلادية  الُن�سخ 
مل ت�ستقّر معها منتخباتنا بال�سكل 
ال���ذي ���س��اه��دن��اه ع��ن ال�����س��ع��ودّي��ة 
وت���ون�������س وامل����غ����رب ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
القطري الذي اآملنا دوره اخلجول 
يف جم��م��وع��ت��ه وذل����ك مل��ح��دودّي��ة 
عطاء لعبيه اأمام فرق جمموعته".

معايري املواجهة
واأو�سح " منتخبا املغرب وتون�س 
اليابان  وكذلك  عربّيًا،  الأميز  ُهما 

واإي�����ران اآ���س��ي��وّي��ًا ب��ع��اي��ر ق��ّوة 
والت�سجيل  وامل��ن��اورة  امل��واج��ه��ة 
وذك������اء امل����درب����ن، اأم�����ا ُع��ن�����س��ر 
امل��ف��اج��اأة مل ي��ك��ن ل��ه وج���ود مثل 
ال��ب��ط��ولت ال��ف��اِئ��ت��ة، ف��ك��ّل م��ب��اراة 
تبقى جمهولة حتى اآخر ثانية من 
الوقت بدل ال�سائع الذي احت�سبه 
ومبالغة  ب��دّق��ة  امل��ب��اري��ات  ُح��ّك��ام 
اأحيانًا، وكان لوحده حكاية مثرة 
تاعب باأع�ساب اجلمهور ال�سعيد 
واحلزين على حدٍّ �سواء، فكاهما 
انتظرا نهاية املباراة اأمًا باحل�سم 

اأو اإنقاذ املوقف".

اال�صتمرار للأجهز
" ل ح�����س��ور  اأن�����ه  و�����س����ّدد ع��ل��ى 
للتاريخ يف بطولة قطر، الكّل لعب 
وكَتَب  ��رِه  وح��ا���سِ وع��َل��ِم��ِه  ل�سمه 

ت��اري��خ��ًا ج��دي��دًا، وه��ن��اك م��ن ث��اأر 
لعقود طويلة، واآخر قلب الطاولة 
على من تعامل معه بغرور، وهكذا 
خ���طَّ اجل��م��ي��ع ���س��ع��ار ال���س��ت��م��رار 
موا�سلة  على  والأج��ه��ز  ل��اأق��وى 

م�سرته املونديالية".
لت  وا�ستدرك " حتى الأهداف �ُسجِّ
تكتيكّية  وفر�س  جماعّية  بجهود 
البتكارات  عنها  غابت  وا�سحة 
يف  روؤيتها  اعتدنا  التي  الفردّية 
لعب  من  لأكر  املونديالت  ن�سخ 
���س��وب��ر ���س��غ��ل ال��ن��ا���س ب��اأه��داف��ه 
م��روره  لعبه وط��ري��ق��ة  واأ���س��ل��وب 
الفريدة نحو �سباك الُغرماء، اأمثال 
ورو�سي  ومولر  وك��روي��ف  بيليه 
وم���ارادون���ا وروم���اري���و وزي���دان 

ورونالدو وغرهم".

مقارنة ملف
ولفت العزاوي اإىل اأن " من ُيْقِدم 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة امل��ون��دي��ال 
كبرة،  �سعوبة  �سيجد  م�ستقبًا 
نيل  على  �ستتناف�س  التي  فالدولة 
القدم  ل��ك��رة  ال���دويل  الحت���اد  ثقة 
قطر  ملّف  مع  ملّفها  مقارنة  �سيتم 
النواحي و�ستعجز عن  من جميع 
ال�سهل  من  اأعتقد  ول  امل�ساهاة، 
الكبرة  للجهود  ن��ظ��رًا  اختزالها 
ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا جل��ن��ة امل�����س��اري��ع 
ق��ادة  ب�ساندة  القطرية  والإرث 
ال�سقيق مع  البلد وتكاتف ال�سعب 
متطّلبات اإجناح البطولة ب�سورة 

رائعة".
عاّمًا  ُم�سرفًا  اليومي  وب�ساأن عمله 
جانبي  يف  املوهبة  م��رك��زي  على 
نوا�سل   " قال  والر�سافة،  الكرخ 

جديد  جليل  النوعّية  الختبارات 
تقريبًا،  �سنة  منذ  العراقية  للكرة 
واملُ��ح��اّب��اة،  ال�سغوط  ع��ن  بعيدًا 
عرب  العمل،  يف  حلقة  اأه���م  وه��ي 
ا���س��ت��دع��اء ال��ع��ن��ا���س��ر امل��وه��وب��ة 
باأعمار متنا�سبة مع الفئة العمرّية 
بدنّية  وب��وا���س��ف��ات  امل�سمولة، 
ومهارّية ُيعتني بها خرة املدّربن 
ال�سعب  العمل  املتمّر�سن يف هذا 
الأندية  يف  للعب  دفعها  اأج��ل  من 
بلوغها  بعد  واملنتخبات  املتقّدمة 

�سّن ال� 18".

البدائل املتمّيزة
وب����ّن " اأوؤي������د ت��ن��ظ��ي��م ال����دوري 
اخلا�س لفئة حتت 23 �سنة اأ�سوة 
با معمول به يف الدول الأخرى، 
املنتخب  ل��ب��ن��اء  الأ���س��ا���س  ك��ون��ه��ا 

ال��وط��ن��ي ب��ال��اع��ب��ن اجل��اه��زي��ن 
اأف�سل  اأي��دي  على  فنّيًا  واملوؤّهلن 
اأن  �سيما  ال��وط��ن��ي��ن،  امل���دّرب���ن 
العمل مرتابط بن الفئات ومراكز 
املوهبة لرفد كرتنا بعديد البدائل 
هو  املنتخبات  فاأ�سا�س  املتمّيزة، 
ت��دّرج��ًا  ل��اع��ب��ن  ال�سليم  ال��ب��ن��اء 
لتمثيل  الفر�سة  لهم  تت�سنى  حتى 

املنتخب الأول".
ال���ع���زاوي يف خ���ام حديثه  ون��ّب��ه 
امل��وه��ب��ة  م���رك���زي  " ح��اج��ة  اإىل 
اأرادُه  ال��ذي  العمل  مقّومات  اىل 
للمنتخبات  ن��واة  ليكون  الحت��اد 
وعود  ُتنفَّذ  اأن  ون��اأم��ل  الوطنّية، 
وزارة ال�سباب والريا�سة واحتاد 
الأم��ور نحو  القدم كي ت�سر  كرة 
ا�ستقطاب  ع��ن  ف�����س��ًا  الأف�����س��ل، 
خ�����رباء ف��ن��ي��ن اأج���ان���ب ل��ت��ق��وي��ة 
وعلمّية  فنّية  لربامج  وفقًا  املراكز 
جديدة، اأما اأي حلول اأخرى تبقى 
اأي  اىل  ب��ن��ا  ت�سل  ول  ترقيعّية 

نتيجة".
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و�صف تنظيمُه بالُمذهل.. داود العزاوي:

موندي�ل قطر �سُيعِجز �لملّف�ت.. وك�ف�أ �آ�سي� من دون مف�ج�آت!
ر مركز الموهبة!   دوري 23 �صنة اأ�صا�س كرتنا.. والوعود لن تطوِّ

 محمد حمدي
كلمة صدق

اأبدع���ت فرق �س���رق اأ�سي���ا يف موندي���ال الع���امل ووّقعت 
ح�سوره���ا الق���وّي بتاأه���ل منتخب���ات الياب���ان وكوري���ا 
اجلنوبي���ة ومعه���ا ا�سرتالي���ا الت���ي حت�س���ب عل���ى �سرق 
اآ�سي���ا اأي�س���ًا وو�سل���ت بب�سال���ة اىل ال���دور الق�سائ���ي، 
وكان ظه���ور منتخبات ال�سعودية واإي���ران رائعًا بالرغم 
م���ن الوداع امل���وؤمل، ونال اإ�س���ادة وا�سعة ج���دًا واإن يكن 
طرفه���م الثالث بط���ل اآ�سيا منتخب قط���ر مل يظهر با هو 
متوّقع من���ه مع كّل ذلك ميكن اأن ن�سّج���ل الظهور الافت 
للق���ارة الآ�سيوي���ة وفرقه���ا والتط���ّور الهائ���ل بامل�ستوى 
الذي يدفعن���ا اىل املقارنة ال�سرورية م���ع واقع منتخبنا 
الوطني الذي ينتظ���ره ا�ستحقاق كاأ�س اآ�سيا نهاية العام 
املقب���ل ويدعونا لأن ن�سع عام���ات ا�ستفهام كثرة حول 
م�س���ره وتراجع���ه كنتيج���ة طبيعّي���ة لرتاج���ع الدوري 
ع���ف منظومة الفئ���ات العمرّية التي يجب  الك���روي، و�سُ
اأن توؤخ���ذ بنظر العتبار، اإذ ل ميك���ن اأن نبقى مراوحن 
وي�سبقن���ا الع���امل بخطوات كبرة جدًا ق���د ت�سهد التقهقر 
اىل اأ�سف���ل �سّل���م الت�سني���ف، ونعتق���د اأن ه���ذا املو�سوع 

بحاجة اىل جل�سة جاّدة وعاج �سريح يعيد لنا الأمل.

ال�صباب ينت�صر
ماحظة مهّم���ة مع انتهاء دور املجموع���ات يف مونديال 
الدوح���ة 2022، وه���و الظه���ور القوي لل�سب���اب باأعمار 
22 �سنة فم���ا دون، وج�ّسدت هذا احل�س���ور فرق اأمريكا 
واملك�سيك وكندا ونوعًا ما منتخبات اإ�سبانيا والربازيل، 
ف�س���ًا عن بروز الاعبن ال�سغ���ار يف ال�سّن للمنتخبات 
الأخ���رى واأفول جنم الكبار با ل يدع جم���اًل لل�سّك باأن 
املقبل هو العتماد على ه���ذه الفئات التي ت�سنع الفارق 
بفعل الق���ّوة واللياقة والندف���اع، و�سن�سهد هذا التحّول 
الكب���ر عل���ى م�ست���وى الأندي���ة اأي�س���ًا وات�س���اع ظاهرة 

التمثيل ال�سبابي.  

وداع بطعم احلنّظل
وبلجي���كا  اأملاني���ا  منتخب���ات  �سّجلت���ه  مري���ر  وداع 
والأوروغ���واي �سيك���ون الأبرز والأهم خ���ال املونديال 
احلايل، الأمر الذي يثبت اأن ل كبر اأمام الكرة ومفعولها 
ال�سح���ري والتعّك���ز عل���ى التاريخ هو م���ن املا�سي الذي 
ل يغن���ي ع���ن �سيء يذك���ر، ومن املمك���ن اأن ن�سه���د وداع 
كبار اآخري���ن يف الدور الق�سائي، ول وج���ود للمفاجاأة 
اأب���دًا يف ذل���ك، فالعطاء ي�س���ر اىل اأن منتخب���ات املغرب 
واليابان وال�سنغال وكوريا اجلنوبية واأ�سرتاليا قّدمت 
ما ت�ستحّق الو�سول الي���ه ول غرابة يف ا�ستمرار تاأّلقها 

وو�سولها اىل اأبعد من ذلك بكثر.

ما بعد املونديال!
تابع���ُت ع���ددًا كب���رًا م���ن ال�سح���ف واملواق���ع اخلربّي���ة 
الريا�سّية حول العامل يف اأ�سرتاليا واإنكلرتا والوليات 
املتحدة، وما اأذهلني هو ذلك الجماع الكبر الذي ُي�سيد 
باإدارة البطولة احلالّية ومتّيزها على جميع امل�ستويات، 
ويذه���ب البع����س اأك���ر من ذلك ب���اأن يوؤّيد �سّح���ة الراأي 
القاِئ���ل اأن مع�سلة املقارنة مع مونديال الدوحة النموذج 
�ستك���ون حا�س���رة يف جميع بط���ولت الع���امل الإقليمّية 
والقارّي���ة عل���ى حّد �س���واء، ومن يري���د اأن يت�سّل���ق �سلم 
النجاح لبّد اأن يجتهد للو�سول اىل الدرجة التي بلغتها 
الدوحة من امل�ستوى الرفيع والتنظيم الرائع واحل�سور 
املتمّي���ز بقيا�س اجلودة العامل���ي، فالدر�س القطري لبدَّ 

له اأن يكون حا�سرًا اأمام اجلميع با ا�ستثناء.

ال غر�بة.. �لكب�ر يوّدعون!   

ملحظة مهّمة مع انتهاء دور 
المجموعات في مونديال 

الدوحة 2022، وهو الظهور القوي 
لل�صباب باأعمار 22 �صنة فما دون، 

وج�ّصدت هذا الح�صور فرق 
اأمريكا والمك�صيك وكندا ونوعًا ما 

منتخبات اإ�صبانيا والبرازيل،

 متابعة/ املدى 

ي�ستع���د املنتخ���ب الربازيل���ي، خلو����س 
مواجه���ة منتظ���رة و�سهل���ة ن�سبّي���ًا، اأمام 
غ���د  بع���د  اجلنوب���ي  الك���وري  نظ���ره 
الثاث���اء، يف ثم���ن نهائ���ي كاأ����س الع���امل 

."2022 "قطر 
وت�س���ّدر منتخ���ب الربازي���ل املجموع���ة 
ال�سابعة بر�سيد 6 نقاط، برغم اخل�سارة 
اأم���ام الكامرون بهدف م���ن دون مقابل، 

يف اجلولة الثالثة والأخرة.
و�سيلتق���ي املنتخ���ب الربازيل���ي املر�ّسح 
ُرب���ع  يف  الع���امل،  بكاأ����س  للف���وز  بق���وة 
كوري���ا  عقب���ة  تخّط���ي  ح���ال  النهائ���ي، 
اجلنوبية، مع الفائز من مواجهة اليابان 

وكرواتيا.
و�سيكون م���ن املتوّق���ع اأن يلتقي الفريق 
الربازيل���ي ح���ال تخّط���ي ُرب���ع النهائ���ي 
اأم���ام  ك���ربى  مواجه���ة  اأم���ام  اأي�س���ًا، 

الأرجنتن اأو هولندا.
ومل يق���ّدم املنتخب الربازيلي حتى الآن، 
اآداًء ممّيزًا يف املونديال، حتى يف الفوز 

على �سربيا )2-0( و�سوي�سرا )0-1(.
وك�سف���ت �سحيف���ة "م���اركا" الإ�سبانية، 
اأن املنتخ���ب الربازيل���ي ومدرب���ه تيت���ي 
يف حال���ة �سعادة كبرة، بتفادي مواجهة 
كبرة يف الدور 16، ومن ثم الدور 8 يف 

املونديال.
واأو�سح���ت اأن الحتاد الربازيلي كان قد 
طل���ب من امل���درب تيتي ال�ستع���داد بقّوة 

ملواجهة الأوروغ���واي يف ثمن النهائي، 
املجموع���ة  و�سي���ف  �ستك���ون  بكونه���ا 
الثامن���ة، ولك���ن املفاج���اأة حدث���ت بتاأّهل 

كوريا اجلنوبية!
الربازيلّي���ة  البعث���ة  اأن  اإىل  واأ�س���ارت 
ح�س���اب  عل���ى  كوري���ا  بتاأّه���ل  عمل���ت 
خلو����س  طريقه���ا  اأثن���اء  الأوروغ���واي 
مواجه���ة الكام���رون، ومن قبل���ه تفادي 
ال�سطدام باإ�سبانيا بعد احتال و�سافة 
املجموعة اخلام�سة. واأك���دت اأن اأع�ساء 
بعث���ة الربازي���ل، �سع���روا بال�سدمة بعد 
�سق���وط اإ�سبانيا اأمام الياب���ان، وبالتايل 
ابتعادها عن طريق ال�سيلي�ساو ما جعلهم 
ي�سع���رون ب���اأن الطريق ب���ات اأ�سهل نحو 

نهائي كاأ�س العامل.

�لبر�زيل ق�درة على تخّطي دوري 16 و8 

 متابعة / املدى

اأكد ديديه دي�سام����ب، مدرب منتخب 
فرن�س����ا، اأن جمي����ع عنا�س����ر الديوك 
جاه����زة م����ن اأجل املواجه����ة املرتقبة 
م����ع بولندا، الي����وم الأحد، يف ملعب 
الثمام����ة �سمن مناف�س����ات الدور 16 

لكاأ�س العامل قطر 2022.
وق����ال دي�سام����ب اإن منتخ����ب بولندا 
وه����و  دفاعّي����ة،  بطريق����ة  يلع����ب 

يع�سق هذه الطريقة.
واأ�س����اف: "لديه����م طريقته����م 
الهجومّي����ة اأي�سًا، وميتلكون 
و�سب����اب  قوي����ة،  اأ�سلح����ة 
مفعمون اأظهروا م�ستويات 
مقبولة. علين����ا اأن نحرتم 

ما قّدموه".
و�سّدد عل����ى اأن منتخب 
�سيدخ����ل  فرن�س����ا 

املب����اراة برتكي����ز كبر، لفت����ًا اإىل اأن 
املواجه����ة مهم����ة للغاي����ة، ول جم����ال 

فيها لاأخطاء.
مباب����ي  مواجه����ة  اأن  اإىل  واأ�س����ار 
مث����رة  �ستك����ون  وليفاندوف�سك����ي 
لاهتم����ام، فهما مهاجم����ان خمتلفان، 
وم����ن بن النخب����ة يف الع����امل، تاركا 

لاإعام اأمر املقارنة بينهما.
ولف����ت اإىل اأن ليفاندوف�سك����ي لع����ب 
عل����ى  يح�س����ل  األ  ويج����ب  فّع����ال، 
الفر�س، واأن يت����م تقليل ا�ستحواذه 
ُيح�س����ن  اأن����ه  موؤّك����دًا  الك����رة،  عل����ى 
مترك����زه، وهو ي�ستطي����ع اأن ي�ستغّل 
م����درب  واعت����رب  الفر�����س.  اأف�س����ل 
فرن�س����ا اأن رابي����و لعب ممّي����ز، وقد 
تخّل����ى عن بع�س الأم����ور التي كانت 
تعيقه، مو�سحًا اأنه لعب خط و�سط 
متكام����ل وباإمكان����ه اأن يق����ّدم الكث����ر 

دفاعيًا وهجوميًا.

مدرب فرن�س�: مو�جهة مب�بي وليف�ندوف�سكي مثيرة!

متابعة /املدى

يف مفاج����اأة م����ن العيار الثقي����ل، اتخ����ذ الأ�سط����ورة الأرجنتينّية 
م����ًا يف م�ستقبل����ه بعد تلّقي����ه عر�سًا  ليوني����ل مي�س����ي، ق����رارًا حا�سِ

لانتقال اإىل نادي الهال ال�سعودي.
وق����دم ن����ادي اله����ال عر�س����ًا اإىل مي�س����ي لان�سم����ام اإىل �سفوف 
الفري����ق الأّول لك����رة الق����دم، بداية م����ن املو�سم الريا�س����ي القادم 
ري����ال  ملي����ون   237( ي����ورو  ملي����ون   60 مقاب����ل   2023-2024
�سع����ودي( يف ال�سن����ة. وينته����ي عق����د الأ�سط����ورة الأرجنتينّي����ة، 
امل�س����ارك م����ع منتخب ب����اده يف كاأ�����س العامل "قط����ر 2022" مع 

العماق الفرن�سي باري�س �سان جرمان، يف حزيران 2023.
ع����ن  غاليت����ي،  رودي  ال�سه����ر  الريا�س����ي  الإعام����ي  وك�س����ف 
"ا�ستبعاد" مي�سي ر�سميًا، العودة اإىل فريقه ال�سابق، بر�سلونة 
الإ�سب����اين. واأعل����ن غاليت����ي ع����رب موقع����ه الر�سم����ي، اأن ليوني����ل 
مي�س����ي البالغ م����ن العمر 35 �سنة، "ح�س����ر" وجهتِه القادمة، بن 
ث����اث خيارات ه����ي التجديد مع باري�س �س����ان جرمان الفرن�سي 

ملو�س����م اآخ����ر، اأو النتقال اإىل 
اإن����رت ميام����ي الأمريكي  نادي 

اأو الن�سم����ام اإىل ن����ادي الهال 
الإعام����ي  و�س����ّدد  ال�سع����ودي. 

الريا�س����ي ال�سه����ر، عل����ى اأن "خيار" 
الأو�س����ط،  ال�س����رق  منطق����ة  اإىل  النتق����ال 

وبالتحدي����د للزعي����م اله����ايل، زاد ب�سكل كبر 
لدى مي�سي، خال الأيام املا�سية.

اأن  غاليت����ي،  رودي  اأو�س����ح  ذل����ك،  م����ن  الرغ����م  وعل����ى 
الأ�سط����ورة الأرجنتينّية، لن يتخذ ق����راره النهائي، اإل بعد 

نهاية م�سواره يف كاأ�س العامل 2022، والتي ت�سّيفها الدوحة 
القطرية حتى 18 كانون الأول احلايل.

اجلدير بالذك����ر اأن منتخب الأرجنتن الأّول لك����رة القدم، ت�سّدر 
منتخب����ات املجموعة الثالثة ب� 6 نقاط، و�س����رب موعدًا ناريًا مع 
اأ�سرتالي����ا يف �ساعة متاأّخرة )ليلة اأم�س ال�سبت( �سمن مناف�سات 

الدور 16.  

 عر�ض �لهالل �ل�سعودي يغّير 
وجهة مي�سي    

كأس العالم قطر 2022
 مباريات اليوم

 االحد 4 كانون االأول 

فرن�صا

انكلترا

بولندا

ال�صنغال

18:00 م�صاًء

22:00 م�صاًء

متابعة / املدى

واملتح���ّدث  الي���د  ك���رة  احت���اد  ع�س���و  اأك���د 
الإعام���ي كاظم كام���ل اأن جمل����س الإدارة 
يعت���زم النفت���اح نح���و الع���رب واآ�سي���ا 
لتعزيز موقع���ه واإعادته اىل مكانته 
يف  عليه���ا  كان  الت���ي  الطبيعّي���ة 
ب���ن  ال�سابق���ة  ال�سن���وات 
العربي���ة  الحت���ادات 

والآ�سيوية.
عق���ب  كام���ل  وق���ال 

انتهاء الجتماع الدوري لاحتاد " ن�سعى من 
خ���ال امل�ساركة يف كافة البطولت اخلارجية 
الت���ي يقيمه���ا الحتادي���ن العرب���ي والق���اري 
عل���ى م�ست���وى املنتخبات اىل تنفي���ذ �سيا�سة 
املدرب���ن  تر�سي���ح  اىل  بال�ساف���ة  الحت���اد، 
وامل�سرف���ن واحُلّكام وادخاله���م يف الدورات 

و�سييف البطولت املقبلة".  
واأ�س���ار اىل "وجود مقرتح���ات ودرا�سات مت 
طرحه���ا يف الجتم���اع �سنعمل عل���ى تفعيلها 
وو�سع خّط���ة م�ستقبلّية لتعزيز العاقات مع 
الأ�سقاء والأ�سدقاء من اأجل الرتقاء باللعبة 

وال�ستفادة منهم". 
ي�سع���ى  الحت���اد  اإدارة  "جمل����س  اأن  واأف���اد 
ب���كل امكاناته لتطوي���ر عمل اللج���ان العاملة 
���ة احُل���ّكام وامل�سابقات كونهم���ا اأ�سا�س  خا�سّ
جن���اح العم���ل اإ�ساف���ة اىل اللج���ان الأخ���رى 
الت���ي مت ت�سكيله���ا ومنه���ا جل���ان الن�سب���اط 
والإع���ام والت�سوي���ق وال���رواد والقانونّي���ة 

وال�ساطئّية".
واأعل���ن كامل ع���ن "ت�سمي���ة امل���اك التدريبي 
ملنتخ���ب الن�ساء ال���ذي من املوؤّم���ل اأن ي�سارك 
يف بطول���ة غرب اآ�سي���ا الثالث���ة يف العا�سمة 

الأردنّي���ة عّمان مطل���ع �سباط املقب���ل ويتاأّلف 
من ع�سو الحتاد ئ���ال خور�سيد م�سرفًا على 
املنتخب، ود.رعد خنجر مدربًا وكوردوا عبد 
القادر م�ساعدًا وزياد اإبراهيم مدربًا حلرا�سة 
املرم���ى ود.عاء حمم���د جا�سم مدرب���ًا للياقة 
البدني���ة واأحمد ظافر �ساحب حمّلًا فنيًا وبه 

ميان �سابر اإداريًا".
وخت���م بقول���ه "تت�سّم���ن اخلّط���ة امل�ستقبلّية 
لعم���ل الحتاد دع���م الأندي���ة وت�سكيل هيئات 
موؤّقتة تدير عمل الحتادات الفرعّية يف كاّفة 
املحافظات با فيها اأندية كرد�ستان العراق".

�تح�د �ليد ُيعّزز موقعه �لعربي و�الآ�سيوي
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)1(
ل مــــكان لـ "النّيات الطّيبة" يف الإدارِة و 

الإقت�صاد.
بــــالإدارة  ال�صلــــة  ذات  والقــــرارات 
والإقت�صــــاد ت�صــــُدر عن اأعلى ال�صــــلطات 
اأّي بلد، ول ت�صُدر عن  "امل�ؤ�ص�صّية" يف 
"جمعية خريّية"، اأو "ُمنّظمة اإح�صــــان" 
دينية، اأو اأّي "تنظيِم" اآخر، �صــــبيِه بهذه 

-التقليدية. "التنظيمات" املُجتمعّية 
لكلِّ قرار، عائٌد وُكلفة.

العائــــُد ُمتمعّي، واقت�صــــادّي.. والكلفُة 
كذلك.

لــــذا ينبغــــي فهــــم وقيا�ــــس الأثــــر، لي�ــــس 
يف الأجــــل الق�صــــري وحــــده، بل درا�صــــُة 
وحتليل تِبعاتــــه و "ُمعطياته"يف الأجل 
الط�يــــل  الأجــــل  ويف  اأي�صــــًا،  الط�يــــل 

حتديدًا.
متليــــك  حــــ�ل  القرارات"الع�ص�ائيــــة" 

قرارات  من  وغريهــــا  "الع�ص�ائّيــــات".. 
"الَع�صــــِ� الليلــــّي"، و"الَع�صِ� النهارّي"، 
وع�صــــ� "الدولــــِة" التي ل ُتريــــُد اأن ترى 
مــــا ه� اأبعــــَد من "اأنفهــــا" ال�صخــــِم جّدًا، 
و "املُفلَطــــِح" جّدًا)ب�صبــــب الإدمــــاِن على 

الريع النفطّي(..
هــــذه القــــراراُت التي تتطايــــُر الن بيننا 
جميعــــًا  �صت�صيبنــــا  ّعــــادات"..  "ال�صَ كـــــ 
" جّدًا،  بالعمى، يف هذا البلِد "الع�ص�ائيِّ
مثــــل "ع�ص�ائّيــــٍة" لي�س لهــــا �صاحب.. ل 

من قبُل ول من بعد..
واحلمُد لله ربِّ العاملني.

)2(
�صعر نفط برنت الآن..
80.83 دولر للربميل

اأعلي �صعر)2022-11-28(
83.86 دولر للربميل

اأدين �صعر)2022-11-28(
80.58 دولر للربميل

�صعر الإفتتاح )2022-11-28(
83.80 دولر للربميل

اأنا �صعيٌد جّدًا.
ل ميكــــُن اأن اأ�صَف لكــــم �صعادتي يف هذه 

اللحظة.
ل �صــــيء مُيِكــــُن اأن ُيجــــرُب �صا�صتنــــا على 

الإقت�صــــادي  املنطــــق  اإىل  الإحتــــكام 
ال�صليــــم، اأكــــر مــــن �صعــــر نفــــط يرتاوح 
للربميــــل)الآن(..  دولر   80-70 بــــني 
و�صعــــر نفٍط يرتاوح بــــني 60-70 دولر 

للربميل)لحقًا(.
ل �صــــيء مُيِكــــُن اأن ُيجــــرُب �صا�صتنــــا على 

الإقت�صــــادي  املنطــــق  اإىل  الإحتــــكام 
ال�صليم، غري �صعر تقديري لربميل النفط 
يف امل�ازنة العامة ل يزيد عن 60 دولر 

للربميل.
الإبتــــذال  �صا�صتنــــا  يجّنــــُب  ل�صــــيء 
احلقائــــق  هــــذه  غــــري  "ال�صعبــــ�ي"، 

�صتنبــــُت  التــــي  الإقت�صاديــــة، 
"�صكاكينها"�صريعًا يف الَعظم.. وجتعلنا 
نعرُف املعنى احلقيقي للع�ز الإقت�صادي 
دوٌل  واأختربتــــُه  عرفتــــُه  كمــــا  واملــــايل، 
بت  اأخرى كثــــرية.. واأّتعظت منه وحت�َصّ

ُب، ول نتَِّعظ. له، حيُث ل نتَح�صَّ
اأبَتِهلــــ�ا معي لكي يتحّقق ذلــــك.. ويكّف 
ال�صا�صُة عن العبث بال�صاأن الإقت�صادي.. 
ويتعاملــــ�ا مــــع النفــــط كم�صــــدِر اإيــــراٍد 
ي�صبــــُه الفّخ.. ولي�ــــس كم�صــــدٍر للإجناز 

ال�صيا�صي الرخي�س.

)3(
خام الب�صرة الثقيل = 74 دولر.

خام الب�صرة املت��صط = 76.7 دولر.
واذا مــــا ا�صتمــــر �صعــــر النفــــط علــــى هذا 
املعــــّدل، اأو تعّر�ــــس اإىل انخفا�ــــسٍ اآخر، 
فــــاإّن امل�ازنة العامــــة الحتادية للعراق، 
التــــي تعتمــــد علــــى اليــــرادات النفطيــــة 
بن�صبة تف�ق الـ ٩٠٪ ، �صتك�ن يف ماأزق 

كبري، خا�صًة واأن هناك احتمال كبري يف 
قيام "اأوبك بل�ــــس" يف امل�صتقبل القريب 
بتخفي�ــــس م�صت�يــــات انتــــاج اأع�صائها، 
وهــــ� مــــا يعنــــي يف العــــراق تخفي�ــــس 
�صعر النفــــط املُقــــّدر، وكميــــة ال�صادرات 
 ٦٥ م�صتــــ�ى  يكــــ�ن  وقــــد  النفطيــــًة.. 
دولرا للربميل مــــع �صادرات اجمالية ٣ 
مليــــني برميــــل ي�ميا مــــع كرد�صتان ه� 
ال�صيناري� املحتمل مل�ازنة عام ٢٠٢٣، 
وه� ما يعني تدنيــــة م�صت�ى اليرادات 
النفطيــــة املت�قعــــة اىل نحــــ� ٧١ مليــــار 
دولر فقط، واجمايل اليــــرادات العامة 
اىل ٧٧ مليــــار دولر فقــــط)اأي ما يعادل 
١١١ ترليــــ�ن دينــــار(.. وهــــذا ال��صــــع 
�صيمنــــع امل�ازنــــة العامــــة املرتقبــــة مــــن 
"النفجــــار" وُيعيُدهــــا اىل م�صت�ياتهــــا 
العاديــــة، وبعجــــز كبــــري يقــــرتب من ٤٠ 
ترليــــ�ن دينــــار، �صيتــــم مت�يــــل اجلــــزء 
الأكــــرب منه مــــن الفائ�س املــــايل املتحّقق 

يف اأ�صهٍر �صابقة من هذا العام.
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" الرابع  " الق�سم 

كما كان بين الكتاب الأوائل 
الذين ترجم غائب اأعمالهم 

ايبيك)مو�سى تا�سمحمدوف، من 
مواليد 1905( – الكاتب ال�سعبي 

لأوزبك�ستان. وقد توفرت معلومات 
عنه وتبين اأنه كان ذا مواهب 

متعددة: فهو �ساعر وناثر وكاتب 
اإعالمي ومترجم وعالم و�سخ�سية 

اإجتماعية بارزة. واأ�سير ب�سدد 
عمله وكاأنه ماأثرة اإبداعية. فقد 
كان من خيرة العارفين بال�سرق 
الأو�سط، كما كتب درا�سات عن 
الأدب اليوناني القديم وترجم 

والأعمال  "فاو�ست" لغوته  
الكال�سيكية الرو�سية وب�سورة 
رئي�سية " يفجيني اونيجين " 

لل�ساعر الك�سندر بو�سكين. كما 
تاأثر باأعمال مك�سيم جوركي 
وميخائيل �سولوخوف. وكتب 

حوالي ع�سرين ق�سيدة ورواية 
منها"الدم المقد�س" )1943( حول 

حياة ال�سعب الأوزبكي في فترة 
الحرب العالمية الأولى، ورواية 

تاريخية " نافوئي")1945( ورواية 
")1958 حول  تغيب  ل  " ال�سم�س 
الحرب الوطنية العظمى وغيرها.

 واإهتـــم غائـــب علـــى الأخ�ـــس برواية 
– وركز الإهتمام  "ناف�ئـــي" وبنيتها 
على حت�يل �صرية �صخ�صية كبرية اىل 
مدونـــة تاريخيـــة لع�صـــره. وت�صمنت 
الروايـــة لي�ـــس فقـــط ال��صـــف الأدبي 
حليـــاة ال�صاعـــر العظيم، بـــل واأظهرت 
امل�صادر التاريخية-ال�صعبية ال�اقعية 
مل�هبـــة ال�صاعـــر والنزعـــة الإن�صانيـــة 
النـــرية لناف�ئـــي. ويبنـــي امل��صـــ�ع 
مـــع  املعقـــدة  ناف�ئـــي  علقـــات  علـــى 
�صلطـــان بايكارا والأ�صدقـــاء والأقران 
الذين يختلف�ن يف وجهات النظر اىل 
احلياة. اإنهمـــا – ال�صاعر وال�صلطان - 
ي�صب�ان اىل هدف واحد ه� بناء دولة 
مركزية ق�يـــة، لكنهما ي�صلكان يف هذا 
دربـــني خمتلفـــني متامـــا. اإن �صخ��س 
الروايـــة ديناميكية، وت�صري يف طريق 
�صخ�صيـــة  اإن  فمثـــل  معقـــدة،  تطـــ�ر 
البطل ي�لت�صي تتط�ر من حياة الع�ز 
والفقـــر اىل �صخ�صية بـــارزة. علما اإن 
م��صـــ�ع اإنعتـــاق املـــراأة – امل��ص�ع 
التقليـــدي يف الأدب ال�صرقـــي – وجـــد 
واأيبيـــك  الكاتـــب.  لـــدى  جتاوبـــا  لـــه 
تراأ�س منظمة كتاب اأوزبك�صتان ودعم 

الزملء ال�صباب.
اإن املعل�مـــات الآنفـــة الذكـــر عرفناهـــا 
مـــن مقالة اأحـــد تلمذتـــه ال�صباب وه� 
اأ�صعـــد خمتـــار. فكتـــب اأنـــه يعرف يف 
ط�صقنـــد ويرتـــاد زوار كثـــريون بيـــت 
الكاتـــب ال�اقـــع يف حـــي عمـــايل يف 
اىل  حت�يلـــه  ومت  القدميـــة،  املدينـــة 
متحـــف الأدب. واأقيـــم حتـــت �صجـــرة 
�صف�صاف ن�صب رائـــع يبدو فيه املعلم 
املحبـــ�ب يف هيئـــة املفكـــر. اأنـــا اأكتب 
عنـــه بالتف�صيـــل لأن غائـــب زار فيمـــا 
بعد املـــكان واإ�صت�صافه اأقارب الكاتب. 
واأحتفل مبنا�صبة بل�غ ايبيك الثمانني 
مـــن العمر، لي�ـــس يف ط�صقنـــد فقط بل 
يف م��صكـــ�، يف قاعـــة الأعمـــدة بدار 

النقابات.
مـــن  اآخـــر  بـــارز  ذكـــر كاتـــب  وميكـــن 
اأعمالـــه  غائـــب  ترجـــم  �صرقنـــا  اأبنـــاء 
�صعيـــد  الديـــن  )�صـــدر  عينـــي  هـــ� 
 –  )1954-1878 مرادوفت�ـــس، 
الكاتـــب الطاجيكـــي، ع�صـــ� ال�صـــرف 
رئي�ـــس  واأول  العلـــ�م  اأكادمييـــة  يف 
لأكادمييـــة علـــ�م طاجيك�صتـــان واأحد 
رواد اأدب الق�ميـــات ال�ص�فيـــت. وه� 
�صاحـــب الروايـــات عن حيـــاة ال�صعب 
الطاجيكي خلل القـــرن الأخري)كتبت 
يف الع�صرينيـــات( واملذكـــرات الأدبية 
4 ملدات، وحازت  " املذكـــرات" )يف 
الإحتـــاد  يف  الدولـــة  جائـــزة  علـــى 

ال�ص�فيتي يف عام 1950(.
كمـــا ميكـــن القـــ�ل اأن غائب قـــد حالفه 
احلظ حيث اإرتبـــط بخطة دار الن�صر" 
التقدم"، لكنـــه مل يتعامل مع ما ي�صمى 
امل�صي�ـــس  اأي  النفعـــي"  الأدب  ب" 
�صـــ�رة  خللـــق  املكر�ـــس  وامل�ؤدلـــج 
نا�صعة لل�اقـــع ال�ص�فيتـــي، لأنه �صار 
منـــذ البدايـــة يف الرتجمـــة يف طريـــق 
�صـــاق لكنـــه يبعث علـــى الإرتيـــاح ه� 

طريق ترجمـــة الأدب الرفيـــع، ل�صيما 
الأدب الكل�صيكي الرو�صي. وت�صتثنى 
ال�اقعيـــة  م�ؤلفـــات  بع�ـــس  ذلـــك  مـــن 
الإ�صرتاكيـــة ومنهـــا على �صبيـــل املثال 
مذكـــرات ج�ركي عن لينـــني او رواية 
"والفـــ�لذ  اأو�صرتوف�صكـــي  نقـــ�لي 
�صقينـــاه" وغـــري ذلـــك. لكـــن واحلـــق 
يقـــال انهـــا لي�صـــت مـــن اأ�صـــ�اأ مـــا يرد 
العمـــال  مـــن  الإلزامـــي  الك�صـــف  يف 
الأدبية التـــي متت بها تربيـــة ال�صباب 
تربيـــة  اجل�هـــر،  ويف  ال�ص�فيتـــي، 
ال�صعـــب ال�ص�فيتـــي باأ�صـــره. علما اإن 
ال�صمـــة املميـــزة لعمل غائـــب كمرتجم 
اأنـــه ترجم اأعمال مرحليـــة عك�صت اأهم 
الأحـــداث يف البلد، وتعتـــرب املراحل 
وتاريـــخ  رو�صيـــا  لتاريـــخ  الرئي�صيـــة 

الأدب الرو�صي.
الكل�صيكـــي  الأدب  مـــن  ترجـــم  لقـــد 
ال�ص�فيتي الأعمـــال املنهجية:"ار�صنا 
البكـــر " مليخائيـــل �ص�ل�خـــ�ف التـــي 
عك�صـــت اأهم مرحلة يف تط�ر بلدنا – 
هي تطبيق العمل اجلماعي وتاأ�صي�س 
اجلماعيـــة(،  الك�خل�زات)املـــزارع 
الآلم"  درب   " ال�صاملـــة  والثلثيـــة 
لألك�صي ت�ل�صت�ي، وه� ت�ثيق اأدبي 
للثـــ�رة واحلـــرب الأهليـــة، ومكر�صـــة 
الدراماتيكيـــة  الإجتماعيـــة  للج�ائـــح 
التـــي نكبـــت بهـــا رو�صيا، كمـــا عك�صت 
اجلديـــد،  الع�صـــر  يف  البحـــث  روح 
" اآيليتـــا"  العلمـــي  اخليـــال  وروايـــة 
التي تت�صمن اإنعكا�صا للأفكار العلمية 

واملغامرة جزئيا ح�ل امل�صتقبل.
كان الك�صـــي ت�ل�صتـــ�ي الكاتـــب الذي 
تنـــاول غائـــب اأعماله بالرتجمـــة اأكر 
مـــن مـــرة وعمـــل خـــلل فـــرتة ط�يلة 
يف اإجنازهـــا. علمـــا اإن "اآيليتـــا" مـــن 
عندمـــا  للكاتـــب،  املبكـــرة  الروايـــات 
املهاجريـــن  منظمـــات  عـــن  اإنف�صـــل 
نهائيـــا يف عـــام 1922، ون�صر "ر�صالة 
مفت�حـــة " اىل ن.ف. ت�صايك�ف�صكي" 
البي�ـــس،  املهاجريـــن  زعمـــاء  اأحـــد 
وعـــاد الك�صـــي ت�ل�صتـــ�ي اىل رو�صيا 
ال�ص�فيتيـــة )يف �صيف عـــام 1923(. 
برلـــني  يف  كتبـــت  الروايـــة  اإن  علمـــا 

ون�صرت يف ال�طن ف�را.
جذبت غائـــب �صخ�صية هـــذا "الك�نت 
الأحمـــر"، كما كان ي�صمى اآنذاك. وكان 
الك�صـــي ت�ل�صت�ي اأمميـــا يف وجهات 
نظـــره، واآمن باإخل�ـــس اأن من املمكن 
اأن يحيـــا ب�صعادة جميـــع اأبناء الأر�س 
علـــى اأ�صا�س الثـــ�رة العاملية واملبادئ 
ال�صي�عية.ويعمـــل على هـــذا الأ�صا�س 
"اآيليتـــا"  لروايـــة  الرئي�صـــي  البطـــل 
الـــذي يحمـــل لقبـــا رو�صيـــا اإ�صيل ه� 
ج��صيـــف. لكـــن اإقرتنت هـــذه الأفكار 
ب�صع�ر الروح ال�طنية وحب ال�طن. 
ويف ال�اقـــع قـــال الك�صـــي ت�ل�صت�ي 
عـــام  اأيار/مايـــ�  يف  احلـــرب  ع�صيـــة 
1941 يف اأم�صيـــة مكر�صـــة اىل الأدب 
اأن  الإن�صـــان ل ميكـــن  " اإن  الأرمنـــي 
يحيا بـــدون ال�صعـــ�ر ال�طني وبدون 
حت�ص�ـــس احلريـــة، ول ميكـــن اأن يحيا 

الأن�صان بـــل �صعـــادة. والعبد ينتف�س 
اأ�صيـــاده. وترتفـــع رايـــة  دائمـــا علـــى 
الث�رة ف�ق املدن التي تلتهمها النريان 
وف�ق �صحب الرماد")مقالة ن�صرت يف 
جازيتا"(..وكذلـــك  "ليتريات�رنايـــا 
" يف التطـــ�ر احلـــر واملحفـــز للآداب 

الق�مية " )من اأر�صيف الكاتب(.
لقـــد �صكلـــت مرحلـــة كبرية مـــن ن�صاط 
غائـــب فرمـــان تراجمـــه للكتـــب حـــ�ل 
احلـــرب ال�طنية العظمـــى يف الإحتاد 
يف  الفا�صيـــة  اأملانيـــا  مـــع  ال�ص�فيتـــي 
فـــرتة 1941-1945. وكانـــت تتاألـــف 
مـــن الروايـــات والق�ص�ـــس ال�صهـــرية 
وذات  اإ�صط�ريـــة  اأ�صبحـــت  التـــي 
ت�صميـــات رمزية منهـــا:" اإنه�صي اأيتها 
البـــلد ال�ا�صعة ")مم�عـــة ق�ص�س( 
لق�صطنيطـــن   " والليـــايل  الأيـــام  و" 
الفجـــر  "لنحيـــا حتـــى  �صيم�نـــ�ف و 
احلـــار"  و" الثلـــج  بيكـــ�ف  ف.  " ل 
ليـــ�ري ب�نداريـــف و" ال�صامـــدون " 
ل ب.ج�رباتـــ�ف وغريهـــا. اإن هـــذه 
الأعمـــال الأدبية كانت بالن�صبة للقارئ 
الأجنبـــي الـــذي مل يعاين مـــن احلرب 
ول يت�صـــ�ر قدراتها التدمريية، �ص�اء 
املاديـــة اأم املعن�يـــة، تعطي الآن ال�صئ 
الكثـــري وت�ؤخـــذ لي�ـــس ب�صفتهـــا حدثا 
تاريخيـــا لبـــلد مـــا يف فـــرتة احلـــرب 
العامليـــة الثانيـــة بل كتجربـــة اإن�صانية 
اأرواح  �صلبـــت  وماأ�صاويـــة  مريـــرة 
ع�صرات مليـــني النا�س،ويجب التاأمل 
فيهـــا عرب الأدب واحليل�لة دون تكرار 
خطرهـــا. وميكـــن اأن اأذكـــر العديد من 
الكتـــاب الآخرين ول� من مرتبة اأخرى 
الذيـــن ترجـــم غائـــب اأعمالهـــم ومنهـــم 
الكاتـــب الرقيق الأ�صلـــ�ب وال�صاعري 
)"كتـــاب  باو�صت�ف�صكـــي  ق�صطنطـــني 
�صاحـــب  واعمـــال  الفنانـــني"(  حـــ�ل 
اجل�ا�صي�س" ال�صهرية جدا  "روايات 
يـــ�يل �صيمي�نـــ�ف )مثل " لـــدى اأداء 
ال�اجـــب الر�صمـــي " و" تا�ـــس مكلـــف 

بالإعلن "( وغريهم.
ومـــع ذلـــك فـــاإن اإ�صهـــام غائـــب فرمـــان 
الرئي�صي يف تط�ير " ح�ار الثقافات" 
يتمثـــل يف ترجمـــة الأدب الكل�صيكـــي 
ال�ص�فيتيـــة(  الفـــرتة  )قبـــل  الرو�صـــي 
الـــذي يت�صـــم باأهمية ل تـــزول بالن�صبة 
جلميـــع ال�صعـــ�ب، وبقيمـــة ابديـــة يف 
غائـــب  وقداإقتحـــم  الع�صـــ�ر.  كافـــة 
هـــذه الـــذرى بعـــد اأن اأ�صبـــح مرتجما 
احليـــاة  جيـــدا  واإ�صت�عـــب  خـــربة  ذا 
الروحية لل�صعب الرو�صي وخ�صائ�س 
اللغـــة  اىل  تراجمـــه  وبف�صـــل  لغتـــه. 
العربيـــة عـــرف القـــارئ العربـــي لأول 
مـــرة اإبـــداع ب��صكـــني م�ؤ�ص�ـــس الأدب 
واإ�صتـــاذ  الرائـــع  ال�صاعـــر  الرو�صـــي 
واأعمـــال  واملقت�صـــب،  الرقيـــق  النـــر 
نق�لي ج�ج�ل ال�صاخرة واحلزينة، 
وكذلـــك اأعمال كتاب تخلـــدوا اىل الأبد 
للب�صريـــة ومنهـــم  الروحـــي  الأدب  يف 
اإيفـــان ت�رجينيـــف وليـــف ت�ل�صت�ي 
وفيـــ�دور دو�صت�يف�صكـــي. كمـــا عرف 
غائـــب القـــارئ العربـــي بالإ�صافة اىل 

اأعمـــال هـــ�ؤلء التي "ت�صـــكل م��ص�عة 
احليـــاة الرو�صية "، علـــى اأعمال كتاب 
اأقـــل �صهرة منهـــم ف. جار�صـــني الناثر 
واخلبـــري يف الفـــن، وكذلـــك روايـــات 
نقـــ�لي لي�صكـــ�ف �صاحـــب " اجل�ال 
امل�اهـــب  ك�صـــف  الـــذي  امل�صحـــ�ر" 
الرفيعة لل�صعب الرو�صي و�صخر بتهكم 
مـــن نقائ�صه، وكذلـــك اأعمـــال كثري من 

الكتاب الرو�س الآخرين.
يرف�ـــس  غائـــب  مـــاكان  جـــدا  ونـــادرا 
ترجمة كتاب بعـــد الإطلع عليه ب�صبب 
حر�صه الكبري على م�صت�ى عمله. فقد 
كان يخ�صـــى اأنه لن يتمكـــن من تط�يع 
خ�ص��صية الكلمات وبع�س خ�صائ�س 
اللغـــة الأ�صليـــة وترجمتهـــا كما يجب. 
رف�ـــس يف متـــ�ز/ غائـــب  اأن  واأذكـــر 

ي�لي� عام 1988 ترجمة كتاب ال�صرية 
التـــي نظمهـــا �صعـــرا ر�صـــ�ل  الذاتيـــة 
حمزاتـــ�ف ال�صاعر ال�صعبي لداغ�صتان 
بعنـــ�ان "بـــلدي داغ�صتـــان " ونقلهـــا 
اىل الرو�صية فلدميـــري �ص�ل�اأوخني. 
وجلـــب اإليه الكتاب مع عبـــارات اإهداء 
حمزاتـــ�ف نف�صـــه. وهتفـــت وحتدثت 
مـــع غائـــب فاطمـــة زوجـــة حمزاتـــ�ف 
)اأنـــا اأعطيته ال�صماعـــة(. وطالع غائب 
الكتـــاب فـــ�را. وبعد ذلك قـــال اأنه يجد 
�صع�بـــة يف القـــراءة، وهنـــاك كلمـــات 
كثـــرية غام�صـــة بالن�صبة اإليـــه، تتعلق 
بخ�صائ�س اللغة الأ�صلية. كما تبني اإن 
عددا كبريا من الأبيـــات وحتى ق�صائد 
كاملـــة ترجمت اىل اللغـــة الرو�صية من 
قبـــل عـــدة �صعـــراء اأخفقـــ�ا يف اإعطاء 
ترجمة دقيقة لها. علما اأن الكتاب كبري 
– ويتاألـــف مـــن ملدين. عـــلوة على 
ذلك اأن امل�ؤلف ه� �صاعر وم�ؤرخ وعامل 
اإثن�غرايف يف اآن واحد. ويف النتيجة 
قـــرر غائب رف�ـــس ترجمة هـــذا الكتاب 
بالرغم من اأنه وجد متعة يف مطالعته.

وفيمـــا يخ�س اإبداع ر�صـــ�ل حمزاوف 
وجنكيـــز اإيتماتـــ�ف فاإنهمـــا مـــا كانـــا 
اللغـــة  بـــدون  ال�صهـــرة  �صيكت�صبـــان 
الرو�صيـــة ال��صيطة. وقـــد ترجم غائب 
اإجمال اأكـــر من مائة كتـــاب من الأدب 
الروائي فقط. بالإ�صافة اىل ذلك راجع 
بع�ـــس الأعمـــال ب�صفـــة مدقـــق لأعمال 

مرتجمني اآخرين.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك يبقـــى خـــارج هذا 
البحـــث العديد من امل�ؤلفـــات ال�صهرية 
الرو�صـــي  الأدب  وجـــه  جت�صـــد  التـــي 
ال�صابـــق. ويتبـــني ممـــا  وال�ص�فيتـــي 
الـــذي  ال�صخـــم  العمـــل  اآنفـــا  اأرودتـــه 
الرتجمـــة اىل  كانـــت  اإن�صـــان  اأجنـــزه 
اللغـــة الرو�صية تعتـــرب " عمل ومهنة" 
بالن�صبـــة لـــه بالرغـــم مـــن حبـــه للأدب 
الرو�صـــي. وكان غائـــب مرغمـــا علـــى 
تنفيـــذ هذا العمل ي�مـــا بعد ي�م خلل 
ثلثني عامـــا بغية ك�صب لقمـــة العي�س 
عملـــه  ملمار�صـــة  الفر�صـــة  واإكت�صـــاب 
الإبداعـــي نف�صـــه كروائـــي، وممار�صة 
مهنتـــه احلقيقيـــة ككاتـــب. وقد يعجب 
املـــرء لكيفيـــة اإيجـــاد الغائـــب ال�قـــت 
والق�ة لكتابة رواياته الأ�صيلة نف�صه.

قناطر

المزالُج ال�صدئ.. 
كتاُب غ�صبان عي�صى

الع�صوائية في االقت�صاد

عبداهلل حبه

د. عماد عبد اللطيف �سامل

 طالب عبد العزيز

ولي حاجة عند العراق واأهله

حني دعاين الروائيُّ وحيد غامن للكتابة عن القا�س الب�صري غ�صبان 
عي�صى)-1952 اعدم 1983( قلت باأنَّ معرفتي به ل ت�صعفني، فقد مرَّ 
الرجُل �صريعًا بيننا، نحن الذين كنا نتخذ من مقهى عبد الله مل�صًا، 
اأق�صُد ال�صعراَء والر�صامني )حيدر الكعبي، جمال جمعة، عبد الزهرة 
زكـــي، جمـــال م�صطفى، �صـــلم عبـــ�د، �صالح جـــادري، كامل ح�صني، 
مهـــدي احللفي، جـــ�دت ال�نداوي، كاظـــم عا�ص�ر، ر�صـــا امل�صاهدة، 
اأحمـــد عبـــد الـــرزاق، عدنـــان عبـــ�د..( ومعـــذرة ممـــن مل حت�صرين 
اأ�صماوؤهم الآن. اإل اأنني، ما زلت اأحتفظ ب�ص�رة هدوئه احلذر، وه� 
يعززهـــا بحديٍث يت�زع بني الق�صة الق�صـــرية واخلياطة والت�ص�ير 

وامل�قف من النظام اآنذاك.
الرتبية(املجـــاور  اخلياطة)خياطـــة  حمـــل  يف  اأزوره  كنـــت  نعـــم، 
لأ�صت�ديـــ� فين��س)امل�صـــ�ر اآرام( والقريـــب جدًا مـــن مركز �صرطة 
ال�صع�ديـــة- وه� اختيار ذكيٌّ منـــه يف جتنب رجال المن-،واأ�صرب 
معـــه والبع�س من خا�صة اأ�صدقائنا)حيـــدر، عدنان عب�د( البرية يف 
ظهريـــات الب�صـــرة احلارقة، ونتحـــدث يف خمتلـــف امل�ا�صيع، كذلك 
كنـــت اأ�صاهـــده حامًل اآلـــة الت�ص�يـــر يف ك�رني�س �صط العـــرب، لكنَّ 
اراُت  اأحاديثنـــا غالبًا مـــن تك�ن �صريعـــة ومتقطعـــة، تبت�صرهـــا النظَّ
ال�صـــ�د والحزمـــة املنتفخـــة بامل�صد�صات، ففـــي الفرتة التـــي �صبقت 
ـــة  باأزقَّ �صبـــه م�صـــّرد، مثلـــه، لئـــذًا  كنـــت   )1979-1976( احلـــرب 
و�صينمـــات ومقاهـــي الع�صـــار، متخفيًا عـــن اأعني رجال المـــن. اأذكر 
اأننـــي �صاهدت فيلم )�صاندوكان النمر( ب�صينما الر�صيد اأكر من ع�صر 
مرات، بانتظار مـــيء )روؤوف..(الطالب يف جامعة الب�صرة، الذي 

مل ياأت لياأخذين اىل ال�صليمانية.
حـــني قـــراأُت كتاب)املـــزلج ال�صـــِدئ( ق�صتـــان وع�صـــر مقـــالت يف 
ذكـــرى غ�صـــان عي�صى، هـــذا اجلهـــد التحريـــري، الذي بذلـــه ال�صاعر 
حيـــدر الكعبـــي مل ت�صت�قفنـــي الق�صتـــان ال�حيدتان فيـــه، اأكر مما 
ت�قفت عنـــد احلقبةال�صعبة)منت�صف ال�صبعينـــات حتى بداية حرب 
الثمانـــني( التـــي امتحنت جيَلنـــا، الذي تفتحت عينـــاه على حت�لت 
اجتماعية و�صيا�صية وثقافيـــة مربكة، مل تن�صج فينا بعد، نحن اأبناء 
الع�صرينـــات، اآنذاك، اإذ، مل نكد نتمثل ما قراأناه واآمنا به، بل ومل نقَ� 
علـــى امتلك اآلة ال�صدِّ يف مقارعة بع�س تداعياته، ولعل اأ�ص�اأ ما فيه 
ه� اإعلن اجلبهة ال�طنية بني احلزب ال�صي�عي وحزب البعث)كنُت 
التقي كثريًا مع غ�صبـــان عي�صى يف رف�صها( هذه الَعقد الغريب، غري 
امل��صـــ�ل بج�هره، لذلـــك كانت معانـــاُة البع�س منا اأ�صـــدَّ واق�صى، 
فاأنـــَت تتخُذ م�قفًا ما من كيان تنتمي جلزئه الكرب، يتعقبك فيه كياٌن 

يّدعي اأنَّك �صاحبه.
مل يتطرق حيـــدُر الكعبي يف مقدمته الأهم للكتاب اىل قيمة الق�صتني 
اإل ب��صفهمـــا وثيقة اأدبية، وخطـــ�ات اأوىل لكاتب مل مينح ما يكفي 
مـــن احليـــاة ليف�صـــح اأكر، لكنه عـــدَّ الحتفـــاَء به )انت�صـــاٌف جلميع 
املبدعـــني من �صحايا النظـــام..( فه� يذكر اقـــراَن غ�صبان عي�صى من 
ال�صعـــراء والكتـــاب الذين اأتى النظام ببلطته علـــى ال�صن�ات الجمل 
مـــن حياتهـــم، فيذكر)عبـــد اجلليل امليـــاح وح�صن مطلـــق ومهدي طه 
وخالـــد المني وريا�س البكري وعبـــد اجلبار العي�صى واحمد عبا�س 
امليـــاح وفالـــح الطائي وعبـــد اجلليل الزبيـــدي وقي�س حيـــدر... تلك 
)الطاقـــات املدف�نـــة قبـــل اوانها( وبهـــذه �صيك�ن قد اأجـــاب عن اأكر 
ال�صئلة غرابًة، ومنح القارئ احلرية يف تاأمل التجارب تلك، اأو ماذا 

�صتك�ن عليه ل� اأنها اأكملت م�ص�راها حياًة وكتابًة !
ق�صتـــني  علـــى  اإل  ال�قـــ�ف  الق�صـــرية  حيـــاُة غ�صبـــان  مل متنحنـــا 
ق�صريتني)املـــزلُج ال�صـــدئ و القفا�ـــس( ن�صرتـــا يف جريـــدة املرفـــاأ 
الب�صريـــة بـــني العامـــني)1978-1979( هما فقط ماتـــرك، مع �صيٍء 
مـــن ر�ص�مات وتخطيطات، فقدت مع مافقد منه، بعد �صجنه واإعدامه 
�صنـــة 1983، لكـــنَّ الكتـــاَب جـــاء حافـــًل باأقـــلم ع�صـــرة مـــن الكتاب 
وال�صعراء)حممـــد خ�صري، حم�صـــن الرملي، يا�صـــني الن�صري، جميل 
ال�صبيبـــي، ل�ؤي حمـــزة عبا�س، حممـــد �صهيل احمد، مقـــداد م�صع�د، 
حممـــد عبد ح�صـــن، وحيد غامن( الذيـــن تناول�ا اللتماعـــة الق�صرية 
تلك)غ�صبـــان عي�صى(ثقافيـــا وحياتيًا، وكان بينهم مـــن �صّلط ال�ص�ء 
علـــى احلقبة تلـــك، وهناك من فح�س الق�صتني بعـــني النقد فدلنا على 
م�اطـــن هامـــة يف اآليـــة تعامل غ�صبـــان مـــع الكتابة، وتاأثـــري قدرته 

الت�ص�يرية يف �ص�غ مادته الق�ص�صية.
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ال ترتهن الحداثة الفنية 
باالآفاق الزمانية بينما التجييل 

مرهون بها كاختمار وامتداد 
بين اأمرين اثنين اأحدهما را�سخ 

واالآخر م�ستجد. وال تعني 
الحداثة االنقطاع واإنما هي 

كل تحول يتناءى عن الجمود 
ويحتج على التقليد ويبتعد عن 

المجاراة. وكذلك هو التجييل 
مع اإ�سافة البعد الزماني الذي 

به تكون االأحقية اأكثر من مجرد 
تحوالت وتطورات وانما هي 

ال�سرعية في اأن يتخذ التجييل 
من االمتداد مع ما قبله قاعدة 

لالنطالق في الزمان موؤ�س�سا 
بدوره عهدا جديدا لمن �سياأتي 

بعده.

هذه اخليطية الرفيعة ما بني احلداثة 
والتجيي����ل تبدو جد مهمة وح�سا�س����ة 
لي�س����ت  التحدي����ث  فني����ة  لأن  لي�����س 
تاريخي����ة كالتجيي����ل، ب����ل ه����ي اأي�سا 
منطقية يف اأن يك����ون وراء الت�سجيل 
التاريخ����ي حدث فني ع����ام يف اأبعاده 
و�سامل يف متغرياته فيتعا�سد الفني 
والتاريخي على �سنع اجليل الأدبي.

ول����و كان اأم����ر ولدة اجلي����ل متوقف����ا 
ووقائ����ع  مه����م  حيات����ي  ح����دث  عل����ى 
ا�ستثنائية ت�سج����ل كوثائق اجتماعية 
و�سيا�سي����ة بحج����ة اأنه����ا م����ن العم����ق 
والت�س����اع م����ا يجعله����ا حتم����ا موؤثرة 
يف الف����ن لكانت الجي����ال بال حمددات 
ولغ����دت التح����ولت الفني����ة م�ستم����رة 
عل����ى ق����دم و�س����اق ل�سيم����ا يف بل����دان 
حبلى بالأح����داث العا�سفة كانقالبات 
وثورات وتي����ارات. وبعب����ارة اأخرى 
نق����ول ل����و كان اأم����ر ا�ستي����الد الجيال 
الفني����ة  التحديث����ات  عل����ى  مق�س����ورا 
والتح����ولت الإبداعية وبغ�س النظر 
عن تاريخيتها ل����كان ظهور كل مذهب 
من املذاهب الأدبية التي عرفتها اأوربا 
كالرومان�سية اأو الواقعية اأو الرمزية 

وغريها يرافقها ظهور اأجيال اأدبية.
العقل����ي  التحيي����د  اأن  يف  خ����الف  ول 

ه����و اأح����د طرائ����ق الظف����ر باحلقيق����ة 
منظ����ري  اإ�س����رار  لك����ن  التاريخي����ة، 
التجيي����ل العق����دي على ع����دم التحييد 
العراقي����ني  النق����اد  ح����ال دون اتخ����اذ 
موقف����ا  خا�س����ة  وال�ستيني����ني  عام����ة 
عقلي����ا حازما و�سجاع����ا من مو�سوعة 
اجلي����ل  مقول����ة  ف�ساع����ت  التجيي����ل. 
واكت�سب����ت جناح����ات متوا�سلة األقت 
بظالله����ا على نق����اد املراح����ل الالحقة، 
خا�س����ة انهم كانوا اأق����ل قدرة ومعرفة 
وج����دوه  م����ا  ف����رددوا  �سابقيه����م  م����ن 
م����ن  الرغ����م  وعل����ى  ظهوره����م.  قب����ل 
حماول����ة بع�س النق����اد ر�سد الظاهرة 
والت�سكي����ك فيه����ا، غ����ري ان حماولتهم 
مل ت�سف����ر عن جديد ب�سب����ب غلبة النقد 
املرتكن اإىل التقليد وامليال اإىل ال�سري 
عل����ى م����ا �س����ار علي����ه ال�سابق����ون م����ن 

اأخطاء يف التعميم والتقييم.
ول م����راء يف اأن ظهور جي����ل جديد ل 
يعني حتول فني����ا اأو �سيا�سيا ح�سب، 
ب����ل ه����و اأكرث م����ن ذل����ك م�سريي����ة، به 
تنقلب موازين التاريخ الأدبي ويهتز 
الو�س����ط الثق����ايف هزا متام����ا كما يهز 
ظه����ور فل�سف����ة جديدة اأو تي����ار فكري 
اأو ت�سكي����ل جماعي اأو�س����اط املهتمني 
فت�س����ب �سراعات بني القدمي واجلديد 
وحت�سل نزاعات ب����ني الآباء والأبناء 
ال�سب����اب  ب����ني  اخلالف����ات  وحتت����دم 
وال�سي����وخ �سم����ن تكت����الت وحتزبات 
حي����ث كل ط����رف يزع����م ه����و الح�سن 
فريي����د اأن يك����ون ه����و الغال����ب. به����ذه 
ال�سيا�س����ي  الفه����م  ي�ستب����ك  الطريق����ة 
الفه����م  م����ع  والتاريخ����ي  والثق����ايف 
النق����دي ويك����ون لالأدبية اث����ر وتكون 
متاأثرة اأي�سا ب����كل �سيء حياتي حتى 
واإن كان مناطقي����ا واثني����ا مثال. واأي 
جيل جدي����د هو ظاه����رة لي�ست وليدة 
اللحظ����ة اأو طارئ����ة، ب����ل ه����ي حقيق����ة 
حا�سلة تعرب ع����ن نف�سها بكل و�سوح 
م����ن دون هيبة من �سلطان جيل �سابق 
اأو ريبة م����ن ان�سمام املزي����د اإليها يف 

وقت القادم.
بهذه الطريقة يك����ون التجييل حقيقيا 
وبخالف����ه يك����ون مبني����ًا عل����ى اأ�س�����س 
واهي����ة واأهم هذه الأ�س�س ال�سراعات 
الإيديولوجي����ة الت����ي جتع����ل اجليلية 
ال�سيا�س����ة،  ولي����دة  ظاه����رة  كاأنه����ا 
وعنده����ا ل����ن يك����ون م����ن وراء افتعال 
اجلي����ل اأي طائل فن����ي يقت�سي وجود 
حت����ول. ومهما بن����ى علي����ه الالحقون 
ف�سيظ����ل بن����اء افتعالي����ا لن متغريات 
الأدب  كمتغ����ريات  لي�س����ت  ال�سيا�س����ة 
حتى يكون وراء ا�ستبداد ال�سرتاكي 
فني����ة  نتائ����ج  مث����ال  بالربج����وازي 
الغال����ب  ق�سي����دة  جتع����ل  وحت����ولت 

ق�سي����دة فار�س����ة  عل����ى  بنيته����ا 
تك����ون  اأو  اخلائ����ب 

الكرثة متدارية ب�سلطة القلة.
وم����ن غ����ري امل�س����روع اأن نوؤ�س�س على 
مث����ل هذه اخللفي����ة املوؤدجل����ة اأجيال. 
واإذا اأ�سفن����ا اإىل م����ا تق����دم املعياري����ة 
العقدي����ة التي فيها ال�سنوات الع�سر ل 
قبلها ول بعدها كافية لإعالن الجيال 
فعنده����ا تغدو اإ�سكالي����ة التجييل اكرب 

ا�سكاليات نقدنا الأدبي املعا�سر.
الإ�سكالي����ة  ه����ذه  اإن  قلن����ا  واإذا 
خم�سو�س����ة بنقدن����ا العراق����ي وحده 
فالأن م����ا �سهده العراق عل����ى م�ستوى 
وم�ست����وى  احلداثي����ة  التح����ولت 
وتب����دلت  ال�سلط����ات  يف  النتق����الت 
اليديولوجية  والتمرحالت  الأحزاب 
اقت�س����ى ب�س����كل اأو باآخ����ر تخ�سي�س 

هذه الإ�سكالية بنقدنا دون �سواه.
ونظ����رة فاح�س����ة يف خارط����ة نقدن����ا 
الأدبي منذ منت�س����ف القرن الع�سرين 
اإىل وقتن����ا الراهن �ستك�س����ف لنا كيف 
تغلغل����ت ه����ذه الإ�سكالي����ة يف جهازنا 
املفاهيمي وال�سطالحي تغلغال جعل 
منوه معوجا، ف����كاأن التجييل العقدي 
اإىل  اأ�س����اءت  هرموني����ة  حقن����ة  ه����و 
مع����دلت منو ه����ذا اجلهاز ف����كان تارة 
يف����رط يف من����وه ب�سكل غ����ري طبيعي 
وت����ارة اأخ����رى ي�سيب����ه ال�سم����ور فال 
يلحق حتى باحل����د الطبيعي. ومن ثم 
ل نواف����ق القول بان اإ�سكالية التجييل 
نقدن����ا  عل����ى  بالنف����ع  ع����ادت  العق����دي 

العراقي مبعنى اأنها ظاهرة �سحية.
ومل يك����ن الناق����د العراق����ي يف الغالب 
التجيي����ل  م����ع مو�سوع����ة  مت�ساحل����ا 
العق����دي، بل كان عل����ى وعي بخطورة 
ع����دوى  اأخ����ذت  ان  من����ذ  اإ�سكالياته����ا 

التجييل ت�سري يف العقود الالحقة.
واإذا كان الناق����د عبد اجلبار عبا�س قد 
ط����رق مو�سوعة التجيي����ل �سمنيا من 
خ����الل انتق����اد )ال�سع����راء ال�ستينيني( 
املتحم�سني لفكرة النقطاع عن اجليل 
ال�سابق، ف����اإن الناقد فا�س����ل ثامر كان 
اأك����رث ق�سدية وه����و ي����رى اأن هاج�س 
التجيي����ل والنتم����اء اإىل جتربة جيل 
�سعري حم����دد اأو حقب����ة زمنية معينة 

ظ����ل يالحق ال�ساعر العراقي.. بيد انه 
مل�����س وراء هاج�س التجيي����ل ايجابية 
تدفع نحو التجريب وجتاوز املاألوف 
الدافع����ة  الدينامي����ة  الق����وى  وكاأح����د 
بحركة احلداث����ة ال�سعرية يف العراق 
الي����وم،  وحت����ى  اخلم�سيني����ات  من����ذ 
رابط����ا بني ق����وة ه����ذا الداف����ع ورغبة 
ال�ساع����ر ال�س����اب يف حتقي����ق التف����رد 

واخل�سو�سية.
ولذل����ك تتبع الناق����د احلداثة ال�سعرية 
مبرحلتيه����ا: الأوىل املتمثلة بق�سيدة 
التفعيلة التي و�س����ع ال�سعراء الرواد 
تقاليدها يف اخلم�سينيات وما بعدها 
والثاني����ة املتمثل����ة ب�سع����راء ق�سي����دة 
تقاليده����ا  له����ا  الت����ي و�سع����ت  الن����رث 
بنهاي����ة الق����رن الع�سري����ن. وعد جملة 
)�سعر( اللبنانية رافدا من روافد هذه 
احلداثة لكن����ه حتّفظ على )حداثانية( 
هذه املجلة وعّد حداثة يو�سف اخلال 
الأوىل  املرحل����ة  مثل����ت  تنظريي����ة، 
يف احلداث����ة بينم����ا حداث����ة ادوني�����س 
الثاني����ة  املرحل����ة  مثل����ت  تطبيقي����ة، 

وعنيت بالتجديد ال�سكلي.
و�سّخ�����س الناقد جت����ارب رواد حركة 
ال�سع����ر احلر مبينا ان����ه)مل يعد ممكنا 
للحداث����ة  حرك����ة  اأي����ة  ع����ن  احلدي����ث 
الإ�ساف����ات  ع����ن  مبع����زل  ال�سعري����ة 
قّدمه����ا  الت����ي  التاأ�سي�سي����ة  الإبداعي����ة 
جي����ل ال����رواد..( لكن����ه واإح�سا�سا منه 
باأن يف هذا الق����ول حيفًا اإزاء جتارب 
اأ�سيلة �سهدتها العقود الالحقة للرواد 
� تراج����ع عن حتديده ال�س����ارم اأعاله، 
ال�سعري����ة  احلداث����ة  ملفه����وم  حم����ددا 
ثالث مراح����ل اأو حلقات، ولكل حداثة 
�سماته����ا. فو�س����ع ال�سع����ر )ال�ستيني( 
للحداث����ة  الثاني����ة  املرحل����ة  �سم����ن 
بعب����ارات  بالعقدي����ة  مق����را  ال�سعري����ة 
مثل)ب����دا ال�ساع����ر ال�ستين����ي / تبلور 

موقف ال�ساعر ال�ستيني(
ولن فه����م احلداثة كتعبري جمايل عن 
احلاجة اإىل التجدي����د يت�ساد مع هذه 
ال�سنوات الع�سرية التي فيها ل تت�سح 
الناق����د  ع����اد  ب�س����كل جل����ي،  احلداث����ة 

ليوؤك����د)اأن التجرب����ة ال�ستينية مل تكن 
جتربة من�سجمة فنيا وروؤيويا ب�سكل 
كام����ل..اإل ان هذه ال�س����ورة املراهقة 
لبداي����ات التجربة ال�ستينية مل ت�ستمر 
ال�ساع����ر  م����ا راح  اإذ �سرع����ان  طوي����ال 
موقف����ه  يف  النظ����ر  يعي����د  ال�ستين����ي 
وروؤياه( ول يخفى مق����دار التوفيقية 
التي حالت دون اتخاذه موقفا حمددا 

من احلداثة اأو من التجييل.
و�سب����ه الناقد فا�سل ثام����ر ما وقع فيه 
م�س����روع ادوني�����س احلداث����ي وبي����ان 
احلداث����ة املن�س����ور يف جملة)مواقف( 
مب����ا وقع في����ه �سعراء العق����د ال�ستيني 
�ساب����ة  جت����ارب  ومعه����م  الع����راق  يف 
حاولت تتبع جتاربه����م فكانت �سدمة 
احلداث����ة ه����ي يف غيابها ع����ن حياتنا 
لتظ����ل جمرد م�سروع نظ����ري مطروح 
اأم����ام امل�ستقب����ل. اأم����ا ادوني�����س فظ����ل 
اأ�سري اأوه����ام التجري����ب والتنظري ما 

بني املغايرة واملماثلة.
ال�سع����ري/  )البي����ان  الناق����د  واأوىل 
1969( اهتمام����ا ومل يج����د يف فقراته 
اإىل  اأ�س����ار  ولكن����ه  اأ�سئل����ة،  اأو  �س����كا 
اأه����م  كان����ت  ال�سريالي����ة  الأف����كار  اأن 
موؤث����ر اأجنب����ي ترك اأث����رًا يف ال�سعراء 
العراقي����ني.. ويخي����ل اإيّل اأنه����ا تركت 
اأثرا فقط يف الطاحم����ني اإىل التجديد 
فق����ط ومنهم فا�س����ل الع����زاوي. فكان 
البيان ال�سع����ري ا�ستن�ساخا لكثري من 
الأفكار ال�سريالية عم����ل على تطبيقها 
ب فيها  الع����زاوي وح����ده وظ����ل يج����رِّ
فكان����ت �سرياليته وا�سحة يف �سعره. 
وهذا موؤ�سر من موؤ�سرات ف�سل البيان 
يف اأن يكون معربا عن )جيل �سعري( 
� اأن نحن افرت�سنا اأن البيان ال�سعري 
ُكت����ب عل����ى ني����ة النته����اج اجلماع����ي 
كتاب����ة  ني����ة  عل����ى  يك����ن  ومل  للجي����ل 
افتتاحية ملجلة تريد تقليد جملة �سعر 
اللبناني����ة � ولع����ل جمل����ة �سع����ر نف�سها 
من�سوخة عن اأ�س����ل اأجنبي.! ثم كيف 
لل�سريالي����ة اأن تنجح داخل جيل وهي 
نف�سها مل ت�ستطع تر�سيخ اأفكارها، بل 
مل تلق جناحا اأ�س����ال داخل حا�سنتها 

التي ولدت فيها وهي اأوربا !!.
ومل يكن التجيي����ل بالن�سبة اإىل الناقد 
فا�س����ل ثام����ر �س����وى هاج�����س حداثي 
يزاحم����ه النظ����ر اإليه بو�سف����ه حتقيبا 
مراح����ل  يف  وظيفت����ه  )واأدى  اأي�س����ا 
اأدبية معينة من تط����ور الأدب العربي 
احلدي����ث يف الق����رن الع�سري����ن اإل انه 
ل ميك����ن ان يطلق ب�س����ورة اعتباطية 

دومنا مربر فني اأو مرحلي مقنع(.
وبع����د ه����ذا الت�ساب����ك ب����ني التحدي����ث 
والتحقيب، تو�س����ل الناقد اإىل اأن يف 
م�سطلح التجيي����ل تعقيدا يثري كثريا 
م����ن الإ�سكاليات)فقد اعتاد الدار�سون 
على افرتا�س توفر �سيء من امل�ساواة 

اأو التكافوؤ بني م�سطلح اجليل الأدبي 
والعق����د وكاأن اجلي����ل ي�س����اوي عق����دا 
زمنيا واحدا.. وم����ع هذه الإ�سكاليات 
وظيفت����ه  امل�سطل����ح  ه����ذا  اأدى  فق����د 
املجازية وبدا م����ربرا وموفقا اإىل حد 
كب����ري بو�سف����ه موا�سع����ة ا�سطالحية 
ناجمة عن عقد ب����ني الناقد والقارئ.. 
ين�س����رف حتديدا اإىل اجت����اه مذهبي 
اأو فني حمدد مثل جيل ال�ستينات يف 

ال�سعر..(.
واإذا كانت اإ�سكالي����ة التجييل العقدي 
ق����د وّل����دت عيوبا، ف����ان الناق����د اقرتح 
اأي  الأدب  اإىل  م����ن اجلي����ل  حتويله����ا 
واأدب  ال�سبعيني����ات  اأدب  نق����ول  اأن 
الثمانينيات..وهو م����ا نرى فيه نوعا 
اأج����ل  م����ن  م����ن الو�سطي����ة يف احل����ل 
جت����اوز ا�سكاليات التجييل. ولقد كان 
الناق����د م�سيبا متام����ا وهو يربط هذه 
الإ�سكالي����ة مبا مر به املجتمع العراقي 
من ظ����روف جعلت ال�سعراء يتطلعون 
اإىل حتدي����ث بني����ة ال�سع����ر الداخلي����ة 
واللتح����اق بالع�سر فوجد ان ال�ساعر 
كان  عام����ة  ب�س����ورة  )اخلم�سين����ي( 
يف  وايجابي����ا  واقع����ه  م����ع  متوافق����ا 
التعامل معه. وكان يعد نف�سه اإىل حد 
ما �سوت املجتمع واملعرب عن همومه 
ال�ساعر)ال�ستين����ي(  ام����ا  واأ�سواق����ه. 
ف����كان يف خ�سام مع الواقع اخلارجي 
ومل يك����ن م�سروعه لإ�س����الح املجتمع 
�سوى م�سروع فردي. ثم جاء ال�ساعر 
)ال�سبعين����ي( ليعي����د تدريجي����ا ال�سلة 
املقطوع����ة مع املوؤ�س�س����ة الجتماعية. 
الثمانيني����ات  �ساع����ر  ووا�س����ل 
الطري����ق نف�س����ه وبل����ون م����ن التداخل 
ب����ني جتربت����ي �سع����راء ال�سبعيني����ات 

وال�ستينيات.
ومم����ا اأخذه الناق����د فا�س����ل ثامر على 
نق����د ال�سع����ر يف العراق، ان����ه مل ي�سع 
ح����دا فارقا يف فهم احلداثة يف درا�سة 
التج����ارب ال�سعري����ة، ومّث����ل على ذلك 
بالدرا�س����ات الأكادميي����ة قريب����ة العهد 
بدعوات التجييل كدرا�سة علي عبا�س 
علوان )تطور ال�سعر العربي احلديث 
اطيم�����س يف  الع����راق( وحم�س����ن  يف 
كتابه)دي����ر املالك( اأو ط����راد الكبي�سي 
العراق����ي  ال�سع����ر  )يف  كتاب����ه  يف 
اجلديد( اأو مالك املطلبي يف كتابه)يف 
العراق����ي  لل�سع����ر  اللغ����وي  الرتكي����ب 
املعا�س����ر(. وعل����ل ال�سب����ب بالمت����داد 
ملا كان �سائع����ا اآنذاك ������ اأي ثمانينيات 
القرن املا�سي ��� يف الدرا�سات النقدية 
اأن  اإىل  متو�س����ال  العرب����ي،  لل�سع����ر 
التجيي����ل توا�س����ل وامت����داد فني بني 
التج����ارب، ف����ال ولدة جلي����ل تفرت�س 
حتم����ا وجود قطيعة واإمن����ا هو حوار 
الجيال باجتاه التجدي����د والتحديث 

يف الق�سيدة العربية.

د. نادية هناوي

جدة/ عالء املفرجي
ثائر �سالح

العدد )5319( ال�سنة الع�سرون - الأحد )4( كانون الأول 2022

اأعل���ن مهرجان البح���ر الأحم���ر ال�سينمائي 
الدويل اليوم عن برناجمه اجلديد بعنوان 
مم  »البحر الأحمر: روؤية جديدة«؛ حيث �سُ
الربنام���ج ليكون منرًبا لعر�س امل�سروعات 
الت���ي تطرح روؤي���ة �سنيمائي���ة جديدة. كما 
اأزاح املهرج���ان ال�ستار عن الأفالم املختارة 
والتي �سيتم عر�سها يف اإطار هذا الربنامج 

خالل الدورة الثانية من املهرجان.
يحتف���ي الربنام���ج اجلدي���د بالأف���الم التي 
تتن���اول مو�سوع���ات متمي���زة جتم���ع بني 
اجلراأة واملتع���ة والإثارة. وق���د مت اختيار 
ثماني���ة اأفالم م���ن مناطق متع���ددة للعر�س 
�سم���ن برنام���ج الروؤية اجلدي���دة. وجتمع 
الأف���الم املخت���ارة فكرة اأ�سا�سي���ة م�سرتكة، 
اجلريئ���ة  املو�سوع���ات  ط���رح  وه���ي  األ 
واحل�سا�س���ة وتناوله���ا م���ن منظ���ور جديد 

ومثري.
ومبنا�سب���ة الإعالن ع���ن الربنامج اجلديد، 
�س���رح كليم اأفتاب، مدي���ر الربنامج الدويل 
ملهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل، 
قائ���اًل »نه���دف يف مهرج���ان البح���ر الأحمر 
ال�سينمائي الدويل اإىل اإلهام اجليل اجلديد 
م���ن �سناع الأف���الم من خالل اإلق���اء ال�سوء 
عل���ى جمموع���ة متنوعة م���ن الأف���الم التي 
�ستغ���ري روؤيتنا حول مفه���وم ال�سينما. كما 
اإن اإ�ساف���ة هذا النوع اجلدي���د من الربامج 
للدورة الثانية للمهرجان من �ساأنه اأن يفتح 
املجال لالأ�س���وات والآراء اجلديدة ويدعم 
ال���روؤى احلديث���ة ح���ول �سناع���ة الأف���الم، 
وبالتايل يدفعنا اإىل روؤي���ة ال�سينما ب�سكل 

خمتلف.«
وم���ن الأف���الم الت���ي �سيت���م عر�سه���ا، فيلم 
والفيل���م  ي�ستعر����س  ال�سم���اء«،  »�سظاي���ا 
الوثائقي الث���اين للمخ���رج املغربي عدنان 
برك���ة، وال���ذي ا�ستغرق���ت �سناعت���ه ع���دة 
�سن���وات، ق�سة رجلني يجوب���ان ال�سحراء 
املغربي���ة بحًث���ا ع���ن ال�سظاي���ا الهاوية من 
ال�سم���اء والتي ت�ستهر بها �سحراء املغرب. 

ورغ���م اخت���الف غاياتهم���ا، يهي���م كل م���ن 
حممد، الرّحالة وجامع النيازك الغارقة يف 
في���ايف ال�سحراء الغربي���ة، بحًثا عن حياة 
اأف�سل له ولأ�سرته، وعبد الرحمن، الباحث 
والع���املمِ املرموق، الذي ي�ستع���ني بالنيازك 
عل���ى  وحتّولته���ا  احلي���اة  ج���ذور  لفه���م 
كوك���ب الأر����س، يف ال�سح���راء املتناهية. 
ول يتخي���ل اأي منهما اأن عملي���ة البحث لن 
تقت�س���ر على جمع ال�سخ���ور، حيث تتمتع 
ه���ذه الأر�س القاحل���ة بقوة خا�س���ة قادرة 

على تغيري الواقع.
املهرج���ان  ب���داأت عرو����س  ق���د  وق���د  ه���ذا 
باأق�سام���ه املختلفة اعتب���ار من يوم اجلمعة 
ثاين اأيام املهرجان، فف���ي ق�سم )اختيارات 
وحده���ا  »غ���ودار-  فيل���م  عر����س  عاملي���ة( 
ال�سينم���ا« فيل���م وثائقي م���ن تاأليف �سرييل 
لوثي عن املخ���رج الراحل جان لوك غودار 
حي���ث نتعّرف اأك���رث على جانب���ه العاطفي، 
و�سغف���ه والتزام���ه الالحم���دود اإزاء الفّن، 
ب�سفت���ه الع���ّراب الأول للموج���ة الفرن�سية 
ال�سينمائي���ة �سم���ن مطلع �ستينّي���ات القرن 
املن�سرم، واملخرج ال���ذي ترك عالمًة فارقة 
يف تاري���خ ال�سينم���ا؛ ب���اإرث يزيد عن 100 
فيل���م. وم���ن خ���الل ه���ذا الفيل���م الوثائقي؛ 
نقرتب اأكرث م���ن �سخ�سية غودار الإن�سان، 
التي واإن اكتنفها الغمو�س، اإل اأنها حتتفظ 

ب�سحٍر واأ�سالة تنفذ اإىل كّل القلوب.
وعر����س اأي�سا الفيل���م التون�س���ي »اأ�سكال« 

وه���و اأول فيل���م روائ���ي طوي���ل للمخ���رج 
التون�س���ي يو�س���ف ال�ساب���ي املدع���وم م���ن 
�سن���دوق البح���ر الأحم���ر. ت���دور اأحداث���ه 
الفيل���م يف اإح���دى حدائ���ق قرط���اج ب�سمال 
تون����س. يت���م العث���ور عل���ى جث���ة حمرتقة 
حلار�س ليلي من بني ال���ركام �سمن حديقٍة 
مهج���ورة، متيل النياب���ة العاّم���ة لتقييدها 
كحالة انتحار، ومع �سغطهم على �سابطّي 
التحقيق »فاطم���ة« و«بطل« لإنهاء التحقيق 
يف اأ�سرع وق���ت، تظهر �سل�سلة متتابعة من 
اجلث���ث املحرتق���ة، يفرت����س ال���راأي العام 
معه���ا اأّنها لي�ست مّت�سل���ة وح�سب؛ بل اأنها 
ُتنذر بعق���اٍب �سيا�سّي للبلد. �سمن اإطار من 
الغمو�س واجلرمي���ة النوارّية ال�سيا�سّية؛ 

ومعاجلة جريئة وعميقة.
عربي���ة(  )اأف���الم  برنام���ج  يف  وعر����س 
فيل���م »اأغني���ة الغ���راب« اأول فيل���م للمخرج 
ال�سع���ودي حمم���د ال�سلمان. ت���دور اأحداث 
الفيلم حينم���ا ُي�سّخ�س نا�س���ر بال�ّسرطان، 
ت�ستحيل حيات���ه اإىل جحيم، ول ينقذه منه 
اإل الفت���اة اجلدي���دة الآ�س���رة الت���ي ت�سيطر 
على هواج�سه؛ فيحي���ا مقاوًما مر�سه على 
اأمل الف���وز بحّبها. وبينم���ا يواجه غياهب 
ا م���ن التدّخل اجلراحّي  امل���وت، ل يجّد مفرَّ
ال���ذي ل ميك���ن التكّه���ن بنتيجت���ه. تتفاعل 
كل ه���ذه ال�سراع���ات يف قلبه وعقل���ه مًعا؛ 
ويح���رّيه ال�س���وؤال الأب���دي: ه���ل تنجين���ا 

اأغاين احلّب من الن�سغال باملوت؟.

زرت نهاية الأ�سبوع املا�سي مدينة نورنربغ 
)وت�سم���ى كذل���ك نورم���ربغ( زي���ارة للقي���ام 
بجولة »مو�سيقي���ة« وثقافية فيها والوقوف 
اأم���ام الأماك���ن املرتبط���ة بتاري���خ املو�سيقى 
الت���ي قراأت و�سمع���ت عنها الكث���ري. كنت قد 
توقف���ت يف هذه املدين���ة الأملانية قبل ع�سرة 
�سن���وات لعدة �ساع���ات يف طريقي، للتجول 
يف املدين���ة التاريخية التي كانت واحدة من 
امل���دن املهم���ة يف الإمرباطوري���ة الرومانية 
املقد�س���ة. تق���ع املدين���ة يف بافاري���ا جنوبي 
اأملانيا �سمن منطقة تعرف با�سم فرانكونيا، 
وهي منطقة متميزة �سكنتها قبائل الفرجنة 
اجلرماني���ة �سم���ن دوقي���ة فرانكوني���ا التي 
ّم���ت معظ���م اأرا�سيه���ا اإىل مملك���ة بافاريا  �سُ
بع���د ح���روب نابلي���ون. نورنربغ ه���ي اأكرب 
مدن فرانكونيا الرئي�سية الثالث مع مدينتي 
املدين���ة  �سه���دت  وبام���ربغ.  فورت�سب���ورغ 
اأواخ���ر  يف  كب���ريًا  ث���راءًا  المرباطوري���ة 
الع�س���ور الو�سطى وع�س���ر النه�سة ب�سبب 
موقعه���ا عل���ى خ���ط التج���ارة ب���ني ال�سم���ال 
واجلن���وب يف اأوروبا كذلك، وُع���دت مركزًا 
من مراك���ز النه�سة الأوروبي���ة يف ال�سمال. 
ي�سك���ن املنطق���ة خلي���ط م���ن الربوت�ستان���ت 
يف  للربوت�ستان���ت  غلب���ة  م���ع  والكاثولي���ك 
عم���وم فرانكونيا. جن���د يف نورنربغ اليوم 
ن�سبة عالي���ة من املهاجرين ت�س���ل ما يقارب 
ن�سف ال�س���كان. مير يف املدين���ة نهر �سغري 
ا�سم���ه بيغنت�س، تقع علي���ه م�ست�سفى الروح 
القد����س وهي واح���دة من اأق���دم م�ست�سفيات 
اأوروبا الو�سطى التي تاأ�س�ست �سنة 1332، 
وه���ي الي���وم ت�س���م م�ساكن���ًا لكب���ار ال�س���ن 

ومطاعم.
اأه���م موؤلف مو�سيقي يرتب���ط ا�سمه باملدينة 
اأو  ه���و ع���ازف الأورغ���ن يوه���ان با�سلب���ل 
�ساح���ب   ،)1706  -  1653( باخلب���ل 
قطع���ة الأورغ���ن ال�سه���رية »كان���ون يف ره 
2020/11/29(. وهناك  ال�سغري« )امل���دى 
مو�سيقيون اآخرون مثل كونراد باومان اأحد 

ع���ازيف الأورغن الأوائل من القرن اخلام�س 
ع�س���ر، وك���ورت زاخ�س من الق���رن ال�ساد�س 
ع�س���ر، وه���و ال�ساع���ر واملغن���ي والإ�سكايف 
ال���ذي ا�ستهر يف الق���رن التا�سع ع�سر بعد اأن 
اأ�سبح ال�سخ�سية الرئي�سية يف اأوبرا فاغرن 
امل�سم���اة اأ�ساطني الغن���اء يف نورنربغ التي 

انتهى من تاأليفها �سنة 1867.
يوج���د يف نورنربغ اأحد اأك���رب دور الأوبرا 
يف اأملاني���ا، وق���د ُبن���ي ب���ني 1903 1905- 
عل���ى طراز الفن احلديث ال�ساحر. يوجد يف 
الأوبرا مق���ر فرقة نورن���ربغ الفيلهارمونية 
الت���ي تعد ثاين اأكرب فرق���ة يف بافاريا، وهي 
ت���ربز بتق���دمي اأعم���ال الف���رتة الرومانتيكية 
واحلديث���ة. ويوج���د يف املتح���ف الوطن���ي 
اجلرماين ق�سم خا����س بالأدوات املو�سيقية 
 500 م���ن  »متوا�سع���ة«  يعر����س جمموع���ة 
الق���رن  اإىل  بع�سه���ا  يع���ود  ثمين���ة،  قطع���ة 
ال�ساد�س ع�س���ر. وي�سم املتحف كذلك الكثري 
من الكنوز يف اجلناح اخلا�س بفنون ع�سر 

النه�سة على وجه خا�س.
لك���ن نورن���ربغ، وب�سبب كونها اأح���د مراكز 
المرباطوري���ة الرومانية املقد�س���ة، ت�ستهر 
بالفنون والنحت والعم���ارة، فقد عا�س فيها 
اأح���د   )1528  -  1471( دورر  اآلربي�س���ت 
اأب���رز واأه���م النحات���ني والر�سام���ني الأمل���ان 
يف ع�س���ر النه�س���ة، يع���ود اأ�س���ل دورر اإىل 
مدينة اآيتو�س �سرق���ي بالد املجر، وهاجرت 
عائلت���ه اإىل نورن���ربغ حي���ث ول���د. ول يقل 
عنه اأهمية النح���ات فايت �ستو�س )1450 - 
1533( الذي نقف اأمام منحوتاته اخل�سبية 

منبهرين اليوم اأي�سًا.

 لطفية الدليمي
قناديل

قّلم����ا ننتبه اإىل حقيق����ة اأّن معظم اأفكارنا ومعتقداتنا هي �سناعة 
اآيديولوجي����ة خال�سة. الآيديولوجيا بتعريفها الجرائي هي كل 
مانقبله من غري اأ�س�����س اإختبارية يف العامل الواقعي؛ اأو مبعنى 
اآخر مان�سّميه يف الأطروحات الفكرية )الن�سق القائم على قبول 
ذاتي Belief – Based System(. الدين – طبقًا لهذا الفهم - 
اآيديولوجيا، وكذا الف����ن وال�سيا�سة والقت�ساد و�سائر املنا�سط 
الفكري����ة. لي�����س من جتربة خمتربي����ة تقول ل����ك اأّن اأّن املارك�سية 
نظ����ام متقدٌم على الراأ�سمالي����ة، اأو اأّن هذا الدين اأف�سل من الدين 
الآخر، اأو اأّن ال�سواق احلرة عنوان التقدم القت�سادي احلثيث. 
ه����ذه قناعات اأن����ت تقبله����ا اأو ترف�سها يف اأي وق����ت ت�ساء. حتى 
العلم الذي يفرت�ُس في����ه اأن يكون �سديدًا طبيعيًا لالآيديولوجيا 

لتخلو بع�س ممار�ساته من رائحة الآيديولوجيا.
ترتت����ُب على الوقائ����ع ال�سابقة نتائج متف����ق عليها بحكم اخلربة 
واملمار�سة اليومية. هذه النتائج يجب اأن لنن�ساها اأو نتنا�ساها 
حت����ت اأي ظ����رف. ميكن تلخي�س هذه النتائ����ج يف �سكل متوالية 

منطقية اأر�سطية:
اأوًل: كل اآيديولوجيا هي �سكل ميتافيزيقي من اخلربة.

ثانيًا: كل اإن�سان هو كائن اآيديولوجي ب�سكل من ال�سكال.
ثالث����ًا: اإذن، كل النا�س ه����م ميتافيزيقيون، وم����ن اخلطل اإعتبار 

الب�سر كائنات عقالنية خال�سة كل اآن ويف كّل الأمكنة.
اجلرع����ة امليتافيزيقية مطلوب����ة للحياة مثلم����ا اأّن الآيديولوجيا 
واق����ع حال لمف����ّر من العرتاف ب����ه. احلقيقة املرتتب����ة على هذا 
اأّن الن�س����ان ميك����ن له الرتّحل ب����ني اجلغرافي����ات الآيديولوجية 
قريب����ًا اأو بعيدًا لأّن خرائ����ط الآيديولوجيا تتغري دومًا، واأحيانًا 
يكون التغيري م�سحوبًا مبظاهر عنفية موؤملة. حتى الخالقياُت 
Ethics الت����ي لطاملا ح�سبناها ميدانًا يتعاىل على الآيديولوجيا 
ق����د تكون مظهرًا من مظاهر اآيديولوجي����ا تطورية لنعرف عنها 

ال�سيء الكثري.
كان����ت هذه املقدمة الفل�سفية �سرورية لتثبيت دعائم مو�سوعنا. 
دعونا الآن ندل����ُف اإىل عامل الوقائع ال�سلبة. اأذكُر فلمًا �سينمائيًا 
للمخرج العاملي )يو�سف �ساهني( يخاطُب فيه اأحد املمثلني زمياًل 
له: " اأنت عندما تك����ره بعد حب جارف �ستكون كراهيتك لمثيل 
لها. �ستك����ون باملقدار الذي كانه حبك. اأنت تريد من كراهيتك اأن 
تك����ون تعوي�سًا ل����ك عن حبك ال�سائ����ع. امل�سكل����ة اأّن كراهيتك لن 

تنجح يف اإطفاء نارك ولن توؤذي من اأحببته �سابقًا.... ».
تبدو يل عبارة بطل �ساهني تو�سيفًا دقيقًا حلال الكائن امل�سكون 
بالآيديولوجي����ا )وكلن����ا م�سكونون به����ا مبقادي����ر متفاوتة تبعًا 
لتدريبن����ا العلم����ي واأو�ساعن����ا القت�سادية ونظرتن����ا اإىل الكون 
واحلي����اة(، واإذا كان����ت اخليان����ة ه����ي ال�سب����ب ال����ذي دف����ع بطل 
�ساه����ني لتغي����ري بو�سلة حب����ه اإىل موؤ�سر الكراهي����ة العمياء فاإّن 
وقائ����ع حمّددة حت�سل يف بقاع بعيدة عّنا قد تكون كافية لتغيري 
حمّدداتن����ا الآيديولوجي����ة. نتوهم اأحيانًا اأنن����ا مريدون خل�ساء 
لآيديولوجيا حم����ّددة متامًا مثلما ي�سبُط جه����از األكرتوين على 
)و�سعية امل�سنع(، ثّم نكت�سف كم نحن كائنات ه�سة تكفي خفقة 
ريح لتحويل اأ�سرعتها الآيديولوجية بعيدًا عن م�سعى �سروعها 
الأول. اله�سا�س����ة خ�سي�س����ة مالزمة ل����كل اآيديولوجيا، واليقني 
قري����ن القبول الأعمى من غري م�ساءل����ة، ولي�س يف اله�سا�سة من 
منق�س����ة. العلم ال����ذي تتاأ�س�س عليه حياتن����ا املعا�سرة هو املثال 

الأعظم له�سا�سة الن�ساق الفكرية املتحولة دومًا.
باغتتن����ا كوفي����د كم����ا اع�س����ار فكري وتهدي����د وج����ودي فانقلبت 
الف����كار والمزج����ة اليديولوجي����ة واختلط����ت حواب����ل الي�سار 
بنواب����ل اليمني، ث����م بعد اأن هداأت حمى كوفي����د قلياًل حّلت علينا 
الوقيعة الرو�سية الوكرانية التي ميكن ت�سميتها حرب العوامل 
�سد رو�سيا البوتيني����ة، وهنا زاد �سجيج البلبلة بعد اأن فر�ست 
مفاعيل هذه احل����رب ح�سورها الطاغي عل����ى مائدة الأوربيني. 
م����ن كان يتخيُل اأن يعاين الربيطانيون نق�سًا يف بي�س الطعام؟ 
اأو اأن يع����اين الملان �سعوبة يف توريد ورق التواليت؟ لكّن هذا 

ماح�سل و�سهدناه جميعًا.
مّثل���ت واقعت���ا كوفيد وال�س���دام الرو�سي – الأوك���راين فر�سة 
لبع�سن���ا ملراجع���ة ن�سق���ه الآيديولوجي، وهذا اأم���ر ممكن دومًا 
؛ لك���ن اأم���رًا لفتًا ح�س���ل يف خ�سم هذه املراجع���ة: راح بع�سنا 
ينزل���ق م���ن الي�س���ار اليديولوجي الق�س���ي اإىل تخ���وم اليمني 
الرادي���كايل، متمث���اًل دور بط���ل �ساه���ني عندم���ا ا�ستب���دل حب���ًا 
بكراهي���ة. املثري يف المر اأن حت�سل هذه املراجعة حتت �سغط 
وقائ���ع راآه���ا بع�سنا اأق���رب اإىل الكفر بالكتب املقد�س���ة اأو اإنكار 
املحرق���ة النازية. ت�ساءلوا مث���اًل: كيف ميكن اأن ترتّد الدول اإىل 
جغرافياته���ا املحلي���ة ال�سيق���ة يف ع�س���ر يب�سر بف���رط العوملة؟ 
تعال���ت نظريات املوؤامرة، ودفع���ت الوقائع ال�سغرية ملراجعات 
كب���رية على كّل ال�سعد، وبع�س املراجعات طالت تخومًا فكرية 
متقدم���ة عل���ى �ساكل���ة م�ساءل���ة من نح���ن؟ وماح���دود فردانيتنا 
النف�سي���ة والذهنية واملادي���ة )البيولوجي���ة(؟ وما�سكل عالقتنا 
مب���ا ي�سمى )الوطن( ونظرائن���ا من املواطن���ني؟ واأ�سئلة كثرية 

اأخرى.
متّهل����وا اأيه����ا ال�س����ادة املت�سائل����ون. ت�ساوؤلتك����م حت����ى اإن كانت 
اإ�س����ارة اإىل ن�ساطك����م الذهني املتق����ّدم لكنها تغف����ُل حقيقة بدائية 
اأوىل: كّل اآيديولوجي����ا ه����ي رفاهية فكري����ة يف التحليل الأخري. 
هل ميك����ن اأن يكون اجلائ����ع كائنًا موؤدجلًا ب�سع����ارات اليمني اأو 
الي�س����ار اأو اأوا�سطهم����ا؟ اأنت عندما ت�سب����ُع حاجاتك البيولوجية 
ال�سا�سي����ة تتاُح لك حينه����ا رفاهية التفكر ال����ذي لين�سغًل بنداء 
املع����دة اجلائع����ة اأو اجل�س����د العلي����ل اأو عوام����ل اإفن����اء الوج����ود 
الب�س����ري. الدول - كذلك - مثل الكائن����ات الب�سرية مع فارق اأنها 

اأكرث براغماتية وعدوانية.
جمي����ٌل وم�س����ّرٌف اأن يراجع اإن�س����ان روؤيت����ه الآيديولوجية؛ لكن 
ه����ل كان هذا الن�س����ان �سيقتنُع ب�سرورة الت�سحي����ة الراديكالية 
بالنف�����س ل����و كان قابع����ًا يف خن����دق ح����رب �سّقي يع����جُّ باجلثث؟ 
الآيديولوجي����ا الت����ي نختارها ونح����ُن ن�ستمتُع بفط����ور ال�سباح 
وع�س����ري الفواك����ه الطازجة ل����ن تك����ون ذات الآيديولوجيا التي 

نختارها حتت وقع مطارق تدق روؤو�سنا.
لي�س م����ن يقني اآيديولوج����ي مينحك بهجة الكت�س����اف النهائي. 
ح�سُب����ك اأن تعي�����س وتتعل����م ولت�ستب����دُل تخوم����ًا اآيديولوجي����ة 

بتخوم اأخرى بفعل وقائع ت�سمُع عنها ولتعي�سها.

  كوفيد واأوكرانيا
وحتّولت الآيديولوجيا

مّثلت واقعتا كوفيد وال�سدام 
الرو�سي – االأوكراني فر�سة لبع�سنا 

لمراجعة ن�سقه االآيديولوجي، 
وهذا اأمر ممكن دومًا ؛ لكن اأمراً 

الفتًا ح�سل في خ�سم هذه 
المراجعة: راح بع�سنا ينزلق من 
الي�سار االيديولوجي الق�سي اإلى 

تخوم اليمين الراديكالي،

فا�ضل ثامر ونقد التجييل العقدي

موسيقى االحد

وثائقي عن )غودار( يعر�ض في ثاني اأيام المهرجاننورنبرغ
ر�سالة



 ب�سام عبد الرزاق

واو�ضح ان "ه���ذا املعر�ض كغريه من 
املعار�ض التي اقامتها م�ؤ�ض�ض���ة املدى 
بغ���داد، مل  اربي���ل او يف  �ض���ابقا، يف 
يكن معر�ض���ا لت�زيع وعر�ض وجتارة 
الكت���ب، ولكنه منا�ض���بة ثقافية كبرية، 
وكثريا م���ا ا�ضف ه���ذه املنا�ضبة بانها 
م��ضم من م�ا�ضم الفكر تيمنا مب�ا�ضم 
العرب املعروفة يف عكاظ واملربد وما 
اىل ذل���ك، الن ه���ذا املعر����ض �ضتجري 
في���ه الكثري م���ن اجلل�ض���ات واللقاءات 
والفني���ة،  الثقافي���ة  والفعالي���ات 
و�ضتك����ن هن���اك جل�ض���ات ي�مية على 

مدار ايام اال�ضب�ع".
ال���ذي  املعر����ض  "ه���ذا  ان  وا�ض���اف 
يحم���ل ا�ض���م الكاتب واملفك���ر العراقي 
ه���ادي العل�ي �ضيحت�ضن جل�ضات عن 
العل�ي، كما ان هذا املعر�ض له �ض���عار 
اخ���ر وه���� اي���ام اال�ض����د واالبي�ض، 
و�ض���يجد الزائ���ر الكث���ري م���ن م�ض���اهد 
الزمن اجلميل و�ضتجري فيه نح� 10 
جل�ض���ات عن ه���ذا الزمن، وكل جل�ض���ة 
حمددة مب��ض�ع معني، منها الطباعة 
واملقاهي وامل��ضيقى والغناء وما اىل 
ذل���ك، ا�ض���افة اىل اجلل�ض���ات الفكري���ة 

االخرى".
واأكم���ل عبد ال���رزاق ان���ه "ونحن هنا 
يف بي���ت امل���دى نقي���م ه���ذه اجلل�ض���ة 
ا�ض���تقباال لهذا املعر�ض و�ضميناها يف 
حمب���ة الكتب، وبال �ض���ك ان م��ض����ع 
الكتاب والقراءة من امل��ض�عات التي 
حتدث عنه���ا الكثريون وتبقى ق�ض���ية 
الكت���اب متاأ�ض���لة يف احاديث املثقفني 

والكتاب".
الدكت����ر علي حداد ق���ال ان "احلديث 
عن الكتاب حديث عن حياة وعن عمر، 
وانا على يقني ان االن�ضان له والدتان، 
والدة بي�ل�جي���ة يتلق���ى فيه���ا معرفة 
ب�ض���رية و�ض���معية من البيئة التي ه� 
فيه���ا ث���م والدة ذهني���ة عندم���ا يتعل���م 
الق���راءة والكتاب���ة وهي رمب���ا مكابدة 
نبيل���ة وجميلة تبداأ مع املرء منذ بداية 

فك اخلط".

وتاب���ع ح���داد "ان���ا م���ن عائل���ة ريفية 
ومل تك���ن ل���دى العائل���ة م���ن الكتب اال 
القراآن الكرمي ن�ض���خة ملف�فة بقما�ض 
اخ�ض���ر ومطروحة على رف ال ي�ضلها 
اح���د، مل تفت���ح اال ح���ني و�ض���لت اىل 
و�ض���ار  ابتدائ���ي،  الراب���ع  ال�ض���ف 
تعلق���ي بالقراءة اين تعلق���ت مبا يقال 
يف امل�اك���ب احل�ض���ينية م���ن ا�ض���عار 
وتردي���دات ولطمي���ات و�ض���غفت به���ا، 
لذل���ك ب���داأت �ض���اعرا �ض���عبيا وبعده���ا 

تركت هذا االمر".
وا�ض���اف انه "حني ا�ضتعيد هذا العمر 
املديد م���ن املعاناة اتذك���ر انني الهمت 
وانا يف الثاين ابتدائي ان اقراأ القطع 
والالفت���ات يف ال�ض����ارع وكث���ريا م���ا 
�ض���قطت وتع���رت الأين ارف���ع راأ�ض���ي 
املفارق���ة  وكان���ت  الالفت���ات،  لق���راءة 
االخرى اين م���ع زمالئي وكانت هناك 
حرب يف ال�ض���مال وكانت تاأتي ر�ضائل 
م���ن اجلن����د اىل اهاليه���م فكن���ت اقراأ 
الر�ض���ائل لالأمهات وكانت امل�ض���كلة ان 
ابناءه���م مع���ي وال يجي���دون القراءة 
هم بي وكان�ا  لذلك كانت االمهات تعريرّ
مي�ض���ك�ن بي وي�ضرب�ين ب�ضبب هذا 

االمر".
وب���ني ان���ه "ج���اءت بع���د ذل���ك مرحلة 
الكتاب واحل�ض����ل علي���ه، واتذكر ان 
اول كت���اب قراأت���ه ه���� الق���راآن الكرمي 
وكان���ت املعان���اة ان اق���راأه م���ن غ���ري 
معل���م، وبعد ذل���ك كان دي����ان املتنبي 
واجل�اه���ري وب���داأت تدخ���ل الكت���ب 

لبيتن���ا و�ض���ارت لدي مكتبة �ض���غرية 
م���ع  الط�يل���ة  الرحل���ة  ه���ذه  وب���داأت 
الكت���اب، وحتى حني ق���ررت ان اغادر 
الع���راق كان���ت امل�ض���كلة ان ل���دي اكر 
م���ن 6 اآالف كتاب وعر�ض���ت على احد 
وجل�ض���ت  ي�ض���ريها،  ان  اال�ض���خا�ض 
يف امل�ض���اء اقلب الكت���ب واتذكر كيف 
ح�ض���لت عليها، وحني جاء ال�ض���خ�ض 
�ض���باحا مل امتك���ن م���ن منح���ه الكتب 
وبقي���ت يف الع���راق حتى ع���دت اليها 

بعد 14 �ضنة".
من جانبه قال اال�ضتاذ املفهر�ض ح�ضن 
اخلال���دي، ان���ه "من ال�ض���ن امل�ض���يئة 
املبارك���ة ما تنه�ض ب���ه دار املدى خري 
نه�����ض، وه���� القي���ام عل���ى �ض����ؤون 
الزاه���ر  وطنن���ا  يف  والفك���ر  الثقاف���ة 
بن���اة  يف  االحتف���اء  ومن���ه  العري���ق 

الثقافة والفكر".
وا�ضاف انه "الي�م نحتفي مبا يت�ضل 
بالكت���اب والثقافة واهميتهما يف بناء 
االن�ض���ان بن���اء ق�مي���ا و�ض���ليما ولعل 
ال���دويل  الكت���اب  اع���داد معر����ض  يف 
القائم���ني  ل���دن  م���ن  ال�ض���الم  دار  يف 
عل���ى دار املدى �ض���اهدا وثيقا، وتع�د 
عام���ا  �ض���تني  اىل  بالكت���اب  �ض���لتي 
ونيف وقد ت�ض���افرت عل���ى ثبات هذه 
الرغبة الرا�ض���خة وا�ضتدامتها اح�ال 
منه���ا  وكان  و�ضخ�ض���ية  م��ض����عية 
م���ا اورثنا اياه ال�الد يف هذا بف�ض���ل 
مكتبت���ه وما زلت اذكر امهات امل�ض���ان 
وما ا�ض���تملت عليه م���ن عي�ن الراث 
العرب���ي وغرره ومنها م���ا اذكره على 

امتداد ال�ضنني".
ب���دوره قال القا����ض والروائي حن�ن 
جميد ان "الركي���زة الدقيقة والعميقة 
لرواي���ة  قراءت���ي  ه���ي  جتربت���ي  يف 
للح���ب" عام 1955 وهي من  "الظماأ 
تاأليف الكاتب الفنلن���دي ميكا فالري 
�ض���احب الرواية االخرى "امل�ض���ري" 
الت���ي ُمثل���ت فيلم���ا، وكانت ه���ذه اول 
جتربة يل يف القراءة لعمل ادبي يدعا 
الرواية، ال اريد ان اطيل لكني البد ان 
اقف ام���ام ث�رة 14 مت�ز التي فتحت 
االب����اب عل���ى كل م�ض���اريعها لالأدب 
العاملي والعربي، قبل ان تتفجر ث�رة 
مت�ز واثناء االعداد لها، كنت اقراأ يف 
كتاب عن�انه ب��ض���كني �ض���اعر رو�ضيا 
االعظ���م وكنت ات�ض���ق وات�ض���اوق مع 
االح���داث الدرامي���ة الت���ي م���رت بهذا 
ال�ض���اعر العظيم، ويف جميء اجلي�ض 
اىل بغ���داد انهي���ت ه���ذا الكت���اب ومن 
بيت���ي  م���ن  امل�ض���ادفات اين خرج���ت 

العيد ه���ذا الكتاب الذي ا�ض���تعرته من 
�ضديق، �ضادفني احد النا�ض و�ضاألني 
اي���ن ذاه���ب واخربين اي�ض���ا ان هناك 

تظاهرات و�ضق�ط نظام وث�رة".
الدكت�ر ماهر اخلليلي قال ان "حديث 
الكت���ب واملكتبات ه� حدي���ث احلكمة 
واملعرفة والن�ر واال�ضعاع، م��ض�ع 
الكتب واملكتبات ومعار�ض الكتب ه� 
واح���د من اهم روافد بناء املجتمعات، 
ويف كل دول الع���امل ا�ض���بحت الكت���ب 
علم���ا مكن����زا وث���روة خمزون���ة، بني 
دفت���ي الكت���اب م���ن اجلل���د اىل اجلل���د 
االهم���ال  ت�ض���تحق  ال  ا�ض����ار  هن���اك 
وت�ض���تحق التحرر وفاز من ا�ضتخرج 

منها الدرر والعلم".
وا�ض���اف ان "حدي���ث الكتب من خالل 
وال���دي  فمكتب���ة  �ضخ�ض���ية،  جترب���ة 
كانت �ض���غرية ولكن خمت�ض���ة ببع�ض 
الكت���ب االدبي���ة والثقافي���ة والديني���ة 
وبعيدة عن الكتب ال�ضيا�ض���ية، وحتى 
الديني���ة كان���ت يف ف���رة الثمانينيات 
ممن�عة فتخل�ض والدي من كل الكتب 
الت���ي تث���ري ال�ض���بهات، وه���ذه املكتبة 
الت���ي كان���ت يف غرفة ن�م���ه هي كانت 
اال�ض���عاع االول ال���ذي انطلقت منه يف 

حب املكتبة والكتب".
الكاتب ح�ضني اجلاف قال ان "القراءة 
عندي �ض���غف ولي�ضت ترفا فكريا، انها 
ق�ة ايجابي���ة دافعة وحمرك���ة للحياة 
واين بهذه املنا�ض���بة امتنى ان ن�ض���دد 
يف معاه���د املعلم���ني واملعلم���ات عل���ى 
اعداده���م اعدادا وطني���ا مهنيا وعلميا 
بال�ضكل الذي ميكنهم من اداء ر�ضالتهم 
ب�ض���رف وكرامة وبطريقة مفيدة للبلد 

واملجتمع".
واو�ض���ح ان "اول كت���اب قراأت���ه م���ن 
خ���الل ا�ض���تاذ يف املدر�ض���ة حيث جلب 

لن���ا جمم�عة من الكت���ب لكبار الكتاب 
للطف���ل،  يكتب����ن  الذي���ن  امل�ض���ريني 
ووزع علينا ل���كل واحد كتابا وخرينا 
ان ناأخذه���ا للبي���ت او اعادته���ا، وم���ن 
هن���ا تغ���ريت حيات���ي بع���د ان اخ���ذت 
كتاب "ال�ض���ياد التائ���ه" وه� يتحدث 
عن ق�ض���ة مدر�ض���ة تذهب ب�ض���فرة اىل 

منطقة الهرم".
م���ن جهت���ه قال اال�ض���تاذ �ض���كيب كاظم 
ان���ه "يف االرث امل�ض���يحي ثم���ة مق�لة 
رائعة مفادها "يف البدء كانت الكلمة" 
والتي ت�ضاهيها ا�ض���الميا "اقراأ با�ضم 
ربك ال���ذي خلق"، يف ح���ث رائع على 
القراءة والتعلم اي�ض���ا "اطلب�ا العلم 
ول���� يف ال�ض���ني" واذ يق���ع بع�ض���هم 
ا�ض���رى يف معركة ب���در فتك�ن فديتهم 
الق���راءة  امل�ض���لمني  م���ن  ع���دد  تعلي���م 
والكتاب���ة، ويزدهر العل���م واالدب يف 
دار  فان�ض���اأ  العبا�ض���ي  املاأم����ن  زم���ن 
احلكم���ة، ون�ض���طت حرك���ة الرجم���ة 
عن الي�نان بالرغم م���ن الفكر ال�ثني 
ال���ذي طبع فك���ر الي�ن���ان وفل�ض���فتهم 
وه���ذه احلرك���ة الدائب���ة يف الرجمة 
لعله���ا بع�ض اف�ض���ال املعتزلة القائلني 
باملنزل���ة ب���ني املنزلتني ال ه���� مب�ؤمن 
وال ه���� بكافر، والتي اعلت من �ض���اأن 
العقل مب�اجهة الن�ض والنقل، ولعلها 
رد عل���ى من���اوءة العق���ل الت���ي قاده���ا 
اخلليف���ة املهدي العبا�ض���ي وقتل عديد 
ال�ضعراء منهم بتهمة الزندقة واالحلاد 

وراح �ضحيتها ب�ضار بن برد".
الباحث زين النق�ضبندي ذكر انه "منذ 
كنت �ض���غريا ع�ضت يف عائلة حتيطها 
الكت���ب، وتتلمذت على ايدي ا�ض���اتذة 
كب���ار، وا�ض���تفدت م���ن خ���الل القراءة 
بتاألي���ف كتابي الذي ارخت فيه للكثري 

من اال�ضاتذة ا�ضحاب املكتبات".

الثانية  دورت��ه  يف  ال�ضينمائي  االأح��م��ر  البحر  مهرجان  عقد 
جل�ضة ح�ارية للنجمة العاملية �ضارون �ضت�ن، وقالت �ضارون 

اأ�ضا�ضية" يف  "غريزة  اإنها بعد عر�ض فيلم  �ضت�ن خالل اجلل�ضة 
وب��داأ  جنمة  اإىل  حت�لت  ال�ضينمائي،  ك��ان  مهرجان 

وكانت  منزلها  ويقتحم  طريقها  يعر�ض  اجلمه�ر 
دخلت  مرة  منها  باأعج�بة  اجلماهري  من  تهرب 

مطعم واختباأت هي و�ضديقاتها يف املطبخ.
اأع��رف  اأك���ن  "مل  �ضت�ن،  ���ض��ارون  واأ���ض��اف��ت 
اخلروج من املنزل"، وذهبت لطبيب نف�ضي 
وطلب منها اأن تعني �ضائقا وحار�ضا �ضخ�ضيا 

اأ�ضا�ضية  غريزة  فيلم  بطلة  اأنها  علم  عندما 
ووقتها مل تكن لديها املقدرة املالية لذلك.

من  عانت  اأن��ه��ا  اىل،  �ضت�ن  ���ض��ارون  واأ���ض��ارت 
جريئة  م�ضاهد  تقدم  كانت  الأنها  عليها  احلكم 
وت�ضبب ذلك يف جناحها ولكنها حتطمت على 

امل�ضت�ى االإن�ضاين ومل ت�ضتمتع بحياتها.

اأن  حديثة  اأمل��ان��ي��ة  درا���ض��ة  ك�ضفت 
ال�اعد  "راباماي�ضني"  عقار  تاأثري 
مل��ك��اف��ح��ة ال�����ض��ي��خ���خ��ة، ي��ب��دو اأن���ه 
الن�ضاء  عند  »فاعلية«  اأك��ر  �ضيك�ن 
وبا�ضتخدام  ب��ال��رج��ال.  مقارنة 
الفاكهة"،  "ذبابة  من�����ذج 
معهد  م���ن  ب���اح���ث����ن  وج����د 
لبي�ل�جيا  ب��الن��ك  م��اك�����ض 
ك�ل�نيا  يف  ال�ضيخ�خة 
ب���اأمل���ان���ي���ا، وج���ام���ع���ة ل��ن��دن 
اأن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  ك���ل��ي��دج 
»العقار يطيل عمر اإناث )ذباب 
الفاكهة( فقط، وال يبدو فعااًل 

مع الذك�ر".
املن�ض�رة  الدرا�ضة  وخ��الل 
ن��ي��ت�����ض��ر   " دوري���������ة  يف 
اإيجينج"، وجد الباحث�ن، 
اأدى  "الراباماي�ضني"  اأن 

املر�ضية  التغريات  تط�ر  اإبطاء  اإىل 
اله�ضمية  القناة  بالعمر يف  املرتبطة 
ع��ن��د اإن����اث ال���ذب���اب، وخ��ل�����ض���ا اإىل 
عامل  ه���  البي�ل�جي  اجلن�ض  اأن 
امل�ضادة  االأدوي���ة  فاعلية  يف  حا�ضم 

لل�ضيخ�خة.
وي���ق����ل ي���� ����ض����ان ل�����، ال��ب��اح��ث 

الرئي�ض "�ضبق اأن اأثبتنا يف من�ذج 
ب�ضكل  ت�ضتفيد  االإن���اث  اأن  الفئران 
اأك���رب ب����دواء )ال��راب��ام��اي�����ض��ني( من 
ال���ذك����ر، ع��ن ط��ري��ق زي����ادة ن�ضاط 
االلتهام الذاتي، ونحن االآن نكت�ضف 
االآلية الكامنة وراء هذه االختالفات 

با�ضتخدام الذباب".
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�ض���درت عن دار امل���دى الرجمة العربية لرواية �ض���م�يل بيكيت 
"م����ريف"، وه���ي رواية  تذكرنا ب�ض���حر االعمال الكربى، مثل 
البحث عن الزمن املفق�د، وي�لي�ضي�ض جيم�ض ج�ي�ض، و�ضخب 
وعنف ف�كرن، رواية تك�ض���ف اح�ض���ا�ض  بيكيت مباأزق االن�ض���ان 
املعا�ضر،  ا�ضتغرق يف كتابتها ثالث �ضن�ات، بطل الرواية الذي 
نتعرف عليه يف ال�ض���فحات االوىل جال�ض���ًا على كر�ضيه الهزاز، 
وه���� ال�ض���يء ال�حي���د يف هذا الع���امل الذي يتم�ض���ك به، حاول 
بيكي���ت يف الرواي���ة اأن ي�ض���تعر�ض قدرت���ه على مزج الفل�ض���فة 
بال�ض���رد الروائي، فنقراأ على ل�ضان البطل اإ�ضارات اإىل بريكلي 

وليبنيتز و�ضذرات من فتغن�ضتاين وتلميحات اإىل اأفالط�ن.

احلمد لله ا�ضتطاعت "القناة 
الرابعة" التي متلكها اإحدى 

النائبات من ذوات ال�ض�ت العايل 
اأن تناف�ض وبق�ة �ضبكة ف�ك�ض 

ني�ز التي ميلكها امللياردير روبرت 
مردوخ، واملفرح اأن مدير قناة 

الرابعة ا�ضتطاع اأن يكلل م�ضريته 
االإعالمية بعمل ا�ضتق�ضائي 

تف�ق فيه على االأمريكي ب�ب 
ودورد الذي ك�ضف للعامل ف�ضيحة 
ووترغيت التي اأطاحت بالرئي�ض 

االأمريكي نيك�ض�ن، فالقناة 
ومديرها متكنا وب�ضطارة من 

اأن يك�ضفا لل�ضعب العراقي �ضرًا 
خطريًا يهم م�ضتقبل هذه البالد، 

حيث عرفنا اأن رئي�ض ال�زراء 
ال�ضابق م�ضطفى الكاظمي ميكن 
اأن ينام، واأنه يغف� يف الطائرة، 

وهللت القناة لهذا احلدث اخلطري، 
فخرجت علينا باخلرب الذي يق�ل: 

�ض�رتان  �ضابقًا..  ين�ضر  مل  "ما 
لرئي�ض ال�زراء ال�ضابق م�ضطفى 

الكاظمي وه� نائم اأثناء �ضفرياته"، 
يا�ضالم على االإعالم. 

قيل الكثري  فى اأ�ضباب تده�ر 
اخلطاب االإعالمي يف بالد الرافدين 

، لكن ال اأحد يريد اأن يخربنا كيف 
ت هذه الف�ضائيات على  انق�ضرّ

امل�ضاهد العراقي، وكيف حت�ل 
االعالمي اىل اداة ت�ضتخدم ال�ضاعة 

الف��ضى من خالل ف�ضائيات 
تريد اأن ت�ضط� على تفكريالنا�ض 

وتتالعب مب�ضاعرهم ، برامج  
وح�ارات واخبار تتغذى على 

ال�ضحن ال�ضيا�ضي والطائفي، يظن 
ا�ضحابها اأن االإثارة تعني ال�ضحك 

على عق�ل امل�ضاهدين.  
كلما اأ�ضاهد برامج الت�ك �ض� 

العراقية وتلفيقاتها اأتذكر املذيع 
الراحل الري كينغ الذي كان 

ي�ضمى "�ضاحب احلماالت" وقد 
ارتبط ا�ضمه باأبرز اأحداث العامل، 
واأتذكر اأنني قراأت ح�ارًا له ن�ضر 

يف �ضحيفة ال�ضرق االأو�ضط قال 
فيه اإنه ظل ي�ضعى خالل ن�ضف 

قرن من عمله  اأن يبتعد عن تقدمي 
الدرو�ض للم�ضاهدين، واأن ال 

ُيدخلهم يف منازعات ال حترم مهنة 
االإعالم، فيما ت�ضر ف�ضائياتنا على 

ان ت�ضع امل�ضاهد اأمام �ضرخات، 
ول�ثات ل�ضي�ف ينا�ضب�ن ال�ضعب 

العداء الأنه يتاآمرعلى رمز العملية 
ال�ضيا�ضية، ولن يجد امل�ضاهد نف�ضه 
ينظر اإىل قف�ضات عبا�ض البياتي اأو 

درو�ض حمد امل��ض�ي يف "النهب 
امل�ضريف"، عندما �ُضئل الري كينغ 

عن ق�اعده يف العمل، قال اإنه خالل 
مقابالته ال ي�ضتخدم كلمة اأنا، وال 

يديل براأيه، وي�جه اأ�ضئلة ق�ضرية، 
ويحر�ض على اأن يك�ن ُمطلعا 
وملمًا باالأ�ضياء وال�ضخ�ضيات 

التي يحاورها، واأن يك�ن ممتعًا، 
واالأهم؛ اأن ال يقدم اأخبارًا ملفقة 

من عينة اأن بغداد �ضُتح�ل اإىل جنة 
اأر�ضية خالل اأ�ضهر قليلة.

�ض�رة الكاظمي والتي رافقتها 
فرحة غامرة للقناة الأنها ا�ضتطاعت 

اأن تقدم �ضبقًا اإعالميًا، اأجدها 
الي�م تثري االأ�ضى واأي�ضا تثري 

اال�ضمئزاز من مرحلة التده�ر التي 
و�ضلت اإليها بع�ض الف�ضائيات 
، والتي حت�لت اإىل منابر لبث 

الطائفية والكراهية وت�ضعى ل�ضنع 
اجلهل والغفلة لتربير �ضحكات 

ال�ضيا�ضيني على م�ضاكني هذا 
ال�ضعب، وقد كانت القناة الرابعة 

�ضادقة عندما كتبت عن �ض�رة 
الكاظمي عبارة " ما مل ين�ضر من 

قبل " الن االعالم الذي يحرم عقل 
امل�ضاهد ال ميكن ان ين�ضر مثل هذه 

ال�ض�ر .

ال�سبق االعالمي!!

موريف

 علي ح�سني

الطقس
اأعلنت الهيئة العامة لالأن�اء اجل�ية العراقية حالة الطق�ض لهذا الي�م )االأحد( اأن 
درج���ات احل���رارة  تنخف�ض قلياًل عن معدالتها لي�م اأم����ض يف بغداد والعديد من 

املحافظات، واأن اجل� �ضيك�ن غائمًا وممطرًا يف معظم  مناطق البالد.
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 4 December 2022

( يقيم جل�سة "يف حمبة الكتب" مبنا�سبة معر�ض العراق الدويل للكتاب بيت )

�سارون �ستون: اجلماهري 
اقتحمت منزيل بعد عر�ض 

اأ�سا�سية" "غريزة 

دواء "حمتمل" ملكافحة ال�سيخوخة عند الن�ساء
 قا�سم ح�سين �سالح 

الجمعية  ورئ��ي�����ض  االك��ادي��م��ي 
ي�ضت�ضيفه  النف�ضية،  العراقية 
م���ن���ت���دى ب��ي��ت��ن��ا ال���ث���ق���اف���ي ف��ي 
"الدين  ب���ع���ن����ان  م���ح���ا����ض���رة 
وال�����ض��ل��ط��ة وم���ح���ن���ة ال��م��ث��ق��ف 
ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي )ال���ع���راق 
االثنين  ي����م  وذل���ك  ان��م���ذج��ا( 
في   2022/12/5 ال��م�����ض��ادف 
مقر المنتدى في �ضاحة االندل�ض 

ال�ضاعة الرابعة ع�ضرا.

 ح�سين علي هارف 
ال���م���خ���رج ال��م�����ض��رح��ي، ف���ازت 
م�ضرحيته "كلكام�ض الذي راأى" 
للثقافة  العربي  االتحاد  بجائزة 
عر�ض  كاأف�ضل  الرابعة  بدورته 
ال�ضارقة.  في  متكامل  م�ضرحي 
هارف  علي  ح�ضين  الفنان  وقال 
كبيرين  وفخر  ب�ضعادة  "اأ�ضعر 
واأن��������ا اأح�������ض���ل ع���ل���ى ج���ائ���زة 
الثقافة  جائزة  هي  مهمة  عربية 
العربية كاأف�ضل عر�ض م�ضرحي 
"ج�ضد  واأ�����ض����اف:  متكامل"، 
الملحمة  ال��م�����ض��رح��ي  ال��ع��ر���ض 

خالل  م��ن  كلكام�ض  ال�ض�مرية 
والرق�ض  ال��ظ��ل  ال��دم��ى وخ��ي��ال 

التعبيري".

 جليل القي�سي 
ال��راح��ل،  والم�ضرحي  ال��ق��ا���ض 
اع����اد ات��ح��اد االدب�����اء وال��ك��ت��اب 
ف���ي ال����ع����راق ط��ب��ع م��ج��م���ع��ت��ه 
ال��ب��ع��د  "زليخا..  ال��ق�����ض�����ض��ي��ة 
الدورة  اقامة  بمنا�ضبة  يقترب" 
حيث  ال�ضرود  لمهرجان  الرابعة 
جليل  ا�ضم  ال���دورة  ه��ذه  تحمل 
الق�ض�ضية  المجم�عة  القي�ضي، 
�����ض����درت ل���ل���م���رة االول�������ى ع���ام 

.1975

اقام بيت املدى يف �سارع املتنبي، ام�ض االول اجلمعة، جل�سة "يف حمبة الكتب" متهيدا وا�ستعدادا 
ال�ستقب��ال اي��ام معر�ض الع��راق الدويل للكت��اب املنعق��د يف 7 – 17 كان��ون االول 2022 على ار�ض 
معر���ض بغداد الدويل. وقال الباح��ث رفعت عبد الرزاق يف افتتاح اجلل�س��ة اإن "بغداد بعد ايام 
عل��ى موعد مع منا�سبة فكرية �سخمة وهي انعق��اد معر�ض العراق الدويل للكتاب الذي �سيفتتح 

يوم االربعاء املقبل وي�ستمر لغاية 17 من هذا ال�سهر".

علي حداد مع مقدم اجلل�سة 

ح�سني اجلاف حنون جميد 

�سكيب كاظم  ماهر اخلليلي

زين النق�سبندي
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