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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

 معاجلة انخفا�ض �أ�سعار:احلكومة
النفط ال ت�شمل رواتب املوظفني
 المدى/ بغداد

 وا�ضاف ان "هناك." وال ميكن امل�س ��ا�س بها
تدابري مالية لت�أمني رواتب املوظفني تتبعها
 منه ��ا �ض ��غط االنف ��اق وت�أجي ��ل،احلكوم ��ة
 ا�ض ��افة �إىل،بع� ��ض امل�ش ��اريع غ�ي�ر املهم ��ة
."معاجلات اخرى
وا�شار م�ست�ش ��ار رئي�س الوزراء اىل ان "ما
يعادل ثلث ال�شعب العراقي يت�سلم دخ ًال من
 ف�ضال،احلكومة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر
ع ��ن القطاع اخلا�ص الذي ه ��و الآخر يعتمد
 مبين ًا ان،"على دخ ��ل املوظ ��ف او املتقاع ��د
،"االنخفا�ض يف ا�سعار النفط يرتك ت�أثري ًا
."لكن هناك معاجلات مالية �صارمة
وت�ش ��هد ا�س ��عار النف ��ط انخفا�ض ��ا ب�س ��بب
تداعيات انت�شار فايرو�س كورونا يف العامل
.وقلة الطلب العاملي
 حذر ائتالف،ويف وقت �سابق من يوم �أم�س
الن�صر بقيادة رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر
ّ  م ��ن عج ��ز م ��ايل،العب ��ادي
ي�ش ��ل التزامات
 ويعر� ��ض الب�ل�اد النهي ��ار امن ��ي،الدول ��ة
.جمتمعي
وقال االئتالف يف بيان � ّإن "ف�شل ال�سيا�سات
،املالي ��ة واالقت�ص ��ادية للحكوم ��ة احلالي ��ة
و�سيا�س ��ة االنفاق التبذيري الفا�سد �ساعدت
،بدخولنا منطق ��ة اخلطر ماليا واقت�ص ��اديا
، تريليون دينار50 فالعج ��ز باملوازنة يفوق
 رغم الر�ص ��يد املايل ال�ض ��خم،وه ��و بازدياد
،ال ��ذي ورثت ��ه احلكومة احلالية وا�ض ��اعته
كم ��ا وان الت ��دين احلايل واملتوقع ال�س ��عار
النفط �سي�ض ��ع الدولة بخانة العجز لت�سديد
ا�س ��تحقاقات الرواتب واملوازنة الت�شغيلية
."بنهاية هذا العام

6

جريدة سياسية يومية

2020 ) �آذار8(  الأحد- ) ال�سنة ال�سابعة ع�شرة4626( العدد

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

،حت ��دث مظه ��ر حمم ��د �ص ��الح
،امل�ست�ش ��ار املايل لرئي�س الوزراء
 ع ��ن املعاجل ��ات املالي ��ة،ام� ��س ال�س ��بت
 فيما اك ��د انه ال،النخفا� ��ض ا�س ��عار النف ��ط
.خماوف على رواتب املوظفني
وقال �ص ��الح ان "احلكوم ��ة العراقية تعتقد
ب ��ان روات ��ب موظف ��ي الدول ��ة واملتقاعدين
والرعاية االجتماعية من اخلطوط احلمراء

ن�صف ال�ضحايا يف بغداد تليها ذي قار ثم الب�صرة

 �شهيد600 :) تك�شف تفا�صيل قتل املحتجني
 هجوم ًا نفذته جهات م�سلحة35و
 �شرارة تظاهرات ت�سببت،2018 �صيف
ب�إبع ��اد رئي�س ال ��وزراء ال�س ��ابق حيدر
 فقد �سجلت،العبادي عن الوالية الثانية
. حالة قتل بني متظاهرين48
2 التفا�صيل �ص

وي�ؤكد.2019 االحتجاج ��ات يف خريف
، ان ع ��دد القتل ��ى يف النا�ص ��رية،كام ��ل
الت ��ي �ش ��هدت ث ��اين اك�ب�ر ح ��االت عنف
 اغلبهم، حالة134  بلغت،بعد العا�ص ��مة
. �س ��نة30 و14ب�أعم ��ار ترتاوح ب�ي�ن الـ

 قد �ش ��كلتا،وكان ��ت احلكوم ��ة والربملان
،جلنت�ي�ن منف�ص ��لتني الع ��ام املا�ض ��ي
،لتق�ص ��ي احلقائق يف احداث النا�صرية
اال ان نتائ ��ج التحقيق ��ات مل تظهر حتى
 والتي ا�شعلت يف،اما يف الب�صرة.الآن

"بغداد �سجلت العدد االكرب بعدد قتلى
 وكان." قتي�ل�ا328 ...االحتجاج ��ات
 تعر�ض ��وا، حمامني يف العراق10 نحو
 فيم ��ا الي ��زال،اىل ال�ض ��رب واالعتق ��ال
 منذ انطالق، منهم غري معروف3 م�صري

فار�س كمال
نظمي
:يكتب عن
"فايرو�س "كورونا
!..و�سيكولوجيا املوت
) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..متظاهر متم�سك بالعلم العراقي و�سط قنابل دخان يف �ساحة اخلالين

خلية ال�صقور اال�ستخبارية تطلب من
احلكومة تكليفها مبتابعة ملفات الف�ساد
وا�ش ��ار الب�ص ��ري اىل ان.مرتبط ��ة باالرهاب
خلية ال�ص ��قور اال�س ��تخبارية اعتقلت ما يقارب
 ع�ض ��و يف داع�ش خالل ال�س ��تة ا�شهر2500 من
 �شخ�ص2600  مع اعتقال،2019 االوىل من عام
�آخر يف ق�ضايا لها �صلة باالرهاب ولكن لي�س لها
وقال. عالقة بداع�ش مثل حاالت اختطاف وقتل
الب�ص ��ري انه مت ت�س ��ليم الع ��راق ما يق ��ارب من
 �ش ��خ�ص على انهم اع�ضاء بتنظيم داع�ش1500
من الذي ��ن مت القاء القب�ض عليهم العام املا�ض ��ي
واحتجازه ��م يف منطق ��ة ت�س ��يطر عليه ��ا حاليا
 م�ش�ي�را اىل انه،القوات الدميقراطية ال�س ��ورية
تبني بانهم لي�س ��وا من ا�صول عراقية ويحملون
جن�س ��يات اخ ��رى مث ��ل �ص ��ينية وفل�س ��طينية
.وتون�سية واثنان منهم ايرانيان
2 التفا�صيل �ص

 حامد احمد/ ترجمة
قال قائد خلية ال�ص ��قور اال�ستخبارية
 يف لق ��اء م ��ع،�أب ��و عل ��ي الب�ص ��ري
موق ��ع املوني�ت�ر االخب ��اري ان "االره ��اب يولد
"الب�صري يتوىل.  والف�ساد يولد ارهابا،الف�ساد
قي ��ادة خلي ��ة ا�س ��تخبارية م ��ن عنا�ص ��ر النخبة
والت ��ي �ش ��كلت للرتكي ��ز عل ��ى مالحق ��ة جماميع
 وحدة.ارهابية امث ��ال القاعدة وتنظي ��م داع�ش
،)ا�س ��تخبارات مكافحة االرهاب (خلية ال�صقور
ا�ص ��بحت معروف ��ة بتحقيقها جناح ��ات متميزة
الب�صري. خالل ال�سنوات االخرية �ضد االرهاب
قال يف لقاء اجرته معه املونيرت يف �أواخر �شهر
 ان وحدته اال�ستخبارية ا�شرتكت،2020 �شباط
اي�ض ��ا يف اوقات اخرى مبعاجلة ق�ض ��ايا ف�س ��اد

واخلدمي ��ة ذات العالق ��ة مل ��دة �ش ��هر
 بدءا م ��ن تاريخ ا�ص ��دار هذا،واح ��د
 وتخويل رئي� ��س الدائرة او،الق ��رار
الوحدة �ص�ل�احية حتديد التفا�ص ��يل
اخلا�ص ��ة بال ��دوام وكم ��ا ورد يف
 ل�س ��نة65 ق ��رار جمل�س الوزراء رقم
.2020
 قررت ال�س ��لطات اغالق،ويف اربيل
عدد من االماكن التي ت�شهد جتمعات
 �ضمن التدابري،�سكانية ب�شكل م�ؤقت
،املتخذة ملنع انت�شار فريو�س كورونا
.بعد ت�سجيل اول حالة �إ�صابة
و�ش ��مل الإغالق �ص ��الونات الن�س ��اء
 وكذل ��ك،ومراك ��ز التجمي ��ل كاف ��ة

 المدى/ بغداد

ك�ش ��فت جه ��ات حقوقي ��ة عن
اح�صائيات جديدة وتفا�صيل
 خالل ال�ستة،عن �ض ��حايا االحتجاجات
30  من بينها اك�ث�ر من،ا�ش ��هر املا�ض ��ية
حال ��ة قت ��ل ملتظاهرين نفذته ��ا جماعات
 مقت ��ل،واكدت االح�ص ��ائية.م�س ��لحة
املئ ��ات م ��ن املحتج�ي�ن بر�ص ��ا�ص االمن
، حمافظات10  يف،وم�س ��لحني �آخري ��ن
 فيما حلت،اك�ث�ر من ن�ص ��فهم يف بغ ��داد
النا�ص ��رية يف املرتب ��ة الثاني ��ة بع ��دد
.القتلى واالغتياالت
 عملي ��ات قتل،كما �س ��جلت االح�ص ��ائية
 با�س ��تخدام ا�س ��اليب غ�ي�ر،ملتظاهري ��ن
. من بينها الطعن بال�سكاكني،الر�صا�ص
 ع ��ن،ومل تك�ش ��ف ال�س ��لطات حت ��ى الآن
اجله ��ة امل�س� ��ؤولة ع ��ن مقتل املئ ��ات من
 على الرغم،املتظاهرين ب�ش ��كل وا�ض ��ح
 جل ��ان حتقيقية بهذا9 من ت�ش ��كيل نحو
و�ش ��هدت الب�ل�اد احتجاج ��ات.ال�ش�أن
 منذ مطلع ت�شرين الأول،غري م�س ��بوقة
 تخللتها �أعمال عنف خلفت �أكرث،2019
 ح�س ��ب كل م ��ن رئي�س، قتي ��ل600 م ��ن
 ومنظمة العفو،اجلمهورية برهم �صالح
.الدولية
 خمت� ��ص بق�ض ��ايا،وك�ش ��ف حمام ��ي
 ان جهات حقوقية ومنظمات،االنتهاكات
 ا�ص ��درت قائم ��ة اولي ��ة عن عدد،مدني ��ة
 الذين �س ��قطوا يف االحتجاجات،القتلى
 بلغت،منذ بدايتها حتى �ش ��باط املا�ضي
." قتيل600" نحو
ودانت بعث ��ة الأمم املتح ��دة يف العراق
 جم ��ددا عمليات، قبل ايام،""يونام ��ي
.ترهيب وقتل املتظاهرين يف العراق
 وهو ا�س ��م م�س ��تعار،وق ��ال ع ��ادل كامل
للمحام ��ي العراق ��ي (حتف ��ظ عل ��ى ذك ��ر
ا�س ��مه ال�ص ��ريح خ�ش ��ية اعتقال ��ه او
 يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ان،)اغتيال ��ه

" منظمات تنتقد "التمييز اجلندري..مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة
 فق ��ط م ��ن تقاري ��ر%4 واو�ض ��ح ان "ن�س ��بة
و�أخب ��ار جميع ال�ص ��حف وحمط ��ات الإذاعة
والتلفزة على م�س ��توى العامل ه ��ي التي بها
حتدٍ للأمن ��اط اجلندري ��ة التقليدي ��ة القائمة
 ممن تغطيه ��م الأنباء – من% 24 و�أن فق ��ط
 وم ��ن تتم كتابة،مقابلتهن/جت ��ري مقابلتهم
."عنهم – من الإناث/الأخبار عنهن
%19 كم ��ا يت ��م تقدمي الن�س ��اء كخب�ي�رات يف
 من الأنباء%16 و،فقط م ��ن جميع احل ��االت
 تكون الن�ساء،املت�صلة بال�سيا�سة واحلكومة
.هنّ مو�ضوع الق�صة اخلربية

 كم ��ا ان هناك،وعار�ض ��ة الأزياء وال�ض ��حية
احتم ��االت �أك�ب�ر ب� ��أن ُي�ش ��ار فيم ��ا يتعل ��ق
 مثل املظهر،بالن�س ��اء �إىل ال�سمات ال�سطحية
،وال�س ��ن والثي ��اب واحلال ��ة االجتماعي ��ة
 �أما الرج ��ال على اجلانب.مقارن ��ة بالرج ��ال
 فه ��م الفئة الأك�ث�ر معاجل ��ة وتقدمي ًا،الآخ ��ر
 م ��ع تركيز الإعالم،ك�شخ�ص ��يات عامة قوية
يف حال ��ة الرج ��ال عل ��ى املهني ��ة وامله ��ارات
وير�س ��خ من الت�صورات
 يعمق هذا.والآراء
ّ
القا�صرة واملنطوية على عدم امل�ساواة حول
."اجلندر

 ماذا:حممد الربيعي يكتب فريو�س كورونا امل�ستجد
يجب معرفته من قبل عامة النا�س؟

7

6

 �إفتح:لطفية الدليمي تكتب يف قناديل
فمك لأجل الأخر�س

 �إ���ص��اب��ة ب��ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ف��ـ��ي ال��ع��راق54
الأماك ��ن الت ��ي يت ��م فيه ��ا احت�س ��اء
امل�ش ��روبات الكحولي ��ة وماله ��ي
االطفال يف املجمعات كافة واحلدائق
.العامة ومراكز الت�سوق
 ق ��ال املتح ��دث با�س ��م،اىل ذل ��ك
 يف بيان،اخلارجية �أحمد ال�ص ��حاف
 دول ��ة ممنوع عل ��ى مواطنيها13 ان
دخ ��ول الع ��راق ب�س ��بب ظه ��ور
ح ��االت للفايرو�س املوب ��وء فيها من
 و�إ�س ��بانيا، وفرن�س ��ا،بينه ��ا تركي ��ا
.ونيجرييا
و�أ�ش ��ار ال�ص ��حاف يف البي ��ان �إىل
ا�س ��تثناء الوف ��ود الدبلوما�س ��ية
.والر�سمية من هذا القرار

(

 كما قررت، �آذار اجلاري21 ولغاي ��ة
اال�س ��تمرار بتعطيل الدوام الر�سمي
يف اجلامع ��ات واملعاه ��د العراقي ��ة
 وايج ��اد، �آذار اجل ��اري21 ولغاي ��ة
طرق بديلة لتعوي�ض فرتات االنقطاع
 مع ا�س ��تمرار ا�س ��اتذة،ع ��ن ال ��دوام
الط ��ب املن�س ��بني �إىل امل�ست�ش ��فيات
التعليمي ��ة بال ��دوام وذل ��ك للحاج ��ة
.املا�سة لهم �أثناء هذه الظروف
كما قررت ان يكون الدوام الر�س ��مي
يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة
ب ��وزارة وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة
%50 الأخرى ب�ش ��كل متناوب بن�سبة
با�ستثناء االجهزة االمنية وال�صحية

االج ��راءات الالزمة م ��ن قبل مالكات
ال ��وزارة للتعام ��ل م ��ع امل�ص ��ابني
."واملالم�سني
،ويف وق ��ت �س ��ابق م ��ن ي ��وم �أم� ��س
ق ��ال املتحدث با�س ��م الوزارة �س ��يف
البدر يف بيان ان "ح�صيلة امل�صابني
بفايرو� ��س كورونا يف عموم العراق
." حالة ا�صابة46 بلغت
وا�ضاف ان "اربعة منهم توفوا فيما
."متاثل اثنان لل�شفاء
، اجلمع ��ة،وق ��ررت خلي ��ة الأزم ��ة
اال�س ��تمرار بتعطيل الدوام الر�سمي
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية كافة وي�شمل
معاه ��د التدري� ��س اخل�صو�ص ��ي

 المدى/  بغداد
�أعلن ��ت وزارة ال�ص ��حة
، م�س ��اء ال�س ��بت،والبيئ ��ة
ت�س ��جيل ثم ��اين ح ��االت جدي ��دة
بـ"فريو�س كورونا" لي�صل بذلك عدد
.54 امل�صابني اىل
وقال املتحدث با�س ��م الوزارة �س ��يف
الب ��در يف بيان تلقت (املدى) ن�س ��خة
 �إن ��ه "مت ت�أكيد ت�ش ��خي�ص ثمان،منه
ح ��االت جدي ��دة بفريو� ��س كورون ��ا
امل�س ��تجد؛ �س ��بع ح ��االت يف بغ ��داد
."والثامنة يف النجف
 �أن ��ه "مت اتخ ��اذ،و�أ�ض ��اف الب ��در

�أجل �إع ��ادة التوازن بتمثيل ق�ض ��ايا اجلندر
 �سواء من حيث الكم �أو من حيث،يف الأنباء
 �إن التمثيل املتوازن للن�س ��اء.كيفية التمثيل
والرجال يف الأخبار ويف ال�ش�ؤون اجلارية
يعك�س بدرجة �أعل ��ى تكوين املجتمع و ُيظهر
تباينا �أكرب يف اخلربات الإن�س ��انية والآراء
 �إال �أن الإح�صاءات ُتظهر �أن.وبواعث القلق
."الإعالم بعيد كل ال ُبعد عن التوازن
وا�ض ��افت املنظم ��ات ان "�أغل ��ب املحت ��وى
،الإعالمي ي�ص � ّ�ور الن�س ��اء يف �أدوار منطية
مب ��ا ي�ت�راوح مث�ل ً�ا ب�ي�ن �أدوار رب ��ة البي ��ت

 المدى/ بغداد
،انتق ��دت جمموعة منظم ��ات �أم�س
"التميي ��ز اجلن ��دري" يف تن ��اول
 فيم ��ا اك ��دت ان "االع�ل�ام بعيد كل،االخب ��ار
."البعد عن التوازن
،وقالت جمموعة منظمات يف بيان م�ش�ت�رك
 "�إنن ��ا الي ��وم:تلق ��ت (امل ��دى) ن�س ��خة من ��ه
 نريد2020 ومبنا�س ��بة اليوم العاملي للمر�أة
دعوة جميع القيادات الإعالمية وال�صحفيات
وال�ص ��حفيني ح ��ول الع ��امل �إىل التحرك من

ال�شرطة يخطف نقطة ثمينة
!من امليناء الب�صري

�ص ��باح القي�سي �ص ��فارته بالتعادل بنتيجة
)حيث تق ��دم فريق املين ��اء اىل املركز1-1(
اخلام� ��س يف الرتتيب بر�ص ��يد �س ��بع نقاط
خلف فريق النفط املت�ص ��در والقوة اجلوية
الو�صيف والنجف الثالث والزوراء الرابع
فيم ��ا حاف ��ظ فري ��ق ال�ش ��رطة عل ��ى مركزه
.  نقاط5 العا�شر بر�صيد
و�س ��تجري يف ال�س ��اعة الثالثة ع�صر اليوم
االح ��د مناف�س ��ات اجلول ��ة اخلام�س ��ة م ��ن
دوري الك ��رة املمت ��از باج ��راء مبارات�ي�ن
على مالعب العا�ص ��مة بغ ��داد واملحافظات
حيث ي�ض ��يف فريق النج ��ف ثالث الرتتيب
 نقاط على ملع ��ب االدارة املحلية7 بر�ص ��يد
مبحافظة النجف اال�ش ��رف مع �ضيفه فريق
امان ��ة بغداد الثالث ع�ش ��ر بر�ص ��يد نقطتني
يف املب ��اراة االوىل ويحت�ض ��ن ملعب نادي
التاج ��ي الريا�ض ��ي املب ��اراة الثاني ��ة ب�ي�ن
9 فري ��ق القوة اجلوية الو�ص ��يف بر�ص ��يد
نقاط وم�ض ��يفه فريق الكهرباء الرابع ع�شر
.بر�صيد نقطة واحدة

 المدى/ بغداد

خط ��ف فري ��ق ال�ش ��رطة حام ��ل
اللق ��ب نقط ��ة ثمين ��ة م ��ن �ض ��يفه
فري ��ق امليناء الب�ص ��ري بع ��د انته ��اء القمة
ال�ساخنة التي جمعتهما بالتعادل االيجابي
عل ��ى ملع ��ب ال�ش ��عب الدويل يف العا�ص ��مة
بغ ��داد يف ختام مناف�س ��ات اجلولة الرابعة
. من دوري الكرة املمتاز باملو�سم احلايل
وانتظر فريق امليناء لكرة القدم حتى الدقيقة
الثامنة وال�ستني من املباراة التي متكن فيها
املحرتف املوريتاين عبد املجيد بو بكر من
اح ��راز ه ��دف التقدم و�س ��ط ده�ش ��ة املالك
التدريبي لفريق ال�شرطة بقيادة املدرب عبد
الغني �شهد والالعبني االحتياط ومل مت�ض
�سوى �ستة دقائق حتى ادرك �صانع االلعاب
�س ��عد عبد االمري هدف التعادل من ت�سديدة
قوية من منت�صف امللعب ا�ستقرت يف �شباك
احلار�س يا�س�ي�ن كرمي وا�س ��تمرت النتيجة
عل ��ى حالها حتى �أطلق احلك ��م الدويل علي
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سياسة
ن�صف ال�ضحايا
يف بغداد تليها
ذي قار ثم
الب�صرة
 بغداد/المدى

ك�شفت جهات حقوقية
عن اح�صائيات جديدة
وتفا�صيل عن �ضحايا
االحتجاجات ،خالل
ال�ستة ا�شهر الما�ضية ،من
بينها اكثر من  30حالة
قتل لمتظاهرين نفذتها
جماعات م�سلحة.
واكدت االح�صائية،
مقتل المئات من
المحتجين بر�صا�ص
االمن وم�سلحين �آخرين،
في  10محافظات ،اكثر
من ن�صفهم في بغداد،
فيما حلت النا�صرية في
المرتبة الثانية بعدد
القتلى واالغتياالت.

كم ��ا �سجل ��ت االح�صائي ��ة ،عملي ��ات قتل
لمتظاهري ��ن ،با�ستخ ��دام ا�سالي ��ب غير
الر�صا�ص ،من بينها الطعن بال�سكاكين.
ول ��م تك�ش ��ف ال�سلط ��ات حت ��ى الآن ،عن
الجه ��ة الم�س�ؤولة عن مقت ��ل المئات من
المتظاهرين ب�شكل وا�ض ��ح ،على الرغم
م ��ن ت�شكيل نحو  9لج ��ان تحقيقية بهذا
ال�ش�أن.
و�شهدت البالد احتجاجات غير م�سبوقة،
منذ مطلع ت�شرين الأول  ،2019تخللتها
�أعم ��ال عنف خلفت �أكث ��ر من  600قتيل،
ح�س ��ب كل من رئي� ��س الجمهورية برهم
�صالح ،ومنظمة العفو الدولية.
وك�ش ��ف محام ��ي ،مخت� ��ص بق�ضاي ��ا
االنتهاكات ،ان جهات حقوقية ومنظمات
مدني ��ة ،ا�ص ��درت قائم ��ة اولية ع ��ن عدد
القتلى ،الذي ��ن �سقطوا في االحتجاجات
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( ) تك�شف تفا�صيل قتل املحتجني� 600 :شهيد
و 35هجوم ًا نفذته جهات م�سلحة

من ��ذ بدايتها حتى �شباط الما�ضي ،بلغت
نحو " 600قتيل".
ودان ��ت بعثة الأمم المتح ��دة في العراق
"يونام ��ي" ،قب ��ل ايام ،مج ��ددا عمليات
ترهيب وقتل المتظاهرين في العراق.
وق ��ال ع ��ادل كامل ،وه ��و ا�س ��م م�ستعار
للمحامي العراقي (تحفظ على ذكر ا�سمه
ال�صريح خ�شية اعتقاله او اغتياله) ،في
ات�صال م ��ع (المدى) ان "بغ ��داد �سجلت
العدد االكبر بعدد قتلى االحتجاجات...
 328قتيال".
وكان نح ��و  10محامي ��ن ف ��ي الع ��راق،
تعر�ضوا ال ��ى ال�ضرب واالعتق ��ال ،فيما
اليزال م�صي ��ر  3منهم غير معروف ،منذ
انطالق االحتجاجات في خريف .2019
وي�ؤك ��د كام ��ل ،ان ع ��دد القتل ��ى ف ��ي

النا�صري ��ة ،الت ��ي �شه ��دت ثان ��ي اكب ��ر
ح ��االت عنف بعد العا�صم ��ة ،بلغت 134
حالة ،اغلبهم ب�أعم ��ار تتراوح بين الـ14
و� 30سنة.
وكان ��ت الحكومة والبرلم ��ان ،قد �شكلتا
لجنتي ��ن منف�صلتي ��ن الع ��ام الما�ض ��ي،
لتق�صي الحقائق ف ��ي احداث النا�صرية،
اال ان نتائ ��ج التحقيق ��ات ل ��م تظهر حتى
الآن.
اما في الب�صرة ،والتي ا�شعلت في �صيف
� ،2018شرارة تظاهرات ت�سببت ب�إبعاد
رئي�س ال ��وزراء ال�سابق حي ��در العبادي
عن الوالية الثانية ،فقد �سجلت  48حالة
قتل بين متظاهرين.
ويق ��ول المحام ��ي النا�ش ��ط ف ��ي حقوق
االن�س ��ان ،ان تلك االرقام "قابلة للزيادة،

حي ��ث يجري جمع معلوم ��ات اخرى عن
عدد ال�ضحايا".
و�سجلت الديوانية ،بح�سب اح�صائيات
الجهات الحقوقية ،مقت ��ل  22متظاهرا،
مقاب ��ل  15قتي�ل�ا ف ��ي وا�س ��ط ،و 15في
كربالء ،و 15في النجف ،و 11قتيال في
بابل ،و 5في العمارة.
وكان الفتا ف ��ي تقارير الحقوقيين ،وفق
ما قال ��ه المحامي ع ��ادل كام ��ل ،ت�سجيل
مقتل  4ا�شخا�ص في احتجاجات ديالى،
بينهم طفالن بر�صا�ص القوات االمنية.
وا�ستخدم ��ت ال�سلط ��ات العنف في وقت
مبك ��ر م ��ن االزم ��ة ،لمن ��ع �أي مح ��اوالت
النخ ��راط �س ��كان مناط ��ق �شم ��ال بغداد
مع تظاهرات بغ ��داد والجنوب ،بذريعة
الخوف من عودة داع�ش الى تلك المدن.

اغتيال وقن�ص
وا�ستن ��ادا للمحام ��ي ،ان االح�صائي ��ات
ك�شفت عن مقتل " 30نا�شطا ومتظاهرا"
 �ضمن العدد الكلي للقتلى -في عملياتاغتي ��ال وقن� ��ص م ��ن الق ��وات االمني ��ة،
اغلبها في مي�سان ،الب�صرة ،وبغداد.
واك ��دت مفو�ضية حق ��وق االن�سان ،قبل
اي ��ام ،انه ��ا وثق ��ت  4ح ��االت محاول ��ة
اغتيال و( )72محاول ��ة اختطاف طالت
متظاهري ��ن ونا�شطي ��ن ومدوني ��ن منذ
الي ��وم الأول للتظاه ��رات ف ��ي ت�شري ��ن
االول الما�ضي.
وكانت لجنة االمن في البرلمان ،قد قالت
في وق ��ت �سابق لـ(المدى) ،ان تحقيقات
مجل� ��س الن ��واب والحكوم ��ة ،ح ��ول
اح ��داث التظاه ��رات "ل ��م تكتم ��ل بعد"

ب�سب ��ب االو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة المرتبكة
في البالد.
و�شكل ��ت الحكومة من ��ذ بداية االزمة6 ،
لجان تحقيق ،منه ��ا اثنتان في محافظة
واحدة ،باال�ضافة الى  3لجان اخرى في
البرلمان.
وا�ستن ��ادا الح�صائي ��ات الحكوم ��ة ،فان
 394مدني ��ا قتل ��وا ف ��ي االحتجاج ��ات،
من ��ذ  25ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي حت ��ى
مطل ��ع �شباط الحالي ،دون تحديد هوية
الفاعلين.
ويق ��ول المحام ��ي المخت� ��ص بق�ضاي ��ا
حقوق االن�س ��ان ،ان الجهات الحقوقية،
وثق ��ت  35حال ��ة قتل ف ��ي االحتجاجات
"قامت به ��ا جهات م�سلحة غير القوات
الحكومي ��ة المعروف ��ة ،مث ��ل ال�شرط ��ة

متظاهرين
قرب �ساحة
اخلالين..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)

ومكافح ��ة ال�شغ ��ب" ،اغلبه ��ا ف ��ي بغداد
وذي قار.واكد عادل كامل ،ان " 3جهات
م�سلح ��ة – تحفظ عل ��ى ذك ��ر ا�سمائها-
ه ��ي الم�س�ؤول ��ة ع ��ن عملي ��ات القت ��ل،
بح�س ��ب متابعتن ��ا للحاالت الت ��ي ت�صل
ال ��ى الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة والتوا�صل
مع اجهزة امنية معينة".
وفي الغالب ،يواجه العاملون في مجال
حق ��وق االن�سان في الع ��راق ،م�ضايقات
من ال�سلطات ،وامتناع الجهات الر�سمية
من اعطاء المعلومات ،ف�ضال عن انت�شار
جه ��ات ا�ستخباري ��ة ف ��ي الم�ست�شفي ��ات
لمنع اعطاء تفا�صيل عن ال�ضحايا.
كذلك ت ��م ت�سجيل 4 ،ح ��االت قتل "طعنا
بال�سكاني ��ن" و 5اخ ��رى – �ضمن العدد
الكلي للقتلى -بقناب ��ل دخانية اخترقت
الر�أ�س او الج�سد.
وقتل متظاهر واحد وا�صيب � 7آخرون،
الجمعة الما�ضي ��ة ،قرب �ساحة الخالني
و�سط بغداد ،ف ��ي مواجهات مع القوات
االمنية.
وق ��ال �سع ��د الكرخ ��ي ،اح ��د النا�شطين
ف ��ي بغداد ،ف ��ي ات�صال م ��ع (المدى) ان
"�شهيدا واحدا �سقط في منطقة الخالني
بر�صا� ��ص الق ��وات االمني ��ة" ،مبينا ان
ال�شهيد يبلغ من العمر " 14عام ًا".
وك�شف ��ت م�ص ��ادر امني ��ة لـ(الم ��دى)
ف ��ي وق ��ت �سابق ،ع ��ن محاول ��ة ف�صائل
م�سلحة ،ا�ستثم ��ار االزمة ال�سيا�سية في
البالد ،لال�سراع في ف�ض االحتجاجات،
با�ستخ ��دام الق ��وة ،والتهدي ��د بقت ��ل
نا�شطين.
و�شه ��دت �ساحت ��ا الخالن ��ي والتحري ��ر
ف ��ي بغ ��داد ،عل ��ى م ��دى الأ�سابي ��ع
الما�ضي ��ة ،وب�ش ��كل متك ��رر اعت ��داءات
عل ��ى المتظاهري ��ن ،ببن ��ادق ال�صي ��د
وقناب ��ل الغ ��از الم�سيل للدم ��وع .واتهم
المتظاه ��رون الق ��وى الأمني ��ة بتل ��ك
االعت ��داءات ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ملثمي ��ن
مجهولين.
وف ��ي بيان ��ات �سابق ��ة ،قال ��ت مفو�ضي ��ة
حقوق االن�س ��ان� ،إن التظاهرات �شهدت
من ��ذ انطالقته ��ا �سق ��وط �أكثر م ��ن 550
قتيال.
وق ��ال �سع ��د الكرخ ��ي ،ان �صحفي ��ة
"تعر�ضت لل�ضرب" ،الخمي�س الما�ضي،
في �ساحة التحرير ،من قبل جهات تدعي
انتماءه ��ا ال ��ى �سراي ��ا ال�س�ل�ام ،التابعة
لزعي ��م التيار ال�صدري مقت ��دى ال�صدر،
م�ضيف ��ا ان "الكثي ��ر م ��ن اال�صابات بين
المتظاهري ��ن كان ��ت بوا�سط ��ة بن ��ادق
ال�صديد (ال�صجم)".

قال �إن داع�ش يخ�شى �صحراء الأنبار ويكثف ن�شاطه يف �شرقي البلد

خلية ال�صقور اال�ستخبارية تطلب من احلكومة تكليفها مبتابعة ملفات الف�ساد
قال قائد خلية ال�صقور اال�ستخبارية �أبو علي الب�صري ،في لقاء مع موقع
المونيتر االخباري ان "االرهاب يولد الف�ساد ،والف�ساد يولد ارهابا  ".الب�صري
يتولى قيادة خلية ا�ستخبارية من عنا�صر النخبة والتي �شكلت للتركيز على
مالحقة مجاميع ارهابية امثال القاعدة وتنظيم داع�ش .وحدة ا�ستخبارات
مكافحة االرهاب (خلية ال�صقور) ،ا�صبحت معروفة بتحقيقها نجاحات
متميزة خالل ال�سنوات االخيرة �ضد االرهاب .
 ترجمة :حامد �أحمد
الب�ص ��ري قال في لق ��اء اجرته معه
المونيت ��ر ف ��ي �أواخر �شه ��ر �شباط
 ،2020ان وحدت ��ه اال�ستخباري ��ة
ا�شترك ��ت اي�ضا في اوق ��ات اخرى
بمعالج ��ة ق�ضاي ��ا ف�س ��اد مرتبط ��ة
باالرهاب .
وا�ش ��ار الب�ص ��ري ال ��ى ان خلي ��ة
ال�صق ��ور اال�ستخباري ��ة اعتقلت ما
يقارب من  2,500ع�ضو في داع�ش
خالل ال�ستة ا�شه ��ر االولى من عام
 ،2019مع اعتقال � 2,600شخ�ص
�آخر في ق�ضاي ��ا لها �صلة باالرهاب
ولكن لي�س له ��ا عالقة بداع�ش مثل
حاالت اختطاف وقتل .
وقال الب�صري انه تم ت�سليم العراق
ما يق ��ارب من � 1,500شخ�ص على
انه ��م اع�ض ��اء بتنظي ��م داع� ��ش من

الذي ��ن ت ��م الق ��اء القب� ��ض عليه ��م
الع ��ام الما�ض ��ي واحتجازه ��م في
منطقة ت�سيطر عليها حاليا القوات
الديمقراطية ال�سورية ،م�شيرا الى
ان ��ه تبين بانهم لي�س ��وا من ا�صول
عراقية ويحملون جن�سيات اخرى
مثل �صينية وفل�سطينية وتون�سية
واثنان منهم ايرانيان .
وم�ض ��ى الب�ص ��ري بقول ��ه "ولك ��ن
طالم ��ا انه ��م ارتكب ��وا جرائ ��م �ضد
عراقيين وعل ��ى ار�ض عراقية فانه
�ستت ��م مقا�ضاتهم وا�ص ��دار احكام
بحقهم هنا".
عنا�ص ��ر داع�ش من الذين نجوا من
االعتقال ما تزال عمليات المالحقة
م�ستم ��رة �ضده ��م ويت ��م اعتقالهم،
ورغ ��م قل ��ة تك ��رار ع ��دد الهجمات
المتعلق ��ة بداع� ��ش ،فانها م ��ا تزال
تح�صل في العراق .

ويقول الب�ص ��ري �إن اكثر المناطق
التي تتمركز فيه ��ا مجاميع وافراد
داع� ��ش هي محافظة �ص�ل�اح الدين

القب�ض على ع�صابة �سرقت  15مركبة حكومية خالل �أ�سابيع
 بغداد/المدى
تمكنت خلية ال�صقور اال�ستخبارية ،الجمعة،
من �إلقاء القب�ض على  12متهم ًا في �أكبر ع�صابة
ل�سرق ��ة العجالت ف ��ي و�سط وغرب ��ي العراق.
وقال بيان للخلية اطلعت (المدى) على ن�سخة
من ��ه� ،إنه "بعد متابعة م�ستم ��رة من قبل خلية
ال�صق ��ور اال�ستخباري ��ة في محافظ ��ة النجف
اال�ش ��رف الح ��دى اه ��م الع�صاب ��ات المخت�صة
بعملي ��ات ال�سرق ��ة المنظم ��ة والمتك ��ررة

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

تتبعه ��ا المناط ��ق المتواج ��دة م ��ا
بي ��ن اقلي ��م كرد�ست ��ان واالرا�ضي
العراقي ��ة االخرى ب�ضمنه ��ا ديالى

وكرك ��وك ،ودائم ��ا م ��ا تك ��ون هذه
المناطق االكثر عر�ضة للهجمات .
وق ��ال الب�ص ��ري ان محافظ ��ة
االنب ��ار غربي الع ��راق على امتداد
الحدود مع �سوريا هي اقل عر�ضة
للمخاط ��ر و�شهدت مع ��دل هجمات
اق ��ل .وا�ض ��اف الب�ص ��ري ان �سبب
ذل ��ك ه ��و ان داع� ��ش ب ��د�أ يخ�ش ��ى
بع� ��ض رعاة الما�شية ف ��ي المنطقة
ال�صحراوي ��ة "عل ��ى انه ��م م�صادر
تابعة لنا" ولهذا لم يعد داع�ش يثق
بالمنطقة كثيرا.

مع ذل ��ك يق ��ول الب�ص ��ري ان خلية
ال�صق ��ور اال�ستخباري ��ة اعتقل ��ت
عن�ص ��را او عن�صرين ايرانيين من
منطق ��ة االحواز ع ��ام  2019وكانا
�شريكين مع تنظيم داع�ش .
م ��ن جانب �آخر يق ��ول الب�صري ان
زعيم التنظي ��م الجديد امير محمد
عب ��د الرحم ��ن المول ��ي ال�صلب ��ي،
تركماني من تلعفر هو اكثر تكفيرا
من �سلفه البغدادي �إزاء الم�سلمين
الآخري ��ن ،م�شي ��را ال ��ى ان ��ه اراد
ان يحك ��م عل ��ى جمي ��ع المدر�سين

العاملي ��ن ف ��ي الحكوم ��ة العراقية
باالعدام .وق ��ال الب�صري ان زعيم
تنظيم داع�ش الجدي ��د موجود في
�سوريا "بكل ت�أكيد".
بع ��د اكثر من �سنتي ��ن على االعالن
الر�سم ��ي لرئي� ��س ال ��وزراء حيدر
العب ��ادي ف ��ي حينه ��ا ع ��ن هزيم ��ة
داع�ش في العراق في كانون االول
 ،2017تح ��ول ق�س ��م م ��ن التركيز
ف ��ي البحث عن الط ��رق التي تمول
فيها المجاميع االرهابية ان�شطتها
وعمليات تجنيدها .

املدير العام
غادة العاملي

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

للعج�ل�ات الحكومي ��ة ف ��ي اال�شه ��ر الما�ضية،
في محافظ ��ات النج ��ف اال�ش ��رف والديوانية
وباب ��ل واالنب ��ار ،وبيعه ��ا ف ��ي المحافظ ��ات
ال�شمالي ��ة ،منتهزي ��ن فر�صة اهتم ��ام االجهزة
الأمني ��ة بت�أمي ��ن وحماي ��ة المتظاهري ��ن".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أنه "وبعد جم ��ع المعلومات
ع ��ن مالب�سات كل عملية �سرقة وتتبع خيوطها
وبالتن�سيق مع خالي ��ا ال�صقور في محافظات
المثن ��ى والديواني ��ة واالنب ��ار وبم�ساع ��دة
رئا�س ��ة محكم ��ة ا�ستئن ��اف النج ��ف اال�شرف،

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

تمكنت الخلية من �إلقاء القب�ض على الع�صابة
المكونة من ( )12عن�صر ًا و�ضبط ( )6عجالت
والتحفظ على جميع االدوات الم�ستخدمة في
عمليات تزوي ��ر لوح ��ات العجالت".و�أو�ضح
بيان خلي ��ة ال�صقور �أنه "بعد عمليات مطاردة
ومداهم ��ة م ��ن ي ��وم  2020/2/13لغاية يوم
 2020/3/5امت ��دت من محافظ ��ة المثنى الى
محافظة االنبار م ��رورا بمحافظات الديوانية
والنج ��ف اال�ش ��رف� ،أ�صي ��ب عل ��ى اثرها احد
�ضباط خلية �صق ��ور النجف �إ�صابة بالغة نقل

عل ��ى اثرها للم�شف ��ى للعالج ،ف�ض�ل�ا عن القاء
القب�ض عل ��ى رئي�س الع�صاب ��ة المتهم المدعو
(ع .ح .ع ) اثن ��اء �سرقت ��ه لعجل ��ة ن ��وع بيجو
بت�أري ��خ ." 2020/3/6وتاب ��ع �أن ��ه "وبع ��د
التحقي ��ق مع المتهمين اعترف ��وا �صراح ًة بكل
عمليات ال�سرقة المذكورة ادناه ،وتم احالتهم
الى الق�ضاء لينالوا جزاءهم العادل".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن ه ��ذه الع�صاب ��ة ق ��د �سرقت 15
�سي ��ارة �أغلبه ��ا حكوم ��ي خ�ل�ال الأ�سابي ��ع
الما�ضية.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

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

واعلن العب ��ادي في كان ��ون االول
� 2017أن "حرب ��ا عل ��ى الف�س ��اد"
�ستب ��د�أ .مع ذلك ف ��ان االحتجاجات
الت ��ي تعم البالد حاليا والتي بد�أت
ف ��ي ت�شري ��ن االول قد رك ��زت على
هذه النقطة بال ��ذات ،وهي الف�ساد
الذي ما يزال م�ست�شريا في البالد.
الب�ص ��ري ق ��ال ان خلي ��ة ال�صق ��ور
اال�ستخبارية ق ��د تتولى دورا اكبر
ف ��ي مكافح ��ة الف�س ��اد ،وان فريق ��ا
تكتيكي ��ا م�شابه ��ا �آخ ��ر يج ��ب ان
ي�شكل لهذا الغر�ض .
وق ��ال الب�ص ��ري "كخلي ��ة ال�صقور
اال�ستخباري ��ة ،فنح ��ن ق ��د ك�سبن ��ا
�سمعة جيدة جدا على مر ال�سنوات
ف ��ي مكافح ��ة االره ��اب وحتى في
مج ��ال حماي ��ة الم ��ر�أة اي�ض ��ا م ��ن
ح ��االت االبتزاز عب ��ر تعقب بع�ض
اال�شخا� ��ص الذي ��ن يبتزونهن عبر
عر�ض �صورهن وافالم فيديو على
االنترنيت ".
وا�ضاف الب�صري "ال احد ي�ستطيع
ان يح ��ارب داع� ��ش اذا كان فا�سدا،
وان الخلية عملت بكل جهدها على
مدى �سنوات وكانت ناجحة ".
وا�ش ��ار الى ان ��ه طرح الفك ��رة على
الحكومة ولكنه لم يتلق ردا بعد .
 عن :موقع المونيتر
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لوبيات حكومية م�سيطرة حتاول �إبقاء
"االقت�صاد اله�ش" وتقاوم حماوالت تطويره

كارنيغي� :أغلب خم�ص�صات
اال�ستثمار تذهب
لـ"الف�صائل ال�سيا�سية"

 متابعة /المدى
مطلع ت�شرين االول الما�ضي ،برزت عربات
الـ"ت ��وك توك" جزء ًا �أ�سا�س ��ي ًا من الم�ش ��هد،
بحي ��ث تم ّكن ��ت م ��ن التمل� ��ص بمه ��ارة م ��ن
القي ��ود التي تفر�ضه ��ا قوى الأم ��ن ،و�أمّنت
الدع ��م اللوج�ستي للمحتجّ ي ��ن .تحوّ لت �إلى
�سي ��ارة �إ�سع ��اف منق ��ذة ل�ل��أرواح ،تم ّر عبر
الح�ش ��ود لنقل المتظاهري ��ن الم�صابين �إلى
الم�ست�شفي ��ات .االمر الذي دف ��ع عددا كبيرا
م ��ن المحتجي ��ن لت�سمية ه ��ذه العربة برمز
الـ"الثورة".
وبح�س ��ب م�ص ��ادر محلي ��ة تحدث ��ت لمرك ��ز
كارنيغ ��ي لل�ش ��رق االو�س ��ط ،ف ��ان �سائق ��ي
الـ"ت ��وك ت ��وك" نال ��وا ف ��ي الأ�شه ��ر الأربعة
الما�ضي ��ة حرية التن ّقل في المناطق الواقعة
و�سط بغداد ،بعدما كانوا ممنوعين.
ويقول المركز" :من الأ�سباب التي �ساهمت
ف ��ي تنامي ال ��دور الذي ت�ؤ ّدي ��ه التوك توك،
�أن ه ��ذه العرب ��ة ه ��ي م ��ن نت ��اج ال�ص ��راع
ال ��ذي تخو�ض ��ه فئ ��ة مهمّ�ش ��ة ف ��ي المجتمع
العراق ��ي من خالل تحدّي الح ��دود والقيود
الت ��ي يفر�ضه ��ا الو�ض ��ع القائ ��م ال�سيا�س ��ي
واالجتماع ��ي .وبه ��ذا المعنى� ،إنه ��ا بمثابة
�ص ��ورة م�ستعارة عن الحرك ��ة االحتجاجية
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الت ��ي �أ�شع ��ل ال�شب ��اب �شرارته ��ا و�أبقوه ��ا
م ّتق ��دة ،ومعظمهم من العاطلي ��ن عن العمل
�أو مم ��ن يعان ��ون م ��ن البطالة المق ّنع ��ة� ،أو
من الط�ل�اب الذين هم م�شاري ��ع عاطلين عن
العمل .ولم يكن ل ��دى �سائقي عربات الـتوك
توك م ��ا يخ�سرونه عندما ق ��رروا االن�ضمام
�إلى المتظاهرين ،وقد �ساهم قرارهم هذا في
تو�سيع مج ��ال ن�شاطهم وتح�سي ��ن مكانتهم
االجتماعية واالقت�صادية".
وي�ضي ��ف المرك ��ز الدول ��ي ان "الحرك ��ة
االحتجاجي ��ة تم ّث ��ل �أي�ض� � ًا الن�ض ��ال ال ��ذي
ٌ
تحالف من الأف ��راد والمجموعات
يخو�ض ��ه
الذي ��ن يري ��دون الح�ص ��ول عل ��ى االعتراف
وعل ��ى ح�ص ��ة �أكب ��ر م ��ن الم ��وارد الما ّدي ��ة
والرمزي ��ة ف ��ي الع ��راق ،وم ��ن الم�ساح ��ات
الت ��ي ت�سيط ��ر عليه ��ا الف�صائ ��ل الحاكم ��ة
والمجموعات الإ�سالمية".
ويتابعالمركزالدولي":للحركةاالحتجاجية
طبق ��ات و�أ�صوات متع ��ددة تعك�س �أولويات
مختلف ��ة .فه ��ي تتعل ��ق ،ف ��ي نظ ��ر البع�ض،
بالإ�صالح الجوهري للمنظومة ال�سيا�سية؛
داعم� � ًا للعدالة
وي ��رى فيه ��ا �آخرون تح ��رك ًا ِ
ً
االجتماعية واالقت�صادية �أو را ِف�ضا للت�شدد
الإ�سالم ��ي والقي ��م المحافظ ��ة المرتبط ��ة
ب ��ه .حت ��ى �أن بع� ��ض الأ�شخا�ص ي ��رون في

جمهورية العراق
وزارة العدل  /دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الر�صافة

االحتجاجات فر�ص� � ًة للتخل�ص من روتينهم
اليوم ��ي والت�س ّك ��ع مع الأ�صدق ��اء .ويعك�س
النزول �إل ��ى ال�شوارع وتنظي ��م التظاهرات
الت�سيي�س المتزايد لل�شب ��اب بقدر مايعك�س
ف�ش ��ل قنوات ال�سلطة القائمة في تمثيلهم �أو
ا�ستيعابهم".
ويتاب ��ع "تق ��ع ف ��ي �صل ��ب ه ��ذا التح ��رك
االحتجاج ��ي المطالب ��ة ال�ضمني ��ة بتوزي ��ع
�أف�ض ��ل لل�سلطات والث ��روات .يمكن تحقيق
ذلك من خالل ت�شكي ��ل حكومة �أف�ضل تمثي ًال
وو�ض ��ع ح ��د لمنظوم ��ة المحا�ص�ص ��ة حيث
�أ�صبحت الدولة بمثابة قالب جبنة تتقا�سمه
المجموع ��ات ال�سيا�سية و�شب ��ه الع�سكرية.
ولذل ��ك يطالب المحتجّ ��ون بانتخابات ح ّرة
ونزيهة بموجب قان ��ون يقطع الطريق �أمام
تجديد �سيطرة الف�صائل الحاكمة".
ويعتب ��ر الع ��راق دول ��ة ريعية حي ��ث ُت�ش ّكل
العائ ��دات النفطي ��ة ن�سبة  95ف ��ي المئة من
الموازن ��ة الحكومي ��ة .وق ��د ف�ض ��ح هب ��وط
�أ�سع ��ار النف ��ط ف ��ي الع ��ام  2013ه�شا�ش ��ة
البالد عل ��ى الم�ستوى االقت�صادي ،في حين
ت�سبّبت كلفة الح ��رب على داع�ش �إلى جانب
النم ��و الديموغرافي بزي ��ادة ال�ضغوط على
قاعدة الموارد الآخذة في التق ّل�ص.
ويقول مركز كارنيغ ��ي ان "هذه الم�شكالت

تفاقم ��ت بفع ��ل �إدارة الف�صائ ��ل الحاكم ��ة
للإي ��رادات الوطني ��ة بطريق ��ة تط ّفلية وغير
من�صف ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إخفاقها ف ��ي ا�ستنباط
م�صادر بديلة لتوليد ر�أ�س المال".
ويح�ص ��ل نح ��و  6ماليين عراق ��ي� ،أي �أكثر
من  15ف ��ي المئة من ال�س ��كان ،على رواتب
وتقاع ��د وتعوي�ضات مالية من الدولة .وفي
العام  2019و�صل مجموع هذه الم�ستحقات
�إل ��ى حوالى  52ملي ��ار دوالر م ��ن الموازنة
البالغ ��ة قيمته ��ا  111ملي ��ار دوالر حينه ��ا،
والتي �سجّ لت عجز ًا مرتفع ًا يفوق  23مليار
دوالر� .أي ان  60ف ��ي المئ ��ة م ��ن الإيرادات
الفعلي ��ة ذهبت عل ��ى الروات ��ب والمعا�شات
التقاعدية و�إذا �أُ�ضيف هذا المبلغ �إلى نفقات
"ت�شغيلية" �أخ ��رى ،يبقى جز ٌء ي�سير فقط
للإنف ��اق عل ��ى اال�ستثمار والبن ��ى التحتية.
ويق ��ول المرك ��ز الدولي انه ت ��م "تخ�صي�ص
ق�س ��م كبير من اال�ستثم ��ار لتمويل الم�صالح
التجارية الم�شبوهة للف�صائل ال�سيا�سية �أو
امت�صته �أجهزة الدولة التي تعاني من ف�ساد
ّ
�شديد".
بالمقاب ��ل يُ�شير خب ��راء اقت�صادي ��ون ،وفق ًا
لتقديراته ��م� ،إلى �أن "نحو ن�صف العراقيين
يح�صلون بطريق ��ة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة
على رواتب وتقاع ��د او مكاف�آت من الدولة.
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+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

لقد حتقق لهذه املديرية من (اشعار مركز شرطة املنتظر العدد  179ف – 2020/1/28
وامني قطاع ( )1انك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت او مختار،
ميكن اجراء التبليغ عليه ،واستنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً
باحلضور في مديرية تنفيذ (الرصافة) خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي
للنش��ر ملباش��رة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر
هذه املديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
اوصاف احملرر:
ورق��ة التكلي��ف باحلضور صادرة من مديري��ة تنفيذ الرصافة بالع��دد  2019/89في
 2019/12/23املتضمن تبليغ املدين لغرض تقدمي كفيل ضامن وبعكس��ه يصار الى
منع سفر املدين سعد فاخر قاسم.

اعل��ن مص��رف الرافدي��ن  ،الي��وم األربعاء،
حصيلة املبالغ الكلية التي مت استردادها من
قبل املتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد ما
بذمتهم من أموال خالل شهر كانون الثاني
املاضي.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان إن
"حصيلة األموال بلغت مجموعها اكثر من
(( )453.783.629اربعمائة وثالثة وخمس��ون
ملي��ون وس��بعمائة وثالث��ة وثمان��ون ألف
وس��تمائة وتسعة وعش��رون دينار ال غيرها
وأشار الى ،أن "املصرف مستمر في اجراءاته
احلثيث��ة في اس��ترجاع أم��وال املصرف من
املتلكئ�ين الذين تخلفوا عن س��داد األموال
من س��لف وقروض واتخاذ كافة األس��اليب
القانونية بحق كل من ميتنع عن ذلك".

ولك ��ن مع زيادة �أعداد ال�سكان بواقع مليون
ن�سم ��ة تقريب� � ًا في ال�سن ��ة وتوا ُف ��د �أكثر من
ن�ص ��ف ملي ��ون طال ��ب وظيف ��ة جدي ��د �إل ��ى
�سوق العم ��ل �سنوي ًا ،ف� ��إن الآلي ��ة الم�شوبة
بالخل ��ل المعتم ��دة في توزيع الث ��روات من
خ�ل�ال الروات ��ب والمعا�ش ��ات التقاعدي ��ة
والمح�سوبي ��ات والف�ساد تعجز عن الحفاظ
على درجة معقولة م ��ن التوازن االجتماعي
وال�سيا�سي".
وك�ش ��ف تقري ��ر �ص ��در م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن وزارة
التخطي ��ط �أن ن�سب ��ة الفقر مرتفع ��ة جد ًا في
المدن الجنوبية حيث تكررت االحتجاجات
– وت�صل هذه الن�سبة �إلى  44في المئة في
ذي قار ،و 52في المئة في المثنى.
ويو�ض ��ح المرك ��ز الدول ��ي" :ت ��زداد �أع ��داد
العراقيي ��ن الذي ��ن تخ ّل ��ت عنه ��م المنظومة
الحالي ��ة؛ وع ��دد كبي ��ر م ��ن الخ ّريجي ��ن
ال�شب ��اب الذين كان ��وا يتوقع ��ون الح�صول
على وظيف ��ة �آمنة في القط ��اع العام وجدوا
�أنف�سهم عاطلي ��ن عن العمل �أو مرغمين على
العمل في القطاع غير النظامي حيث الأمان
مع ��دوم والرواتب متد ّني ��ة ،وربما يعملون
�سائقي توك توك".
وا�ضاف مرك ��ز كارنيغي "تعاملت الحكومة
م ��ع ه ��ذه الم�شكلة م ��ن خالل �إط�ل�اق وعود
بتعيي ��ن مزي ��د م ��ن طالب ��ي الوظائ ��ف ف ��ي
القط ��اع الع ��ام� ،إل ��ى جان ��ب القم ��ع الأمني
للمحتجين .ولم ت�ش ��رح ما الآلية التي تتيح
ت�سدي ��د رواتبه ��م م ��ن دون زي ��ادة العج ��ز
وا�ستنزاف موارد الدول ��ة الآخذة �أ� ً
صال في
التناق� ��ص .ولم تحدد ماذا يمك ��ن �أن يحدث
عن ��د ان�ضمام مزيد م ��ن ال�شب ��اب �إلى �سوق
العمل في ال�سنوات القليلة المقبلة".
ويق ��ول خبي ��ر اقت�ص ��ادي عراق ��ي رف� ��ض
الك�ش ��ف عن ا�سم ��ه ،ان "الف�صائ ��ل الحاكمة
ه ��ي اللوب ��ي الأكب ��ر ف ��ي الب�ل�اد تق ��اوم �أي
�إ�ص�ل�اح جوهري م ��ن �ش�أنه �إلح ��اق ال�ضرر
بم�صالحها".
لذلك يقول مركز كارنيغي ،انه "يمكن النظر
�إل ��ى الحركة االحتجاجية على �أنها �شكل من
�أ�ش ��كال الم�ساوم ��ة بين تحال ��ف المحتجين
والق ��وى الت ��ي تفي ��د م ��ن بق ��اء المنظوم ��ة
الحالي ��ة عل ��ى حالها .ومن غي ��ر المرجّ ح �أن
ينته ��ي ذل ��ك ب�إلحاق �أح ��د الفري َقي ��ن هزيمة
كامل ��ة بالفري ��ق الآخ ��ر .ب ��ل �أغل ��ب الظ ��ن
�أن ��ه �سي� ��ؤدّي �إل ��ى فت ��رة طويل ��ة م ��ن غياب
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ،فالو�ضع
الراه ��ن غي ��ر م�ستدام ولم يتبل ��ور �أي بديل
وا�ضح".

رقم االضبارة2019/89 :
التاريخ 2020/2/17 :

�إىل  /املنفذ عليه �سعد فاخر قا�سم

�إع���ل���ان�������ات
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سياسة

اعلن مصرف الرافدين ان عدد احلسابات
املفتوح��ة للمواطنني وفئ��ات أخرى في
فروع��ه ببغداد واحملافظ��ات خالل كانون
الثاني بلغت  1822حساب توفير وجاري .
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان
ان عدد احلس��ابات اجلارية التي مت فتحها
للمواطن�ين وفئ��ات أخ��رى وصل��ت الى
 353حساب .في حني بلغ عدد حسابات
التوفي��ر للمواطن�ين الى 1469حس��اب
مش��يرا ً الى ان املصرف مستمر في فتح
احلسابات للمواطنني الراغبني في إيداع
أمواله��م في املص��رف واحلص��ول على
الفوائد وف��ق ش��روط وضوابط وضعت
وبإم��كان زبائن املصرف زي��ارة فروعه في
بغداد واحملافظات لالطالع عليها.

القوى ال�شيعية ترتاجع
والتحالف الدويل :باقون
فـي العراق
 بغداد  /المدى

ت�شير معلومات الى ان القوى ال�سيا�سية
ال�شيعية التي �صوتت في البرلمان على اخراج
القوات االجنبية من العراق وا�شترطت على
الحكومة المقبلة طرد االجانب ،بد�أت تغ�ض
النظر عن القرار البرلماني.
و�ص ��وت مجل�س الن ��واب في  5كانون الثاني الما�ض ��ي ،بالإجماع على
ق ��رار نيابي يت�ضمن �إلزام الحكومة ب�إلغاء طلب الم�ساعدة المقدم منها
�إل ��ى التحال ��ف الدولي لمحارب ��ة تنظيم "داع� ��ش" الإرهاب ��ي ،والتزام
الحكوم ��ة العراقي ��ة ب�إنه ��اء تواج ��د �أي ��ة ق ��وات �أجنبية ف ��ي الأرا�ضي
العراقي ��ة ،ومنعها من ا�ستخدام الأرا�ض ��ي والمياه والأجواء العراقية
لأي �سبب.
وت�ضي ��ف المعلوم ��ات ان الفرق ال�سيا�سي ��ة ال�شيعي ��ة المفاو�ضة تريد
التو�ص ��ل ال ��ى رئي� ��س حكومة م�ؤقت ��ة ال تزيد عن الع ��ام الواحد ،وهي
تتم�س ��ك حالي� � ًا باالتفاقية ال�صيني ��ة فقط ــ االتفاقية ال ��ى لم يعرف احد
تفا�صيلها حتى االن.
وي�ؤك ��د موقف التحالف الدول ��ي المعلومات .و�ص ��رح المتحدث با�سم
التحال ��ف الدول ��ي لمحارب ��ة داع� ��ش مايل ��ز كاغين ��ز ،اواخ ��ر اال�سبوع
الما�ضي� ،أن التنظيم مازال ي�شكل تهديد ًا ،الفتا الى ان التحالف الدولي
�سيبقى في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية.
وق ��ال خالل ا�ست�ضافته في ن�شرة اخباري ��ة" :قبل اكثر من �سنتين هزم
داع� ��ش في الع ��راق لكنه ل ��م ينته ،م ��ازال داع� ��ش متواجد ًا ف ��ي بع�ض
مناطق الع ��راق ،ويمثل تهديد ًا في المناط ��ق القريبة من جبال حمرين
وفي منطقة مخمور ومناطق في �سهل نينوى و�صحراء الأنبار".
و�أ�ض ��اف "نعرف �أن داع�ش ال ي�ستطيع ال�سيط ��رة على منطقة معينة..
�سق ��وط داع� ��ش وعدم قدرت ��ه على �إع ��ادة تنظي ��م �صفوف ��ه كان نتيجة
لل�ضغ ��ط الم�ستم ��ر علي ��ه من جان ��ب الق ��وى الأمنية العراقي ��ة وقوات
�سوري ��ا الديمقراطي ��ة والبي�شمرك ��ة ،فهن ��اك عمليات ت�سته ��دف داع�ش
ينفذه ��ا �شركا�ؤنا الأمني ��ون .كما �أن التحالف الدول ��ي ملتزم بم�ساعدة
�شركائنا في الق�ضاء على داع�ش".
و�أ�ش ��ار المتح ��دث با�س ��م التحال ��ف الدول ��ي �إل ��ى "وج ��ود ممثلين عن
البي�شمرك ��ة والق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة و�أع�ض ��اء وم�ست�شاري ��ن من
التحال ��ف الدول ��ي ف ��ي غرف ��ة واحدة ف ��ي بغ ��داد يخطط ��ون للعمليات
الم�ستقبلية �ضد تنظيم داع�ش الإرهابي".
ولف ��ت كاغينز �إل ��ى �أن "التحالف الدولي يق ��وم بتدريب البي�شمركة في
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،لتطوي ��ر ق ��درات متنوع ��ة تحتاجها ف ��ي الحرب �ضد
داع�ش".
وتاب ��ع "نحن ن ��درب البي�شمركة عل ��ى تقنيات الح ��رب ،العالج الطبي
الميداني �أثن ��اء المعارك ،العثور على الألغ ��ام والمتفجرات و�إبطالها.
هذه التدريبات �ست�ستمر".

((وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة))
�إعـــالن

تعل��ن وزارة املالي��ة  /دائرة عقارات الدولة عن بيع القطع املدرجة اوصافه��ا ادناه باملزايدة العلنية وفق احكام املادة ( /15أوال ً) من قانون بيع
وايجار أموال الدولة رقم  21لس��نة ( 2013املعدل) فعلى الراغبني بالش��راء من منتس��بي وزارة املالية في احملافظة (حصراً) مراجعة فرع
دائرة عقارات الدولة في محافظة االنبار لالطالع على التفاصيل مس��تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%20من بدل البيع
املقدر وبصك مصدق واملستمس��كات الثبوتية وسيكون موعد املزايدة في الساعة العاشرة صباحا ً في اليوم التالي ملدة النشر البالغة
( )30يوما ً تبدأ من اليوم الذي يلي نش��ر اإلعالن في الصحف ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور خدمة ( )%2من بدل البيع ومبا يغطي
املصاريف واجور النشر وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية أو يوم اجلمعة فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه مباشرة وبإمكان الراغبني
بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكتروني )www.mof.gov.iq( :

معاون املدير العام

االو�صاف

موقع
العقار

 50554 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار
دينار

 50555 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50556 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50557 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50558 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50559 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50560 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50561 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50562 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50563 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50564 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50565 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50566 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

 50567 / 83م47
حصوة الشامية

 200م2

قطعة ارض خالية من املشيدات
تقع داخل حدود البلدية

االنبار /
الرمادي

 6000000ستة ماليني
دينار

فرع دائرة عقارات الدولة
في محافظة االنبار

رقم القطعة
واملقاطعة

امل�ساحة

بدل البيع املقدر

مكان املزايدة

اعالنات
 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
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املناق�صة :رقم ( )121خطة تنمية االقاليم 2019

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعادة �إعــــــالن

العدد710 :
التاريخ2020/3/4 :

احلاق ًا باعالننا املرقم  2258يف 25/9/2019
تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مدرسة ابتدائية ( )9صف مع انشاء قاعة متعددة االغراض مع انشاء
جناح اضافي ( )6صف في الرفاعي) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة 2014
املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي
العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،النهار ،البينة اجلديدة) وسيتم العمل عند
فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك
فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن
اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابات
على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا ً من يوم االحد املصادف  2020/3/8في (املديرية العامة لتربية محافظة ذي
قار) فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية
من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما ً إن سعر العطاء
الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات
االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -الكوادر الفنية :
العدد
		
ت الكوادر الفنية
1
		
 1مهندس مدني
1
		
 2مهندس كهرباء
2
			
 3مساح
د -املتطلبات املالية :
اوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )86.254.000ستة وثمانون
مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء،
الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا ً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تاسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية.
رابعاً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في
اجلدول أدناه.
خامساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص
الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن

التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا ً إلى
ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على
ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا ً مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق اصوليا ً بعد توقيع
العقد خالل مدة ال تتجاوز ( 14يوماً) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او
اخملل وحسب واقع احلال.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل
بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم الثالثاء املصادف  2020/3/17إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم
العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على
ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من
احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول
بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما ً واصوليا ً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان
محافظة ذي قار  /مديرية الشؤون اإلدارية واملالية قرب قيادة شرطة ذي قار وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة
عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم
مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2021 - 2020
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املناق�صة :رقم ( )102خطة تنمية االقاليم 2019
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعادة �إعــــــالن

العدد305 :
التاريخ2020/3/4 :

ً
إحلاقا ب�إعالننا املرقم  2230يف .. 2019/9/24
�
تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مركز شرطة في منطقة قوى األمن الداخلي مع إنشاء قسم
شرطة اخملدرات واملؤثرات العقلية في الناصرية) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية
رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام .2019
ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (العدالة ،املدى ،الزوراء)
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص
باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االثنني املصادف  2020/3/9في بناية (مديرية شرطة
ذي قار) فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية
واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن
سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل
للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
ت الكوادر الفنية
1
		
 1مهندس مدني
1
		
 2مهندس كهرباء
1
 3مهندس ميكانيكي
ب -املتطلبات املالية :
أوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )58.824.000ثمانية
وخمسون مليون وثمامنائة وأربعة وعشرون ألف دينار عراقي.
جـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة
السوداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في
املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تاسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة اخلارجية العراقية.
رابعأً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب
في اجلدول أدناه.
خامساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى

املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات
اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة
اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على
ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق اصولياً بعد
توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز ( 14يوماً) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة
الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب
العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم االثنني املصادف  2020/3/16إلى العنوان التالي محافظة ذي قار
 قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمارسابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد
االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية
االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار  /مديرية الشؤون اإلدارية واملالية قرب قيادة شرطة ذي قار وسوف ترفض العطاءات
املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة
ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2021 - 2020
اباذر عمر فليح العمر

ء /حمافظ ذي قار

ت

�سعر الك�شف
امل�صادق

مدة العمل

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

1

860.000.000

 450يوم

انشاء مركز شرطة في منطقة قوى األمن الداخلي مع
انشاء قسم شرطة اخملدرات واملؤثرات العقلية في الناصرية

الداخلية  /الشرطة

الناصرية

الت�أمينات املطلوبة /الت�صنيف
على الأقل
بالدينار
 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية
التاسعة

�سعر العطاء
بالدينار
 100.000ألف دينار

العدد ( )4626ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد (� )8آذار 2020

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net
 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

5

إعالنات

املناق�صة :رقم ( )17ل�سنة  2020خطة تنمية االقاليم 2019
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعــــــالن

العدد307 :
التاريخ2020/3/4 :

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء شوارع اخملدومة بخدمات الصرف الصحي ملياه االمطار في النصر)
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن
املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،الزوراء ،املشرق) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق
االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في
النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص
باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا ً من يوم االحد املصادف  2020/3/8في بناية مديرية بلديات ذي
قار فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات العربية واالجنبية
من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما ً إن سعر العطاء
الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات
االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
ت الكوادر الفنية
2
		
 1مهندس مدني
1
			
 2مساح
ب -املتطلبات املالية :
أوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )37.477.000سبعة
وثالثون مليون واربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار عراقي.
جـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء،
الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا ً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تاسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
اخلارجية العراقية.
رابعأً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب
في اجلدول أدناه.
خامساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى
املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان
بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية

نافذا ً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على
ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا ً مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق اصوليا ً بعد توقيع
العقد خالل مدة ال تتجاوز ( 14يوماً) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل
او اخملل وحسب واقع احلال.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل
بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم االثنني املصادف  2020/3/16إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم
العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقاً) ...على
ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية
من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم
املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما ً واصوليا ً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة
السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور
الى ديوان محافظة ذي قار  /مديرية الشؤون اإلدارية واملالية قرب قيادة شرطة ذي قار وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح
املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم
املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2021 - 2020
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املناق�صة :رقم ( )119خطة تنمية االقاليم 2019
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعادة �إعــــــالن

العدد314 :
التاريخ2020/3/4 :

ً
احلاقا باعالننا املرقم  2256يف 2019/9/25
تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (هدم الروضة القدمية وبناء مدرسة ثانوية ( )18صف وانشاء مدرسة
ثانوية ( )18صف في الرفاعي) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة
 2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة
الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (املدى ،النهار ،البينة اجلديدة)
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر
اخلاص باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهراً من يوم االحد املصادف  2020/3/8في املديرية
العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على
االقل والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من
الوثائق اخلاصة باملشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية
للشركات العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -الكوادر الفنية :
العدد
		
ت الكوادر الفنية
2
		
 1مهندس مدني
1
		
 2مهندس كهرباء
2
			
 3مساح
ب -املتطلبات املالية :
اوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ()205.142.000
مائتان وخمسة مليون ومائة واثنان واربعون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة
السوداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت
تابعة لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استناداً إلى قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن
للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تاسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة اخلارجية العراقية.
رابعاً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الشركات املقاولة حسب ما
مطلوب في اجلدول أدناه.
حامساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد
(ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة

وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي
خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد او
احملافظات اجلنوبية نافذاً إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها
ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة
اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه
على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة
معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق
اصولياً بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز ( 14يوماً) من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة
املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب
العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهراً من يوم الثالثاء املصادف  2020/3/17إلى العنوان التالي محافظة ذي قار
 قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمارسابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف
والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزماً واصولياً وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها
وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القدمية قرب قيادة شرطة ذي قار وسوف ترفض
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف
مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (. )2021 - 2020
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فايرو�س "كورونا" و�سيكولوجيا الموت!..
في �أعماقنا ال نعترف ب�أننا �سنموت ،بل نعتقد
في ال�شعورنا ب�أننا خالدون!..
� سيجموند فرويد
�أثبت فايرو�س كورونا ( )COVID-19في
الأ�س ��ابيع القليلة الما�ضية قدرته (�أو قدرة
�أي كائن فيرو�س ��ي مجهري) على �أن يج ّرد
الب�ش ��ر من �ش ��عورهم بالقدرة على مجاراة
قواني ��ن الطبيع ��ة ،ويعيدهم مبا�ش ��رة �إلى
هاج�س مواجهة القدر البيولوجي البدائي
بمع ��زل ع ��ن �أي احتياطات وقائي ��ة معقدة
�أقامته ��ا الح�ض ��ارة ط ��وال �آالف ال�س ��نين
لمواجه ��ة الم ��وت ب�أ�س ��لوب م�ؤ�س�س ��اتي
نظام ��ي� :أي احتياط ��ات الط ��ب والتغذي ��ة
وال�سلوك ال�صحي.
ال تمث ��ل ه ��ذه الر�ؤية �إال ق�ش ��رة تف�س ��يرية
فوقية للحدث الكوروني ب�أبعاده المتداخلة
مناعي ًا وطبي ًا وتكنولوجي ًا وحتى �سيا�سي ًا
�إذا م ��ا نظرنا �إليه بو�ص ��فه نتاج� � ًا مختبري ًا
م�ش ��وه ًا لع�صر �سيا�س ��ي يفتقر �إلى الحكمة
والر�أفة وروح الم�س�ؤولية� .إال �أن المالحظة
المجهري ��ة لل�س ��لوك الب�ش ��ري اليوم ��ي
المرتبط بانت�ش ��ار هذا الوباء ،قد ي�ستدعي
الغو�ص �إلى ما تحت تلك الق�ش ��رة ،اللتقاط
م�شه ٍد �أفرزته �س ��يكولوجيا الكوارث� ،أكثر
�إثارة ومدعاة للت�أمل والتفكر.
ففي حقل ��ي عل ��م النف�س االجتماع ��ي وعلم
النف�س التطوري ،ظهرت نظرية "ال�سيطرة
عل ��ى الخ ��وف" (�أو التحك ��م بالهل ��ع م ��ن

الم ��وت) Terror Management
 ،Theoryخ�ل�ال العقدي ��ن الأخيري ��ن م ��ن
القرن ال�سابق ،بت�أثير كتاب " �إنكار الموت"
 Denial of Death 1973لم�ؤلف ��ه عال ��م
الأنثربولوجيا الثقافية الأمريكي "�إرن�ست
بيكر" .)Ernest Becker (1924- 1974
فقد بنى "بيكر" ر�ؤيته على �أفكار "�سورين
كيركج ��ارد" و"�أوت ��و ران ��ك" ،وم�س ��تفيد ًا
ب�شكل خا�ص من "�سيجموند فرويد" الذي
�سبق �أن حدد في كتابه "ت�أمالت في الحرب
والم ��وت" Reflections on War and
� Death 1915أن الب�ش ��ر يدرك ��ون حتمية
الموت وعدم �إمكانية تفاديه ،موتهم وموت
الآخري ��ن ،لكنه ��م معتادون على الت�ص ��رف
بطريق ��ة ي�ست�ش ��ف منه ��ا �أنه ��م �أنك ��روه
وا�س ��تبعدوه م ��ن حياتهم وو�ض ��عوه على
الرف ،في محاولة لالن�ش ��غال ب�أمور �أخرى
ت�صرفهم عن التفكير به.
خ�ض ��عت نظرية "ال�س ��يطرة على الخوف"
�إل ��ى تحقق ��ات تجريبي ��ة كثيرة ،فت�ش ��عبت
م�س ��اراتها التنظيري ��ة الت ��ي ظل ��ت تتمركز
ح ��ول فر�ض ��ية �أ�سا�س ��ية مفاده ��ا �أن معظم
ال�س ��لوك الب�ش ��ري يمكن تف�س ��يره بو�صفه
محاولة لتجاه ��ل �أو تجنب حتمية الموت؛
�أي �أن الداف ��ع الأ�س ��ا�س المح ��رك له ��ذا

ال�سلوك هو دافع الخوف (الهلع) من الفناء
التام ،الذي يخلق قلق ًا �ش ��ديد ًا – �ش ��عوري
وال �ش ��عوري  -ل ��دى النا� ��س يدفعه ��م �أن
يق�ضوا حياتهم محاولين �أن يجعلوها ذات
قيم ��ة ،عب ��ر تعزي ��ز الإح�س ��ا�س ب�أهميتهم,
واحترامه ��م لذواتهم ,وجدارته ��م بالبقاء,
لي�ؤمن ��وا ب�أنهم ي� ��ؤدون دور ًا مهم ًا في عالم
"ذي معنى".
فتقدي ��ر ال ��ذات  Self-Esteemه ��ذا الذي
ي�ص ��نعونه ب�أنف�س ��هم لأنف�س ��هم ،يعم ��ل
بو�ص ��فه واقي� � ًا �ض ��د القل ��ق الوج ��ودي
المرتب ��ط بالم ��وت .وه ��ذا م ��ا يف�س ��ر كيف
ت�ش ��يد المجتمعات �أبنيتها الثقافية ك�أنظمة
المعتق ��دات والنت ��اج الأدب ��ي والفن ��ي
والقواني ��ن والأع ��راف ،ل ُتب � ِ�ر َز "�أهمي ��ة"
الحي ��اة وترفع من �ش� ��أنها بمواجهة حتمية
الموت القادم في كل الأحوال .هذه الأبنية
الثقافي ��ة تمنح الإن�س ��ان خل ��ود ًا رمزي ًا من
نم ��ط م ��ا .فمث�ل ً�ا� ،أنظم ��ة المعن ��ى الديني
و�أن�س ��اق الهوي ��ات ب�أنواعه ��ا (الوطني ��ة
والفرعي ��ة) ،ووجه ��ات النظ ��ر الثقافية عن
�س ��موّ الب�ش ��ر على الحيوانات ،وب�أن الفرد
قادر على االمت ��داد �أبعد من حياته (العائلة
وال�س�ل�الة والوطن وحياة ما بعد الموت)،
ْئنين
تزود الإن�س ��ان ب�ش ��عور واعتقاد م َُطم ِ

هل انت�صرت الـواليات املتحـدة

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
ل ��م تك ��ن الوالي ��ات المتح ��دة االمريكي ��ة
خ�صو�ص� � ًا بع ��د ط ��ي �آخ ��ر �صفح ��ة م ��ن
�صفح ��ات الح ��رب الب ��اردة ق ��د واجه ��ت
خط ��ر ًا يه ��دد امنه ��ا الداخلي بع ��د الغارة
الجوي ��ة من قب ��ل اليابان على الأ�س ��طول
االمريك ��ي في المحيط اله ��ادئ في ميناء
بيرل هاربر بجزر هاواي في  7دي�س ��مبر
ع ��ام  1941قيا�س ًا بال ��ذي تعر�ضت له في
�سبتمب ��ر ع ��ام  2001ا�سقط ��ت فر�ضياتها
للأم ��ن خ�صو�ص� � ًا و�إن �أغل ��ب النظريات
التي ا�ستن ��دت عليها كان ��ت �إلى حد وقت
قريب من الهجم ��ات عنا�صر كثيرة �أهمها
الجغرافية التي تعد واحدة من العنا�صر
الرئي�سة لمفهوم االمن االمريكي ،ا�ضافة
�إل ��ى �أن بع ��د انته ��اء الح ��رب الب ��اردة
وبالرغم من �أهمية وجود عدو حتى و�إن
خلقته هي ف ��ي �سبيل بقائها وا�ستمرارية
�سيطرته ��ا عل ��ى الق ��رار العالم ��ي �إال �أن
كل االع ��داء الت ��ي ت�صوره ��ا التفكي ��ر
اال�ستراتيجي االمريكي لم يكونوا بذات
الم�ست ��وى والقدرة كاالتح ��اد ال�سوفيتي
ال�س ��ابق ،ف�ش ��رعت لعملية تو�س ��يع حلف
�ش ��مال االطل�سي كي ي�ض ��م عدد ًا من دول
اوروبا الغربية الحتواء رو�س ��يا ومنعها
من التمدد م�س ��تقب ًال ،بل ذهب ��ت �أبعد من
ذلك �س ��واء في فترة الح ��رب الباردة وما
بعده ��ا عل ��ى التوغ ��ل داخ ��ل الجماع ��ات
المت�ش ��ددة خ�صو�ص� � ًا بع ��د االحت�ل�ال
ال�س ��وفيتي لأفغان�س ��تان  1979فه ��ي ل ��م
تكتفي بدعم ه ��ذه الجماعات ال بل مولت
ودربت المقاتلين المت�ش ��ددين في مناطق
عدة ليكونوا قوة �ساندة لها للق�ضاء على
ال�سيطرة ال�سوفيتية �إال انها كانت م�صرة
عل ��ى ان يكون لها ند ق ��وي حتى و�إن كان
�شكلي ًا في التغلغل في مناطق عدة ت�ساعد
م ��ن خاللها على احتواء الخ�ص ��وم الذين
يطمحون لبناء تجمع ��ات ونفوذ كان لهم
في ال�سابق.
ج ��اءت �أح ��داث الح ��ادي ع�ش ��ر م ��ن
�س ��بتمبر � 2001أو غ ��زوة منهات ��ن كم ��ا
ي�س ��ميها تنظيم القاعدة لتعطي الفر�ص ��ة
للمحافظي ��ن الج ��دد �أن يبلوروا �سيا�س ��ة
خارجي ��ة جدي ��دة تعتم ��د على ا�س ��تخدام
الق ��وة ،بالتالي ف�إن ه ��ذه الأحداث لعبت
دور ًا ف ��ي تغيي ��ر التفكير اال�س ��تراتيجي
االمريك ��ي في تق�س ��يم المناط ��ق وتحديد
مناط ��ق الخط ��ر خ�صو�ص� � ًا وان منف ��ذي
الهجم ��ات بالرغم م ��ن انتمائه ��م لجماعة
ارهابي ��ة مت�ش ��ددة م ��ن �ص ��نع الوالي ��ات
المتحدة كما ت�ش ��ير �إليه العديد من الكتب
والتقاري ��ر �إال �أن االكث ��ر خط ��وة كان ��وا
من جن�س ��يات دول هي في الأ�ص ��ل حليف

�أ�سا�س ��ي لها في منطقة ال�ش ��رق االو�سط
تحديد ًا ،وعليه ق ��ررت الإدارة االمريكية
�أن ت�س ��تند عل ��ى روح التعاط ��ف ال ��ذي
غمره ��ا م ��ن ج ��راء الأح ��داث وا�س ��تندت
عل ��ى الم ��ادة الخام�س ��ة من ميث ��اق حلف
�ش ��مال االطل�س ��ي الت ��ي ت�ؤكد عل ��ى " اي
اعتداء عل ��ى دولة م ��ن دول الحلف ك�أنما
هو اعتداء على الحل ��ف بالكامل" فقررت
تغيي ��ر تفكيره ��ا نح ��و العال ��م م�س ��تندة
على مجموعة م ��ن الق�ض ��ايا �أهمها ت�أكيد
�س ��يطرتها عل ��ى العالم وال�س ��عي للحفاظ
على م�صالحها وتحقيق �أهدافها ،و�سواء
كانت وجهتها افغان�ستان ومن ثم العراق
�أم غيرهم ��ا وفيم ��ا بعد تم تبدي ��ل الخطة
في كل الأحوال نفذ الواليات المتحدة ما
تطمح اليه لكن ما هي النتائج؟.
بع ��د كل التط ��ورات الت ��ي ح�ص ��لت
والتغيي ��رات الت ��ي حل ��ت ب�أفغان�س ��تان
والعراق تقفز مجموعة من اال�سئلة وكلها
تبحث عن حقيقة ما هي النتائج التي من
المفتر�ض ان تتحقق؟ ،اذا كانت الواليات
المتح ��دة تح ��اول ان تر�س ��م خارط ��ة
�سيا�س ��ية عالمية با�س ��م الديمقراطية فان
النموذجين ل ��م تتحقق بهما الديمقراطية
المن�ش ��ودة ب�سبب الفو�ض ��ى التي خلقتها
الوالي ��ات المتحدة �س ��واء بطريقة ادارة
ملفات البلدين ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية
�أم ف ��ي �إدارة الق�ض ��ايا االمنية التي كانت
المحرك الأ�س ��ا�س في عرقلة ا�ستقرارهما
طيل ��ة ه ��ذه ال�س ��نوات ،فه ��ي حاول ��ت �أن
ت�ص ��نع نموذجين يحت ��ذى بهما من حيث
التح ��رر االقت�ص ��ادي من �س ��يطرة الدولة
ومن خالل ا�س ��تغالل جغرافية كل منهما،
بالتالي لن تنفع ال �سيا�س ��ة ال�س ��وق الحر
وال الديمقراطي ��ة التي بُنيت على �أ�س ���س
ه�ش ��ة قابل ��ة لل�س ��قوط م ��ع اي اهت ��زاز
داخلي فيهما ب�س ��بب ال�سيا�س ��ات المتبعة
في �إدارة الدولة.
انقل ��ب كل �ش ��يء فالجماع ��ات التي كانت
ت�سميها الإدارة االمريكية مقاتلو الحرية
عق ��ب االحتالل ال�س ��وفيتي لأفغان�س ��تان
كان ��ت ه ��ي الع ��دو الذي ه ��دد الم�ص ��الح
االمريكي ��ة ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة وعلي ��ه
كان ��ت ال�س ��تراتيجية االمريكي ��ة تتحدث
عن جماعات ودول داعمة لها �سواء كانت
مارق ��ة �أم فا�ش ��لة ،بالتالي ف ��ان الواليات
المتح ��دة عمل ��ت عل ��ى �أن يك ��ون البلدين
�س ��احات لت�ص ��فية الح�س ��ابات واحتواء
ه ��ذا الخ�ص ��م �أو ذاك ،وبعد �س ��نوات من
الخ ��راب الذي �أ�ص ��اب العديد م ��ن الدول
ب�س ��ب ه ��ذه الجماعات ال ت ��زال الواليات
المتح ��دة م�ص ��رة على ان تعم ��ل بطريقة

التخ ��ادم الغير مبا�ش ��ر بينه ��ا وبين هذه
الجماع ��ات لل�ض ��غط عل ��ى خ�ص ��ومها
وحلفائه ��ا ف ��ي ذات الوق ��ت وه ��ي ذات
الطريقة الت ��ي تتعامل بها مع الدول التي
تعدها �أي�ض� � ًا مهددة للم�صالح االمريكية،
فالنف�س الطويل الذي تتحلى به ال�سيا�سة
الخارجي ��ة االمريكي ��ة يتخلل ��ه بي ��ن
الحي ��ن والآخ ��ر عملي ��ات تغيي ��ر وتبديل
لل�س ��تراتيجيات التي تعمل وفق التطور
الفك ��ري المعلومات ��ي والتكنولوج ��ي،
بالمح�ص ��لة هي تعتمد على مجموعة من
الأخط ��اء والإج ��راءات الت ��ي ت�ص ��در من
هذا الطرف �أو ذاك من �أجل التحرك با�سم
الحرية وحقوق االن�سان والديمقراطية،
بالتالي فان التوجه ��ات التي تنطلق منها
الإدارة االمريكي ��ة ف ��ي عملي ��ات التغيير
وبن ��اء التحالف ��ات ق ��د جعلته ��ا ف ��ي قلب
دائ ��رة ال�ص ��راع ال�س ��يما و�إنه ��ا اليوم ال
تتناف�س مع قوى هام�ش ��ية بل هناك قوى
مناف�سة و�أخرى �صاعدة تعمل على ت�أكيد
توجهاتها وهي بال�ض ��رورة تهدد ب�ش ��كل
�أو ب�آخر الم�شاريع االمريكية في العالم.
ال�س� ��ؤال الي ��وم ه ��ل ت�س ��تطيع الواليات
المتحدة ان تتحالف او تهادن الجماعات
الت ��ي ت�س ��ببت ف ��ي تهدي ��د �أمنه ��ا الب ��ل
ا�ستهدفته بال�صميم وزعزعت ا�ستقرارها
لفترة طويلة؟ ،الج ��واب نعم على اعتبار
�إنه ��ا تتوجه م ��ن منطلق الم�ص ��لحة فهي
الي ��وم تح ��اول �أن تط ��وي �ص ��فحات من
عمليات القوة ال�ص ��لبة الت ��ي اتبعتها في
العدي ��د م ��ن المناط ��ق بعد ان ا�س ��تنزفت
موارده ��ا وقدراتها ،في الدوحة عا�ص ��مة
قط ��ر تحدي ��د ًا ف ��ي � 29ش ��باط  /فبراي ��ر
 2020ت ��م توقي ��ع اتفاقي ��ة �س�ل�ام بي ��ن
الوالي ��ات المتح ��دة وطالب ��ان الحرك ��ة
االرهابية المهددة لل�سلم واالمن العالمي
كما �صنفتها الواليات المتحدة وو�ضعتها
على قائمة االره ��اب ،وهذا يذكرنا بنف�س
العملي ��ة عندما كانت الطائرات االمريكية
ت�سند ع�صابات داع�ش االرهابية بال�سالح
والم�ؤن في العراق و�س ��وريا ،فبعد حرب
طالت  18عام ًا �أي�ض ًا قد نت�ساءل من جديد
ما هي الغاية من توقي ��ع هذه االتفاقية؟،
الت ��ي تحت ��م عل ��ى الوالي ��ات المتح ��دة
�أن ت�س ��حب قواته ��ا وق ��وات النات ��و بعد
� 14ش ��هر بع ��د تف ��ي طالب ��ان بتعهداتها؟،
بالتال ��ي هن ��اك �ض ��مانات بي ��ن الطرفي ��ن
ما هي �ش ��كل هذه ال�ض ��مانات؟ ق ��د تلعب
الوالي ��ات المتح ��دة الي ��وم عل ��ى م�س ��الة
تلطي ��ف االج ��واء م ��ع الخ�ص ��وم �س ��واء
كان ��وا جماع ��ات ام دول بع ��د �أن �ش ��عرت
بخطورة الموقف في العديد من المناطق
ه ��ذا ما يدف ��ع �إلى ا�س ��تنزاف قوتها وهذا
م ��ا ال يري ��ده المحافظون عل ��ى االقل في
الوق ��ت الحال ��ي ،فالدرج ��ة الأ�س ��ا�س في
عم ��ل االدارة االمريكي ��ة ووحدات �ص ��نع
القرار الم�ؤثرة فيها هو تحقيق الم�صلحة
والأم ��ن القوم ��ي االمريكي ،واي�ض� � ًا هي
تعمل على احتواء خ�صومها في المنطقة
من خالل ت�سكين الجماعات التي قد تكون
ف ��ي المرحل ��ة القادم ��ة بالن�س ��بة للتفكير
االمريكي بعيدة عن دائرة ال�صراع القادم
و�س ��اندة لم�ش ��اريعها التي �س ��تنطلق في
القريب القادم وتحت م�سميات مختلفة.

�أن ��ه جزء من �ش ��يء �أعظم �س ��يبقى مادي ًا �أو
رمزي� � ًا بعد فنائه؛ بمعنى �أن ��ه يمتلك معنى
وامتداد ًا ع�ص ��ي ًا على الزوال ،و�أبعد بكثير
من كونه كتل ��ة بيولوجية فانية من الخاليا
فح�سب.
وال�س� ��ؤال الآن :ه ��ل ميكانزم ��ات التلهي ��ة
والإن ��كار والتجن ��ب والمن ��اورة ه ��ذه،
والتي د�أبت الب�ش ��رية على ممار�ستها حيال
حتمي ��ة الم ��وت عب ��ر "تحكمها ال�ش ��عوري
والال�ش ��عوري بالهل ��ع من ��ه" ،بات ��ت اليوم
– م ��ع كورونا -عر�ض ��ة للتعطي ��ل ولعدم
الفاعلية (ول ��و لأم ٍد مح ��دود ينتهي بنهاية
الوباء)� ،أي عر�ضة النك�شاف الذات الآدمية
بعريها الأول –دون دفاعات تمويهية� -أمام
تراجيدية الموت مُجَ َّ�س ��د ًا بفيرو�س بدائي
ال تدركه الحوا�س؟
وهل �إن �س� � ّر الت�أثير النف�س ��ي الكا�سح لهذا
الفيرو� ��س يكم ��ن ف ��ي مجهريته �إذ ي�ص ��نع
الفناء ب�أ�سلوب غيبي وغير مرئي (المتناهي
ف ��ي ال�ص ��غر) ،عل ��ى العك� ��س من �أ�س ��اليب
�أخرى للم ��وت المفاج ��ئ ك�أ�س ��لحة الحرب
مث�ل ً�ا (المتناه ��ي ف ��ي الكب ��ر) التي ت�ص ��نع
الموت ب�أ�س ��لوب مح�سو�س و"منطقي" فال
ت�ستدعي من النا�س �أن يتخلوا عن خداعهم
الم�ستمر لذواتهم لتفادي حقيقة زوالهم؟

 فار�س كمال نظمي
وه ��ل ما يحدث اليوم – ل ��دى فئة مهمة من
ال�س ��كان -في بلدان ومجتمع ��ات تجاوزت
الثماني ��ن ،م ��ن تعطي � ٍ�ل –جزئ ��ي �أو كلي-
للتعليم والعمل والفن والريا�ضة والترفيه،
وللعبادات الدينية الجماعية الم�ؤ�س�ساتية،
هو في جوهره لحظة عميقة – ربما عابرة-
تج�سّ د عج َز الممار�سات ال�سيكولوجية عن
تروي� ��ض هاج�س الموت ،والخ�ض ��وع بد ًال
ع ��ن ذل ��ك ل� �ـ "هل ��ع" مواجهته وجه� � ًا لوجه
دونما �أقنعة ثقافية �أو حيل �إنكارية؟
وهل يمكن فتح حوار هادئ بعد كل هذا
عن ه�شا�شة "قد�س ��يات" ي�شيدها النا�س
لق ��رون ليم�ل��أوا به ��ا ق�س ��ر ًا �أو طوع� � ًا،
وف�ضاءات غيرهم ،ليكت�شفوا
ف�ضاءاتهم
ِ
الي ��وم �أن التالع ��ب المعه ��ود بحتمي ��ة
الم ��وت ب ��ات م�س ��تحي ًال� ،إذ �أن �أنظم ��ة
التقدي� ��س الذهني الم�ش ��يدة في عقولهم
تب ��دو عاج ��زة �أم ��ام �ش ��فرات الطبيع ��ة
المبرمج ��ة على �إمات ��ة كائناته ��ا؟ �أهكذا

يرتع�ش "المقد�س" الأيقوني وهو يرى
انف�ض ��ا�ض النا� ��س من حول ��ه ،هارعين
�إل ��ى الكمام ��ات والمعقم ��ات وحج ��رات
العزل ،باحثين عن "مقد�س ��هم" البدائي
الأوح ��د� ،أي وهم "خلودهم" الكامن في
�أعماقهم؟
هذه الت�س ��ا�ؤالت ال تتناق� ��ض مع حقيقة
�أن ب�شر ًا كثيرين  -منذ الع�صور البدائية
وحت ��ى الي ��وم -اعت ��ادوا عل ��ى مواجهة
واقعية م�س ��تمرة مع الم ��وت ب�أقل درجة
من درج ��ات التلهي ��ة والتجنب بح�س ��ب
نظرية "ال�سيطرة على الخوف" الم�شار
�إليها� .إال �أنهم بموقفهم ذاك اختاروا تلك
المواجهة طبق ًا لـ"�إرادتهم" ولتوجهاتهم
الفكري ��ة الم�س ��تقرة وغي ��ر الطارئ ��ة بل
الناتج ��ة ع ��ن مجم ��ل تطوره ��م بناه ��م
العقلية؛ فيما ي�ض ��طر ماليين النا�س في
الع�صر الكوروني الحالي �إلى االنخراط
بهذه المواجهة ق�سر ًا وعلى نحو مباغت

ودون تهيئة م�س ��بقة لأبنيته ��م الثقافية،
بع ��د �أن تحول ه ��ذا الفيرو�س – الذي ال
�سالب للحياة
تدركه الحوا�س -لي�س �إلى ٍ
�سالب �أي�ض� � ًا لكل الدفاعات
فح�س ��ب ،بل ٍ
النف�سية التي �أقامتها الح�ضارة للتمويه
على الموت و�إبطال �سحره المفجع.
�ستنح�س ��ر الأزمة الحالية بعد �أ�س ��ابيع،
و�س ��يعاود النا�س اال�ستعانة "المجدية"
م ��ن جديد ب�ألعابهم المعهودة لل�س ��يطرة
نف�س ��ي ًا عل ��ى هلعهم من الم ��وت .غير �أن
الذين فق ��دوا حياتهم ب�س ��بب الفيرو�س
ل ��ن يعرف ��وا �أب ��د ًا �أنه ��م بموته ��م وم ��ن
خالل �س ��يكولوجيا الأرق ��ام والفديوات
الت ��ي نقل ��ت م�ش ��اهد موته ��م ون�س ��ب
االنت�ش ��ار الوبائي والجغرافي للمر�ض،
�إنم ��ا �أ�س ��هموا – غير قا�ص ��دين -بجعل
الب�ش ��رية الناطق ��ة تتمو�ض ��ع ف ��ي �أقرب
نقطة ممكنة م ��ن الموت ،لتحدق بوجهه
ال�صامت دونما "حاجة" �إلى �إنكاره!..

فيرو�س كورونا الم�ستجد :ماذا يجب معرفته من قبل عامة النا�س؟
2-1
�أثار االنت�شار ال�سريع لفيرو�س كورونا
الم�ستجد الذي يطلق عليه (كوفد )19
الرعب في جميع �أنحاء العالم .و�أعلنت
منظمة ال�صحة العالمية عن حالة طوارئ
�صحية عالمية ،وتواجه العديد من الدول
ارتفاع ًا في الحاالت الم�ؤكدة .مما �أ�صبح
�ضروري ًا �أن ي�ستعد النا�س ال�ضطرابات
كثيرة تم�س حياتهم اليومية في حالة
انت�شار الفيرو�س داخل المجتمع ب�صورة
وباء.
�أدناه ،محاولة للرد على عدد من الأ�س ��ئلة
ح ��ول فيرو�س كورونا وتمث ��ل معلومات
عامة اقتب�ست من عدد من االدبيات الطبية
العالمية الموثوقة .ن�أمل في �إ�ضافة المزيد
من الأ�سئلة وتحديث الإجابات عند توفر
معلومات جديدة لدينا من الإعالم.
ما هي بيولوجية فايرو�س كورونا؟
فيرو�س ��ات كورونا عبارة عن فيرو�س ��ات
كبي ��رة الحج ��م م ��ن الحم� ��ض الن ��ووي
الرايب ��ي ذات �أهمي ��ة طبي ��ة وبيطري ��ة.
يتراوح حجم جينوم فيرو�س ��ات كورونا
من � 27إل ��ى  34كيلو بايت ،وهي الأكبر
بين فيرو�س ��ات الحم�ض النووي الرايبي
المعروف ��ة .ازداد االهتم ��ام به ��ذه العائلة
الفيرو�سية في ال�سنوات القليلة الما�ضية
نتيج ��ة التع ��رف عل ��ى فيرو� ��س كورون ��ا
المن�ش� ��أ حدي ًثا باعتباره العامل الم�س ��بب
لمر�ض ال�س ��ار�س والذي انت�شر كوباء في
ع ��ام  .2003-2002هذه الفيرو�س ��ات
�ش ��ائعة ج ��د ًا ف ��ي مختل ��ف الحيوان ��ات
ونادرة جد ًا في الب�شر .تم ت�سمية الإكليل
لمظهره ��ا التاج ��ي تح ��ت المجه ��ر ،لأنها
محاطة بهي ��اكل مدبب ��ة .وفيرو�س كرونا
الذي ظهر في ووهان هو من بع�ض �أنواع
الفيرو�س ��ات الإكليلي ��ة الت ��ي يمك ��ن �أن
ت�ص ��يب الب�ش ��ر� .إنها حيوانية المن�ش�أ في
الطبيع ��ة ،مما يعني �أنها يمكن �أن تنت�ش ��ر
من الحيوانات �إلى الب�شر.
ه ��ل ينتقل فيرو� ��س كورونا من �ش ��خ�ص
لآخر؟
نع ��م ،يمك ��ن �أن ينت�ش ��ر الفيرو� ��س م ��ن
�ش ��خ�ص لآخ ��ر ،عل ��ى الأرج ��ح م ��ن خالل
قطرات اللع ��اب �أو المخاط المحمولة في
الهواء لم�س ��افة ت�ص ��ل �إلى �س ��تة �أقدام �أو
نحو ذلك عندما ي�سعل ال�شخ�ص الم�صاب
�أو يعط� ��س� ،أو م ��ن خ�ل�ال الجزيئ ��ات
الفيرو�س ��ية المنقولة عند الم�ص ��افحة �أو
م�شاركة �شرب ال�سوائل مع �شخ�ص يحمل
الفيرو� ��س .غالب ًا م ��ا يكون ذل ��ك االنتقال
وا�ض ��ح ًا �إذا كان ال�شخ�ص مري�ض ًا ،ولكن
كان ��ت هناك بع�ض الحاالت لأ�ش ��خا�ص لم
تظه ��ر عليه ��م �أعرا�ض المر� ��ض ومع ذلك
تمكنوا من ن�شره.
م ��ن المرج ��ح �أن ت�س ��اعد الخط ��وات
الأ�سا�س ��ية لتجن ��ب الإ�ص ��ابة بالأنفلونزا
وغيرها من الإ�صابات  -بما في ذلك غ�سل
اليدين  -في وقف انت�شار هذا الفيرو�س.
هن ��اك قائم ��ة مفي ��دة م ��ن الخط ��وات

الوقائية منت�ش ��رة على و�س ��ائل االت�صال
االجتماعي.
ي�س ��اعد الحج ��ر ال�ص ��حي والقي ��ود
المفرو�ض ��ة عل ��ى ال�س ��فر والمعم ��ول بها
في العدي ��د من البلدان ،ف ��ي وقف انتقال
الفيرو�س ،وقد تو�صي ال�سلطات ال�صحية
ب�إجراءات �أخرى تم�س الأ�شخا�ص الذين
ربم ��ا تعر�ض ��وا للفيرو� ��س ،بم ��ا في ذلك
العزل ��ة ف ��ي المن ��زل ومراقب ��ة الأعرا�ض
لفترة من الزمن (عاد ًة  14يوم ًا) ،ح�سب
م�س ��توى خطر التعر�ض .هناك �إر�شادات
و�إج ��راءات طبي ��ة حكومي ��ة تخ� ��ص
الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن �أ�ص ��ابهم الفيرو� ��س
لم�ساعدتهم على ال�شفاء ووقاية الآخرين
من الإ�صابة بالمر�ض.
ما هي فترة الح�ضانة لفيرو�س كورونا؟
فترة الح�ض ��انة هي الفترة بين الإ�ص ��ابة
بالمر� ��ض و�إظه ��ار �أعرا� ��ض المر� ��ض.
ت�ش ��ير التقديرات الحالية �إلى �أن �أعرا�ض
فيرو� ��س كورونا تظهر ع ��ادة وفي معظم
الحاالت في غ�ض ��ون حوالي خم�سة �أيام
�أو �أق ��ل ،ولك ��ن يمكن �أن يت ��راوح المدى
بين يوم و 14يوم ًا.
ما هي �أعرا�ض فيرو�س كورونا؟
الحم ��ى ،وال�س ��عال الج ��اف ،و�ص ��عوبة
التنف� ��س ،والإلته ��اب الرئ ��وي في بع�ض
الأحيان ه ��ي الأعرا�ض ال�ش ��ائعة لمر�ض
فيرو� ��س كورون ��ا .كان ��ت هن ��اك بع� ��ض
التقاري ��ر ع ��ن �أعرا�ض الجهاز اله�ض ��مي
(الغثي ��ان ،والتقي� ��ؤ� ،أو الإ�س ��هال) قب ��ل
ح ��دوث الأعرا� ��ض التنف�س ��ية ،ولكن هذا
الفيرو� ��س �إل ��ى ح ��د كبي ��ر ه ��و فيرو� ��س
الجهاز التنف�سي.
ق ��د ال تظهر �أعرا�ض وا�ض ��حة على �أولئك
الذي ��ن �أ�ص ��ابهم الفيرو� ��س �أو تظه ��ر
�أعرا� ��ض خفيفة لي�س ��ت بالمختلفة كثير ًا
ع ��ن �أي ��ة �إ�ص ��ابة فيرو�س ��ية .ف ��ي بع�ض
الح ��االت ،يكون الفيرو�س مه ��دِ د ًا للحياة
�أو قات ًال .
ف ��ي الوق ��ت الحال ��ي ،يب ��دو �أن معظ ��م
الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن ي�ص ��ابون بالمر� ��ض
يتعافون من الفيرو�س .الأ�شخا�ص الذين
يعانون من �أعرا� ��ض خفيفة يتعافون في
غ�ض ��ون ب�ض ��عة �أيام .قد ي�س ��تغرق وقت ًا
�أطول لل�ش ��فاء عند الأ�شخا�ص الم�صابين
بالته ��اب رئوي (�أي ��ام �إلى �أ�س ��ابيع) .في
حاالت الإ�ص ��ابة الخطيرة ،قد ي�س ��تغرق
الأمر �شهور ًا لتعافى المري�ض.
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ه ��ل يمكن لمن ال تظهر عليهم �أعرا�ض من
ن�شر فيرو�س كورونا؟
ال�شخ�ص الذي ال تظهر عليه الأعرا�ض قد
يحتفظ بالفيرو�س �أو قد ي�صيب الآخرين
بالمر� ��ض .المعلوم ��ات ع ��ن ع ��دد م� � ّرات
حدوث انتقال العدوى غير متوفرة.
هل يمكن لفيرو�س كورونا �أن يعي�ش على
الأن�س ��جة وال�س ��جاد والأ�س ��طح الناعمة
وال�صلبة؟
ف ��ي الوق ��ت الحال ��ي ،ال يوج ��د دليل على
�أن كورون ��ا يمك ��ن �أن ينتقل من الأ�س ��طح
الناعم ��ة مث ��ل الن�س ��يج �أو ال�س ��جاد �إل ��ى
الب�شر.
من المحتم ��ل �أن يتواج ��د الفيرو�س على
�أ�سطح تم�سها ب�ش ��كل متكرر ،مثل مقب�ض
الب ��اب .المعلوم ��ات الأولي ��ة ت�ش ��ير �إل ��ى
�أن الجزيئ ��ات الفيرو�س ��ية م ��ن المرج ��ح
�أن تعي�ش لب�ض ��ع �س ��اعات ،وفق� � ًا لمنظمة
ال�ص ��حة العالمية .يفتر�ض هذا �أي�ض� � ًا �أن
�شخ�ص ًا م�صاب ًا بالفيرو�س قد لم�س �سطح ًا
بعد العط�س �أو ال�س ��عال و�أن �شخ�ص ًا غير
م�ص ��اب قد لم�س ال�س ��طح بعد فترة قليلة.
لهذا ين�صح في اتخاذ الخطوات الوقائية
ال�شخ�ص ��ية مث ��ل غ�س ��ل الأي ��دي بالم ��اء
وال�صابون �أو معقم اليدين ب�شكل متكرر،
وم�سح الأ�سطح وتطهيرها بالمطهرات �أو
ببخاخ التنظيف المنزلي.
م ��ن تحليل ل  22درا�س ��ة �س ��ابقة �أجريت
عل ��ى فيرو�س ��ات م�ش ��ابهة لفيرو�س ��ات
كورون ��ا ،بما ف ��ي ذلك ال�س ��ار�س والميرز
يتبين �أن الفيرو�سات يمكن �أن تظل معدية
على الأ�س ��طح غير الحية ولمدة ت�صل �إلى
ت�سعة �أيام في درجة حرارة الغرفة .ووجد
الباحث ��ون �أن ه ��ذه الفيرو�س ��ات يمك ��ن
تثبي ��ط ن�ش ��اطها با�س ��تخدام المطه ��رات
ال�ش ��ائعة ،وقد تموت �أي�ض� � ًا ف ��ي درجات
حرارة عالية ن�س ��بي ًا .ومع ذلك ،لم يت�ضح
بعد ما �إذا كان فيرو�س كورونا الم�س ��تجد
يت�ص ��رف بطريق ��ة مماثل ��ة� .أو�ض ��ح �أحد
العلم ��اء �أن مثل هذه الفيرو�س ��ات "تميل
�إل ��ى البق ��اء �أط ��ول ف ��ي البيئ ��ات ذات
درجات الح ��رارة المنخف�ض ��ة والرطوبة
المنخف�ضة" ،ولهذا ال�سبب تنت�شر الكثير
م ��ن فيرو�س ��ات الجه ��از التنف�س ��ي خالل
ف�صل ال�شتاء .ح�سب المعلومات المتوفرة
يبدو �أن ن�س ��ب الإ�ص ��ابة به ��ذا الفيرو�س
�ستزداد خالل �ش ��هر مار�س ولكنها �ستبد�أ
باالنخفا�ض بقرب ال�صيف.

*

هل يجب �أن �أرت ��دي كمام الوجه للحماية
من فيرو�س كورونا؟
اتب ��ع تو�ص ��يات ال�ص ��حة العام ��ة ف ��ي
المناط ��ق الت ��ي تعي� ��ش فيه ��ا� .إذا يوج ��د
دليل على انت�ش ��ار الفيرو�س في مجتمعك
فمن المف�ض ��ل ارتداء قناع �أو كمام الوجه
خ�صو�ص ًا في الأماكن المزدحمة.
تطل ��ب بع� ��ض المن�ش� ��آت ال�ص ��حية م ��ن
الأ�ش ��خا�ص ارت ��داء قن ��اع ف ��ي ظ ��روف
معين ��ة ،مثل م ��ا �إذا كانوا قد �س ��افروا من
مدينة ووهان ،ال�ص ��ين �أو مقاطعة هوبى
المحيط ��ة� ،أو م ��ن كوري ��ا الجنوبي ��ة �أو
�إي ��ران �أو كانوا على ات�ص ��ال ب�أ�ش ��خا�ص
مر�ض ��ى بالفع ��ل �أو م ��ع �أ�ش ��خا�ص ت�أك ��د
�إ�صابتهم بفيرو�س كورونا.
�إذا كان ��ت لدي ��ك �أعرا� ��ض تنف�س ��ية مث ��ل
ال�س ��عال �أو العط� ��س ،يو�ص ��ي الخب ��راء
بارتداء قناع لحماية الآخرين .قد ي�ساعد
ذلك ف ��ي احتواء قطرات ق ��د تحتوي على
�أي ن ��وع من �أن ��واع الفيرو�س ��ات ،بما في
ذل ��ك الأنفلون ��زا ،وحماي ��ة الأ�ش ��خا�ص
الآخرين (�أي �ش ��خ�ص على بعد ثالثة �إلى
�ستة �أقدام من ال�شخ�ص الم�صاب).
هناك المزيد من المعلومات حول الأقنعة
في غوغل .وتقدم منظمة ال�صحة العالمية
مقاطع فيديو ور�س ��وم ًا تو�ض ��يحية حول
متى وكيفية ا�ستخدام القناع.
�أيجب �أن �أقبل طرد ًا �أو ر�سالة من ال�صين
�أو من دولة موبوءة؟
ال يوج ��د �س ��بب لل�ش ��ك ف ��ي �أن الط ��رود
القادمة من ال�ص ��ين تحتوي على فيرو�س
الكورون ��ا .تذك ��ر� ،إن ��ه فيرو�س تنف�س ��ي
�ش ��بيه بالإنفلون ��زا .نح ��ن ال نتوق ��ف عن
تلقي الطرود من ال�ص ��ين �أو غيرها خالل
مو�س ��م الأنفلون ��زا .يج ��ب �أن نتبع نف�س
المنطق لهذا المر�ض الجديد.
ه ��ل يمكنني التقاط فيرو� ��س كورونا عن
طريق تناول الطعام �أعده �آخرون؟
م ��ا زلن ��ا نتعل ��م كيفي ��ة انتق ��ال فيرو� ��س
الكورون ��ا .وم ��ن غي ��ر الوا�ض ��ح م ��ا �إذا
كان ه ��ذا ممكن� � ًا ،لك ��ن �إذا كان الأمر كذلك
ف�س ��يكون اال�س ��تثناء ه ��و القاع ��دة .ال
يمكنن ��ا حالي� � ًا ا�س ��تبعاد احتم ��ال انتقال
الع ��دوى بتناول الأغذي ��ة المعدة من قبل
الم�ص ��ابين ،لكن ��ه م ��ن المرج ��ح �أن يقتل
الفيرو�س عن طريق طهي الطعام.
بروف�سور متمر�س وباحث في جامعة دبلن
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ثقافة

م���ح���ت���م���ات ف�����ي َّن����ق����دن����ا ال��� ِّن�������س���وي
امل ��ر�أة مو�ضوعا مركزيا �أو تنظر �إليها ذاتا
مق�صية ،كما �سيتح ��دد دور الناقد؛ ف�أما �أن
يكون من�ضوي ًا حتت لواء احلا�ضنة الأبوية
ومن ثم تكون الكينونة الأنثوية مغيبة يف
الآخر وهذا مكانه النقد الذكوري..و�أما �أن
يكون متحرر ًا من مركزية احلا�ضنة ناظرا
للم ��ر�أة كيانا وفاع ًال ن�صي� � ًا غري مغيب يف
الآخر وهذا مكانه النقد الن�سوي.
وقد ي�سع ��ى النقاد �إىل توظي ��ف �إمكاناتهم
املتاح ��ة يف هذا ال�سبيل بناء على مق�صدية
معلن ��ة و�أخ ��رى مغيب ��ة الأوىل ت�شتغ ��ل
يف الظاه ��ر والأخ ��رى تعم ��ل يف اخلفاء.
الأوىل تتجلى بب�ساطة منذ الوهلة الأوىل
ولذل ��ك هي �آمن ��ة العواق ��ب ولك ��ن الثانية
ق ��د ال تتجل ��ى �إال ع�ب�ر الإمع ��ان والت�أم ��ل
وا�ستفا�ضة النظر ومقاومة التب�سيط الذي
ت�ستدعيه املق�صدية الأوىل .ومن هنا تبدو
املق�صدي ��ة املخفي ��ة واملتداري ��ة �أ�شد خطر ًا
و�أك�ث�ر تعتيم� � ًا وخماتل ��ة م ��ن املق�صدي ��ة
املعلنة واملجاهِ رة.
من هنا وجدت نظريات الن�سوية والأنثوية
والأنوثة واجلندر والآخر مرتعها اخل�صب
يف النق ��د الثق ��ايف الذي انبث ��ق يف مرحلة
االنفت ��اح ما بع ��د الكولونيايل ك ��ي ت�صب
معه يف باب واحد ه ��و التحرر وامل�ساواة
واالنعت ��اق والت ��ي تع ��د م ��ن املو�ضوعات
الأثرية عند منا�صري الن�سوية والداعمني
لتطلعاتها يف امل�ساواة والتحرر.
ولي� ��س يف ذل ��ك ب ��ذر لعق ��دة التفري ��ق
واالنق�سام بني كينونتني �إن�سانيتني �شهدتا
مغالب ��ة وت�س ّي ��د ًا وا�ستب ��داد ًا لأحداهم ��ا
على الأخ ��رى ب ��ل لأنها مو�ضوع ��ات تريد
االنت�صار للمر�أة ع�ب�ر �إعادتها �إىل و�ضعها
احلقيق ��ي ال ��ذي يتنا�س ��ب م ��ع تكوينه ��ا
وطبائعه ��ا من جه ��ة ويتواءم م ��ع االخر/
الرجل م ��ن جهة اخرى ،لك ��ي ي�ؤديا املهمة
الأ�سا�سي ��ة وه ��ي �إدام ��ة احلي ��اة بالتجدد
والنماء.
ومن هنا يحتم الت�صدي للأدب الن�سوي �أو
ممار�س ��ة النقد الن�سوي فر�ض� � ًا ال اختيار ًا
التحل ��ي مبرجعي ��ات اب�ستمولوجي ��ة
وخلفي ��ات �شامل ��ة م�ستم ��دة م ��ن خمتل ��ف
التي ��ارات والر�ؤى واملعطي ��ات والأدبيات
الإن�ساني ��ة املندرجة حت ��ت خمتلف حقول
املعرفة الإن�سانية..
وال غ ��رو �إن مث ��ل هذه املرجعي ��ات �ستتيح
للمت�ص ��دي للن�سوي ��ة ودرا�سته ��ا كاتب ًا �أو
ناق ��د ًا �أو باحث ًا ،امت�ل�اك الأدوات التي بها
�سيك�ش ��ف عن املغي ��ب ويحف ��ر يف الأر�ض
البك ��ر ليج ��د املخب ��وء وامل�ست ��ور وي�سفر
ع ��ن املج�سات الت ��ي تبدد العتم ��ة وجتعله
يرى الأقبية �أو احلجاب ��ات ر�ؤية وا�ضحة
جلية.
ومبا يجعل �صاحب تلك املرجعيات متحرر ًا
م ��ن تاريخي ��ة الذكوري ��ة و�أيديولوجياتها

د .نادية هناوي

كثيرة هي الكتب التي حاولت
الدخول �إلى الأدب الن�سوي
والخو�ض في حيثياته وقليل من
أ�شر على نواح ت�ستحق
ذلك الكثير � ّ
الوقوف عند فرو�ضها وبراهينها
ومح�صالتها ،لنتيقن من �صحة ما تم
افترا�ضه ومديات ما ُط ّبق منه عملي ًا
و�إجرائي ًا ونتوثق من ثم من دقة
اال�ستنتاجات التي ح�صلت في نهاية
المطاف .ولي�س م�ستغرب ًا �إذا قلنا
�إن الناقد لي�س جالداً وفي الوقت
نف�سه لي�س حكما وهو يهم ب�إخ�ضاع
الن�صو�ص الأدبية لم�شرط النقد
ومب�ضعه وا�ضع ًا �إياها تحت مخبره
بحرفية ومهنية عالية ..لكن
الم�ستغرب حقا �أن ال يكون الناقد
متناز ً
ال عن حكميته وتقديريته
وفي ذات الوقت يكون م�ؤديا لوظيفة
الجدل ال بمعنى اتخاذ االنفتاح
مبد�أ بل بمعنى امتالك ال�سطوة
والنفوذ واال�ستحواذ والهيمنة مبد�أً
وعم ً
ال ..

ولعل هذا م ��ا يتج�سد ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا
يف نف ��ر من النق ��اد والك ّتاب م ��ن ممار�سي
النق ��د الن�س ��وي الذي ��ن ق ��د تب ��دو عليه ��م
املنا�ص ��رة للكتابة الن�سوية عموما وللأدب
الن�س ��وي حتدي ��د ًا ،رافع�ي�ن �شع ��ارات
الت�سوية والإعالنية واملكا�شفة والن�سوية
والتعددي ��ة والتن ��وع والت�صال ��ح مقدمني
طروحاتهم �إزاء ما يقر�أون من �أدب يعدوه
ن�سوي ًا.
ولع ��ل امل�س�أل ��ة �ستب ��دو �أك�ث�ر ج�ل�اء ح�ي�ن
يكون الناقد رجال واملنقود امر�أة ،وعندها
�ستك ��ون ن�سب ��ة ت�أدية املهم ��ة النقدية رهنا
مبق ��دار �إدراك الناق ��د للوظائفي ��ة النقدي ��ة
جت ��اه الآخ ��ر .وال يعني ه ��ذا �أن الناقد �إذا
كان ام ��ر�أة واملنقود ام ��ر�أة فان الن�سبة يف
الت�أدي ��ة �ستتقل� ��ص �أو تختف ��ي �إىل ح ��دود
دنيا؛ بل املق�صود هو مقدار ان�شداد الناقد
رج�ل�ا كان �أو امر�أة �إىل احلا�ضنة املركزية
الذكورية.
وتتح ��دد على وف ��ق ذلك االن�ش ��داد تتحدد
ن�سب ��ة �إنت ��اج ن�صو� ��ص نقدي ��ة تنظ ��ر �إىل

احلب

١
 -الإنتظار-

عند ريت�شارد بروتيغان

الرتجمة� :سوران حممد

تبدو
كال�سنني
قبل
�أن �أقطف
باقة
القبالت
من فمها
و�أ�ضعها
يف مزهرية الفجر امللون
داخل
قلبي.
.
لكن
االنتظار
ي�ستحق ذلك.

موسيقى االحد
ثائر �صالح

احتك ��ر الرجال الفنون ط ��وال التاريخ
احلديث .وقد حتدثت عن هذه الظاهرة
مرار ًا يف حقل املو�سيقى باالرتباط مع
املو�سيقيات ،وقلت �إنهن يف حاجة اىل
جه ��ود م�ضاعف ��ة لإثب ��ات قدراته ��ن يف
املجتمع املحكوم بالتميي ��ز �ضد املر�أة.
ومل تتح�س ��ن فر�ص امل ��ر�أة يف الت�أليف
املو�سيق ��ى قلي�ل� ًا �إال يف الق ��رن التا�سع
ع�ش ��ر .وت�أخ ��ر دخ ��ول امل ��ر�أة كعازف ��ة
يف الأورك�س�ت�را كذل ��ك حت ��ى الق ��رن
الع�شري ��ن� ،إذ قاوم ��ت الف ��رق الك�ب�رى
ال�شه�ي�رة ذل ��ك ب�ض ��راوة ،لذل ��ك ت�أخ ��ر
اعت�ل�اء املر�أة من�صة القيادة �أمام الفرق
الكب�ي�رة �أكرث .وال ي ��زال هذا املو�ضوع

.
لأين
كنت
عا�شق ًا

املهيمن ��ة ،م�ستعي ��د ًا ذل ��ك احل� ��س الفطري
الذي جبل ��ت عليه النف� ��س الإن�سانية وهو
حمب ��ة الآخ ��ر والنظ ��ر �إليه على �أن ��ه كل ال
جزء وفاعل متفاعل ووا�ضع ال مو�ضوع.
وعند ذاك �سريى الناقد �أنه قد ولج ما كان
ظالم� � ًا و�صحح م�س ��ار ًا كان معوج ًا جاع ًال
املُرائ ��ي م�شاه ��د ًا عل ��ى حقيقت ��ه ب�ألوان ��ه
وحجومه وم�ساحاته ر�ؤية ال ت�ضبيب فيها
وال احتبا�س.
وعل ��ى وف ��ق التو�صي ��ف �أع�ل�اه ت�أت ��ي
الن�صو� ��ص النقدي ��ة �أما مبعطي ��ات تندرج
حتت عباءة الأبوية لتكون الكتابة ا�ستعال ًء
و�أم ��ا مبعطي ��ات خارج ��ة عن تل ��ك العباءة
لتغ ��دو الكتابة تن ��از ًال عن معطي ��ات كانت
ق ��د ارت�ضته ��ا الذكوري ��ة كم�ؤ�س�س ��ة عتيقة
ومنظوم ��ة عتي ��دة لت�ستبدله ��ا مبعطي ��ات
�أخرى ال ترت�ضيها لأنها مل ت�ؤ�س�س لها.
وه ��ذا االفرتا�ض الأخري ه ��و الذي ي�سمح
بوج ��ود نق ��اد ن�سوي�ي�ن بغيته ��م املمار�سة
املبني ��ة عل ��ى نظري ��ات الأدب الن�س ��وي
حماول�ي�ن ك�شف ان�ساق غابت واختفت يف
ظل ا�ستب ��داد احلا�ضن ��ة الفحولية املوغلة
يف الق ��دم ،ونا�شدي ��ن االنت�ص ��ار للمر�أة ال
جمامل ��ة �أو حتبب ��ا ب ��ل منا�ص ��رة للمنطق،
وجمادل ��ة بالدالئل واحلجج التي قد تكون
كفيلة با�ستكن ��اه �أ�صول منهجي ��ة قد تتيح
عق ��د املقاب�ل�ات وحتدي ��د الثنائيات وحمو
املالب�س ��ات لتنك�ش ��ف احلقيق ��ة ويتجل ��ى
للعي ��ان م ��ا ه ��و خمب�أ ع ��ن امل ��ر�أة ككينونة
�إن�سانية طاله ��ا التهمي�ش وثيمة �إبداعية ال
ميكن لها �أن حتتل املركز.
ولع ��ل م ��ن �أوىل جتلي ��ات ه ��ذا التن ��ازل

***
٢
� -أنفي يكرب �سنا-

نعم.
نظرة �أيلول عري�ضة ك�سولة
يف املر�آة
قل هذا �صحيح.
.
�أنا ٣١
و�أنفي يكرب
�سن ًا.
.
يبد�أ من حوايل ٢/١

قناديل

 لطفية الدليمي

ع ��ن الذكورية ه ��و التحدي ��د اال�صطالحي
لفح ��وى الن�سوي ��ة والأنثوي ��ة والأنوث ��ة
واجلندر و�أدب امل ��ر�أة واحلدود ال�شا�سعة
الفا�صل ��ة ب�ي�ن ه ��ذه الت�سمي ��ات الت ��ي �إذا
م ��ا خلط بينه ��ا الدار� ��س �أو الناق ��د انتفت
غائيتها وتبددت حتميات اخلو�ض فيها.
وم ��ن التجلي ��ات التي ينبغ ��ي �أن يق� � َّر بها
الناق ��د الن�س ��وي املت�شب ��ع بالنظري ��ات
الن�سوي ��ة واملت�صدي لق ��راءة �أدب يو�صف
ب�أن ��ه ن�س ��وي ،االحتف ��اء املنقط ��ع النظ�ي�ر
بامل�ضم ��ر واملغي ��ب وعدم الت�سلي ��م باملعلن
والثابت واملك�شوف..
ولي� ��س لذل ��ك �سبيل �إال بالقل ��ب والدح�ض
والنق� ��ض واالنتف ��اء ال ��ذي ق ��د يط ��ال
ال�شخ�صية الذكورية نف�سها وي�سفه �أحالمها
و�آماله ��ا يف الهيمنة واال�ستعالء وقد ي�شكك
يف فاعليته ��ا واملديات الزمنية القادمة التي
�ست�ستطي ��ع به ��ا �أن تثبت قدرته ��ا على رفع
ل ��واء اال�ستبداد وق ��د ي�صدمه ��ا �أن مدياتها
لي�س ��ت من االرت ��كاز الذي يجعله ��ا متفائلة
�أو مزهوة.
ولعل م ��ا تقدم من جتليات ينطبق على نقاد
غربيني متتعوا بروح الإيثار فانقلبوا على
م�ؤ�س�سته ��م العتي ��دة مبتغ�ي�ن �إع�ل�اء �ش� ��أن
الآخ ��ر امل�ؤنث فقو�ض ��وا وفككوا ودح�ضوا
ويف مقدمة ه�ؤالء النق ��اد التفكيكيون بدء ًا
بج ��اك دريدا وب ��ول دي م ��ان وو�صو ًال �إىل
مي�شيل فوكو..
�أما عربي ًا فان عبد الله الغذامي يف م�شروعه
الثق ��ايف كان ق ��د انخ ��رط يف ه ��ذا الب ��اب
ب�شم ��وخ وثقة وراهن على فاعلية املر�أة يف
ع ��امل الكتابة والإبداع وه ��و الليربايل غري

ُب ْو َ�صة
حتت اجل�سر
و ال�شيخوخة يطوف
يف الأ�سفل
لبو�صة �أخرى �أو نحو ذلك:
ويتوقف.
.
حل�سن احلظ  ،بقية
الأنف ن�سبي ًا
مازال �شاب ًا.
.
وال �أدري هل الفتيات
تريدين
مع �أنف م�سن..
.
ميكنني �سماعهن الآن
موم�سات بال قلوب!

الأ�ص ��ويل ال�ضلي ��ع واملرتج ��م املتخ�ص�ص
ال ��ذي متا� ��س عن ق ��رب م ��ع النق ��د الثقايف
الغرب ��ي وعا�ص ��ر اجتاهات ��ه ونظريات ��ه
وعرف كيف ميكن توظيفها ..لي�ؤ ِّثر يف نفر
�آخرين من النقاد والك ّتاب العرب الذين �أخذ
عددهم يتزايد يوم ًا بعد يوم..
و�إذا كان الف�ض ��ل يف كل ه ��ذا التنوي ��ر
والتثوي ��ر واالن�شق ��اق عائ ��د �إىل الغ ��رب
وحركات ��ه التي قادتها ن�س ��وة �أح�س�سن ب�أن
حقوقه ��ن ق ��د �سلبت منه ��ن و�أنه ��ن بحاجة
�إىل �أن يثب�ت�ن ح�ضوره ��ن وي�ؤكدن دورهن
الالع ��ادي يف احلياة..؛ ف� ��إن املر�أة العربية
يف ظ ��ل املنظومة الثقافية الذكورية مل يكن
لها جمال متاح مماثل لإبداء �أرائها �أو �إعالء
�صوته ��ا ومل يبق �أمامه ��ا �إال الكتاب ��ة ك�أداة
�أوىل ت�ستعملها �سالح ًا فعا ًال يف قول كلمتها
و�إعالء �ش�أنها.
ومع هذا فان امل�ؤ�س�سة الذكورية مبفا�صلها
كلها وبتاريخها املوغل وبهيمنتها امل�ستبدة
ق ��د كمم ��ت ه ��ذا ال ��دور �أي�ض ��ا وحا�صرت ��ه
يف زاوي ��ة �ضيق ��ة مراقب ��ة ل ��ه يف �إطار من
حمظ ��ورات ال يج ��وز تخطيه ��ا �أو التمادي
يف التج ��اوز عليه ��ا ..ليك ��ون امل� ��آل موجعا
والن�صي ��ب املتحق ��ق قا�سي ��ا وال �سيم ��ا ذلك
الأمل ال ��ذي عانت ��ه امل ��ر�أة املطالب ��ة بحري ��ة
الفكر التي كان حجم ت�ضحياتها يف �سجون
الدكتاتوري ��ات والأنظم ��ة امل�ستب ��دة كبري ًا
وفادح� � ًا ومع ذل ��ك ظلت مدافعة ع ��ن كلمتها
وما�ضي ��ة يف طريقه ��ا باجت ��اه الإ�ص�ل�اح
والتحرر.
وم ��ن املعل ��وم �أدبي� � ًا �أن ثيم ��ة امل ��ر�أة ظلت
حا�ضرة عل ��ى مدى الدهر ب ��دء ًا من �أدبيات
امليثولوجي ��ا واملروي ��ات ال�شفاهية والأدب
ال�شعبي وو�ص ��و ًال �إىل النزعات النه�ضوية
والتحديثي ��ة الت ��ي �شهدته ��ا كتاب ��ة امل ��ر�أة
للق�ص ��ة والرواي ��ة وكذل ��ك الق�صي ��دة يف
الوطن العربي وال ��ذي مثلته �أ�صوات جيل
م ��ن الكاتب ��ات وال�شواع ��ر الالئ ��ي �أ�سهمن
يف عملي ��ات التنوير الأدب ��ي �شعر ًا ورواية
وم�سرح� � ًا م ��ن ه� ��ؤالء الرائدات م ��ي زيادة
وعائ�ش ��ة عب ��د الرحم ��ن ون ��ازك املالئك ��ة
و�سه�ي�ر القلم ��اوي ون ��وال ال�سع ��داوي
وه ��دى ال�شع ��راوي وغريه ��ن كث�ي�ر ..وقد
�أ�سهم ��ت عوام ��ل كث�ي�رة يف ب ��زوغ وع ��ي
ن�سوي تنويري �أخذ ميتد يف �أغلب البلدان
العربي ��ة ،وق ��د راف ��ق ه ��ذا الب ��زوغ وع ��ي
ذكوري �أي�ضا بق�ضية املر�أة ال مو�ضوعها.
وعلى الرغم مما تقدم فان من غري امل�ستغرب
�أن ي�أت ��ي نق ��اد ي�شطب ��وا ه ��ذه احلقائق يف
�سياقه ��ا االجتماعي والأدب ��ي ويف مدلولها
العمل ��ي والنظ ��ري ويف الآن نف�سه يدعون
الن�سوي ��ة ويعلن ��ون منا�صرته ��ا له ��ا بينما
ه ��م يف احلقيق ��ة ي�ؤك ��دون مركزيته ��م غري
متنازلني عن هيمنتهم ممار�سني ذات الفعل
تهمي�ش ًا و�إق�صاءً.

.
"هو لطيف
لكن �أنفه
م�سن".

٣
 توقفنا يف �أيام منا�سبة-توقفنا يف �أيام منا�سبة
وخرجنا من ال�سيارة.
�ألقت الريح نظرة على �شعرها.
هكذا بهذه الب�ساطة.
و�أنا التفت لأقول �شيئ ًا
٤
 هايكو الإ�سعاف-قطعة من الفلفل الأخ�ضر
�سقط
من �سلطة داخل �إناء خ�شبي:

ماذا �إذا؟
***
٥
 ق�صيدة حب-�إنه جميل جد ًا
�أن ت�ستيقظ يف ال�صباح
جتد نف�سك وحيد ًا
وال تقول لأحد
حتبهم
عندما ال حتبهم
بعد.
٦
 لون كالبدء-�أن�سى احلب
�أريد �أن �أموت
يف �شعرك الأ�شقر

امل�صدرPoemhunter :

�إفتح فمك لأجل الأخر�س
�إفت ��ح فم ��ك لأج ��ل الأخر� ��س  :ك ��م ت�أ�س ��رين  -ه ��ذه
الأمثول� � ٌة الإجنيلية ب�سيطة الرتكيب والتي قوا ُمها �أربع
كلم ��ات ؛ لكنها تنطوي عل ��ى حمولةٍ عظيم ��ة من الدر�س
الأخالق ��ي رفيع امل�ستوى  -ذلك الدر� ��س الذي تعجز عنه
ّ
املتح�ضر
مطولة �أو �أع ��راف العي� ��ش
مدون ��ات الهوتي ��ة ّ
ّ
ّ
التي نتداولها يف حياتنا اليومية وك�أنها م�سلماتٌ بديهية
ّ
ت�ضمحل
مبث ��ل بداهة م�س ّلمات الهند�سة الإقليدية ؛ لكنها
وتتال�ش ��ى ب ��ددا ً يف �إختب ��ار احلي ��اة اليومي ��ة امل�شتبكة
ومع�ضالتها.
الأخر� ��س هاهنا هو كل واحد م ّن ��ا  ،وهو ّ
�شخ�ص
كل
ٍ
يعي� � ُ�ش ويعمل وينجز م�ستور ًا �آمن� � ًا يف حياته واليدري
�أنّ ثمة من يري ُد به �ش ّر ًا �أو ي�سعى الغت�صاب ّ
حق م�شروع
ل ��ه وه ��و يف غفل ��ة م ��ن �أم ��ره� ،أو قد ي�سع ��ى ه ��ذا الآخر
تن�س ُب ل ��ه وهو غاف ٌل
لت�شوي ��ه �سمعت ��ه �أو �إل�صاق �أفع ��ال ّ
الميل ��ك �إمكاني ��ة الدفاع عن نف�سه لأن ��ه مل يكن طرف ًا فاع ًال
يف حماكم ��ة �أحادية اجلانب يري� � ُد لها �أ�صحابها وم�شعلو
جذوته ��ا املجنون ��ة كي ��ل التهم ل ��كل خمتلف عنه ��م؛ وهنا
ت�صبح مف ��ردة ( الأخر�س ) كناي ��ة �إ�ستعارية جمازية ّ
لكل
من الميتلك القدرة على الدفاع عن نف�سه ب�سبب غفلته ع ّما
يج ��ري وراء ظه ��ره؛ فيك ��ون واحلالة هذه كم ��ا الأخر�س
ال ��ذي تعوزه �إمكاني ��ة الدفاع امل�شروع ع ��ن نف�سه بل�سانه
يف � ّ
أقل تقدير.
كتب ��تُ هذه املق ّدم ��ة لأ�شري �إىل وج ��ود وقائع حمدّدة
دفعتن ��ي لكتابتها .تل ّقي ��تُ قبل �أيام عل ��ى بريدي اخلا�ص
تنويه ًا من �أحد الأ�صدقاء حول من�شور كتبه �أحدهم و�ألقى
به يف جماهل القارة الفي�سبوكية مرتامية الأطراف �شبيهة
مقربة للمخلفات النووية امل�ستنفدة رغم وجود القليل من
اجلواهر ال�ساطعة فيها .كان املن�شور الفي�سبوكي ين�ضح
�أحكام ًا قاطعة ظاملة  -مكتوبة بلغة �أقرب �إىل قرار النطق
النهائي ب�إ�صدار�أحكام جائرة �أم�ست تطال الكثريين وهي
يف ذل ��ك املن�شور حتكم على واحد من الأدباء واملرتجمني
وال�شع ��راء املعروف�ي�ن يف الع ��راق والذي �أع � ُ
�رف كم قدّم
للحركة الثقافية من م�ساهمات �أقل ما تو�صف به هي �أنها
م�ساهماتٌ نوعية ممتاز ٌة يف ميدانها .
احل � ّ�ق �أقو ُل �أنني �أ�صبتُ بانذه ��ال فجائعي و�أنا �أقر�أ
ال�صفحة الفي�سبوكية الت ��ي ورد فيها ذلك املن�شور املفتقد
للم ��روءة والنزاهة والإن�صاف؛ غ�ي�ر �أنّ بقية املن�شورات
يف تل ��ك ال�صفحة ع ّززت لدي القناعة ب� ��أنّ هذا امل�ستوطِ ن
الفي�سبوك ��ي اليبتغ ��ي �شيئ ًا �س ��وى حتطي ��م الأيقونات (
كم ��ا يقول يف �إحدى من�شورات ��ه ) والإ�ساءة لل�شخ�صيات
املنتج ��ة يف ميدانها ؛ فيم�ضي يف توزيع الإتهامات ميين ًا
وي�س ��ار ًا :ه ��ذا �شاع ��ر فا�ش� � ُل ،وذاك كاتب �س ��ارق ،و�آخر
مرتج ��م �سي ��ئ ،وثال ��ث روائي يكت ��ب ب�ص ��ورة تقريرية،
�إل ��خ ،والغري � ُ�ب يف الأم ��ر ه ��و ذل ��ك النف� ��س التحري�ضي
للمع ّلقني وك�أننا يف حم�ض ��ر (مهوال) ع�شائري ي�ستزيده
امل�ستمع ��ون �أوك�أننا يف حماكمة تع�سفي ��ة تقت�ضي �شهود
هم باطلة� .صحي ��ح �أنّ البع�ض ع ّلق بطريقة
زور لإثب ��ات ُت ٍ
هادئ ��ة تخالف الر�أي الوارد يف املن�شور؛ لكنه كان تعليقاً
خجو ًال اليرتق ��ي ل�شجاعة ر ّد املظلمة الفادحة التي وقعت
عل ��ى ذل ��ك الكات ��ب واملرتج ��م وال�شاع ��ر املكتف ��ي ب�صمته
وعمله.
مب�صحة عقلية يقطنها
يب ��دو يل وطننا �أحيان ًا �شبيه ًا
ّ
ت�شوهات بنيوية
امل�أزوم ��ون الذين عانت �أرواحهم مرارة ّ
خطرية ب�سبب الكوارث التي واجهتنا ،نعم ،كل العراقيني
نوجه
ممرورون (مبا فيهم �أنا)؛ ولكن هل جتيز املرارة �أن ّ
�سهامن ��ا ال�سام ��ة ونلقي الته ��م جزاف ًا عل ��ى الآخرين ممن
النخ�ش ��ى �سطوتهم لأنهم كائنات م�ساملة وديعة المتلك �أن
ت�ؤذي �أحد ًا ؟ وهل ك ّنا �سنفعل هذا لو كنا نعرف منذ البدء
وج ��ود منظومة قانوني ��ة �صارمة حتفظ �سمع ��ة الإن�سان
وحقوقه املادية والإعتبارية والجتي ُز الإفتئات عليه حتى
يف الف�ضاء الفي�سبوكي احلافل ب�ضروب ال�سفاهة ؟
ُ
مت ��ى �سنفت � ُ�ح �أفواهن ��ا املغلقة دفاع ًا ع ��ن ّ
كل اخل ْر�س
املقهورين واملظلومني يف بالدنا ؟
الأخر�س هاهنا هو كل واحد م ّنا ،
ُ
وهو ّ
يعي�ش ويعمل وينجز
�شخ�ص
كل
ٍ
م�ستوراً �آمن ًا في حياته واليدري
ُ
�شراً �أو ي�سعى
�أنّ ثمة من
يريد به ّ
الغت�صاب ّ
حق م�شروع له وهو في
غفلة من �أمره،

ق���������ائ���������دات الأورك���������������س�������ت�������را

م ��ن املحرم ��ات يف الكث�ي�ر م ��ن الف ��رق
املو�سيقية.
�أه ��م و�أ�شه ��ر قائ ��دات الأورك�سرتا هي
الفرن�سي ��ة نادي ��ا بوالجني ��ه (1887
–  )1979الت ��ي كان ��ت �أول ام ��ر�أة
ق ��ادت �أورك�س�ت�را اجلمعي ��ة امللكي ��ة
الفيلهارموني ��ة الربيطانية يف ،1937
وه ��ي م�ؤلف ��ة ومربية مو�سيقي ��ة تتلمذ
عل ��ى يديه ��ا املئ ��ات م ��ن املو�سيقي�ي�ن
وامل�ؤلف�ي�ن الالمع�ي�ن مث ��ل الأرجنتيني
�آ�ستور بيازوال والت�شيكية فيتيز�سالفا
كابرالوف ��ا ( )1940 – 1915الت ��ي
كانت م�ؤلفة وقائ ��دة �أورك�سرتا رائدة،
وع ��ازف الهارب�سيك ��ورد الأمريك ��ي
رال ��ف كريباتريك ال ��ذي �ص ّن ��ف �أعمال
�سكارال ّتي ،والأمريك ��ي �آرون كوبالند
والفرن�س ��ي مي�شي ��ل لوغران ��د وقائ ��د
الأورك�س�ت�را الالم ��ع ج ��ون الي ��وت
غارديرن.
ت�أخ ��ر وق ��وف امل ��ر�أة �أم ��ام الف ��رق
الكب�ي�رة ال�شه�ي�رة كث�ي�ر ًا ،مث�ل�ا �أوبرا
املرتوبوليت ��ان (� – 1976س ��ارا

كالدوي ��ل) �أو �أوب ��را فيين ��ا احلكومي ��ة
(� – 1993سيم ��ون يون ��غ) ،لك ��ن ذل ��ك
ح�صل ب�صفتهن قائد اورك�سرتا �ضيف.
باملقابل جند الي ��وم قائدات �أورك�سرتا
رئي�س ��ات (ثابتات ،بوظيف ��ة مدير فني
�أو مو�سيق ��ي) مث ��ل ماري ��ن �آل�س ��وب

الت ��ي ق ��ادت ف ��رق اجلن ��وب الأمريكي
ال�سيمفونية يف كول ��ورادو وبالتيمور
وكانت �أول ام ��ر�أة تقود الليلة الأخرية
يف مهرج ��ان برومز اللن ��دين ال�صيفي
ال�شه�ي�ر ( ،)2013وج ��و�آن فاليتا التي
قادت العديد م ��ن الفرق مثل �أورك�سرتا

1991

فريجيني ��ا ال�سيمفوني ��ة ب�ي�ن
–  ،2016وق ��ادت �أورك�س�ت�را بافال ��و
الفيلهارموني ��ة من ��ذ مو�س ��م (1999
 )-2000ومدد عقدها حتى العام القادم.
�أما الي ��وم مي�سك عدد م ��ن املو�سيقيات
ال�شاب ��ات الالمع ��ات ع�صا القي ��ادة مثل

الليثواني ��ة ال�شاب ��ة مريغ ��ا غراجينيته
– تي�ل�ا (� 33سن ��ة� ،أورك�س�ت�را مدينة
بريمنغه ��ام ال�سيمفوني ��ة) والفرن�سية
�آري ��ان ماتياخ (دار الأوب ��را امللكية يف
لن ��دن) و�سوزان ��ا ملك ��ي (�أورك�س�ت�را
هل�سنك ��ي الفيلهارموني ��ة) و�سيم ��ون

يونغ (وكانت املديرة املو�سيقية لأوبرا
هامب ��ورغ احلكومية وفرق ��ة هامبورغ
الفيلهارمونية قبل ب�ضع �سنوات) .وقد
و�ض ��ع راديو كال�سيك الربيطاين قائمة
لأف�ضل ق ��ادة الأورك�س�ت�را يف التاريخ
م�ؤلف ��ة من  18ا�سم ،احتلت فيها كل من
بوالجني ��ه و�آل�س ��وب وغراجينيت ��ه –
تي�ل�ا موقع� � ًا اىل جانب �آكت ��ور برليوز
و�ستوكوف�سك ��ي وغرغيي ��ف ودودامل
وبرن�ستني واوزاوا.
ح�س ��ب �إح�صائي ��ات الع ��ام  2013كان
هن ��اك نح ��و  800فرق ��ة يف الوالي ��ات
املتحدة حتتل امل ��ر�أة فيها ن�سبة % 20
(كقائ ��د �أو م�ساعد قائد للفرقة) الغالبية
منها ف ��رق �صغرية للحج ��رة .لكن هذه
الن�سب ��ة ترتاجع كلما ك�ب�ر حجم الفرق
وزاد متويله ��ا لت�صبح  % 12يف �أغنى
 100فرقة و�أقل من  % 5يف حالة �أغنى
 22فرقة ،ممثلة ب�شخ�ص مارين �آل�سوب
املذكورة� .أما يف �أوروبا فالو�ضع لي�س
�أف�ض ��ل بكث�ي�ر وه ��ذا يعك� ��س التميي ��ز
ب�شكل وا�ضح.
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اقــــرأ

�إذا كنت �صحفي ًا يف بغداد لن
تفتقر �إىل الأحداث ال�ساخنة .كل
يوم هناك من يخرج �إىل العراقيني
مب�صيبة جديدة ،معلن ًا �أن كل
ما يجري هو " كالوات " مثلما
�أخربتنا خلية �أزمة فايرو�س
كرونا ،فقد ك�شف الفيديو امل�سرب
�أن الفايرو�س احلقيقي يع�شع�ش
يف عقول م�س�ؤولينا الأ�شاو�س
و�إال ما معنى �أن يقول وزير
ال�صحة يف م�ؤمتره ال�صحفي
"ا�صلخنه بفد �إ�شارة"؟
�أُدرك و�أعي �أ ْن وزير ال�صحة لن
يقر�أ ما �أكتبه ،و� ّأن خلية الأزمة
�ست�ضعني يف خانة"املت�آمرين"،
ولكن ا�سمحوا يل �أن �أوا�صل
حكايتي ،وهذه املرة عن بالد
ا�سمها هولندا التي اتهمتها
"املفكرة" عالية ن�صيف ب�أنها بالد
ال�شذوذ واملخدرات ..وال�سبب
لي�س لأن احلاجة عالية ن�صيف
قر�أت تاريخ هولندا وتعرفت على
�ساللتها امللكية ،و�إمنا فقط لأن
ممثلة الأمني العام للأمم املتحدة
يف العراق جينني بال�سخارت
وهي مواطنة هولندية جتر�أت
وحتدثت عن املجازر التي حتدث
بحق املتظاهرين ،وهي اجلرمية
التي مل تلتفت لها احلاجة عالية
لأنها من�شغلة باحل�صول على �أكرب
قدر من العقارات واملقاوالت.
العاملة اجلليلة عالية ن�صيف
منزعجة لأن بال�سخارت مل ُتدن
الف�ساد املايل والإداري الذي
ت�سببت به �أمريكا يف العراق،
واملثري �أن النائبة الهمامة التي
مل تتحدث يوما عن �سرقة مئات
املليارات التي قام بها حجاج
الدولة " واحلاجة " عالية من
�ضمنهم .
م�سكينة هولندا بالد ال حتمل
�سج ًال تاريخي ًا ي�ضم حكايات
�ألف ليلة وليلة ،وبيت ًا للحكمة،
فقد دخلت التاريخ متعرثة ،لكنها
اليوم واحدة من �أثرى البلدان،
�أتذكر �أننا يف بغداد مل نعرف
هولندا �إال من ثالثة �أ�شياء:
الر�سام فان كوخ� ..صاحب �أ�شهر
�أُذن يف التاريخ والتي دائما
ما تثار حادثة قطعها ،و�أتذكر
�أنني قر�أت قبل �سنوات مذكرات
فان كوخ وهالتني حالة العوز
واحلرمان التي كان يعي�شها،
وكيف �أن �شقيقه ظل ي�ستعطف
�أحد املح�سنني لكي يدفع خم�سة
دوالرات يف لوحة بيعت يف
ما بعد بـ 82مليون دوالر..
وال�شخ�صية الهولندية الثانية
العب كرة القدم يوهان كرويف..
وثالث م�شاهري هذه البالد ال�سيد
فيليب�س م�ؤ�س�س �شركة لل�صناعات
الكهربائية .يف كتاب �أعظم 40
اخرتاع ًا يقول م�ؤلفه �إن ال�شاب
جريارد فيليب�س �سيطرت عليه عام
 1889فكرة واحدة فقط هي كيف
يحقق حلم �أدي�سون يف ت�صنيع
م�صباح كهربائي؟ ،وهو االخرتاع
الذي �أ�شاع البهجة واملعرفة
وال�سرور يف كل بيوت الكرة
الأر�ضية مبختلف ديانات �سكانها
و�ألوانهم وقومياتهم .هل تعرفون
الناجت الإجمايل ل�شركة فيليب�س؟
جتاوز العام املا�ضي اخلم�سني
مليار دوالر ،من غري براميل
نفط ،ومل يكتف ال�سيد جريار
بذلك بل �سحرنا ب�صندوق خ�شبي
�سمّي الراديو " ،فا�ضح كل �أ�سرار
الدنيا" مثلما تغ ّنى به عزيزعلي .
اليوم ن�سمع يف ن�شرات الأخبار،
�أن عالية ن�صيف منزعجة من
بال�سخارت لأنها ال ت�ستخدم
البوتك�س.

وودي �آلن
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى حديث� � ًا كت ��اب بعن ��وان "وودي
�آل ��ن ع ��ن وودي �آلن" ترجمة دالل ن�ص ��ر ،وهو �س�ي�رة
ذاتي ��ة للمخ ��رج ال�س ��ينمائي ال�ش ��هري الذي يع� � ّد �أحد
�أبرز املخرج�ي�ن يف هوليوود.ع ��رف بتقدميه الأفالم
الرومان�سية الكوميدية التي تتخللها حماكاة �ساخرة
وكوميدي ��ا تهريجي ��ة .ترتك ��ز مو�ض ��وعات �أفالم ��ه
بعمق عل ��ى الأدب ،اجلن�س ،الفل�س ��فة ،عل ��م النف�س،
الهوية اليهودية وتاريخ ال�س ��ينما ..فاز �أربع مرات
بجائزة الأو�سكار �ضمن  24تر�شيحا نالها يف ثالثة
جماالت هي الإخراج والكتابة والتمثيلُ .تعد مدينة
نيويورك م�سرح ًا لأغلب �أعماله وثيمة �أ�سا�سية لها.

���س��ع��دي احل��دي��ث��ي ي���غ���رد ف��ـ��ي ����ش���ارع امل��ت��ن��ب��ي
 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

احتفى بيت المدى برمز جديد
م��ن رم� ��وز ال �ث �ق��اف��ة وال �ف��ن في
العراق .وهو الباحث في التراث
وال �ف��ول �ك �ل��ورال �ب��دوي ال��دك�ت��ور
� �س �ع��دي ال �ح��دي �ث��ي .ب�ح���ض��ور
جمهور كبير غ�صت بهم مقاعد
ال �ق��اع��ة ،ا��ض��اف��ة ال��ى الجمهور
ال� ��ذي ظ ��ل واق� �ف ��ا ع �ل��ى ق��دم�ي��ه
ط ��وال ال�ج�ل���س��ة .ق��دم للجل�سة
� �س��ام��ر ال�م���ش�ع��ل و�� �ش ��ارك فيها
بع�ض ال�ب��اح�ث�ي��ن والمثقفين.
والحديثي التقط الإيقاعات كما
ل��و �أن��ه يقب�ض على جمهرة من
الأع���ش��اب ال�ت��ي ي�صنع تنوعها
خريطة لعاطفة �شعب� .سكب في
مياه نهريه دموعه التي تمتزج
م��ن خ�لال�ه��ا �أف��راح��ه و�أح��زان��ه،
لحظات �سعادته وقرون تعا�سته،
وهو في ذلك كان وفيا النتمائه
ل�شعب ال يجد في البكاء نقي�ضا
لل�ضحك ب��ل م�ك� ّم�لا ل��ه� .ضحك
ل �ي ����س ك��ال��ب��ك��اء ،ب ��ل ��ص��اح�ب��ه
الوفي .ما فعله وهو يعيد �سباكة
ّ
الأ�صوات الرعوية والريفية في
قوالب تحفظ لها مادتها الأ�صلية
جعله �أ�شبه برواة ال�شعر العربي
القديم وجامعي الأخبار النفي�سة
وال �م �ن �ق �ب �ي��ن ف ��ي الأم � �ث� ��ال عن
�أ�صولها الحكائية التي تلحقها
ب��ال�خ��راف��ات المن�سية .ه��و ابن
لحظة �إ�شراق ال تتكرر.

الأكاديمي يتبعه
�صوته ال�شجي
ه��و ح��ار���س ال ��ذاك ��رة �أك �ث��ر من
كونه باحثا وهو باحث �أكاديمي
ر��ص�ي��ن �أك �ث��ر م��ن ك��ون��ه م ��ؤدي��ا
مفعما ب�أنغام تكاد تكون هاربة.
يمكننا �أن نقلب الت�سل�سل ،فيكون
�سعدي الحديثي مطربا من طراز
ف��ري��د � ّأه� �ل ��ه ب�ح�ث��ه الأك��ادي �م��ي
ليكون حار�سا ل�ل��ذاك��رة ،منفيا
في متاهته .مقدم الجل�سة قال-:
بالرغم من ان الغناء البدوي غير
مغر لكن ال�شخ�صية التراثية
د� �.س �ع��د ال �ح��دي �ث��ي ف ��رغ نف�سه
تماما للبحث ف��ي ه��ذا المجال
واعداد درا�سات وافية عن الغناء
البدوي والوانه المتعددة .وقد

ج�م�ي�لا ا�ستح�سنه ال�ج�م�ه��ور.
وا�شار الحديثي الى :ان مايقدم
م��ن غ �ن��اء ب� ��دوي ع �ب��ر االذاع� ��ة
او التلفزيون خلق ت�شويهات
كثيرة وبعيدا عن اللون اال�صلي
لهذا ال�ت��راث لكن بحكم ترديده
ف��ي االذاع ��ة خلق حالة ت�شويه
ل��دى الم�ستمعين  -وردد قائال
ب�صوته المغرد-:
حممد نعمان
حيدر �شاكر
علي خ�صاف ك ��وم درج �ن��ي وام ����ش ك��دام��ي
الق ��ى ��ص�ع��وب��ة ف��ي ب�ح��وث��ه الن
ال�غ��ذاء وا�صبحنا �صديقين من  ......ال ت�خ��اف م��ن هلي وال
هناك الكثير من تراثنا �ضاع او
ذل��ك ال��وق��ت .وح�ي��ن كنت اغني عمامي
فقد ب�سبب عدم وجود ت�سجيالت
ام��ام��ه اع�ج��ب ب��ي كثيرا  .وكنا وق ��ال اي���ض��ا ان��ا ب���ص��دد جمع
ف��ي ال �ث�لاث �ي �ن �ي��ات وم��اب �ع��ده��ا،
نجتمع انا وهو وبلند الحيدري الكثير من الذكريات الطريفة
وكانت الحفالت واالغاني تبث
وج�ب��را اب��راه�ي��م ل�م��رات عديدة غ�ي��ر ال�سيا�سية م��ع ال�شاعر
من االذاع��ة مبا�شرة على الهواء
في اال�سبوع ،وكانوا ي�سمعوني مظفر النواب وا�صدارها بكتاب
دون ت�سجيل مما ت�سبب ب�ضياع
بلهفة وام �ع��ان .وك ��ان ال�ن��واب خا�ص.
معجبا بالقطار و��ص��وت��ه حين
ذلك التراث .وال�شيء الح�ضاري
مجلة القيثارة
ي��أت��ي ال��ى المحطة ،وق��د وظف
والتوثيقي الذي يح�سب للدكتور
ذلك كثيرا في �شعره .في ال�سجن ق ��ال ال �ب��اح��ث م�ح�م��د ل �ق �م��ان-:
الحديثي هو نجاحه في توثيق
�سعدي احلديثي مع مقدم اجلل�سة � ..سامر م�شعل اي�ضا التقينا انا بتهمة ت�أ�سي�س ذك��ري��ات��ي م��ع ال �ح��دي �ث��ي ت�ع��ود
االلوان الغنائية لمدينته بالغناء
والكتب وق��د ا��ص��در الكثير من ي ��ؤدي االغ��ان��ي البدوية اليوم ،المحترفين ال يمت ب�صلة للغناء منظمة غير مجازة من الحكومة ل �ع��ام  1973ح�ي��ن ك�ن��ت طالبا
وحكمت � 17شهرا وه��و بتهمة ف��ي معهد ال��درا� �س��ات النغمية.
الكتب عنها ،ا�ضافة الى توثيق الن ط��ري�ق�ت�ه��م غ �ي��ر �صحيحة ،البدوي اال�صيل.
�سيا�سية .وا��س�ت�م��رت العالقة واذك ��ر حين زارن ��ا المو�سيقار
هذا الغناء بال�صوت وال�صورة ب���ض�م�ن�ه��م ال��م��ط��رب � �س �ع��دون
الحديثي والنواب
بيننا وكنا ن�شكل لجانا ثقافية م�ن�ي��ر ب���ش�ي��ر م��دي��ر ع ��ام دائ ��رة
عبر الت�سجيالت الغنائية وكذلك ج��اب��ر ال ��ذي غ�ن��ى ج �م��اي مالي
و�سيا�سية ف��ي ال�سجن لغر�ض الفنون المو�سيقية ،وطلب منا
في ال�سجن
المحا�ضرات العلمية التي القاها جماي ،بطريقة مغايرة لالغنية
ف��ي الكثير م��ن ال�م�ح��اف��ل وك��ان الحقيقية التي تعتمد الر�صانة وع � ��ن ع�ل�اق� �ت ��ه ال��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع التثقيف وا��ص��درن��ا ج��ري��دة كنا اذا ما لدينا موهبة غير الغناء
يحافظ ج��دا على ت��راث االغنية ف��ي االداء .ث��م ادى الحديثي ال���ش��اع��ر الكبير مظفر ال�ن��واب نكتبها بخط اليد ونن�سخها لعدة والمو�سيقى فرفعت يدي وقلت
البدوية ،ولم ي�شوهها بتقنيات االغنية بلونها ال�صحيح ال��ذي ق ��ال ال �ح��دي �ث��ي -:ت�ع��رف��ت على ن�سخ .كما تناول الحديثي كيف لدي اهتمام بالر�سم والت�صوير
الحداثة من االحهزة المو�سيقية يختلف عن االخ��ري��ن .وا�ضاف النواب في مدر�سة بالكاظمية ،جمع االوربيون تراثهم من خالل والت�صميم ،فطلب مني مراجعته
الحديثة ،وبقي يغني مع الناي ان من المو�سيقيين الذين كنت هو يدر�س العربية وان��ا ادر�س �شخ�صين ف�ق��ط وح�ف�ظ��وه عبر ف��ي مبنى وزارة الثقافة حيث
ا�ستريح لهم ه��و ع��ازف الطبلة االن�ك�ل�ي��زي��ة وال��ر� �س��م .وج��اءن��ا ال�ت��دوي��ن ،لكن ا��ص��ول وج��ذور كانت دائرته الفنون المو�سيقية
والمطبج والدمام.
�سامي عبد االحد الذي كان يفهم النواب من الن�شاط الفني .واول ك��ل ماجمعوه ك��ان للعرب �سمة مقرها في ال��وزارة .ومن يومها
توثيق تراث منطقة م�غ��زى ال�غ�ن��اء ال �ب��دوي ويطبق ي��وم دوام �س�ألني ال �ن��واب عن ال�سبق فيها بمئات ال�سنين ..عملت في مجلة القيثارة وكان
الغربية
ا��ص��ول��ه بالطريقة ال�صحيحة .المر�سم فاخذته اليه الن��ي كنت وك��ان الحديثي يغني ب�صوته م�س�ؤوال عنها الدكتور الحديثي
ام��ا المحتفى ب��ه الدكتور �سعد و�شدد على ان ما يقدم من غناء مدر�سا للر�سم اي�ضا .فتعارفنا الجميل وراء ك��ل معلومة عن ومعنا امر�أة ا�سمها نجوى تعمل
الحديثي ف�ق��ال -:منذ طفولتي بدوي با�صوات ال�شباب وحتى واخ ��ذت ��ه ال ��ى ب�ي�ت��ي وت�ن��اول�ن��ا الغناء البدوي مما خلق مناخا في مكتب ب�شير وكذلك �شيرين
وع�ي��ت على ماكنت ا�سمعه في
الحفالت والتجمعات ومايغنى
ف�ي�ه��ا م��ن ال��دح��ى وال �ع��ر� �ض��ات
وغ� �ي ��ره ��ا .وك� ��ذل� ��ك ال �ج��وب��ي
ال��ذي كانت تخت�ص ب��ه القبائل
الم�ستقرة ولي�س البدو الرحل.
وق��د تعلمت ال�غ�ن��اء ك ��اداء منذ
�صغري بال مو�سيقى بل اعتمادا
على جماليات ال�صوت واالداء.
ف�ك�ن��ت ح �ي��ن ا� �س �ب��ح م �ث�لا اب ��د�أ
بالغناء ب�صوت عال وماهي اال
ف�ت��رة قليلة حتى ارى ال�شباب
قد تجمعوا ي�سمعون وي��رددون
ما اقوله من اغاني .لكن �سرعان
م��اي�ظ�ه��ر اح��د االق� ��ارب او اب��ي
ف �ي �� �ش �ت �م �ن��ي ع��ل��ى ذل � ��ك و� �س��ط
� �ض �ح��ك االخ� ��ري� ��ن .وا�� �ض ��اف:
انني اعتر�ض على الكثير ممن

�إلي�سا ":نحن مبنطقة
موبوءة باجلهل"

 حنون جميد

القا�ص والروائي واالمني العام الحتاد
االدباء والكتاب العراقيني �ص ��درت له
روايته اجلدي ��دة بعنوان "موت االم"
ع ��ن دار ام ��ل اجلدي ��دة .وجمي ��د يعد
واحدا من ابرز كتاب الق�صة الق�صرية
يف الع ��راق وق ��د توزع نتاج ��ه االدبي
ب�ي�ن الق�ص ���ص الق�ص�ي�رة والوم�ض ��ة
(الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ج� � ّد ًا)
الق�ص�ص� �يّة
ّ
وال ّرواية وق�ص ���ص الأطفال وامل�سرح،
فقد امتدّت جتربته الإبداعيّة لأكرث من
ال�س ��رديّ دليل
�أربع ��ة عقود ومنج ��زه ّ
خ�صب على ثراء جتربته االدبية.

 حامد �صالح

املخرج ال�س ��ينمائي انتهى من اخراج
فيلمه اجلديد "الدو�شك" ،تدور حكاية
الفيل ��م وفق ر�ؤي ��ة كوميدية اجتماعية
تعي�ش ��ها جمموع ��ة م ��ن ال�شخ�ص ��يات
خالل حياتها اليومية ،ج�سد �شخ�صيات
الفيلم الذي تبلغ مدة عر�ضه  90دقيقة
العديد من الفنانني العرب والعراقيني
منهم با�س ��م قهار ،مي�س كمر ،والفنان

انتقدت الفنانة اللبنانية �إلي�س ��ا ال�س ��لطات ،وذلك بعد �إعالن وزير
ال�ص ��حة اللبناين االنتق ��ال من مرحلة احت ��واء فريو�س كورونا
�إىل مرحل ��ة االنت�ش ��ار ،وعج ��ز الدولة عن ال�س ��يطرة على ذلك،
�إذ كتب ��ت عرب �ص ��فحتها اخلا�ص ��ة عل ��ى �أحد مواقع التوا�ص ��ل
الإجتماعي":ل ��و بيخففو يقولولنا ال داعي للهلع وبيعملو
�ش ��غلن متل ما الزم ،لأنو ما كنا و�ص ��لنا لهون لو ما �إنتو
هلقد م�س ��تخفني ب�ص ��حة النا�س ومعتربين �إنو ال داعي
للهلع .الكارثة �ص ��ارت والفريو�س منت�ش ��ر الننا ل�س ��نا يف
بل ��د .نح ��ن مبنطقة موب ��وءة باجله ��ل واال�س ��تخفاف قبل
املر�ض" .ومن ناحية �أخرى ،كانت وا�ص ��لت �إلي�س ��ا ت�ش ��ويق
اجلمهور لألبومها اجلديد الذي ت�س ��تعد لطرحه قريب ًا ،وكتبت
عرب �ص ��فحتها اخلا�ص ��ة على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي:
"اع ��رف انه لديكم ا�س ��ئلة كترية مبا يخ� ��ص البومي الغنائي
اجلدي ��د ،وان ��ا �أعدك ��م ان االجاب ��ات �س ��تكون قريب ��ة ج� �دًا..
خليكون متابعني الأ�سئلة واالجابات عرب االن�ستغرام".

االماراتي يو�سف الكعبي.

 نعمة احليايل

الفن ��ان الت�ش ��كيلي يفتت ��ح ل ��ه غ ��دا
االثنني معر�ضه ال�شخ�صي ال�ساد�س،
ويت�ض ��من �أك�ث�ر م ��ن  40عم�ل�ا فنيا،
يذك ��ر � ّأن احلي ��ايل يع� � ُّد واح ��دا م ��ن
الفنانني امل�ؤ�س�س�ي�ن جلماعة ال�شباب
للف ��ن الت�ش ��كيلي يف دياىل ،ف�ض�ل�ا عن
م�ش ��اركات حملي ��ة وعربي ��ة� ،أبرزه ��ا
معر� � ُ�ض ال�ش ��باب العرب ��ي يف بغداد،
ُ
معر�ض ر�سوم االطفال يف اليابان .

الطقس

وال�صحفي ابراهيم
ال �ح��ري��ري.ع �م �ل��ت ف��ي المجلة
كنا نكتب ونقيم المهرجانات
ون�صمم وكان معنا الدكتور في
ك��ل �صغيرة وك�ب�ي��رة .وتعلمنا
منه مبادئ ال�صحافة والت�صميم
وا�ستفدنا منه كثيرا.
الغناء البدوي مع االورك�سترا
ام ��ا ال�م��اي���س�ت��رو ع�ل��ي خ�صاف
فقال -:انه ظاهرة ملفتة للنظر
النه وثق وخدم المناطق الغربية
وااللوان الغنائية فيها .ثم �س�أل
ع ��ن م�لاح �ظ��ة ق��ال �ه��ا ال�ح��دي�ث��ي
ح ��ول م���ش��ارك�ت��ه االورك �� �س �ت��را
لل�سمفونية ف��رد الحديثي انه
غنى اوبرا تراثية مع �سمفونيات
غربية باللغة االنكليزية وفي
محافل عالمية .وا��ض��اف :كنت
اغني التراث العراقي للمنطقة
ال �غ��رب �ي��ة .وط �ل��ب خ���ص��اف من
الحديثي ان يغني مع ال�سمفونية
العراقية التراث البدوي ووافق
الحديثي على ذل��ك الن�ه��ا مهمة
ت��وث�ي��ق علمية للغناء ال�ب��دوي
والتراثي .وا�ضاف خ�صاف ان
عملك عمل م�ؤ�س�ساتي ولي�س
فرديا .وهي مهمة ال يقدر عليها
�أي �شخ�ص اال اذا ك��ان مليئا
بخزين المعرفة والمعلومات.
ث��م ادى الحديثي بع�ض اغاني
النايل بتعدد ا�شكاله ال�سيما نايل
حديثة.

تعرفنا على تراث
الغربية الغنائي من
الحديثي
وق � ��ال ال��ب��اح��ث ح� �ي ��در ��ش��اك��ر
ال��ح��ي��در -:ك �ن��ا ن �ع��رف ا��ش�ي��اء
ك �ث �ي��رة ع ��ن ال��م��ق��ام ال �ع��راق��ي
واالغ�ن�ي��ة ال�ب�غ��دادي��ة والريفية

ام��ا ال�غ�ن��اء ال �ب��دوي او ال�ت��راث
االن� �ب ��اري ف�ق��د ك ��ان غ��ري�ب��ا عنا
والت��وج��د درا��س��ات كثيرة عنه.
لكن حين بد�أ الحديثي بتدويناته
وتوثيقاته للغناء البدوي ا�صبح
لدينا خزين جميل بالمعلومات
والتطبيقات التي قدمها لال�سماع
العراقية .وكنت مت�أثرا جدا به
وهو يوثق بال�صوت والمعلومة
ت ��راث ال�غ��رب�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة �سهلة
ووا�� �ض� �ح ��ة .وك��ن��ت ات ��اب ��ع ما
ي �ن �� �ش��ره ال� �س �ي �م��ا م �ق��االت��ه في
ج��ري��دة ب�غ��داد اوب��زرف��ر باللغة
االنكليزية .فكانت خير معين
ف��ي فهم ال ��وان ال�غ�ن��اء ال�ب��دوي
.واتمنى ان اقر�أ مذكراتك الفنية
قريبا ف��رد الحديثي لقد فعلت
واعطيتها ل�شخ�ص خان االمانة
ول� ��م ي��رج �ع �ه��ا ل ��ي وال اع ��رف
م�صيرها.

الحفاظ على التراث
وقال حمدي الهيتي -:ان عالقتي
ت�ع��ود ب��ال��دك�ت��ور الحديثي الى
ال�ستينيات ايام كلية االداب في
الجامعة حين كنا انا واياه طلبة
فيها .وبخ�صو�ص توثيق التراث
اق��ول هناك م�ح��اوالت لت�شويه
التراث الفني العراقي ب�شكل عام
ال �سيما من ال�شباب ويجب ان
نرد عليهم هذه الحاالت ال�شاذة
كما فعل الحديثي من خالل كتبه
ومحا�ضراته وتوثيقه ال�سليم
ل �ت��راث ال�غ��رب�ي��ة .وه��ذه الحالة
يجب ان تعمم الن الت�شويه طال
كل التراث ولي�س الغناء البدوي
ح �� �س��ب .وه� ��ذه م�ه�م��ة الجميع
للحفاظ على التراث والفولكلور
في العراق.

بيل كلينتون يك�شف �أ�سباب عالقته مبونيكا لوين�سكي
يف �سل�سلة وثائقيَّة تتناول حياة ّ
املر�شحة
الرئا�سيَّة النتخابات عام  2016الرئا�سيَّة،
هيالري كلينتون ،ظهر الرئي�س الأمريكي
ال�س ��ابق ،بيل كلينتون ،وهو يتحدّث عن
عالقته ال�س ��ابقة م ��ع مونيكا لوين�س ��كي،
كما ذكرت هيئة الإذاع ��ة الربيطانيَّة "بي
بي �س ��ي" .ولأ ّول مرة ،ك�ش ��ف كلينتون
عن �س ��بب عالقته مع لوين�س ��كي ،معتربا
�أ ّنه ��ا كانت و�س ��يل ًة من �أج ��ل التغلُّب على
مواقفه وقلقه .و�أ�ضاف" :ما � ُ
أقدمت عليه
كان �سيئ ًا ،لكن مل يكن الأمر كما اعتقدت".
وكان ��ت مونيكا تقوم بتدري ��ب يف البيت
الأبي�ض خالل عالقته ��ا بكلينتون ،وتبلغ
من العمر �آنذاك  22عام ًا .و�أثارت ق�ض� �يّة
كلينتون ولوين�سكي �ضجة كبرية ب�أمريكا
يف �أواخر الت�سعينيات ،و�ضعت كلينتون
يف قلب م�س ��اءلة قانوني ��ة برملانيَّة ،كادت

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درج ��ات احلرارة حتاف ��ظ على معدالتها لي ��وم ام�س ،وان اجلو
�سيكون غائما يف بع�ض املناطق.

�أن ت� ��ؤدي �إىل عزل ��ه ع ��ام  ،1998وذل ��ك
ب�س ��بب ا ّتهامه بالكذب على املحققنيّ ،
لكن
كلينت ��ون �آنذاك جنا من �إجراءات جمل�س
ال�ش ��يوخ .ونف ��ى كلينت ��ون يف البداي ��ة
وج ��ود �أي عالق ��ة مع موني ��كا ،لك ّن ��ه �أق ّر

الح ًقا بوجود" :ات�ص ��ال ج�سدي حميمي
غ�ي�ر منا�س ��ب" .و�أ�ض ��اف" :ت�ش ��عر �أنك
ت ��دور يف امل ��كان نف�س ��ه� ،أن ��ك يف معركة
م ��ن  15جول ��ة امت ��دت �إىل  30جول ��ة،
وهناك �شيء �سي�ش� � ّتت ذهنك عن املعركة
لف�ت�رة م ��ن الوق ��ت .اجلمي ��ع يع ��اين من
�ضغوطات حياتية وخيبات �أمل وحاالت
رعب وخماوف �أو �أي كان ،قمت ب�أ�ش ��ياء
لتخفي ��ف قلق ��ي ل�س ��نوات".من جانبه ��ا،
�أ ّك ��دت موني ��كا � ّأن عالقته ��ا م ��ع كلينتون
مل تك ��ن �إجبار َّي ��ة ،بل كان ��ت متفقا عليها،
لك ّنها و�ص ��فتها ب�أ ّنها "�إ�س ��اءة ا�س ��تخدام
لل�س ��لطة" .ويف حدي ��ث لها مع �ص ��حيفة
"فانيت ��ي ف�ي�ر" ع ��ام  ،2014و�ص ��فت
موني ��كا تداعيات ما ح�ص ��ل بعد احلادثة،
ب�أ ّنها �أ�ص ��بحت كب�ش فداء من �أجل حماية
من�صبه الرئا�سي القوي.
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