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نواب :ال موازنة لـ ..2020واحلكومة تبد�أ الرتتيب
لل�سنة املالية اجلديدة
 بغداد  /المدى
يرجح برلماني ��ون التقوا وزير
المالي ��ة علي ع�ل�اوي �أن العجز
المال ��ي لع ��ام  2020بلغ �أكثر م ��ن �أربعين
تريلي ��ون دين ��ار ،ويقول ��ون �إن الحكوم ��ة
ال ترغب ب�إر�س ��ال م�س ��ودة م�شروع قانون
الموازنة االتحادية للعام الحالي للبرلمان

ب�سبب تفاقم العجز.
ويقول حنين قدو ،ع�ض ��و اللجن ��ة المالية
ف ��ي مجل� ��س الن ��واب لـ(الم ��دى) �إن لجنته
"ا�ست�ضافت وزير المالية علي عبد الأمير
ع�ل�اوي ال�س ��بت لمناق�ش ��ة الأزم ��ة المالية
وقان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة ،والعج ��ز
المال ��ي المفتر� ��ض ،والواردات ال�ش ��هرية
وتعظيمها".

وداع ًا �أ�سطورة الكرة العراقية

�أحم��د را�ض��ي فـ��ي ذمة اهلل

وك�ش ��ف �أن "العجز المالي التخميني لعام
� 2020سيكون  40تريليون دينار عراقي"،
بح�سب المعطيات التي ذكرها الوزير.
وكان مجل� ��س ال ��وزراء ق ��د قرر ف ��ي وقت
�س ��ابق ت�ش ��كيل خلية الطوارئ للإ�ص�ل�اح
المال ��ي لتوفي ��ر ال�س ��يولة المالي ��ة واتخاذ
الق ��رارات الخا�ص ��ة بالإ�ص�ل�اح المالي من
خ�ل�ال تر�ش ��يد الإنف ��اق وتعظي ��م الموارد

و�إ�ص�ل�اح الم�ؤ�س�س ��ات المالي ��ة ،وو�ض ��ع
خطط تمويل لم�ش ��اريع الإعم ��ار والتنمية
واال�س ��تثمار ،وموارد و�آليات التمويل من
خارج الإنفاق الحكومي.
وي�ش ��ير النائب قدو �إلى �أن "االجتماع ركز
�أي�ض ��ا عل ��ى كيفي ��ة البحث عن �إ�ص�ل�احات
�آني ��ة واقت�ص ��ادية م ��ن اجل تقلي ��ل العجز
المتوق ��ع" ،الفتا ال ��ى �أن اح ��د "الخيارات

املوت ي�س��بق طائرة عمان بالو�ص��ول لأحمد را�ضي
 بغداد  /املدى
نعت الأو�ساط الريا�ضية �أ�سطورة كرة القدم
العراقية �أحمد را�ض ��ي ،ال ��ذي وافته املنية،
ي ��وم �أم�س الأحد ،مت�أث ��را ب�إ�ص ��ابته بفايرو�س كورونا
امل�س ��تجد .وكان من املق ��رر ان يغادر اىل عمان على منت
طائرة خا�ص ��ة �إال �أن املنية كانت �أ�س ��رع .و�أ�ص ��در نادي
الزوراء بيانا ر�سميا قال فيه" :تنعى الأ�سرة الريا�ضية
يف ال ��زوراء �أحد رموزه الكابنت املرحوم �أحمد را�ض ��ي
والذي وافت ��ه املنية ج ��راء �إ�ص ��ابته بفايرو�س كورونا
اللعني" .وتابع" :ن�س�أل الله عز وجل �أن يتغمده بوا�سع
رحمته وي�س ��كنه ف�س ��يح جنات ��ه و�أن يلهم �أهل ��ه وذويه
وحمبيه ال�صرب وال�سلوان و�إنا لله و�إنا �إليه راجعون".
والحقا اعلن النادي احلداد  3ايام.
ون�ش ��ر الأم�ي�ر علي ب ��ن احل�س�ي�ن ،رئي�س احت ��اد غرب
�آ�س ��يا لكرة القدم ورئي�س احتاد الأردن لكرة القدم على
ح�س ��اباته الر�س ��مية" :رحم الله الأخ وال�ص ��ديق النجم

العرب ��ي الكبري �أحمد را�ض ��ي ال ��ذي كان يف طريقه �إىل
عم ��ان لتلقي العالج من م�ض ��اعفات فايرو�س كورونا"،
م�ض ��يفا" :لق ��د فقدنا هام ��ة ريا�ض ��ية نفخ ��ر ونعتز بها
ومث ��اال ب�أخالق ��ه وعزميت ��ه ،تعازين ��ا احل ��ارة لعائلت ��ه
ول�ش ��عب العراق والوطن العربي ويلهمنا العلي القدير
ال�صرب وال�سلوان".
ونع ��اه �أي�ض ��ا جن ��م الك ��رة العراقي ��ة املعت ��زل يون� ��س
حممود ،وكتب على ح�س ��ابه يف (تويرت)�" :أبكيت قلبي
قب ��ل عين ��ي حبيبي �أبو هيا �أكرب �ص ��دمة والله ي�ص ��عب
علي هذا البو�ست ال حول وال قوة اال بالله� ..إنا لله و�إنا
اليه راجعون".
كم ��ا نعى كل من تركي �آل ال�ش ��يخ رئي� ��س الهيئة العامة
للرتفي ��ه يف ال�س ��عودية ومالك نادي �أملرييا الإ�س ��باين،
وامل ��درب العراقي عدن ��ان حمد ،ون ��واف التمياط جنم
اله�ل�ال واملنتخ ��ب ال�س ��عودي ال�س ��ابق ،الكاب�ت�ن �أحمد
را�ضي.
ولع ��ب �أحم ��د را�ض ��ي للمنتخ ��ب العراق ��ي من ��ذ نهاي ��ة

�س ��بعينيات الق ��رن املا�ض ��ي وحتى ت�س ��عينياته ،وحقق
جمموعة من الألقاب مع املنتخب ��ات والأندية العراقية،
كان �أبرزه ��ا الو�ص ��ول �إىل ك�أ� ��س الع ��امل يف املك�س ��يك
ع ��ام  .1986واعتزل �أحمد را�ض ��ي بعد م�س�ي�رة كبرية
توج خالله ��ا ب�ألق ��اب وجوائز كث�ي�رة ،ويف عام 2008
دخ ��ل �أحمد را�ض ��ي جمال ال�سيا�س ��ة ،و�أ�ص ��بح ع�ض ��وا
يف جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي ،وع�ض ��و جلنة ال�ش ��باب
والريا�ضة يف املجل�س.
وقدم رئي� ��س اجلمهورية د.برهم �ص ��الح تعازيه بوفاة
جن ��م الك ��رة العراقي ��ة ال�س ��ابق �أحم ��د را�ض ��ي �ص ��باح
ي ��وم �أم� ��س االح ��د مب�ست�ش ��فى النعم ��ان يف العا�ص ��مة
بغداد مت�أثرًا بعد �إ�ص ��ابته بفريو�س كورونا امل�س ��تجد.
وكتب رئي�س اجلمهورية على ح�س ��ابه الر�سمي مبوقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (توي�ت�ر) :نع ��زي عائل ��ة وذوي
وحمب ��ي الكابنت �أحمد را�ض ��ي الذي وافت ��ه املنية �أم�س
الأحد.
 تفا�صيل مو�سعة �ص5

ت�سجيل � 1646إ�صابة بكورونا ومقربة النجف تعلن دفن  1000جثة
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئة،
ام� ��س الأح ��د ،ت�س ��جيل 1646
ا�صابة جديدة بكورونا.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان �إن ��ه "مت فح�ص
( )١٠٠٢٧منوذج ��ا يف كاف ��ة املخت�ب�رات
املخت�ص ��ة يف العراق وبذلك يكون املجموع
الكلي للنماذج املفحو�صة منذ بداية ت�سجيل
املر�ض يف العراق (.")٤٤٥٢٤١

وا�ض ��اف ان "خمت�ب�رات وزارة ال�صح ��ة
والبيئة �سجلت ( � )١٦٤٦إ�صابة جديدة يف
الع ��راق موزعة كالتايل :بغ ��داد  /الر�صافة
 ،٢٣٦بغ ��داد  /الك ��رخ  ،١٢٧مدين ��ة الط ��ب
 ،١٦النج ��ف  ،٨٣ال�سليماني ��ة � ،٢٤٥أربيل
 ،١٩ده ��وك  ،٢كرب�ل�اء  ،٤٤كرك ��وك ،٤٩
دي ��اىل  ،٩٥وا�س ��ط  ،٢٠٩الب�ص ��رة ،٨٣
مي�سان  ،١٠٦بابل  ،١١الديوانية  ،١١٤ذي
ق ��ار  ،١٦٤االنبار  ،٢٨نين ��وى � ،١١صالح
الدين ."٤

داود �أوغلو:
ر�أيت بعيني ف�ساد
مناق�صات �أردوغان
 متابعة  /املدى
يوا�صل رئي�س الوزراء الرتكي الأ�سبق �أحمد
داود �أوغلو انتقاد �سيا�سة الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغ��ان متهمًا �إياه بالف�ساد يف العديد من
امللفات ومنها �إج��راء املناق�صات ،والتخبط يف �إدارة
االق�ت���ص��اد وحم �م� اًًلا �إي ��اه م�س�ؤولية ت��ده��ور احل��ري��ات
وتراجع الدميقراطية يف البالد .ويف �آخر الت�صريحات،
طالب رئي�س حزب امل�ستقبل يف تركيا خالل م�شاركته يف
برنامج تلفزيوين� ،أردوغان بالك�شف عن م�صري �أكرث من
 16مليار دوالر ،قائال :لقد خ�سفوا مبكانة تركيا الأر�ض.
وكورونا لي�س له عالقة بذلك� .أين ذهبت  110مليارات
لرية؟" .وك��ان حليف �أردوغ ��ان ال�سابق ق��د ان�شق عن
حزب العدالة والتنمية وان�ضم �إىل �صفوف املعار�ضة من
خالل ت�أ�سي�س حزب امل�ستقبل نهاية العام املا�ضي .و�أكد
وجود ف�ساد باملناق�صات التي تنظمها حكومات العدالة
والتنمية ،قائلاً قبل �أيام" :ك َّنا �سنجري تعديالت تفر�ض
�سيطرة كاملة على جميع املناق�صات؛ لأنني ر�أيت بعيني
ما يجري يف هذه املناق�صات .ولكنني تعر�ضت النقالب
داخلي من احلزب" ،بح�سب ما نقلت �صحيفة "زمان
الرتكية" .و�أو�ضح داود �أوغلو �أن تركيا تواجه �أزمات
داخلية وخارجية يف الوقت نف�سه ،قائلاً  :ع��ام 2008
كانت الأزمة خارجية� .أما الآن فهناك �أزمة خارجية و�أزمة
داخلية � ً
أي�ضا .الأزمة احلالية م�شابهة لأزمة  :2001هناك
غياب للدميقراطية و�أزمة �إدارة".

الحكومي ��ة المطروح ��ة م ��ن اج ��ل تجاوز
الأزم ��ة المالي ��ة الراهن ��ة ه ��و زيادة �س ��عر
�ص ��رف العملة" .ويو�ض ��ح �أن "احت�س ��اب
وتقدير العجز المالي بـ 40تريليون دينار
جاء بناء على �أ�سا�س �أرقام واردات العراق
ال�ش ��هرية والمت�ض ��منة النف ��ط وم�ص ��ادر
�أخرى مق�سمة على �سنة كاملة".
 التفا�صيل �ص2

4

و�سجلت الوزارة  ٧٢٤حالة �شفاء و ٨٧حالة
وف ��اة .وبلغ جمموع الإ�ص ��ابات ""٣٠٨٦٨
منها " "١٣٩٣٥متاثلت لل�ش ��فاء ،فيما يرقد
" "١٥٨٣٣يف امل�ست�ش ��فيات منه ��م ""٢٢٤
يف العناي ��ة املرك ��زة .كما بلغ ع ��دد الوفيات
 1100حالة منذ انت�شار الفايرو�س.
ويف �س ��ياق مت�صل ،اعلنت فرقة االمام علي
القتالية ،احد الوية هيئة احل�ش ��د ال�شعبي،
�أم� ��س االحد ،دفن  79متوفى جراء فريو�س
كورونا خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.

وذك ��رت الفرق ��ة يف بي ��ان� ،أن "الفري ��ق
التطوعي الذي يتوىل جتهيز ودفن جثامني
املتوف�ي�ن بجائحة فريو�س كورون ��ا ،قاموا
خ�ل�ال االربعة والع�ش ��رين �س ��اعة املا�ض ��ية
فقط بدفن  79متوفى جديد يف مقربة وادي
ال�سالم اجلديدة".
واك ��د البيان� ،أن م ��ن مت "دفنهم حتى اليوم
يف املقربة و�صل اىل اكرث من (الف) متوفى
باجلائح ��ة ،وم ��ن كاف ��ة املحافظ ��ات بينه ��م
ثالثة من الديانة امل�سيحية".

قائد �شرطة ذي قار لـ( )� :أعمال العنف التي �شهدتها
التظاهرات خلقت فجوة بني ال�شرطة واملجتمع

عرو�ض للمتربعني بالبالزما :مالب�س وجل�سات
ت�صوير جمانية
 بغداد  /عامر م�ؤيد
مع رف�ض بع�ض المت�شافين
م� ��ن ف ��اي ��رو� ��س ك ��ورون ��ا
التبرع ببالزما ال��دم مجا ًنا ،ظهرت
مبادرات لحث المتعافين على التبرع.
الم�صابون بكورونا الذين ت�شافوا
منه ،وج��دوا �أمامهم مبادرات مميزة
لحثهم على التبرع ،فق�سم فتح محل
الب�سته مجا ًنا و�آخ ��ر ت�ب��رع بجل�سة
ت�صوير فيما �آخرون قرروا دفع المال
لأي �شخ�ص ي�سعى لذلك.
�أح �م��د ع�ب��د ال�ل��ه ��ص��اح��ب م�ح��ل لبيع
الألب�سة الريا�ضية في منطقة الكرادة
�أعلن في ح�سابه على الفي�سبوك �أن
"�أي �شخ�ص م���ص��اب وت�ع��اف��ى من
مر�ض كورونا ويتبرع بالدم من �أجل
البالزما لإنقاذ �شخ�ص �آخ��ر م�صاب،
�سيح�صل على مالب�س رجالية مدى
ال�ح�ي��اة له" .وباللغة العامية كتب
�أحمد عبد الله "ب�س انقذ �أخوك اللي
�إن��ت �أع��رف بمعاناته" .ول��م تقت�صر
المبادرات على �أحمد فقط بل هناك
�أخريات ب�شكل �أكبر.
وي �ق��ول �أح �م��د ع�ب��د ال �ل��ه ف��ي حديثه

ل �ـ(ال �م��دى)� ،إن "الهدف م��ن �إط�ل�اق
ه��ذه ال �م �ب��ادرة ه��و ح��ث المت�شافين
م��ن ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ع�ل��ى التبرع
لإخوانهم الم�صابين لغر�ض �إنقاذهم
من الفايرو�س اللعين".
و�أ� �ض��اف �أن "الو�ضع الحالي ال��ذي
نحن عليه يحتاج الى تظافر الجهود
بغية العبور ال��ى ب��ر الأم ��ان وتقليل
المفقودين جراء هذا الفايرو�س و�أن
ال �ت �ب��رع ب �ب�لازم��ا ال ��دم ه��و ج ��زء من
ذلك .و�سبق �أن � َ
أطلق مهاجم منتخبنا
الوطني ال�سابق النجم عماد محمد
مبادرة �إن�سانية رائعة ل�شراء بالزما
ال� ��دم م��ن ال�م�ت�ع��اف�ي��ن م��ن ف��اي��رو���س
كورونا الم�ستجد والتبرع به مجا ًنا
للم�صابين الراقدين في الم�ست�شفيات
العراقية" .وق ��ال ع�م��اد محمد قبل
ث�لاث��ة �أي� ��ام �إن ال��واج��ب االن���س��ان��ي
ي�ح�ت��م ع�ل�ي�ن��ا ال ��وق ��وف ال���ى ج��ان��ب
الدولة وم�ؤ�س�ساتنا ال�صحية من �أجل
الحفاظ على �سالمة المواطن العراقي
بعد انت�شار ه��ذا الفايرو�س القاتل،
الذي �أ�صاب جميع بلدان العالم.
و�أك��د محمد ب�أنه وج��ه دع��وة لجميع
المي�سورين للم�شاركة ف��ي التبرع

وت�أمين جميع االحتياجات ال�ضرورية
الالزمة لدعم جهود خلية الأزم��ة في
مواجهة المر�ض وخا�صة فيما يتعلق
ب���ش��راء الأدوي � ��ة وال �ك��رف��ان��ات حتى
نكون جهة �ساندة للدولة في ظل تزايد
�أعداد الم�صابين في الفترة الأخيرة.
من جانبه ف�إن زيد محمد – م�صور قام
بمبادرة للهدف نف�سه ،حيث عر�ض
جل�سة ت�صوير ك��ام�ل��ة لأي �شخ�ص
يتبرع ببالزما ال��دم ال��ى الم�صابين
بفايرو�س كورونا.
وق��ال محمد في حديثه لـ(المدى) �إن
"�أي �شخ�ص يملك مهنة �أو موهبة
عليه �أن ي�سخرها في الوقت الحالي
ل�ل�م���س��اع��دة ف��ي م �ح��ارب��ة ف��اي��رو���س
كورونا" .وبين �أن��ه "للأ�سف هناك
بع�ض الأ�شخا�ص يفكرون بالجانب
المادي مقابل �إنقاذ الحياة الب�شرية،
لذا فنحن ومجموعة �أ�شخا�ص �آخرين
بمهن مختلفة ،نقدم خدماتنا مجا ًنا
للم�ساعدة بمعالجة الم�صابين".
و�أعلنت �صحة االنبار� ،أم�س عن �أول
عملية تبرع ببالزما الدم من �شخ�ص
معافى من فايرو�س كورونا ل�شخ�ص
م�صاب من �أهالي المحافظة.
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داع�ش ي�شاغل مكي�شيفة
ب�سيناريو م�شابه لـ "الهجوم
الكبري"
 بغداد /المدى
ع ��اود تنظيم داع� ��ش مهاجمة مكي�ش ��يفة الواقعة في محافظة
�ص�ل�اح الدين بعد مدة من تنفيذه هجوم ��ا في نف�س المنطقة
اعتبر �أكبر هجمات التنظيم منذ اعالن التحرير الكامل عام .2017
بالمقابل تكرر بع�ض القطعات االمنية في مناطق تعتبر �س ��اخنة ،نف�س
االخط ��اء ال�س ��ابقة ،حيث تراخت قب�ض ��تها م ��ع تناق� ��ص الهجمات ،ما
عر�ضها للخطر مرة اخرى.
الحكوم ��ة في وقت �س ��ابق اكدت �أن "داع�ش" لم يعد ي�ش ��كل خط ًرا على
العراق كما كان في ال�سابق ،و�أن خالياه "�شبه منتهية" و"لم تعد قادرة
على تهديد مدننا ومواطنينا".
واطل ��ق رئي� ��س الحكومة م�ص ��طفى الكاظمي ،مطلع حزي ��ران الحالي،
الحمل ��ة الع�س ��كرية الثانية ،منذ توليه المن�ص ��ب قبل اقل من �ش ��هرين،
لمالحق ��ة بقاي ��ا التنظيم ف ��ي مناطق �ش ��مال بغداد .وه ��ذه العملية هي
الرابع ��ة من ��ذ بداية ع ��ام  ،2020الت ��ي ت�س ��تهدف فلول التنظي ��م التي
ت�س ��ربت من عمليات التحرير منذ اكثر من عامين ،وانت�ش ��رت في عدة
مناطق.
ويتوزع داع�ش في �صحراء االنبار ،وغرب وجنوب المو�صل ،وجنوب
غربي كركوك ،وغربي و�ش ��رقي �صالح الدين ،و�شمالي و�شرقي ديالى،
وبع�ض اطراف بغداد الغربية.
وال تح�س ��م العمليات الع�سكرية المتعددة وجود التنظيم ب�شكل نهائي،
اال انها وبح�س ��ب م�س� ��ؤولين� ،س ��تكون مفي ��دة على الم ��دى البعيد �إذا
ا�س ��تمرت ب�ش ��كل دوري .و�صل عدد العمليات الع�س ��كرية الكبيرة ،بعد
اعالن تحرير العراق من داع�ش نهاية  ،2017الى  13عملية الى جانب
ع�شرات الحمالت ال�صغيرة في حدود بع�ض المدن.
 التفا�صيل �ص3
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جلنة الأمن :املواجهة
الع�سكرية مع القوات
الرتكية �أبعد اخليارات
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سياسة
العجز ي�صل لـ 40تريليون دينار
وقانون االقرتا�ض منقذ

ك�شفت اللجنة املالية يف
جمل�س النواب �أن العجز
املايل لعام  2020بلغ �أكثـر
من �أربعني تريليون دينار،
الفتة �إىل �أن احلكومة
ال ترغب ب�إر�سال م�سودة
م�شروع قانون املوازنة
االحتادية للعام احلايل
للربملان ب�سبب تفاقم
العجز .و�ستعتمد حكومة
م�صطفى الكاظمي وفقا
لأع�ضاء يف اللجنة املالية
النيابية على موازنات
�شهرية ل�صرف امل�ستحقات
الت�شغيلية ،مبينني �أن وزارة
املالية بحاجة �إىل اقرتا�ض
( )30تريليون دينار
لت�أمني رواتب املوظفني
واملتقاعدين والرعاية
االجتماعية للأ�شهر
املتبقية من ال�سنة احلالية.
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املالية النيابية تتلقى �إ�شارات بتعذر تقدمي موازنة 2020

وزير املالية خالل
ح�ضوره يف
الربملان

 بغداد  /المدى
ويق ��ول حني ��ن ق ��دو ،ع�ض ��و اللجن ��ة
المالية في مجل�س الن ��واب لـ(المدى)
�إن لجنت ��ه "ا�ست�ضاف ��ت وزي ��ر المالية
عل ��ي عب ��د الأمي ��ر ع�ل�اوي ال�سب ��ت
لمناق�ش ��ة الأزم ��ة المالي ��ة وقان ��ون
الموازن ��ة االتحادي ��ة ،والعجز المالي
المفتر� ��ض ،وال ��واردات ال�شهري ��ة
وتعظيمها".
وك�شف �أن "العج ��ز المالي التخميني
لع ��ام � 2020سيك ��ون  40تريلي ��ون
دين ��ار عراق ��ي" ،بح�س ��ب المعطي ��ات
التي ذكرها الوزير.
وكان مجل� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��رر ف ��ي
وق ��ت �ساب ��ق ت�شكيل خلي ��ة الطوارئ
للإ�ص�ل�اح المال ��ي لتوفي ��ر ال�سيول ��ة
المالي ��ة واتخ ��اذ الق ��رارات الخا�ص ��ة
بالإ�ص�ل�اح المال ��ي م ��ن خ�ل�ال تر�شيد
الإنف ��اق وتعظي ��م الم ��وارد و�إ�ص�ل�اح

الم�ؤ�س�س ��ات المالي ��ة ،وو�ض ��ع خطط
تموي ��ل لم�شاري ��ع الإعم ��ار والتنمي ��ة
واال�ستثمار ،وموارد و�آليات التمويل
من خارج الإنفاق الحكومي.
وي�شي ��ر النائب قدو �إلى �أن "االجتماع
رك ��ز �أي�ض ��ا عل ��ى كيفي ��ة البح ��ث ع ��ن
�إ�صالح ��ات �آني ��ة واقت�صادية من اجل
تقلي ��ل العجز المتوق ��ع" ،الفتا الى �أن
احد "الخيارات الحكومية المطروحة
من اجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة
هو زيادة �سعر �صرف العملة".
ويو�ضح �أن "احت�ساب وتقدير العجز
المالي بـ 40تريلي ��ون دينار جاء بناء
عل ��ى �أ�سا� ��س �أرق ��ام واردات الع ��راق
ال�شهري ��ة والمت�ضمنة النفط وم�صادر
�أخ ��رى مق�سم ��ة عل ��ى �سن ��ة كامل ��ة"،
الفتا �إل ��ى �أن "من �ضمن العجز المالي
خم�س ��ة تريليون دينار دي ��ون داخلية

قابل ��ة للت�أجي ��ل ،وبالتال ��ي يمك ��ن �أن
يخف�ض العجز �إلى ( )35تريليون".
وب�ش�أن �إر�سال م�سودة م�شروع قانون
الموازن ��ة االتحادية لع ��ام  2020الى
البرلم ��ان قب ��ل نهاي ��ة �شه ��ر حزي ��ران
الج ��اري يق ��ول النائ ��ب ال�شبك ��ي �إن
"كل الم�ؤ�شرات تدل على عدم وجود
موازن ��ة للع ��ام الحال ��ي" ،عازيا �سبب
ذلك �إلى �أن "الفترة المتبقية من ال�سنة
المالي ��ة ال تتج ��اوز الخم�س ��ة �أ�شه ��ر
(تنته ��ي ف ��ي  31كان ��ون الأول) ف�ضال
ع ��ن �أن المبال ��غ الم�صروف ��ة معروف ��ة
لدينا وكذلك الواردات و�أوجه ال�صرف
�أي�ضا وا�ضحة ومعلومة".
و�ص ��وت مجل� ��س الن ��واب ف ��ي بداية
�شه ��ر حزي ��ران الج ��اري عل ��ى �صيغة
قرار يلزم الحكوم ��ة بتقديم الموازنة
االتحادية للع ��ام  2020نهاي ��ة ال�شهر

الحال ��ي ،ولم تق ��ر حكومة ع ��ادل عبد
المه ��دي ال�سابق ��ة قان ��ون الموازن ��ة
االتحادية للعام الج ��اري نتيجة �أزمة
االحتجاج ��ات الت ��ي اجتاح ��ت البالد
من ��ذ ت�شري ��ن الأول الما�ض ��ي والت ��ي
�أجبرته على تقدي ��م ا�ستقالته في �شهر
كانون الأول.
ويعل ��ق ق ��دو وه ��و النائ ��ب ع ��ن كتل
الفت ��ح البرلماني ��ة على ق ��رار مجل�س
النواب �إلزام الحكومة ب�إر�سال قانون
الموازنة في نهاية �شهر حزيران قائال
�إن "هذا القرار غي ��ر ملزم للحكومة"،
الفتا �إلى �أن "اللجن ��ة المالية النيابية
ب ��د�أت ت�شعر بع ��دم وج ��ود رغبة لدى
الحكوم ��ة ب�إر�س ��ال م�ش ��روع قان ��ون
الموازن ��ة العام ��ة ب�سب ��ب العج ��ز
الموجود".
وا�ستبع ��د وزي ��ر المالي ��ة عل ��ي عب ��د

الأمي ��ر ع�ل�اوي ف ��ي م�ؤتم ��ر �صحف ��ي
�ساب ��ق "�إق ��رار موازنة ع ��ام ،"2020
وق ��ال "نعمل عل ��ى التح�ضير لموازنة
ع ��ام  ،"2021م�ضيف ��ا "نعم ��ل عل ��ى
االقترا�ض من البن ��ك الدولي لمعالجة
الأزم ��ة المالي ��ة " .وي�ؤك ��د النائب عن
محافظة نينوى �أن "الموازنة �ستكون
�شهرية ل�صرف الم�ستحقات الت�شغيلية
والتي ت�شمل روات ��ب الموظفين وفق
الإي ��رادات الم�ستح�صل ��ة" ،م�ضيف ��ا
�أن "البرلم ��ان والحكوم ��ة اتفق ��ا على
ت�شري ��ع قان ��ون االقترا� ��ض المحل ��ي
والخارجي في الجل�سة المقبلة لتالفي
�أزمة قلة ال�سيولة".
ونقل ��ت (الم ��دى) ف ��ي الثال ��ث ع�ش ��ر
م ��ن �شهر �أي ��ار الما�ضي ع ��ن نواب في
اللجن ��ة المالي ��ة البرلماني ��ة قولهم �إن
الحكوم ��ة الجدي ��دة تميل �إل ��ى تقديم

بارزاين يلتقي احلكيم والعامري
واملالكي خالل زيارته بغداد

نواب يدعون ال�ستخدام ورقتي مجل�س الأمن والتبادل التجاري لإر�ضاخ �أنقرة

جلن��ة الأم��ن :املواجه��ة الع�سكري��ة م��ع الق��وات الرتكي��ة �أبع��د اخلي��ارات
 بغداد  /المدى
توا�صل القوات التركية توغلها في االرا�ضي
العراقي ��ة بحج ��ة مالحق ��ة ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستاني ،رغ ��م اعترا�ض حكومتي بغداد
واربيل.
و�أك ��د المتح ��دث با�س ��م وزارة الخارجي ��ة
االتحادي ��ة �أحمد ال�صحاف� ،أم� ��س الأحد� ،أن
ال ��وزارة ركزت في وثيق ��ة االحتجاج �شديدة
اللهج ��ة الت ��ي �سلم ��ت لل�سفي ��ر الترك ��ي على
�ض ��رورة االحت ��كام �إلى القواني ��ن والأعراف
الدبلوما�سية الدولية.
وق ��ال ال�صح ��اف �إن "وزارة الخارجي ��ة
ا�ستدع ��ت ال�سفي ��ر الترك ��ي ل ��دى بغ ��داد �إلى
مقره ��ا ،و�سلمت ��ه مذك ��رة احتج ��اج �شدي ��دة
اللهج ��ة (ه ��ي الثانية خ�ل�ال اي ��ام) ،و�أعربت
فيه ��ا عن الت�أكي ��د على موقف الع ��راق الثابت
والمبدئي في حقه للدفاع عن �سيادته ووحدة
�أرا�ضي ��ه ،وكذلك �إمكانية الطل ��ب من مجل�س
الأم ��ن والمنظمات الدولي ��ة والح�شد الدولي
في الوقوف لمنا�صرة العراق".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "الع ��راق ي�ستن ��د ف ��ي حق ��ه
عل ��ى المب ��د�أ الد�ستوري الذي ين� ��ص على �أن
ال ت�ستخ ��دم �أرا�ضي ��ه مق ��را �أو مم ��را لإلحاق
ال�ض ��رر والأذى لأي م ��ن دول الج ��وار"،
مبين ��ا �أنه "عل ��ى وفق هذا المب ��د�أ يتطلب من
الجانبي ��ن العراق ��ي والترك ��ي اللج ��وء �إل ��ى
االحتكام الدائم للح ��وار وا�ستدامة التن�سيق
لتكري�س العالقات التاريخية بين البلدين".
وتاب ��ع ال�صح ��اف� ،أن "التحدي ��ات ال يمك ��ن

�أن تواجه ب�أعمال ع�سكري ��ة �أحادية الجانب،
دون وج ��ود تن�سيق م ��ع الحكوم ��ة العراقية
ف ��ي بغ ��داد" ،مبين ��ا �أن "ال ��وزارة ركزت في
وثيقة االحتجاج �شديدة اللهجة على �ضرورة
االحتكام �إل ��ى القوانين الدولي ��ة والمواثيق
والأعراف الدبلوما�سية الدولية المعنية بهذا
ال�ص ��دد ،ومراعاة حق العراق واالعتماد على
الحلول ذات الطابع ال�سيا�سي والدبلوما�سي
بهذا ال�ش�أن".
ولف ��ت المتح ��دث با�س ��م الخارجي ��ة �إل ��ى �أن
"الع ��راق ي�سعى �إل ��ى التن�سي ��ق والتوا�صل
وبن ��اء م�س ��ارات التعام ��ل الم�شت ��رك وكل ما
م ��ن �ش�أنه تعزيز الأمن في ال�شريط الحدودي
المت�صل مع جيرانه".

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

ال ��ى ذلك حذر برلمانيون م ��ن التوغل التركي
الأخي ��ر ف ��ي الب�ل�اد ،م�شيري ��ن �إل ��ى �أن ه ��ذه
العملي ��ات هي "ا�ستم ��رار لأطم ��اع تركيا في
العراق".
و�أكد ع�ضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان،
كاط ��ع الركاب ��ي �أن "الخيار الع�سك ��ري بالرد
عل ��ى تركي ��ا �آخ ��ر الحلول بع ��د االعت ��داءات
التركي ��ة الم�ستمرة على الأرا�ض ��ي العراقية،
التي توجت بق�صف القرى وتهجير ال�ساكنين
فيه ��ا" .ولف ��ت الركاب ��ي �إل ��ى �أن العملي ��ات
الع�سكري ��ة التركي ��ة ف ��ي العراق تحت ��اج �إلى
"وقف ��ة قوية" من الحكوم ��ة ،و�أن الحكومة
العراقي ��ة "لي�س ��ت لديه ��ا القدرة عل ��ى العمل
الع�سكري".

املدير العام
غادة العاملي

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

وح ��ول مج ��االت ال ��رد التي م ��ن الممك ��ن �أن
يتبعها العراق ،قال الركابي" :هنالك مجاالت
�أخ ��رى ممكن ت�ستخدم من الحكومة العراقية
وهي �أوراق قوية مثل تقديم �شكوى لمجل�س
الأم ��ن الدول ��ي �أو جامعة ال ��دول العربية �أو
الأمم المتحدة" .وحذر الركابي من "الخارطة
التركي ��ة الجديدة" .وق ��ال �إن التوغل التركي
ف ��ي �شمالي الع ��راق و�ص ��ل الى مرحل ��ة غير
م�سبوق ��ة لدرج ��ة �أن دوريات ��ه الع�سكرية في
�ش ��وارع ده ��وك وزيارة وزي ��ر دفاعها لقواته
على الأرا�ضي العراقية ما هي اال تحد كبير".
وذك ��ر ع�ض ��و لجنة االم ��ن والدف ��اع باالتفاق
الترك ��ي ال�ساب ��ق مع �صدام ح�سي ��ن الفتا �إلى
�أن "االتف ��اق ي�سمح بدخول الق ��وات التركية
الأرا�ضي العراقية لع ��دة كيلومترات" .و�أكد
�أن "النظ ��ام (ال�ساب ��ق) انته ��ى والآن هن ��اك
و�ض ��ع مختل ��ف في الع ��راق" ،داعي ��ا حكومة
تركي ��ا ال ��ى "التفكي ��ر ملي ��ا بم ��ا تفعل ��ه وم ��ا
تق ��وم ب ��ه الآن" .ب ��دوره �ش ��دد ع�ض ��و لجن ��ة
الأمن والدف ��اع النيابية ،كري ��م عليوي ،على
�ضرورة "تح ��رك الحكوم ��ة العراقية باتجاه
مجل� ��س الأمن الدولي لإيقاف تلك االنتهاكات
ومراجعة االتفاقي ��ات المبرمة بين الجانبين
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى التلوي ��ح بقط ��ع التعام ��ل
التج ��اري واالقت�صادي من �أجل ال�ضغط على
�أنقرة للتراجع عن تلك االنتهاكات".
و�أجرى وزير الدفاع التركي ،خلو�صي �أكار،
وق ��ادة الجي� ��ش� ،أم�س ،زي ��ارة لمرك ��ز �إدارة
عملي ��ات "مخلب النم ��ر" الم�ستم ��رة �شمالي
العراق.

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

 بغداد  /المدى
التق ��ى رئي� ��س اقلي ��م كرد�ست ��ان نيجيرف ��ان بارزاني
ف ��ي اليوم الثاني م ��ن زيارته بغداد ع ��دة �شخ�صيات
�سيا�سية ابرزهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري،
ورئي�س تي ��ار الحكمة عمار الحكي ��م .وكان بارزاني
ق ��د و�صل الى بغداد ي ��وم ال�سبت والتق ��ى الرئا�سات
الث�ل�اث .وق ��ال مكت ��ب بارزان ��ي ان االخي ��ر "التق ��ى
رئي�س تيار الحكمة عمار الحكيم".
وق ��ال الحكي ��م في بي ��ان لمكتب ��ه ،ان الطرفين "بحثا
م�ستج ��دات االو�ضاع في الع ��راق والمنطقة و�أهمية
تن�سي ��ق المواق ��ف وتوحي ��د ال ��ر�ؤى لمواجه ��ة
التحديات" .وا�ضاف الحكيم "ناق�شنا اي�ضا الم�شاكل
العالق ��ة بي ��ن بغ ��داد واربي ��ل واتفقن ��ا عل ��ى اعتماد
الح ��وار واالحتكام الى الد�ست ��ور منهجا في الق�ضاء
عليه ��ا" .وتاب ��ع�" :شددنا عل ��ى حفظ �سي ��ادة العراق

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

موازن ��ة "مرحلي ��ة" خالي ��ة وللم ��رة
الأولى في تاريخ العراق من الموازنة
اال�ستثمارية و�ستك ��ون مقت�صرة على
الت�شغيلي ��ة فق ��ط لتتمك ��ن م ��ن ت�أمين
الرواتب للأ�شهر ال�ستة المقبلة.
بدوره ،ي�ستبعد ع�ضو �آخر في اللجنة
المالي ��ة النيابي ��ة �إر�س ��ال الحكوم ��ة
لقانون الموازنة االتحادية �إلى مجل�س
الن ��واب ب�سبب الم�ش ��اكل االقت�صادية
والعج ��ز الكبي ��ر ال ��ذي قال ان ��ه يقدر
ب�أكثر من ( )50تريليون دينار ،كا�شفا
�أن الحكوم ��ة تحت ��اج �إل ��ى اقترا� ��ض
�أكثر من ( )30تريلي ��ون دينار لت�أمين
الروات ��ب للخم�س ��ة �أ�شه ��ر المتبقي ��ة.
ويبي ��ن �ش ��روان مي ��رزا ،النائ ��ب ع ��ن
اللجن ��ة البرلماني ��ة ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) �أن "قان ��ون االقترا� ��ض
المحل ��ي والخارج ��ي م ��ن القواني ��ن

المهمة ال ��ذي �سيقدم دعم ��ا للحكومة،
ف�ض�ل�ا ع ��ن مطال ��ب البرلم ��ان لتقديم
الورقة الإ�صالحية االقت�صادية".
وا�شترطت اللجن ��ة المالية البرلمانية
�إر�س ��ال م�ش ��روع قان ��ون الإ�ص�ل�اح
االقت�صادي من قبل الحكومة في فترة
ال تتج ��اوز الـ  60يوم ��ا ،مقابل تمرير
قانون االقترا�ض المحلي والخارجي
ل�سد العجز المالي لعام .2020
و�أج ��رت المالي ��ة النيابي ��ة تعدي�ل�ات
عل ��ى القانون تقي ��د حج ��م االقترا�ض
الخارج ��ي ب� �ـ( )5ملي ��ارات دوالرات،
والداخل ��ي ب� �ـ( )15تريلي ��ون دين ��ار،
وا�شتراط ان تكون ن�سبة الفوائد لهذه
القرو�ض ال تتع ��دى الفوائد المعتمدة
دولي ��ا ،وان ثلث �أموال القر�ض تذهب
لال�ستثمار.
الى ذل ��ك ،يقول ع�ضو اللجن ��ة المالية
عبد اله ��ادي ال�سع ��داوي �إن "م�شروع
قان ��ون الموازن ��ة يحتاج �إل ��ى درا�سة
لفت ��رة معين ��ة قب ��ل الت�صوي ��ت علي ��ه
و�إر�ساله �إلى البرلمان".
وي�ضي ��ف ال�سع ��داوي ،نح ��ن "عل ��ى
�أب ��واب �شه ��ر تم ��وز ويفتر� ��ض �إعداد
م�ش ��روع قانون الموازنة ل�سنة 2021
و�إر�ساله ��ا �إل ��ى البرلم ��ان ،ولي� ��س
م�شروع موازنة ."2020
ويبين ال�سع ��داوي� ،أنه "من المحتمل
�أن تب ��د�أ وزارة المالي ��ة ب�شه ��ر تم ��وز
ب�إع ��داد م�س ��ودة قان ��ون الموازن ��ة
ل�سن ��ة  ."2021وقب ��ل  3اي ��ام ق ��ال
ع�ضو اللجنة النائ ��ب جمال كوجر �إن
"اللجن ��ة المالية النيابي ��ة تعمل على
�إع ��داد خط ��ة عم ��ل جدي ��دة لمعالج ��ة
الأزم ��ة المالي ��ة ف ��ي البالد م ��ن خالل
�إع ��ادة هيكلة م�شروع قانون الموازنة
العام ��ة  2020و�إر�ساله ��ا �إلى مجل�س
الن ��واب ومراجعته ��ا ب�ش ��كل جيد مع
تقليل الفقرات ال�ضرورية".
و�أ�ض ��اف �أن "خط ��ة العم ��ل تت�ضم ��ن
�أي�ض ��ا تحدي ��د موارد الدول ��ة الأخرى
وت�شخي� ��ص الخل ��ل ومراجع ��ة
العق ��ود الت ��ي �أبرمته ��ا ال ��وزارات،
منه ��ا ج ��والت التراخي�ص ف ��ي وزارة
النف ��ط وعق ��ود الت�سلي ��ح للوزارتي ��ن
الداخلية والدفاع" ،مبينا ان "العراق
يحت ��اج ال ��ى موازنة منا�سب ��ة للظرف
االقت�ص ��ادي وال�صح ��ي ال ��ذي يمر به
البل ��د ،م ��ع الت�أكي ��د عل ��ى ت�أمي ��ن دفع
روات ��ب الموظفي ��ن وتهيئ ��ة الظروف
الجراء االنتخابات".
واو�ض ��ح ان "هن ��اك حديث ��ا عن طلب
الحكوم ��ة العراقي ��ة ت�أجي ��ل ت�سدي ��د
الديون والقرو� ��ض الخارجية في ظل
�أزمة النفط العالمية".

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

وادانة الق�صف الع�سكري لمدن اقليم كرد�ستان".
وعقب لقائه بالحكيم ،التق ��ى رئي�س �إقليم كرد�ستان،
رئي�س تحالف الفتح هادي العامري.
وقال تحالف الفتح في بيان تلقته (المدى) انه "جرى
خ�ل�ال اللقاء مناق�شة العديد م ��ن الملفات ابرزها دعم
ق ��رار البرلمان القا�ضي ب�إخراج القوات الأجنبية من
البالد و�ضرورة توحيد مواقف القوى ال�سيا�سية في
حماية ال�سيادة الوطنية والدفاع عنها".
وتابع "كذلك تم بح ��ث االنتهاكات التركية المتكررة
لل�سي ��ادة الوطني ��ة والتوغ ��ل الع�سكري ف ��ي مناطق
�شمال ��ي العراق" ،م�شيرا الى ان ��ه "تمت مناق�شة عدد
م ��ن م�شاري ��ع القوانين واهمه ��ا قان ��ون االنتخابات
والدف ��ع نح ��و اكم ��ال الت�صوي ��ت علي ��ه ف ��ي مجل�س
النواب كون ��ه العامل اال�سا�سي الج ��راء االنتخابات
المبكرة" .كما اجتم ��ع برئي�س تحالف دولة القانون
نوري المالكي.
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سياسة

داع�ش يهاجم مكي�شيفة بـ"�سيناريو مكرر"
وفرقة �صغرية

 بغداد /المدى
عل ��ى الرغم م ��ن تراجع هجم ��ات تنظيم
داع� ��ش ف ��ي اال�سابيع الثالث ��ة الما�ضية،
اال ان التنظي ��م م ��ازال يراق ��ب الثكن ��ات
الع�سكري ��ة ،بحث ��ا ع ��ن فر� ��ص منا�سب ��ة
للهجوم.
بالمقاب ��ل تكرر بع�ض القطع ��ات االمنية
في مناطق تعتبر �ساخنة ،نف�س االخطاء
ال�سابق ��ة ،حي ��ث تراخ ��ت قب�ضته ��ا م ��ع
تناق� ��ص الهجم ��ات ،م ��ا عر�ضه ��ا للخطر
مرة اخرى.
الحكوم ��ة ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق اك ��دت �أن
"داع� ��ش" ل ��م يع ��د ي�ش ��كل خط� � ًرا على
العراق كما كان في ال�سابق ،و�أن خالياه
"�شب ��ه منتهي ��ة" و"ل ��م تعد ق ��ادرة على
تهديد مدننا ومواطنينا".
واطل ��ق رئي� ��س الحكوم ��ة م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،مطل ��ع حزي ��ران الحال ��ي،
الحمل ��ة الع�سكري ��ة الثانية ،من ��ذ توليه
المن�صب قبل اقل م ��ن �شهرين ،لمالحقة
بقاي ��ا التنظيم في مناط ��ق �شمال بغداد.
وهذه العملية هي الرابعة منذ بداية عام
 ،2020الت ��ي ت�سته ��دف فل ��ول التنظي ��م
الت ��ي ت�سربت من عملي ��ات التحرير منذ
اكث ��ر م ��ن عامي ��ن ،وانت�ش ��رت ف ��ي عدة
مناطق.
ويت ��وزع داع� ��ش ف ��ي �صح ��راء االنبار،
وغ ��رب وجن ��وب المو�ص ��ل ،وجن ��وب
غرب ��ي كركوك ،وغرب ��ي و�شرقي �صالح
الدين ،و�شمالي و�شرقي ديالى ،وبع�ض
اطراف بغداد الغربية.
وال تح�سم العمليات الع�سكرية المتعددة
وج ��ود التنظي ��م ب�ش ��كل نهائ ��ي ،اال انها
وبح�سب م�س�ؤولين� ،ستكون مفيدة على
المدى البعيد �إذ ا�ستمرت ب�شكل دوري.
و�صل عدد العمليات الع�سكرية الكبيرة،
بع ��د اع�ل�ان تحرير الع ��راق م ��ن داع�ش
نهاي ��ة  ،2017ال ��ى  13عملية الى جانب
ع�ش ��رات الحم�ل�ات ال�صغي ��رة في حدود
بع�ض المدن.

داع�ش ينتظر
م�س� ��ؤول امني ف ��ي �شمال بغ ��داد ،يقول
لـ(المدى) ان "تلك العمليات واال�ستنفار
االمن ��ي ت�سب ��ب ف ��ي تراج ��ع هجم ��ات
داع�ش ب�ش ��كل كبير ،لكنن ��ا نخ�شى دوما
م ��ن التراخ ��ي االمن ��ي م ��ع انخفا� ��ض
الحوادث".
وفي ايار الما�ض ��ي و�صل عدد الهجمات
التي نفذه ��ا داع�ش ،لنحو  250هجومًا،
ف ��ي واح ��د م ��ن اكث ��ر �سل�سل ��ة هجم ��ات

عنفا ف ��ي البالد منذ اع�ل�ان الق�ضاء على
التنظيم نهاية .2017
ويك�ش ��ف الم�س� ��ؤول االمن ��ي ع ��ن مقتل
وا�صابة  6عنا�صر امنية ،جنوب تكريت
(مركز محافظ �صالح الدين) ،في احدث
هجوم للتنظيم على القوات االمنية.
وكرر التنظيم هجومه االخير ،بعد نحو
�شه ��ر من هج ��وم م�شابه نف ��ذه في نف�س
القاطع (جنوب تكري ��ت) ،و�صف حينها
بـ"االعنف" منذ اعالن التحرير قبل نحو

طريان التحالف ي�ست�أنف عملياته
بتدمري مواقع لداع�ش يف حمافظتني

� 3سنوات .واكد الم�س�ؤول االمني الذي
طلب عدم ن�ش ��ر ا�سمه ،ان "داع�ش هاجم
ليلة ال�سب ��ت على االح ��د ،مكي�شيفة مرة
اخرى ،وا�ست�شهد عن�ص ��ران من الح�شد
ال�شعبي ،وا�صيب � 4آخرون بجروح".
وك ��رر التنظي ��م ،عملي ��ات الت�سل ��ل على
�ضفت ��ي نه ��ر دجل ��ة ،الت ��ي تق ��ع عل ��ى
اطرافهم ��ا مكي�شيفة ،وق�ض ��اء الدور في
الجهة المقابلة.
وي�ؤكد الم�س� ��ؤول ان "قوات من الح�شد

مركز بحثي :الكاظمي يحظى ب�ضعف الدعم ال�شعبي ل�سلفه

معهد وا�شنطن يقيم احلوار ال�سرتاتيجي :ركز على تقليل الف�ساد
ودعم التن�سيق الأمني
 ترجمة  /حامد احمد

 بغداد  /المدى
نفذ طيران التحالف الدولي الذي تتزعمه الواليات
المتحدة الأميركية� ،أم�س الأحد� ،ضربات ا�ستهدفت
تنظيم داع�ش الإرهابي في محافظتي �صالح الدين
وكرك ��وك .و�أفادت خلية الإع�ل�ام الأمني ،في بيان
تلقت ��ه (المدى) ب�أن "طي ��ران التحالف الدولي ،نفذ
�ضرب ��ات جوي ��ة �أدت �إلى تدمير � 8أنف ��اق ت�ستخدم
من قبل عنا�صر ع�صاب ��ات داع�ش الإرهابي� ،ضمن
قاطع عمليات �صالح الدين".
كما �أعلن التحالف الدولي ،تدمير ثالثة مع�سكرات
تابعة لتنظيم داع�ش ،جنوبي محافظة كركوك.
وذكر بي ��ان للتحالف تلقت (المدى) ن�سخة منه� ،إن
طي ��ران التحال ��ف الدولي دم ��ر ثالثة �أماك ��ن تابعة
لداع�ش في وادي ال�شاي جنوبي محافظة كركوك.
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن الأماك ��ن ي�ستخدمه ��ا تنظي ��م
داع�ش كمع�سكرات للتدريب.
وت�أت ��ي هات ��ان العمليت ��ان بع ��د توق ��ف دام نح ��و
�أكث ��ر م ��ن �شهر م ��ن الدع ��م الج ��وي للق�ض ��اء على
فلول داع� ��ش الإرهابي ،ف ��ي المحافظات المحررة
�شمال ��ي ،وغربي البالد .و�أعل ��ن التحالف الدولي،
ال ��ذي تتزعم ��ه الوالي ��ات المتح ��دة الأميركية ،في
بيان مقت�ضب � 14أي ��ار الما�ضي" ،ت�سديد �ضربات
موجع ��ة لأماكن اختباء عنا�ص ��ر داع�ش الإرهابي،
من قبل طيران القوات الفرن�سية ،في قرية مزيرير
التابعة لق�ضاء الحويجة ،في كركوك".
وبد�أت قوات التحالف الدولي تقلي�ص قواعدها في
الع ��راق ،بت�سليم �أول قاع ��دة ع�سكرية لها ،للجي�ش
العراق ��ي ،بع ��د تقدي ��م الحكومة العراقي ��ة �شكوى
دولي ��ة �ض ��د االنته ��اكات الأمريكي ��ة الت ��ي ت�سببت

بمقت ��ل  6و�إ�صابة  12من �أفراد الأم ��ن ،بداية �آذار
الما�ض ��ي .و�أعلن ��ت قيادة العملي ��ات الم�شتركة في
� 30آذار الما�ض ��ي� ،أنه "بنا ًء على نتائج الحوارات
المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي،
جرت �إعادة عدة مواقع كانت ت�شغلها بعثة التحالف
في محافظ ��ات نينوى ،والأنب ��ار� ،شمالي ،وغربي
البالد" .بالمقابل ق ��ال الخبير المخت�ص في ال�ش�أن
الع�سكري �أحم ��د ال�شريفي �إن "العديد من الخبراء
الع�سكريي ��ن ي ��رون �أن وج ��ود الق ��وات الأمريكية
�ض ��روري لتقدي ��م الدع ��م اللوج�ست ��ي للق ��وات
العراقي ��ة ،على اعتبار �أن الأخيرة تفتقد �إلى الجهد
التقني والإمكانيات من حيث القدرات الت�سليحية،
وان الموق ��ف الإيران ��ي من الق ��وات الأميركية في
العراق ،هو الذي يدفع الف�صائل الم�سلحة لل�ضغط
تجاه �إخراج تلك القوات" .وتابع ال�شريفي بالقول
"رحيل القوات الأميركية �سيفتح باب جدال داخلي
بين المكونات الأ�سا�سية العراقية ،ف�إذا كان المطلب
�شيعي ��ا لمغادرة الأمري ��كان ،ف�سيقابله موقف �شبه
موحد م ��ن قبل ال�سنة والكرد يتمثل ب�إبقاء القوات
الأمريكي ��ة ،وهذا يعني خلال عل ��ى م�ستوى �صانع
القرار ال�سيا�سي ،مما ي�ؤدي �إلى امتناعه عن اتخاذ
ق ��رار �إخ ��راج تل ��ك الق ��وات ".و�أ�ض ��اف ال�شريفي
قائلاً " ،هناك ع ��دم و�ضوح في ال�سيا�سة الخارجية
لبغداد ،فلم يطلق العراق كلمة عدوان على ما تقوم
به تركيا في �شمال ��ي البالد حتى االن ،وهذا ي�ؤدي
�إلى تردد المجتم ��ع الدولي والقوات الأميركية في
التفاع ��ل م ��ع العراق ،ووج ��ود الق ��وات الأمريكية
ف ��ي العراق ج ��اء نتيج ��ة ه ��ذا الإرب ��اك ال�سيا�سي
و�س ��وء الإدارة ،الذي �أدى �إلى ه ��ذا الخلل في �أداء
الم�ؤ�س�ستين الع�سكرية والأمنية".

موجودة على الطرفين ،لكن تحدث هذه
الهجمات في وقت الغفلة او التراخي".
وبح�سب تفا�صيل الهجوم ،ان "داع�ش"
الحق القوة التابعة للح�شد التي هاجمها
في ايار الما�ضي ،الى مكانها الجديد.
وقال ��ت الم�ص ��ادر ان التنظي ��م هاج ��م
"المق ��ر البدي ��ل" للواء  35ف ��ي منطقة
الزالي ��ة ب�أط ��راف ناحي ��ة مكي�شيفة ،بعد
ا�شتباكات عنيفة مع داع�ش.
وهاج ��م التنظيم كالعادة ،بفرقة �صغيرة

قوة ع�سكرية �شمال �صالح الدين ..ار�شيف
بي ��ن ( 4ال ��ى  5اف ��راد) ،مت�سل�ل�ا م ��ن
نه ��ر دجل ��ة ،قب ��ل ان يف ��ر ويختب ��ئ بعد
الهجوم.
وح ��ذر محمد كري ��م ،النائب ع ��ن �صالح
الدي ��ن ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى)" :م ��ن
مخط ��ط لتنظي ��م داع� ��ش لإث ��ارة العنف
والطائفي ��ة" .واك ��د البل ��داوي ان
"المخطط ب ��د�أ منذ ني�س ��ان الما�ضي"،
متوقع ��ا انه قد ي�سته ��دف بع�ض المراكز
الدينية الح�سا�سة في �سامراء.

عمليات انتقامية
وكانت م�صادر ق ��د اكدت في وقت �سابق
لـ(المدى)� ،أنه منذ �أ�شهر يحاول التنظيم
"�إيج ��اد موط ��ئ قدم له ف ��ي مكي�شيفة"
لتنفيذ مخطط جديد.
وقبل ايام من هجوم مكي�شيفة االول في
اي ��ار الما�ضي ،قتلت قوات م ��ن الح�شد،
اكث ��ر م ��ن  10م�سلحين كان ��وا مختبئين
في جزيرة و�سط دجلة.
وترج ��ح الم�ص ��ادر ،ان العملي ��ات
المتكررة على لواء ( )35التابع للح�شد،
ه ��و ب�سبب تلك العملية الت ��ي خ�سر فيها
التنظيم عددا من عنا�صره.
وك�شف ��ت الكامي ��رات الحراري ��ة حينها،
عب ��ور  4م�سلحي ��ن فق ��ط نهر دجل ��ة الى
قرب ثكن ��ة اللواء التابع لح ��زب الدعوة
(جن ��اح المالك ��ي) ،وال ��ذي ي�ض ��م فوجا
واحدا من �سكان المنطقة.
ويعب ��ر داع� ��ش النهر ،بوا�سط ��ة قوارب
بدائية ب ��دون محركات حت ��ى ال يت�سبب
ال�صوت في �إثارة االنتباه.
وكان المخطط �آنذاك ،ا�ستنادا للم�صادر،
ه ��و �أن تق ��وم ه ��ذه الفرق ��ة ال�صغي ��رة
ب�إحداث خرق بحائط ال�صد ،قبل �أن تبد�أ
فرق �أخرى (ال تتج ��اوز الفرقة الواحدة
� 5أ�شخا�ص) بال�سيطرة على المدينة.
وت�سب ��ب هج ��وم مكي�شيف ��ة االول ،ال ��ى
ا�ست�شه ��اد  13عن�ص ��را م ��ن الح�ش ��د
ال�شعبي ،فيم ��ا ارجعت الم�ص ��ادر �سبب
الهج ��وم حينه ��ا ال ��ى "تراخ ��ي الق ��وات
المرابطة على �ضفاف النهر".
وف ��ي مطلع ني�سان الما�ض ��ي ،بد�أ تنظيم
داع�ش باتباع �أ�سل ��وب جديد في مناطق
�شمال بغ ��داد ،ل�شن هجمات على القوات
الأمني ��ة ،يتمث ��ل بالمراقب ��ة الطويل ��ة
للثكن ��ات الع�سكري ��ة ،وانتظ ��ار لحظ ��ة
"التراخي"" .التكتيك" جاء عقب تراجع
ق ��درة التنظيم ،ف ��ي العامي ��ن الأخيرين
على تنفيذ هجمات وا�سعة ،بعد خ�سارة
نف ��وذه ف ��ي الع ��راق وت�شت ��ت �أف ��راده
وانعزالهم.

ا�ست�ضافمعهدوا�شنطنللدرا�سات
ثالثة خبراء من الواليات المتحدة
والعراق في ن ��دوة نقا�ش �سيا�سية
عب ��ر دائ ��رة تلفزيوني ��ة لتقيي ��م
انج ��ازات الجول ��ة االول ��ى م ��ن
الح ��وار ال�ستراتيج ��ي بي ��ن بغداد
ووا�شنطن وما يمكن فعله للم�ضي
قدما ب�إ�صالح ��ات حقيقية  .الخبير
والمحل ��ل العراقي منق ��ذ داغر من
معه ��د وا�شنط ��ن للدرا�سات ومدير
م�ؤ�س�س ��ة الم�ستقل ��ة لالبح ��اث في
ال�ش ��رق االو�سط ،ق ��ال ان الحوار
ال�ستراتيج ��ي انطل ��ق ف ��ي وق ��ت
تتعر� ��ض في ��ه الحكوم ��ة العراقية
الجدي ��دة ال ��ى �ضغوط ��ات داخلية
ثقيلة ،حي ��ث تواجه مطالب بانهاء
الوج ��ود الع�سك ��ري االميركي مع
تحديات �سيا�سية اخرى متعددة.
ورغ ��م ان رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ،لي�س لديه كتلة برلمانية
تدعم برنامج ��ه الحكومي ،فانه قد
ظه ��ر بمثاب ��ة المر�ش ��ح المنا�س ��ب
لقيادة العراق نح ��و نظام �سيا�سي
اكثر فاعلية .
وا�ش ��ار المحل ��ل داغ ��ر ال ��ى ان
المعلوم ��ات الم�ستخل�ص ��ة م ��ن
اح ��دث ا�ستط�ل�اع بي ��ن العراقيين
تبين م ��دى الت�أيي ��د ال�شعبي الذي
يحظى به الكاظم ��ي وهو يخو�ض
المفاو�ض ��ات والحوار مع الجانب
االميركي.
وقال ان  % 63من الذين ا�ستطلعت
�آرا�ؤه ��م عبروا ع ��ن ر�ضاهم عن ما
قام به الكاظمي خالل ال�شهر االول
من ت�سلمه لل�سلطة.
هذه النتائج تتعار�ض مع تلك التي
حظي بها �سلفه ع ��ادل عبد المهدي
حي ��ث ح�ص ��د ن�سب ��ة  %36فقط من
ت�أيي ��د النا�س له خالل ال�شهر االول
من حكمه ،بح�سب داغر الذي يرى
ان ه ��ذا ي�شي ��ر ال ��ى ثق ��ة ال�شع ��ب
بقدرت ��ه عل ��ى مواجه ��ة التحديات
التي يمر بها العراق .
وق ��ال الخبير العراق ��ي ان الحوار

ال�ستراتيج ��ي بي ��ن الع ��راق
ووا�شنط ��ن رك ��ز على �سب ��ل يمكن
فيه ��ا تقلي ��ل مع ��دل الف�س ��اد ف ��ي
الع ��راق ،حي ��ث ان ال�شع ��ب ق ��د
عب ��ر ع ��ن امتعا�ض ��ه ورف�ض ��ه لهذا
الف�س ��اد من ��ذ انطالق ��ه بتظاهرات
عام ��ة بخ�صو� ��ص ه ��ذا االم ��ر في
ت�شرين االول قب ��ل ت�سلم الكاظمي
مهام ��ه  .من جانبها تق ��ول الباحثة
االميركي ��ة ،باربارا ليف ،من معهد
وا�شنطن للدرا�سات ان الحوار ركز
عل ��ى ق�ضاي ��ا حيوية مهم ��ة متعلقة
بالجانبي ��ن االقت�ص ��ادي واالمني،
م�شي ��رة ال ��ى ان البلدي ��ن و�ضع ��ا
الجان ��ب االقت�ص ��ادي ك�أولوية في
هذا الح ��وار من اجل دع ��م العراق
وهو يم ��ر ب�أزم ��ة اقت�صادية جراء
تده ��ور ا�سع ��ار النف ��ط ف�ض�ل�ا عن
تف�ش ��ي وب ��اء كورونا واج ��راءات
الحكومة في مواجهته .اما بالن�سبة
لالمي ��ركان ،فان الح ��وار �ساعد في
تعزي ��ز �شرعي ��ة المه ��ام الع�سكرية
االميركي ��ة وفقا التفاقي ��ة التعاون
الع�سك ��ري الم�شت ��رك وم ��ا ج ��رى
م ��ن تب ��ادل ح ��وارات دبلوما�سي ��ة

به ��ذا الخ�صو�ص من ��ذ عام ،2014
م ��ع التركي ��ز عل ��ى �ض ��رورة تولي
الحكوم ��ة العراقي ��ة م�س�ؤولي ��ة
توفير الحماية لهذه المهمة .
وت�شي ��ر الباحثة لي ��ف ،الى ان هذا
الح ��دث اعط ��ى ر�سال ��ة وا�ضح ��ة
لل�شع ��ب العراق ��ي بدع ��م الواليات
المتح ��دة الج ��راء انتخاب ��ات
واال�صالح ��ات الحكومي ��ة .ووفقا
لهذا يمكن للجانبين اعتبار الحوار
فوزا لكليهما .
مع ذل ��ك ف ��ان الم�س�ؤولي ��ن من كال
الجانبي ��ن م ��ا يزال ��ون يتطلع ��ون
لزي ��ارة الكاظم ��ي ال ��ى وا�شنط ��ن
با�س ��رع وق ��ت ممك ��ن ،الن مث ��ل
هك ��ذا زيارة قد تدف ��ع كل طرف بما
يمك ��ن ان تقدم ��ه ،وت�ساع ��د اي�ضا
في انط�ل�اق مباحث ��ات مجددا بين
الجانبين الع�سكريين للبلدين نحو
مرحلة جديدة .
وما يتعلق بق�ضية محاربة الف�ساد،
فانه يتوجب على رئي�س الوزراء ان
يركز على جان ��ب المهنية واعتماد
الجان ��ب الرقم ��ي الحا�سوب ��ي
وتحديث القطاع ال�صيرفي لغر�ض

خل ��ق بيئ ��ة ال يمك ��ن للف�س ��اد ان
ينمو فيها ،وه ��ذا يعتمد على قدرة
الحكوم ��ة بجمع ما يكفي من ارادة
�سيا�سية لجعل محاربة الف�ساد في
اعلى اولوياتها .
بالل وهاب ،زمي ��ل مركز ناثان �آند
اي�ست ��ر البحثي في معهد وا�شنطن
للدرا�س ��ات ،ق ��ال انه بينم ��ا ي�سعى
الع ��راق بح ��زم ال ��ى ح ��ل نزاعات
داخلي ��ة ،ف ��ان الكاظمي ف ��ي موقع
جيد ل ��ر�أب �صدع خالف ��ات متعلقة
ب� ��إدارة قطاع ��ي النف ��ط والغ ��از
م ��ع اقلي ��م كرد�ست ��ان .بفعل ��ه ذل ��ك
�سيكون قد حقق خطوة الى االمام
نحو و�ضع قط ��اع الطاقة العراقي
عل ��ى قاع ��دة اكثر �صالب ��ة .ويمكن
للوالي ��ات المتح ��دة ان ت�ساعد في
تعزي ��ز رواب ��ط اق ��وى بي ��ن بغداد
واربيل .
وق ��ال وه ��اب ان الجان ��ب الجي ��د
االخ ��ر ال ��ذي اف ��رزه الح ��وار ه ��و
اق ��رار الع ��راق بالحاج ��ة ال ��ى
ا�صالح ��ات ،وعر�ض ��ت الوالي ��ات
المتح ��دة بالمقاب ��ل م�ساعدته ��ا
الفني ��ة لتحقي ��ق ه ��ذا الغر� ��ض.

الحكومة الجدي ��دة عليها ان تبدي
رغب ��ة �سيا�سي ��ة اق ��وى تج ��اه هذا
الهدف بخالف الحكومات ال�سابقة
الت ��ي كانت غير ق ��ادرة على تفعيل
مثل هكذا ا�صالح ��ات ب�سبب نظام
المح�سوبية والمحا�ص�صة .
وم ��ن اجل الم�ضي قدم ��ا ،فان على
الكاظم ��ي ان ي�ستعي ��ن بالت�أيي ��د
ال�شعب ��ي ل ��ه والزخ ��م ال ��ذي وفره
ل ��ه ه ��ذا الح ��وار لو�ض ��ع ا�س� ��س
ا�صالح ��ات جذري ��ة .االولوي ��ة
االولى �ستك ��ون بتنظيم انتخابات
موثوق ��ة للع ��ام الق ��ادم .وب�ش ��كل
او�س ��ع فان مواجه ��ة الف�ساد يجب
ان ال تك ��ون مجرد �شعار بل تحتاج
ان تدر� ��س ب�ش ��كل ج ��دي ويخطط
له ��ا وان تتاب ��ع ب�ش ��كل نزي ��ه .هذا
يعن ��ي ا�ص�ل�اح القط ��اع الم�صرفي
اوال ،حي ��ث ان الع ��راق م ��ا ي ��زال
يعتمد على النقد كليا في اقت�صاده.
مرت ��ع محلي �آخ ��ر للف�ساد هو مزاد
العملة ،الذي ا�صبح و�سيلة لغ�سيل
االموال ودعم م�صالح ايرانية .
 عن :معهد وا�شنطن
للدرا�سات

محليات
قائد �شرطة ذي قار لـ (

العدد ( )4703ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )22حزيران 2020

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

):

نتبنى �سيا�سة االحتواء بد ًال من العنف ،ونوا�صل خطتنا لتج�سير العالقة مع المتظاهرين

� أع������م������ال ال����ع����ن����ف ال�����ت�����ي ����ش���ه���دت���ه���ا ال�����ت�����ظ�����اه�����رات خ���ل���ق���ت ف�����ج�����وة ب��ي��ن ال���������ش����رط����ة وامل���ج���ت���م���ع
 ذي قار  /ح�سني العامل
ك�شف قائد �شرطة حمافظة ذي قار العميد حازم
الوائلي يوم ال�سبت (  20حزيران  ) 2020عن
تبن ��ى القوات الأمنية بقيادتها اجلديدة مبادرة
جمتمعية لتج�س�ي�ر العالقة بني القوات الأمنية
واملجتم ��ع وذل ��ك من خ�ل�ال م ��د ج�س ��ور الثقة
والتعاون مع املواطن�ي�ن وال�سيما املتظاهرون
منه ��م  ،وفيم ��ا ب�ي�ن �أن املب ��ادرة �أ�سف ��رت حتى
الآن ع ��ن قيام املتظاهرين بت�سليم امللف الأمني
اخلا� ��ص ب�ساح ��ة التظاه ��رات يف احلبوب ��ي
للق ��وات الأمنية � ،أك ��د حر�ص الق ��وات الأمنية
عل ��ى ردم الفج ��وة الناجم ��ة عن �أعم ��ال العنف
التي �شهدتها التظاهرات املطلبية.
و�أو�ضح قائد �شرط ��ة ذي قار يف حديث للمدى
�أن " الق ��وات االمني ��ة بقيادته ��ا اجلديدة تعمل
على جتاوز مرحلة العنف التي �شهدتها �أحداث
التظاه ��رات املطلبي ��ة وهي ج ��ادة يف ت�أ�سي�س
عالق ��ات �سليم ��ة م ��ع املتظاهري ��ن واملجتم ��ع
ب�ص ��ورة عام ��ة وذلك من خالل اعتم ��اد احلكمة
يف معاجل ��ة املوقف بد ًال من ا�ستخدام العنف"،
مبين ًا �أن " حمافظة ذي قار �شهدت ومنذ انطالق
التظاه ��رات يف الأول من ت�شرين الأول 2019
مواجه ��ات و�أعمال عن ��ف بني الق ��وات الأمنية
واملتظاهرين ت�سببت بفجوة وحالة من اجلفاء
بني الطرفني".
و�أ�ضاف الوائلي �أن " مهمتنا يف املرحلة الراهنة
ردم هذه الفجوة والت�أ�سي�س لعالقة مغايرة مبنية
على التعاون لتعزيز اال�ستقرار وحماية املجتمع
واحل ��وار املثمر يف احت ��واء الأزمات واحلد من
العنف" ،م�ؤك ��د ًا �أن " القوات الأمنية قادرة على
معاجل ��ة كل م ��ا ي�ستجد من �أح ��داث و�أزمات من
دون اللج ��وء للعنف املفرط ال ��ذي ت�سبب ب�إف�ساد
العالق ��ة بني القوات الأمني ��ة واملجتمع وال�سيما
ال�شباب املتظاهرين".
وتابع قائ ��د �شرطة ذي ق ��ار �أن " القوات الأمنية
حري�ص ��ة عل ��ى تطبي ��ق القان ��ون وفر� ��ض هيبة
الدولة من خالل تفعيل دورها امليداين واحتواء
املوق ��ف والتحل ��ي ب ��روح امل�س�ؤولي ��ة و�ضب ��ط
النف� ��س وجتن ��ب الت�صعي ��د وا�ستخ ��دام العنف
املف ��رط " ،و�أردف �أن " قي ��ادة ال�شرط ��ة تدع ��و
و�سائل الإع�ل�ام واملنظم ��ات املجتمعية و�شيوخ
الع�شائ ��ر اىل تبن ��ي حمل ��ة دع ��م خلط ��ة القوات

الأمنية الهادفة اىل جت�س�ي�ر العالقة مع املجتمع
وتعزيز الأمن و�إ�شاعة ال�سلم الأهلي".
وتاب ��ع قائ ��د ال�شرط ��ة �أن " الق ��وات الأمنية هي
م ��ن �أف ��راد املجتمع ويج ��ب �أن ي�ص ��ب عملها يف
خدم ��ة املجتم ��ع فاله ��دف م ��ن تطبي ��ق القان ��ون
ه ��و حماي ��ة �أف ��راد املجتمع م ��ن �أي خ ��رق �أمني
�أو قان ��وين يت�سب ��ب ب�إ�شاعة الفو�ض ��ى" ،منوه ًا
اىل �أن " القي ��ادة الأمنية اجلدي ��دة تبنت العديد
من املب ��ادرات وتقدم ��ت عدة خط ��وات لت�أ�سي�س
منظوم ��ة من عالق ��ات التعاون املثم ��ر مع �شباب
التظاه ��رات �س ��واء يف �ساح ��ة احلبوب ��ي �أو يف
الأق�ضية والنواحي".
وع ��ن طبيع ��ة املب ��ادرات املجتمعية الت ��ي تبنتها
القوات االمنية قال الوائلي �إن " القوات االمنية
يف ذي ق ��ار تبن ��ت م�ؤخ ��ر ًا جمل ��ة م ��ن املبادرات
املجتمعي ��ة الهادف ��ة لبن ��اء عالق ��ة �سليم ��ة ب�ي�ن
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الق ��وات الأمني ��ة واملجتمع " ،مبين� � ًا �أنه " ومنذ
ت�سنم ��ه مه ��ام امل�س�ؤولي ��ة يف قي ��ادة �شرط ��ة ذي
ق ��ار يف منت�ص ��ف �أي ��ار املن�ص ��رم با�ش ��ر ب�إطالق
ح ��وار مبا�شر م ��ع املتظاهري ��ن وزار العديد من
�ساح ��ات وميادين التظاه ��ر يف �ساحة احلبوبي
بالنا�صري ��ة والرفاعي وهو م ��ا �أ�س�س خلطوات
الحقة من التعاون املثمر".
و�أ�ش ��ار قائ ��د �شرط ��ة ذي ق ��ار اىل �أن " مب ��ادرة
املتظاهري ��ن بت�سلي ��م املل ��ف الأمن ��ي اخلا� ��ص
ب�ساحة احلبوبي للقوات االمنية ما كانت لتكون
لوال الثقة املتبادلة وحر�ص القيادة اجلديدة على
التع ��اون حلماي ��ة املتظاهرين و�سعيه ��ا لتحقيق
العدال ��ة و�إن�ص ��اف ال�ضحاي ��ا " ،و�أ�ض ��اف �أن "
�أغلب املواطنني وال�شباب من املتظاهرين هم من
املتعاونني مع القوات الأمنية حالي ًا".
وعن الو�ضع الأمني يف املحافظة قال قائد �شرطة

ذي ق ��ار�إن " الو�ض ��ع الأمني م�ستق ��ر حالي ًا رغم
ما يح�ص ��ل من �أح ��داث هنا وهناك وه ��ذه �أمور
متوقع ��ة ويج ��ري التعاط ��ي معها وف ��ق القانون
م ��ع احلر�ص على بذل املزيد من اجلهد والتحمل
الحت ��واء الت�صعيد املحتم ��ل " ،مبين ًا �أن " قب�ضة
القان ��ون مل تكن �ضعيفة لك ��ن القوات الأمنية يف
املرحلة احلالي ��ة تعتمد �سيا�س ��ة احتواء املوقف
وع ��دم الت�صعيد وتعمل على جت�سري العالقة بني
املجتمع والقوات الأمنية ".
و�أ�ش ��ار الوائل ��ي اىل �أح ��د جوان ��ب �سيا�س ��ة
االحت ��واء وتنفي ��ذ القان ��ون قائ�ل� ًا �إن " دورية
لل�شرط ��ة تعر�ض ��ت ي ��وم (اجلمع ��ة) املا�ض ��ي
لإط�ل�اق ن ��ار كثي ��ف عن ��د تنفي ��ذ �أوام ��ر قب�ض
ق�ضائي ��ة يف �إح ��دى قرى ناحي ��ة العكيكة ( 30
كم ) جنوبي النا�صرية و�أ�صيب �إثر ذلك �ضابط
وثالثة �أ�شخا�ص من عنا�صر ال�شرطة باطالقات

ناري ��ة �إال �أن الدورية مل تلج� ��أ اىل الرد ال�سريع
" ،مبين� � ًا �أن " الدوري ��ة تعامل ��ت م ��ع احلادث
مب�س�ؤولي ��ة عالي ��ة �أ�سفرت يف نهاي ��ة الأمر عن
القب� ��ض عل ��ى  15متهم� � ًا ومطلوب� � ًا م ��ن دون
اللج ��وء اىل العن ��ف املف ��رط ال ��ذي كان ب�إمكان
القوات الأمنية ال�ساندة ا�ستخدامه عند تعر�ض
دورية ال�شرطة لإطالق النار".
واكد قائ ��د ال�شرطة �أن " واجب القوات الأمنية
لي� ��س خل ��ق املزي ��د م ��ن الت�صعيد و�إمن ��ا تنفيذ
الواج ��ب واحت ��واء املوق ��ف وال�سيط ��رة عل ��ى
العن ��ف املجتمع ��ي ب�أق ��ل اخل�سائ ��ر" ،م�ش�ي�ر ًا
اىل �أن " الأ�شخا� ��ص ال� �ـ  15املقبو� ��ض عليه ��م
واملتهم�ي�ن مبهاجمة دورية ال�شرطة قرر قا�ضي
التحقيق توقيف  7منهم وفق املادة الرابعة من
قان ��ون مكافحة االره ��اب لتورطه ��م بالتجاوز
ومهاجمة الق ��وات الأمنية والبقي ��ة وفق املادة
 240م ��ن القانون العراق ��ي لال�شتباه بتورطهم
بالهجوم".
ونوّ ه الوائل ��ي اىل �أن " اجلهد الأمني امليداين
متوا�ص ��ل على مدار ال�ساع ��ة عرب ن�شر دوريات
وعنا�ص ��ر ال�شرطة يف جمي ��ع مناطق املحافظة
لتك ��ون قريب ��ة م ��ن املواطن�ي�ن وعل ��ى �أهب ��ة
اال�ستع ��داد لنجدتهم عندما ي�ستجد �أي طارئ"،
مبين� � ًا �أن " الآونة الأخرية �شهدت تنفيذ العديد
م ��ن �أوام ��ر القب� ��ض الق�ضائية ال�ص ��ادرة بحق
متهم�ي�ن بق�ضاي ��ا خمتلفة من بينه ��ا جرائم قتل
وتهريب خمدرات كم ��ا �ضبطت القوات الأمنية
العديد م ��ن قط ��ع الأ�سلحة و�أخ ��ذت تو�سع من
م�ساح ��ة فر� ��ض �سلط ��ة القان ��ون ع�ب�ر مالحقة
الع�صاب ��ات امل�سلح ��ة واعتق ��ال ع ��دد كب�ي�ر من
�أفرادها".
وكان متظاه ��رو حمافظ ��ة ذي ق ��ار �أعلنوا يوم
اخلمي� ��س ( 11حزي ��ران  ) 2020ت�سليم امللف
الأمن ��ي اخلا� ��ص ب�ساح ��ة احلبوب ��ي اىل قائ ��د
ال�شرطة اجلديد العميد ح ��ازم الوائلي  ،وفيما
بين ��وا �أن ذلك ي�أتي لتعزيز التعاون مع القوات
االمنية يف �إحباط املخططات احلزبية ال�ساعية
ل�ش ��ن املزي ��د م ��ن الهجم ��ات �ض ��د املتظاهرين ،
�أك ��دت قيادة �شرطة ذي قار موافقتها على تنفيذ
�أوامر قب�ض بحق  11عن�صر �شرطة متهم بقمع
التظاه ��رات وذل ��ك ا�ستجاب ��ة ملذك ��رات قب� ��ض
ق�ضائية.
وكان ��ت قي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار ي ��وم ال�سب ��ت

�أعلن ��ت (  11ني�س ��ان  ) 2020ع ��ن تبن ��ي ع ��دد
من املب ��ادرات املجتمعية ل ��ردم الهوة وجت�سري
العالق ��ة بني ال�شرط ��ة واملجتم ��ع  ،وفيما �أكدت
ات�س ��اع الهوة بع ��د التظاه ��رات وتطبيق حظر
التج ��وال � ،أ�ش ��ارت اىل قيام دوري ��ات ال�شرطة
بتنظي ��م مواك ��ب زف ��ات خلم�س ��ة عر�س ��ان م ��ن
ال�شب ��اب يف ظل حظر التج ��وال وتوزيع �سالل
غذائي ��ة والقي ��ام بحم�ل�ات تعف�ي�ر للوقاية من
الكورونا .
وكان نا�شط ��ون يف تظاه ��رات ذي ق ��ار �أعربوا
ي ��وم ال�سب ��ت ( � 16أيار  ) 2020ع ��ن ترحيبهم
بتعي�ي�ن العمي ��د ح ��ازم الوائل ��ي قائ ��دا ل�شرطة
ذي ق ��ار  ،وبين ��وا ان الوائل ��ي يح� ��ض بثق ��ة
املتظاهري ��ن كون ��ه �أع ��رب مطلع الع ��ام احلايل
عن تف�ضيل اال�ستقالة من من�صبه على امل�شاركة
بتنفي ��ذ �أوام ��ر قم ��ع التظاه ��رات ال�سلمي ��ة،
وهو بذل ��ك على خ�ل�اف قائد ال�شرط ��ة ال�سابق
ال ��واء نا�صر اال�سدي املت ��ورط بقمع تظاهرات
النا�صري ��ة وحرق خي ��ام املعت�صمني على ج�سر
فه ��د على طريق امل ��رور ال�سريع خ�ل�ال الأ�شهر
القليلة املن�صرمة.
و�شهدت حمافظة ذي قار يوم ال�سبت ( � 16أيار
 ) 2020تغيري و�إقالة �ساد�س قائد ع�سكري منذ
اندالع التظاه ��رات يف الأول من ت�شرين الأول
 ، 2019اذ �أُقي ��ل يف ب ��ادئ االمر الل ��واء ح�سن
الزي ��دي عل ��ى خلفية قم ��ع التظاه ��رات وجرى
ا�ستبداله بالعميد حممد عبد الوهاب ال�سعيدي
ال ��ذي �أقي ��ل الحق� � ًا وا�ستب ��دل بالل ��واء حمم ��د
القري�ش ��ي ( ابو الوليد ) ال ��ذي ا�ستبدل بدوره
بالل ��واء ري�سان كا�ص ��د الإبراهيمي الذي جرى
تغريه الحق ًا وا�ستبداله بالعميد نا�صر الأ�سدي
 ،هذا ناهيك ع ��ن تنحية الفريق جميل ال�شمري
ال ��ذي كان ي�شغل من�ص ��ب رئي�س خلي ��ة الأزمة
و�إدارة املل ��ف الأمن ��ي يف ذي ق ��ار عل ��ى خلفية
تورطه وقواته بارتكاب جمزرة ج�سر الزيتون
الت ��ي راح �ضحيتها � 45شهي ��د ًا و�أكرث من 100
جريح من املتظاهرين .
ويبل ��غ �إجم ��ايل ح�صيل ��ة �ضحاي ��ا التظاهرات
يف حمافظ ��ة ذي قار � 122شهي ��د ًا من الأول من
ت�شري ��ن الأول  2019حت ��ى الآن فيم ��ا �سجل ��ت
امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة �أك�ث�ر م ��ن � 2500إ�صابة
بني �صف ��وف املتظاهري ��ن معظمه ��ا ناجمة عن
الر�صا�ص احلي والقنابل الدخانية .
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تعلن الش��ركة العامة الدارة النقل اخلاص عن اج��راء مزايدة علنية لتأجير اخلطوط أدناه
في محافظة (واسط) في اليوم (اخلامس عشر) تبدأ أعتبارا ً من اليوم التالي لنشر االعالن
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احلصول عليها من قسم الشركة أعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غير قابلة للرد.
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وداع ًا نور�س املك�سيك
فج� ��أة ..وبال وداعَ � ،
أغم�ض �أحمد را�ض ��ي
عينيه مت�أث ًرا بقب�ضة فريو�س كورونا على
رئتيه املتعبتني وهما بالكاد �أبقياه �س ��بعة
�أيام على �س ��رير م�شفى النعمان مرتقبًا كل
حلظة نقله اىل عمّان للقاء عائلته املفجوعة
ب�إ�صابته قبل موته.
ُ
فقدن ��ا �أحم ��د را�ض ��ي الإن�س ��ان املح ��ب،
والالع ��ب املعط ��اء ،وامل ��درب الغي ��ور،
والربمل ��اين املجته ��د ،واملُعار� ��ض املهن ��ي
ملنظوم ��ة ك ��رة القدم عل ��ى �أم ��ل فالحهِ يف
انتخاب ��ات احتادها لت�ص ��حيح م�س�ي�رتها،
ودع ��م كل الكف ��اءات للعم ��ل مع ��ه ،ونق ��ل
اللعبة اىل م�ص ��اف ت�ستحقه بني �شقيقاتها
و�صديقاتها.
كانت احلالة ال�ص ��حية لأحمد را�ضي تهدّد
حيات ��ه ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر ُمن ��ذ دخوله
م�ست�ش ��فى النعم ��ان بتاري ��خ  14حزيران
 2020ل�شعوره ب�ضيق التن ّف�س وارتفاع
درج ��ات احل ��رارة و�س ��ط اهتم ��ام امل�ل�اك
الطبي و�إدارة امل�ست�ش ��فى ،وقبلهما وزارة
ال�ص ��حّ ة التي �أ ّكدت متابعتها حالته ب�شكل
يوم ��ي لتذلي ��ل معانات ��ه ،مع دعم و�س ��ائل
الإع�ل�ام املختلف ��ة ومواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي لرفع معنويّاته بعد يوم واحد
م ��ن وفاة امل ��درب اخللوق عل ��ي هادي يف

الثالث ع�شر من ال�شهر نف�سه ،والتي �ش ّكلت
عاملاً رئي�سً ا يف هزميته لو مل يتعاط ج ّيدًا
مع احلدث وينع�ش �أمله بال�شفاء وااللتزام
بتوجيهات امل�ل�اك الطبي على مدى الفرتة
من  21-14حزيران .2020
ه ��ل الت ��زم �أحم ��د بذل ��ك؟ �ص ��بيحة الثامن
ع�ش ��ر م ��ن حزي ��ران  2020ح ��زم �أحم ��د
را�ض ��ي حقيبة املغادرة طوعَ نف�س ��ه بعيدًا
ع ��ن رقاب ��ة �إدارة امل�ست�ش ��فى بذريعة عدم
حتمّله الإقامة ورغبت ��ه العودة اىل عائلته
ال�س ��تكمال الع�ل�اج يف الأردن ،وه ��و قرار
انتح ��ار دون �أن يعل ��م� ،أف�س ��د كل مرحل ��ة
العالج للأيام الأربعة ال�سابقة بخط�أ كارثي
مل يقدّر تبعاته اخلط�ي�رة التي ت�أكدت بعد
� 48س ��اعة فقد عاد اىل امل�ست�شفى جمربًا
حيث ته� �دّدتْ حيات ��ه نتيجة نق�ص ن�س ��بة
الأوك�س ��جني ،ت ��ار ًكا �أ�س ��ئلة حم�ّي رّ ة مل
جن ��د لها �أي ��ة �إجاب ��ة حتى اللحظ ��ة :كيف
متكن �أحمد را�ض ��ي من مغادرة غرفته اىل
ال�ش ��ارع وهو م�ص ��اب مبر�ض ف ّت ��اك� ،أين
كان الطبي ��ب امل�س� ��ؤول عن ��ه وقت ��ذاك ،ما
موقف �إدارة امل�ست�شفى من �إخالء املري�ض
لغرفته ومل يكت�سب ال�شفاء التام؟ ومعلوم
�أن احلكوم ��ة وعرب اللجنة العليا لل�ص ��حة
وال�س�ل�امة الوطنية وخلية الأزمة فر�ضت

من ��ذ � 17آذار � 2020إج ��راءات �ص ��ارمة
بح ��ق املخالف�ي�ن حلظر التج ��وال و�ألزمت
املواطنني بارتداء كمامة الوجه وبعك�س ��ه
فر�ض ��ت عقوب ��ات مل ��ن ال يط ّب ��ق �ش ��روط
ال�سالمة.
كل امل� ّؤ�ش ��رات الت ��ي وردت من م�ست�ش ��فى
حت�س ��ن احلالة ال�ص ��حّ ية
النعم ��ان �أك ��دت ّ
لأحمد را�ض ��ي يوم اجلمعة املا�ض ��ي ،بعد
�أن بذل املالك الطبي جهودًا كبرية من �أجل
رفع ن�سبة الأوك�سجني ،وم�ساء �أم�س الأول
ال�سبت حتدّث بارتياح مع �أ�سرته وطم�أنها
ب ُق ��رب لقا ِئ ��ه به ��ا حي ��ث جنحت م�س ��اعي
ات�صال د.حيدر العذاري �سفري العراق يف
عمّان مع م�س� ��ؤولني يف احلكومة الأردنية
بت�أم�ي�ن املوافق ��ات الالزم ��ة عل ��ى هب ��وط
طائرت ��ه الطبية يف املط ��ار ونقله فو ًرا اىل
التخ�ص�ص ��ية تنفي ًذا
�إح ��دى امل�ست�ش ��فيات
ّ
لأمر الديوان امللكي الها�شمي.
�ص ��راحة ،كان موق ��ف الأردن مُبه� � ًرا يف
حمنة �أحمد الإن�س ��انية� ،إذ بذل م�س�ؤولوه
يف احلكوم ��ة وال�ص ��حّ ة والإع�ل�ام كل
جهودهم من �أجل ا�س ��تقبالهِ ب�سالم وال ِبدء
بالإج ��راءات الالزمة ال�س ��تكمال ال�ش ��فاء،
وبالفع ��ل مت �إجن ��از م ��ا مطلوب م ��ن جهة
�شقيقه الدكتور �ص ��الح را�ضي الذي رافقه

ط ��وال م ��دة الأزم ��ة واجلان ��ب الأردين
من جه ��ة �أخ ��رى ،وت�أ ّكد ذلك عند ال�س ��اعة
ال�ساد�س ��ة م ��ن م�س ��اء �أول �أم� ��س ال�س ��بت
الع�ش ��رين من حزيران حيث تلقيتُ ر�سالة
ع�ب�ر (الوات�س ��اب) م ��ن الزميل ��ة الأردنية
هبة ال�ص ��باغ طلبتْ االت�صال ب�أي �شخ�ص
قري ��ب م ��ن �أحم ��د لبي ��ان موقفه ال�ص ��حّ ي
وموعد مغادرته امل�ست�ش ��فى وو�صوله �إىل
عمّان ،ف�أ ّمنتُ لها االت�صال بالدكتور �صالح
الذي بدورهِ �أر�سل لها ر�سالة �صوتية و�أكد
جاهزية �أحمد لل�س ��فر �ص ��باح �أم�س الأحد
حال هبوط الطائرة الطبية الرتكية املُتفق
م ��ع �ش ��ركتها الناقل ��ة بعد ت�س� � ّلم ت�أ�ش�ي�رة
دخوله ومرافقيه من عائلته واملالك الطبي
ومل يت ّب ��ق �س ��وى �س ��اعات قليل ��ة ليك ��ون
را�ض ��ي عل ��ى �أر�ض عمّان ،و�ش ��كر �ص ��الح
موقف رج ��ال اململك ��ة الأردنية الها�ش ��مية
على ر�أ�س ��هم جالل ��ة امللك عبد الل ��ه الثاين
والأم�ي�ر عل ��ي بن احل�س�ي�ن رئي� ��س احتاد
غربي �آ�سيا ورئي�س االحتاد الأردين لكرة
القدم على متابعة �صحّ ة �شقيقه جنم الكرة
العراقية والعربية والقارية.
مع �إمياننا بق�ض ��اء الله وق ��دره ،ف�إن موت
�أحم ��د را�ض ��ي �ص ��بيحة الأح ��د احل ��ادي
والع�شرين من حزيران  2020يفتح مل ًّفا

مو�سعًا عن ا�س ��باب التباين يف املعلومات
ّ
ع ��ن تذمّره ت ��ارة من ع ��دم توف ��ر الأجهزة
الطبية املُعاجلة لنق�ص الأوك�سجني ،وعدم
حت�س ��ن
مت ّكنه م ��ن النوم لأيام متتالية ثم ّ
�صحّ ته و�إ�شاعة �أجواء تفا�ؤلية ك�أنه تعافى
 90%ثم يغادر على م�س�ؤوليته جزعً ا من
عملية تن ّف�س ��ه عرب جهاز �ص ��ناعي ،ويعود
للم�ش ��فى ثانية خائ ًف ��ا من تده ��ور حالته،
ويظهر يف ظهرية ال�س ��بت املا�ض ��ي حم ّد ًثا
يتح�سن تدريجيًا قبل
�أحد الإعالميني ب�أنه
ّ
�أن ي�صدمنا �أم�س الأحد بوفاته!! �سيناريو
م� ��ؤمل ومره ��ق ومف ��زع يحتم ��ل �أك�ث�ر من
ر�أي وحتلي ��ل بعيدًا عن ال�ش ��كوك ،وتبقى
احلقيق ��ة الأ�ص ��وب لدى �إدارة امل�ست�ش ��فى
و�شقيقه �صالح.
رح ��م الل ��ه �أحم ��د را�ض ��ي نور� ��س قلع ��ة
ال ��زوراء من ��ذ ع ��ام  1980حت ��ى ع ��ام
 ،1999والع ��ب الق ��رن ال�ش ��هري برفق ��ة
ح�س�ي�ن �س ��عيد منذ ع ��ام  1981يوم دعاه
�ش ��يخ املدربني الراحل عم ��و بابا �أول م ّرة
للمنتخ ��ب الوطن ��ي و ُعم ��ره مل يتج ��اوز
ال�سابعة ع�ش ��ر ،حيث ق�ضى م�سرية رائعة
يف امل�س ��تطيل الأخ�ض ��ر املحل ��ي والدويل
توّ جه ��ا بت�س ��جيله �أول ه ��دف للع ��راق يف
مرم ��ى احلار� ��س البلجيك ��ي ج ��ون ماري

بف ��اف ي ��وم  8حزي ��ران  1986يف ثاين
لق ��اءات املجموع ��ة الثاني ��ة ب�ي�ن الع ��راق
وبلجي ��كا �ض ��من مناف�س ��ات ال ��دور الأول
لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل  13يف املك�س ��يك،
ّ
وظل وفيًا للوطن ما بعد عام  2003برغم
�إقامت ��ه م ��ع �أ�س ��رته يف الأردن ،حيث عمل
يف جلن ��ة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة الربملاني ��ة
ع ��ن كتلة جبهة التواف ��ق عام  2008ومن
ث ��م نقيبًا للريا�ض ��يني ع ��ام  2019و�أعلن
ر�س ��ميًا قبل �شهر ونيف تر�ش ��يحه لرئا�سة
احتاد ك ��رة الق ��دم يف االنتخاب ��ات املقبلة
بعد �أن منحه �ش ��رار حي ��در رئي�س جمل�س
�إدارة ن ��ادي الك ��رخ كتا ًب ��ا لتمثي ��ل النادي
اعت ��زا ًزا بتاريخ ��ه وخدمات ��ه الت ��ي قدّمها
للك ��رة ال�ص ��فراء ي ��وم م ّث ��ل الع ��راق يف
البط ��والت املحلي ��ة والعربية والآ�س ��يوية
با�سم نادي الر�شيد.
وداعً ��ا �أحم ��د را�ض ��ي ..غياب ��ك ي�ش ��عرنا
بخيب ��ة �أم ��ل كب�ي�رة الحتف ��اء مل يتحق ��ق،
فكثريًا ما �أبكي ��ت العراقيني فرحً ا ب�أهداف
وك�ؤو� ��س عربي ��ة وخليجي ��ة و�آ�س ��يوية،
وكان ��وا يرتقب ��ون هدف ��ك احلا�س ��م لتهزم
مر�ض ��ك و�إذا بك ُتبكي اجلمي ��ع حز ًنا على
فقدك ،ليهرعوا بتبادل برقيات العزاء على
وقع اختطاف كورونا لأغلى النا�س.

رحم اهلل �أحمد
را�ضي نور�س قلعة
الزوراء منذ عام
 1980حتى عام
 ،1999والعب
القرن ال�شهير
برفقة ح�سين
�سعيد منذ عام
 1981يوم دعاه
�شيخ المدربين
الراحل عموبابا
مرة للمنتخب
�أول ّ
الوطني وعُ مره لم
يتجاوز ال�سابعة
ع�شر

الكرة العراقية تودع الأ�سطورة �أحمد را�ضي

حي في قلب كل عراقي بالهوية الوطنية وذاكرة الإبداع واالنجازات الكروية

اً
م��ث��ال ل�ل�أخ�لاق وال��ع��زمي��ة
��م���ان ..وامل ��ؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة ت��ع��ده
 خطفه ك��ورون��ا قبيل ���س��اع��ات م��ن نقله �إىل ع� ّ

 بغداد  /حيدر مدلول
تلقى ال�ش ��ارع الريا�ضي يف العراق �صدمة جديدة
بوف ��اة �أ�س ��طورة الك ��رة العراقي ��ة ال�س ��ابق �أحمد
را�ض ��ي ّ
املر�ش ��ح على رئا�س ��ة احتاد كرة القدم يف
االنتخاب ��ات اجلدي ��دة املزمع �إجرا�ؤه ��ا يف نهاية
الع ��ام احل ��ايل بع ��د ا�ص ��ابته بفايرو� ��س كورونا
امل�س ��تجد (كوفي ��د � )-19أم� ��س الأح ��د عل ��ى �إث ��ر
الفحو�ص ��ات الطبي ��ة التي خ�ض ��ع له ��ا حيث فارق
احلي ��اة بع ��د مكوثه بحجره ال�ص ��حي ملدة �س ��بعة
�أي ��ام يف م�ست�ش ��فى النعمان يف مدين ��ة الأعظمية
بالعا�صمة بغداد �إثر تدهور حالته ال�صحية.
و�أ�ص ��بح املهاجم الدويل ال�س ��ابق املرح ��وم �أحمد
را�ض ��ي رابع �شخ�ص ��ية ريا�ض ��ية عراقي ��ة يتوفى
بع ��د فال ��ح ع ��ودة نائ ��ب رئي�س دائ ��رة التن�س ��يق
واملتابع ��ة يف وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ومدرب
منتخب النا�ش ��ئني ال�س ��ابق لكرة القدم علي هادي
وال�ص ��حفي الريا�ض ��ي عل ��ي عام ��ر البياتي حيث
�أح ��دث رحيل ��ه مفاج� ��أة جدي ��دة مل ي�س ��تطع �أن
ي�س ��توعبها �أحد يف الو�س ��ط الريا�ضي �إطالقا منذ
حلظة اعالنها من قبل ا�شقائه وخا�صة �أنه كان من
امل�ؤمل ان ي�ش ��هد �أم�س االح ��د مغادرته عرب طائرة
طبية خا�صة من مطار بغداد الدويل اىل العا�صمة
االردنية عمّان ال�س ��تكمال مراحل عالجه هناك من
ا�ص ��ابته بوباء كورونا على اثر جناح االت�صاالت
الت ��ي ق ��ام به ��ا ع ��دد م ��ن ال�شخ�ص ��يات احلكومية
الريا�ض ��ية ود.حي ��در الع ��ذاري ال�س ��فري العراقي
يف ع ّم ��ان باحل�ص ��ول عل ��ى موافقات ر�س ��مية من
ال�س ��لطات الأردني ��ة لنقل ��ه حي ��ث �أوع ��ز الديوان
امللكي الها�ش ��مي اىل وزير ال�ص ��حة د�.س ��عد جابر
بنقل الالعب احمد را�ض ��ي فور و�صوله عمّان اىل
�إح ��دى امل�ست�ش ��فيات وتوفري العالج املنا�س ��ب به
حلني متاثله لل�شفاء التام.

العامل ��ي اخلط�ي�ر الذي بات يهدّد �ص ��حة و�س�ل�امة
املواطنني على اثر و�ص ��ول عدد اال�ص ��ابات به اىل
اك�ث�ر من � 29ألف �ش ��خ�ص وارتفع ع ��دد الوفيات
اىل .1013

تعزية رئي�س اجلمهورية
وق ��دم رئي�س اجلمهوري ��ة د.برهم �ص ��الح تعازيه
بوفاة جنم الكرة العراقية ال�س ��ابق �أحمد را�ض ��ي
�ص ��باح يوم �أم�س االح ��د مب�ست�ش ��فى النعمان يف
العا�ص ��مة بغ ��داد مت�أث� � ًرا بع ��د �إ�ص ��ابته بفريو�س
كورونا امل�س ��تجد .وكتب رئي� ��س اجلمهورية على
ح�س ��ابه الر�س ��مي مبوق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
(توي�ت�ر) :نع ��زي عائل ��ة وذوي وحمب ��ي الكابنت
�أحمد را�ضي الذي وافته املنية �أم�س الأحد.
و�أ�ض ��اف :رغ ��م فقدن ��ا ل ��ه اال �أن ��ه ح ��ي يف قل ��ب
كل عراق ��ي مب ��ا ميثل ��ه من هوي ��ة وطني ��ة وذاكرة
تفاعل الإعالم
مفعم ��ة بالإبداع واالجن ��ازات الكروي ��ة انه عزاء
وتفاعلت جميع القنوات التلفازية املحلية والعربية كل العراقي�ي�ن الرحمة واملغف ��رة لروحه وتعازينا
ومواقع التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك وتويرت لأ�سرته وحمبيه.
وان�س ��تغرام والتليكرام) يف ب ��ث خرب وفاة �أحمد
را�ض ��ي العاج ��ل ال ��ذي حظ ��ي باهتم ��ام كبري من
موا�ساة رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شخ�ص ��يات احلكومي ��ة الريا�ض ��ية وزمالئ ��ه وب ��دوره عزى رئي� ��س جمل�س الوزراء م�ص ��طفى
من جن ��وم الك ��رة العراقي ��ة ال�س ��ابقني واملدربني الكاظم ��ي بوف ��اة املهاج ��م ال ��دويل ال�س ��ابق احمد
والالعبني وجمال�س ادارات االندية يف العا�ص ��مة را�ض ��ي الذي وافته املنية �ص ��باح �أم�س االحد اثر
بغداد واملحافظات الو�سطى واجلنوبية والغربية ا�صابته بفريو�س كورونا.
و�إقلي ��م كرد�س ��تان وال�ص ��حفيني والإعالمي�ي�ن وذكر رئي� ��س جمل�س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي
العامل�ي�ن يف الربام ��ج الريا�ض ��ية وال�شخ�ص ��يات يف تغريدة على ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�صل
الكروية العربية والآ�س ��يوية التي وجّ هت عبارات االجتماعي (تويرت) :رحل عنا �أحمد را�ض ��ي وهو
احل ��زن واال�س ��ى والرحم ��ة ل ��ه والع ��زاء لعائلت ��ه يرتدي القمي�ص االخ�ض ��ر ال ��ذي طاملا �أحبه وطاملا
الت ��ي �أ�س ��هم فيه ��ا ال�س ��احر برف ��ع راية الل ��ه اكرب �أحببن ��اه في ��ه  .و�أ�ض ��اف :ن�س� ��أل الل ��ه املغف ��رة له
عالي ��ا م ��ن خ�ل�ال حتقيقه الكث�ي�ر م ��ن االجنازات ولأهل ��ه وحمبي ��ه ولنا جميعا ال�ص�ب�ر وال�س ��لوان
التي �س ��تخلدها الكرة العراقية يف اال�س ��تحقاقات حياة كل عراقي غالية لنلتزم بالإر�شادات ال�صحية
اخلارجية العربي ��ة واالقليمية والقارية والدولية والتباعد االجتماعي لكي نحمي انف�سنا واملجتمع
الت ��ي دافع فيه ��ا ع ��ن �أل ��وان املنتخب ��ات الوطنية ونتجاوز هذه املحنة �سوية.
العراقي ��ة واالندية حتى ان هدف ��ه الوحيد للعراق
يف بطولة ك�أ� ��س العامل لكرة القدم التي جرت عام
نعي الأمري علي
 1986مبك�سيكو �سيتي مازال يتذكره احلار�س ونع ��ى رئي�س احتاد غرب �آ�س ��يا لكرة القدم الأمري
البلجيك ��ي جان ماري بف ��اف برغم مرور  34عاما علي بن احل�س�ي�ن رئي�س االحت ��اد االردين الالعب
عل ��ى ذلك احل ��دث الك ��روي داعي ��ا يف الوقت ذاته الكبري وجن ��م الك ��رة العربية احمد را�ض ��ي الذي
ال�س ��لطات احلكومي ��ة اىل �س ��رعة توف�ي�ر الع�ل�اج ت ��ويف وه ��و يف طريق ��ه اىل اململك ��ة االردني ��ة
الالزم لبقي ��ة اخوانه الريا�ض ��يني الراقدين حاليا الها�ش ��مية لتلقي الع�ل�اج من م�ض ��اعفات فريو�س
يف امل�ست�ش ��فيات بالعا�ص ��مة بغ ��داد يف جانب ��ي كورونا.
الك ��رخ والر�ص ��افة �أو مبنازلهم خا�ض ��عني للحجر وق ��ال رئي� ��س احت ��اد غ ��رب �آ�س ��يا لك ��رة القدم يف
ال�ص ��حي بعد ثبوت وجود عينة ايجابية باملر�ض تغريدة عرب ح�سابه الر�سمي على موقع التوا�صل

و�أ�ض ��اف :رح ��م الل ��ه الالعب الكبري و�س ��نتذكره
دائما كواحد من اف�ض ��ل الالعب�ي�ن يف تاريخ كرة
القدم .

االجتماع ��ي (توي�ت�ر) :رحم الله االخ وال�ص ��ديق
النج ��م العربي الكبري احمد را�ض ��ي الذي كان يف
طريق ��ه اىل ع ّم ��ان لتلق ��ي الع�ل�اج من م�ض ��اعفات
فريو�س كورونا ..لقد فقدنا هامة ريا�ض ��ية نفخر
ونعت ��ز به ��ا ومثاال ب�أخالق ��ه وعزميت ��ه ..تعازينا
احلارة لعائلته ول�ش ��عب العراق والوطن العربي
ويلهمنا العلي القدير ال�صرب وال�سلوان.
رفيق درجال
ومن جهته عزى وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة عدنان
درجال بوفاة �أحمد را�ض ��ي �إثر ا�ص ��ابته بجائحة
كورونا امل�ستجد.
وقال درجال يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه �إنه
ببال ��غ احلزن والأ�س ��ى ننعى رفي ��ق الدرب وجنم
اجلماهري الغيور الريا�ضي الفذ ابن العراق �أحمد
را�ض ��ي الذي وافاه االجل عقب ا�ص ��ابته بجائحة
كورونا امل�س ��تجد .و�س ��ارت على احلال ذاته جلنة
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة يف جمل�س النواب التي نعت
بوفاة الكابنت �أحمد را�ضي الذي لبى نداء ربه بعد
ا�صابته بفريو�س كورونا.
متابعة الربملانية
وذك ��رت جلن ��ة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة النيابية على
املوقع الر�س ��مي مبجل�س الن ��واب انه ننعى بحزن
و�أ�س ��ى بالغ�ي�ن البناء ال�ش ��عب العراق ��ي وحمبي
ريا�ض ��ة ك ��رة الق ��دم يف الوط ��ن العرب ��ي والعامل
العب ك ��رة القدم ال�س ��ابق ورئي�س جلنة ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة اال�س ��بق الكاب�ت�ن احمد را�ض ��ي الذي
وافاه الأجل على اثر ا�صابته بفريو�س كورونا .

و�أ�ض ��افت ان رئي� ��س جلن ��ة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
النائ ��ب عبا� ��س عليوي تابع خالل االيام املا�ض ��ية
باهتم ��ام بالغ احلالة ال�ص ��حية للفقي ��د رحمه الله
منذ دخوله امل�ست�شفى وعمل على ت�سهيل كل مامن
�ش� ��أنه تخفي ��ف معاناته لك ��ن ال راد لأم ��ر الله (عز
ّ
وجل).
وتابع ��ت ان رحي ��ل الكابنت احمد را�ض ��ي يف قمة
عطائ ��ه ميثل خ�س ��ارة فادح ��ة للريا�ض ��ة العراقية
والعربي ��ة يف وق ��ت كان ��ت االنظ ��ار �شاخ�ص ��ة
ليمار�س دوره يف النهو�ض بواقع الريا�ضة وكرة
القدم على وجه اخل�صو�ص .
و�أ�شارت جلنة ال�ش ��باب والريا�ضة اىل ان القلوب
يعت�ص ��رها االمل واحلزن على رحيل جنم كانت له
�ص ��والت وج ��والت يف مالعب كرة الق ��دم وادخل
ل�س ��نوات طويل ��ة الفرح ��ة يف قل ��وب العراقي�ي�ن
فيكفين ��ا فخ ��را ان اله ��دف العراق ��ي الوحي ��د يف
بطول ��ة ك�أ� ��س العامل ع ��ام  1986مازال م�س ��جال
با�س ��م فقيدن ��ا ال ��ذي �س ��يبقى ا�س ��مه حمف ��ورا يف
�سجالت التاريخ ب�أحرف من نور .
وتقدم ��ت اللجنة با�س ��م الرئي� ��س ونائبي الرئي�س
ومقرري واع�ض ��اء جمل�س النواب ب�أحر املوا�ساة
لعائل ��ة الكابنت احمد را�ض ��ي وجمه ��وره وحمبيه
�س ��ائلني الله ان يلهمهم ال�صرب وال�سلوان وي�سكن
الفقيد ف�سيح جناته .

حزن �آ�سيا
ويف تط ��ور الح ��ق ق ��دم البحرين ��ي �س ��لمان ب ��ن
ابراهي ��م رئي� ��س االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم
تعازي ��ه اىل ا�س ��رة ك ��رة الق ��دم العراقي ��ة بوف ��اة
اال�سطورة �أحمد را�ضي الذي تويف �صباح �أم�س
االحد عن عم ��ر يناهز  56عاما مت�أثرا ب�إ�ص ��ابته
بفريو�س كورونا امل�ستجد .
ونق ��ل املوقع الر�س ��مي لالحت ��اد الآ�س ��يوي لكرة
القدم عن الرئي�س �سلمان بن ابراهيم قوله :ت�شعر
�أ�سرة كرة القدم الآ�س ��يوية باحلزن الكبري لوفاة
�أح ��د �أهم رموز ك ��رة القدم العراقي ��ة ونحن نقف
اىل جان ��ب �أ�س ��رة الفقيد �أحمد را�ض ��ي واالحتاد
العراق ��ي لكرة القدم ،مبينا ان �أحمد را�ض ��ي كان
ايقونة للريا�ضة يف بلده و�سوف تبقى م�ساهماته
خالدة يف اذهان ع�شاق كرة القدم بقارة �آ�سيا .
و�أ�ض ��اف :با�س ��م االحت ��اد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم
�أتقدم ب�أعمق م�شاعر التعزية واملوا�ساة اىل عائلة
وحمبي الفقيد الكبري ،لقد ت�سبب فريو�س كورونا
ب�آالم كبرية وفقد العديد من النا�س حياتهم ونحن
ن�شعر بحزن كبري لفقدان �شخ�صية ريا�ضية ملهمة
للأجي ��ال املتعاقب ��ة يف كرة الق ��دم العراقية داعني
الل ��ه ان يتغمده بوا�س ��ع رحمته وي�س ��كنه ف�س ��يح
جناته.

وجع حمد ..وبكاء يون�س
وب ��دوره نعى م ��درب املنتخ ��ب الوطني اال�س ��بق
لك ��رة القدم عدنان حمد فقيد الكرة العراقية النجم
احمد را�ضي بكلمات مقت�ضبة (�أحمد را�ضي ..لقد
�أوجعن ��ا فراق ��ك ولكن ال نق ��ول اال ما ير�ض ��ي الله
انا لل ��ه و�أن ��ا الله راجع ��ون) و�ش ��اطره يف الر�أي
قائد املنتخب الوطني ال�س ��ابق لكرة القدم يون�س
حممود الذي نعى الو�سط الريا�ضي برحيل زميله
�أحمد بعد �س ��اعات قليلة بحديث ق�صري م�ؤمل كتبه
على ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي
(توي�ت�ر) جاء فيها (ابكيت قلبي قبل عيني حبيبي
اب ��و هي ��ا اك�ب�ر �ص ��دمة والل ��ه ي�ص ��عب عل � ّ�ي هذا
و�صية الراحل
البو�س ��ت ال حول وال قوة اال بالله انا لله وانا اليه اجلدي ��ر بالذكر ان املرحوم �أحمد را�ض ��ي �أو�ص ��ى
راجعون).
يف �آخ ��ر مقطع فيديو ن�ش ��ره على ح�س ��ابه مبوقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (الفي�س ��بوك) املواطن�ي�ن
تعزية الفيفا
ب�ض ��رورة االلتزام التام باحلجر ال�صحي والبقاء
ونع ��ى االحتاد ال ��دويل لكرة القدم ا�س ��طورة كرة يف املنازل تنفيذا للتعليمات وال�ضوابط ال�صادرة
الق ��دم العراقي ��ة �أحم ��د را�ض ��ي حي ��ث كت ��ب على من قبل اللجنة العليا لل�ص ��حة وال�سالمة الوطنية
ح�سابه الر�س ��مي على موقع التوا�صل االجتماعي مبجل� ��س ال ��وزراء ملكافح ��ة فريو� ��س كورون ��ا
(توي�ت�ر) باللغة العربية :خال� ��ص تعازي االحتاد امل�س ��تجد بع ��د ان ا�ص ��بح خط�ي�را اث ��ر انت�ش ��اره
ال ��دويل لك ��رة القدم لأ�س ��رة و�أ�ص ��دقاء �أ�س ��طورة ب�س ��رعة كبرية حفاظا على �صحتهم و�سالمتهم يف
منتخ ��ب الع ��راق �أحمد را�ض ��ي الذي ت ��ويف �أم�س ظل عدم توفر االجهزة الطبية اخلا�ص ��ة بالتنف�س
االحد عن عمر � 56سنة.
التي ت�سببت يف حدوث الكثري من حاالت الوفاة.
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بلنــــد احليــدري وجاذبية الفل�سفة
 المرحلة الهيغلية:يفاجئن ��ا ديوان� ،أو حتدي ��د ًا ق�صيدة «خطوات يف
الغربة» (بريوت  )1965بنقل ��ة فنية/فكرية هائلة
يف �شع ��ر بلند احلي ��دري ويف مفهوم ��ه الوجودي
حيث يتخل ��ى وحتى النهاية كما يب ��دو عن كل تلك
الوجودي ��ة الرومان�سي ��ة والعاطفي ��ة واملبا�ش ��رة
ب�إجت ��اه فكرة �أعمق و�أ�صعب ع ��ن الوجود والعدم
وعن الأنا والآخر.:
هذا
�أنا
ـ ملقى ـ هناك حقيبتان
وخطى جتو�س على ر�صيف ال يعود �إىل مكان
من �ألف ميناء �أتيت
لألف ميناء �أ�صار
وبناظري �ألف انتظار
ال..
ما انتهيت
فوراء كل ليايل هذه الأر�ض يل حب وبيت
وقد يعود بي الزمان
ه ��ذا املفهوم اجلدي ��د لديه عن الزم ��ان ،و�أي�ض ًا عن
املكان وعن الذات وعن ال�صريورة ،لي�س �سارتري ًا
قطع ��ا بل يف قطيع ��ة ما مع الوجودي ��ة ال�سارترية
(وال�سارتري ��ة العربية خا�صة) باجتاه هيغل الذي
�سيت�أكد ح�ض ��ور مفهومه للزمان يف ق�صائد �أخرى
الحقة:
وتظل كان
بالأم�س كان
واليوم كان
وتظل متتلئ ال�سنني
وتظل توغل يف الزمان
�أو:
�أغيب مع الليل يف م�أملي
و�أ�صحو وال �شيء غري الزمان
يلف الليايل على مغزيل
خيوط ًا رقاق ًا بلون الدخان
هذه العالقة مع هيغ ��ل ال غرابة حيالها� ،إذ يخربنا
بلند ،يف �أكرث من منا�سبة� ،إنه ا�ستفاد من الفل�سفة
الهيغلي ��ة يف �إجناز عدد من �أعماله ال�شعرية ومنها
ق�صيدت ��ه «حوار الأبع ��اد الثالثة» الت ��ي عدّها عدد
كبري من النقاد ب�ي�ن �أعمق ق�صائده بل من النماذج
املتمي ��زة يف كل ال�شع ��ر العربي احلدي ��ث ،م�شدد ًا

عل ��ى �أن تلك اال�ستفادة مل تكن طارئة �أو جانبية �أو
جزئية �أو غري مبا�شرة� ،إمنا هي ،يف تلك الق�صيدة
خا�صة ،حتد�سات واعية متام ًا ،ومق�صودة ق�صد ًا،
ب ��ل �إنه ��ا مبا�شرة ،مبعن ��ى �إنه ��ا م�ش ��روع م�ستقل
بذات ��ه ،وكلي ��ة ،مبعن ��ى �أن تل ��ك الق�صي ��دة مل تكن
لرتى النور لوال تلك اال�ستفادة.
كما �أو�ضح ال�شاعر الراحل �إن قراءته املعمقة لكتاب
«فل�سفة احلق» للفيل�سوف الأملاين هيغل «ميكن �أن
تكون اىل ح ��د ما اخللفية الفل�سفية لهذا العمل � ،إذ
�إنن ��ي كتبت الق�صيدة خالل قراءت ��ي لهيغل جمدد ًا
وبعد فراق ق ��ارب الع�شرين عام ًا» (حوار مع قا�سم
حول يف جملة الطريق اللبنانية) .
�إال �أنه مل يبني لنا ماهية قراءاته الأوىل تلك لهيغل
�أو لن�صو�ص �أخرى من الفل�سفة الأملانية.
ه ��ذا التو�ضي ��ح �شدي ��د الأهمي ��ة بالن�سبة لن ��ا لأنه
يك�ش ��ف �أن ت�أث�ي�رات الفل�سف ��ة الهيغلي ��ة تعود اىل
ف�ت�رة تاريخي ��ة مبك ��رة ج ��د ًا م ��ن عم ��ر املغام ��رة
ال�شعري ��ة لبلن ��د احلي ��دري� ،أي اىل ف�ت�رة م ��ا بني
نهاي ��ة االربعينيات ومطل ��ع اخلم�سيني ��ات عندما
كان ال�شاع ��ر الراحل يف مطل ��ع ع�شرينياته ولي�س
اىل فرتت ��ه البريوتي ��ة ح�ص ��ر ًا الت ��ي كتب ��ت فيه ��ا
"حوار االبعاد الثالثة" .
وهك ��ذا ،فمن خ�ل�ال البودلريي ��ة �أو ًال ثم من خالل
الوجودي ��ة املت�أثرتني بالهيغلي ��ة �أ� ً
صال ،راح هيغل
يت�سل ��ل اىل �شعر بلن ��د احليدري من خ�ل�ال قراءة
م�سهب ��ة لكت ��اب «فل�سفة احل ��ق» ،ليق ��وده عرب ذلك
اجل ��دل ال�صام ��ت لكن الغائ ��ر والأبدي ب�ي�ن الذات
واملو�ض ��وع ،اىل تلك ال ��ذرى يف «�أغاين احلار�س
املتع ��ب» �ساد� ��س جمموعات ��ه ال�شعري ��ة وب�إجت ��اه
«�أب ��واب اىل البي ��ت ال�ضي ��ق» ث ��م ب�إجت ��اه "�آخ ��ر
الدرب" .
هذا اجلدل ظهر �سلف ًا يف «�أغاين املدينة امليتة» عرب
توزيع ال�ص ��وت الواحد داخل بني ��ة الق�صيدة �إىل
�أ�صوات عدة يف نقلة باجتاه بناء درامي �أكيد:
اىل �أين..؟
ويحك ال ت�س�أيل
فرجالي مثلك ت�ستفهمان
اغيب مع الليل يف م�أملي
و�أ�صحو وال �شيء غري الزمان
�أو:
�أكاد �أجن يا نف�سي

()8-8

 د .ح�سني الهنداوي
�أ �أنت؟
�أ �أنت يا ح�سي؟
�أهذا العامل املن�سي الذي �ألقى به
املهد
ويطوي �شعثه اللحد
هو ال�صارخ ...يا عبد
بي ��د �أن النطف ��ة الأوىل لهذا اجل ��دل حا�ضرة �أ�صال
يف «خفقة الطني» جمموعته الأوىل برغم انطباعنا
بانه ��ا ذات �أهمي ��ة �أ�سلوبي ��ة رومان�سي ��ة �أك�ث�ر من
�أي معط ��ى �آخ ��ر .فتلك التعددي ��ة الثنائية بني الأنا
والآخر ،وبني احلياة واملوت ،وبني ال�سيد والعبد،
ع�ب�رت عن نف�سها دائم ًا ل ��دى بلند على �شكل رف�ض
�أو �ص ��راع م ��ع �آخر ما قد يك ��ون الأب �أو الواقع �أو
يف�ض التعرف على هيغل
الزمن ال فرق ،يف حني مل ِ
�سوى اىل حتويلها اىل م�سلمة جمردة و�سامية.
هذه الثنائية والبع ��د الدرامي املرافق لها يخفتان
يف ديوان ��ه الثالث «خط ��وات يف الغربة» ()1965
�إال يف ق�صي ��دة «خط ��وات يف الغربة» ،برغم متكن
ال�شاعر يف هذا الديوان من �إثبات قدرة «على ادارة
ال�ص ��راع الداخل ��ي ،بحي ��ث ا�ستغن ��ى ال�شاعر عن
�أ�سلوب ال�سرد كلي ًا ..مما يك�شف عن طاقة �إيحائية
زاخ ��رة» كم ��ا كتب عن ��ه املفك ��ر الفل�سف ��ي اللبناين
الراح ��ل ح�سني م ��روة �إثر �صدور ه ��ذه املجموعة
«امللتزم ��ة» �سيا�سيا واملتمرك�س ��ة ن�سبي ًا بت�أثري من
اعتقال ��ه وتعذيبه من قبل جمرمي انقالب � ٨شباط
(فرباير) � .1963إال �أنهما �سيعودان كثالثية (ذات/
ملمو�س/مطلق) بقوة يف «رحلة احلروف ال�صفر»

( )1968وخا�ص ��ة يف جمموع ��ة �أو ق�صيدة «حوار
الأبع ��اد الثالثة» ( )1973التي �أعلن بلند احليدري
فيه ��ا انتم ��اءه الت ��ام والعلن ��ي لهيغل مبتع ��دا عن
الغنائية كما عن ال�س ��رد واخل�صو�صية الأ�سلوبية
م�ستبطن� � ًا كل الأ�ص ��وات عل ��ى ح ��دة ومع� � ًا يف كل
حلظ ��ات ت�صدعاتها واحتاده ��ا يف حركتها الأبدية
�ضمن الأنا الذي هو كل الأ�شياء و�أ�ضدادها �أي�ض ًا.
وميك ��ن بر�أين ��ا تلم� ��س النقل ��ة احلا�سم ��ة م ��ن
الوجودي ��ة اىل الهيغلي ��ة يف ه ��ذه املجموعة ويف
جترب ��ة بلن ��د ال�شعرية عام ��ة �ضمن حرك ��ة الأبعاد
الثالث ��ة ،الذات والع ��امل واملطل ��ق ،وتقاطعاتها �أو
تناق�ضاتها لت�أكيد �صراعهما الدرامي.
�أما كي ��ف متثلت الأبعاد الثالث ��ة ك�أطراف مت�ضادة
يف تلك الق�صيدة في�ؤكد بلند �أنها تدور �ضمن ثالثة
اجتاهات:
"ميث ��ل ال�ص ��وت الأول عالق ��ة الإن�س ��ان بذات ��ه،
وال�ص ��وت الث ��اين عالق ��ة الإن�س ��ان باملو�ض ��وع،
وال�ص ��وت الثال ��ث عالق ��ة الإن�سان باملطل ��ق .وكل
ه ��ذه الأ�ص ��وات تتداخ ��ل �ضم ��ن الف ��رد الواح ��د،
�أي �أن العم ��ل ال�شعري يف ه ��ذه الق�صيدة م�سرحه
الإن�س ��ان الواح ��د ،ع�ب�ر نزوع ��ه الداخل ��ي ،وعرب
متزقه مع اخلارج وع�ب�ر تكوينه خللفيته الذهنية
مبدئية كانت �أو دينية �أو فل�سفية ..وافرت�ضت الله
ه ��و احلق الذي تدور حوله ه ��ذه الأ�صوات لتحدد
امل�سافة القائمة بينه وبينها فكان �أن انتهت:
يا رب فمن قرب منك مل يرك،
يارب من بعد عنك مل يرك،

العراق و�أحكام معاهدة ال�صداقة مع تركيا

 هادي عزيز علي
يرتبط العراق تركيا بمعاهدة وردت
تحت ا�سم ( معاهدة ال�صداقة وح�سن
الجوار المنعقدة بين العراق وتركيا )
 ،وقد تم �إلحاق �ستة بروتوكاالت بها
م�شتملة موا�ضيع عديدة منها تنظيم
مياه دجلة والفرات  ،ومو�ضوع التعاون
المتقابل � ،إ�ضافة الى تنظيم التربية
والتعليم والثقافة  ،وكذلك الأمور
ً
ف�ضال عن الأمور المتعلقة
االقت�صادية ،
بالحدود  ,وقد �صادق العراق على
المعاهدة هذه والبروتوكوالت الملحقة
بها بالقانون رقم  17ل�سنة 1947
المن�شور في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد  2482وتاريخ . 1947 / 6 / 17

ت�ضمن ��ت املعاه ��دة ن�صو�ص ًا ملزم ��ة للطرفني بوجوب
اح�ت�رام كل ط ��رف متام مل ��ك الطرف الآخ ��ر واحلدود
الت ��ي تف�ص ��ل بني الع ��راق وتركي ��ا وعلى وف ��ق �أحكام
املعاهدة املنعق ��دة عام  1926التي مت مبوجبها حتديد
وتخطي ��ط احلدود ( امل ��ادة الأوىل منه ��ا )  ،ف� ً
ضال عما
تق ��دم ف� ��إن الطرف�ي�ن ال�سامي�ي�ن املتعاقدي ��ن ق ��د تعهدا
مبوج ��ب املعاه ��دة �أي�ضا بل ��زوم اتب ��اع �سيا�س ��ة عدم
التدخل ب�صورة باتة يف م ��ا يخ�ص ال�ش�ؤون الداخلية
للط ��رف الآخ ��ر ( املادة الثاني ��ة )  .ي�ضاف اىل ذلك وقد
تعل ��ق الأم ��ر بال�ش� ��أن االقليم ��ي ف� ��إن املعاه ��دة �ألزمت
طرفيه ��ا بالتعهد بالت�شاور يف عم ��وم ال�ش�أن الدويل ،
وعل ��ى وج ��ه التحدي ��د فيما يخ� ��ص الو�ض ��ع الأقليمي
مو�ض ��وع اهتم ��ام الطرف�ي�ن الذي يبن ��ى عل ��ى �أ�سا�س
التع ��اون بينهما وت�أيي ��د �أحدهما للآخ ��ر يف ال�سيا�سة
املفرت�ض �سلوكها جت ��اه احداث الواقع االقليمي وذلك
ا�ستناد ًا لإح ��كام ميثاق الأمم املتح ��دة باعتبارهما من
الدول امل�ؤ�س�سة للأمم املتحدة ( املادة الثالثة ) .
�أم ��ا يف حالة التهديد �أو التج ��اوز �أو االعتداء على �أي
ج ��زء من ملك لطريف املعاه ��دة �أوعلى حرمة احلدود ،
�أو ح ��دوث نزاع بينهم ��ا  ،فاملرجع واحلالة هذه – مما
تن� ��ص املهاه ��دة � -أحكام امل ��ادة  33م ��ن ميثاق الأمم
املتح ��دة الواردة �ضم ��ن �أح ��كام الف�ص ��ل ال�ساد�س من
امليث ��اق وحتت عن ��وان  ( :ح ��ل النازعات ح�ل ً�ا �سلمي ًا
) وال ��ذي يب ��د�أ باملفاو�ض ��ات والتحقي ��ق والو�ساط ��ة
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والتوفي ��ق والتحكي ��م �أو الت�سوية الق�ضائية � ،أو حتى
اللج ��وء اىل الوكاالت والتنظيم ��ات الإقليمية وغريها
م ��ن الو�سائل ال�سلمي ��ة  .وهذا يعني ع ��دم اللجوء اىل
العم ��ل الع�سك ��ري قبل امل ��رور بالآلي ��ات ال�سلمية التي
ج ��اءت بها امل ��ادة  33م ��ن امليثاق  ،ويف حال ��ة �إخفاق
الأ�سالي ��ب ال�سلمي ��ة تل ��ك ي�ص ��ار اىل �أح ��كام املادة 37
م ��ن ميثاق الأمم املتحدة وذل ��ك بعر�ض املو�ضوع على
جمل� ��س الأم ��ن حلل ��ه عل ��ى وفق �أح ��كام امل ��ادة  33من
امليثاق وهذا مات�ضمنت ��ه املادتني ( الرابعة واخلام�سة
م ��ن املعاه ��دة )  .وت�أكي ��د ًا ملقا�ص ��د ط ��ريف املعاه ��دة
املن�صرف ��ة بل ��زوم وجوب اتخ ��اذ الط ��رق ال�سلمية يف
�إيجاد احلل ��ول على وفق �أح ��كام املعاهدة ومرجعيتها
القانونية الأحكام الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة .
�إن طرف ��ا املعاه ��دة ال ميكنهم ��ا الت�ص ��رف مبع ��زل عن
�أح ��كام الربوتوك ��ول ال�ساد� ��س امللح ��ق باملعاه ��دة
واخلا� ��ص ب�ش� ��أن احل ��دود ومبوجب ��ه اتف ��ق الطرفان
املتعاق ��دان على ت�سوي ��ة كل حادث �أو ن ��زاع على وفق
الأح ��كام الواردة يف ه ��ذا الربوتوكول والذي يح�صل
يف �أي ��ة منطقة عمقها ( )75كيلومرت ًا من كل جانب من
احل ��دود الفا�صلة ب�ي�ن البلدين والذي يك ��ون بطبيعته
خم�ل ً�ا بح�سن �س�ي�ر العالق ��ات يف تلك املنطق ��ة ( املادة
الأوىل م ��ن الربوتوك ��ول )  .والآلي ��ات الت ��ي ت�ضمنها
وطرق املعاجلة من خالل اللج ��ان وم�ستوياتها امل�شار
�إليه ��ا مبوج ��ب �أح ��كام امل ��ادة الثالث ��ة من املعاه ��دة .
ولأهمي ��ة ه ��ذا الربوتوك ��ول يف تطبي ��ق مب ��د�أ ح�سن
اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية � ،إذ ن�صت
امل ��ادة اخلام�سة ع�شرة منه عل ��ى  ... ( :اتقاء للأخطاء
على ع ��دم جواز وق ��وع متارين الرمي الت ��ي تقوم بها
الوح ��دات الع�سكري ��ة يف حم ��ل منطق ��ة احلدودعمقها
خم�سة كيلومرتات . )..
ه ��ذا هو الغطاء الت�شريع ��ي الناظم للعالقة بني العراق
وتركي ��ا  ،ورغم مرور مدة تناه ��ز الثالثة �أرباع القرن
على �إن�شاء هذه املعاه ��دة والربوتوكوالت امللحقة بها
� ،إال �أن العديد من ن�صو�صها ما زالت حمتفظة بربيقها
و�صاحل ��ة للتطبي ��ق  ،وميكنها الو�ص ��ول اىل احللول
ال�سلمي ��ة بعيد ًا ع ��ن ا�ستعمال الق ��وة  .وال�س�ؤال الذي
يط ��رح نف�سه وب�أحلاح مع االجتي ��اح الرتكي للحدود ،
هل قام الطرف العراقي ب�أعمال املعاهدة وقبل التوغل
الرتكي ؟ �أوهل �أن االتراك قد �أخطروا اجلانب العراقي
عم ��ا �سيقوم ��ون ب ��ه ؟ �أو ه ��ل مت اللج ��وء اىل �أح ��كام
امل ��واد ( الثاني ��ة – اخلام�سة من املعاهدة ) ؟ �أو هل مت
التعامل م ��ع الربوتوكول ال�ساد� ��س اخلا�ص باحلدود
يف الأح ��داث الأخ�ي�رة ؟ ثم �أين املرجعي ��ة الت�شريعية
الت ��ي ا�ستن ��د عليها دع ��وة ال�سفري الرتك ��ي اىل ديوان
وزارة اخلارجي ��ة �أو خط ��اب االحتج ��اج ال�صادر بهذا
ال�ش ��ان ؟ هل ه ��ي املعاهدة �أم قان ��ون وزارة اخلارجية
؟ ه ��ذه الأ�سئلة و�سواها �أخرى الج ��واب لدى املواطن
عليه ��ا ب�سبب غي ��اب ال�شفافية و�ضع ��ف الأداء وفقدان
املهني ��ة يف �أمور كهذه  ،هذا كل ��ه ومع فقدان ال�صراحة
عم ��ا يجري وهالمي ��ة املوقف العراقي جت ��اه ما تقوم
ب ��ه تركي ��ا  .وهذا كل ��ه يدفعنا اىل التح ��ري عن حقيقة
ما يجري ولكي نطمئن عل ��ى �أخبار الوطن الأمر الذي
دفعن ��ا اىل و�سائ ��ل الإعالم اخلارجية ل�سم ��اع �أخبارنا
وذلك لغياب الإعالم احلريف لهذه امل�ؤ�س�سة .

والقائل �إين �أنا الرب مل يرك"
ودرء ًا لأي خل ��ط بني اجلذر الهيغل ��ي لهذه الأبعاد
الثالثة وبني ثالثي ��ة الر�ؤية الفرويدية (ذات/ذات
علي ��ا/ذات �سفل ��ى) ي�ؤكد بلند احلي ��دري بو�ضوح
عل ��ى �أنه ينتم ��ي اىل الفل�سفة الهيغلي ��ة ولي�س اىل
املفهوم الفرويدي يف منظوره عن تلك الأبعاد:
"الإيك ��و (ال ��ذات) وال�سوبر �إيكو (ال ��ذات العليا)
والأن ��ا (ال ��ذات ال�سفل ��ى) موج ��ودة يف العمل مع
تغي�ي�ر �أ�صيل ملفه ��وم فرويد لكل منه ��ا� ،إذ �أن هذه
الثالثي ��ة تقع عندي يف منطق ��ة الوعي بينما تغور
عند فرويد يف الالوعي..
وقد يق ��ع القارئ ب�سرع ��ة يف التف�س�ي�ر الفرويدي
عرب ال�شكل الظاهري لهذه التجربة من خالل عالقة
قت ��ل االبن لأبي ��ه ،وطبعا �أنا مل �أط ��رح الفكرة على
اال�سا� ��س الفرويدي ولكني �أف ��دت من الأبعاد التي
تطرحها نظري ��ة فرويد يف هذه التجربة وراجعت
غ�ي�ر واحد م ��ن الأدب ��اء الذي ��ن كتبوا ه ��ذا املجال
ومنه ��م دي�ستوف�سك ��ي يف الإخ ��وة كرام ��ازوف،
ودرا�سة فرويد ملفهوم قتل االب عند دي�ستوف�سكي،
ث ��م ريلك ��ه و�آخري ��ن لتثبي ��ت البع ��د امل�أ�ساوي يف
العالقة القائمة بني الأ ّم والأبن والأب" .
وكما عن ��د هيغل متام ًا ،الله هو املطلق يف التعبري
ع ��ن البعد الثالث عند بلند احليدري ،فيما اجلزئي
�أو ال ��ذات �أو االن�س ��ان يف احت ��اد روح ��ي م ��ع هذا
املطلق:
�أفردتنا يف البعد فر�أينا الكل،
و�أ�ضعنا �سرك يف الأجزاء
�صرنا حقك يف القاتل
مذ �صرنا حقك يف املقتول
...
اللهم غفرانك
ل�سنا يف هذا ال�صوت
�سواك
ل�سنا �إال حقك يف هذا ال�صوت
ويف ذاك
جنتمع يف الرغبة
ومنوت يف الرجاء
ف�إن �سمعنا ..فال�سامع �أنت
و�إن ر�أينا ف�إنك
انت الرائي»
ً
ومثلم ��ا لدى هيغ ��ل �أي�ض� �ا ،فالعالقة ه ��ي عالقة

ج ��دل وتناق� ��ض ب�ي�ن الأبع ��اد الثالثة عن ��د بلند
احليدري:
�أنا هو الدم الذي جف على الإ�سفلت من �سنني
يعرفه اجلرح
ولن تنكره ال�سكني
�أنا هو املوت الذي يجيء كامليالد
فعند بلند دائم ًا ،كما الحظ قا�سم حداد:
"هن ��اك �شخ� ��ص� /ص ��وت �آخ ��ر يف ق�صائ ��ده،
يتحاج ��ز معه ،يتبادالن ج ��ذوة الروح واجل�سد.
ون ��ادر ًا ما يخ ��رج �أحدهم ��ا منت�ص ��ر ًا .فال�شاعر
ال ينت�ص ��ر �إال عل ��ى نف�س ��ه ،والهزمي ��ة هن ��ا ه ��ي
اختب ��ار ل�شهوة ال�سنبلة وطبيعة امل�شنقة ،فدائم ًا
كان هناك �صوت� /شخ�ص �آخر يف�ضح اللعبة" .
لك ��ن بلند احلي ��دري مل ي�صب ��ح هيغلي� � ًا يوم ًا �إال
عابر ًا كما مل يكن �سارتري ًا �أو بودلريي ًا �إال عندما
�ش ��اء ال�شعر ذل ��ك � ،إذ �أن عالقته بالفل�سفة مل تكن
عل ��ى ح�ساب التجربة الإن�ساني ��ة �إمنا من �أجلها،
كم ��ا مل تك ��ن عل ��ى ح�س ��اب املغام ��رة الإبداعي ��ة
واللغوي ��ة والعاطفي ��ة �إمن ��ا لتعميقه ��ا بعيد ًا عن
اجلاهز واجلامد والتقليدي وحده.
مبعنى �أن الفل�سف ��ة مل ت�أخذ لديه بعد ًا هيغلي ًا �أو
مارك�سي� � ًا �أو �سارتري ًا �سكوالئي� � ًا �أو متماهي ًا مع
بنى ميتافيزيقية �أو �إنطولوجية ما.
�إنه بالعك�س كان �سقراطي ًا يف حريته وا�ستفهاماته
العميق ��ة �أو نيت�شوي� � ًا بالأح ��رى ب ��دون طقو�س
�صارم ��ة �أو �أيقونات ثقيلة وبدون مغاالة بالغية
وعاطفي ��ة� ،إمنا مع ذات الدعوة الهام�سة الواثقة
لكن املرتفة والعبثية اىل االنتماء والعودة دائم ًا
اىل رحاب ال�شعر والفن واحلياة.
يف هذا الهم�س امل�سهب والدرامي ،تقطن �أ�صول
قطيع ��ة بلند م ��ع الق�صيدة التقليدي ��ة كما ينتمي
�إعالنه اعتزاله عن كتابة ال�شعر متام ًا ثم تراجعه
عن ذلك .وه ��ي قطيعة خمتلفة جذري ًا عن زمالئه
ال�سياب والبيات ��ي واملالئكة والربيكان وح�سني
م ��ردان .فه ��و مل ينتق ��ل م ��ن الأنا�شي ��د والرتاث
وال�سيا�س ��ة واملجتم ��ع اىل احلداث ��ة� ،إمن ��ا م ��ن
ال ��ذات ذاته ��ا �إليه ��ا يف حالة ن ّزاع ��ة اىل التغرب
الواع ��ي ،ب ��ل التغ ��رب املتفك ��ر ،الذي يظ ��ل منذ
ديوان ��ه الأول «خفقة الط�ي�ن» اىل ديوانه الأخري
«دروب يف املنف ��ى» ال�سم ��ة املحوري ��ة الوحي ��دة
رمبا التي تطبع نتاج هذا ال�شاعر.

نافذة من موسكو

هل جرى تن�سيق العملية التركية في ال�شمال مع بغداد؟

بعد تورطها في �سوريا وليبيا،
ون�شر قاعدة لها ع�سكرية خارج
حدودها وتعكير �أجواء عالقاتها
مع عدد من الدول العربية،
جدّ دت تركيا تجاهلها لأب�سط
قواعد القانون الدولي وانتهكت
حرمة الأرا�ضي العراقية،
والقيام بعمليات ع�سكرية في
داخل �أرا�ضيها ،بحجة مقاومة
االنف�صاليين من حزب العمال
الكرد�ستاني .ولم يعد خافي ًا �أن
النظام التركي يميل �أكثر فاكثر
الى اعتماد القوة الع�سكرية في
ت�سوية الق�ضايا الداخلية ،وفي
التعامل في ال�سيا�سة الخارجية
مع الدول الأخرى ،وتمرير
م�صالحه .وبالمنا�سبة هذا هو
النهج القائم في النظام الدولي
الحالي .الحق لجانب القوي،
فيما يجري تهمي�ش القانون
الدولي ،انتهك النظام التركي
�أخالقية ح�سن الجوار ،دون
االلتفات الى واقع التاريخ
والجغرافية.

�إن التوغ ��ل الرتك ��ي الوق ��ح دلي ��ل �آخ ��ر عل ��ى
ف�ش ��ل احلكوم ��ات املتعاقب ��ة من ��ذ  2003لي� ��س
يف ا�س ��تعادة �أركان الدول ��ة العراقي ��ة ،وتوفري
حياة كرمي ��ة ل�س ��كانه ،و�إمنا يف �إيج ��اد القوة
الع�سكرية وامل�ؤثرات االقت�صادية املدعومة من
كاف ��ة �أبناء ال�شعب العراق ��ي ،للدفاع عن حرمة
الب�ل�اد و�سيادته ��ا ،لق ��د ذهبت ث ��روات العراق
ث ��اين �أكرب دول ��ة نفطية يف الع ��امل� ،إ�ضافة اىل
املميزات الأخرى التي يحظى ،يف مهب الريح.
ومل يعد خافي ًا �إىل �أين.
وال ت�ستبع ��د بع� ��ض التقاري ��ر ب�أن ��ه م ��ن حيث

 د .فالح احلمـراين

املب ��د�أ جرى االتفاق بني بغ ��داد والعراق للقيام
به ��ذه العملية ،خ�ل�ال الزيارة ال�سري ��ة لرئي�س
املخابرات الرتكية هاكان فيدان �إىل بغداد ،يف
 9حزيران .ويف ه ��ذا ال�صدّد  ،يعترب املحللون
تبادل املذكرات الدبلوما�سية بني الطرفني� ،أو ًال
وقب ��ل كل �ش ��يء ،ال تع ��دو غري لعب ��ة من جانب
الع ��راق "للحف ��اظ عل ��ى م ��اء الوج ��ه"  ،ولي�س
�أكرث م ��ن ذلك  ،وي�ؤكدون �أن بغ ��داد  ،من حيث
املب ��د�أ  ،ت�ستفيد من �ضعف الت�شكيالت امل�سلحة
م ��ن ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين املنت�شرة يف
�أرا�ضيها ،على �أيدي الأتراك.
ويط ��رح عدد م ��ن اخلرباء وجه ��ة نظر خمتلفة
قلي�ل ً�ا� ،إن ت�صعي ��د العملي ��ات الرتكي ��ة �ض ��د
امل�سلح�ي�ن الأك ��راد الأتراك يف �شم ��ايل العراق
�أظهر ا�ستع ��داد �أنقرة لغزو الأرا�ضي العراقية،
حت ��ى ل ��و كان ��ت تخاطر بتدم�ي�ر العالق ��ات مع
بغ ��داد ،وو�صف ��ت وزارة الدف ��اع الرتكية هذه
العملي ��ة ب�أنه ��ا الأك�ب�ر يف املنطق ��ة عل ��ى مدى
ال�سن ��وات اخلم� ��س املا�ضية .وعل ��ى الرغم من
�أن تركي ��ا هاجم ��ت ت�شكي�ل�ات ح ��زب العم ��ال
الكرد�ست ��اين يف �شم ��ايل الع ��راق ل�سن ��وات
عدي ��دة� ،إال �أن ن�ش ��ر القوات الربي ��ة حدث غري
عادي ،ويو�ض ��ح ت�صاعد مدى �إحل ��اح و�أهمية
ه ��ذه العملي ��ة لإ�ضع ��اف �أ�صول ح ��زب العمال
الكرد�ست ��اين بالن�سب ��ة لأنق ��رة يف الوق ��ت
احل ��ايل .ويف هذه احلالة ي ��رى املحللون :من
املهم للأتراك يف ظروف تزايد الن�شاط القتايل
املناه� ��ض لرتكيا للأك ��راد يف �سوري ��ا ،تعطيل
الط ��رق اللوج�ستية لوحدات ق ��وات الدفاع عن
النف�س من قواعد حزب العمال الكرد�ستاين.
وكم ��ا يعتق ��د اخل�ب�راء ف� ��إن ق ��درات احلكومة
العراقي ��ة بدورها حم ��دودة ،و�إنه ��ا غري قادرة
على ال�صمود يف وجه هذه العمليات الع�سكرية
الرتكية ،لكن مثل هذا الت�صعيد ال يزال يخاطر
ب�إثارة توترات دبلوما�سية بني تركيا والعراق،
اعتماد ًا على مدة و�شدة العمليات القتالية ،وعلى
الرغم م ��ن اعرتا�ضها على ه ��ذه العمليات على

�أ�سا� ��س انتهاكها لل�سي ��ادة العراقية  ،ف�إن بغداد
لي� ��س لديها نفوذ اقت�ص ��ادي على �أنق ��رة ،لأنها
تعتمد جزئي ًا على تركيا يف التجارة ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ال متار�س احلكومة الفدرالية العراقية
�سيط ��رة �إقليمية كامل ��ة على الأر� ��ض العراقية
وال عل ��ى جمي ��ع الق ��وات امل�سلح ��ة العاملة يف
املنطق ��ة ،ولكن �إذا قامت تركي ��ا بغزو اجلنوب
(من � IKإىل الأرا�ضي العراقية الفيدرالية) �أو
�إذا قام ��ت بعمليات بالقرب من النقاط ال�ساخنة
املتوترة  ،مثل �سنجار �أو منطقة كركوك الغنية
بالنف ��ط  ،فقد ي�شعر العراق ب�أنه م�ضطر للدفاع
عن نف�س ��ه دبلوما�سي ًا �أو ع�سكري� � ًا ،على الرغم
من عدم وجود احتم ��ال للرد الع�سكري الفعال،
ويف هذا ال�صدد  ،يجري الت�أكيد على �أن حدود
العملي ��ة الرتكية قد مت االتف ��اق عليها بو�ضوح
م ��ع بغداد .واتفق الطرفان خ�ل�ال زيارة فيدان
على ه ��ذا الأمر ،وال ميكن �أن يق ��ال عن ت�سوية
ع ��دد من امل�شاكل االقت�صادي ��ة .مبا يف ذلك دفع
النفط امل�صدر من العراق �إىل تركيا.
هناك �إجماع بني املراقبني ب�أن تركيا �ستوا�صل
القيام بالعمليات الع�سكرية املعادية لت�شكيالت
حزب العمال الكرد�ست ��اين يف العراق  ،وكذلك
يف �سوريا املج ��اورة  ،على الرغم من رد الفعل
ال�سلب ��ي املتزاي ��د عل ��ى ذل ��ك م ��ن احلكوم ��ات
الإقليمي ��ة والغربي ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بتو�سي ��ع
الوج ��ود الع�سك ��ري الرتكي يف اخل ��ارج .و�إذا
زادت تركيا ب�ش ��كل كبري من ن�شاطها الع�سكري
يف �شم ��ايل الع ��راق  ،ف�إنها تخاط ��ر بالتعر�ض
لعقوب ��ات و�إف�ساد عالق ��ات دبلوما�سية مع كل
م ��ن جريانها والدول الغربية ،خا�صة يف �ضوء
االنت�شاري ��ن الآخرين املثري للج ��دل لرتكيا يف
ليبيا و�سوريا .لكن �أنق ��رة �ستوا�صل م�ساعيها
مبنع ظهور دولة كردية م�ستقلة داخل حدودها
�أو بالقرب منها ،والتي تعتربها تهديد ًا �إقليمي ًا
خط�ي� ً
را وتهديد ًا ل�سيادتها .وو�صفت ال�سلطات
الرتكي ��ة الر�سمي ��ة زي ��ادة ع ��دد الهجم ��ات ذات
ال�صلة بحزب العمال الكرد�ستاين على القواعد

الرتكي ��ة يف �سوريا وجنوبي تركيا ب�أنها �سبب
ب ��دء هذه املراح ��ل الأخرية م ��ن عملية املخلب.
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،يج ��ادل اخل�ب�راء ب�أنه لي�س
م ��ن الوا�ضح له ��م ما �إذا كان هن ��اك بالفعل مثل
ه ��ذا االرتفاع الكب�ي�ر يف ن�شاط ح ��زب العمال
الكرد�ستاين يف الأرا�ضي ال�سورية والرتكية.
ونقل ��ت بواب ��ة " غازيت ��ا ـ رو" الإخباري ��ة ع ��ن
الفريق فالريي زابارينك ��و ،نائب رئي�س �إدارة
العملي ��ات الرئي�سي ��ة لهيئ ��ة الأركان العام ��ة
للق ��وات امل�سلح ��ة الرو�سي ��ة ترجيح ��ه ب� ��أن
وحدات ووحدات �سالح اجلي�ش ال�سابع (املقر
 ديار بكر) �شارك ��ت ب�شكل مبا�شر يف الأعمالالقتالية .و�أ�شار القائ ��د الع�سكري �إىل �أن فيلق
اجلي�ش ال�سابع  ،القوي للغاية من حيث القتال
والقوة العددية ،م�س�ؤول عن معظم املحافظات
احلدودي ��ة مع �سوريا و�إي ��ران والعراق .وهي
ت�شم ��ل فرق ��ة امل�ش ��اة الثالث ��ة ،و  20و 172
ل ��واء م ��درع  ،و  16و  70ل ��واء ميكانيك ��ي ،و
 2و � 6ألوي ��ة م�ش ��اة �آلية  ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �ألوية
احل ��دود واجلب ��ال والكومان ��دوز .و�أ�ض ��اف:
"�إن ت�شكي�ل�ات ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين،
بطبيع ��ة احلال  ،غري قادرة عل ��ى �إبداء مقاومة
كبرية ملثل ه ��ذا اجلي�ش القوي ،الذي يعد �أكرث
ا�ستعداد ًا وف ًقا ملعاي�ي�ر الناتو ،ويعتقد فالريي
زابارينك ��و �أن ��ه يف عملي ��ة "بن� ��س كارت ��ال"،
ا�ستغنى الأت ��راك حت ��ى الآن مب�شاركة القوات
الربي ��ة ،ويخل� ��ص القائ ��د الع�سك ��ري �إىل �أن ��ه
"فيما يتعلق مبعايري القانون الدويل و�سيادة
الدول ��ة ،يف هذه احلال ��ة بالذات ،ف� ��إن القاعدة
القدمي ��ة وغ�ي�ر املك�ش ��وف عنه ��ا تدخ ��ل حي ��ز
التطبيق � -إن الط ��رف الذي لديه �أكرب عدد من
الفرق الع�سكرية ميتلك احلق".
وعلى ال�صعي ��د الدبلوما�س ��ي اكتفت احلكومة
العراقي ��ة با�ستدعاء ال�سف�ي�ر الرتكي يف بغداد
ل ��وزارة اخلارجي ��ة العراقي ��ة لت�سليم ��ه مذكرة
احتج ��اج �أخ ��رى فيما يتعل ��ق ب�أعم ��ال القوات
امل�سلح ��ة الرتكي ��ة يف �شمايل الب�ل�اد .جاء ذلك
يف  18حزي ��ران كما ن�ش ��رت وزارة اخلارجية
العراقي ��ة عل ��ى �صفحته ��ا على توي�ت�ر .يف 15
حزي ��ران � ،أطلق ��ت تركيا عملية املخل ��ب ـ النمر
اجلوية يف �شم ��ايل العراق  .ومت وفق خمتلف
التقاري ��ر تدم�ي�ر  81قطع ��ة م ��ن عنا�صر حزب
العم ��ال الكرد�ست ��اين  ،مب ��ا يف ذل ��ك املالج ��ئ
واملخابئ .ورغ ��م ا�ستدع ��اء وزارة اخلارجية
العراقي ��ة ال�سفري الرتكي يف بغ ��داد فاحت يلدز
يف  16حزيران  ،حي ��ث ت�سلم مذكرة احتجاج،
مت اعتب ��ار ًا م ��ن  17حزي ��ران ن�ش ��ر الق ��وات
اخلا�ص ��ة الرتكي ��ة يف �شمايل الع ��راق .وتعمل
القوات اخلا�صة حالي� � ًا يف املنطقة بدعم ن�شط
من اجلو وحتت غطاء نريان املدفعية.

العدد ( )4703ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )22حزيران 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ثقافة
باليت المدى

حمدي التكمجي� ..أفول جنم �آخر من ذلك اجليل

� ستار كاوو�ش

متابعة املدى

في فجر يوم ال�سابع ع�شر من حزيران  ،2020وافت المنية وغاب
عنا الفقيد الدكتور حمدي �شكر عبا�س التكمجي عن عمر ناهز
الواحد والت�سعين عام ًا في العا�صمة الأردنية عمان .رحل الفقيد
بعد �أن عانى �أ�شد المعاناة جراء المر�ض الع�ضال الذي فتك به في
ال�سنوات الأخيرة .ولد الفقيد في حي �صبابيغ الآل من ر�صافة
بغداد عام  .1929والفقيد هو نجل طيب الذكر الحاج �شكر عبا�س
التكمجي ،و�شقيق كل من الفقيد الدكتور الإقت�صادي حافظ �شكر
التكمجي والمهند�س ح�سين �شكر التكمجي.

�أكمل الفقيد الدرا�س ��ة الأولية يف املدر�س ��ة
اجلعفري ��ة ،ولينتق ��ل بعده ��ا �إىل �إكم ��ال
درا�س ��ته يف املتو�س ��طة املركزي ��ة ث ��م
الإعدادية املركزية يف بغداد .وانخرط منذ
�س ��ن مبكرة بحما�س يف الن�ش ��اط الوطني
الدميقراط ��ي �ض ��د الهيمن ��ة الأجنبية على
البالد وه�شا�شة احلكم ونزعته البولي�سية
وم ��ن �أجل بن ��اء العراق ح ��ر ومزدهر ،كما
�س ��اهم مع مبادرة �ش ��قيقه الدكت ��ور حافظ
التكمج ��ي و�ص ��ديق العمر ال�ش ��هيد حممد
�صالح العبلي يف م�سرية التنوير عرب فتح
مكتبة يف حملة قنرب علي بغداد تعني بن�شر
وبي ��ع الكتب لرتوي ��ج الثقاف ��ة التقدمية،
مت�أثرين مبا �أفرزته �أجواء احلرب العاملية

الثانية �ض ��د الفا�ش ��ية والنازية م ��ن �أفكار
حترري ��ة ودميقراطية ،ه ��ذه الظروف هي
التي قربته من احلزب ال�شيوعي العراقي
و�أفكاره و�سيا�سته �ش�أنه يف ذلك �ش�أن املزيد
من �أبناء وبن ��ات جيله ،جيل التنوير جيل
الباحثني عن احلقيقة ،جيل الإ�ص ��رار على
نق ��ل وادي الرافدي ��ن �إىل عتبة احل�ض ��ارة
والتم ��دن و�إنت�ش ��اله م ��ن حال ��ة الب�ؤ� ��س
والركود االجتماعي والإقت�صادي.
يف �أواخ ��ر الأربعيني ��ات ،ق ��رر وال ��ده
ال�ص ��نايعي و�صاحب الور�ش ��ة والذي كان
يع�ي�ر �أهمية للعلم �إر�س ��ال ال�ش ��اب حمدي
التكمج ��ي لتلق ��ي التعلي ��م يف الوالي ��ات
املتح ��دة يف ف ��رع هند�س ��ة امليكاني ��ك ،هذا
الفرع ال ��ذي له عالقة مبهن ��ة الوالد .وبعد
�س ��نوات ع ��اد �إىل العراق ليكمل م�ش ��واره
املهن ��ي وال�سيا�س ��ي .وكان �ش ��عب العراق
قد خرج للتو من �إنتفا�ض ��ة ت�ش ��رين الثاين
ع ��ام  ،1952هذه الإنتفا�ض ��ة املجيدة التي
�ألهبت حما�س العراقيني و�أ�س ��قطت وزارة
تلو الوزارة وغريت ميزان القوى ل�ص ��الح
مطال ��ب اجلماه�ي�ر يف ع�ص ��رنة الدول ��ة
العراقي ��ة .وم ��ع ع ��ودة ال�ش ��اب حم ��دي
التكمج ��ي ،كانت الأج ��واء تتميز بقدر من
تراج ��ع الأج ��واء البولي�س ��ية مم ��ا �س ��مح
لقوى املعار�ض ��ة تعزيز ن�ش ��اطها وتوحيد
قواه ��ا .وكان من بني تلك الن�ش ��اطات قيام
منظمات اجتماعية كحركة �أن�ص ��ار ال�سالم
ورابط ��ة امل ��ر�أة العراقي ��ة و�إحت ��اد الطلبة
الع ��ام وال�ش ��بيبة ون�ش ��اط نقاب ��ي عم ��ايل
حم ��دود .وب ��ادر �أب ��ن املحل ��ة ال�ش ��اب �إىل

تنظي ��م فتيان حملتنا بفريق يدعى " فتيان
و�ش ��بيبة �أن�ص ��ار ال�س�ل�ام" ،وكان ي ��روي
لنا خماط ��ر حرب نووية كمج ��زرة الإبادة
اجلماعي ��ة لل�ش ��عب الياب ��اين الت ��ي نفذها
ح ��كام الواليات املتحدة �ض ��د هريو�ش ��يما
وناغازاكي ،هذا �إ�ض ��افة �إىل �س ��عيه لن�ش ��ر
الوع ��ي ونزع ��ات التنوي ��ر ملواجه ��ة حالة
التخل ��ف التي فر�ض ��ت عل ��ى العراقيني من
حكام ��ه وحماته ��م يف اخلارج .كما �س ��اهم
يف الن�ش ��اط ال�س ��ري للح ��زب ال�ش ��يوعي
العراقي خا�ص ��ة بعد تويل ال�ش ��هيد �س�ل�ام
عادل قيادة احل ��زب الذي ربطته مع الفقيد
حمدي التكمجي �أوا�صر من الود والطريق
امل�شرتك.
�إق�ت�رن الفقي ��د يف تل ��ك الف�ت�رة بال�س ��يدة
الفا�ض ��لة با�س ��مة البح ��راين و�أجنب ��ا
تباع� � ًا ذريتهم ��ا الثالثية ،املهند� ��س عبا�س
والدكت ��ورة زينب واملهند� ��س حيدر الذين

زرعوا البهجة لوالديه ��م بفريق جميل من
الأحفاد واحلفيدات.
بع ��د ثورة متوز ع ��ام  ،1958تفتحت �آفاق
�أم ��ام العراقيني ك ��ي ي�ض ��عوا بالدهم على
�س ��كة التق ��دم والع�ص ��رنة .وكان م ��ن بني
الإجراءات التي اتخذتها �س ��لطة متوز هو
العناية بالتعليم التي ت�ضمنت خطط مهمة
لإ�ش ��اعة التعليم يف خمتلف مراحله ،ومن
�ضمنها �إر�سال الطلبة املوهوبني يف بعثات
للتخ�ص ���ص يف خمتل ��ف الفروع وخا�ص ��ة
العلمي ��ة .وتقدم الفقيد بطل ��ب �إىل مديرية
البعثات للح�صول على �ش ��هادة الدكتوراه
يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة مو�سكو
يف عام  .1959و�ش ��ارك الفقيد يف ن�ش ��اط
جمعي ��ة الطلب ��ة العراقي�ي�ن ويف منظم ��ة
احل ��زب يف الإحتاد ال�س ��وفييتي ،و�إ�ش ��تد
ه ��ذا الن�ش ��اط خا�ص ��ة بع ��د كارث ��ة �ش ��باط
ع ��ام 1963؛ حي ��ث الغت مديري ��ة البعثات
املخ�ص�ص ��ات للطال ��ب حم ��دي التكمج ��ي
�ش� ��أنه يف ذلك �ش� ��أن كل الطلب ��ة العراقيني
الدرا�سني على ح�ساب احلكومة العراقية.
ومع ذلك ا�س ��تمر الفقيد يف تلقي درا�س ��ته
حت ��ى ح�ص ��وله عل ��ى �ش ��هادة الدكت ��وراه،
وع ��اد �إىل الع ��راق يف �أواخر ال�س ��تينيات
م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ليعم ��ل يف القط ��اع
اخلا�ص ،وا�س ��تمر يف مهنته حلني �شروع
ح ��زب البع ��ث بالتخطي ��ط لهجوم ��ه عل ��ى
احل ��زب ال�ش ��يوعي مما �إ�ض ��طر الآالف من
ال�ش ��يوعيني والدميقراطي�ي�ن �إىل الرحيل
عن بلدهم ،ومن �ض ��منهم حمدي التكمجي
ال ��ذي ا�س ��تقر يف العا�ص ��مة الأردنية حتى
�س ��اعاته الأخرية .و�أ�ص ��درالفقيد �سل�س ��لة
م ��ن الكتب لإحياء ذكرى من فقدهم العراق
من مفكرين وفنانني و�سيا�س ��يني من �أمثال
حممد �ص�ب�ري ويو�س ��ف العاين وال�شهيد
حمم ��د �ص ��الح العبل ��ي ،ليغن ��ي املكتب ��ة
العراقية مبزيد من تراثنا الإبداعي.
نودعك �أيها العزيز ،دون �أن نفارقك ،ودون
�أن متحى من ذاكرتنا وذاكرة كل من رافقك
وعرف ��ك �س ��ماتك يف اال�س ��تمرارية بالعمل
خل�ي�ر العراق .من قرير العني وب�س�ل�ام يف
مث ��واك الأخري ،وللأحبة م ��ن �آل التكمجي
...للعزي ��ز ح�س�ي�ن التكمج ��ي وللعزي ��زة
با�س ��مة البح ��راين قرينة الفقي ��د ولعبا�س
وزين ��ب وحي ��در ذري ��ة الفقي ��د وجلمي ��ع
�أحف ��اد وحفي ��دات الفقيد �آيات من ال�ص�ب�ر
وال�س ��لوان ون�ش ��ارككم احل ��زن يف ه ��ذا
الفقدان الأليم

في وعي التداول ..ق�صيدة النثر ومراودة ال�شعر
ري�سان اخلزعلي

()1
ال�ش ��عر يتغ�ّي�رّ كم ��ا تتغ�ي�ر احلي ��اة  ،يتغ�ي�ر بفعل
التح ��والت  :الفكري ��ة  ،الفل�س ��فية  ،ال�سيا�س ��ية ،
االقت�ص ��ادية  ،العلمي ��ة  ،االجتماعي ��ة ..الخ وي�أخذ
�أ�ش ��كاله وم�ض ��امينه تبع ًا لهذه التح ��والت ومديات
ت�أثريه ��ا يف وع ��ي ال�ش ��اعر ومدركات ��ه احل�س� � ّية ،
وكذل ��ك يف الوعي ��ه وباطنيت ��ه  ،فال�ش ��اعر ف ��رد من
جمتم ��ع ولي� ��س ف ��رد ًا يف جمتمع  .وق�ص ��يدة النرث
يف ال�ش ��عرية العراقية والعربية عموم ًا جاءت بعد
اله� � ّزة النوعي ��ة الت ��ي �أحدثها ال ��رواد  :ال�س ��ياب ،
البياتي  ،نازك املالئكة  ،بلند احليدري  ،يف �ش ��كل

الق�ص ��يدة ذات ال�ش ��طرين االفقي�ي�ن � ،أي الق�ص ��يدة
االفقية  ،وهي الت�س ��مية الأدق من الت�سمية املعتادة
– الق�صيدة العمودية  .وقد �أُطلق على هذه اله ّزة
ثورة ال�ش ��عر العربي احلديث نظ ��ر ًا جلدّة وحداثة
ال�شكل وامل�ضمون الل َذين جاءت بهما رغم املحافظة
عل ��ى الوح ��دات ( اخلليلي ��ة ) ذاته ��ا ولك ��ن بتنويع
ايقاع ��ي مغاي ��ر عددي� � ًا � ،إ�ض ��افة اىل التنوي ��ع يف
التقفي ��ة  :التقفي ��ة اخلارجية والداخلي ��ة  ،وغريها
من اجلمالي ��ات  .لقد جاء التحوّ ل مت�أ�ص�ل ً�ا وذاهب ًا
اىل الت�أ�ص ��يل  ،وم ��ع ذلك واجه ال�ت�ردد يف القبول
والتلق ��ي  ( ،..وال ��كالم هنا يحت ��اج اىل الكثري من
اال�ستطراد ) .
()2
ق�ص ��يدة النرث  -ك�ش ��كل الحق يف ال�ش ��عرية العراقية
والعربية  -جاءت بفعل من خارج الت�أ�ص ��يل  ،جاءت
بفع ��ل حتوالت �ش ��عرية �أوربية  ،الفرن�س ��ية حتديد ًا ،
بعد �أن ك�ش ��فت ( �س ��وزان برنار ) بتنظرياتها الالمعة
عن �أ�س ��لوبية وجماليات ه ��ذه الق�ص ��يدة  ،وقد لفتت

االنتب ��اه اليها كث�ي�ر ًا  ،وتلقف تنظرياته ��ا الكثري من
ال�شعراء وبخا�صة جماعة جملة �شعر اللبنانية .
نعم  ،ق�ص ��يدة النرث  ،وبعيد ًا عن التف�ص ��يل والإ�شارة
اىل جذور النرثية العربية ال�سيما يف �ش ّقها ال�صويف
 ،حتقق الآن ح�ضور ًا عالي ًا بنماذجها النوعية املتقدمة
و�ش ��عرائها املثقفني رغ ��م كرثة َمن ي�ست�س ��هل كتابتها
مبناخ ان�شائي .
�إنَّ �أه ��م م ��ا تواجه ��ه ق�ص ��يدة الن�ث�ر يف التلق ��ي  ،هو
غياب االيقاع متناوب التكرار  -االيقاع املو�س ��يقي ،
ب�إعتبار�أن َّ ال�ش ��عر يقوم ا�سا�س ًا على تنغيم مو�سيقي
يُ�ش ��اغل حا�س ��ة ال�سمع وعمق االن�ص ��ات  .لقد �إجرتح
ّ
منظروها بدائل اخرى للإيقاع املو�س ��يقي  :التوازي
َّ
 ،الفراغ ��ات  ،التكرار  ،ال�ص ��ورة  ،..ومع ذلك ظل هذا
االج�ت�راح زائغ� � ًا  ،مما جعلها يف ت�ض ��اد مع ق�ص ��يدة
ال�ش ��عر  .اّال �أن امله ��م فيه ��ا هو م ��راودة كمية ال�ش ��عر
املكتن ��زة يف الن�ث�ر وتطويعه ��ا يف ن�ص ��و�ص مر ّكزة
و�أُخ ��رى مفتوح ��ة ،...انه ��ا يف املركز ال�ش ��عري حني
يتحقق ثبات املوهبة والثقافة والتجربة ...

غربة اجلمال وجمال الغربة
تعرفتُ بامل�صادفة على عازف املو�سيقى دِيك يف مدينة خوركم جنوبي
هولن ��دا ،وقد �أثار �إنتباهي مظه ��ره البوهيمي الذي َذ َّك� � َرين ب�إع�ضاء
فرقة (رولنغ �س ��تونز) ،حيث كان نحيف ًا وي�ش� � ّد �ش ��عره بقطعة قما�ش
ملون ��ة ،فزرت� � ُه عدة م ّرات يف ال�ص ��الة التي يتمرن فيه ��ا ،ع َّله يعينني
على �إيجاد مر�س ��م �ص ��غري بثمن منا�س ��ب يف هذه املدينة التي يعرفها
جي ��د ًا (كما يعرف جي ��وب بنطاله) كما يقول املث ��ل الهولندي .ولكون
طبيعتي ال�شخ�صية تدفعني دائم ًا للإم�ساك بامل�صادفات وا�ستثمارها،
ك ��ي �أم�ض ��ي ب�س ��هولة مع احلي ��اة والر�س ��م ،ل ��ذا �إغتنمتُ وج ��ود دِيك
و�إ�ست�ش ��رته حول بع�ض التفا�صيل التي تتعلق بالفن يف هولندا .كان
قد م�ض ��ى �ش ��هران على وجودي يف البلد ،وقد �س�ألته ذات مرة بعد �أن
انته ��ى من بع�ض متارين العزف على الغيتار ،عن نوع املجالت الفنية
املخت�ص ��ة بالر�س ��م يف هولندا ،فرفع �إ�صبعه كمن تذكر �ش ��يئ ًا� ،إ�شار ًة
من ��ه اىل �أن انتظ ��ر حلظ ��ة ،ثم توجه نح ��و الطاولة وكت ��ب على ورقة
�صغرية� ،أ�سماء املجالت املهمة التي ُتعنى بالفن الت�شكيلي ،منها تابلو
وباليت و�أتيليه .وهذه كانت اخلطوة الأوىل التي م�ض ��يت معها نحو
فن الأرا�ض ��ي املنخف�ض ��ة� ،أنا اجلديد يف هذا البلد املليء بالر�سامني.
وقته ��ا مل تكن نقودي كافية للبذخ يف �ش ��راء الأعداد اجلديدة من هذه
املج�ل�ات الفاخرة ،ل ��ذا توجهت نح ��و باعة الكتب واملج�ل�ات القدمية
ل�ش ��راء الأع ��داد التي م َّر عليها بع� ��ض الوقت .كانت جمل ��ة �أتيليه هي
التي �إ�س ��تحوذت على �إهتمام ��ي �أكرث من غريها ،لتوف ��ر �أعداد كثرية
منه ��ا وب�س ��بب طباعتها اجلميل ��ة وموا�ض ��يعها حول تقنيات الر�س ��م
وكذل ��ك حواراتها مع فنانني له ��م مكانة جيدة يف هولندا ،وكنت �أعود
لهذه املجلة دائم ًا لأتطلع ملحتوياتها ،فهي م�ص ��در جميل وجديد يقول
الكثري عن فن هذا البلد.
م�ض ��ى الوقت وح�ص ��لتُ على مر�س ��م يف ريف مقاطع ��ة درينته حيث
الهدوء يعم كل �ش ��يء ،ف�إنغمرتُ بالر�س ��م ،و�أقمتُ معر�ض� � ًا هنا و�آخر
هناك ،منطلق ًا يف هذا الطريق امللون .وذات يوم ،وبينما كنتُ منهمك ًا
بالر�س ��مَّ ،
رن جر�س التلفون ،وبعد حلظات و�ص ��لني �ص ��وت املتحدث
(يوم ��ك طيب �س ��يد كاوو�ش� ،أنا املح ��رر الفني تي ��م فريانت من جملة
�أتيلي ��ه ،و�أود �أن �أُجري معك ح ��وار ًا حول �أعمالك وجانب من حياتك،
و�إن كن ��ت موافق� � ًا عل ��ى ذلك ،فه ��ل ميكنني �أن �أح�ض ��ر اىل مر�س ��مك؟
وماهو الوقت املنا�سب؟) موافق؟؟ هكذا ت�ساءلت مع نف�سي و�أنا �أنظر
اىل �أعداد املجلة ذاتها ،وقد افرت�ش ��ت �أر�ضية املر�سم ،ف�أجبته ب�صيغة
�س� ��ؤال (ه ��ل قلت جملة �أتيلي ��ه؟) ف�أكد يل ذلك� .ش ��عرت وقته ��ا �أن ثمة
كتفي لتط�ي�را بي نحو �س ��عادة بالغة ،وتذكرت
جناح ��ان ق ��د نبتا على َّ
�أ�ص ��دقائي يف بغ ��داد .كي ��ف ال؟ وجمل ��ة �أتيلي ��ه تهت ��م ب ��ي وتع�ت�رف
بوج ��ودي كفنان خ ��ارج بلدي ،ويف بل ��د مليء بفنانني �أق ��ل ما ميكن
�أن �أطلقه عليهم هو �أنهم (�س ��حرة الفن) ،وفوق هذا تر�س ��ل املجلة �أحد
حمرريها ملر�سمي الب�سيط الذي توقعتُ �أن ال �أحد يعرف مكانه .اتفقنا
على املوعد ،وب�س ��رعة كبرية رتبتُ مر�س ��مي الفو�ض ��وي و�أخليته من
بع�ض اللوحات غري املكتملة وبع�ض التفا�ص ��يل التي تتعلق مب�شاريع
قادمة .ويف الوقت املحدد ح�ض ��ر ال�ص ��حفي ملر�س ��مي وق�ض ��ينا طول
النهار مع ًا ،حيث تعلقت �أ�سئلته بالتقنيات وال�شخو�ص التي �أر�سمها.
حدثت ��ه عن �أمي يف بغ ��داد ولوحاتي التي تركتها هناك ،عن مر�س ��مي
اجلدي ��د هنا ،عن الأغاين الهولندية التي �أ�س ��تمع اليها �أثناء الر�س ��م،
وع ��ن اخلي ��ارات املتعددة يف هذا البلد الذي ي�ض ��م �أك�ث�ر من ثمامنئة
متح ��ف ،فح�ي�ن ال يعجب ��ك الف ��ن الكال�س ��يكي ولوح ��ات رميربان ��ت،
ميكنك �أن تتوجه اىل متحف كوبرا ،و�إن كان هذا ال يثري عندك �ش ��يئ ًا
فت�س ��حب خطاك نحو متحف فان غوخ ،و�إن كنت تريد �أن ترى �ش ��يئ ًا
خمتلف ًا ،فب�إمكانك عندها زيارة متحف الهاي ،وهكذا تتعدد اخليارات
واحللول الفنية لت�ص ��ل حتم ًا يف النهاية اىل �شيء يتطابق مع ذائقتك
وم ��ا تريده من الر�س ��م .ذهب ال�ص ��حفي تي ��م اىل املجل ��ة وبقيت �أفكر
بكلماته وما �أثاره من �أ�سئلة ومو�ضوعات.
بع ��د يومني �إت�ص ��لتْ بي مدي ��رة حترير املجلة لورا خ ��رون ،تخربين
ب�أنها بعد �أن �إطلعت على احلوار و�ص ��ور اللوحات ،قررت �أن تت�صدر
واح ��دة م ��ن لوحاتي غ�ل�اف املجلة كام�ل ً�ا ،ف�ش ��كرتها على الف ��ور ،ثم
�ضحكت يف �س ��ري وتذكرتُ كيف كنت قبل فرتة لي�ست بعيدة ا�شرتي
الأع ��داد القدمية فقط من هذه املجلة ،لأن الأعداد اجلديدة ثمنها لي�س
يف متن ��اول اليد ،لكن العدد اجلديد �س�أ�ش�ت�ريه حتم ًا فور خروجه من
املطبعة ،لأن غالفه �سيكون واحدة من لوحاتي.
كانت مجلة �أتيليه هي التي �إ�ستحوذت
على �إهتمامي �أكثر من غيرها ،لتوفر
�أعداد كثيرة منها وب�سبب طباعتها
الجميلة وموا�ضيعها حول تقنيات الر�سم
وكذلك حواراتها مع فنانين لهم مكانة
جيدة في هولندا

ب����ي����ن����ه����ا �أع��������م��������ال ������ض�����ي�����اء ال�������ع�������زاوي

كلود وفران�س ليمان يقدمان  44عم ًال فني ًا من مجموعتهما في مزاد كري�ستيز
متابعة املدى
جامعا الأعمال الفنية الفرن�سيان كلود
قرر ِ
وفران�س ليمان ،اللذان �س ��اهما يف تقدمي
العديد من �أعمال فناين ال�ش ��رق الأو�س ��ط
للجمه ��ور الباري�س ��ي من ��ذ الع ��ام ،1988
الت�ب�رع ب� �ـ  44عم ًال فني ًا م ��ن جمموعتهما
ال�شخ�ص ��ية من الأعمال الفني ��ة الإبداعية
املعا�ص ��رة لفنان�ي�ن من ال�ش ��رق الأو�س ��ط
واليابان وفرن�س ��ا .وع ِهد هذان الزوجان
�إىل دار كري�س ��تيز للم ��زادات يف باري� ��س
ببي ��ع ه ��ذه الأعم ��ال الفنية ،حيث �س ��يتم
توظي ��ف ريع هذا املزاد اخلريي مل�س ��اندة
الفنان�ي�ن ال�ش ��باب مم ��ن ت�أث ��روا بجائحة
كورون ��ا احلالي ��ة ،ولدعم �ص ��ندوق كلود
وفران� ��س ليم ��ان التاب ��ع ملعه ��د الع ��امل
العرب ��ي يف باري�س والذي يهدف لتمويل
عمليات اال�ستحواذ امل�س ��تقبلية ،وتنظيم
املعار� ��ض ،و�إج ��راء الأبح ��اث ،ون�ش ��ر
كتالوجات املعار�ض.
و�س ��تعر�ض الأعم ��ال الفنية يف مزاد عرب

الإنرتن ��ت بدء ًا م ��ن  24حزي ��ران ولغاية
 16متوز ،حيث يرتاوح ال�سعر التقديري
للعم ��ل بني  1،000يورو وحتى 40،000
يورو.
وقدم الزوجان كل ��ود وفران�س ليمان يف
ت�ش ��رين الأول  2018هب ��ة ثمين ��ة قوامها
 1300قطع ��ة فني ��ة لفنان�ي�ن م ��ن ال�ش ��رق
الأو�س ��ط �إىل املتحف التاب ��ع ملعهد العامل
العرب ��ي يف باري� ��س ،وكان ��ت ه ��ذه �أكرب
جمموع ��ة مقتني ��ات يت ��م التربع به ��ا �إىل
املعهد منذ ت�أ�سي�س ��ه يف الع ��ام  1980من
قب ��ل  18دول ��ة عربي ��ة .وبعد ع ��ام واحد
فقط زاد عدد الأعمال الفنية املمنوحة �إىل
 1،500عمل.
وتعك� ��س الأعم ��ال الـ � 44س ��تني عام ًا من
التط ��ور الفن ��ي يف جميع �أنحاء ال�ش ��رق
الأو�س ��ط ،بدء ًا م ��ن العمل الأب ��رز للفنان
�ش ��فيق عبود حتت عنوان "مو�س ��م" لعام
وانته ��ا ًء مبجموعة من ت�س ��ع �أعمال فنية
مت �إنتاجها يف عامي  2020-2019حول
حري ��ق كاتدرائية نوتردام الذي �ش ��ب يف
ني�س ��ان  .2019و�أطلق كل ��ود ليمان ـفكرة

امل�ش ��روع حني كان �ش ��اهد ًا على دمار هذا
ال�ص ��رح التاريخي من داخ ��ل معهد العامل
العرب ��ي املط ��ل مبا�ش ��رة عل ��ى كاتدرائية
نوتردام.
و قال جاك النغ ،وزير الثقافة الفرن�س ��ي
الأ�س ��بق ورئي� ��س معه ��د الع ��امل العربي:
"�إن كلود وفران�س ليمان ،اللذين ا�شتهرا
ب�سخائهما ،كانا من �أوائل من �آمن ب�إبداع
الفنانني املعا�صرين يف العامل العربي� .إن
الأعمال اخلريية ت�ش ��كل مغامرة �إن�سانية
نبيل ��ة ،تنمو وتزده ��ر با�س ��تمرار ،وعلى
هذا الأ�س ��ا�س �أ�ص ��بح الزوجان الداعمان
ملتحف معهد العامل العربي داعمني � ً
أي�ض ��ا
للفنان�ي�ن العرب ،و�إنه مل ��ن دواعي فخري
�أن �أ�س ��اهم ب ��دوري يف رعاية ه ��ذا املزاد
اخلريي املهم".
من جهتها ،قالت فال�ي�ري ديدييه ،خبرية
الف ��ن املعا�ص ��ر واالنطباع ��ي ل ��دى دار
كري�ستيز�" :إنه من دواعي �سروري تنظيم
ه ��ذا امل ��زاد اخل�ي�ري يف باري�س ل�ص ��الح
�صندوق كلود وفران�س ليمان التابع ملعهد
العامل العربي� .أ�ش ��عر �شخ�ص ��ي ًا ب�إعجاب

كب�ي�ر جت ��اه كل ��ود وفران� ��س ،وبالأخ�ص
كرمهم ��ا الالحمدود ،فهما كر�س ��ا حياتهما
بالكامل لدعم ه� ��ؤالء الفنانني ونحن على
ثقة ب�أن جامعي الأعمال الفنية �سيدعمون
مبادرته ��م ال�س ��خية لإحي ��اء ن�ش ��اط معهد

العامل العربي يف باري�س".
يعترب �ش ��فيق عبود (� )2004-1926أحد
�أهم رواد الفن العربي يف القرن الع�شرين.
مت ��زج لوحات ��ه مع ��اين احلري ��ة والل ��ون
والأ�ض ��واء والف ��رح ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن كونه ��ا

ج�س ��ر ًا ممتد ًا بني امل�شهد الفني الفرن�سي
واللبناين وامل�ش ��هد الأوروبي وال�ش ��رق
�أو�سطي .فهو فنان لبناين وباري�سي يف
�آن مع ًا ،وجت�س ��د �أعمال ��ه الفنية ذكريات
الطفول ��ة الت ��ي تربط ��ه بلبن ��ان واملناظر
الطبيعية له ��ذا البلد العربي ،حيث �أثرت
به جدته التي كانت تروي له ق�ص�ص� � ًا من
ذكريات املا�ض ��ي قبل و�صول العائلة �إىل
باري� ��س يف العام � .1947س ��يعر�ض يف
امل ��زاد عمالن لعب ��ود هما لوحة "مو�س ��م
 "1959وعمل بعنوان "تكوين" .
بد�أ �ض ��ياء العزاوي (موالي ��د بغداد عام
 )1939حياته الإبداعية عام  ،1964بعد
تخرجه من معهد الفنون اجلميلة والآثار
يف بغ ��داد ،حي ��ث �أث ��رت درا�س ��ته ح ��ول
احل�ض ��ارات القدمي ��ة وال�ت�راث العراقي
ب�ش ��كل عميق على �أ�سلوبه الفني ،و�سعى
يف �أعمال ��ه الأوىل للرب ��ط ب�ي�ن عنا�ص ��ر
الثقاف ��ة املرئي ��ة يف املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر.
ويعت�ب�ر الع ��زاوي واحد ًا م ��ن رواد الفن
احلدي ��ث يف الع ��امل العرب ��ي ،وتتن ��وع
�أعمال ��ه بني الر�س ��م والنحت واملطبوعات

والكت ��ب الفنية .يعي� ��ش ويعمل العزاوي
يف لن ��دن من ��ذ ع ��ام  ،1976لكن ��ه ال يزال
ي�ستمد الإلهام من وطنه الأم العراق.
تتمث ��ل �أعمال الفنان �ض ��ياء العزاوي يف
ه ��ذا امل ��زاد بثالثة قط ��ع فنية منه ��ا لوحة
"البح ��ث ع ��ن رم ��ز" 2006 ،ومنحوت ��ة
"احل ��رف العرب ��ي" ، 2005-1984
كم ��ا �س ��اهم ب�أح ��د الأعم ��ال ح ��ول حريق
كاتدرائي ��ة نوت ��ردام بعن ��وان "حتيت ��ي
�إىل نوت ��ردام" 2019 ،وتق ��در قيمته بني
 30،000 – 20،000يورو.
�أم ��ا الفنان ��ة املغربي ��ة الفرن�س ��ية ناجي ��ة
ميحادجي (مواليد  )1950قدمت ر�ؤيتها
الفريدة ح ��ول حريق كاتدرائية نوتردام،
فلوحته ��ا بعن ��وان" العذراء م ��ع الطفل"
مر�س ��ومة بنف�س قيا� ��س التمثال املوجود
يف الكاتدرائي ��ة بالعن ��وان ذات ��ه ،كم ��ا
ا�س ��تلهمت م ��ن الأل ��وان الزرق ��اء ملعط ��ف
الع ��ذراء التي متيزت به ��ا لوحات بيليني
وف ��را �أجنيليك ��و .وترمز �أل ��وان اخللفية
احلمراء للوحة �إىل احلريق و�إىل الزجاج
َّ
املع�شق لنوافذ الكاتدرائية.
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بنت دجلة
�صدرت عن دار املدى للروائي حم�سن الرملي روايته اجلديدة
"بنت دجلة" وهي اجلزء الثاين لرواية (حدائق الرئي�س)
ولك ��ن ميك ��ن قراءتها �أي�ض ��ا كرواية م�ستقل ��ة .يكتب الرملي
يف تقدمي ��ه لروايت ��ه �أن بنت دجل ��ة ينطبق عليها ما ن�ش ��رته
�ص ��حيفة الغاردي ��ان الربيطانية عن رواية الرملي ال�س ��ابقة
حدائ ��ق الرئي� ��س ،فعلى الرغم م ��ن جذورها املحلي ��ة� ،إال �أن
موا�ض ��يعها عاملية �أي�ض ًا� .إنها بحث عميق عن احلب واملوت
والظل ��م ،وت�أكيد لأهمية الكرامة وال�ص ��داقة ومعنى احلياة
و�س ��ط القمع ،بن ��ت دجلة رواية تر�ص ��د حت ��والت التاريخ
وخملفات الدكتاتورية الدموية والغزو واالحتالل.

ح

ول العا

لم

ك�شف الطريقة الأ�سا�سية لإطالة العمر
اك��ت�����ش��ف ع� �ل� �م ��اء ج��ام �ع �ت��ي
كامربيدج و�إدنربه �أن الن�شاط
ال��ب��دين امل �ك �ث��ف ي�خ�ف����ض من
خطر املوت املبكر.
وت� �ف� �ي ��د جم� �ل ��ة Lancet
 ،Global Healthب ��أن
ه��ذه ال��درا� �س��ة �شملت �سكان
 168دولة يف العامل ،التزموا
بتطبيق تو�صيات وتعليمات
م �ن �ظ �م��ة ال�����ص��ح��ة ال �ع��امل �ي��ة
ب�ش�أن الن�شاط ال�ب��دين ،التي
ت �ت �� �ض �م��ن مم��ار���س��ة مت��اري��ن
ريا�ضة الأيروبيك
(التمارين

 120و 150نب�ضة يف الدقيقة،
ول �ك��ن ه��ذا امل ��ؤ� �ش��ر مي�ك��ن �أن
يختلف ا�ستنادا �إىل م�ستوى
ال �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة لل�شخ�ص
وحالته ال�صحية.
وق � ��د ب �ي �ن��ت ن� �ت ��ائ ��ج حت�ل�ي��ل
ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ج �م �ع��ت� ،أن
الن�شاط ال�ب��دين يخف�ض عدد
الوفيات املبكرة بن�سبة .%15
وهذا يعادل �إنقاذ حياة حوايل
�أرب� �ع���ة م�ل�اي�ي�ن � �ش �خ ����ص يف
ال�سنة .وي�شري الباحثون� ،إىل
�أن هذا امل�ؤ�شر كان الأعلى يف
البلدان ذات الدخل املنخف�ض.
ووف� �ق� � ًا ل �ت �ق��دي��رات ال�ع�ل�م��اء،
ال �ه��وائ �ي��ة) ب �ح��دود  150على الطاقة من الأوك�سجني.
ميوت يف العامل �أكرث من ثالثة
ً
دق�ي�ق��ة �أ� �س �ب��وع �ي � ًا ،التي ويرتاوح النب�ض خالل �إجراء ماليني �شخ�ص �سنويا ب�سبب
حت�صل خاللها الع�ضالت ه��ذه ال�ت�م��اري��ن ال�ه��وائ�ي��ة بني اخلمول البدين.

غوغل مينح فر�صة مل�ستخدميه بتهنئة �آبائهم
يف "يوم الأب العاملي"
ق���رر حم���رك ال �ب �ح��ث الأم�ي�رك ��ي
"غوغل" �أن يحتفل بيوم الأب يف
 2020بطريقة خمتلفة ومميزة،
وذل��ك مبنحه فر�صة مل�ستخدميه
لتهنئة �آبائهم يف تلك املنا�سبة.
وق� ��ام "غوغل"� ،أم ����س الأح� ��د،
بتغيري �شعاره اليوم لكي يتنا�سب
م��ع ي��وم الأب ،وال ��ذي ه��و قابل
للنقر من �أج��ل ت�صميم معايدات
ل �ك��ل الآب � � ��اء و�إر�� �س ��ال� �ه ��ا ح��ول
ال �ع��امل .وج ��اءت ف�ك��رة "غوغل"
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ب� ��إر�� �س ��ال م �ع��اي��دات
رقمية �إىل الآب��اء مراعاة ل�سيا�سة
"التباعد االجتماعي" ،و�إق��ام��ة
امل�ل�اي�ي�ن داخ� ��ل م�ن��ازل�ه��م ت�ن�ف�ي��ذ ًا
لتعلميات احلجر املنزيل للوقاية
من فايرو�س "كورونا" امل�ستجد.

ب�سبب كورونا ..تراجع اجلرائم وازدياد االحتيال الإلكرتوين
رغم �أن تف�شي جائحة كورونا ّ
�شل احلياة يف
املخدرات يف ال�شوارع ب�شكل كبري يف العديد
كثري من ال��دول وخ�صو�ص ًا يف �أوروب��ا� ،إال
م��ن ال�ب�ل��دان منذ تف�شي امل��ر���ض� ،إذ �أغلقت
�أن املجرمني يجدون طرق ًا جديدة لال�ستفادة
ال�سلطات احل��دود وق�ي��دت حركة ال�سكان.
من الأزمة ،بدء ًا من املتاجرة بالأقنعة الطبية
لكن من ناحية ثانية ،ارتفعت ن�سبة �أ�شكال
والأدوية املزيفة ،و�صو ًال �إىل القيام بعمليات
�أخ��رى من اجلرائم التي يحاول فاعلوها
احتيال عرب الإنرتنت .يف العديد من البلدان
حتقيق الربح م�ستغلني تف�شي املر�ض .وقال
الأوروب �ي��ة� ،أبلغت ال�شرطة ع��ن انخفا�ض
وزير الداخلية النم�ساوي كارل نيهامر هذا
كبري يف ال�سلوك الإجرامي ال�شائع .وقالت
الأ�سبوع" :نحن ن�شهد انخفا�ض ًا يف عمليات
ال�شرطة اال�سبانية �إن��ه كان هناك انخفا�ض
ال�سطو وال�سرقة ،لكن يف الوقت نف�سه هناك
بن�سبة  50يف امل��ائ��ة ت�ق��ري�ب� ًا يف اجل��رائ��م
ازدي� ��اد يف ن�سبة اجل��رائ��م الإلكرتونية".
اجلنائية م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام ال�سابق ،و�أ��ش��ار
وقالت وك��االت �شرطة وق��وات �أمنية
نائب مدير قوة ال�شرطة الإ�سبانية املدنية،
ع��دة �إن عمليات االحتيال عرب
لورينتينو �سينا� ،إىل �أن��ه "ال �شك يف �أن
الإن �ت��رن � ��ت ت � � ��زداد ع�ل��ى
احلجر املنزيل يجعل تنفيذ اجلرمية �أكرث النا�س العمل من املنزل� ،أنها �شهدت تراجع ًا نطاق وا��س��ع يف �أنحاء
�صعوبة" .كما �أعلنت ال�سويد ،حيث ُطلب من يف عمليات ال�سطو .وانخف�ضت مبيعات �أوروبا.

�أجنلينا جويل  :انف�صايل عن براد بيت كان قراراً �صحيح ًا
تقول املمثلة الأمريكية �أجنلينا جويل �إنها طلبت الطالق
من املمثل واملنتج براد بيت من �أجل �أطفالها ال�ستة ،وفق ًا
ل�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية .وحتدثت املمثلة
البالغة من العمر  45عام ًا عن طالقها ب�صورة نادرة
يف مقابلة مع جملة «فوغ» وقالت �أجنلينا" :كان
ال�ق��رار ال�صحيح .م��ا زل��ت �أرك��ز على �شفائهم.
لقد ا�ستفاد البع�ض من �صمتي ،ويرى الأطفال
�أكاذيب عن �أنف�سهم يف و�سائل الإع�لام ،لكنني
�أذكرهم ب�أنهم يعرفون حقيقتهم" .وو�صفت
الفائزة بجائزة الأو�سكار �أطفالها ب�أنهم
"�ستة �شباب �شجعان و�أقوياء جد ًا"

 ح�سن ناظم
وزي ��ر الثقافة �ش ��ارك  ،ب�أعم ��ال م�ؤمتر
وزراء الثقاف ��ة يف ال ��دول الأع�ض ��اء
باملنظمة الإ�س�ل�امية للرتبي ��ة والعلوم
والثقاف ��ة (اي�سي�س ��كو) مب�ش ��اركة ٥٠
دول ��ة و ٢٢منظم ��ة دول َّي ��ة .ناظ ��م قال
ان عق ��د امل�ؤمت ��ر وم ��ا مت طرح ��ه م ��ن
�اق
قب ��ل املنظم ��ة الإ�س�ل�امية م ��ن �آف � ٍ
م�س ��تقبليَّة واع ��دة للعم ��ل الثق ��ايف
االفرتا�ض ��ي ملواجهة جائح ��ة كورونا والفن ��ون ان اقام ��ت ً
معر�ض ��ا �ش ��امال
�ضمن م�شروعها ال�سرتاتيجي الثقايف العماله قبل ع�شر �سنوات .
الرقمي .م�ض ��يفا ان اجلائحة ت�س ��ببت
ب�أزم ��ة ذات �آث ��ار خط�ي�رة يف جماالت  نادي هناوي
الثقافة والفنون والرتاث وال�سياحة  .الناق ��دة واالكادميية �ص ��در لها م�ؤخرا
كتاب بعنوان "جموح الن�ص وفرو�سية
الناقد �ش ��جاع م�س ��لم العاين "  ،تبحث
 ح�سني نعمة
املط ��رب الكبري ت�ض ��يفه رابطة �س ��ومر في ��ه مواط ��ن ال�ش ��جاعة النقدي ��ة حني
للثقافة والفنون يف معر�ضها الت�شكيلي تك ��ون فرو�س ��ية الناق ��د فع�ل ً�ا واعي� � ًا
الرقمي الذي �س ��يقام على من�صة وكالة ون�شاط ًا نقدي ًا واقعي ًا  ،ي�سرب االغوار،
ذي قار  ..ويذكر ان الفنان ح�سني نعمة وي�سبح يف االفاق ،متقن ًا ركوب الن�ص
ميار� ��س الر�س ��م من ��ذ �س ��نوات طويلة اجلام ��ح باح�ت�راف ،متحدي� � ًا ومغالي ًا
وكان مل�ؤ�س�س ��ة املدى لالعالم والثقافة وهو يقتن�ص اجلديد .

 .وقبل والدة �أطفالها الثالثة ال�صغار �شيلوه12 ،
عام ًا ،والتو�أم نوك�س وفيفيان 11 ،عام ًا� ،أ�صبحت
جويل �أم ًا ملادوك�س ( 18عام ًا) ،وباك�س ( 16عام ًا)
وزهرة ( 15عام ًا) من خالل التبني� .أو�ضحت قائلة:
"مع �أطفايل املتبنني ،ال ميكنني التحدث عن احلمل،
لكنني �أحت ��دث بتف�صيل وح��ب كبريين ع��ن رحلة
العثور عليهم وم��ا ك��ان �شعوري عندما نظرت يف
�أعينهم لأول مرة"  .كما �شدّدت جويل على اعتقادها
ب�أن الأطفال غري البيولوجيني يجب �أال «يفقدوا االت�صال
�أب��د ًا باملكان ال��ذي �أت��وا منه» ،و�أ�ضافت« :لديهم ج��ذور ال
متلكها .عليك تكرميهم والتعلم منهم" .

في زمن الكورونا ...
 قحطان جا�سم جواد
الفنان ال�شامل جالل كامل يجيد غري �صنعة
فنية كالط ��رب واللحن والع ��زف والإخراج
والتمثيل و�إنتاج الأعمال الدرامية وغريها،
فناننا املوهوب كان �ض ��يفنا يف املدى فقلت
له-:
 الذي يجب �أن نتعلمه من �أزمة كورونا ؟
 �أه ��م در� ��س ه ��و ال�ص�ب�ر وااللت ��زامباالر�شادات ال�صحية
 م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�ص ��ر عل ��ى متابعتها
خالل احلجر املنزيل ؟
 لي�س ��ت امل�شاهدات مت�سل�س ��لة ولكن �أتابعبع� ��ض الأعمال الدرامي ��ة واالخبار العاملية
وبالذات عن الكورونا.

الطقس

وعند النقر على �شعار "غوغل"
ي�صبح امل�ستخدم ق��ادرا على على
ت�صميم بطاقة معايدة افرتا�ضية
ب��ا� �س �ت �خ��دام رم� ��وز م �ث��ل ال�ق�ل��وب
املتحركة والبطريق الإم�براط��ور
وخيول البحر ،مع �إمكانية تغيري

خلفية البطاقات.
وت�ق��ول "غوغل"�" :سواء كانوا
قريبني �أو بعيدين  ،اجعل الأب
قطعة فنية �صغرية م��ن قلبك يف
ر�سومات ال�شعار املبتكرة التفاعلية
ل�صناعة البطاقات الرقمية ".

ً
هجوما على
جورج كلوين ي�شن
دونالد ترامب
ق��رر النجم العاملي ج��ورج كلوين� ،أن ي�شن هجوم ًا على
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب لقراره تنظيم م�ؤمتر
انتخابي خالل عطلة "يوم احلرية" واملعروفة ب�أ�سم
 Juneteenthالتي ت�ؤرخ لنهاية العبودية يف مدينة
تول�سا ،التي ا�شتهرت بوقوع مذبحة عن�صرية مروعة
عام  ،1921حيث قال جورج كلوين يف بيان �":شكر ًا
الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب لأن��ه ي�سعى لإ��ش�ع��ال احل��رب
الأه �ل �ي��ة وق ��ال ج ��ورج ك�ل��وين ف��ى م�ق��ال له
ب�صحيفة "ديلي بي�ست" ":كم مرة ر�أينا
مقتل �أ�شخا�ص من امللونني قتلوا على
يد ال�شرطة ..لي�س هناك �شك يف �أن
جورج فلويد ُقتل .هذا هو وبا�ؤنا.
�إنه ي�صيبنا جميع ًا ،وبعد  400عام مل
جند لقاح ًا بعد ..الغ�ضب والإحباط
اللذين نراهما يلعبان مرة �أخرى
يف �شوارعنا هما جم��رد تذكري
بقلة ن�ضوجنا كبلد من خطيئتنا
الأ�صلية للعبودية" .وتابع ":
�شاهدناه وهو ي�أخذ �أنفا�سه
الأخ �ي��رة ع�ل��ى �أي� ��دي �أرب �ع��ة
�ضباط �شرطة .نرى الآن رد فعل
متحدي ًا �آخر على املعاملة القا�سية
النظامية جل��زء من مواطنينا كما
ر�أي �ن��ا يف �أع ��وام  1968و  1992و
 .2014ال ن �ع��رف م�ت��ى ��س�ت�ه��د�أ ه��ذه
االحتجاجات .ن�أمل ون�صلي �أال يقتل
�أحد .لكننا نعلم �أي�ض ًا �أن القليل جد ًا
�سيتغري".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

كلهم �ضحايا..
�إال �أحمد را�ضي
كل �إن�سان له اهتمامات و�ش�ؤون
يومية �إال الطائفي ،لي�س له من
ال�ش�ؤون �إال حديث اخلراب..
وكلما فكرت يف ما يجري اليوم
على �أر�ض الرافدين تذكرت
قول عمنا الراحل علي الوردي:
"�إن الوعّاظ املتفرجنني ال
يختلفون عن الوعاظ املعمّمني
�إال مبظاهرهم اخلارجية
وم�صطلحاتهم التي يتم�شدقون
بها .ه�ؤالء ي�صيحون( :الدين...
الطائفة ...يا عباد الله) و�أولئك
ي�صيحون ويهتفون� :إىل الأمام..
�إىل الأمام ،وه�ؤالء يهتفون� :إىل
الوراء ..ولعلهم يفعلون ذلك لكي
يخدّروا النا�س وي�شغلوا �أذهانهم
عن النظر يف م�شاكلهم الراهنة
التي هي لي�ست �إىل الأمام وال �إىل
الوراء".
و�أعتذر من القراء جميعًا على
العودة �إىل حديث الطائفية التي
كنا نتمنى لو �أننا جتاوزناه،
لكننا للأ�سف جند من ي�سمون
�أنف�سهم نخبة املجتمع  ،هم �أول
من يروج لهذه ال�سموم ،فتخيل
جنابك �أن يكتب �شاعر وم�س�ؤول
ثقايف مت�شفيًا برحيل �أحمد
را�ضي لأنه انتمى �إىل قائمة
برملانية �سنية ،فيما ال يزال �أحد
�أبرز الطائفيني ،ممن يتولون
منا�صب �إعالمية بارزة ،ي�صر
على �أن يكون �صو ًتا ملغومًا
باخلراب واالنتهازية.
لقد �ضاقت بنا التعابري �أيها
ال�سادة يف ظل حالة تتكرر كل
يوم لتنقلنا من �سيئ �إىل �أ�سو�أ،
وكان �آخرها ما ُكتب قبل رحيل
جنم الريا�ضة العراقية �أحمد
را�ضي ،حيث وجد البع�ض يف
حماولة �إنقاذه من املوت فعلاً
طائفيًا ،فكيف ينقذ �أحمد را�ضي
ومل يتم �إنقاذ الالعب الراحل علي
هادي الذي راح اي�ضا �ضحية
ف�شل املنظومة ال�صحية؟ ..مل
ي�س�أل �أحد من جهابذة الطائفية
ملاذا ميوت علي هادي و�أحمد
را�ضي ومئات العراقيني وال
تتوفر لهم رعاية �صحية؟ مل يكتب
�أحد من رافعي �شعار التوازن يف
املوت عن �أو�ضاع م�ست�شفياتنا
التي تفتقر لأب�سط الأجهزة
الطبية ،يف الوقت الذي نهبت
ع�شرات املليارات من موازنة
وزارة ال�صحة يف زمن "�أتقياء
الأحزاب الدينية" ،مل ي�س�أل �أحد
نف�سه ملاذا يراد من املواطن �سواء
كان جنمًا حمبوبًا ،مثل علي
هادي و�أحمد را�ضي� ،أو مواط ًنا
ً
ب�سيطا �أن يتحول �إىل جم ّرد رقم
ي�ضاف �إىل �سجالت املوتى؟ وملاذا
ال توجد م�ست�شفيات متطورة
يف بلد ي�صدر يوميًا �أكرث من
�أربعة ماليني برميل نفط؟،
مثلما ال ي�س�أل �أحد ملاذا مل تتم
حما�سبة امل�س�ؤولني الذين حولوا
البالد �إىل �شركة يديرونها مع
حا�شيتهم؟.
ال �صوت يعلو على �صوت
الطائفية القبيح ..هكذا عا�شت
مواقع التوا�صل االجتماعي
�أكرث من � 48ساعة من اال�شتباك
العنيف ملجرد �أن البع�ض �أعلن
�أن �أحمد را�ضي �سينقل �إىل
عمان للعالج ،هكذا م�ضت �أعنف
عمليات االبتذال نحو اخرتاع تهم
لإن�سان كان يتمنى �أن ميوت يف
�أح�ضان عائلته.
يف هذا ال�صنف من املعارك
املبتذلة وال�شاذة على النف�س
الإن�سانية ال�سويّة �أراد البع�ض �أن
يوزع مبعرفته على من ي�ستحق
�صفة �ضحية  ،ومن ال ي�ستحق .

جالل كامل :احلجر املنزيل �أف�ضل و�سيلة للدفاع �ضد الوباء

 كيف تق�ضي يومك ؟
 ب�ي�ن ق ��راءة الن�ص ��و�ص التي حت ��ت يديوم�شاهدةالدراماوالأفالمال�سينمائية،وبني
الريا�ضة وق�ضاء حاجات املنزل.
 ماذا تقر�أ خالل احلجر املنزيل ؟
اقر�أ الكتب االلكرتونية. ه ��ل تعتقد �أن احلجر املنزيل �سي�س ��اعدنا
يف تخطي �أزمة فايرو�س كورونا ؟
�أ�ص ��بح احلجر عاملي ًا وهو �أف�ض ��ل و�سيلةللدفاع �ضد الوباء.
 ب�ي�ن الكت ��اب والتلفزي ��ون ومواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماعي �أيهما كان �أقرب �إليك
يف فرتة احلجر؟
م�ش ��اهدة الأف�ل�ام والأعم ��ال الدرامية يفالف�ضائيات واملواقع الألكرتونية.

ت�ص ��در تعليمات لإن�ص ��اف �أ�ص ��حاب الأجر
اليومي والباعة املتجولني ،و�إجبار املواطن
على تنفيذ التعليمات ال�صحية والأمنية.
 هل متار�س الريا�ضة �أثناء فرتة احلجر؟
نعم. م ��ا ه ��ي الن�ص ��يحة ملواجه ��ة ه ��ذا
الفايرو�س؟
نح ��ن ع�ش ��نا الكثري م ��ن خماط ��ر الأوبئة�س ��ابقا ل ��ذا �ص ��ار لدين ��ا متري ��ن كب�ي�ر على
الت�ص ��دي للأمرا� ��ض وم ��ع ذل ��ك ان�ص ��ح
بااللتزام ال�شديد واللجوء للنظافة وارتداء
الكمامة والكفوف.
 م ��ا ال ��ذي تتمن ��ى �أن تفعل ��ه احلكوم ��ة  اىل متى �سي�ستمر احلجر ح�سب اعتقادك
�إذا و�ض ��عنا يف االعتب ��ار ت�ض ��رر بع� ��ض
ملواجهة هذا الفايرو�س ؟
عليه ��ا حتقي ��ق العدال ��ة االجتماعي ��ة و �أن ال�شرائح من احلجر؟

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احلرارة �س ��تكون مقارب ��ة ملعدالتها لي ��وم �أم�س ،و�إن
اجلو �سيكون م�شم�س ًا.

اعتق ��د �إذا ُفر� ��ض احلجر ال�ش ��ديد ملدة 14يوم� � ًا وت�ش ��ديد الإج ��راءات ال�ص ��حية ،مع
مراع ��اة النا�س الفق ��راء و�أ�ص ��حاب الدخل
اليومي ،ممكن �أن التطول فرتة احلجر.
 هل ي�سبب احلجر تذمر ًا لك ولعائلتك؟
�إذا تك ّيف ��ت م ��ع احلال ��ة حفظ� � ًا ل�س�ل�امتكولعائلتك الجتد تذمر ًا .
 هل تعتقد �أن الكورونا �ستغري العامل؟
 كما قلت �س ��تتغري �أمور ًا كثرية يف حياتناوحي ��اة ال ��دول عموم� � ًا ،و�س ��يتغري الع ��امل
اقت�ص ��ادي ًا و�س ��تظهر ق ��راءات اقت�ص ��ادية
جديدة.
 ه ��ل حاول ��ت خ ��رق احلجر وم ��اذا فعلت
مث ًال؟
 -لل�ضرورات الق�صوى.
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