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البنك املركزي وم�ست�شار الكاظمي ُيطمئنان ب�ش�أن الدوالر� :سعر ال�صرف ثابت

مقرتحات لتخفي�ض الرواتب �إىل الن�صف �أو �إلغاء
املخ�ص�صات لتجاوز الأزمة املالية
 بغداد /حممد �صباح
م ��ا ي ��زال مق�ت�رح خف� ��ض قيمة
الدين ��ار العراق ��ي مقاب ��ل
ال ��دوالر م ��ن احلل ��ول املطروح ��ة لت�أم�ي�ن
روات ��ب املوظف�ي�ن واملتقاعدي ��ن والرعاية

الكاظمي يبد�أ جولة
�أوروبية ت�شمل فرن�سا
وبريطانيا و�أملانيا
 بغداد /املدى
غ ��ادر رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
م�صطفى الكاظم ��ي العا�صمة بغداد،
�أم�س ،متوجها اىل العا�صمة الفرن�سية باري�س،
يف م�س ��تهل جول ��ة �أوروبية ،ت�ش ��مل ع ��ددًا من
البلدان.
وقال املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء ،يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى) �إن االخري "غادر ع�ص ��ر الأحد،
متوجهًا اىل العا�ص ��مة الفرن�سية باري�س ،وذلك
يف م�ستهل جولته الأوروبية التي ت�شمل �أي�ضا
بريطانيا واملانيا".
يراف ��ق الكاظم ��ي ،يف جولت ��ه الأوروبية ،وفد
حكومي رفي ��ع ي�ضم عددًا من الوزراء ور�ؤ�ساء
الهيئات امل�ستقلة.
م ��ن املق ��رر �أن يج ��ري الكاظم ��ي ع ��دة لق ��اءات
م ��ع كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن يف ه ��ذه ال ��دول الثالث،
والتباح ��ث معه ��م ب�ش� ��أن تطوي ��ر العالق ��ات
الثنائي ��ة ،و�سب ��ل تعزيز التع ��اون امل�شرتك بني
الع ��راق وبلدانهم يف خمتلف املجاالت ،ال�سيما
االقت�صادي ��ة والأمني ��ة وال�صحي ��ة ،ف�ض�ل�ا عن
بحث �آخر امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية
والدولي ��ة .ويف �سياق مت�صل ،اعلنت ال�سفارة
الأملانية يف بغداد� ،أن امل�ست�شارة �أجنيال مريكل
�ستجتمع مع رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
يف برلني بعد الثالثاء.
وع�ب�رت ال�سفارة يف بيان ،ع ��ن �سعادتها لقيام
م�ي�ركل با�ستقب ��ال الكاظم ��ي ،معلن� � ًة �أنهم ��ا
�سيبحثان العديد من امللفات.
وج ��اء يف البي ��ان �أن مث ��ل ه ��ذه االجتماع ��ات
الهام ��ة "ممكن ��ة م ��ع اتب ��اع �سيا�س ��ة وقاي ��ة
جيدة ،عل ��ى الرغم من حتدي ��ات و�ضع كورونا
ال�صعب يف برلني" .بح�سب بيان ال�سفارة ف�إن
احل ��وار �سيتناول العالق ��ات الثنائية ،التعاون
االقت�صادي ،مكافحة وباء كورونا ،احلرب �ضد
داع�ش وكذل ��ك املوا�ضي ��ع الدولي ��ة واالقليمية
ذات االهتمام امل�شرتك.

االجتماعي ��ة للأ�شه ��ر املتبقي ��ة م ��ن ال�سنة
احلالية.
كذل ��ك ب ��د�أت احلكوم ��ة درا�س ��ة مقرتحات
اخرى ابرزه ��ا �إلغاء خم�ص�صات الرواتب
او تقليل الرواتب �إىل .%50
ويف�س ��ر مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح ،امل�ست�شار

املايل لرئي�س جمل� ��س الوزراء يف حديث
م ��ع (امل ��دى) �أ�سب ��اب ارتفاع �سع ��ر �صرف
ال ��دوالر خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن قائ�ل�ا
�إن "ال�س ��وق النق ��دي يف الع ��راق ح�سا�س
ويت�أثر باملعلوم ��ات والأخبار االقت�صادية
وال�سيا�سية مما انعك�س على عملية الطلب

والعر�ض للدوالر".
وا�ضاف �صالح ،وهو م�ست�شار رافق ثالث
رئي� ��س حكومة من ��ذ �" ،2014إننا جمتمع
مدفوع ��ات نقدية ال يتعام ��ل بال�صكوك وال
باحلواالت امل�صرفية ،وبالتايل �أثرت هذه
ال�سيا�سة (النقدي ��ة) على العر�ض والطلب

لل ��دوالر" ،م�ضيف ��ا �أن "قلة االي ��رادات من
العمل ��ة االجنبية ب�سب ��ب انخفا�ض ا�سعار
النف ��ط يف الأ�سواق العاملي ��ة قابلته زيادة
يف �ش ��راء ال ��دوالر وهذا ما �سب ��ب ارتفاع
�سعر �صرف الدوالر يف اال�سواق".
 التفا�صيل �ص2

�صالح الدين ..هجوم �سبق جمزرة الفرحاتية و�آخر نفذ بعدها ب�ساعات
 بغداد /متيم احل�سن
فتح ��ت جرمي ��ة الفرحاتي ��ة يف
�ص�ل�اح الدي ��ن ،ب ��اب االتهامات
املتبادلة بني القوى ال�سيا�سية عن املت�سبب
باحلادث.
ووف ��ق م�ص ��ادر مطلع ��ة يف �ص�ل�اح الدين،
اكدت ان احل ��ادث كان يبدو "رد فعل" على

هج ��وم تعر� ��ض ل ��ه الل ��واء  41يف احل�شد
ال�شعب ��ي (ع�صائب اهل احل ��ق) يف منطقة
قريبة من الفرحاتية .وهاجم عنا�صر يعتقد
انه ��م تابعون لـداع�ش قب ��ل يوم من جمزرة
الفرحاتي ��ة الل ��واء يف ناحي ��ة �سي ��د غريب
التابع ��ة لق�ضاء بل ��د ،بالر�صا� ��ص مما ادى
اىل مقتل املنت�سب يف اللواء عقيل الكناين.
وا�ضاف امل�صدر الذي حتدث لـ(املدى)" :رد

لواء احل�شد على م�صادر النريان ،وا�شتبك
م ��ع العنا�صر املهاجمة ،قبل ان يختفون يف
مناطق زراعية كثيفة باملزروعات".
يف نف� ��س ليل ��ة اجلمع ��ة املا�ضي ��ة ،هاجمت
قوة ب�أزياء ع�سكرية يعتقد انها تابعة للواء
�شخ�صا
 41قرية الرفيعات ،واختطفت 12
ً
من اهايل القرية ،اثنني منهم �ضمن احل�شد
الع�شائري.

وي�ؤك ��د امل�ص ��در ،ان الق ��وة املهاجم ��ة
"اقتحمت املنازل واقتادت املختطفني اىل
جهة جمهولة ،قبل ان يعرث على  8منهم يف
�صباح ال�سبت وهم جثث يف املبزل القريب
م ��ن القرية وهم مقي ��دي الأيدي اىل الوراء
ومقتول�ي�ن بر�صا� ��ص يف منطقت ��ي الر�أ�س
وال�صدر وعليهم �آثار تعذيب".
 التفا�صيل �ص3

ب�سيارته المملوءة بالماء وال�سمك الحي،
اعت ��اد عل ��ي داود ان يوق ��ظ زبائن ��ه عب ��ر
مكبر �صوت �صغير مثبت بطريقة مبعثرة على زجاج
�سيارته االمامي.
وتعتب ��ر مهن ��ة بي ��ع ال�سم ��ك م ��ن المه ��ن القديمة في
العا�صم ��ة بغداد� ،إذ يرث اغل ��ب العاملين فيها المهنة
عن �آبائهم واجدادهم.
ويق ��ول داود لـ(الم ��دى) ان "الث ��روة ال�سمكي ��ة عمل
اجدادي منذ �سنين طويلة ...منذ الطفولة وانا اعمل
مع والدي في بيع الأ�سماك".
اعت ��اد علي واخ ��وه على مرافق ��ة ابيه ��م كل يوم من
�ساع ��ات الفج ��ر الى "عل ��وة الر�شيد" ــ �أح ��د االماكن
المخ�ص�ص ��ة لبيع ال�سم ��ك بالجملة ــ ل�ش ��راء ال�سمك،
ث ��م يق�سم ��ون ما ا�شت ��روه عل ��ى ق�سمي ��ن؛ االول من
ح�ص ��ة االب ال ��ذي يبيعه ف ��ي ال�س ��وق ال�شعبي وهو
المكان التقليدي للبيع ،فيما ي�ضع االخوان ح�صتهما
في حو�ض �صمم ��اه داخل �سيارتهم ��ا ليبيعاه و�سط
االزقة.
ويق ��ول علي داود ان الذهاب ال ��ى "بور�صة ال�سمك"
فجرا يمكنني من �شراء ال�سمك االف�ضل واالجود.
اعت ��اد والد داود على ب�سطيت ��ه ال�صغيرة في ال�سوق

رئي�س احلكومة ي�ستبق
 25ت�شرين بت�شكيل فريق
التحقيق بقتل املحتجني
بغداد /املدى
وق ��ع رئي� ��س احلكومة م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،الأم ��ر الديواين
اخلا� ��ص بت�شكيل فريق حتقيقي ب�ش� ��أن قتل املتظاهرين خالل
تظاهرات ت�شرين .2019
وق ��ال املتح ��دث احلكوم ��ي �أحمد م�ل�ا ط�ل�ال يف تغريدة ع�ب�ر (تويرت)،
وتابعته ��ا (امل ��دى) �أم�س� ،إن "رئي� ��س احلكومة م�صطف ��ى الكاظمي و ّقع
الأم ��ر الدي ��واين اخلا� ��ص بت�شكي ��ل فريق تق�ص ��ي احلقائ ��ق يف �أحداث
ت�شرين وما رافقها من �سقوط عدد كبري من ال�شهداء واجلرحى".
و�أ�ض ��اف �أن " 5ق�ضاة م ��ن رموز الق�ضاء العراقي امل�شه ��ود لهم بالكفاءة
والعدالة ،مدعومني بفريق من املحققني ،لرت�سيخ قيم العدالة".
وجنح ��ت احتجاج ��ات ت�شري ��ن االول  2019باجبار احلكوم ��ة ال�سابقة
التي تر�أ�سها عادل عبد املهدي على اال�ستقالة فيما جاءت حكومة الكاظمي
بعده ��ا لتتبنى عدة مطال ��ب حملها املحتج ��ون منها االنتخاب ��ات املبكرة
والق�صا� ��ص م ��ن قتلة املحتجني .و�سب ��ق ان �سجلت احلكوم ��ة ما يقارب
� 560شهي ��دا �سق ��ط يف االحتجاجات ،وما يزال ام ��ام احلكومة حما�سبة
القتلة.وذك ��ر املكت ��ب االعالمي لرئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ،يف بيان تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة منه ،ان االخري "التق ��ى� ،أع�ضاء جلن ��ة تق�صي احلقائق
امل�ش ّكل ��ة للتحقي ��ق يف �أحداث ت�شرين م ��ن العام املا�ضي وم ��ا رافقها من
�سقوط �ضحايا" وهي جلنة �شكلها الكاظمي فور نيل حكومته الثقة.
 التفا�صيل �ص2

6
�سامل رو�ضان املو�سوي
يكتب :الإرهاب
والدين

7
�ستار كاوو�ش يكتب:
ق�صة كتابني

فالح احلمراين يكتب:
املوارد املائية يف العراق..
تفاقم امل�شكلة واحللول
�أطفال ي�شرتون العاب من �أحد املحال التجارية ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

"كيات ال�سمك" ت�سحب الب�ساط من "جتار الأ�سواق" التقليديني
 بغداد /ح�سين حاتم

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

وه ��و ال يرغ ��ب ف ��ي مغادرته ��ا رغ ��م تراج ��ع البيع ــ الجمعة حيث يتزايد الطلب ب�شكل كبير".
بح�س ��ب ابنه ــ ال ��ذي يق ��ول �إن "�شغل ��ي (عملي) في وداخل ال�سوق ال�شعبي ،ين�شغل ابو عقيل ــ كما يحب
ال�سي ��ارة اف�ض ��ل ،ك ��ون ال يوج ��د مناف�سي ��ن مثل ما ان يكن ��ى ــ بتقطيع ال�سمك لزبائنه ،ويقول لـ(المدى)
موجود في الأ�سواق".
انه يعمل "في هذا المجال منذ حوالي � 13سنة".
ويعتاد �سكان بغداد على تناول وجبة ال�سمك ظهر كل وي�ضي ��ف تاج ��ر ال�سم ��ك ان "ال�سم ��ك الموج ��ود في
يوم جمعة ،وهذا تقليد متعارف عليه منذ �سنوات .اال�س ��واق نوع ��ان؛ �أم ��ا �سم ��ك م ��ن ال�ش ��ط� ،أو �سمك
ويخت ��م داود كالم ��ه قائ�ل�ا ان "البي ��ع جي ��د في يوم االحوا�ض (الكاريبي)".

وتخ ��رج م ��ن الق�سمين ان ��واع متعددة م ��ن اال�سماك
منه ��ا :ف�سك ��ر ،وحم ��ام ،وتون ��ه ،وعرو�س ��ة البحر،
و�شان ��ك ،وزبي ��دي ،وروبي ��ان ،و�شب ��وط ،وغريبة،
و�سلفر ،و�سمتي ،وغيرها.
وال�سم ��ك الكاريبي هو ال�شائع في ال�سوق النخفا�ض
�سع ��ره الذي يتراوح بين اربعة �آالف وخم�سة �آالف،
وه ��و �سع ��ر غي ��ر ثاب ��ت اذ ارتفع م ��ع �أزم ��ة كورونا
قليال.
ويق ��ول المتب�ض ��ع قا�سم احم ��د �إن "�سم ��ك الكاريبي
المف�ضل ل ��دى العائل ��ة و�سعره منا�س ��ب ،وال نف�ضل
ال�سمك الم�ستورد ال ��ذي يبقى بالبرادات مدة طويلة
او يكون مجف ًفا".
وي�ضيف في حديث مع (الم ��دى)" :هذا عدل ن�شوفه
بعيو ّن ��ه" ،ويلف ��ت الى ان ��ه ي�شتري ال�سم ��ك كل يوم
جمع ��ة من ال�س ��وق "ون�سكف ��ه بالبيت عل ��ى الحطب
بح�ضور العائلة".
وت�شته ��ر بغ ��داد اي�ضا بمح ��ال ال�ش ��واء او ما يعرف
عاميا بمح�ل�ات "الم�سكوف" �أو �سكف ال�سمك ،وهي
محال مخت�صة ب�شواء ال�سمك على الحطب.
ويق ��ول �صاحب "محل الم�سك ��وف" ابو علي�" ،سعر
ال�سك ��ف � 3آالف لل�سمك ��ة الواحدة� ،س ��واء ا�شتراها
الزب ��ون من داخل المح ��ل ،او يح�ضره ��ا النا�س من
ال�سوق".
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اعتقال  190مخمو ًرا
اً
ومت�سول خالل � 24ساعة
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت نجدة بغ ��داد ،ام�س الأحد ،االطاحة ب� �ـ 150مت�سوال
و 40مخمورا وتنفيذ عمليات اعتقال وم�صادرة �أ�سلحة غير
مرخ�صة ،ف�ضال عن �ضبط ع�شرات المركبات المخالفة.
وذك ��رت النج ��دة في بي ��ان تلقت (الم ��دى) ن�سخ ��ة منه� ،أن ��ه "تنفيذا
لتوجيه ��ات وزير الداخلية عثمان الغانمي ،ووكي ��ل الوزارة ل�ش�ؤون
ال�شرط ��ة الفري ��ق عماد محم ��د محمود ،تمكن ��ت مديرية نج ��دة بغداد
التابع ��ة الى وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة من تنفيذ واجبات ومهام
امني ��ة و�إن�ساني ��ة وخدمي ��ة خ�ل�ال ال� �ـ� 24ساع ��ة الما�ضية ف ��ي عموم
العا�صمة بغداد".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن الواجب ��ات "ت�ضمن ��ت القب� ��ض عل ��ى �شخ� ��ص
وبحوزت ��ه �س�ل�اح غي ��ر مرخ� ��ص (م�سد�س) م ��ن قبل دوري ��ات نجدة
ال�سيدي ��ة ،والقب�ض عل ��ى  150مت�سوال ،و( )40مخم ��ورا يعتر�ضون
�سبي ��ل المارة ،كما ت�ضمن توجي ��ه ( )17دورية نجدة لتنفيذ واجبات
م�شتركة مع االجه ��زة الأمنية االخرى ،ا�ضافة الى �ضبط � 137سيارة
مخالف ��ة للتعليم ��ات القانونية و�ضب ��ط (� )11سي ��ارة مطلوبة (عليها
ا�ش ��ارات حج ��ز) �ضمن مناط ��ق متفرق ��ة ،و�ضبط  311دراج ��ة نارية
مخالفة للتعليمات القانونية".
و�أك ��د البي ��ان" ،ت�سليم جمي ��ع الحاالت �إل ��ى مراكز ال�شرط ��ة ودوائر
المرور ح�سب االخت�صا�ص".
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البنك المركزي وم�ست�شار الكاظمي ُيطمئنان ب�ش�أن الدوالر� :سعر ال�صرف ثابت

مقرتح��ات لتخفي�ض الروات��ب �إىل الن�صف �أو �إلغ��اء املخ�ص�صات لتج��اوز الأزمة املالية
 بغداد /حممد �صباح
م ��ا ي ��زال مق�ت�رح خف� ��ض قيم ��ة الدين ��ار
العراق ��ي مقاب ��ل ال ��دوالر م ��ن احلل ��ول
املطروح ��ة لت�أم�ي�ن روات ��ب املوظف�ي�ن
واملتقاعدين والرعاية االجتماعية للأ�شهر
املتبقية من ال�سنة احلالية.
كذل ��ك ب ��د�أت احلكومة درا�س ��ة مقرتحات
اخرى ابرزها �إلغاء خم�ص�صات الرواتب
او تقليل الرواتب �إىل .%50
وب�ش ��كل مفاج ��ئ ارتف ��ع �سع ��ر �ص ��رف
ال ��دوالر قب ��ل ثالث ��ة �أي ��ام يف �س ��وق
البور�ص ��ة والأ�س ��واق املحلي ��ة قب ��ل ان
يع ��اود االنخفا� ��ض التدريج ��ي خ�ل�ال
ال�ساعات القليلة املا�ضية.
ودفع ��ت ظ ��روف الأزم ��ة املالي ��ة وانهيار
�أ�سع ��ار النف ��ط يف الأ�س ��واق العاملي ��ة
وتداعي ��ات �أزم ��ة جائح ��ة فايرو� ��س
كورون ��ا ،حكومة م�صطف ��ى الكاظمي �إىل
مراجع ��ة ال�سيا�سة املالي ��ة يف العراق من
اج ��ل جت ��اوز ال�ضائق ��ة املالية الت ��ي تهدد
االقت�صاد العراقي.
ويف�س ��ر مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح ،امل�ست�شار
امل ��ايل لرئي�س جمل�س الوزراء يف حديث
م ��ع (املدى) �أ�سب ��اب ارتف ��اع �سعر �صرف
ال ��دوالر خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن قائال
�إن "ال�س ��وق النقدي يف الع ��راق ح�سا�س
ويت�أث ��ر باملعلومات والأخبار االقت�صادية
وال�سيا�سي ��ة مم ��ا انعك� ��س عل ��ى عملي ��ة
الطلب والعر�ض للدوالر".
وا�ضاف �صالح ،وهو م�ست�شار رافق ثالث
رئي�س حكومة من ��ذ �" ،2014إننا جمتمع
مدفوعات نقدي ��ة ال يتعامل بال�صكوك وال
باحلواالت امل�صرفية ،وبالتايل �أثرت هذه
ال�سيا�سة (النقدية) على العر�ض والطلب
لل ��دوالر" ،م�ضيفا �أن "قل ��ة االيرادات من
العملة االجنبي ��ة ب�سبب انخفا�ض ا�سعار
النف ��ط يف الأ�سواق العاملي ��ة قابلته زيادة
يف �شراء ال ��دوالر وهذا م ��ا �سبب ارتفاع
�سعر �صرف الدوالر يف اال�سواق".
ويب�ي�ن �صالح �أن " %90م ��ن نافذة العملة
الأجنبي ��ة يف البن ��ك املرك ��زي ه ��ي عبارة
ع ��ن ح ��واالت خارجي ��ة لتموي ��ل التجارة
اخلارجي ��ة للقط ��اع اخلا� ��ص و %10منها
ه ��ي لل ��دوالر النقدي ال ��ذي يبيع ��ه البنك
ل�ش ��ركات ال�صريف ��ة وامل�صارف وجماالت
تغذية ال�سوق".

احد منافذ
�صرف الرواتب..
ار�شيف
ويقدر امل�ست�ش ��ار احلكومي ،ان "اخلزين
من العملة الأجنبية املوجودة لدى النا�س
(غ�ي�ر مودع ��ة يف امل�ص ��ارف �أو البن ��وك)
ت�ت�راوح ب�ي�ن (� 7إىل  )10ملي ��ار دوالر،
وبالت ��ايل تت�أث ��ر ه ��ذه الأرق ��ام الكب�ي�رة
بالإ�شاع ��ات ،والأخب ��ار واملعلوم ��ات ق ��د
ت�سبب �أي�ضا ارتفاعا يف �سعر ال�صرف".
م ��ن جهت ��هّ ،
و�ض ��ح البن ��ك املرك ��زي �أن
الت�صريح ��ات الت ��ي انت�ش ��رت م�ؤخ� � ًرا
بخ�صو�ص (تخفي�ض �سعر �صرف الدينار
العراق ��ي مقابل الدوالر) متثل وجهة نظر
من �ص ��رح بها وال متثل املوق ��ف الر�سمي
للبن ��ك املرك ��زي ،وق ��د رافق ذل ��ك عدد من
الإ�شاع ��ات التي �أطلقه ��ا امل�ضاربون وهو
ما �أثر عل ��ى ال�سعر (م�ؤق ًت ��ا) .وبني البنك

املرك ��زي يف بي ��ان اطلع ��ت علي ��ه (املدى)
�أن "�سع ��ر ال�صرف ثاب ��ت ومل يتغري ،وان
�سيا�ست ��ه النقدية وا�ضح ��ة و�شفافة .علمًا
�أن االحتياطيات من العملة الأجنبية جيدة
ج� �دًا وف ًقا جلميع امل�ؤ�شرات الدولية ومبا
ميكنه من جتاوز الأزمة احلالية التي متر
به ��ا الب�ل�اد" .وطال ��ب البيان م ��ن و�سائل
الإعالم "اعتم ��اد امل�صادر اخلا�صة بالبنك
املركزي ح�ص ًرا بهذا اخل�صو�ص".
وخ�ل�ال ال�ساع ��ات القليل ��ة املا�ضي ��ة
انخف�ض ��ت �أ�سع ��ار �صرف ال ��دوالر مقابل
الدين ��ار العراق ��ي يف �أ�س ��واق البور�ص ��ة
الرئي�سة والأ�سواق املحلية.
باملقاب ��ل ،يبني اخلب�ي�ر االقت�صادي ماجد
ال�صوري �أن "�إحدى الفقرات الواردة يف

معهد �أمريكي :الكاظمي يف�ضل تقوي�ض
�أجنحة �إيران ب�شكل تدريجي
 متابعة /المدى
عقب التهديد الذي وجهه وزير الخارجية الأميركي
مايك بومبيو ب�إغالق ال�سفارة الأميركية في بغداد،
تدهورت العالقات بين الواليات المتحدة والعراق
�إل��ى م�ستوى منخف�ض ب�شكل ��ص��ادم بعد �أن كانت
ب�أف�ضل حاالتها عقب زيارة رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي �إلى وا�شنطن في �آب الما�ضي.
و�أ�شارت تلك الزيارة �إلى تعديل هام في م�سار العالقة
بين البلدين� ،إذ بعثت �إدارة الرئي�س الأميركي دونالد
ت��رام��ب بر�سالة وا��ض�ح��ة �أ� �ش��ارت �إل��ى تحولها من
التركيز المنفرد على �إي��ران وتنظيم "داع�ش"� ،إلى
�شراكة طبيعية و�شاملة مع الحكومة العراقية وال�شعب
العراقي .ومع ذلك ،فعلى مدار �أ�سبوع واحد ،اتخذت
الإدارة الأميركية خطوتين لهما دالل��ة كبيرة :منح
العراق �إعفا ًء لمدة  60يوما من العقوبات الأميركية
المفرو�ضة على �شراء الكهرباء والغاز من �إيران (مما
يتناق�ض ب�شكل حاد مع الإعفاء لمدة  120يوما ال�صادر
في ايار)� ،أعقبه التهديد ب�إغالق ال�سفارة.
و�أ�شارت كال الخطوتين �إلى ا�ستياء الواليات المتحدة
م��ن الهجمات المتوا�صلة على المن�ش�آت والأف ��راد
الأميركيين ال�ت��ي ت�شنها الف�صائل المدعومة من
�إي��ران .ويعك�س اللجوء المباغت �إلى �أدوات ق�سرية
بالمقارنة م��ع اال�ستقبال ال�ح��ار لزعيم ع��راق��ي قبل
اكثر من �شهر واحد بقليل .والمفارقة في هذا التحول
في ال�سيا�سة هو �أنها تخاطر ب�إ�ضعاف وا�ستبعاد
�أول زعيم عراقي تتما�شى ر�ؤيته للعراق مع �أهداف
وا�شنطن :دول��ة ت�شهد �إ��ص�لاح��ات على ال�صعيدين
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،مع دور محدود لإيران .لكن
الطرفين يختلفان على الجدول الزمني للقيام بذلك:
فالكاظمي ي�ؤمن ب�إحراز تقدم تدريجي ،في حين تريد
�إدارة ترامب نتائج فورية.
الكاظمي يف�ضل تحقيق نتيجة م�ستدامة ـ �أي �أن تخ�سر
�إيران و�شبكة ال�سيا�سيين والميلي�شيات في �صناديق
االقتراع على المدى المتو�سط ـ بدال من خطر اندالع

�أعمال عنف على المدى القريب والعودة �إلى الحرب
الأهلية الطائفية.
لقد �أ�صبحت �أن�شطة �إي��ران في العراق تحت المجهر
�أكثر من �أي وقت م�ضى .و�ستك�شف الخطوات التالية
التي �ستتخذها �إدارة ترامب �إمكانية مواجهة �سلطة
الميلي�شيات .و�أدى �إن ��ذار الإدارة الأم�ي��رك�ي��ة �إل��ى
تن�شيط النقا�ش عبر الطيف ال�سيا�سي العراقي ودفع
بعثات دبلوما�سية �أجنبية �أخرى �إلى الإعراب عن قلقها
ب�ش�أن هجمات الف�صائل الم�سلحة .لكن على وا�شنطن
�أي�ضا �أن تكون منتبهة �إلى عدم ت�صوير نف�سها وك�أنها
"ان�سحبت" ب�شكل انهزامي من العراق.
ال�سعي م��ن �أج��ل "و�ضع طبيعي" ف��ي العالقة بين
ال��والي��ات المتحدة وال�ع��راق خ�لال زيارته للواليات
المتحدة ،حث الكاظمي الأميركيين على عدم النظر
�إل��ى ال�ع��راق ك�ساحة معركة ف��ي ال�صراع الأميركي
ـ الإي��ران��ي ،ب��ل كمركز �إقليمي لعالقات ذات منفعة
متبادلة في جميع �أنحاء ال��دول المجاورة لها .وقد
�أع��د الفريقان الأميركي والعراقي �إط��ار عمل لعالقة
ُر�سخ فيه التعاون المدني ـ ولي�س
بالحجم ال�صحيح ،ي ِّ
الع�سكري ـ �شراكة �ستراتيجية مع �إقامة رواب��ط في
مجاالت التجارة والأعمال والثقافة.
وال��ي��وم ي�سلط ال��ع��راق ال �� �ض��وء ع�ل��ى ال�ت��داع�ي��ات
ال�ستراتيجية للخطوات التكتيكية .فعلى الرغم من
َكوْن الكاظمي �أول زعيم عراقي على ا�ستعداد لمواجهة
هذا النظام الفا�سد والمت�أ�صل الذي ت�ستفيد منه �إيران،
�إال �أنه يف�ضل انتهاج مقاربة تدريجية تتجنب �إثارة
المواجهة التي يعتقد �أنه ال ي�ستطيع الفوز بها حاليا.
وقد �سبق �أن وجّ هت الإدارة الأميركية �ضربة �سيا�سية
مدمّرة ـ ولكن �ضد الهدف الخط�أ .و�سيكون من الأف�ضل
التن�سيق عن كثب وح�شد الدعم الجماعي المطلوب
للكاظمي ،خ�شية �أن يعتقد �أولئك الذين يظلون على
الحياد في العراق وخ�صوم الكاظمي �أن وقف الدعم
الأميركي �سيقو�ض فر�صه بالنجاح.

عن :معهد وا�شنطن
بقلم :دانا �سترول ،بالل وهاب ،وباربارا ليف

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

الورق ��ة البي�ضاء الت ��ي �أر�سلتها احلكومة
اىل الربملان ت�شري �إىل وجود نية لدرا�سة
�إمكانية رفع قيمة �سعر �صرف الدوالر مع
املحافظ ��ة عل ��ى ال�سيا�س ��ة النقدية وثبات
قيم ��ة الدينار" ،معت�ب�را �أن هذه "احللول
اخطر من تقليل الرواتب".
وي�ضيف ال�صوري يف ت�صريح لـ(املدى):
"معن ��ى تخفي� ��ض العمل ��ة ه ��و تخفي�ض
قيم ��ة الرواتب ب�ش ��كل غ�ي�ر مبا�شر ،وكل
املدخوالت التي تدخ ��ل �إىل �أفراد ال�شعب
العراق ��ي ،كم ��ا �سي�ؤثر عل ��ى ذوي الدخل
املح ��دود وطبق ��ات الفق ��راء ع�ب�ر ارتفاع
�أ�سعار ال�سلع".
ويو�ض ��ح �أن ��ه "يف ح ��ال تخفي� ��ض قيمة
الدينار بن�سبة  %25فان الأ�سعار وبعامل

م�ضاع ��ف �ست�ص ��ل زيادتها نح ��و � 40إىل
 ،"%50منوه ��ا �إىل �أن "الورق ��ة البي�ضاء
مل تق ��ل ب�ش ��كل �صري ��ح ان ��ه �سيت ��م تقليل
�سعر ال�ص ��رف ،وامنا قال ��ت �إن من �ضمن
الإج ��راءات التي من املكن ان نلج�أ لها هو
تخفي�ض �سعر ال�صرف".
وي�ؤك ��د ال�ص ��وري �أن "احلكوم ��ة مل تقدم
مقرتحا مبا�ش ��را يدعو �إىل تخفي�ض قيمة
الدين ��ار ،لكن واحدا م ��ن املقرتحات التي
تبنتها احلكوم ��ة يف ورقتها البي�ضاء هو
تقلي ��ل �سعر �صرف الدين ��ار العراقي �أمام
الدوالر" .وتقرتح الورق ��ة البي�ضاء التي
ار�سلتها احلكومة للربملان فر�ض تخفي�ض
بالأج ��ور والرواتب م ��ن  %25من الناجت
املحل ��ي الإجم ��ايل يتناق� ��ص اىل %12.5

خ�ل�ال ثالث �سن ��وات ،وا�ص�ل�اح �صندوق
التقاعد بحيث يكون غري مرتبط باملوازنة
ويت ��م �صرف رواتب التقاع ��د مبا�شرة من
ال�صن ��دوق .كم ��ا دع ��ت اي�ض ��ا �إىل خف�ض
الدع ��م امل ��ايل لل�ش ��ركات اململوك ��ة للدولة
بن�سب ��ة  %30كل ع ��ام ملدة ث�ل�اث �سنوات،
وتخفي� ��ض اجمايل الدع ��م احلكومي من
 %13م ��ن الن ��اجت املحل ��ي الإجم ��ايل اىل
 %5خ�ل�ال ثالث �سن ��وات ،واع ��ادة هيكلة
�سل ��م الروات ��ب العام ��ة من خ�ل�ال �إيقاف
عملي ��ات التوظيف واال�ستب ��دال اجلديدة
يف القط ��اع الع ��ام ،وحتديد �سق ��ف اعلى
لروات ��ب املوظف�ي�ن مب ��ا يحق ��ق العدال ��ة
ويقلل الفوارق ،وتطبي ��ق �ضريبة الدخل
عل ��ى خم�ص�ص ��ات املوظف�ي�ن واحلواف ��ز

والعالوات وغريها.
ويقول اخلبري االقت�صادي ،ان احد �أ�سباب
ارتف ��اع �سعر ال�صرف ه ��ي "الت�صريحات
غ�ي�ر م�س�ؤول ��ة الت ��ي تناول ��ت مو�ض ��وع
ان احلكوم ��ة �ستتج ��ه نح ��و تخفي� ��ض
�سع ��ر ال�ص ��رف" ،م�ضيفا ان "م ��ن الأمور
الأخ ��رى التي �ساهم ��ت بارتفاع �سعر بيع
الدوالر ع ��دم وجود ا�ستقرار �سيا�سي وال
امني مم ��ا �أدى �إىل ارتف ��اع �سعر الدوالر
وال�سلع".
وتطرق اخلب�ي�ر االقت�صادي اىل احللول
التي �ستتبعه ��ا احلكومة لتج ��اوز �أزمتها
املالي ��ة بالق ��ول �إن "احلكوم ��ة لديه ��ا عدة
خيارات حلل الأزم ��ة املالية منها حماربة
الف�س ��اد وتقلي ��ل النفق ��ات الت�شغيلي ��ة من
خ�ل�ال �إلغ ��اء كل خم�ص�ص ��ات الروات ��ب
والتي تقدر باكرث من ( )15تريليون دينار
م ��ن �أ�ص ��ل ( )28تريليون دين ��ار جمموع
روات ��ب املوظف�ي�ن يف الدول ��ة العراقية".
ويتابع �أن "�إج ��راءات احلكومة يف العام
� 2019أدت �إىل زي ��ادة يف حجم الرواتب
بحيث ارتفعت من  40تريليون دينار �إىل
�أكرث من  50تريليون دينار" ،مو�ضحا �أن
"تخفي�ض املخ�ص�صات والرواتب الكبرية
�سيوفر امواال كب�ي�رة جدا ت�صل �إىل اكرث
من ( )15تريليون دينار".
وي�ضي ��ف �أن ��ه "م ��ن ب�ي�ن احلل ��ول او
اخليارات املطروحة هي تخفي�ض النفقات
الت�شغيلي ��ة وتخفي�ض الرواتب على مدار
ثالث �سن ��وات من  %25من الناجت املحلي
الإجم ��ايل �إىل � 12,5أي يكون التخفي�ض
بح ��دود  ،"%50معتقدا ان "ه ��ذا الإجراء
�سينق ��ذ �أج ��زاء كبرية م ��ن ابن ��اء ال�شعب
العراق ��ي من �أزمة الت�ضخم يف الأ�سعار".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "من املقرتحات املطروحة
اي�ضا ه ��ي زيادة امل ��وارد املالي ��ة من غري
النفطي ��ة كاملناف ��ذ وال�ضرائ ��ب املبا�ش ��رة
وغ�ي�ر املبا�ش ��رة ،وتفعي ��ل القط ��اع العام
واخلا� ��ص واملختل ��ط وتفعي ��ل ال�صناعة
والزراعة �ست�ؤدي لت�شغيل الأيدي العاملة
وبالتايل �ست�ؤدي �إىل زيادة ال�ضرائب".
وي�ضي ��ف �أن "من �ضم ��ن املقرتحات التي
قدم ��ت للبن ��ك املركزي والت ��ي رف�ضها هو
رفع �سع ��ر ال�صرف" م�ش�ي�را �إىل �أن "هذا
اخلي ��ار م ��ن اخلي ��ارات الأخ�ي�رة التي قد
يلج�أ لها البنك املركزي يف حال عدم وجود
حلول �أخرى ملعاجلة الأزمة املالية".

�أكد �أن حكومته طبقت �أغلب منهاجها الوزاري خالل � 5أ�شهر فقط

رئي�س الوزراء ي�ستبق  25ت�شرين بت�شكيل فريق التحقيق بقتل املحتجني

 بغداد /المدى
وقع رئي�س الحكومة م�صطفى الكاظمي ،الأمر
ال��دي��وان��ي الخا�ص بت�شكيل ف��ري��ق تحقيقي
ب �� �ش ��أن ق�ت��ل ال�م�ت�ظ��اه��ري��ن خ�ل�ال ت�ظ��اه��رات
ت�شرين  .2019جاء توجه الحكومة بعد مرور
�أكثر من ع��ام على الجريمة .وم��رت الذكرى
ال�سنوية االول��ى الحتجاجات ت�شرين ،قبل
نحو  3ا�سابيع ،باجواء احتفالية في بغداد
وعدد من المحافظات ،فيما ذ ّكر المتظاهرون
ب�ضحايا االح�ت�ج��اج��ات ومحا�سبة القتلة.
ود���ش��ن ن��ا� �ش �ط��ون ع �ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل
االج�ت�م��اع��ي ه��ا��ش�ت��اك م�ث��ل "ت�شرين موعد
الثائرين" و"راجعين ت�شرين".
واع� � ��اد ال� �م ��دون ��ون ن �� �ش��ر �� �ص ��ور ��ض�ح��اي��ا
ال �ت �ظ��اه��رات ،وط��ال �ب��وا ب��ال�ك���ش��ف ع��ن قتلة
المحتجين وداعميهم.
وقال المتحدث الحكومي �أحمد مال طالل في
تغريدة عبر (تويتر) ،وتابعتها (المدى) �أم�س،
�إن "رئي�س الحكومة م�صطفى الكاظمي و ّقع
الأمر الديواني الخا�ص بت�شكيل فريق تق�صي
الحقائق في �أح��داث ت�شرين وم��ا رافقها من
�سقوط عدد كبير من ال�شهداء والجرحى".
و�أ���ض��اف �أن " 5ق���ض��اة م��ن رم ��وز الق�ضاء
ال�ع��راق��ي الم�شهود لهم بالكفاءة وال�ع��دال��ة،
مدعومين بفريق من المحققين ،لتر�سيخ قيم
العدالة".
ونجحت احتجاجات ت�شرين االول 2019
ب��اج �ب��ار ال�ح�ك��وم��ة ال���س��اب�ق��ة ال �ت��ي ت��ر�أ��س�ه��ا
عادل عبد المهدي على اال�ستقالة فيما جاءت
حكومة الكاظمي بعدها لتتبنى ع��دة مطالب
حملها المحتجون منها االنتخابات المبكرة
والق�صا�ص من قتلة المحتجين.
و�سبق ان �سجلت الحكومة ما يقارب 560
�شهيدا �سقط في االحتجاجات ،وما يزال امام
الحكومة محا�سبة القتلة.

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
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وذك� ��ر ال�م�ك�ت��ب االع�ل�ام ��ي ل��رئ�ي����س مجل�س
الوزراء ،في بيان تلقت (المدى) ن�سخة منه ،ان
االخير "التقى� ،أع�ضاء لجنة تق�صي الحقائق
الم�ش ّكلة للتحقيق في �أحداث ت�شرين من العام
الما�ضي وما رافقها من �سقوط �ضحايا" وهي
لجنة �شكلها الكاظمي فور نيل حكومته الثقة.
وقال الكاظمي �إن "ت�شكيل هذه اللجنة يمثل
�إع��ادة ل��والدة قيم الدولة ال�ساعية الى العدل
والإن �� �ص��اف ،وال�ت��ي تتعامل بم�س�ؤولية مع
حقوق �شعبها".
و�أ�ضاف �أن "ت�شكيل هذه اللجنة ال يهدف الى
الث�أر �أو االنتقام بقدر ما يمثل موق ًفا م�س� اً
ؤول
من الدولة �أم��ام دم��اء �شعبها ،و�أن من تورط
بدم العراقيين البد �أن يمثل للعدالة ،وال كبير
�أمام القانون".
وق��ال الكاظمي" :على الم�ستهترين ب ��أرواح

العراقيين �أن يتقوا غ�ضبة الحليم �إذا غ�ضب".
و�أكد �أنه "قد ت�ش ّرف بحمل �أمانة الم�س�ؤولية
وهي حفظ العراق و�سالمته ووحدته ،و�أن من
يتع ّر�ض ل�سمعة العراق وعالقاته الدولية عليه
�أن يراجع نف�سه".
وا�شار رئي�س مجل�س ال��وزراء والقائد العام
للقوات الم�سلحة خالل اللقاء الى ان "الثقة
بالأجهزة الأمنية قد ا�ستعيدت ،لت�ستعيد دورها
ح�سب االخت�صا�ص القانوني ،و�سنالحق كل
متجاوز على �أمن العراق".
ولفت الى �أن "الحكومة طبقت �أغلب مفردات
منهاجها ال��وزاري خ�لال خم�سة �أ�شهر فقط،
واليوم نطلق لجنة تق�صي الحقائق كجزء من
هذا المنهاج".
وبين "اطلقنا ال��ورق��ة البي�ضاء الإ�صالحية
لنوقف هدر مال العراق والت�ضحية بم�ستقبله،

ح�ت��ى ي �ك��ون ال �ع��راق ب �ل��دا ت��دع�م��ه ال�صناعة
والزراعة" ،داعيًا "كل عراقية وعراقي الى
ال��وق��وف م��ع ال��دول��ة و�إ� �س �ن��اده��ا لت�ستعيد
عافيتها".
وق� ��ررت اغ �ل��ب � �س��اح��ات االح �ت �ج��اج��ات في
العراق ،قبل ا�سابيع ت�أجيل موعد ا�ستئناف
التظاهرات الى ما بعد انتهاء مرا�سيم زيارة
االربعين في كربالء ،التي انتهت قبل ايام.
وكان �إعالن الق�ضاء قبل ا�سبوع ،ب�أنه قد "ت�سلم
ملف قتل وخطف المتظاهرين بال متهمين" ،قد
اثار ردود فعل غا�ضبة بين المتظاهرين.
م��ن المرجح ان ُت�ست�أنف االحتجاجات قبل
الموعد ال�م��راد لها �أن تنطلق ب��ه م�ج��ددا في
 25ت�شرين االول ،لأ�سباب تتعلق بتغيرات
ف��ي ا��س�ل��وب واه ��داف التظاهر� ،إذ �ستكون
االحتجاجات موجهة نحو الق�ضاء.
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سياسة

�صالح الدين تطرح �سيناريوهات خمتلفة عن جمزرة الفرحاتية
وتتبادل االتهامات مع �أو�ساط احل�شد

فتحت جريم��ة الفرحاتية في �ص�لاح الدين ،باب االتهام��ات المتبادلة
بين القوى ال�سيا�سية عن المت�سبب بالحادث .كما ظهرت مطالبات ب�سحب
الح�شد ال�شعبي من �صالح الدين وا�ستبدالهم ب�آخرين من �أبناء المناطق.
ووع��د رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظم��ي ،عوائل ال�ضحايا خالل زيارته

ام�س لموقع الحادث ،بـ"تحقيق العدالة" و"اعتقال الفاعلين" .ي�أتي ذلك
فيما با�شرت محكمة تحقيق بلد� ،أم�س االحد ،ب�إجراء التحقيق بجريمة
خط��ف وقتل عدد م��ن المواطنين ومنت�سبين في الح�ش��د الع�شائري في
منطقة الفرحاتية التابعة لق�ضاء بلد.

 بغداد /تميم الح�سن

و�سح ��ب "الق ��وات الدخيل ��ة" .و�أ�ص ��در
ن ��واب محافظة �صالح الدي ��ن وحكومتها
المحلي ��ة ،م�س ��اء ال�سب ��ت ،بيا ًن ��ا ،ب�ش� ��أن
"مج ��زرة" الفرحاتي ��ة ،طالب ��وا م ��ن
خالل ��ه الحكوم ��ة باتخ ��اذ موق ��ف ح ��ازم
لك�ش ��ف خي ��وط الجريم ��ة .وطالب نواب
المحافظ ��ة ،ف ��ي بي ��ان" ،ب�إخ ��راج جميع
القوات الم�سلح ��ة التي ترتبط بالأحزاب
�أو الجماعات الم�سلحة من المحافظة".
وا�ضاف البيان �إن "تك ��رار هذه الجرائم
تح ��ت ظ ��ل ال�س�ل�اح المنفل ��ت يتطل ��ب
م ��ن الحكوم ��ة موق ًف ��ا �صار ًم ��ا وحقيقيًا،
و�أ�صبح من غير المقبول وجود جماعات
م�سلح ��ة ت�ص ��ادر الق ��رار الأمن ��ي وتمنع
القوات الأمنية بجميع �صنوفها من القيام
بواجبها في حماية �أمن المواطنين".

و�أو�ضح مجل�س الق�ضاء الأعلى في بيان
�أن "محكمة تحقيق بلد المخت�صة بق�ضايا
مكافحة الإرهاب با�شرت �إجراء التحقيق
الأ�صولي بخ�صو�ص جريمة خطف وقتل
ع ��دد من المواطني ��ن �إ�ضافة �إل ��ى جريمة
قت ��ل �أحد منت�سبي الح�شد ال�شعبي والتي
�سبق ��ت تل ��ك الجريم ��ة الت ��ي ح�صلت في
منطق ��ة الفرحاتي ��ة التابع ��ة لق�ض ��اء بل ��د
ف ��ي محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن" بح�سب ما
نقل ��ت "وكال ��ة الأنباء العراقي ��ة" .وعقب
الح ��ادث الذي ذهب �ضحيت ��ه  8ا�شخا�ص
تم ��ت ت�صفيته ��م بر�صا� ��ص ف ��ي منطقتي
الر�أ�س وال�صدر ،قال اللواء يحيى ر�سول
الناط ��ق با�س ��م رئي�س ال ��وزراء الكاظمي
"ل ��ن نتوان ��ى عن القيام بعم ��ل ع�سكري
لم�سك مت�سببي جريمة بلد".
رد فعل
ووف ��ق م�صادر مطلعة ف ��ي �صالح الدين،
اك ��دت ان الح ��ادث كان يب ��دو "رد فع ��ل"
عل ��ى هج ��وم تعر� ��ض ل ��ه الل ��واء  41في
الح�شد ال�شعبي (ع�صائب اهل الحق) في
منطقة قريبة من الفرحاتية.
وهاج ��م عنا�ص ��ر يعتق ��د انه ��م تابع ��ون
لـداع� ��ش قبل يوم من مج ��زرة الفرحاتية
الل ��واء ف ��ي ناحي ��ة �سي ��د غري ��ب التابعة
لق�ضاء بلد ،بالر�صا�ص مما ادى الى مقتل
المنت�سب في اللواء عقيل الكناني.
وا�ضاف الم�صدر الذي تحدث لـ(المدى):
"رد ل ��واء الح�شد عل ��ى م�صادر النيران،
وا�شتب ��ك م ��ع العنا�ص ��ر المهاجم ��ة ،قبل
ان يختف ��ون ف ��ي مناط ��ق زراعي ��ة كثيفة
بالمزروع ��ات" .ف ��ي نف� ��س ليل ��ة الجمعة
الما�ضي ��ة ،هاجمت قوة ب�أزي ��اء ع�سكرية
يعتقد انها تابعة للواء  41قرية الرفيعات،
�شخ�صا من اهالي القرية،
واختطف ��ت 12
ً
اثنين منهم �ضمن الح�شد الع�شائري.
وي�ؤك ��د الم�ص ��در ،ان الق ��وة المهاجم ��ة
"اقتحم ��ت المنازل واقتادت المختطفين
ال ��ى جهة مجهول ��ة ،قبل ان يعث ��ر على 8
منه ��م ف ��ي �صب ��اح ال�سبت وه ��م جثث في
المب ��زل القريب م ��ن القرية وه ��م مقيدي
الأي ��دي الى ال ��وراء ومقتولين بر�صا�ص
في منطقتي الر�أ�س وال�صدر وعليهم �آثار
تعذي ��ب" .ويتول ��ى الل ��واء  ،41بح�س ��ب
الم�ص ��در ،حماي ��ة منطقت ��ي الفرحاتي ��ة
و�سي ��د غري ��ب ،فيم ��ا �أك ��د �أن  4م ��ن

الكاظمي ووزيري
الدفاع والداخلية
يعزون ذوي �ضحايا
املجزرة ام�س
المختطفين مازالوا مجهولي الم�صير.
وعق ��ب الح ��ادث� ،أعل ��ن رئي�س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،احال ��ة الق ��وات
الما�سك ��ة لالر� ��ض ف ��ي ق�ض ��اء بل ��د ال ��ى
"التحقي ��ق" ،وج ��اء ذلك خ�ل�ال اجتماع
طارئ للمجل�س الوزاري للأمن الوطني،
وه ��ي خلي ��ة ت�ض ��م عددا م ��ن ال ��وزارات
والت�شكيالت االمنية.
وبح�س ��ب الم�صدر ،هن ��اك  10ت�شكيالت
امني ��ة ف ��ي المحافظ ��ة منه ��ا  5قي ��ادات
عملي ��ات :قي ��ادة عمليات �سام ��راء ،قيادة
عملي ��ات �سراي ��ا ال�سالم ،عملي ��ات �صالح
الدي ��ن ،عملي ��ات �ص�ل�اح الدي ��ن للح�ش ��د
ال�شعبي ،مقر م�سيطر لعمليات كركوك.
باال�ضاف ��ة ال ��ى مق ��ر لالم ��ن الوطن ��ي
ل�ص�ل�اح الدين ،مقر �أم ��ن وطني �سامراء،
مديري ��ة اال�ستخب ��ارات ،ال ��ى جان ��ب
ال�شرط ��ة والمخابرات .وف ��ي م�ساء يوم
ال�سب ��ت الما�ض ��ي ،تعر�ضت نق ��اط امنية

تابع ��ة لل ��واء  41نف�س ��ه الى هج ��وم ثان
بالر�صا� ��ص في منطقة �سيد غريب اي�ضا،
ما ادى الى ا�صابة  5منت�سبين من الح�شد
ال�شعب ��ي ،توف ��ي احده ��م بع ��د ذلك خالل
نقله ال ��ى م�ست�شفى بلد .ووف ��ق الم�صدر
المطلع في �ص�ل�اح الدين ،انه في ال�ساعة
ال� �ـ 8م ��ن م�س ��اء ال�سب ��ت اي�ض ��ا" ،منعت
قطع ��ات م ��ن الجي� ��ش وال�شرط ��ة ،دخول
الل ��واء مرة اخ ��رى الى قري ��ة الرفيعات،
دون ح ��دوث ا�شتب ��اكات كم ��ا ج ��اء ف ��ي
بع�ض الت�سريبات" .وكانت خلية الإعالم
االمني ،التابعة للحكومة ،قد نفت حدوث
اال�شتب ��اكات .وقال ��ت الخلي ��ة ف ��ي بي ��ان
ف ��ي م�س ��اء ال�سب ��ت" :ننف ��ي م ��ا تداولته
بع�ض و�سائ ��ل الإعالم ومواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،ع ��ن ح�ص ��ول �صدامات بين
الق ��وات االمنية وقوة �أخ ��رى من الح�شد
ال�شعبي ف ��ي ق�ضاء بل ��د بمحافظة �صالح
الدين".

بين عوائل ال�ضحايا
و�أطل ��ع الكاظمي بح�سب بيان �صدر عقب
زيارت ��ه ام� ��س ،عوائ ��ل �ضحاي ��ا حادث ��ة
الفرحاتي ��ة ،عل ��ى "التحقيق ��ات الأولي ��ة
ف ��ي الجريمة النك ��راء وحيثياتها ،ووجّ ه
بالمتابعة الدقيقة لكل تفا�صيلها".
و�أ�ضاف في البيان �إن "ر�سالتنا لمواطني
�صالح الدين ب� ��أن الدولة �ستحميهم ،و�أن
عقي ��دة الق ��وات الم�سلح ��ة تلت ��ف ح ��ول
ال ��والء للوط ��ن والقان ��ون ،ال للأف ��راد �أو
الم�سميات الأخرى".
وب ّي ��ن �أن "الإرهاب و�أفعاله الإجرامية ال
ينتظره �إال القانون والق�صا�ص ،وال مكان
لعودته تحت �أي �صورة �أو م�سمى".
كم ��ا �ش ��دد على "ابتع ��اد الق ��ادة الأمنيين
ع ��ن االنج ��رار نح ��و �أي �ش� ��أن �سيا�س ��ي،
و�أن الخ ��وف يجب �أن ال يك ��ون حا�ض ًرا،
و�أن ال ن�ستب ��ق الأح ��كام والق ��رارات قبل
�إتم ��ام التحقيق ��ات" .وراف ��ق الكاظم ��ي

خالل الزيارة ،وزيرا الدفاع جمعة عناد،
والداخلية عثمان الغانمي ،ورئي�س هيئة
الح�شد ال�شعبي فالح الفيا�ض.
ب ��دوره اك ��د �شع�ل�ان الكريم وه ��و نائب
�ساب ��ق ع ��ن �ص�ل�اح الدي ��ن ،ان "هن ��اك
قطعات �أمنية غير من�ضبطة داخل الح�شد
ال�شعبي ويجب �إبعادها عن المحافظة".
و�شاركت عدد من ف�صائل الح�شد ال�شعبي
ابرزه ��ا ع�صائب اهل الح ��ق ،في عمليات
تحري ��ر المحافظ ��ة في  2015م ��ن قب�ضة
داع� ��ش ،وبقي ��ت حت ��ى الآن ف ��ي مهم ��ات
لحماية بع�ض المناطق.
�إخراج الح�شد
ويق ��ول ال�شع�ل�ان وهو زعيم الح ��د اكبر
الع�شائر ف ��ي �صالح الدي ��ن لـ(المدى) ان
"الحل الوحيد لعدم تكرار تلك الجرائم،
ه ��و ان�سحاب الح�ش ��د وتعوي�ضه �آخرين
من �أبن ��اء المناطق" .ه ��ذا الحل �سبق ان

طرح ،بح�سب ال�شع�ل�ان ،اذ تمت مفاتحة
رئي�سي الوزراء ال�سابقين حيدر العبادي،
وعادل عبد المه ��دي بنف�س الق�ضية ،دون
الح�صول على �إجابات.
وي�ؤك ��د ال�شعالن ان عملي ��ة تطويع ابناء
�صالح الدين تت ��م بـ"ترتيبات �سيا�سية"،
وبح�س ��ب "العالق ��ات م ��ع رئي� ��س هيئ ��ة
الح�شد ال�شعبي فالح الفيا�ض".
ويتاب ��ع النائ ��ب ال�ساب ��ق" :ف�شل ��ت ف ��ي
تعوي� ��ض � 9شه ��داء ف ��ي ف ��وج ع�شائ ��ري
في مكي�شيف ��ة قتلوا على يد داع�ش ،بينما
مق ��رب م ��ن الفيا� ��ض ح�ص ��ل عل ��ى 350
عن�صرا في ال�ضلوعية ،طلبهم بعدي"!.
ويعتب ��ر ال�شع�ل�ان� ،أن تك ��رار الهجم ��ات
عل ��ى �أبن ��اء تل ��ك المناط ��ق ،يدفعه ��م الى
الهج ��رة خ ��ارج البالد .فيم ��ا كان عدد من
النواب طالبوا ف ��ي وقت �سابق ،بتطبيق
اتفاقي ��ة م�شابهة لـ"�سنج ��ار" التي ك�شف
عنها قبل نحو ا�سب ��وع ،العادة النازحين

�أبواق الطائفية !
ال ��ى ذل ��ك اتهم محم ��د البل ��داوي ،النائب
ع ��ن كتل ��ة �صادق ��ون التابع ��ة لحرك ��ة
ع�صائ ��ب �أه ��ل الحق ف ��ي �ص�ل�اح الدين،
"رجال الطائفية والفتنة" في المحافظة،
بالت�صعيد في حادث ��ة الفرحاتية لإخراج
الح�ش ��د ال�شعب ��ي .واك ��د البل ��داوي ،ان
"داع� ��ش ه ��و وراء تل ��ك الجريم ��ة التي
ت�سبب ��ت با�ست�شه ��اد منت�سب ف ��ي الح�شد
وا�صابة � 4آخرين في هجومين منف�صلين
في نف�س ي ��وم حادث الفرحاتية" .وا�شار
النائ ��ب ال ��ى ان هناك ع�ش ��رات الحوادث
الت ��ي ذهب �ضحيته ��ا "مخاتير" و�ضباط
رفيعين في جنوب �سامراء ،وعنا�صر من
الح�ش ��د الع�شائ ��ري "لم يتهم به ��ا الح�شد
ال�شعبي" .واعتبر البلداوي ان الت�صعيد
الآن وراءه "اب ��واق الفتن ��ة والطائفي ��ة
ب�سبب ق ��رب االنتخابات الزاح ��ة الح�شد
م ��ن المناطق والتالع ��ب بنتائج االقتراع
وال�صناديق ،خ�صو�صا ان الح�شد يم�سك
بع�ض المناطق الفارغة من ال�سكان والتي
قد ت�ستغل في عمليات التزوير".
وا�شار النائب الى بع�ض تلك ال�شخ�صيات
الت ��ي و�صفها بـ"�أب ��واق الطائفية" ،كانت
ق ��د تدخل ��ت ف ��ي وق ��ت �ساب ��ق لـ"االفراج
ع ��ن بع� ��ض المتهمي ��ن بعملي ��ات القت ��ل
الت ��ي ج ��رت ف ��ي جن ��وب �سام ��راء ،رغم
وج ��ود اعترافات" .وي�ؤك ��د البلداوي ان
خروج الح�شد م ��ن تلك المناطق "�سيعيد
االره ��اب م ��رة اخ ��رى" ،م�شي ��را الى ان
"اعداد الح�شد الع�شائري م�ساوية العداد
الح�شد في �صالح الدين".

دول �أوروبية رف�ضت ا�ستقبال �أبنائهن رغم م�شاق الهجرة

الإيزيدي��ات الناجي��ات م��ن داع�ش يتو�سل��ن ر�ؤي��ة �أطفالهن

 ترجمة /حامد �أحمد

بينما كانت القنابل تتفجر على
االر�ض حولهم في �شهر �شباط من
العام الما�ضي ،لج�أت ثالث ن�ساء
�إيزيديات �شابات لالختباء في
حفرة في �صحراء �سوريا ال�شرقية
ّ
يح�ضن اوالدهن المرعوبين
وهن
لحمايتهم من اي مكروه.
بعد مرور �شهر من ذلك اليوم تم
الق�ضاء على ما تبقى من خالفة
داع�ش المزعومة وتم تحرير
الن�ساء مع اوالدهن الالئي كن
ا�سرى ا�ستعباد جن�سي على مدى
خم�س �سنوات تحت قب�ضة
التنظيم .
ولك ��ن محنة ه� ��ؤالء الن�سوة قد ب ��د�أت فعال بعد
ذل ��ك .الن�سوة الثالث الالئ ��ي كانت اعمارهن في
ذل ��ك الحي ��ن  19و  20و  24واطفاله ��ن ال�صغار
الخم�سة ق ��د تم و�ضعهن في �آخ ��ر �شاحنة تغادر
بل ��دة الباغ ��وز متجهي ��ن نح ��و مع�سك ��ر اله ��ول
لالجئي ��ن حيث يتم فيه احتجاز ع�شرات االلوف
م ��ن الذين ت ��م تحريرهم في م ��دن وبلدات كانت
تحت �سيطرة داع�ش .
الن�س ��وة الث�ل�اث ع�شن منزويات ف ��ي المع�سكر،
يخ�شون من ان يتم ك�شفهن والتعرف عليهن من
قبل الحرا� ��س على انهن ا�سي ��رات �سابقات لدى
داع� ��ش ويتم عزلهن ع ��ن المحتجزين الآخرين.
ع�ش ��ن مع هذه المع�ضلة على مدى �شهر ،ك�شفهن

ق ��د ي�ؤدي ال ��ى تحريرهن ولكن ه ��ذه الحرية قد
تجلب لهم ح ��زن والم �أ�شد مم ��ا عانوه من رعب
تح ��ت حك ��م داع� ��ش ،وه ��و ان يت ��م ف�صلهن عن
اوالدهن ،وربما لالبد .
بالن�سب ��ة للن�س ��اء االيزيدي ��ات الالئ ��ي ول ��دن
اطف ��اال لم�سلح ��ي داع� ��ش فق ��د طال ��ب وجه ��اء
طائفته ��م الدينية في الع ��راق ان يتركن اطفالهن
ف ��ي �سوري ��ا قبل الموافق ��ة رجوعه ��ن لبيوتهن.
اج ��راءات التفري ��ق الق�س ��ري قد ت�سبب ��ت بعزل
ع�شرات الن�سوة عن اطفالهن ،وقد طلب من ق�سم
من الن�ساء االيزيدي ��ات ان يتخلين عن اطفالهن
حال اكمال الوالدة .
بع ��د �سنتي ��ن م ��ن هزيم ��ة تنظيم داع� ��ش لم تزل

م�شكل ��ة كيفية التعام ��ل مع االطف ��ال المولودين
لآب ��اء م ��ن م�سلح ��ي داع� ��ش وامه ��ات ايزيديات
وكيفي ��ة اعادة لم �شمل عوائ ��ل ن�ش�أت وتحطمت
وف ��ق هك ��ذا ظ ��روف ،قائمة بال حل بي ��ن وجهاء
الطائفة االيزيدية والم�س�ؤولين العراقيين.
حت ��ى في اوروب ��ا ،حي ��ث كثير م ��ن االيزيديين
طلب ��وا اللج ��وء اليه ��ا ،ف ��ان ه� ��ؤالء االطف ��ال
المولودي ��ن م ��ن �آب ��اء لداع�ش لم يلق ��وا ترحيب
الحكومات هناك .
نيم ��ام غف ��وري ،رئي�س ��ة منظم ��ة الم�ساع ��دات
الم�شترك ��ة الخيري ��ة ف ��ي كرد�ست ��ان لدع ��م
االيزيدي ��ات النازحات تقول" :لدي � 22أم �شابة
ايزيدي ��ة تح ��ت رعايت ��ي ،وهن ��اك  56طف�ل�ا في

ايزيديات ي�ستذكرن �ضحايا داع�ش..ار�شيف.
دار رميل ��ة لاليتام في �سوري ��ا .ونعتقد ان هناك
الع�شرات والكثير غيرهن من ن�ساء واطفال على
هذه الحالة ".
عندم ��ا ت ��م ك�ش ��ف ه� ��ؤالء الن�س ��وة الث�ل�اث ف ��ي
مع�سكر الهول اتف ��ق الم�س�ؤولون على ارجاعهم
لعوائله ��م بمنطق ��ة �سكناهم في �سنج ��ار �شمالي
العراق .معاناة ه� ��ؤالء الن�سوة ترجع بتاريخها
الى فترة اجتياح داع�ش لمنطقتهم �سنجار في 3
�آب � .2014آالف م ��ن امثالهن قد تم ا�ستعبادهن،
و�آالف �آخري ��ن من الرجال ب�ضمنهم �آباء واخوة
ه� ��ؤالء الن�سوة الثالث قد تم قتلهم خالل مجزرة
�صنفتها االمم المتحدة على انها ابادة جماعية .
ت ��م اغت�صاب ه� ��ؤالء الن�س ��وة على نح ��و متكرر

وبيعه ��ن قب ��ل الموافقة على ال ��زواج .اثنان من
الن�سوة تزوجن من �سعوديين والثالثة تزوجها
عراقي .الم�سلح ��ون الثالث قتلوا جميعا .مئات
الن�س ��اء م ��ن امثاله ��ن ول ��دن اطف ��اال لم�سلحين
م ��ن مختل ��ف بل ��دان العال ��م ،وان معظ ��م ه�ؤالء
الم�سلحين تقريبا قد قتلوا في معارك .
بعد ان ت ��م التعرف عليهن في مع�سكر الهول ،تم
ا�صطح ��اب الن�س ��وة الثالث ال ��ى دار لاليتام في
�شم ��ال �شرقي �سوريا وطلب منهن ترك اوالدهن
لم�س�ؤول ��ي الرعاية في الميت ��م الذين �سيعتنون
به ��م بينما تذه ��ب الن�سوة عائ ��دات لبيوتهن في
العراق .
وقال ��ت احدى الن�سوة الت ��ي تبلغ من العمر الآن
 20عام ��ا متحدث ��ة من �شق ��ة م�ؤجرة ف ��ي دهوك
تعي�ش فيها م ��ع امها واختها الالئي كن ا�سيرات
لداع�ش اي�ضا "لقد نظرت اليهما ولم اكن ا�صدق
ان ��ي �ساتركهما .عندما اتي ��ت الى هنا اخبروني
بان ��ه يتوج ��ب عل ��ي ان ان�ساهم ،ال اتوق ��ع انهم
�سيلتحقون بي ابدا ".
منذ ذل ��ك الوقت والوالدة ال�شاب ��ة كانت تتو�سل
من العاملين ف ��ي المع�سكر الح�صول على �صور
الطفاله ��ا .تم ال�سماح لها بعب ��ور الحدود لزيارة
واحدة لمدة اربع �ساعات ولكن تم زجرها بعدم
االقدام على هذا ال�شيء مرة اخرى .
وا�ضاف ��ت بقوله ��ا "الجمي ��ع هنا م ��ن رجال دين
واف ��راد عائلت ��ي والم�س�ؤولي ��ن يت�صرفون معي
عل ��ى ا�سا� ��س ان ج ��زءا م ��ن حيات ��ي ق ��د انتهى.
ولكنن ��ي �أود ان ارج ��ع للجحيم م ��رة اخرى في
منطق ��ة باغ ��وز ال�سوري ��ة عل ��ى ان اتحم ��ل هذا
النوع من العذاب ".
الم ��ر�أة الثاني ��ة من اال�سي ��رات الناجي ��ات قالت
انه ��ا كان ��ت حبلى في �شهره ��ا الثام ��ن عندما تم
ا�صطحابه ��ا لمع�سك ��ر اله ��ول .وم�ض ��ت بقولها
"ولدت طفلي في دار الرميلة لاليتام في �سوريا.
ل ��م ي�سمح لي بالنظ ��ر الى مول ��ودي .لقد عانينا
الكثير واالن هذا يح�صل لنا؟ ".

الوال ��دة ال�شاب ��ة الثالث ��ة ،كم ��ا ه ��و الح ��ال م ��ع
زميلتيه ��ا ،وافقت ان يجرى لقاء معها عند مقهى
ف ��ي دهوك ،قالت انه لي�س هناك �أمل في ان يغير
الزعم ��اء االيزيديون من قراره ��م الذي اتخذوه
الع ��ام الما�ض ��ي ف ��ي ني�س ��ان عل ��ى ان الناجيات
مرحب بهن ولكن بدون اوالدهن .
انتق ��ادات وجهت لزعم ��اء ايزيديي ��ن التخاذهم
موقف ��ا لي� ��س مرن ��ا م ��ع م�شكل ��ة �سبب ��ت خج�ل�ا
لمجتمعه ��م .وق ��ال متح ��دث ع ��ن رج ��ل الدي ��ن
االيزيدي ب ��اب �شيخ قبل ا�سبوعين" :ال �أريد ان
اتحدث عن هذا المو�ضوع النه معقد جدا ".
غفوري ،مدي ��رة الم�ؤ�س�سة الخيرية قالت "لماذا
ت�صغ ��ي االمم المتحدة فق ��ط لثقافة معينة حيث
الرج ��ال من يقرر م ��ا هو اف�ض ��ل للعائلة؟ ه�ؤالء
الن�س ��وة يقل ��ن ان حياته ��ن بعد ان ت ��م انقاذهن
وت ��رك اطفالهن هي ا�سو�أ من ما تعر�ضن له على
يد داع� ��ش .يجب االخذ بنظ ��ر االعتبار في هذه
الحالة ما هو اف�ضل للأطفال ".
الم ��ر�أة الثالث ��ة قال ��ت "خي ��اري الوحي ��د هو ان
اذهب للعي�ش في الخارج� ،س�أذهب الى اي مكان.
كل م ��ا احتاجه هو ان توج ��د حكومة تقبلني مع
اوالدي ".
العواقب التي �سببتها ازمة داع�ش ما تزال ت�شغل
بال عدة مهربين ايزيديي ��ن من الذين يحاولون
انقاذ ابناء طائفتهم الذين �ضاقت بهم ال�سبل .
اح ��د المهربين ال ��ذي ا�ستطاع انق ��اذ � 30أ�سيرا
ناجي ��ا ب�ضمنه ��م ن�س ��اء واطف ��ال من خ�ل�ال دفع
ر�ش ��اوي في �سوريا ،ق ��ال "نحن نعرف ان هناك
ق�سما من االيزيديات في ادلب وهناك ق�سم منهم
ف ��ي المو�صل اي�ضا .ق�س ��م منهم نجح بالو�صول
ال ��ى طريق الهج ��رة للخ ��ارج ،ب�ضمنه ��م امهات
ايزيدي ��ات م ��ع اوالدهن .ه ��ذا قد يك ��ون اف�ضل
مكان وخيار لهن ،حتى وهن يجازفن ب�أرواحهن
و�س ��ط موجات البح ��ر العالي ��ة واحتمالية غرق
القارب .على االقل ان اطفالهن معهن ".
 عن الغارديان
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تمـادي العـ�شـائـر يـهـدد الـ�صـنــاعـة الـنـفـطـيـة فـي ذي قــار
و"بـتـرونـا�س" تـلـوح بـاالنـ�سـحـاب مـن حـقـل الـغـراف
 ذي قار  /ح�سني العامل
يف الوق ��ت الذي اعلنت في ��ه �شركة برتونا�س
املاليزي ��ة �أنه ��ا تفك ��ر باالن�سح ��اب م ��ن حق ��ل
الغ ��راف النفط ��ي يف حمافظة ذي ق ��ار نتيجة
انخفا� ��ض �أ�سعار النف ��ط مبتو�سط  40دوالر ًا
للربميل  ،ك�شفت م�صدر يف �شركة نفط ذي قار
�أن الأ�سباب التي تدفع برتونا�س لالن�سحاب ال
تعود النخفا�ض �أ�سعار النفط فح�سب  ،و�إمنا
لتعر� ��ض �إدارة ال�شرك ��ة لالبت ��زاز املتكرر من
بع�ض الع�شائ ��ر ،حمذر ًا من انهي ��ار ال�صناعة
النفطي ��ة باملحافظة نتيج ��ة �إغالق وحما�صرة
الدوائر واملن�ش�آت النفطي ��ة ومتادي الع�شائر
بطلباته ��ا الت ��ي بلغت ح ��د فر� ��ض التعاقد مع
�شركات ثانوية عدمية اخلربة.
وق ��ال الرئي� ��س التنفي ��ذي ل�شرك ��ة برتونا�س
املاليزي ��ة تنغ ��و حمم ��د توفي ��ق خ�ل�ال كلمته
مبنت ��دى "�إنرج ��ي �إنتليجن� ��س  "2020التي

تابعته ��ا امل ��دى �إن "انهي ��ار �أ�سع ��ار النف ��ط
مبتو�س ��ط  40دوالر ًا للربمي ��ل دف ��ع ال�شرك ��ة
اىل التفك�ي�ر باالن�سح ��اب م ��ن حق ��ل الغ ��راف
النفط ��ي يف حمافظة ذي ق ��ار" ،و�أ�ضاف ان "
ال�شركة ب�صدد الت�شاور مع ال�سلطات العراقية
لتح�س�ي�ن الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي داخ ��ل حق ��ل
الغراف مبا ي�ضمن دميومة عمل ال�شركة".
وم ��ن جانب ��ه ك�ش ��ف م�ص ��در م�س� ��ؤول يف
�شرك ��ة نف ��ط ذي قار ع ��ن �أ�سب ��اب �أخرى تقف
خل ��ف توجهات �شرك ��ة برتونا� ��س وتفكريها
باالن�سح ��اب من �إدارة حق ��ل الغراف النفطي.
و�أو�ض ��ح للمدى �أن " انخفا� ��ض �أ�سعار النفط
مل يك ��ن وح ��ده من يواج ��ه �شرك ��ة برتونا�س
النفطي ��ة و�إمنا هن ��اك عدة عوام ��ل �أخرى من
بينه ��ا االبت ��زاز الع�شائري ال ��ذي تتعر�ض له
�إدارة ال�شرك ��ة " ،مبين� � ًا �أن " �شركة برتونا�س
بات ��ت تواجه م�ضايقات كب�ي�رة نتيجة �سطوة
ومت ��ادي �أبن ��اء الع�شائ ��ر القريب ��ة م ��ن حق ��ل

الغ ��راف الذي ��ن م ��ا ع ��ادوا يكتف ��ون بطلب ��ات
تعيني العمال".
وب�ي�ن امل�صدر الذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه كونه
غري م�أذون له بالت�صريح �أن " بع�ض الع�شائر
�أخ ��ذت تطالب حتى بت�شغيل �ش ��ركات ثانوية
ال متتل ��ك اخلربة وحتاول فر�ضه ��ا على �إدارة
�شرك ��ة برتونا�س" ،منوه� � ًا اىل �أن " العاملني
الأجان ��ب بات ��وا يخ�ش ��ون على حياته ��م عند
رف� ��ض بع�ض الطلب ��ات غري املعقول ��ة من قبل
الع�شائر".
و�أك ��د �أن "�ضع ��ف الإج ��راءات احلكومي ��ة
اخلا�صة بحماي ��ة العاملني �أخذ يعزز اخل�شية
عل ��ى حياته ��م" ،الفت� � ًا اىل �أن " ال�سلط ��ات
املحلي ��ة �أ�صبح ��ت �شب ��ه عاج ��زة ع ��ن جماراة
ق ��وة و�سط ��وة الع�شائ ��ر التي متتل ��ك ال�سالح
والرج ��ال وت�ستخ ��دم �شت ��ى الو�سائ ��ل يف
ا�ستهداف ال�ش ��ركات النفطية والت�ضييق على
العاملني فيها ".

( �إعالن املناق�صة )
دعوة للت�أهيل امل�سبق يف مناق�صة البناء
التاريخ2020 .10. 19 :
رقم املناق�صة :كويكا  -العراق – 001 - 2020

 .1كويكا (الوكالة الكورية للتعاون الدولي) مكتب العراق تدعو مقدمي العطاءات للمناقصة الدولية التنافسية
املفتوحة على " إنشاء املستشفى العراقي – الكوري التخصصي للعناية احلرجة "  .يتم تنفيذ املشروع من خالل
برنامج املساعدات واملنح املقدم من حكومة جمهورية كوريا.

 .2موجز املناق�صة

عنوان املناق�صة

�أن�شاء امل�ست�شفى العراقي – الكوري التخ�ص�صي للعناية احلرجة
ملخ�ص املناق�صة

إنشاء املستشفى و األجزاء (امليكانيكية والكهربائية والسمكرة (تأسيسات املياه)) للمبنى
 مبنى املستشفى  6,144 :متر مربع (  70سرير وحدة العناية املركزة ) مبنى امليكانيك والكهرباء والسمكرة  762 :متر مربعاملوقع

في مدينة الطب  ,بغداد  ,العراق

فترة العقد

 22شهرًا
16,029,000دوالرًا أمريك ًيا (باستثناء ضريبة القيمة املضافة)

الكلفة التخمينية

�أ) نوع العطاء  :مناقصة دولية تنافسية مفتوحة
* سيتم تنفيذ عملية التأهيل املسبق .سيتم دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني في تقييم التأهيل املسبق حلضور
وسيطلب منهم تقدمي مستندات العطاء وتقييمها من خالل القدرة على البناء وعرض السعر.
مؤمتر العطاءات ،
ُ
ب) اختيار مقدم العطاء الناجح  :سيتم اختيار مقدم العطاء املؤهل جي ًدا والذي يقترح أدنى سعر ويحصل
على  92نقطة أو أكثر بتقييم العطاء باعتباره مقدم العطاء املفضل للتفاوض على العقد.
* تقييم العطاء  :قابليات البناء ( + )٪ 50السعر املقترح ( + )٪ 30قابليات مدير املشروع واملهندسني ()٪ 20

ج) جدول املناق�صة :
الفقرة

التاريخ

املالحظات

الى مكتب كويكا في العراق
أسئلة وأجوبة كعملية التأهيل
 20الى  24تشرين االول 2020
عبر البريد اإللكتروني (يتوفر أسئلة وأجوبة عن طريق ) ZOOM
املسبق
الى مكتب كويكا في العراق
تسليم مستندات التأهيل املسبق  2تشرين الثاني  15:00 ,2020مسا ًءا
	-يجب ان تسلم املستندات ورق ًيا
قد تطلب كويكا تعديالت على املستندات املقدمة
 4تشرين الثاني 2020
تقييم التأهيل املسبق
سيتم إرسال دعوة حلضور مؤمتر العطاءات إلى مقدمي العطاءات
 6تشرين الثاني 2020
إشعار نتيجة التأهيل املسبق
املؤهلني
مكتب كويكا في العراق
 10تشرين الثاني 2020
مؤمتر العطاءات وزيارة املوقع
احلضور غير الزامي
سؤال إلى مكتب كويكا العراق
يوم السؤال  19-10 :تشرين الثاني 2020
أسئلة وأجوبة عن املناقصة
عبر البريد اإللكتروني (يتوفر أسئلة وأجوبة عن طريق ) ZOOM
يوم اجلواب  23 :تشرين الثاني 2020
الى مكتب كويكا في العراق
 7كانون االول  15:00 ,2020مسا ًءا
تقدمي مستندات املناقصة
الى مكتب كويكا في العراق
صباحا
 9كانون األول 10:00 ,2020
فتح وتقييم العطاءات
ً
الى مكتب كويكا في العراق
 13كانون األول 2020
اعالم مقدم العطاء الفائز

* مواعيد جدول العطاء �أعاله قابلة للتغيري
 .3متطلبات التأهيل املسبق وتقدمي مستندات التقييم املسبق
يجب على مقدمي العطاءات تلبية جميع امللفات املتضمنة في مرفق رقم ( )1منوذج األهلية (التأهيل املسبق)
 .4سوف يتم تزويد الرسومات  ،املواصفات و جدول الكميات الى مقدمي العطاءات املؤهلني في مؤمتر تقدمي
العطاءات
 .5يجب أن تكون جميع العطاءات مصحوبة بخطاب الضمان بقيمة تعادل  %2.5من "سعر العطاء" مع فترة
يوما بعد موعد افتتاح العطاءات.
ضمانها من موعد أقصاه تاريخ غلق العطاء إلى ما ال يزيد عن ثالثني (ً )30
في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في توقيع العقد دون سبب مقنع  ،سيتم مصادرة خطاب الضمان من قبل
كويكا.
 .6مكتب كويكا العراق لن يكون مسؤولاً عن أي تكاليف أو نفقات يتكبدها مقدمو العطاءات فيما يتعلق
بإعداد العروض أو تسليمها.
 .7يجب على جميع مقدمي العطاءات الرجوع إلى طلب تقدمي العروض لهذا املشروع واملتوفر في الويب سايت
اخلاص مبكتب كويكا في العراق http://www.koica.go.kr/sites/irq_en/index.do
 .8لغة العطاء :اإلجنليزية
 .9معلومات االتصال
مكتب كويكا في العراق
 .العنوان :بغداد  -املنطقة اخلضراء  -حي الكندي  ،احمللة  ، 215 :الشارع ، 9 :رقم املنزل12 :
 .رقم الهاتف+964 (0)7814803025 , (0)7505432302 :
البريد اإللكترونيz_koica@yahoo.com, june@koica.go.kr, ojimang@koica.go.kr :
الوكالة الكورية للتعاون الدويل
مكتب العراق

وتاب ��ع امل�ص ��در �أن " الت�ضيي ��ق الع�شائري ال
يقت�ص ��ر عل ��ى ال�ش ��ركات الأجنبية ب ��ل ي�شمل
حتى ال�شركات واملن�ش� ��آت النفطية احلكومية
" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " ابن ��اء الع�شائ ��ر الزالوا
يحا�صرون حقل النا�صرية النفطي يف منطقة
الكطيعة منذ ثالثة �أيام ومينعون العاملني من
دخول احلقل واخلروج منه".
وب�ي�ن �أن " العامل�ي�ن املحا�صري ��ن يف داخ ��ل
احلق ��ل باتوا يعملون على مدار ال�ساعة كي ال
يتوقف العمل يف احلقل املذكور و�إن طعامهم
ب ��ات ي�صل لهم عرب ال�سي ��اج اخلارجي ولي�س
ع�ب�ر البواب ��ة الرئي�س ��ة املغلقة من قب ��ل �أبناء
الع�شائ ��ر" ،و�أردف �أن " �شرك ��ة نف ��ط ذي قار
م ��ا زالت ه ��ي الأخ ��رى تتعر� ��ض اىل الإغالق
ب�سب ��ب مطالب ��ة اخلريج�ي�ن وابن ��اء الع�شائر
بالتعيين ��ات وهو ما �أخذ يعيق �إدارة املن�ش�آت
واحلقول النفطية يف املحافظة".

و�أ�ضاف امل�صدر �أن " احلكومة املحلية وقيادة
ال�شرط ��ة تقف عاج ��زة �أمام مواجه ��ة عمليات
غلق الدوائ ��ر واحلقول النفطية " ،ملمح ًا اىل
�أن " وزارة النف ��ط قد تفكر هي الأخرى بغلق
�شركة نفط ذي ق ��ار وحتويل ارتباط احلقول
النفطي ��ة ب�شركة نفط اجلن ��وب بالب�صرة كرد
فع ��ل عل ��ى التدخ ��ل الع�شائ ��ري واعت�صامات
اخلريج�ي�ن الذي ��ن غالب� � ًا م ��ا يلجئ ��ون اىل
غل ��ق �أب ��واب �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار واحلقول
النفطية".
وو�ص ��ف امل�ص ��در ما يح�ص ��ل م ��ن م�ضايقات
لل�ش ��ركات والدوائ ��ر واملن�ش� ��آت النفطي ��ة
بالكارث ��ة و�أو�ض ��ح قائ ًال �أن " م ��ا يح�صل يعد
كارث ��ة عل ��ى ال�صناع ��ة النفطي ��ة كون ��ه �أخ ��ذ
ينعك� ��س �سلب ًا عل ��ى �إدارة امل�ؤ�س�سات النفطية
و�إنتاج احلقول باملحافظة" .
وكان ��ت �شركتا برتونا� ��س املاليزية وجابك�س
اليابانية وقعتا يف ( 19كانون الثاين ،)2010

عقد ًا م ��ع وزارة النفط لتطوي ��ر حقل الغراف
يف حمافظ ��ة ذي قار يت�ضمن حف ��ر  240بئر ًا
بحل ��ول ع ��ام  2017وهو ما يتي ��ح رفع �سقف
الإنتاج النفطي من حقول الغراف ليبلغ 230
�أل ��ف برميل يومي ًا عام  .2017غري �أن الإنتاج
النفط ��ي يف احلق ��ول املذكورة م ��ازال يراوح
عن ��د � 100أل ��ف برمي ��ل يومي ًا رغ ��م مرور 10
�أعوام على �إبرام العقد.
وت�ض ��م حمافظ ��ة ذي قار العديد م ��ن احلقول
النفطي ��ة م ��ن �أبرزه ��ا حق ��ل نف ��ط النا�صري ��ة
وهو الأكرب يف املحافظة ي�أتي بعده من حيث
الأهمية حق ��ل نفط الغراف وحق ��ل ابو عمود
( الرافدي ��ن ) وحقل �صبه ،كم ��ا �أن هناك رقعة
ا�ستك�شافي ��ة حتم ��ل الرق ��م  10وه ��ذه الرقعة
م�شرتك ��ة بني ذي قار واملثن ��ى وقد �أُحيلت يف
وق ��ت �ساب ��ق اىل ائتالف نفط ��ي لال�ستك�شاف
مك ��ون م ��ن �شركت ��ي ل ��وك �أوي ��ل وجابك� ��س
اليابانية.

][Bid Announcement

Invitation for Pre-Qualification in Procurement of Construction
Date: 19.10. 2020
Bidding No.: KOICA-IRAQ-2020- 001

1. KOICA (Korea International Cooperation Agency) Iraq Office invites prospective bidders for
the International Open Competitive Bidding of the ‘Construction of IRAQ-KOREA CRITICAL
CARE SPECIALTY HOSPITAL. The project is being conducted through the grant aid program
of the Government of the Republic of Korea.

2. Brief of Bidding

Bid Title
Construction of IRAQ-KOREA Critical Care Specialty Hospital.
Summary of Bid
Construction of Hospital and MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing) building
)Hospital building : 6,144 m2 (70 ICU beds
MEP building : 762 m2
Location
In Medical City, Baghdad, Iraq.
Contract Period
22 Months
Estimated Budget
)USD 16,029,000 (VAT excluded

a) Bid type : International Open Competitive Bidding,
* Pre-qualification (PQ) process is implemented. Qualified bidders in PQ evaluation will be
invited to bid conference, and be requested to submit the bid documents and be evaluated
with Construction capability & Price proposal
b) Selection of the Successful Bidder: The duly eligible bidder who proposes lowest price and
gets 92 points or more from the bid evaluation will be selected as a preferred bidder.
* Bid Evaluation : Construction capability (50 %) + Price Proposal (30%) + PM & engineer’s
)capability (20%
C) Bid Schedule:
Remark

Date

Item

To KOICA Iraq Office
)Via E-mail (ZOOM Q&A available
2.11.2020
To KOICA Iraq Office
PQ document submission
By 15:00 PM
Must be submitted in paper documents
PQ evaluation
4.11. 2020
KOICA may require amendments on submitted materials
PQ result notification
6.11. 2020
Invitation for bid conference will be sent to the qualified bidders
KOICA Iraq Office
Bid conference & site visit
10.11. 2020
Attending is not mandatory.
Q: from10.11. 2020 to 19.11.2020
Question to KOICA Iraq Office
Q&A for bidding
A: 23.11. 2020
)via Email (ZOOM Q&A available
7.12.2020 ,
Submission of Bid document
To KOICA Iraq Office
by 15:00 PM
Bid opening & evaluation
9.12.2020. 10:00 AM
KOICA Iraq Office
Notification to the successful
13.12. 2020
KOICA Iraq Office
bidder
20.10.2020 to 24.10.2020

Q&A
as to PQ

*The dates of the bid schedule above may change under certain circumstances
3. Pre-Qualification requirements and PQ document submission
)A bidder shall meet all the formats included in Attachment 1. Form of Eligibility (PQ
4. Drawing, specification, BOQ will be provided to qualified bidders at bid conference.
5. All bids must be accompanied by a Bid Security of amount equivalent to 2.5 % of the ‘Bid Price’ with
its guarantee period from no later than Bid Closing Date to not earlier than Thirty(30) Days after the Bid
Opening Date
In case the successful bidder fails to sign the contract without a convincing reason, the Bid Security will
be confiscated by KOICA.
6. KOICA Iraq Office will not be responsible for any costs or expenses incurred by bidders in connection
with the preparation or delivery of bids.
7. All bidders shall refer to the RFP(Request for Proposal) of this project. The RFP is available at KOICA
WEB site http://www.koica.go.kr/sites/iq_en/index.do,
8. Language of Bid : English
9. Contact Information
KOICA Iraq Office
. Address: Baghdad-International Zone-Al-Kindi Area, District: 215, Street: 9,
House No.: 12
. Tel No.: +964 (0) 7814803025, (0) 7505432302
. E-mail : z_koica@yahoo.comjune@koica.go.kr,ojimang@koica.go.kr

Korea International Cooperation Agency
Iraq Office

العدد ( )4792ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االثنني ( )19ت�شرين الأول 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

رياضة

اتحاد اليد ّ
يحدد موعد ًا جديد ًا للدوري بم�شاركة  11فريق ًا
 بغداد  /حيدر مدلول
ح� �دّد احت ��اد ك ��رة الي ��د ي ��وم اخلام� ��س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين
املقب ��ل موع ��د ًا جدي ��د ًا النط�ل�اق دوري
ك ��رة الي ��د املمت ��از باملو�س ��م اجلدي ��د بد ًال
من املوع ��د ال�سابق ال ��ذي كان يوم الأول
م ��ن ال�شهر ذات ��ه مب�شاركة ف ��رق ال�شرطة
حامل اللقب واجلي� ��ش والفتوة وكربالء
ودياىل وبلدية الب�صرة والكوت والقا�سم
وال�سليمانية والدغارة والنجف.
وقال املن�س ��ق الإعالمي الحت ��اد كرة اليد
ح�س ��ام عب ��د الر�ض ��ا يف ت�صري ��ح خ� �ّ�ص
ب ��ه (امل ��دى) �":إن حتديد املوع ��د اجلديد
النطالق مناف�سات دوري اليد املمتاز جاء
خالل االجتم ��اع اال�ستثنائ ��ي الذي عقده
جمل�س �إدارة االحتاد برئا�سة �سالم عواد
يف قاعة نادي الكرخ الريا�ضي بالعا�صمة
بغداد مع ممثلي �أندية ال�شرطة واجلي�ش
وكربالء ودياىل والفتوة وبلدية الب�صرة
والقا�سم والكوت وال�سليمانية والدغارة
وامل�سي ��ب واخللي ��ج العرب ��ي حي ��ث قدم
ممث�ل�ا النادي�ي�ن الأخريين طلب� � ًا بت�أجيل
م�شارك ��ة فريقهم ��ا يف املو�س ��م -2021
 2020وذل ��ك للظ ��روف املالي ��ة التي مي ّر
به ��ا نادييهما خ�ل�ال الف�ت�رة احلالية ليتم
املوافق ��ة عليه ��ا عل ��ى �أم ��ل تواجدهما يف
املو�سم ."2021-2022
و�أ�ض ��اف ":مت االتفاق خالل االجتماع �أن

يت ��م لع ��ب مباري ��ات املرحل ��ة الأوىل على
�شكل جت ّمعني حيث �أنه يف حال ان�سحاب
�أي فريق يتم �شط ��ب نتائجه وتنزيله اىل
درجة �أدنى ،فيما �سيتم اعتماد نتائجه مع
الف ��رق التي واجهها ،وتنزيله درجة �أدنى
يف حالة االن�سح ��اب من مباريات املرحلة
الثانية" ،كا�شف ًا النقاب �أن "�أندية (كربالء

الطلبة يجهز "االبات�شي"
للدوري الربتغايل
 بغداد  /املدى
�ش ��ارك مهاج ��م املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة
القدم عالء عبا�س يف الوحدات التدريبية
التي يجريها فري ��ق الطلبة حتت �إ�شراف
امل ��درب �أحم ��د خلف على ملع ��ب (الربج)
يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�ضة
بجامع ��ة بغ ��داد يف منطق ��ة اجلادري ��ة
بالعا�صم ��ة بغداد من �أج ��ل املحافظة على
لياقته البدنية قبل مغادرته اىل العا�صمة
الربتغالي ��ة ل�شبون ��ة لاللتح ��اق ب�صفوف
فريق جيل في�سنتي الذي يلعب يف دوري
الدرجة املمتازة باملو�سم .2021-2020
وي�سع ��ى النجم عالء عبا� ��س (االبات�شي)
اىل تق ��دمي م�ستوي ��ات رفيع ��ة م ��ع فريق
جي ��ل في�سنت ��ي الربتغ ��ايل لك ��رة الق ��دم
ال ��ذي و ّقع مع جمل�س �إدارته عقد ًا ر�سمي ًا
مل ��دة مو�س ��م واح ��د فق ��ط يف �أول جتربة
احرتافية له يف الدوريات الأوروبية بعد
انته ��اء م�شواره مع فري ��ق الكويت حامل
لقب ال ��دوري الكويت ��ي املمت ��از باملو�سم
املا�ضي الذي لعب يف �صفوفه ملدة ن�صف
مو�س ��م قادم� � ًا م ��ن فري ��ق ال ��زوراء بطل
م�سابقة ك�أ�س العراق لكرة القدم باملو�سم
 2018-2019خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�شتوية املا�ضية يف ظل الت�ألق الوا�ضح
له م ��ع �صف ��وف املنتخ ��ب الوطن ��ي لكرة

وتاب ��ع ح�س ��ام كالم ��ه �":ستت�أه ��ل الفرق
ال�ست ��ة الأوىل م ��ن املرحل ��ة الأوىل للعب
املرحل ��ة الثاني ��ة ،والت ��ي �ستق ��ام يف
العا�صم ��ة بغداد وح�سب ظروف البلد يف
وقته ��ا ،حيث �سيت ��م ترحيل نق ��اط الفرق
التي �صع ��دت لتلك املرحل ��ة (املت�أهلة بعد
�أن لعب ��ت فيم ��ا بينها فق ��ط)" ،م�شري ًا اىل

والقا�س ��م وال�سليماني ��ة والفت ��وة وبلدية
الب�ص ��رة ) قدمت طلب� � ًا ر�سمي ًا اىل جمل�س
�إدارة االحتاد ل�ضيافة مناف�سات التجمّعني
حيث �سيتم االختيار بعد ت�شكيل جلنة من
االحت ��اد ملعاين ��ة القاع ��ات الت ��ي �ستكون
م�سرح ًا خلو�ض املباري ��ات عليها وفنادق
حمافظات الأندية التي قدّمت الطلبات".

�أن "جمل� ��س �إدارة االحتاد عق ��د اجتماع ًا
ا�ستثنائي ًا برئا�سة �سالم عواد على القاعة
ذاته ��ا ملناق�شة العديد من املوا�ضيع امله ّمة
الت ��ي مت و�ضعه ��ا عل ��ى ج ��دول الأعمال،
ومت اتخ ��اذ ق ��رار فيه ��ا يق ��ف يف مقدّمتها
حتديد اللج ��ان العاملة فيه ��ا ومنها جلنة
امل�سابق ��ات املركزية التي �ستكون برئا�سة
عالء عبد احل�س�ي�ن ود�.سعد خمي�س نائب ًا
للرئي�س وعدنان �سبت ��ي ود.فا�ضل كردي
ود.حممد عب ��د الر�ضا �أع�ضاء ،و�سيتوىل
اال�ش ��راف عليه ��ا خلي ��ل �إبراهي ��م ،فيم ��ا
تكوّ ن ��ت جلن ��ة احلكام م ��ن فا�ض ��ل كاظم
رئي�س� � ًا ود.قحطان فا�ضل نائب� � ًا للرئي�س
والأع�ضاء طاهر مهدي وبا�سم دلف وعبد
الل ��ه �أحمد وي�ش ��رف عليه ��ا رئي�س احتاد
اللعبة".
وخت ��م املن�س ��ق الإعالم ��ي الحت ��اد ك ��رة
الي ��د ت�صريح ��ه�":إن جلن ��ة االن�ضب ��اط
يف االحت ��اد �ستك ��ون ب�إ�ش ��راف هيثم عبد
ال�ست ��ار وعالء �شك ��ر رئي�س ًا له ��ا ود.ف�ؤاد
متع ��ب ع�ض ��و ًا ،يف ح�ي�ن �ستت�أل ��ف جلنة
الإع�ل�ام م ��ن ح�س ��ام عب ��د الر�ض ��ا رئي�س ًا
وك ��رمي عل ��ي ح�سني نائب� � ًا و�أحم ��د ظافر
�صاح ��ب ع�ض ��و ًا و�سج ��اد ها�ش ��م ت�شي ��و
وح�سنني ال�شاجلي م�صوّ رين و�سي�شرف
عليها ر�ضا اجلارو�ش".
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن فري ��ق ال�شرط ��ة توّ ج
بط ًال للمرة اخلام�سة على التوايل لدوري
اليد املمتاز باملو�سم .2019-2020

رباعية نيم �أولمبيك تحفز �سان جيرمان لهزيمة يونايتد

الق ��دم بت�صفي ��ات موندي ��ال قط ��ر 2022

ب�ش ��كل و�ضع ��ه االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
الق ��دم �ضمن قائم ��ة الأف�ضل ملنطقة غربي
الق ��ارة �ضم ��ن اجل ��والت ال�س ��ت املا�ضية
من مناف�س ��ات الدور الث ��اين بالت�صفيات
امل�شرتك ��ة ال�سيم ��ا ت�سجيله ه ��دف الفوز
الث ��اين الثمني للع ��راق مبرم ��ى املنتخب
الإيراين يف الدقيق ��ة الأخرية من الوقت
الأ�صل ��ي للمواجه ��ة املثرية الت ��ي �أقيمت
ي ��وم الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الث ��اين � 2019ضمن اجلولة الأخرية من
مرحل ��ة الذهاب على ملع ��ب ع ّمان الدويل
بالعا�صمة الأردنية ع ّمان.
و�أ�صب ��ح ع�ل�اء الالع ��ب العراق ��ي الثاين
الذي يلعب يف الدوري الربتغايل املمتاز
لك ��رة القدم يف املو�سم احلايل بعد �صانع
الألعاب �أ�سامة ر�شيد الذي يوا�صل رحلته
مع فريق �سانتا كالرا للمو�سم الثالث على
الت ��وايل قادم� � ًا م ��ن فري ��ق لوكوموتيف
بلوفديف البلغاري لكرة القدم.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن فريق جي ��ل في�سنتي
ال ��ذي �أن�ض� � ّم الي ��ه ع�ل�اء عبا� ��س يحت � ّ�ل
املرك ��ز ال�سابع بر�صي ��د  5نقاط من ثالث
مباريات لعبها ف ��از يف الأوىل على فريق
بورتيمونين�س ��ي بنتيجة ( )0-1وتعادل
�سلب ًا مع فري ��ق �سانتا كالرا وجدّد تعادله
�إيجاب ًا ( )1-1مع فريق تونديال.

 بغداد  /املدى
يلتق ��ي فري ��ق باري�س �س ��ان جريمان يف
ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�ساء غ ��د الثالثاء مع
فري ��ق مان�ش�سرت يونايت ��د االنكليزي يف
قمة �أوروبية نارية على ملعب (بارك دي
بران� ��س) بالعا�صم ��ة الفرن�سي ��ة باري�س
�ضم ��ن اجلولة الأوىل من مرحلة الذهاب
للمجموعة الثامنة التي ت�ضم اىل جنبهما
فريق ��ي اليبزي ��غ الأمل ��اين وا�سطنب ��ول
با�ش ��اك �شهري الرتك ��ي �ضم ��ن مناف�سات
دور 32من الن�سخ ��ة اجلديدة من دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم.
و�سيلع ��ب الفوز الكبري الذي حققه فريق
باري�س �سان جريمان على م�ضيفه فريق
ني ��م �أوملبي ��ك برباعي ��ة ببي�ض ��اء �ضم ��ن

اجلول ��ة ال�سابع ��ة م ��ن دوري الدرج ��ة
الأوىل الفرن�س ��ي لكرة القدم دور ًا م�ؤثر ًا
يف حتفي ��ز الالعبني لإيق ��اع �أول هزمية
بفري ��ق مان�ش�سرت يونايت ��د برغم �إ�صابة
�أربع ��ة منهم م ��ن �أجل ت�ص� �دّر املجموعة
الثامن ��ة الت ��ي �ستعطيه دافع� � ًا كبري ًا يف
موا�صلة الرحلة نح ��و التقدم اىل الأمام
�أم�ل ً�ا يف املناف�سة بق ��وة على اللقب الذي
فق ��ده ل�صالح فري ��ق باي ��رن ميونيخ يف
املب ��اراة النهائي ��ة بهدف مقاب ��ل ال �شيء
والت ��ي ج ��رت عل ��ى ملع ��ب (الن ��ور) يف
العا�صمة الربتغالية ل�شبونة يوم الرابع
والع�شرين من �شهر �آب املا�ضي.
وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يع ��ود الربازيلي نيمار
دي �سيلف ��ا اىل القائم ��ة الأ�سا�سية لفريق
باري� ��س �س ��ان جريم ��ان �أم ��ام فري ��ق

مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د بعد ا�ستبع ��اده من
قبل الأملاين توما�س توخيل يف مواجهة
ني ��م �أوملبي ��ك ب�سب ��ب عودت ��ه م ��ن رحلة
طويلة قادم� � ًا من �أم�ي�ركا اجلنوبية بعد
خو�ض ��ه مباراتني مع منتخ ��ب الربازيل
�أم ��ام منتخب ��ي بوليفي ��ا وب�ي�رو �ضم ��ن
الت�صفي ��ات امل�ؤهل ��ة اىل بطول ��ة ك�أ� ��س
الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر ،فيم ��ا
�سيك ��ون الأرجنتين ��ي م ��اورو ايكاردي
الغائ ��ب الأب ��رز نتيج ��ة تع ّر�ض ��ه اىل
الإ�صاب ��ة يف الر ّب ��اط الداخل ��ي للركب ��ة
حيث يع ��اين الأخ�ي�ر من تراج ��ع معدّله
التهديفي منذ بداي ��ة املو�سم احلايل بعد
�ش ��راء بطاقت ��ه الدولي ��ة من فري ��ق �إنرت
ميالن االيط ��ايل مببلغ م ��ايل و�صل اىل
 50مليون يورو.

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

عدنان ..وقرار ال�شجعان
واحدة من �أ�س�س البناء ال�صحيح لأجيال العراق الأعزاء هي تعليمهم
الفرو�سية والرماية وال�سباحة لكي يتم ّتعون ببناء ج�سماين �سليم
تك�سر كل قيود الرتدّد واخلوف ومتنح
وقدرة ذهنية وفكرية و�شجاعة ِ
الثقة واالعتداد بالنف�س.
لعل املقارنة بني زمن م�ضى والواقع احلايل هو خري دليل على ت�أثري
عزوف ال�شباب عن ممار�سة تلك الألعاب ومعها غابت الإجنازات على
امل�ستوى اخلارجي ،فبحر املان�ش ي�شهد ب�شجاعة البطل (�سمكة دجلة)
عالء الدين النواب الذي ا�ستطاع عبوره يف � 27آب  1959ليظفر باملركز
الأول ،وبطل الرماية وليد ح�سني يون�س ،ومنتخب الفرو�سية الذي كان
مت�سيّد ًا عربي ًا و�آ�سيوي ًا وح ّقق الإجنازات الكبرية ،بينما تال�شى �أثر تلك
الألعاب يف الوقت احلا�ضر!
أم�س احلاجة اليها كمجتمع عانى ما عانى من
و�صفة �سحرية نحن ب� ّ
م�آ�سي و�أحداث �أ�صابت يف ال�صميم الرتكيبة النف�سية والقدرة البدنية
لل�شباب ،ولعبت التغيريات املجتمعية وخم ّلفات الغزو الثقايف امل�ستورد
دورها يف انتاج مناذج هجينة وهزيلة �أخذت جتتاح البيئة العراقية
لتحوّل ث ّلة �شبابية اىل �أ�شباح �ضعيفة حترتق بنريان ال�ضعف وامليوعة
مع انك�سار نف�سي بالقدرة على العطاء وامل�ساهمة يف بناء امل�ستقبل،
وه�ؤالء ال ميثلون قدوة ال�شباب العراقي النا�ضج واملتع ّلم واملكافح
واملتظاهر من �أجل احلقوق والراف�ض ل�سلوكيات تلك الث ّلة.
متخ�ص�صة بتلك الألعاب� ..إال �أنها مع الأ�سف عجزت عن
لدينا احتادات
ّ
ا�ستقطاب ال�شباب �أو امل�ساهمة يف ن�شر ثقافة االنخراط والتع ّلم عرب
مراكز وان�شطة اجتماعية ت�سهم يف التوعية الأ�سرية لت�شجيع العوائل
على ار�سال �أبنائها لتلك املراكز ،وبالتايل ت�شكيل قاعدة لتلك االحتادات
من املواهب واالبطال ميكن من خاللها حتقيق الإجنازات التي عجزت
عنها طوال �سنوات طويلة حتى باتت جم ّرد هياكل �إدارية ت�ستنزف
الأموال وتت�صارع يف �أوقات االنتخابات على املنا�صب دون �أن تكون
لها ب�صمة ت�صحيحية م�ؤثرة لأجيال تقف على حافة ال�ضياع تنظر اليهم
بدم بارد!
القرار يحتاج اىل رجال �شجعان ،واظن �أن الزمن الآن جاد علينا مبن
ي� ِؤمن ب�ضرورة التغيري والنهو�ض بال�شباب و�سرنمي اليه مبلف م�أ�ساة
ال�شباب العراقي ومعه امل�ستقبل ك ّله ليكون له املُن ِقذ عرب تغيري بو�صلة
االهتمام قلي ًال من كرة القدم باجتاه تفعيل ن�شاط و�أدوات النهو�ض
ب�ألعاب ال�سباحة والرماية والفرو�سية ،و�إدراك جوهر ت�أثريها على
املجتمع ككل.
الوزير عدنان وقبل ا�ستيزاره وبعده ،ي�ؤكد يف كل �أحاديثه على �ضرورة
�إيالء ال�شباب رعاية خا�صة وا�ستيعابهم ملمار�سة الن�شاط الريا�ضي
و�إبعاد كل امل�ؤ ّثرات ال�سلبية عنهم و�إن الوقت حان لتفعيل كل �أفكاره
وتطبيقها على �أر�ض الواقع عرب خطوات علمية تبد�أ من تلك االحتادات
النائمة بغ�ض النظر عن �إ�شكاليات القيادة فيها �أو ملفات بوجود �شبهات
ف�ساد مايل ،وقد تكون مبادرته بتف ّقد احتاد ال�سباحة ووعوده بتذليل
بع�ض امل�صاعب التي تواجه ال�سباحني هي �إحدى �أ�سباب جذوة الأمل
ّ
واحلث على
التي و ِقدت داخلنا ودفعتنا للم�ضي بت�شجيع تلك اخلطوة
انت�شال بقية الألعاب من مراقد الن�سيان والإهمال.
�إن تفعيل عمل تلك االحتادات يحتاج اىل متابعة �شخ�صية ،وهي
ال�صفة التي يتم ّتع بها الوزير عدنان الذي يُثبت يوم ًا بعد يوم قدرته
على املوازنة بني هدوء خطواته وتخطيطه ب�صمت ،وبني علوِّ �صوت ِه
وقوّت ِه عند ت�شخي�ص الأخطاء �أو مواجهة جوانب الإهمال يف العمل،
ونعتقد �إن الأمر ي�ستحق درا�سة م�ستفي�ضة يف الو�سائل وامل�ستلزمات
املطلوبة لتوجيه الدعم احلكومي ور�سم خارطة طريق جديدة للنهو�ض
بتلك الألعاب ،وفتح منافذ ومن�ش�آت ت�ستوعب ال�شباب يف جميع انحاء
العراق  ،عندها �سي�سجّ ل التاريخ الريا�ضي العراقي �أ�شجع و�أذكى قرار
با�سم الوزير درجال
القرار يحتاج الى رجال �شجعان ،واظن
�أن الزمن الآن جاد علينا بمن ي� ِؤمن
ب�ضرورة التغيير والنهو�ض بال�شباب
و�سنرمي اليه بملف م�أ�ساة ال�شباب
العراقي ومعه الم�ستقبل ك ّله ليكون
نقذ
له ُ
الم ِ

قراءة نقدية في بيان رئي�س اللجنة الأولمبية الوطنية وانتخاباتها

اتركوها للأكف�أ والأكثر نزاهة للقيم والمبادئ الريا�ضية والوطنية الحقة
فيه ��ا وفيِ احتاداته ��ا ،و ُه ��م ولل ��ه احلم ��د،
ال ت�ضاهيه ��م يف �أعداده ��م وكف ��اءة �أغلبه ��م
�أي جلن ��ة �أوملبي ��ة لأي بل ��د �آخ ��ر عل ��ى وجه
الأر�ض..
�إذن ف� ��إن ال�س� ��ؤال الأهم ال ��ذي يفرت�ض على
قائ ��د امل�س�ي�رة الأوملبي ��ة �إجابت ��ه يف بيان ��ه
املُعلن هو ما يلي:
م ��اذا �أثم ��رت نتائ ��ج عم ��ل الدورت�ي�ن
االنتخابيت�ي�ن املا�ضيت�ي�ن الت ��ي ت ّر�أ�ستَ فيها
الأوملبي ��ة ومكتبه ��ا التنفي ��ذي ،وال ��ذي ُع� � ّد
واملخت�ص�ي�ن ،ب�أن ��ه الأ�سو�أ
بنظ ��ر املراقب�ي�ن
ّ
�إدارة ونتائ ��ج يف كل تاري ��خ الريا�ض ��ة يف
الع ��راق؟!! كم ��ا �إن الأه ��م ال ��ذي يتوجّ ��ب
تو�ضيحه يف بيان ��ات ممُ اثلة هو ال�ضمانات
العملية التي ت�ستطيع �أن تقدّم خالل الدورة
 كتب  :د.با�سل عبد املهدي
االنتخابية القادمة يف مواجهة تكرار حاالت
الف�ش ��ل والتالع ��ب والتزوي ��ر واالن�شقاقات
�إن ال�س� ��ؤال الأه ��م ال ��ذي يفرت� ��ض توجيهه واال�ستغ�ل�ال والوا�سط ��ات ال�سيا�سية وغري
اىل رع ��د حم ��ودي ،لي� ��س بيان ��ه الإعالم ��ي ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �صاحب ��ت رئا�ستك ��م للعمل
املُك ّلل بتف ��ا�ؤل افرت�ض ُه لنف�س ِه ،حول م�سرية الأوملب ��ي كل احلقب ��ة امل ��ا ّرة م ��ن �آذار ٢٠٠٩
االنتخاب ��ات ،و�إع�ل�ان �ضمان ��ات الأم ��ان ولغاي ��ة �أن يفرجه ��ا الل ��ه �سبحان ��ه وتع ��اىل
للجميع ،فالبيان وحمت ��واه بح ّد ذاته ي� ّؤ�شر على عباده ال�صاحلني بوجوب التوقف قلي ًال
م ��ا ال يقبل ال�شك م ��ا �سبّبت ��ه �سيا�سة ال�سنني ومراجع ��ة النف�س وال�سلوك واملنهج املختار
املا ّرة من مت ّزقات وف�ضا ِئح يف م�سرية العمل يف �أ�سل ��وب �إدارة امل�س�ؤولي ��ة ومتط ّلباته ��ا
قرارات بريمر
الأوملب ��ي ونتائج ��ه مقاب ��ل امللي ��ارات الت ��ي املق� � ّرة مبوج ��ب القان ��ون حماي ��ة ل�سمع ��ة
و ُِّظف ��تْ وا�ستغ ّل ��تْ لغري م�صلح ��ة الريا�ضي الريا�ض ��ة العراقية و�سمعة قادتها وتاريخهم �أن نن�س ��ى �أو نتنا�سى ب�أن �أوملبيتنا العراقية
العراق ��ي ونتائج ��ه املنتظرة ،كم ��ادة وغاية �أي�ض ًا!! �ألي�س ذلك هو الأكرث �أهمية يف الذي ق ��د و ِلدتْ م ��ن رح ��م دوكان وق ��رارات �سيئ
الذك ��ر (برمي ��ر) ولوائ ��ح م�ست�ش ��اره (مارك
العمل الأوملبي.
يفرت�ض الت�صريح به و�إعالنه؟!
َ
النظام الداخلي  ..والخبراء
كالرك) املُع� �دّة بق�ص� � ٍد وا�ض � ٍ�ح م ��ن �أج ��ل
اعرتف به ��ا �شخ�صي� � ًا حمودي
�إنه ��ا حقيق ��ة
ح�ي�ن �أعل ��ن ب�أن �أك�ث�ر من �سبع�ي�ن باملائة من �أن ي�ص ��در ويعل ��ن وين�ش ��ر يف اجلري ��دة املناف ��ع اخلا�صة اغتنموها ومن �أجل متزيق
�أحكام جنائية
ميزاني ��ات و�أم ��وال جلنت ��ه ق ��د ا�ستنفذته ��ا الر�سمي ��ة النظ ��ام الداخلي للجن ��ة الأوملبية ال�صف ��وف والفرقة الت ��ي ابتغته ��ا �سيا�سات
واملخ�ص�ص ��ات امل�صروفة للعاملني الوطنية العراقية بزم � ٍ�ن قيا�سي مُلفت وقبل االحت�ل�ال و�سلطات ��ه عل ��ى عم ��وم وح ��دة �أن ال يف ّك ��ر �أو ّ
يو�ض ��ح يف �أي بي ��ان مربّرات
الرواتب
ّ
انته ��اء مراجع ��ة وتدقي ��ق جمل� ��س �ش ��ورى
الدولة لقان ��ون الأوملبية امل�ش� � ّرع ،وهو (�أي
النظ ��ام الداخلي) ملحق متمّم للقانون ،حالة
ال تلف ��ت اهتمام حمودي وماذا يُخبّئ �أو خ ّب�أ
وراءها!! و�أن يفتح باب الرت�شيح (للخرباء)
عل ��ى م�صراعي ��ه دون �أي �إع�ل�ان �أو وج ��وب
االلت ��زام ب�أي موا�صف ��ات و�ضوابط مطلوبة
يف م ��ا ت�ستوجب ��ه ه ��ذه ال�صف ��ة (اخلطرية)
يف العم ��ل الأوملب ��ي وم�ستقبل ��ه� ،إج ��راء مل
يَعد يُدغدغ م�شاعر وتط ّلع ��ات قائد �أوملبيتنا
ودرج ��ات تفا�ؤل ��ه املطروحة يف البي ��ان� ،أو
�أن تعل ��ن وتن�شر جلن ��ة ال�شب ��اب والريا�ضة
يف جمل�س الن ��واب قراءته ��ا الثانية لقانون
الأندي ��ة الريا�ضية ،الت ��ي مت ّثل مجُ مل قاعدة
الإجن ��از م ��ن الريا�ضي�ي�ن وامل�ص ��در ال ��ذي
ت�ست ّم ��د من ��ه ّ
وتر�ش ��ح عن ��ه كل �إداري للعمل
االحت ��ادي� ،أن تعل ��ن ذل ��ك ّ
وتب�ش ��ر ب ��ه نحو
الت�صوي ��ت ،قب ��ل ودون م�ش ��ورة ر�سمية �أو
تدقي ��ق ُمل ��زم م ��ن جمل� ��س �ش ��ورى الدول ��ة
وال ��وزارة القطاعي ��ة احلكومي ��ة امل�س�ؤول ��ة
قانوني� � ًا ع ��ن �إج ��ازة ومراقب ��ة وتقييم عمل
الأندية ه ��ذه ،بادرة متعجّ لة وجتاوز ًا غريب ًا
ال يج ��د رئي� ��س �أوملبيتن ��ا �أي ��ة �أهمي ��ة تذك ��ر
للتفكري ب�أ�سبابه ودوافعها!!

جغرافي ��ة ريا�ضتن ��ا الوطني ��ة .فال�سلط ��ات
ه ��ذه وم�ست�شاريها �أغفلت بق�صد الإعالن عن
�أي �إجراء �أو موق ��ف حينها ،عندما اجتمعت
الهيئة العامة للأوملبية (�٢٩شخ�ص ًا) مبا�شرة
بع ��د انتهاء اجتم ��اع دوكان والت ��ي انتخبت
مبوج ��ب لوائح ��ه املعلن ��ة للعم ��ل مل ��دة �سنة
واح ��دة لأج ��ل �إكم ��ال ت�شريع قان ��ون وطني
حديث للأوملبي ��ة يف مواجهة الق ��رار اللعني
لربمي ��ر ،باعتباره ��ا وكل �أجهزته ��ا (كيان ��ا
منح�ل� ًا) م ��ن �أج ��ل الب ��دء بالعم ��ل كم�ؤ�س�سة
حقيقية معرف ��ة املهام وكفرع للجنة الأوملبية
الدولي ��ة يف الع ��راق ومحُ � � ّررة م ��ن كل قيود
املا�ض ��ي ومزاجات ��ه املُخ ّرب ��ة .ه ��ذه الهيئ ��ة
العام ��ة �أغفلت �ش ��روط انتخابه ��ا واجتمعت
ث ��م ق� � ّررت بنف�سه ��ا لنف�سه ��ا� ،أن ت�ستم� � ّر يف
مواقعه ��ا ل�سن ��وات خم�س بد ًال م ��ن واحدة.
نتيج ��ة كل هذا التط ّلع املزاج ��ي الغريب� ،إن
ا�ستم ّرت ه ��ذه ال�سن ��وات يف ال�سعي لإعداد
القان ��ون و�إكم ��ال م� �دّة جتاوزت �ست ��ة ع�شر
عام ًا متوا�صلة� ،أي لأربعة دورات انتخابية،
ابت ��د�أت م ��ن �أوائ ��ل �سن ��ة  ٢٠٠٤ولغاي ��ة
�أوا�س ��ط �سن ��ة  ٢٠٢٠واللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة و�إدارته ��ا وقراراته ��ا
وميزانياته ��ا تعمل وتنتخب وتق ّرر مبوجب
لوائ ��ح ُتط َّرز على م�صال ��ح ومنافع �صانعيها
وال ت�ستن ��د لأي قان ��ون وطني ر�سم ��ي مُق ّر.
ه ��ذه حقائ ��ق ال يلتف ��ت له ��ا نظ ��ر (الرئي�س)
يف بيان ��ه خ�شي ��ة م ��ن الإخالل يف ع ��دد ممّا
محُ ت�س ��ب من �أ�ص ��وات م�ضمونة يف معركته
االنتخابية القادمة!!

ّ
واملنظم
ال�سماح ملن �صدرت بحقهم �أحكام جنائية حق لإث ��ارة الفتن ��ة والت�سقي ��ط ال ��كاذب
امل�شاركة يف االنتخابات ك�أمر متنعه القوانني ال ��ذي يت ��واله منتفع ��و ال�سياح ��ة الريا�ضية
العراقي ��ة ال�ساري ��ة يف وعل ��ى كل امل�ؤ�س�سات وملذاته ��ا املعلوم ��ة عل ��ى نفق ��ة الريا�ض ��ة
الر�سمية وغري الر�سمي ��ة العاملة فيه� ،س�ؤال العراقية و�أموالها !!
خط�ي�ر يفرت� ��ض �أن ال يتع ّر� ��ض ل ��ه تقري ��ر وثانيهما� ،أن ترتكوا ال�سعي والعمل ملعاودة
الرئي� ��س حت�سّ ب ًا ملوازين الق ��وى االنتخابية الرت�شيح اىل املواقع التنفيذية يف الأوملبية،
ونتائجه ��ا ،مثلم ��ا ال يج ��وز مث�ل ً�ا �إع�ل�ان و�أن تف�سح ��وا املج ��ال مل ��ن ُه ��م �أكف� ��أ و�أك�ث�ر
االج ��راءات املتخذة يف حما�سب ��ة العديد من �إخال�ص� � ًا ونزاه ��ة للقيم واملب ��ادئ الريا�ضية
الريا�ضي�ي�ن من الذين �أعل ��ن ر�سمي ًا �سقوطهم والوطنية احلقة.
يف ِ�ش ��راك تناول ّ
املن�شط ��ات املحظورة �أثناء �إن جترب ��ة ال�سن�ي�ن املا ّرة قد �شه ��دت ،بال �أي
م�شاركته ��م يف البطوالت العربي ��ة والدولية �ش ��ك ،ف�شلكم ك�أف ��راد �أو كمجموع ��ة ،وخواء
املُه ّم ��ة� ،أو �أن يرتك موقع ��ه الر�سمي ويهرب امتالكك ��م �أي �إمكانية فكري ��ة �أو عملية كافية
خ ��ارج البالد فج�أة ودون �سابق �إعالن (�أمين ًا للأخ ��ذ بامل�س�ي�رة الأوملبي ��ة وقراراته ��ا اىل
عام ًا) مُنتخب ًا للأوملبية محُ ّم ًال مبا جادت عليه و�ض ��ع يتالءم م ��ع امله ّم ��ات املعلوم ��ة للجان
خزائنه ��ا من مناف ��ع مالية وغ�ي�ر مالية مت ّثل الأوملبي ��ة يف خمتل ��ف بل ��دان الع ��امل � ..أو
واقعة �أو حدث ًا لي�س بتلك اخلطورة وال تثري �أعلن ��وا بد ًال م ��ن ذلك ،التن ��ازل عمّا جنيتموه
وخم�ص�صات كبرية
االهتمام لأننا يف الأوملبية ال نت�ص ّرف وك�أننا �أو �ستجنوه م ��ن رواتب
ّ
(مرك ��ز �شرطة) وقد يع ��د يف ت�صوّر حمودي وم ��ا مت ّتعتم به من موارد ومكا�سب وحقوق
�إجرا ًء مناق�ض ًا ملبادئ امليثاق الأوملبي ومي ّثل و(ج ��اه) ،ق ّررمتوها لأنف�سكم م ��ن غري �شرع
واحد ًا من �أوجه ّ
التدخل احلكومي يف ال�ش�أن �أو قان ��ون� ،أو �أعلن ��وا بد ًال من ذل ��ك �أفراد ًا �أو
الريا�ضي !!
جمتمعني �إع ��ادة جتميع وتوظي ��ف هذا الكم
ُغر�ضة
الهائل من الأموال و�صرفه ��ا ل�صالح عمليات
�إ�شاعات م ِ
ل ��و �أردن ��ا و�ض ��ع كل ه ��ذه الإي�ضاح ��ات �أمام تطوير الريا�ضني الذي ��ن نعتا�ش جميع ًا على
ُن�ص ��ف النتهينا جهوده ��م املبذولة وكميات الع ��رق املت�صبّب
ناظ ��ريّ �أي متابع ع � ِ�ارف وم ِ
اىل نتيجتني ال ثالث لهما :
من جباههم.
�أولهم ��ا :وجوب ال َك � ّ�ف واالبتعاد عن حتميل �إن ��ه االختب ��ار احلقيقي الذي يع ��رف درجات
الآخرين نتائج الف�شل والإ�شارة بتعمّد مُبالغ الوالء وااللت ��زام بالقيم الريا�ضية والوطنية
اىل م ��ا يروّجه البع�ض من �إ�شاعات مُغر�ضة .احل ّقة ب ��د ًال من بيان ��ات تبديد القل ��ق واللغة
الرئي� ��س يع ��رف بالت�أكي ��د املق�ص ��ود من هذا ال�ضبابي ��ة املُ�ض ّللة ..كذلك ك�إج ��راء ميكن �أن
ال ��كالم يف بيانه ،فلقد �سبق ذلك �أن حتدّث به يكون منوذج ًا لالقتداء وقد ي�ضعف �أو ي�ضع
عالنية موظف ��و ومعتمدو جلنته من ملتقطي حدود ًا لالندفاع الكبري والغريب لتبوئ موقع
ومر ّوج ��ي الإ�شاع ��ات املق�ص ��ودة املتف ّرغ�ي�ن (اخلب�ي�ر) يف العم ��ل الأوملب ��ي وم�ستلزماته

م ��ن دون االلتزام ب� ��أي موا�صفات و�ضوابط
ودرا�س ��ات علمي ��ة وخ�ب�رات عملي ��ة تتط ّلبها
بال�ض ��رورة واجبات ومهمّات مثل هذا اللقب
(اخلطري).
الخال�صة

خال�ص ��ة كل ذلك  ،ب�أن على قي ��ادات الأوملبية
احلالية ،وامل�ستقبلية �أي�ض ًا� ،أن تبتعد ّ
وتكف
ع ��ن النظر واالهتم ��ام بنف�سه ��ا ومب�صاحلها
(فق ��ط)  ،و�أن متتل ��ك من ال�شجاع ��ة ما يكفي
لتقب ��ل ن�صائ ��ح وانتق ��ادات الآخري ��ن دون
اللج ��وء اىل م ��ا تق� � ّرره لق ��اءات واتفاق ��ات
وح�سابات الغرف املُظلمة والبيانات الدعائية
التي ت�سبق (دوم ًا) احلمالت االنتخابية التي
تتجاوز بعمد ما ح�صل واقع ًا.
�إن االجن ��ازات الريا�ضية الت ��ي تعترب املهمّة
الأوىل والأخرية لأي جلنة �أوملبية يف العامل،
ال ميكن �أن ت�صنعه ��ا البيانات ال�ضبابية وما
تت�ض ّمن ��ه م ��ن �أح�ل�ام� ،أو ما ميك ��ن �أن تقود
�إلي ��ه الت�ش ّبث ��ات والوا�سط ��ات املبذول ��ة �أو
من ��اورات االنقالبات من �أج ��ل البقاء ،برغم
تراك ��م جت ��ارب الف�ش ��ل وافرازاته ��ا املُ�ض ّرة
ل�سن�ي�ن ط ��وال� ،إمنا ه ��ي � ،أي االجن ��ازات،
�صناع ��ة حقيقية ت�ستمد وقوده ��ا من معاناة
الريا�ضي�ي�ن وتط ّلعاته ��م وم ��ن كمي ��ة العرق
املت�صبّب من جب ��اه �أولئك الذين يوفرون لنا
جميع� � ًا القوت الوحيد خلبزتنا (احلالل) يف
هذه احلياة.
�إن جترب ��ة ال�سنني الع�شرة امل ��ا ّرة ونتائجها
و�أزماتها وف�ضائحه ��ا املُخجلة ،برهنت وبال
�أي �ش ��ك ،ا�ستحالة تفهّم قيادة �أوملبية العراق
ب�أنها (خادمة) فع ًال للريا�ضة العراقية ولي�س
العك�س !! والله من وراء الق�صد .
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الفردي
ّ
وفي ِاختزال ِّ
بال�سيا�سي
�شيء
كل ٍ
ّ

الموارد المائية في العراق ..تفاقم الم�شكلة والحلول

 د .فالح احلمـراين
حممدح�سني الرفاعي

َّ
[]I
ال�ص ��راع ب�ي�ن الف ��ردي واملجتمعي يقوم عل ��ى �أول َّية
املجتمع � ّ�ي على الفردي ،يف كل فع ��ل جمتمعي .وكل
�ضرب من �ضروب هذا ال�صراع يقوم على التعار�ض-
والتناق� ��ض القائم بني خطوط متقاطع ��ة� ،أي ناجتةٍ
لل َّت�ش ��ارك -والت�شاب ��ه؛ فت�ش� � ِّكل نقطة اِرت ��كاز للفعل
املجتمع � ّ�ي عن ��د الف ��رد .ميك ��ن التوقف ،عل ��ى �سبيل
املثال ،عن ��د �ضروب التنمية ،فعل ��ى الرغم من كونها
ته ��دف �إىل متك�ي�ن الف ��رد� ،إ َّال �أنها بذاته ��ا جمتمع َّية،
�أو ال تك ��ون .و�إ َّنن ��ي حينما �أ�ض ��ع املجتمع َّية مو�ض َع
التحديد ف�إنن ��ي �أذهب مبا�ش ��ر ًة �إىل وحدة العالقات
بني ِبن َية الثقافة ،وبنية االِقت�صاد ،وبينة ال�سيا�سة.
[]II
�إنَّ التناق� ��ض الأق ��رب �إىل التناق� ��ض ب�ي�ن الف ��ردي
واملجتمع ��ي له ��و تناق� ��ض �آخ ��ر ي�أت ��ي م ��ن الر�ؤي ��ة
امل�أ�ساوي ��ة للع� �المَ  ،والوج ��ود يف الع� �المَ  :ر�ؤي ��ة
الآيديولوجيا التي تقوم عل ��ى االِنغالق �إزاء العالمَ .
ف�إذن ،م ��ن جهة َث َّم تناق�ض بني الف ��ردي واملجتمعي،
وم ��ن جه� � ٍة �أخ ��رى َث� � َّم تناق�ض ب�ي�ن الر�ؤي ��ة املغلقة
للع� �المَ  ،والر�ؤية العالمَ ية النهائ َّي ��ة للعالمَ � ،أي اِنفتاح
املجتمع � ّ�ي على املجتم ��ع العالمَ ي ،عاج�ل ً�ا �أم �آج ًال ،ال
فرق.
[]III
�إنَّ ك َّل تناق� ��ض من هذا الن ��وع� ،أي التناق�ض املر َّكب،
ال ميكن الإجاب ��ة عنه ،والبحث عن اِقرتاحات حل له
�إ َّال اِنطالق� � ًا م ��ن قفزة تتم َّثل يف الإجاب ��ة عن ت�سا�ؤل
بني ��وي ع ��ن ال ِبن ��ى املجتمع َّي ��ة الأ�سا�س َّي ��ة الث�ل�اث.
�إنَّ الإجاب ��ة ع ��ن ه ��ذا التناق� ��ض� ،أي كي ��ف يت� � ُّم ذلك
اِنطالق� � ًا م ��ن التح� � ُّول والتب� �دُّل والتغ�ُّي�رُّ يف ال ِبنى
املجتمع َّي ��ة �إنمَّ ��ا يج ��ب �أن يُظفر بها �ضم ��ن التحليل
ال�سو�سيولوج � ّ�ي املتعل ��ق بنم ��ط [االِنفت ��اح -على-
ُّ
الع� �المَ ] ال ��ذي �ضمن ��ه تق ��ف الهَو َّي ��ة الوطني ��ة ،على
الأغل ��ب� ،أمام ال َّذات الوطني ��ة� .أي يقف املا�ضي �أمام
�إم ��كان ،و�ش ��روط �إمكان احلا�ضر .يف ه ��ذه ال�صيغة
من ال َّت�سا�ؤل -والبح ��ث -والتفكري� ،أي �ضمن الفعل
معان
املجتمع � ّ�ي
الواقعي ،ي�أت ��ي ال َّت�س ��ا�ؤل :يف �أ َّية ٍ
ّ
و�ضم ��ن �أ َّية ُ�سب ��ل حلُ ،
وطرق وج ��ود ميكن �أن يبلغ
الف ��ردي م�ستوىً يكون في ��ه ،بعد [االِنفت ��اح -على-
املجتمع � ّ�ي] ،فرد َّي ًا؟ �إنَّ [املجتمع � َّ�ي] ،وما يحدِّده يف
ذات فاعل ��ة -ولي� ��س الف ��رد كمقول ��ة نهائيَّةٍ للفعل
كل ٍ
املجتمع � ّ�ي� ،أولها معلوم و�آخره ��ا معلوم -لهو يقوم
�ضم ��ن ال�ش ��روط املمكن ��ة ،و�ش ��روط �إم ��كان الفع ��ل
بو�صف ��ه وعي ًا جمتمع َّي� � ًا� -أخالق َّي ًا قائم� � ًا على فرادة
املعن ��ى� .أي هَ و َّي ��ة املعنى بو�صفها ق ��د �صارت معنى
الهَو َّية الفردية.

[]IV
اليومي� ،ضمن هذا ال�سياق
ت�أتي [اليوم َّية] ،واحلدث
ّ
م ��ن املعنى� ،أي املحدِّد الأ�سا�س ��ي للفعل -كون الفعل
يتح َّد ُد اِنطالق ًا من املعنى ،والهدف والداللة الذات َّية-
من جهة كونها حُتدِّد منط ًا جديد ًا من �أمناط الوجود
املجتمعي تت�سم ب�أ َّنها قد حُتدَّد بال�سيا�سي ،على نحو
ّ
�سطح ��ي� .أي احل ��دث ال�سيا�سي ،والفع ��ل ال�سيا�سي
اليوم � ّ�ي� .أق�ص ��د كل �ض ��رب من �ض ��روب الفعل الذي
يذهب نح ��و ر ِد الأفعال التي تتوج ��ه �إليه� ،أي ت�سلك
جتاهه �سلوك ًا بعينها.
[]V
اليومي،
بق ��ي الفعل ال�سيا�س ��ي ،واحلدث ال�سيا�س ��ي
ّ
قائم� � ًا يف �صل ��ب الفردي بو�صف ��ه يُح ِّد ُد له ��ذا الأخري
من ��ط وجود جمتمع ��ي بعينه� .إ َّنه الـ[ههن ��ا -و -الآن]
ال ��ذي يفتق ��ده الف ��ردي ،ب ��ل يبحث عن ��ه يف كل حني.
هذا الف ��راغ الناجم ع ��ن التناق�ض املرك ��ب الذي ي�أتي
مب�ضامين ��ه الأكرث غرابة ت ��ار ًة ،والأكرث قرب ًا لبع�ضها
البع�ض ت ��ار ًة �أخرى ،الأك�ث�ر ت�صارع ًا م ��ر ًة ،والأكرث
اِجنذاب ًا لبع�ضهما البع�ض مرة �أخرى�... ،إلخ ،من كل
الإمكان ��ات املو�ضوع َّي ��ة لوجوده ،مي�ل��أ ُه بكل �سهولة
[ال�سيا�سي -احلدث].
ُّ
[]VI
لق ��د اِخ ُت ِز َل ��ت الأفع ��ال املجتمع َّي ��ة ،واملق ��والت،
وال�شعور الفردي الأك�ث�ر ُخ�صو�ص َّية ،بـ[ال�سيا�سي-
ب� �ـ -ال�سلط ��ة] .وذل ��ك يق ��وم ،عل ��ى �أقل تقدي ��ر ،على
بداهات �أربعة:
 -Iن�سي ��ان الإن�س ��ان ،وال َّذات الب�شري ��ة بو�صفه� ،أي
�ات مو�ضوع َّي ًة
فعل و�إمكان � ٍ
الإن�سان ك ��ذات� ،ضروب ٍ
لتحديد -وممار�سة -وتنظيم ال�سلوك الفردي.
 -IIاِحت ��كار ال ِبن ��ى املجتمع َّي ��ة الأ�سا�س َّي ��ة بوا�سطة
[ال�سيا�س ��ي -بـ -ال�سلطة] ،وغالب ًا م ��ا يرافق العنف،
جعل
والف�ساد ،واملال هذي ال�ضروب من الإرغام يف ِ
الفردي خارج الإطار املنظور.
� -IIIإع ��ادة تقييم القيم بوا�سطة املح� �دِّدات ال َنفع َّية
(الرباغماتي ��ة) جلزء� ،أو فئة� ،أو طبقة� ،أو طائفة� ،أو
حزب ،من املجتمع.
 -IVالتطابق ب�ي�ن ال�سيا�سي والواقعي ينتج �سرع َة
االِختيار ،و�سهولة الت�صنيف ،ويذهب �إىل �أن ين�صب
َّ
فخ اجلاهز -املُقو َلب -املُ�ص َّنف قبل َّي ًا ،الذي ال يحتاج
َّ
�إىل عناء التفكري ،والت�سا�ؤل ،والبحث ،وبناءِ الفهم،
للفرد الذي ال يبحث عن ذاته ،ويرتكها ن�سي ًا من�س َّي ًا.
�...إنَّ يف ذل ��ك جت ��اوز عل ��ى الف ��ردي ،بال�سيا�سي ،ال
املجتمعي ...لأنَّ كل ذات جمتمع َّية فاعلة تبقى �ضرب ًا
ّ
من �ضروب الإمكانات املو�ضوع َّية -املجتمع َّية� ،أو ال
تكون.

تكت�سب م�شكلة الموارد المائية
في العراق زخم ًا جديداً ،وتلوح
في الأفق خالفات داخلية
ب�صدد توزيع المياه بين مكونات
الفيدرالية ،فم�شكلة الموارد
المائية في العراق تعد م�شكلة
هيكلية بطبيعتها  ،وقد كانت
على مر التاريخ �أحد �أهم العوامل
الجيو�سيا�سية في البالد .وظلت
ق�ضية الموارد المائية في المثلث
العراقي  -التركي  -ال�سوري حادة
منذ عقود  ،حيث يوفر نهري دجلة
والفرات  %98من �إمدادات المياه
في البالد  ،وبالتالي ف�إن بناء
ال�سدود وال�سيطرة عليها م�س�ألة
ح�سا�سة للأمن القومي واال�ستقرار.
ويمكن �أن ي�سفر �أي انتهاك ولو
ب�سيط للتوازن القائم عن عواقب
غير متوقعة .ي�ضاف �إلى ذلك واقع
�أن العراق اليوم هو من �أكثر الدول
عر�ضة للت�أثر بالتغير المناخي،
لي�س فقط في المنطقة  ،ولكن
�أي�ض ًا في العالم  ،مما ي�ؤدي �إلى
ا�ستنزاف مت�سارع لموارده المائية.

تفاقمت م�شكلة امل ��وارد املائية ب�شكل ملحوظ
خ�ل�ال الأزم ��ة العراقي ��ة .ولك ��ن الو�ض ��ع يف
قط ��اع املي ��اه كان حرج� � ًا حت ��ى قب ��ل دخ ��ول
�إرهابي ��ي "داع�ش" .ويف الواق ��ع � ،أن النظام
الوطن ��ي لإدارة املياه غ ��ارق يف الف�ساد وعدم
الكف ��اءة .فح�سب تقديرات احلكومة العراقية
حت ��ى منت�صف العق ��د الأول من القرن احلادي
والع�شري ��ن .حُ ��رم  40٪م ��ن العراقي�ي�ن م ��ن
احل�صول على مي ��اه ال�شرب النظيفة  ،و 70٪
م ��ن �أنظم ��ة معاجل ��ة مي ��اه ال�ص ��رف ال�صحي
بحاج ��ة �إىل �إ�صالح ��ات كب�ي�رة� .أي�ض� � ًا بع ��د
حتقي ��ق �أجرت ��ه م�ؤخ ��ر ًا اللجن ��ة الداخلي ��ة
للحكوم ��ة العراقي ��ة للتكام ��ل  ،مت �إ�س ��اءة
ا�ستخ ��دام امل ��وارد الكب�ي�رة الت ��ي تربعت بها
بع� ��ض ال ��دول وامل�ؤ�س�س ��ات واال�ستثم ��ارات
التي كان ��ت خم�ص�صة لإع ��ادة ت�أهيل وتطوير
قطاع املي ��اه ،ويف الغالب ُنهب ��ت .وعلى وجه
اخل�صو� ��ص  ،متكن ��ت اللجن ��ة احلكومية من
�إثب ��ات ع ��دم تنفي ��ذ م�ش ��روع وا�س ��ع النط ��اق
لإط�ل�اق � 13شرك ��ة لتحلي ��ة مي ��اه البح ��ر يف
الب�ص ��رة يف عام � .2006إجما ًال  ،مل يتم تنفيذ
جمموعة كاملة من م�شاري ��ع �إدارة املياه التي
يبل ��غ جمموعه ��ا  600ملي ��ون دوالر �أمريك ��ي
يف الب�ص ��رة .ومل يتم �أي�ض� � ًا � ،إطالق م�شروع
لإعادة بناء مراف ��ق املعاجلة وقنوات ال�صرف
هناك ،مما ي�ؤثر �أي�ض ًا على البيئة املحيطة.
م ��ع ت�صاع ��د املواجه ��ة امل�سلح ��ة يف الع ��راق
مب�شارك ��ة �إرهابي ��ي داع�ش ،ا�ستم ��رت م�شكلة
امل ��وارد املائي ��ة يف الت�صاع ��د، .و�سع ��ى
امل�سلح ��ون يف البداي ��ة �إىل ال�سيط ��رة عل ��ى
هذا امل ��ورد ال�سرتاتيج ��ي امله ��م  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص فر�ض ال�سيطرة على ال�سدود على
نه ��ر الف ��رات  -يف كل م ��ن �سوري ��ا والعراق.
وجن ��ح تنظيم داع� ��ش يف الفرتة م ��ن 2012
�إىل  2017يف ال�سيطرة على �أكرب ال�سدود يف
�سوريا  ،مما �سمح لهم بتنظيم  ،و�إذا لزم الأمر
 ،تقليل �إمدادات املياه للعراق املجاور كعن�صر
من عنا�ص ��ر ال�ضغط على بغ ��داد .عندما حلت
قوات �سوريا الدميقراطية التي يقودها الكرد
حمل داع� ��ش تدريجي ًا يف ع ��ام  ، 2017عادت
�إم ��دادات املي ��اه �إىل الع ��راق ب�ش ��كل ع ��ام �إىل
طبيعته ��ا .ومن ناحية �أخ ��رى  ،ف�إن االنتعا�ش
االقت�ص ��ادي يف �سوريا ،وع ��ودة املدنيني �إىل
الوط ��ن � ،سيزيد م ��ن ا�ستهالك امل ��وارد املائية
يف ه ��ذا البلد لدعم النمو ال�صناعي والزراعي
 ،مم ��ا �سيزي ��د م ��ن خطر ن ��درة املي ��اه للعراق
املجاور.

وهن ��اك م�شكل ��ة �أخ ��رى  ،كما �أ�شرن ��ا �أعاله ،
وه ��ي عدم وج ��ود نظ ��ام �إمداد مي ��اه حديث
وفع ��ال يف الع ��راق .نتيج ��ة لذل ��ك  ،وف ًق ��ا
لتقدي ��رات اخل�ب�راء  ،يت ��م ا�سته�ل�اك املي ��اه
ب�ش ��كل ه ��در للغاي ��ة وال ي�ص ��ل معظمه ��ا �إىل
امل�ستهلك النهائي �أبدًا .وبالن�سبة الحتياجات
الزراع ��ة  ،يتم �إنفاق  ٪ 85م ��ن جميع موارد
املي ��اه يف البالد  ،بينما ال يتج ��اوز متو�سط
اال�سته�ل�اك العامل ��ي يف القط ��اع الزراع ��ي
 .٪ 70ه ��ذه الإح�صائي ��ات ه ��ي � ً
أي�ضا نتيجة
ال�ستخدام تقنيات قدمية وممار�سات زراعية
يف العراق.
وبالت ��ايل  ،يت�ض ��ح �أن ح ��ل م�شكل ��ة املي ��اه
ه ��و �أح ��د الأولوي ��ات الرئي�سي ��ة للحكوم ��ة
العراقي ��ة .وبن ��ا ًء على ذل ��ك  ،ف� ��إن التن�سيق
ب�ش� ��أن ق�ضايا املي ��اه بني احلكوم ��ة املركزية
و�إقلي ��م كرد�ست ��ان العراق �أمر بال ��غ الأهمية
� ً
أي�ض ��ا .ومن ال�ضروري تنفي ��ذ ا�سرتاتيجية
�شاملة  ،والت ��ي � ،إىل جانب ق�ضايا الو�صول
الآم ��ن لل�سكان �إىل املوارد املائية  ،ويجب �أن
ت�شمل مهام �إجراء �إ�صالحات هيكلية وجذب
اال�ستثم ��ارات لزي ��ادة كفاءة ا�سته�ل�اك املياه
يف ال�صناع ��ة والقط ��اع الزراع ��ي واحلي ��اة
اليومية .فيما يتعلق ب�إ�صالح املياه  ،من املهم
�إط�ل�اق عملية �إ�صالح وا�سعة النطاق للقطاع
الزراع ��ي ب�أكمله  ،امل�ستهل ��ك الرئي�سي ملوارد
املي ��اه يف الب�ل�اد .ويف ه ��ذا ال�سي ��اق  ،يبدو
�أنه من ال�ض ��روري �ضمان ح�صول املزارعني
العراقي�ي�ن على التقني ��ات واملعدات احلديثة
للري  ،وكذلك خف�ض الإعانات لأغرا�ض الري
ب�شكل تدريجي .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،من املهم
اتباع �سيا�سة هادفة لإعادة توجيه املزارعني
نح ��و �إنت ��اج �أ�صن ��اف �أكرث �صم ��ودا مقاومة
م ��ن منتجات املحا�صيل  ،مم ��ا �سي�ساعد على
تقليل ا�ستهالك املياه العذبة.
والأكرث �إحلاحً ا � -إىل جانب الإ�صالحات يف
قطاع ��ي املي ��اه والزراعة  -هو ح ��ل امل�شاكل
ال�سيا�سي ��ة الداخلي ��ة املتفاقم ��ة يف الب�ل�اد
يف �سي ��اق امل ��وارد املائي ��ة .من امله ��م اتخاذا
االج ��رءات العاجلة لتنقي ��ة الأجواء وتعزيز
الثق ��ة والتفاهم مع �إقلي ��م كرد�ستان العراق.
وا�سرتاتيجي ��ا م ��ن امله ��م �إن�ش ��اء �آليات حلل
النزاع ��ات املتزاي ��دة ب�ي�ن الطوائ ��ف املحلية
حتى ال ي�صل الو�ضع �إىل نقطة الالعودة.

و�أدى ان ��دالع الأزمة ال�سورية وظاهرة تنظيم
"داع�ش" اىل ت�أجيل التو�صل �إىل اتفاق ثالثي
ب�ش� ��أن ق�ضاي ��ا املي ��اه ب�ي�ن الع ��راق و�سوري ��ا
وتركي ��ا  ،ال �سيم ��ا عل ��ى خلفي ��ة العالق ��ات
املتفاقم ��ة ب�ي�ن دم�ش ��ق و�أنق ��رة .عل ��ى امل�سار
الثنائي حاولت بغداد بعد عام � ، 2017إجراء
مباحثات مع �أنقرة حول مو�ضوع املياه  ،لكن
ذلك مل ي�ؤ ِد �إىل �أي نتائج ذات �أهمية ومل مينح
القي ��ادة العراقي ��ة �أي مزاي ��ا �سرتاتيجي ��ة .و،
تتحك ��م تركيا يف �إم ��داد ما ي�صل �إىل  ٪ 70من
جميع املوارد املائية للعراق  ،وميكن �أن متلي
�شروطه ��ا عليه .ويتم ذلك التحكم عرب �سيطرة
تركي ��ا على حو�ض املي ��اه يف املنطقة بالكامل،
م ��ن خالل نظام وا�سع م ��ن ال�سدود واجل�سور
 .،وح ��اول اجلانب العراق ��ي يف متوز 2020
مرة �أخرى التو�ص ��ل �إىل اتفاق يف تركيا على
طاول ��ة املفاو�ضات ب�ش�أن ا�ستح ��داث الآليات
�أو ال�ضمانات القانونية برعاية الأمم املتحدة،
لتزوي ��د الب�ل�اد بامل ��وارد املائية لنه ��ري دجلة
والف ��رات .لكن ه ��ذا مل ي�ؤ ِد �إىل نتائ ��ج فعلية:
ف�أنق ��رة بالكاد قادرة عل ��ى التخلي عن خططها
الطموح ��ة لتطوي ��ر الطاق ��ة الكهرومائي ��ة
والزراع ��ة  ،و�ضم ��ن امل�ش ��روع الطم ��وح مل ��ا
ي�سم ��ى الأنا�ضول الكربى �أطلقت وعلى الرغم
م ��ن احتجاجات بغداد يف عام � 2019أكرب �سد
� ،إلي�س ��و  ،بطاق ��ة  1200ميغ ��اوات� .إجم ��ا ًال ،
قام ��ت تركي ��ا بالفع ��ل ببن ��اء  12م ��ن ال�سدود
ال� �ـ  22املخط ��ط له ��ا وبنت  15م ��ن  19حمطة
للطاق ��ة الكهرومائية  ،وتخط ��ط لتوفري الري
�إىل  1.7ملي ��ون هكتار من الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة.
يف املجموع  ،منذ الثمانينيات  ،انخف�ض تدفق
امل ��وارد املائية من تركيا و�سوريا بن�سبة 30٪
 ،وبحل ��ول عام  2030من املتوقع �أن تنخف�ض
هذه الأحجام بن�سبة � 50٪أخرى.
على خلفية العالقات املتوترة مع دول اجلوار
ح ��ول مو�ض ��وع �إم ��دادات املي ��اه والتهديدات
اخلارجية املتزايدة لأم ��ن العراق املائي ومع
تفاق ��م امل�شاكل املناخي ��ة وبداية �إع ��ادة �إعمار
الب�ل�اد بع ��د �ص ��راع طوي ��ل الأم ��د  ،ميك ��ن �أن
يك ��ون مو�ضوع املي ��اه مبثابة م�ص ��در للتوتر
االجتماعي وزعزع ��ة اال�ستقرار الداخلي .من
املتوق ��ع �أن يت�ضاع ��ف عدد �س ��كان العراق من
 40ملي ��ون ن�سمة حالي ًا �إىل  80مليون ًا بحلول
ع ��ام � ، 2050إىل جان ��ب املزيد من تغري املناخ
وتفاق ��م اجلفاف يف البالد .كل هذا ي�سبب قلق ًا اعتم ��دت امل ��ادة على درا�سة ن�ش ��رت يف معهد ال�شرق
االو�سط.
�إ�ضافي ًا لل�سلطات العراقية.

الإره������������اب وال����دي����ن
 القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

كلما ح�صل حادث �إرهابي ين�سب الفعل �إلى
الدين الذي يعتنقه ذلك المجرم الإرهابي
ومن ثم تت�صاعد االحتجاجات واالعترا�ضات
على ن�سبة الفعل �إلى الدين بد ً
ال من ن�سبته �إلى
ال�شخ�ص الفاعل ،وت�ستمر المعارك الكالمية
حتى يتنا�سى الجميع �أ�صل الم�شكلة في ا�ستفحال
ظاهرة االعتداء الإرهابي ويبتعدون عن البحث
في مغذياته الفكرية ،وفي الأيام الما�ضية
ح�صل حادث ،هو من بين �سل�سلة حوادث تت�سم
بالطابع الإرهابي  ،وهذا الحادث في باري�س
حيث تم ذبح �أحد المدر�سين في المدار�س
الفرن�سية ،

ون�س ��ب الفع ��ل �إىل الإ�س�ل�ام لأن املج ��رم
كان م�سلم� � ًا ،ورئي�س الدول ��ة الفرن�سي قد
و�صف الفعل "بالإرهاب الإ�سالمي" وقبل
ذل ��ك قوله ب�أن "الإ�سالم يعي�ش يف �أزمة" ،
وتعالت االحتجاجات واالعرتا�ضات على
هذا التو�صيف ،وبع�ض الدوائر الر�سمية
قد تبنت الرد على ذلك  ،لكن وجدت بع�ض
الأفا�ض ��ل من املفكري ��ن يف الوطن العربي
قد ا�ستهجن ��وا ن�سبة الإرهاب �إىل الإ�سالم
بينم ��ا ال ين�س ��ب �إره ��اب ال ��دول الغربي ��ة
�إىل دينه ��م ،م ��ع �إنه ��ا ب�شكل ع ��ام متار�س
�إره ��اب دويل وتقت ��ل وت�ش ��رد ال�شع ��وب
ولي� ��س الأفراد فق ��ط وعلى وف ��ق تغريدة
�أح ��د الأفا�ض ��ل يف توي�ت�ر التي ج ��اء فيها
الآت ��ي (يدمرون بالد الإ�س�ل�ام وي�شردون
�شعوب ب�ل�اد الإ�س�ل�ام وي�سرقون خريات
ب�ل�اد الإ�سالم ومع ذل ��ك ال ن�صف جرائمهم
بالإره ��اب امل�سيح ��ي ولك ��ن �إذا ارتك ��ب
م�س ��خ �إرهاب ��ي داع�شي تكف�ي�ري جرميته
الب�شع ��ة يف ح ��ق مدر� ��س فرن�س ��ي رب ��ط
ماك ��رون ووزي ��ره اجلرمي ��ة بوح�شي ��ة
الإره ��اب الإ�سالم ��ي!!) وعل ��ى الرغ ��م من
�إدانة الفعل ال ��ذي ارتكبه ذلك املجرم ،لكن
ه ��ذه التغري ��دة لفت ��ت االنتب ��اه �إىل �سبب
ن�سب ��ة تل ��ك الأفع ��ال �إىل الدي ��ن الإ�سالمي

احلني ��ف �إذا ما كان اجل ��اين م�سلم ًا� ،أرى
�أن ال�سب ��ب لي� ��س يف رب ��ط الفع ��ل بالدين
ب�ش ��كل جمرد عن �أ�سباب تقود �إليه  ،و�إمنا
لأننا جن ��د �أن �أغل ��ب من ارتك ��ب الإرهاب
والتفج�ي�ر والتفخي ��خ يعلن ب� ��أن دوافعه
ه ��ي حماي ��ة الدي ��ن الإ�سالم ��ي ويوف ��ر
الغط ��اء ال�شرع ��ي لفعله بفت ��اوى الإرهاب
والتفخيخ م ��ن بع�ض ممن زع ��م �أنه رجل
دي ��ن �إ�سالم ��ي وتبن ��ى �أف ��كار ًا لأ�شخا�ص
مت ت�أليهه ��م وتقدي�سه ��م دون فح� ��ص �أو
متحي�ص ل�ص ��دق �أقواله ��م ونواياهم عند
الإفتاء  ،لأنهم و�إن كانوا على درجة عالية
م ��ن املعرفة �إال �إنهم من بن ��ي الب�شر الذين
تقوده ��م نواياهم وت�س ��ول له ��م �أنف�سهم،
والل ��ه عز وجل قال يف حمكم كتابه ي�صف
النف�س الب�شرية ب�أنها �أمارة بال�سوء وعلى
(و َما �أُ َب� � ِّر ُئ َن ْف ِ�سي ِ�إنَّ
وفق الآي ��ة الكرمية َ
ٱل�سوءِ ِ�إ اَّل َما َر ِح َم َر ِّبى ِ�إنَّ
�ٱل َّن ْف� � َ�س َ َ أل َّما َر ٌة ِب� ُّ
َر ِّب ��ى َغ ُفو ٌر َّر ِحي� � ٌم)  ،كما �إنه ��م معر�ضون
�إىل اخلط� ��أ يف الر�أي واالجتهاد مب�صداق
احلدي ��ث النب ��وي ال�شريف (كل بن ��ي �آدم
ّ
اخلطائ�ي�ن التواب ��ون) ،
خط ��اء ,وخ�ي�ر
وه ��ذا ما يقود غري امل�سلم�ي�ن �إىل االعتقاد
ب ��ان هذا هو فعل الدي ��ن الإ�سالمي  ،بينما
جن ��د �أن الغ ��رب يف كل �أفعال ��ه امل�شين ��ة

وغزوات ��ه احلربي ��ة مل يربط �أفع ��ال القتل
التي مار�سها ب� ��أي �صلة بدينهم امل�سيحي،
و�إمنا وفر لها �أ�سب ��اب �أخرى منها �أ�سباب
اقت�صادي ��ة و�آخره ��ا تتعل ��ق بحق ��وق
الإن�س ��ان وغريه ��ا من امل�ب�ررات للعدوان
عل ��ى ال�شع ��وب  ،كذل ��ك بالن�سب ��ة لأفع ��ال
القتل والرتهيب والت�شريد التي يقوم بها
الغرب مل تكن بفعل �أفراد و�إمنا �أفعال دول
تتبنى خطاب احلرب بو�صفها دولة وقرار
�سيادي تتخذه قياداته ��ا وتنفذه جيو�شها
وكل �أث ��اره تع ��ود �إىل الدول ��ة ،بينما جند
�إن �أفعال ه�ؤالء الإرهابيني ممن يعتنقون
الإ�س�ل�ام يجعلون فعلهم لن�ص ��رة الإ�سالم
و�إنه ��م ينف ��ذون م ��ا �أق ��ره الإ�س�ل�ام ،كذلك
جند �أن الدول الغربية ومنها التي تزعمت
الإره ��اب �س ��واء يف �أوروب ��ا �أو �أم�ي�ركا
عمل ��ت على ف�ص ��ل الدين ع ��ن الدولة ،مما
وف ��ر احلماي ��ة لدينهم م ��ن �أن تنال ��ه �سهام
االته ��ام برعاي ��ة تل ��ك الأفع ��ال ،بينم ��ا يف
الع ��امل الإ�سالم ��ي م ��ا زالت ال ��دول جتعل
من الإ�س�ل�ام قرين كل فعل ب�شري ،بل �إنها
جعل ��ت م ��ن �إخفاق ��ات زعماء تل ��ك البلدان
ه ��ي منطلق ��ات �إ�سالمي ��ة و�أ�ضف ��ت عليها
القدا�س ��ة وب�ش ��كل معل ��ن  ،ومت ت�سويق ��ه
�إىل الغ ��رب عل ��ى �أن الإ�س�ل�ام ه ��و الفاعل

يف كل ت�صرف ��ات الدول الإ�سالمية ،وبذلك
ينعك�س الفعل املرتك ��ب على الدين ولي�س
على الأ�شخا�ص  ،وحت ��ى على امل�ستويات
ال�صحي ��ة الت ��ي يج ��ب �أن تتوف ��ر عل ��ى
العم ��ل واملعرفة الطبي ��ة والأبحاث الفنية
املتخ�ص�ص ��ة جن ��د �أن ال ��دول الإ�سالمي ��ة
جل� ��أت �إىل الدي ��ن باعتب ��اره م�ؤ�س�س� � ًا
لوج ��ود الأوبئ ��ة لأنه ��ا من جن ��ود الله عز
وج ��ل واعتربته عقاب رب ��اين الق�صد منه
تطه�ي�ر الب�شر م ��ن اخلطاي ��ا و�سوقت هذا
املفه ��وم �إىل الغ ��رب ع�ب�ر و�سائ ��ل �إع�ل�ام
�ضخم ��ة ،وجعلت م ��ن العالج ه ��و الدعاء
فق ��ط وتنا�س ��ت �إن الله عز وجع ��ل قد �أمر
الب�ش ��ر بالتفك�ي�ر والعم ��ل يف �إيجاد احلل
للم�شاكل ودون اللجوء �إىل الغيبيات التي
ت�ض ��ر وال تنفع �أحيان ًا ،ب ��ل �إن بع�ضهم قد
اتب ��ع الفت ��اوى دون �أن يبح ��ث فيها حتى
و�إن دعت ��ه �إىل القت ��ل واالنتح ��ار ،بينم ��ا
(و اَل
الل ��ه عز وجل يف كتاب ��ه العزيز يقول َ
ال�س ْم َع َوالْ َب َ�ص َر
َت ْق ُف َما َل ْي َ
�س َل َك ِبهِ عِ ْل ٌم ِ�إنَّ َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُّ
ْ
َوالْ ُف� ��ؤَا َد ُكل �أول ِئ ��ك كَانَ َعن ُه َم ْ�سئولاً� ) أي
ال ت�س�ي�ر وتتبع ما مل تعل ��م ماهيته وهدفه
و�إمن ��ا عليك التب�ص ��ر والبحث في ��ه ،لذلك
�أرى �أن اخلل ��ل ال ��ذي �أدى متك�ي�ن غ�ي�ر
امل�سلم�ي�ن م ��ن النيل م ��ن دينن ��ا احلنيف ،

يتجلى يف رب ��ط �أفعالنا جميعه ��ا بالدين،
و�إن الدول الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساته الدينية
جعلت م ��ن الإ�سالم و�سيل ��ة تنفيذ غايتها،
ووظف ��ت وعّاظه ��ا لتعزي ��ز �سلطتها ،ويف
مث ��ال ح ��ي جن ��د �أن ال ��دول العربية وهي
جميع ��ا دول �إ�سالمي ��ة وتن� ��ص يف معظم
د�ساتريه ��ا عل ��ى �إن الدي ��ن الإ�سالمي هو
دي ��ن الدول ��ة الر�سم ��ي ،وم ��ع ذل ��ك ف�إنه ��ا
�ش ��كل نظامها ال�سيا�سي يختلف بني نظام
جمه ��وري وملك ��ي ونياب ��ي ودميقراط ��ي
وديكتات ��وري  ،ويتخا�ص ��م زعما�ؤها فيما
بينه ��م ،م ��ع �أن مرجعيته ��ا الدينية واحدة
 ،لك ��ن جند �أن كل نظ ��ام ّ
وظف عدد ًا غفري ًا
مم ��ن ي�سم ��ون �أنف�سهم برج ��ال الدين �إىل
ت�أويل الن�صو�ص الدينية مل�صلحة احلاكم،
حت ��ى �أن بع�ضه ��م ال يتورع ع ��ن �أن ينقلب
عل ��ى ما �سبق قول ��ه �إىل ر�أي �آخر م�ضاد له
 ،ويف عملي ��ة التطبيع الأخرية بني الكيان
ال�صهوين ��ي وبع�ض العرب مثال حي على
ذل ��ك ،و�أرى احلل ل�صيان ��ة الإ�سالم من �أن
تلح ��ق به ه ��ذه الأفعال امل�شين ��ة التي نهى
عنه ��ا ،ب� ��أن نتعامل م ��ع الدي ��ن يف �إطاره
ال�صحيح ،و�أن ال نلوثه بعقابيل ال�سيا�سة
الت ��ي ال تعتمد على الثبات يف املبد�أ بل �إن
والتلون.
�أهم مبد�أ فيها هو التقلب
ّ
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ثقافة

بعد ن�صف قرن من وفاته� ..صوت مورياك الجريح �سيظل م�سموع ًا

� ستار كاوو�ش

ق�صة كتابني

ترجمة  :عدوية الهاليل

يبدو �أن �صوت مورياك الجريح
�سيظل ي�ؤذي �آذان �أولئك الذين
ا�ستمعوا �إليه حتى بعد ن�صف
قرن من وفاته � ،إذ تم �إعادة
�إ�صدار مفكرته الخا�صة التاحة
الفر�صة لال�ستماع مجدداً وب�شكل
كامل الى الفكر ال�سيا�سي للكاتب
الحائز على جائزة نوبل  ،والذي
وا�صل ر�سم ب�صمات �إبداعه في
ظل الجمهورية الرابعة ثم
في ظل الديغولية ..وم�ؤخرا ً،
�أعادت دار بيير الفون �إ�صدار
كتابه ( المفكرة ) بجز�أيه الأول
والثاني .

يف بداي ��ة ت�ش ��رين الأول ع ��ام ، 1958
وعندم ��ا �أ�ص ��بح مي�ش ��ال دوبري ��ه رئي�س� � ًا
ل ��وزراء فرن�س ��ا  ،ق ��ام مبن ��ح " �أعظم كاتب
فرن�س ��ي عل ��ى قيد احلياة " الو�س ��ام الأكرب
جلوقة ال�ش ��رف ووقع اختياره على م�ؤلف
" املفكرة " ..كان من الوا�ضح �أن ديغول مل
يكن معادي� � ًا له على الرغم م ��ن اختالفه مع
توجه ��ات مورياك ال ��ذي �أراد التفاو�ض مع
الثوار اجلزائريني  ،لك ��ن هذا التمييز �أثار
حفيظ ��ة وزي ��ر الدول ��ة غي مولي ��ت  ،الذي
ا�شتهر ب�إثارة احلرب يف اجلزائر وتربيره
للتعذيب – �ضمني ًا على الأقل .. -
ه ��ل �سنظ ��ل نق ��ول – يف الق ��رن احل ��ادي
والع�شري ��ن – �إن م�ؤه�ل�ات "�أعظ ��م كات ��ب
فرن�س ��ي عل ��ى قيد احلي ��اة " كان ��ت تنا�سب
مورياك يف �أواخر اخلم�سينيات ؟ بالت�أكيد
نع ��م  ،لأن مورياك الميكن �أن ين�ساه الق ّراء
 ،فقد �أ�صدر دار غاليمار للن�شر �أغلب �أعماله
�ضمن �سل�سلة ( البلي ��اد) على الرغم من �أنه
مل يك ��ن م ��ن م�ؤلفي هذه ال ��دار  ،ومل يق�صد
�أب ��د ًا �أن يك ��ون كاتب� � ًا حديث� � ًا  ،لك ��ن كتب ��ه

باليت

مازالت جتتذب الق ّراء ..
لقد قال جان �إيف تاديه �إن رواياته الق�صرية
والكال�سيكي ��ة والنقية كان ��ت تقدي�س ًا لنوع
�أدبي خم�ص� ��ص لدرا�سة امل�شاعر  ،وميكننا
�أن نع�ت�رف ب� ��أن ه ��ذا النق ��اء الكال�سيك ��ي
اليخلو من ال�سحر والقدرة على اال�ستمرار
عرب الع�صور ..
يف كتاب ��ه ( املفك ��رة)  ،يتح ��دث موري ��اك
ع ��ن حفيدته �آن ويزمي�سك ��ي التي تزوجت
ال�ش ��اب ج ��ان ل ��وك ج ��ودار  ،ور�سم ��ت يف
العدي ��د م ��ن كتبه ��ا �ص ��ورة حمبب ��ة جلدها
 ،وه ��ذا اليع ��د �شيئ� � ًا مفاجئ� � ًا  ،لأن الكاتب
الكاثوليكي القدمي كان يبدو منفتح ًا للغاية
 ،وميكنن ��ا �أن نتخي ��ل ب�سهول ��ة �أن الرج ��ل
امل�ؤم ��ن ال ��ذي كان يفخ ��ر بكون ��ه الينظ ��ر
ب�إيجابية اىل كاتبة متحررة مثل فران�سواز
�ساغ ��ان  ،مل ي�ت�ردد ع ��ام  1957وه ��و يف
�س ��ن الرابع ��ة والثمان�ي�ن يف م�شاهدة فيلم
( �صب ��اح اخلري �أيها احل ��زن ) املقتب�س عن
رواية �ساغ ��ان ال�شهرية ..يقول مورياك ":
مل �أك ��ن �أجيد املرح والرعون ��ة يف �أي وقت

م ��ن حيات ��ي على الرغ ��م من �إنه ��ا كانت يف
متناول يدي"..
كانت ه ��ذه هي املفاج� ��أة الأوىل عند قراءة
ه ��ذه املفكرة – وهي اكت�ش ��اف رجل م�ؤمن
قلي ��ل التع�ص ��ب – ولي� ��س هذا فق ��ط و�إمنا
كان يتعر�ض لهجوم �شديد من قبل �صحيفة
الفاتي ��كان الر�سمية  ،لأنه كان ينتقد الورع
ال ��ذي يبتعد ع ��ن التق ��دم الب�ش ��ري ويدعو
امل�سيحي�ي�ن اىل الن�ض ��ال من �أج ��ل العدالة
..م ��ع ذل ��ك � ،ص ��رح يف نهاية ع ��ام 1960
لع ��دد من ال�صحف ب�أنه قرر عدم الكتابة يف
�صحف مثل ( الفيغ ��ارو ) و( االك�سربي�س)
الت ��ي اكت�سحه ��ا كتاب ( املوج ��ة اجلديدة )
الت ��ي ب ��دت ع�صرية جد ًا بالن�سب ��ة له ..كان
ي ��درك �أن حريت ��ه ككات ��ب لي�س ��ت مه ��ددة
�أب ��د ًا يف تل ��ك ال�صح ��ف  ،لكن ��ه كان يخ�شى
م ��ن تعر� ��ض �أ�صح ��اب تل ��ك ال�صح ��ف اىل
االنتقادات ب�سببه و�سكوتهم لإر�ضائه ..
بع ��د ح�صول ��ه عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل  ،ع ��اد
مورياك ليكت ��ب يف االك�سربي�س  ،ومل يكن
ذلك من قبيل ال�صدف ��ة بل كان �أ�شبه باتفاق

�سيا�س ��ي عمي ��ق  ،فبع ��د خ ��روج فرن�سا من
الهن ��د ال�صيني ��ة ث ��م تورطه ��ا يف اجلزائ ��ر
 ،كان ��ت اجلمهوري ��ة الرابع ��ة حمكوم ��ة
بتحالف ب�ي�ن اال�شرتاكيني والدميقراطيني
امل�سيحي�ي�ن والراديكالي�ي�ن  ،وهن ��ا ب ��رزت
احلاجة اىل ظهورقائد مب�ستوى رجل دولة
 ،ومل يك ��ن �أي ًا منه ��م منا�سب ًا با�ستثناء بيري
ميندي ��ز فران� ��س الذي كان �شب ��اب احلداثة
يعتربون ��ه فر�ص ��ة لفرن�س ��ا عل ��ى الرغم من
كون ��ه لي�س م ��ن جيله ��م ،وهو الأم ��ر الذي
جعل مورياك ي�شاركه ��م ن�ضالهم ال�سيا�سي
من �أجل ذلك ..
و �إذا كان ي�ؤم ��ن �أي�ض� � ًا ب�أهمي ��ة و�ص ��ول
ميندي ��ز �إىل ال�سلط ��ة بالن�سب ��ة لفرن�س ��ا
وميكن ��ه ممار�سته ��ا فعلي ًا  ،ف�أن ��ه كان ي�صر
على توازن ال�سلطة بني الأحزاب املتحالفة ،
كما مل ي�ؤيد مينديز يف ا�ستخدامه التعذيب
املنهج ��ي يف اجلزائ ��ر وه ��و م ��ا�أدى اىل
�إ�سقاط حكومته ،وحتولت االك�سربي�س من
ت�أييد ملينديز اىل انتقاد ل�سيا�سته ماعر�ضها
خلط ��ر �إغالقه ��ا م ��ن قب ��ل اليم�ي�ن املتط ّرف

..بع ��د ذل ��ك  ،اقتن ��ع موري ��اك ب� ��أن و�صول
ديغ ��ول اىل ال�سلطة ه ��و الطريقة الوحيدة
لتجن ��ب االنق�ل�اب الفا�شي  ،وه ��و ماجعله
ي�شع ��ر ب�أنه ي�س ��اري يف �أعماقه بل اعرتف
بذل ��ك وع�ّب�رّ ت عن ��ه �صداقات ��ه م ��ع ديفري
ومي�ت�ران  ،ويف دفاع ��ه ع ��ن قي ��م العدال ��ة
وا�ستق�ل�ال امل�ستعم ��رات والرف� ��ض املطلق
للتعذيب ..لذل ��ك �أ�صبح ديغولي� � ًا و�سيبقى
كذلك لأنه كتب يف عام � 1968أن اجلرنال
�أعطى احلرية لل�شعوب التي احتلتها فرن�سا
 ،وخل� ��ص فرن�سا من الداخل من الت�أثريات
االمريكي ��ة اجلديدة ..به ��ذه الطريقة �أدرك
موري ��اك تغري رهانات ال�سيا�س ��ة �إذ مل تعد
تتعلق باجلانب الع�سكري فقط ..
رمب ��ا يك ��ون م ��ن ال�صع ��ب عل ��ى الأو�ساط
الثقافي ��ة وال�سيا�سية فهم هذا ال( مورياك)
الكاثوليك ��ي وقوة ماميثل ��ه الدين بالن�سبة
ل ��ه دون �أن يحم ��ل ل ��واءه فق ��ط � ،إذ ميك ��ن
للمتدينني الي ��وم �أن يعتنقوا هذه الطريقة
لإعالن ق ��وة �إميان امل ��رء دون االعتقاد ب�أن
من الواجب فر�ضه على الآخرين ..

( ر�سائل عتيقة )
جنم عذوف
ها � َأنت تَنرث فوقَ احلزنِ حزن ًا  ،وت َُ�س ّور ليالينا املت�شحة باله ِّم
ها �أَ َنت تبع ُرث ذاكرتنا املثقوبة على �شاطئ الوجع امللون
بالوح�شة
كنا هناك حيث القمر الذي تطوقه الوحدة ويلفه بعباءتها نواح
الفاقدات ,
بعيون حفرها
وهن
ي�ضعن جدائلهن فوق مويجات ال�شاطىء ٍ
َ
الدمع
يا�سعد �سباهي كيف ت ُ
ُخيط جراح الليل الغجري ,

وتوقظ ا ُ
حللم املخ�صي فوقَ و�سادة احللم العابر لل�ضفة
االخرى ،
بالهم
َ
وكيف تلملم َ
�صوت املوال ون�شيد العزلة و� َأنت الطافح ِ
هل تذكر ح َني ر�سمن َا وجه الفرح الوهمي ,
ونحن جَن ُر ال�صمت املذعور بك�أ�س اللوعة ،
ونُ�صغي حلنجرة (( احلميدي))* ,
يطوح برتاتيل القدا�س الأخري ( والوطن �سامل �سعيد )
وهو ُ
تلو ُح فواني�س ( انليل ) لنا وجلل�ساتنا ال�سرية
من بعيد ّ
وي�شري اىل �ألهة �سومر �أن ت�سقينا ك�أ�س اجلدوى
ليطربنا �صوت ( �سامي ) مبقام ( الد�شت ) ,
و نثمل ُ ..
نثمل
وحني نفيقُ جَن ُد �أنا كنا نطار ُد حلم ًا �أكرث عتم ًة من �سنواتنا .

لي�س هناكَ �سحابة ُ
اخلوف ,
ِ
تظلل �صمتنا من �سورِ
َ
وال جنم ًة تُ�ضيء قدرنا املعتم
نحن ندامى الهزيع االخري من الذاكرة
نطوف َ
حول موقد الالجدوى
ُ
ونلتحف �ضفاف �أعمارنا اخلاوية كنخلةٍ بائ�سة
تركتنا املدن على �أ�سوارها مثقلني بالطعنات ,
و�أفرا�س احلروب ت�سحقنا بحوافرها ،
ونحن نندب حظنا التعي�س
منوت كفرا�شةٍ غريبة
حظنا النزر  ،ثم ُ
ما زالت حكاياتنا تهرول بني ال�شاطئ واجل�سر
ن�شتم رائحة الورد املتناثر على ال�ضفاف ،
ونن�سخ من الفراغ ظالل الأرقام املطوقة
ُ

�أيتها الألوان امل�شغولة بو�سائ�سها ام�سكي بنزيف الطبائع
احلاذقة ،
واخلوف الغرائبي ،
ودعينا نحلم بحطام املراثي ولهاث ال�صباح الأليف
نحن مطوقون باحل�صاد ومكيدة الأ�سى
حينما يداهمنا املغيب مت�سك بنا الوح�شة وتهدينا اىل م�شاغل
النهر
تتلقفنا �ضفافه املتوكئة على �أوجاعنا العابرة
ملاذا نذرتنا الرياح اىل �أباريق الآلهة املت�شحة بالهزائم
وطحنتنا الوح�شة و�أ�شعلت بخور م�ساءاتنا الياب�سة
غبار حزننا الكفيف ير�سم دمع ًة على �أخر �شهقة فوق قبورنا
لكن ال�ساعات م�شغولة . .
نحن نلهثُ وراء بقائنا َّ

�أ�ستميح �أ�ستاذنا اخلالد ت�شارلز ديكينز عذر ًا ،لأين ا�ستعرت هنا ا�سم
روايته (ق�ص ��ة مدينتني) ،لكني �س�أو�ضح لك ��م الأمر ،فالبارحة غريت
طريقي ب�ش ��كل مفاجئ ،وبد ًال من الذهاب ب�إجت ��اه احلدائق الوا�سعة
الت ��ي متتد خلف املر�سم كما �أفعل عادة �أثناء جولتي اليوميةُ � ،
إجتهت
ملرك ��ز املدينة ،متطلع ًا اىل واجهات املطاع ��م واحلانات املغلقة ب�سبب
ظ ��روف كورونا الت ��ي جتثم مثل كابو� ��س على �صدر الع ��امل .وهناك
بجان ��ب �إحدى املقاه ��ي التي كان عماله ��ا من�شغلني بر� ��ص الكرا�سي
فوق بع�ضها يف اخلارج� ،أثار انتباهي حمل بواجهة �ضيقة لكنه ميتد
عميق� � ًا يف الداخ ��ل ،وهو عبارة عن متجر لبي ��ع الكتب ،وقد �إ�صطفت
عل ��ى جانبيه ال�ضيقني �أن ��واع من الكتب ،ب�أ�ش ��كال و�ألوان ال تعد وال
حت�صى .دلف � ُ�ت الـى الداخل وتطلعت اىل الكت ��ب التي ملأت رائحتها
امل ��كان ،حتى وقع نظ ��ري على كتاب بطبعة ن ��ادرة ي�ضم التخطيطات
الكاملة للفن ��ان العظيم رميربانت ،مبا فيها �أعم ��ال احلفر والطباعة،
ت�صفحته وتـ�أملت الر�سومات ،وال �أعرف ال�سبب الذي دعاين لإعادته
اىل مكان ��ه م ��ن جديد .رمبا يعود ذل ��ك الـى وجود خم�س ��ة ع�شر كتاب ًا
لرميربان ��ت يف مكتبت ��ي تت�ضم ��ن حيات ��ه و�أعماله ودرا�س ��ات عديدة
�إ�ضاف ��ة للكثري م ��ن التفا�صي ��ل املتعلقة ب�صاحب (احلرا�س ��ة الليلية)،
ومل �أَ َر داعي ًا لإ�ضافة كتاب جديد.
وهكذا َد َر ُ
جت نحو البي ��ت مع �شعور يحاول �أن ي�سحبني اىل الوراء
ُ
و�صرت كلما �أم�ضي بخطواتي اىل الأمام ،يزداد
حيث الكتاب الرائع،
ُ
فحاولت
�شع ��وري ب�أين قد فقدت �شيئ ًا ما خلف ��ي� ،شيء ثمني وعزيز،
�إ�شغال نف�سي بالتفكري بلوحاتي اجلديدة ،لكن تخطيطات رميربانت
كان ��ت �أقوى و�أك�ث�ر جاذبية ،مع ذلك تابعت طريق ��ي ك�أي ولد عنيد ال
يل ��وي على �شيء .وهكذا ق�ضيت يوم ��ي يف املر�سم كالعادة ،وبعد �أن
ح َّل امل�ساء عاو َد الكتاب مطاردته خليايل مرة �أخرى ،فتنا�سيته بع�ض
ُ
وذهبت اىل الفرا�ش ،و�إذا بالكتاب يط ُّل بر�أ�سه
الوقت ،حتى ح َّل الليل
ُ
وتخيلت
يف ذهني من جديد ،وبد�أت التخطيطات تتحرك �أمام عيني،
�أ�صاب ��ع رميربانت وهي ت�ضع اخلطوط وال�شخطات على الورق ،فلم
ا�ستطع النوم ب�شكل جيد ،وظل هذا الكتاب ي�ؤرق نومي.
ُ
نه�ضت من الن ��وم وال �شيء ي�شغلن ��ي �سوى كتاب
يف الي ��وم الت ��ايل
رميربان ��ت ،وب ��د ًال م ��ن ذهاب ��ي اىل املر�سم مبك ��ر ًا كالع ��ادة ،خرجتُ
م�سرع� � ًا نح ��و مركز املدينة ،وهناك انتبه � ُ�ت اىل �أين كنت مبكر ًا �أكرث
م ��ن الالزم ،وحمالت املدينة مل تفت ��ح �أبوابها بعدُ .
اخذت مكاين على
�أح ��د الكرا�س ��ي اخلارجية للمقهى املجاورة �شب ��ه املهجورة ،وتابعت
�ص ��ور لوحات ��ي الأخ�ي�رة الت ��ي �صورته ��ا بالتلفون وفك ��رت ببع�ض
التعدي�ل�ات هنا وهناك ،حتى � َأط َّلتْ �صاحبة املتجر ،التي ملحتها تفتح
الب ��اب وتتج ��ه نحو ماكن ��ة حت�ضري القه ��وة ،ف�أ�سرع � ُ�ت اىل الداخل،
ُ
ُ
و�صلت
م�ضيت نح ��و هديف ال �ألوي على �ش ��يء ،وما �إن
وحييته ��ا ثم
ُ
ُ
تنف�ست ال�صعداء و�أنا �أم�سكه كما مي�سك الكنز ،وهو
اىل (رميربانت)
فع�ل� ًا كنز حقيق ��ي بالن�سبة يل .انتبه ��تْ املر�أة الندفاع ��ي نحو هديف
املح ��دد ،وم ��ا �إن الحظتْ الكت ��اب قالت بفطن ��ة (لقد ر�أيت ��ك تت�صفحه
البارحة) ثم �أردفت (هل يعجبك رميربانت؟) ف�أجبتها ب�أين مل ا�ستطع
الن ��وم منذ تركته خلفي هنا يوم �أم�س ،لذا ع � ُ
�دت الآن لأ�صحبه معي،
و�سيك ��ون مبتهج ًا بني جمموعة كتبه الت ��ي لديَّ  .ومل تكد املر�أة تكمل
�إح�ض ��ار قهوتها ،حت ��ى �صرت يف ال�شارع �أحمل ه ��ذا الكتاب اجلميل
مع ��ي .ويف املر�س ��م و�ضعت ��ه على الطاول ��ة واح�ضرت القه ��وة و�أنا
�أتاب ��ع الر�سوم ال�س ��ود الداكنة الت ��ي متاهت مع لون القه ��وة املعتم.
�س � ُ
�رت مع اخلط ��وط والتقني ��ات وال�شخ�صيات التي ط ��ارت بي نحو
�أم�سرتدام القرن ال�سابع ع�شر حيث بيت رميربانت الذي مازال حتى
ُ
هذه اللحظة على هيئتهُ ،
حت�س�ست
وكنت قد زرته عدة م ّرات ،وهناك
ب�أ�صابع ��ي الغرف ��ة اجلانبية ملر�سم ��ه والتي َن َّف َذ فيه ��ا الكثري من هذه
الر�سومات و�أعمال الليثوغراف التي ي�ضمها الكتاب.
و�ضع ��ت الكتاب جانب� � ًا وتذكرت �أول كتاب فن ��ي ا�شرتيته يف �صباي
ببغ ��داد ع ��ن طريق امل�صادف ��ة ،وكان �أي�ض ًا ح ��ول رميربانت ،وها هو
�آخ ��ر كتاب ا�شرتيه يحمل بني طياته �أعم ��ال رميربانت �أي�ض ًا .كتابان
يف�ص ��ل بينهما �أكرث م ��ن �أربعني عام� � ًا ،لكنهما منح ��اين ذات الذهول
والده�ش ��ة يف ح�ض ��رة �أ�ست ��اذ الر�س ��م و�أعظ ��م فنان �أجنبت ��ه هولندا
ورمبا كل العامل.
وفي المر�سم و�ضعته على الطاولة واح�ضرت
القهوة و�أنا �أتابع الر�سوم ال�سود الداكنة
ُ
�سرت
التي تماهت مع لون القهوة المعتم.
مع الخطوط والتقنيات وال�شخ�صيات التي
طارت بي نحو �أم�ستردام القرن ال�سابع ع�شر
حيث بيت ريمبرانت الذي مازال حتى هذه
اللحظة على هيئته

ك��ت��اب ال���ف���ق���دان يف زم����ن ال��ف��ق��دان
�سارة �سليم

�أن تكت ��ب ع ��ن جترب ��ة حياتي ��ة م�ؤمل ��ة ،ال
يكفي �أن تك ��ون مت�أمل ًا فح�سب بل �أن متتلك
املوهب ��ة والإب ��داع يف ا�ستح�ض ��ار الأمل
وا�سرتج ��اع كل ما فات ع ��ن طريق الفال�ش
ب�ل�اك ،جتربة م�ؤمل ��ة كنت ق ��د كتبت جزء ًا
منه ��ا يف املا�ض ��ي دون وعي من ��ك لتغدو
حقيقة تعي�ش كل تفا�صيلها احلزينة الآن.
�أن تكت ��ب فه ��ذا يعن ��ي �أن ��ك ع�ث�رت عل ��ى
طريقة لتداوي نف�سك بها.
تق ��ول الكاتبة وال�شاع ��رة الدمناركية نايا
ماري ��ا �آي ��ت يف كتابه ��ا� " :إذا �أخ ��ذ املوت
�شيئ� � ًا من ��ك رده �إليه " وه ��ي ت�صف حزنها
على موت ابنه ��ا كارل" :بحثت عن معالج
روح ��اين لأين متني ��ت ل ��و كان هن ��اك من
مبق ��دوره �أن ي�شفين ��ي من ح ��زين ،مل �أ�ش�أ
�أن ينظ ��ر �إىل ح ��زين كمهم ��ة يج ��ب �أن
ينجزها".
حاولت نايا ماريا من خالل "كتاب كارل"
كم ��ا ا�سمت ��ه ن�سب ��ة �إىل �إبنها املتوف ��ى �أن
تواج ��ه حزنه ��ا و�أن ت�شف ��ى منه،و�أي�ض� � ًا
لك ��ي ت�صب ��ح ق�ص ��ة كارل ذك ��رى ع�صي ��ة
على الن�سيان فه ��ي مل تتقبل فكرة مغادرته
احلياة:

"غريب �أن ال يكون لك وجود ف�أنا مازلت
�أح�س ��ك .ال �أفه ��م بكل حوا�س ��ي �أن ال يعود
ل ��ك وج ��ود� ".أول �ش ��يء يخط ��ر ببال ��ك
عندم ��ا تق ��ر�أ كت ��اب "�إذا �أخذ امل ��وت �شيئ ًا
من ��ك رده �إلي ��ه ال�ص ��ادر عن(من�ش ��ورات
املتو�سط)2019
ه ��و ت�صنيفه! هل هو �شع ��ر! �أم �أنه ينتمي
�إىل �أدب اليوميات! �أم �أنه �سرية ذاتية! �أو
كل ه ��ذا ميكن �أن تدرج ��ه �ضمن ما ي�سمى
ب�أدب الرثاء.؟
ال �أع ��رف ملاذا الكتب الت ��ي تر�صد جتارب
حقيقي ��ة وم�ؤمل ��ة � ،أعج ��ز ع ��ن ت�صنيفه ��ا،
لأنها يف الغالب ال تتبع مقايي�س الأدب بل
مقايي�س القلب.
�أن ��ا متقينة �أن الذي �سيق ��ر�أ" كتاب كارل"
�سي�ت�رك فيه انطباع ًا ال ميكن �أن يتجاوزه
ب�سهول ��ة  ،حتى و �إن مل يفق ��د عزيز ًا عليه
بالطريق ��ة امل�أ�سوي ��ة التي فق ��دت فيها نايا
ناريا �آيت ابنها كارل.
ت ��روي في ��ه تفا�صي ��ل ق ��د تب ��دو ب�سيطة،
حقيق ��ة ه ��ي ب�سيط ��ة وحت ��دث م ��ع كل �أم
تفق ��د �أح ��د �أبنائه ��ا ،لك ��ن طريق ��ة و�صفها
وطريقة كتابتها جتعلك ال تت�أمل فقط و�إمنا
ت�ستح�ض ��ر �صور ابنها م ��ن خميلتك برغم
�أن ��ك ال تعرف ��ه ،فاملقدرة عل ��ى و�صف الأمل
�صادقة ج ��د ًا ،فبع�ضنا يح ��اول و�صف �أمله
ال �أقول كذب� � ًا و�إمنا با�ستعمال كلي�شيهات

جتعلنا نق ��ر�أ وفقط ،لكنها ورطتنا يف �أملها
لأنها جعلتنا �أك�ث�ر قربا من موطئ احلزن
لديها.
الفق ��دان ال يتجز�أ ،لكن هناك فقدان يجعل
الإن�س ��ان يتج ��ز�أ ويت�شظى لك ��ي يتخطاه،
ولع ��ل الكتاب ��ة ه ��ي �أح ��د امل�سكن ��ات التي
اختارتها نايا ماريا كي ترثي ابنها كارل:
"التقط ��ت �ص ��ورة ل ��ك م�س ��ورا بالعنبات
ال ��زرق واحلم ��ر .وال�شم� ��س �ساطع ��ة
وعين ��اك ت�سطع ��ان" .ف�ل�ا �أكرث �أمل� � ًا من �أن
متتل ��ك الأم مق ��درة الكتابة ع ��ن جزء منها
فقدت ��ه �إىل الأبد ولن يع ��ود" .كارل حيوي
ج ��د ًا ،ملت�صق بي ج ��د ًا .ي�شب ��ه حبة قمح،
متوج يف الريح .ذهبي ،قوي ونا�ضج" .
عب ��ارة" :كنت �س�أم�شي لآخر العامل لأجلك
ولك ��ن امل�سافة مل تكن كافي ��ة ".ال ت�شي مبا
بكم الأمل ال ��ذي ي�سكنها ب ��ل بعجزها التام
يف حماول ��ة التخل� ��ص منه .ت�أت ��ي كتابتها
على �ش ��كل �شذرات م ��ن املا�ضي واحلا�ضر
ممزوج ��ة بروح ال�شعر الت ��ي مل تغادر نايا
�أبد ًا برغم �أنها تقول �أن:
ال�شاع ��ر ال ��ذي ي ��درك بثاني ��ة �أن الكتاب ��ة
واللغ ��ة ال تعني �شيئ ًا �أمام املوت .ال �شيء
ذو معنى �أمام املطلق".
كم ��ا �أنها عربت ع ��ن الفق ��دان وعن احلزن
بعب ��ارات كث�ي�رة متفرق ��ة ت�ب�رز روح
ال�شاعرة املت�شظية واملت�أملة ":كائن احلزن

الناق� ��ص ،غ�ي�ر الكام ��ل ،ثوب ح ��زن اللغة
قبي ��ح يزك ��م الأن ��وف ...ال �ش ��يء حقيقي،
اللغ ��ة فارغ ��ة م ��ن املعن ��ى " �ص ��ورت هذه
العب ��ارات و�أخرى هالة احلزن التي كانت
حتي ��ط بها ،مم ��ا جعلها ت�ستذك ��ر كل �شيء
له عالق ��ة باحلزن والفق ��دان� ،إذ �أنها مثلت
احلزن ال ��ذي �أ�صابها بفق ��دان كارل بحزن
جلجام� ��ش عل ��ى �صديقه �أنكي ��دو .الواحد
فين ��ا حت ��ى و�إن مل يك ��ن �شاع ��ر ًا �أو كاتب� � ًا
ي�ستح�ض ��ر كل ما قر�أه عن املوت والفقدان
وك�أن روح ��ه حت ��اول �أن تنت�شي بالفقدان

يف حماول ��ة لل�شف ��اء ب�ش ��كل م ��ا .لرمب ��ا
م ��ا دفعه ��ا للكتاب ��ة ع ��ن كارل ه ��و احرتاق
خمزنه ��م يف الدمن ��ارك ب ��كل م ��ا يحتويه
من �صور ومذك ��رات وكتب� ،أر�شيف عائلة
ب�أ�سرها كانت وجبة للنريان:
" ال �ش ��يء يجعلن ��ي �أتذك ��ر.ال �ص ��ور من
طفولة كارل� ..أرتعب من الن�سيان"
حاول ��ت �أن جتع ��ل من كارل قي ��د احلا�ضر
يف كل �شيئ وك�أنه اجلزء احلي منها الذي
ل ��ن ت�أخذه املوت .م�ؤمل ت�صويرها لطريقة
احتفاظه ��ا وزوجه ��ا ب�شعرة ابنهم ��ا كارل
وكيف ربطت الزمن الفيكتوري الذي كانوا

ي�صنعون فيه احللي من �شعر املوتى.
كتبت عن مذاكرته التي دجمتها و ذكرياتها
عنه ،حاول ��ت �أن تكون �أكرث قربا منه وهو
مي ��ت وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال ا�ستح�ض ��ار كل ما
يخ�صه من �أف�ل�ام �شاهدها ومذكرات كتبها
و�أ�شياء متناه ��ا� .أ�شعرتها عودتها للكتابة
بع ��د وفاة ابنها بوج ��وده وك�أنه بعث من
جدي ��د " :ب ��د�أت �أ�شعر بوج ��وده ب�صورة
قوية"
حتاول م ��ن خالل "كت ��اب كارل " �أن تقول
�أن الكتاب ��ة قربته ��ا من ��ه ويف الوقت ذاته
كم ��ا قال ��ت �أن" :الطريق ��ة الوحي ��دة التي
�أت�شافى بها هي الكتابة ،فالكتابة بالن�سبة
مل ��ن يري ��د �أن يعال ��ج هموم ��ه به ��ا ..خ�ي�ر
م�ضم ��د للج ��راح .فتح ��ت الكتاب ��ة نوافذ
م ��ن ن ��ور يف ذاك ��رة ناي ��ا وجعل ��ت ابنه ��ا
كارل قريب ��ا منها جد ًا .عن ��وان الكتاب هو
لق�صيدة كتبتها عندم ��ا كان ب�سن ال�ساد�سة
ع�شرة ،كما �أعتقد �أنه م�ستوحى من مقولة
ل�سق ��راط يقول فيها :ل ��ذا حني ي�أتي املوت
لإن�س ��ان يح ��دث �أن مي ��وت اجل ��زء املي ��ت
من ��ه ،بينما اخلالد يبتع ��د ويختفي�،سليم ًا
و�سرمدي ًا،بتجنب ��ه امل ��وت" ا�ستح�ض ��رت
ناي ��ا ماريا ما قاله �سقراط لتعرب عن حالة
الفق ��دان الت ��ي �أ�صابته ��ا عن ��د وف ��اة ابنها
وكي ��ف رغم كل هذا ال تراه ميت ًا بل �سيظل
جزء ًا حي ًا وخالد ًا يف ذاكرتها" .

�أم ��ا الغ�ل�اف فه ��و حم ��اكاة حلل ��م ل�صديق
كارل:
"م�شي ��ت داخ ��ل للغاب ��ة اخل�ض ��راء رفق ��ة
منر.كن ��ت مرتدي� � ًا �سرتت ��ك اخل�ض ��راء.
كان ��ت روحك ه ��ي التي مت�ش ��ي يف الغابة
اخل�ضراء
هكذا كان حلم �صديقك.".
ه ��ذا الكتاب لي�س كتاب كارل لوحده و�إمنا
كت ��اب كل م ��ن فقدناه ��م وم ��ازال فقدانه ��م
ي�ش ��كل حا�ضرنا الذي لن يغيب حتى نغادر
احلياة،ل ��كل من ��ا م�أ�ساة الت ��ي تختلف عن
الآخ ��ر لكن مما ال�ش ��ك فيه �أن ه ��ذا الكتاب
يعرب ع ��ن احل ��زن يف جزئه الأعم ��ق الذب
نت�شارك فيه جميعنا.
رث ��ت ناي ��ا كارل وترك ��ت الكت ��اب مرثي ��ة
للجميع،فال �أ�صعب م ��ن �أم ن�شارك �أملنا مع
اجلميع ليغدو و�سيلة لرنبت فيها على
�أكت ��اف الآالف م ��ن الغرب ��اء باخت�ل�اف
دياناتهم ،ثقافتهم ولغاتهم.
وحده ��ا الإن�ساني ��ة تربطه ��م ووحده الأمل
يجمعه ��م ووحده الكت ��اب يعزيهم ويرثي
�أحباءهم.
جت ��در الإ�ش ��ارة كذل ��ك �إىل �أن مرتجم ��ة"
�إن �أخ ��ذ املوت �شيئ� � ًا رده �إلي ��ه" ال�شاعرة
والروائي ��ة العراقية املغرتب ��ة دنى الغايل
�ساهم ��ت بق ��در كبري يف �إع ��ادة �إحياء هذا
الن�ص باللغة العربية.
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اقــــرأ
نادين الأمريكي

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "ن ��ادين الأمريك ��ي" للكاتب
ال�صوم ��ايل عب ��دي ن ��ور �إفت�ي�ن وترجم ��ة عل ��ي عب ��د االمري
�صالح ويحكي عبدي ن ��ور �إفتني يف روايته عن جر�أة �أبويه
و�أج ��داده يف مقاتل ��ة ال�ضباع والأ�سود .كم ��ا يحكي لنا بلغة
جميلة و�أ�سلوب �شي ��ق يقطع الأنفا�س ،عن اجلوع واخلوف
والعط� ��ش والإعياء ال�شديد و�شح الأدوية وانعدام احلريات
والتجني ��د الإجب ��اري و�أوج ��اع النزوح الداخل ��ي يف وطنه
الأم ،و�إذالل اللج ��وء �إىل بل ��د جم ��اور ..يق ��ول عب ��دي �إن ��ه
مب�ستط ��اع املرء �أن يزاوج بني عاملني وثقافتني�" :أعرف �أنه
ب�إمكان املرء �أن ي�ستمتع بحليب النوق والدميقراطية معًا،
�أن يط ��ارد الظباء ال�صغرية ع�ب�ر البادية و�أن يتوقف � ً
أي�ضا
عند عالمات املرور احلمر".

اليون�سكو تطلق م�سابقة دولية لإعادة �إعمار وت�أهيل جامع النوري التاريخي
ترجمة /حامد �أحمد
اطلقت منظمة اليون�سكو م�سابقة ت�صميم
دولية الختيار م�شروع ت�صميم فائز العادة
اعمار وت�أهيل جممع جامع النوري يف
املو�صل ،م�شرية اىل ان البدء مب�سابقة
الت�صميم الدولية لهذا امل�شروع �ستكون
يف ت�شرين االول احل��ايل و�ست�ستقطب
طلبات من جمموعة وا�سعة من املهند�سني
واملعماريني �أو فرق املهند�سني املعماريني
واملهند�سني من جميع انحاء العامل لتقدمي
م�ق�ترح ت�صميم الع ��ادة اع �م��ار وت��أه�ي��ل
جممع جامع ال �ن��وري .وتكت�سي عملية
اع��ادة اعمار هذا املعلم الهام يف املدينة
اهمية ق�صوى كونها تبعث ر�سالة قوية
حت��ث ع�ل��ى ال���ص�م��ود والت�شبث ب��الأم��ل
ح

ول العا

لم

ك���ت���اب
يف ه ��ذه ال ��زاوي ��ة ال�ق���ص�يرة
��س�ن�ل�ت�ق��ي ب �ع��دد م ��ن ال �ك �ت��اب
لنتحاور معهم ح��ول الكتب..
ل�ق��اء ال�ي��وم م��ع ال��روائ��ي عبد
اخلالق الركابي الذي �س�ألناه:
 �أحب كتاب قر�أته؟الكتب التي �أحببتها ال يح�صرها
العد ،لكن يبقى لرواية التكريل
(الرجع البعيد) ق�صب ال�سبق.
علي
الكتاب الذي ترك ب�صمته ّ
رواي��ة الطيب �صالح (مو�سم
الهجرة �إىل ال�شمال).
 الكتاب الذي تتمنى قراءته؟مل ي�ترج��م م��ع الأ� �س��ف وه��و
(ي �ق �ظ��ة ف �ن �ي �ج��ان) جليم�س
جوي�س.
 الكتاب الذي وددت كتابته؟ق�صة مر�ضي ب�سبب حقن �إبرة
قلبت حياتي ر�أ�سا على عقب.
 �أول كتاب قر�أته؟�ألف ليلة وليلة.
�أول كتاب �أهدي لك؟
(ال���ش�ج��رة ال�شرقية) لفا�ضل
العزاوي.
 �آخر كتاب قر�أته؟منهمك حاليا بقراءة روايات
ماريو بارغا�س يو�سا الرائعة.
 �أول كتاب �أ�صدرته؟جمموعة �شعرية متوا�ضعة
ع �ن��وان �ه��ا (م� ��وت ب�ي�ن ال�ب�ح��ر
وال�صحراء).

وجت �� �س��د رم� ��زا ق��وي��ا مل �ف �ه��وم االن �ت �م��اء
واملجتمع والهوية .
ومي�ث��ل جممع ج��ام��ع ال �ن��وري ،ال��ذي مت
ت�شييده يف الن�صف ال �ث��اين م��ن القرن
ال �ث��اين ع���ش��ر ،معلما رئي�سا م��ن معامل
احل �ي��اة والتنمية احل�ضرية يف مدينة
امل��و� �ص��ل .وي���ض��م امل �ج �م��ع ،ال �ك��ائ��ن يف
اجل��ان��ب ال �� �ش �م��ايل ال �� �ش��رق��ي م��ن البلد
القدمية ،على م�ساحة ت�ق��ارب 11,050
مرت مربع وي�شمل معامل رئي�سة من بينها
املئذنة احلدباء وم�صلى النوري وعدد من
االبنية الثانوية ومنطقة وا�سعة مرتامية
االطراف  .و�سيخ�ضع املجمع الذي تكبد
ا��ض��رارا ج�سيمة يف ع��ام  2017على يد
تنظيم داع�ش لربنامج اعادة ت�أهيل كامل
يهدف اىل اع��ادة اعمار م�صلى النوري
ودم��ج وظ��ائ��ف ج��دي��دة ال�ست�ضافتها يف
املباين الثانوية امل�صممة او املعاد ت�أهيلها
حديثا .وتتطلب اعادة ت�أهيل جممع جامع

×؟

 كتاب تعكف على �إ�صداره؟رواية ال تزال قيد الإجناز.
 كتاب ينتظر ان تقر�أه؟الكتب  -ولي�س الكتاب  -التي
�أنتظر قراءتها تتطلب مني �أن
�أعمر يف ح��دود �أل��ف �أو �ألفي
�سنة!
 ه��ل ال�ك�ت��ب مي�ك��ن ان تغريالعامل؟
ه� �ن ��اك ك� �ت ��ب غ �ي��رت ال� �ع ��امل
كالكتب املقد�سة وجمهورية
�أفالطون ور�أ���س املال ملارك�س
وهكذا تكلم زراد�شت لنيت�شه
وم� ��� �س���رح� �ي���ات � �ش �ك �� �س �ب�ير
وروايات د�ستويف�سكي.
 ه��ل ال��رواي��ة ت�شكل وج��دانالنا�س؟
م�ؤكد �أن تلك الكتب التي ذكرتها
�آنفا غريت وجدان النا�س على
امتداد الع�صور.

رح��ي��ل امل��ط��رب��ة ن��ع��م��ة "فنانة ت��ون�����س الأوىل"
غيب امل ��وت ،ام�س الأحد ،املطرب ��ة التون�سية
نعم ��ة عن عم ��ر ناه ��ز  86عا ًم ��ا بعدم ��ا �أثرت
ال�ساح ��ة الفنية مبئ ��ات الأغ ��اين وكانت على
مدى عقود �سفرية للفن التون�سي.
ونعت وزارة ال�ش�ؤون الثقافية يف بيان "فقيدة
الفن التون�سي املطرب ��ة القديرة ال�سيدة نعمة
الت ��ي وافتها املني ��ة بعد �صراع م ��ع املر�ض".
كم ��ا نعاها عدد م ��ن الفنان�ي�ن التون�سيني عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي منهم املمثلة هند
�ص�ب�ري ،التي كتب ��ت على "توي�ت�ر"" :رحلت
الي ��وم واحدة م ��ن �أيقون ��ات الف ��ن التون�سي
والعرب ��ي ...رحلت من �أعطاها الأديب الكبري

قد تكون النجمة اال�سرتالية "نيكول
كيدمان" واح � � ��دة م���ن �أك�ث�ر
امل�م�ث�لات طلبًا يف ه��ول�ي��وود،
ل �ك �ن �ه��ا ك �� �ش �ف��ت ع���ن امل��ع��ان��اة
ال�ت��ي تواجهها وراء الكوالي�س
واملخاوف التي تالحقها با�ستمرار .يف
مقابلة مع �صحيفة �صاندي اال�سرتالية ،ك�شفت
"نيكول كيدمان" ( 53عامًا) �أن الوفاة املفاجئة للعديد من
�أف��راد عائلتها و�أ�صدقائها املقربني على مر ال�سنني �أث��رت عليها
ب�شدة ،و�ص َّرحت قائلة" :لقد نقلت يل �أخبار الوفاة ب�شكل مفاجئ
�شخ�صا يواجه املوت البطيء ،بل فقدوا حياتهم
ً
للغاية ،فلم �أرعَ
فج�أة" .وتابعت �أن حاالت الوفاة تتكرر با�ستمرار؛ ما ي�شعرها
دائمًا باخلوف من �أن الأمر �سيحدث من جديد .وب�سبب حاالت
ال��وف��اة امل�ت�ك��ررة ،جل ��أت "كيدمان" للعالج النف�سي ملواجهة
خماوفها ،و�ص َّرحت" :لقد جعلني الو�ضع غري مت�أكدة من
العامل و�إىل �أين يذهب ،هناك عدم ا�ستقرار على الأر�ض
وما هو موجود هنا .كل �شيء ميكن �أن ي�ؤخذ غدًا .هذا
ما �أعمل من خالله ".تقيم "كيدمان" حاليًا يف �أ�سرتاليا
مع زوجها املغني اال�سرتايل "كيث �أوربان" وطفليهما
"�صنداي روز" و"فيث".

ك��رمي �سع��دون :الفن��ان الت�شكيل��ي يرافقه ظله حت��ى يف املنام

 ما�س القي�سي

العالق ��ات والإعالم في هيئ ��ة النزاهة
على �أحد �شوارع بغ ��داد .وقال �سبتي
�إن "�أربعين فنا ًن ��ا و�شابًا �سي�شاركون
ف ��ي المعر� ��ض بواق ��ع لوح ��ة ل ��كل
واح ��د منه ��م" .م�ؤك� �دًا �أن "اللوحات
�ست�سلط ال�ض ��وء على �سالمة الموقف
القانون ��ي واالجتماع ��ي ف ��ي �سع ��ي
الإن�س ��ان لالرتق ��اء بو�ضع ��ه المال ��ي،
م ��ن خ�ل�ال لوح ��ات ذات م�ضامي ��ن
تعبيرية وا�ضح ��ة تلتزم لغة الت�شكيل
الر�صين".

املهدي اختار لها اال�سم الفني نعمة.
ب ��د�أت الغن ��اء يف �سن احلادية ع�ش ��رة ب�أغنية
"�صاحلة" و"مكحول نظارة" ،ثم غنت لأول
م ��رة �أم ��ام اجلمه ��ور يف حفل خ�ي�ري ل�صالح
جمعي ��ة املكفوف�ي�ن ،مما �أهله ��ا لت�صبح �إحدى
مطرب ��ات فرق ��ة الر�شيدية .التحق ��ت بالإذاعة
الوطني ��ة كمطرب ��ة معتم ��دة ع ��ام  1958حني
كان ��ت فرقة الإذاعة ت�ضم �آن ��ذاك �أ�سماء كبرية
مثل �صليحة وعليّة.

نيكول كيدمان تخاف من املوت

ومت تعيينه ،بعد اختياره هو والفنانة
�سمرية عبد العزيز كنائبني عن الفن
امل�صري داخل املجل�س ،بح�سب تقارير
م�صرية .من ناحية �أخرى ،يوا�صل يحيى
الفخراين ت�صوير م�سل�سله التلفزيوين
اجلديد "جنيب زاهي زرك�ش" ،وهو ا�سم
ال�شخ�صية التي تلعب دور البطولة.
و�أ� �ض��اف يف لقاء تلفزيوين �أن��ه �سيعود
"رم�ضان املقبل  2021مب�سل�سل اجتماعي
خفيف ب��ه ك��وم�ي��دي��ا وه��و م��و��ض��وع �أح�ب��ه
�أدى الفنان امل�صري ،يحيي الفخراين ،اليمني جدا" .ونوه �إىل �أن "�إك�س�سوارات �شخ�صية
ال��د� �س �ت��وري��ة ع �� �ض��وا يف جم�ل����س ال���ش�ي��وخ جنيب زاه��ي زرك����ش ت��دل على �شخ�صيته
امل�صري ،ام�س الأحد ،وذلك يف �أوىل جل�سات �سواء من �ساعة اجليب �أو البذلة وغريها من
املجل�س.
الإك�س�سوارات التي تو�ضح ال�شخ�صية".

حكايتي ...

 قا�سم �سبتي
رئي� ��س جمعية الت�شكيليي ��ن اعلن عن
ا�ستع ��داد الجمعي ��ة لإقام ��ة معر� ��ض
"النزاهة" الثاني ،بالتعاون مع دائرة

يو�سف �إدري�س لقب فنانة تون�س الأوىل".
و�أ�ضاف ��ت" :رحلت الفنان ��ة واملطربة الكبرية
نعم ��ة بعد � 360أغنية .الغناء التون�سي اليوم
يتيم" .ول ��دت الفنانة الراحلة يف قرية �أزمور
م ��ن معتمدي ��ة قليبية بوالية ناب ��ل عام 1934
با�سم حليمة ال�شيخ ،لكن
املو�سيقار
�صا ل ��ح

الفخراين ي�ؤدي اليمني الد�ستورية
يف جمل�س ال�شيوخ امل�صري

� أحمد ح�سن مو�سى
الفنان الم�سرح ��ي ي�ست�ضيفه الملتقى
االذاع ��ي والتلفزيون ��ي عب ��ر من�ص ��ة
االليكتروني ��ة للحديث ع ��ن م�شروعه
الفن ��ي ،وبرنامج عمل دائ ��رة ال�سينما
والم�س ��رح ف ��ي ظل ظ ��روف فايرو�س
كورونا ،الفعالية تبث يوم غد الثالثاء
التا�سعة م�ساء.
 رائد الحداد
المخرج االذاعي اعلن عن بث برنامج
"كا�سيت" من خالل اذاعة جمهورية
الع ��راق في دورتها الإذاعية الجديدة،
والبرنام ��ج يوث ��ق الأغني ��ة العراقية،
وي�سلط الأ�ضواء على فر�سان االغنية،
م ��ن �شع ��راء وملحني ��ن ومطربي ��ن،
البرنامج من اعداد رحيم ح�سن عبود
الباحث في الأغنية العراقية.

النوري ت�صميما نظريا متعدد الوظائف ال �ث��اب��ت امل�ت�ب�ق��ي للم�صلى وي��دجم��ه يف اعادة بناء امل�صلى بالهيئة التي كان عليها البعد االجتماعي الآخ ��ر ل�ه��ذا امل�شروع
لت�شييد مبان جديدة ويحافظ على الهيكل املبنى اجلديد ،االم��ر ال��ذي ينطوي على يف عام  2017قبل ان يتعر�ض للتدمري  .يف مدينة املو�صل ذات التنوع الثقايف
والديني والعرقي هو انه تزامن مع اعادة
اع�م��ار كني�ستني تاريخيتني يف املدينة
القدمية وهما كني�سة ال�ساعة وكني�سة
ال�ط��اه��رة باال�ضافة اىل بنايات تراثية
�أخرى قرب اجلامع .
م�شروع اليون�سكو هذا جاء بالتعاون مع
احلكومة العراقية �ضمن مبادرة ،احياء
روح امل��و� �ص��ل ،ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت يف ع��ام
 .2018وتقول املنظمة انه باعادة اعمار
جممع النوري واع��ادت��ه لرونقه وجمده
اال�صلي هو عمل حتدي لالرهاب .ويقول،
ايرن�ستو �أوتون ،م�ساعد مدير اليون�سكو
لل�ش�ؤون الثقافية ان هذه امل�سابقة التي
�ستقبل العرو�ض حلد ربيع العام القادم
تهدف اىل اعادة ت�أهيل املجمع بالطريقة
التي تعك�س �إرث املو�صل التاريخي .
عن موقع كون�سرتك�شن نيوز

در�س الر�صايف �أ�شعار �أبي
العالء املعري وحفظها ّ
واطلع
على معظم ما ُكتب عنها وكل
ذلك يف �إعجاب �شديد وحب
�صادق ،وكان الر�صايف يعرف
�أن املعري ينفر من املديح ،فلم
يكتب ق�صيدة يف مديحه ،لكنه
اتخذ من منهجه يف الت�أليف
طريقة لي�ضع كتبه التي �أطلق
عليها �أ�سماء "الر�سالة العراقية "
يف "الر�سائل والتعليقات "حتى
�أن كتابه "ال�شخ�صية املحمدية"
ذيّله بعنوان فرعي "ر�سالة يف
حل اللغز املقد�س" ،تيمنا بر�سالة
املعري "الغفران" كان �أبو العالء
ملهم الر�صايف يف فل�سفة الوجود
واحلياة ،حيث �سلك م�سلكه يف
انتقاد ال�سا�سة والأديان واملذاهب،
ويذهب �إعجاب الر�صايف باملعري
حد �أن ي�سميه "�شاعر الب�شر":
طاول الأر�ض وال�سما� ...شارف
ال�شم�س والقمر
ال تقل �شاعر العـرب� ...إنه �شاعر
الب�شـر
فال�شاعر ال�ضرير يطاول عنان
ال�سماء وي�شارف بكلتا يديه
ال�شم�س والقمر ،فيخرتق الواقع
واخليال ،املعري عند الر�صايف
هو الأ�ستاذ الذي ال �أحد قبله وال
�أحد بعده ،هو �صاحب ال�شعر
احلق وهو كعهده �أبدًا "قادم
ذاهب ،حا�ضر غائب ،مقيم
مفارق" ،الإعجاب باملعري دفع
اجلواهري الكبري �أن يكتب
ق�صيدته ال�شهرية "قف باملعرة ".
يقول اجلواهري يف (ذكرياتي):
"كان عب ًثا �أن تنجح حماوالتي يف
ال�ساعة نف�سها واليوم نف�سه الذي
تلقيت فيه هذا النب�أ املفاجئ ،نب�أ
امل�شاركة يف ذكرى املعري ف�سهرت
ليلتي الأوىل حتى ال�صباح
و�أحلقتها ب�أخرى ويف الليلة
الثالثة كانت ح�صيلتي من هذه
النهارات والليايل الثالث ،ق�صيدة
ال تقل عن ال�سبعني بيتا .يخربنا
ب�أنه �صرخ :وجدتها!! عندما كتب
مطلع الق�صيدة:
ِق ْف ِبالمْ َ َع َّر ِة وَامْ�سَ حْ َخ َّد َها ِرَّ
التبَا
… وَا�سْ َتو ِْح م َْن َطو ََّق ال ُّد ْنيَا
بمِ َا َو َهبَا
وي�ضيف اجلواهري يف
"ذكرياتي" " :بينما كنت �ألقي
الق�صيدة كانت يدي اليمنى متتد،
عفو اخلاطر� ،إىل الكتف الي�سرى
للدكتور طه ح�سني ،الذي كان
بجانبي ،وهذا ال َّرجل لي�س �أبا
العالء ،لكنه كان الوحيد ممَن
يجمع ما بني فكره ومالحمه �شي ًئا
غري قليل ِمن خ�صائ�صه".
املعري الذي عا�ش م�ساملًا ً
راف�ضا
اجلور والظلم مل يجد من �أحزاب
الإ�سالم ال�سيا�سي �سوى لغة
"الف�أ�س" التي انهالت على حكيم
املعرة لتعلن ع�صر غياب احلكمة..
مثلما انهالت ف�أ�س �أخرى يف
م�صر �أيام الأخواين حممد مر�سي
لتقطع ر�أ�س طه ح�سني ،وهي
نف�س الف�أ�س التي ترفع يف العراق
بوجه كل من يريده دولة رفاهية
وعدالة اجتماعية .
لي�ست الق�ضية يف قطع ر�ؤو�س
رموز النه�ضة العربية ..لكنها
يف اجلماعات الظالمية التي ال
تريد للنا�س �أن تعي�ش يف النور..
اجلماعات التي تعتقد �أن ال�سكني
والف�أ�س واحلرق واالغتيال هي
لغة البقاء وال�سيطرة ،ال مكان
لالختالف مع الآخر ..فالفو�ضى
و�إثارة النا�س دائمًا حا�ضرة
وهي نف�س الفو�ضى التي ت�صر
عليها �أحزاب ال�سلطة يف العراق،
فال فرق بني �سكني تقطع ر�أ�س
بريء ،وفو�ضى ت�ؤدي �إىل تق�سيم
العراق.

من جتربة غام ��رة بالبهجة الطفولي ��ة يف التقاط
علب ��ة الأل ��وان والري�ش ��ة بعم ��ر التا�سع ��ة وحتى
بلوغ ��ه وهو م ��دركا مل ��دى �أهمية مطاردت ��ه لظله
يف التعب�ي�ر ع ��ن ذات ��ه ب�أعم ��ال �ساف ��رت معه وال
يج ��د لطريقه ��ا نهاي ��ة ،نا�صح ��ا اله ��واة بالتمت ��ع
با�ستك�ش ��اف احلياة من حولهم ،الفنان الت�شكيلي
كرمي �سعدون ا�ست�ضفناه يف (املدى) ليحدثنا عن

الطقس

حكايته مع فن الر�سم.
 .1كيف بد�أت حكايتك؟
احلكاي ��ة ب ��د�أت بولع كب�ي�ر بالر�س ��م ومب�شاهدة
االعم ��ال الفني ��ة ،ع ��امل خمتل ��ف ومده� ��ش ينقل
الطف ��ل اىل تلم�س خياله ويبتكر م ��ا ال ي�ستطيعه
الكبار.
 .2من هو ملهمك؟
اخ ��ي كان ملهمي واول م ��ن ورطني يف احرتاف
الر�س ��م ،و�أدخلن ��ي عامل ��ه ،وان ��ا مدين ل ��ه بكل ما
تو�صلت اليه.
 .3متى ولدت اول لوحة بري�شتك؟
اول ر�س ��م مل ��ون كان مغام ��رة كب�ي�رة بالن�سب ��ة
يل ح�ي�ن ام�سكت بفر�ش ��اة الر�سم وعلب ��ة االلوان
املائي ��ة وبد�أت بتلطيخ بيا� ��ض الورقة بها ،اعترب
ذلك عمال مبكرا بالن�سبة لطفل يف عمر التا�سعة.
 .4كيف دربتك احلياة؟
احلي ��اة علمتني كيف اتكي ��ف مع ظروف خمتلفة
يف طبيعتها وكيف اراوغ ال�صعوبات.

 .5دور املطبات يف جناحك؟
بدونه ��ا مل اتعل ��م �شيئ ��ا وحت ��ى يف الظ ��روف
الطبيعية فان االحداث غري املتوقعة تراكم جتربة
االن�سان وتوفر له ا�ستجابة �سريعة ملواجهتها.
 .6هل الر�سم احرتاف ام موهبة؟
الر�س ��م موهبة حتت ��اج اىل البيئة متك ��ن الر�سام
من تطوير جتربته الفنية كما يف املدار�س الفنية
الت ��ي تقدم القواعد اال�سا�سي ��ة للر�سم ومتطلباته
الحرتاف الر�سم ،واملوهب ��ة هي املحرك اال�سا�س
لالبتكار عند الر�سام.
 .7اول لوحة ن�سجتها ري�شتك؟
يف اول در� ��س للر�سم يف املدر�سة االبتدائية ق�ص
علينا مدر�س الر�سم ق�صة وطلب منا ان نتخيل اي
جانب منها ونر�سمه فاخرتت ان ال ار�سم املكان.
 .8لوحة تركت بروحك �أثرا؟
يف مقتبل عمري عندما ت�صفحت اول كتاب ملون
وق ��ع يف ي ��دي �شاه ��دت لوح ��ة (ن�س ��اء افنيون)
لبيكا�س ��و وه ��ذه امل�صادف ��ة التي جعلتن ��ي اتعلق

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درج ��ات احل ��رارة مقارب ��ة ملعدالته ��ا لي ��وم ام� ��س ،وان اجلو
م�شم�سا.
�سيكون
ً

باملغام ��رة اىل ه ��ذا الي ��وم ،الر�سم عن ��دي جتربة
م�ستدامة.
 .9م�شهد عالق يف ذهنك مل تر�سمه بعد؟
يف داخل ��ي ر�س ��ام ال يحف ��ل بامل�شاه ��د� ،أفكر معه
بعم ��ل يعرب بدقة عن موقف ��ي ازاء احلياة برمتها
وهذا مامل ار�سمه حلد االن.
 .10كيف ت�صف الطريق بني اول و�آخر لوحة؟
رحل ��ة العم ��ر ذاته ��ا ب ��كل تفا�صيله ��ا بانتقاالتها
املختلف ��ة مبطباته ��ا ومبطاولتها وبالق ��درة على
مراوغ ��ة حي ��اة العراق ��ي ب�صعوده ��ا وحتليقه ��ا
وكبواتها وبخيباتها الكثرية.
 .11يق ��ال خ�ي�ر جلي� ��س يف الزم ��ان كت ��اب م ��اذا
تق ��ول انت؟ نعم الكتاب يفتح باب عالقات وا�سعة
ب�شخ�صي ��ات ال جتديه ��ا اال بالر�سم وه ��ذا امللمح
الذي يجعل الر�سم بالن�سبة يل خري ممول للروح
اخلالقة.
 .12من تذهلك اعماله؟
�أ�ص ��ر دائما على ان اكون منذهال دوما بر�سومات

كرمي �سعدون لأنني اعود اليه واجال�سه دوما.
 .13كيف تعرف الفنان الت�شكيلي؟
االن�سان ال ��ذي يرافقه ظله حتى يف املنام ،ويقبل
ان ت�سريه يداه وال ميتلك امر ايقافها.
 .14ه ��ل ندم ��ت يوما على ت�شكي ��ل لوحة ،ماهي،
وملاذا؟
مل اندم على عمل كان ب�أ�سمي الن كل ما اوقع عليه
هو من ر�سم ظلي وانا اثق به جدا.
 .15هل اعمالك متتلك جواز �سفر؟
نع ��م ح�صل ��ت اعم ��ايل على ج ��واز �سف ��ر وهذا ال
ي�ش ��كل ر�ض ��ا بالن�سب ��ة يل الن الق�ضي ��ة تكمن يف
كيفي ��ة م ��لء �صفح ��ات ه ��ذا اجل ��واز دون حك او
ت�شطيب.
 .16هل جتد لطريقك نهاية؟
طبع ��ا ال توج ��د نهاي ��ة ب ��كل ت�أكيد فامل ��دى مت�سع
والر�سام يعي�ش بر�سمه.
 .17لو مل تكن فنانا ت�شكيليا .ماذا �ستكون؟
�س�أكون كرمي �سعدون بكل ما فيه وما لديه.
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