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جريدة �سيا�سية يومية

 31جلنة حتقيقية مل حتدد الفاعلني

الورقتان �ستتحوالن �إىل قانون للإ�صالح االقت�صادي

نا�شطون تالحقهم االغتياالت :الأحزاب حتمي
القتلة وروايات هروبهم غري دقيقة
 بغداد /متيم احل�سن
ق ��ال نا�شطون ان اغلب التحقيقات
بق�ضاي ��ا اغتي ��االت الفاعل�ي�ن يف
جمال احل ��راك ال�شعبي ت�سجل �ضد جمهول،
وان الإجراءات فيها غري مهنية.
ومنذ حكوم ��ة عادل عبد املهدي التي اطاحت
به ��ا تظاه ��رات ت�شري ��ن� ،شكل ��ت  11جلن ��ة
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للتحقيق بحوادث قتل جماعي للمتظاهرين،
واك�ث�ر م ��ن  20اخ ��رى لعملي ��ات اغتي ��االت
فردي ��ة .وقال �أحمد مال ط�ل�ال ،الناطق با�سم
رئي� ��س ال ��وزراء� ،إن جه ��ات "هرب ��ت" قتل ��ة
اخلب�ي�ر االمن ��ي ه�شام الها�شم ��ي ،بعد ا�شهر
من اجلدل حول هوية اجلناة.
ويف �أربعيني ��ة الها�شم ��ي ،ال ��ذي قت ��ل ام ��ام
منزله يف متوز املا�ضي ،و�سط بغداد ،اقتنع

هيومن رايت�س توثق  8حاالت اختفاء
ق�سري :االتهامات تطال ف�صائل م�سلحة

نا�شط ��ون ب�ض ��رورة مغ ��ادرة مدنه ��م نح ��و
كرد�ستان خوفا من الت�صفية.
ر�ض ��ا العقيل ��ي ،واحد م ��ن النا�شط�ي�ن الذي
ق ��رروا ترك مدين ��ة العم ��ارة (مركز حمافظة
مي�س ��ان) بع ��د حماولتني فا�شلت�ي�ن الغتياله،
�آخرها كان ��ت بقذائف ا�ستهدفت منزله و�سط
املدينة ،يقول بان ��ه "ال ميكن حما�سبة القتلة
الن احزابا تغطي على الفاعلني".
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العقيل ��ي ي�شعر ب�إحب ��اط �شدي ��د ب�سبب عدم
و�ص ��ول اي م ��ن التحقيق ��ات اىل نتائ ��ج
وا�ضح ��ة بخ�صو� ��ص اجلن ��اة يف ح ��وادث
القت ��ل الت ��ي طال ��ت نا�شط�ي�ن ومتظاهري ��ن.
وي�ضي ��ف يف ات�ص ��ال مع (امل ��دى) �إن "اغلب
التحقيق ��ات بتلك احل ��وادث ترك ��ن وت�سجل
�ضد جمهول".
 التفا�صيل �ص3

املالية النيابية :ثروة العراق يف اخلارج
تبلغ  87مليار دوالر

ورقة �إ�صالحية جديدة من الربملان
ُتدمج مع "الورقة البي�ضاء"
 بغداد /حممد �صباح
يعت ��زم جمل� ��س الن ��واب تق ��دمي ورق ��ة
�إ�صالحي ��ة جديدة مرادف ��ة ومن�سجمة مع
"الورقة البي�ضاء" التي اقرتحها جمل�س الوزراء يف
�شه ��ر ت�شرين الأول املا�ض ��ي .وقريبا �ستنطلق �أوىل
اجل ��والت التفاو�ضية بني احلكومة والربملان بهدف
دمج هاتني الورقتني وحتويلهما �إىل م�شروع قانون
موحد ينظم عملية الإ�صالح املايل واالقت�صادي.
الورق ��ة اجلديدة الت ��ي انتهت من �إعداده ��ا قبل �أيام
اللجن ��ة املالية النيابية بعد ت�سلمها �أكرث من خم�سني
مقرتح ��ا ومالحظ ��ة م ��ن اع�ض ��اء املجل� ��س �ستكون
خمت�ص ��رة وغري مطولة ،و�ستعتم ��د على و�ضع �آلية
لتنظيم اجلباية والعمل يف املنافذ احلدودية و�إعادة
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 بغداد /علي اجلاف
تقول م�ص ��ادر مطلعة ان العراق يريد توقي ��ع اتفاق مع كوريا
اجلنوبي ��ة لت�صدي ��ر �أك�ث�ر م ��ن � 250أل ��ف برمي ��ل يوم ًي ��ا �إىل
ال�شركات النفطية هناك من دون النظر اىل ظروف ال�سوق.
ويح ��اول الع ��راق تعمي ��ق عالقات ��ه االقت�صادي ��ة االقليمي ��ة ع�ب�ر �سل�سلة
اتفاقي ��ات مع مثلث عربي ا�ضالعه ال�سعودية ،وم�صر ،والأردن ،يف �إطار
انفت ��اح عراقي غ�ي�ر م�سبوق .كذلك يح ��اول امل�ضي باالتفاق ��ات ال�صينية
الت ��ي و�ضع ��ت ا�س�سه ��ا يف عه ��د حكوم ��ة رئي�س ال ��وزراء ال�ساب ��ق عادل
عب ��د املهدي .باملقاب ��ل تواجه م�ساع ��ي احلكومة يف التق ��ارب مع املحور
امل�ص ��ري ال�سع ��ودي االردين غ�ض ًب ��ا ومعار�ض ��ة وا�ضح ��ة و�صريحة من
قب ��ل تيارات حم�سوبة على املحور االي ��راين .وبح�سب م�صادر يف جلان
االقت�ص ��اد واال�ستثمار النيابية قالت لـ(املدى) ،ان "العراق يحاول توقيع
اتف ��اق مع كوريا اجلنوبية على ت�صدير �أك�ث�ر من � 250ألف برميل يوميًا
�إىل ال�ش ��ركات النفطية هن ��اك ،حتى لو حدثت ظ ��روف قاهرة يف ال�سوق
النفطية العاملية ،وبغ�ض النظر عن �أية ظروف".
 التفا�صيل �ص2
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رزاق عداي يكتب :الإعالم
الآخر فـي االنتخابات
الأمريكية الأخرية
الروائية
النيجريية
املقيمة فـي
�أمريكا تفوز
بجائزة املر�أة
للخيال
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موظفون �أمام �أحد امل�صارف ال�ستالم رواتبهم ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

ثالثة حتديات �أمام موازنة 2021
 بغداد /المدى
تواجه موازنة  2021التي ت�ستعد الحكومة
لتقديمه ��ا قريب ��ا ،ثالثة تحديات م ��ن �ش�أنها
خلق جدل محتدم.
نبيل المر�سومي الخبير االقت�صادي يرى ب�أن موازنة
الع ��ام المقبل� ،ستكون ع�سيرة وفق ��ا للتوقعات ،مبينا
ان ��ه ربما يتحول الجدل الى ن ��زاع محتدم بين القوى
ال�سيا�سية وبينها وبين الحكومة.
ويق ��ول المر�سومي ،في ت�صريح ��ات �صحفية تابعتها
(الم ��دى)� ،إن �أول التحديات الثالثة هو العجز الكبير
المتوق ��ع وال ��ذي �سي�صل ال ��ى م�ست ��وى  70تريليون
دينار �أو �أكثر وال ��ذي �سيمول من االقترا�ض الداخلي

املر�أة التي مل تلد
�سوى العمارة  ..زها
حديد ..حني ينطق
الفوالذ

النظ ��ر يف جوالت الرتاخي�ص .ويو�ضح ثامر ذبيان
ع�ضو اللجنة املالية النيابية يف ت�صريح لـ(املدى) �أنه
يف الأي ��ام القليلة املقبلة �ستنطل ��ق جل�سات حوارية
م�شرتكة بني اللجنة املالية النيابية مع وزارة املالية
ملناق�شة بنود وفق ��رات الورقة البي�ضاء الإ�صالحية،
الفت ��ا �إىل �أن اللق ��اءات ته ��دف �إىل حتوي ��ل الورق ��ة
الإ�صالحية �إىل م�شروع قانون لإقراره يف الربملان.
وي�ضيف ذبي ��ان وهو نائب عن كتلة الفتح الربملانية
�أن "م�ش ��روع قان ��ون الورق ��ة البي�ض ��اء الإ�صالحي
�س ُت�ضمن فيه مالحظ ��ات ومقرتحات جمل�س النواب
والعمل على �إ�ضافة مواد تلزم احلكومة على �إر�سال
ع ��دد م ��ن م�شاري ��ع القوان�ي�ن لل�سلط ��ة الت�شريعي ��ة
لتنظيم عملية اال�صالح االقت�صادي واملايل".
 التفا�صيل �ص2

العراق يعتزم توقيع اتفاق
نفطي مع كوريا اجلنوبية

علي رياح يكتب:
التجريب  ..والتخريب!

البطاقة
التموينية ..تغيب
�أكثـر مما تتوفر

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار
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والخارجي.
التح ��دي الثاني بح�س ��ب المر�سومي� ،سيك ��ون ن�سبة
ح�ص ��ة الإقلي ��م ف ��ي الموازن ��ة ،و�ض ��رورة ت�سليمه ��ا
لإيراداته ��ا النفطية وغير النفطي ��ة للمركز ال�سيما بعد
�أن رف�ض البرلمان في قانون االقترا�ض الجديد �صرف
روات ��ب موظف ��ي الإقليم م ��ا لم ي�س ��دد الإقلي ��م النفط
وااليرادات االخرى الى بغداد.
وي�ضي ��ف� :إن التحدي الثال ��ث �سيتمحور حول ادخال
بع� ��ض االجراءات الت ��ي ت�ضمنتها الورق ��ة الحكومية
البي�ض ��اء ال ��ى الموازن ��ة القادمة خا�ص ��ة وان بع�ضها
�ستك ��ون له كلفة اجتماعية باه�ض ��ة يتحملها الجمهور
و�سيزيد من حدة ال�صراع ان موازنة � 2021ستتزامن
مع االنتخابات العامة في البلد.
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الرئا�سات الثالث تناق�ش ملف االنتخابات بح�ضور الق�ضاء
وممثلة الأمم املتحدة
 بغداد /المدى
ناق�ش ��ت الرئا�س ��ات الث�ل�اث ملف
االنتخاب ��ات بح�ض ��ور رئي� ��س
ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة واع�ض ��اء مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات وممثلة االم ��م المتحدة .واتفق
المجتمع ��ون عل ��ى اهمية التعاقد م ��ع �شركة
ر�صين ��ة لفح� ��ص االجه ��زة وم�شارك ��ة االمم
المتحدة في ت�أمين االنتخابات.
وقال ��ت رئا�س ��ة الجمهورية في بي ��ان ،تلقت
"حر�صا على �سالمة
(المدى) ن�سخة منه ،انه
ً

ونزاه ��ة العملي ��ة االنتخابي ��ة و�إجرائها في
الع ��ام الق ��ادم ،عُقد االثنين ف ��ي ق�صر بغداد،
اجتم ��اع للرئا�سات الث�ل�اث ورئي�س مجل�س
الق�ضاء الأعلى ،وبح�ض ��ور رئي�س و�أع�ضاء
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،والممثل ��ة الخا�ص ��ة
لالمي ��ن الع ��ام لالم ��م المتح ��دة ف ��ي العراق
جنين بال�سخارت".
وا�ض ��اف البي ��ان ان "االجتم ��اع تن ��اول
المفا�ص ��ل المهم ��ة ف ��ي العملي ��ة االنتخابي ��ة
بغي ��ة توفي ��ر بيئ ��ة �آمن ��ة وم�ستق ��رة لإجراء
االنتخاب ��ات واالطمئن ��ان عل ��ى �سالم ��ة

الإج ��راءات المط ّبق ��ة م ��ن قب ��ل المفو�ضي ��ة
والجه ��ات المخت�ص ��ة ذات العالق ��ة لتنفي ��ذ
العملية االنتخابية ومعالجة التحديات التي
تواجهها كاف ��ة" .وا�شار البي ��ان الى انه "تم
الت�أكي ��د على �أهمي ��ة زيادة ن�سب ��ة الت�سجيل
البايومت ��ري وو�ض ��ع الآلي ��ات الت ��ي ت�ساعد
ف ��ي عملية الت�سجيل لغر� ��ض اعتماد البطاقة
البايومترية ح�ص ًرا في االنتخابات القادمة،
واتخ ��اذ الإجراءات المنا�سب ��ة وف ًقا للقانون
ل�ضم ��ان ت�صوي ��ت النازحي ��ن والمهجري ��ن
والعراقيي ��ن المتواجدي ��ن ف ��ي الخ ��ارج

تناف�س��ا رغ��م مي��زات احلـدي��ث
"الـــدخــ��ان" ..مهن��ة ت�شهـ��د
ً

 بغداد /ا ف ب

يقدّم ال�ش ��اب الكربالئي ح�سن علي،
�صاح ��ب مقه ��ى ،ال�ش ��اي واالركيل ��ة
التي ي�صنع اجزاءها من الخ�شب بيده.
وي�ش� � ّكل الب ��كار �صل ��ة الو�ص ��ل بي ��ن ر�أ� ��س
النرجيل ��ة الم�صن ��وع م ��ن الفخ ��ار والقاع ��دة
الزجاجية حيث تو�ضع المياه ،ويجري و�صل
الخرطوم ل�سحب التبغ.
ويطلق على الحرفي الذي يقوم ب�صناعتها ا�سم
"الجراخ" .ويقول مقتنو االراكيل الم�صنوعة
من الخ�ش ��ب ان االخير يعط ��ي "مذاقا مقد�سا"
مختلف ��ا عن دخ ��ان االراكي ��ل النحا�سية .وتعد
مدين ��ة كرب�ل�اء موقعا مهم ��ا بالن�سب ��ة لمحبي
االركيل ��ة ،لذل ��ك بقيت حرف ��ة �صناع ��ة الهياكل
الخ�شبية لالراكيل على قيد الحياة.
وف ��ي المدينة توا�ص ��ل المقاه ��ي الواقعة على

الوطني يختم مع�سكر
همة �صعبة
دبي َ
مب ّ
�أمام �أوزبك�ستان

م�ساف ��ة قريب ��ة م ��ن الم ��زارات الديني ��ة ،تقديم
ال�ش ��اي واالراكي ��ل ،رغ ��م المخاط ��ر المترتب ��ة
على تف�شي وباء كورونا في البالد بمعدل الفي
حال ��ة يوميًا .ويحر� ��ص علي ،عل ��ى االحتفاظ
باالراكي ��ل الم�صنعة يدويًا م ��ن خ�شب الغابات
المحيطة بنهر الفرات في مدينته ،رغم انت�شار
االراكي ��ل المختلفة من النحا� ��س والم�ستوردة
من الخارج .يعتبر علي �أن حفظ نكهة المع�سل
القوي ��ة ي�ستل ��زم ا�ستعم ��ال الهي ��كل الخ�شب ��ي
ولي� ��س المعدن ��ي .وي ��روي لوكال ��ة (فران� ��س
بر� ��س) من �أم ��ام المقه ��ى ومن حول ��ه عدد من
رواد الم ��كان الذين يدخن ��ون االركيلة "البكار
الم�صن ��وع م ��ن الخ�ش ��ب يعط ��ي الطع ��م الذي
تري ��ده مثل التفاح �أو النعن ��اع ( )..النحا�س ال
يعطي ��ك �إال دخا ًن ��ا" .بدوره يق ��ول محمد باقر
اح ��د "الجراخين" الذي ��ن يحافظون على دوام
ه ��ذه الحرفة القديمة ،وه ��و ي�صنع بمعدل 20

ب ��كا ًرا في اليوم رغ ��م الجهد الج�س ��دي ال�شاق
ال ��ذي يتطلبه حفر الت�صامي ��م" :ال يكون ببالي
�أي نق� ��ش ،عندما �أ�ضع الخ�شب تحت �آلة الحفر
يظهر الت�صميم بال�شكل الجميل الذي يرغب به

الزب ��ون" .عل ��ى بعد �شارعين م ��ن باقر ،يقطن
الج ��راخ محم ��د جا�س ��م ف ��ي م ��كان قري ��ب من
م�شغل ��ه .ويحتف ��ظ جا�س ��م ببكار قدي ��م �صنعه
ج ��ده ف ��ي الخم�سيني ��ات ليكون بمثاب ��ة تذكير

بايومتريًا" .و�أ ّكد االجتم ��اع بح�سب البيان
عل ��ى "وج ��وب التعاق ��د م ��ع �شرك ��ة عالمي ��ة
ر�صين ��ة لفح� ��ص برمجي ��ات االنتخاب ��ات
بالت�ش ��اور م ��ع فريق الأمم المتح ��دة ،كما ت ّم
الت�أكي ��د عل ��ى اهمي ��ة التن�سي ��ق والدع ��م من
فريق الأمم المتحدة م ��ع المفو�ضية وت�أمين
مراقبة فاعلة وف ًق ��ا للمعايير الدولية ل�ضمان
نزاه ��ة االنتخابات ،و�إطالق حمل ��ة �إعالمية
وطني ��ة ت�ساع ��د ف ��ي �إع ��ادة ثق ��ة الناخ ��ب
بالعملية االنتخابية وتح ّفزه على الم�شاركة
في االنتخابات".

دائ ��م بعراقة الحرف ��ة التي ورثها �أ ًب ��ا عن جد،
والذي بدوره �سينقلها �إلى ابنه.
ويرف ��ع على جدران الم�شغ ��ل �صور ًة لجده من
الم ��كان وه ��و يقوم بحف ��ر بكار .يحف ��ر جا�سم
توقي ��ع ج ��ده بع ��د �أن ي�ضع اللم�س ��ات الأخيرة
على منتجه .لم يبق �إال عدد قليل من الجراخين
في المدينة ولذلك فالمناف�سة قوية فيما بينهم.
لك ��نّ جا�سم ي�ؤكد �أن مدخني االركيلة يف�ضلون
عمل ��ه ب�سب ��ب التاري ��خ المحي ��ط ب ��ه ،والجهد
ال�شاق الذي يبذل فيه .ويقول جا�سم "�إذا كنت
تحب مهنتك تكون مبدعً ا فيها".
ويو�ض ��ح �أن "الزبائ ��ن ف ��ي جنوب ��ي الع ��راق
يف�ضل ��ون االركيل ��ة ذات الهي ��كل الخ�شب ��ي لأن
حرارت ��ه ال ترتف ��ع كالم�صن ��وع م ��ن النحا�س.
من بي ��ن الت�صاميم التي يتقنها جا�سم ،ت�صميم
ي�شب ��ه قب ��ب الم�ساج ��د وي�سم ��ى الت�صمي ��م
الإ�سالمي".
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الورقتان �ستتحوالن �إلى قانون للإ�صالح االقت�صادي

ورق��ة �إ�صالحية جديدة م��ن الربملانُ ..تدم��ج مع "الورق��ة البي�ضاء"
 بغداد /حممد �صباح

يعتزم جمل�س النواب
تقدمي ورقة �إ�صالحية
جديدة مرادفة ومن�سجمة
مع "الورقة البي�ضاء" التي
اقرتحها جمل�س الوزراء يف
�شهر ت�شرين الأول املا�ضي.
وقريبا �ستنطلق �أوىل
اجلوالت التفاو�ضية بني
احلكومة والربملان بهدف
دمج هاتني الورقتني
وحتويلهما �إىل م�شروع قانون
موحد ينظم عملية الإ�صالح
املايل واالقت�صادي.
الورقة اجلديدة التي انتهت
من �إعدادها قبل �أيام اللجنة
املالية النيابية بعد ت�سلمها
�أكثـر من خم�سني مقرتحا
ومالحظة من اع�ضاء املجل�س
�ستكون خمت�صرة وغري
مطولة ،و�ستعتمد على
و�ضع �آلية لتنظيم اجلباية
والعمل يف املنافذ احلدودية
و�إعادة النظر يف جوالت
الرتاخي�ص.
ويو�ضح ثامر ذبيان ع�ضو اللجنة املالية
النيابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أنه يف
الأيام القليل ��ة املقبل ��ة �ستنطلق جل�سات
حواري ��ة م�شرتك ��ة ب�ي�ن اللجن ��ة املالي ��ة
النيابي ��ة مع وزارة املالي ��ة ملناق�شة بنود
وفق ��رات الورق ��ة البي�ض ��اء الإ�صالحية،
الفت ��ا �إىل �أن اللقاءات تهدف �إىل حتويل
الورق ��ة الإ�صالحي ��ة �إىل م�شروع قانون
لإقراره يف الربملان.
والورق ��ة البي�ض ��اء الت ��ي �أر�سلته ��ا
احلكوم ��ة �إىل الربمل ��ان يف �شهر ت�شرين
الأول املا�ض ��ي وامل�ؤلف ��ة م ��ن ح ��وايل
مئ ��ة �صفح ��ة ،هي خطة للإ�ص�ل�اح املايل
واالقت�ص ��ادي املتده ��ور من ��ذ �سن ��وات

احد معامل
العراق املعطلة ..
ار�شيف
وتهدف �إىل ا�ستثمار موارد البلد الهائلة
والكب�ي�رة و�إدارته ��ا بطريق ��ة ر�صين ��ة
خ�ل�ال فرتة متت ��د بني ث�ل�اث �إىل خم�س
�سنوات.
وي�ضي ��ف ذبي ��ان وه ��و نائ ��ب ع ��ن كتلة
الفت ��ح الربملاني ��ة �أن "م�ش ��روع قان ��ون
الورق ��ة البي�ض ��اء الإ�صالح ��ي �س ُت�ضمن
في ��ه مالحظ ��ات ومقرتح ��ات جمل� ��س
الن ��واب والعمل على �إ�ضاف ��ة مواد تلزم
احلكوم ��ة على �إر�سال ع ��دد من م�شاريع
القوان�ي�ن لل�سلط ��ة الت�شريعي ��ة لتنظي ��م
عملية اال�صالح االقت�صادي واملايل".
وحددت الورقة البي�ض ��اء مكامن اخللل
ال ��ذي يع ��اين منه ��ا النظ ��ام االقت�صادي

العراق ��ي منذ ع ��دة �سن ��وات ،واقرتحت
حلوال تتمثل يف �إع ��ادة هيكلة ال�شركات
العام ��ة اململوك ��ة للدول ��ة وحتويلها �إىل
�ش ��ركات خا�ص ��ة ،و�إ�ص�ل�اح اخلل ��ل يف
نظ ��ام البطاق ��ة التمويني ��ة مب ��ا ي�ؤم ��ن
حماية ذوي الدخل املحدود وحجبها عن
الأ�سر التي يزيد دخلها عن �سقف معني.
وم ��ا �أن با�ش ��رت اللجنة املالي ��ة النيابية
مبراجع ��ة بن ��ود وفق ��رات الورق ��ة
الإ�صالحية حتى ب ��د�أت الكتل الربملانية
وع ��دد م ��ن �أع�ض ��اء املجل� ��س ب�إر�س ��ال
مالحظاته ��م ومقرتحاته ��م لت�ضمينه ��ا
يف الورق ��ة البي�ض ��اء قب ��ل �إرجاعها �إىل
احلكومة.

العراق يعتزم توقيع اتفاق نفطي مع
كوريا اجلنوبية ال يخ�ضع لتقلبات ال�سوق
 بغداد /علي الجاف
تقول م�صادر مطلعة ان العراق يريد توقيع اتفاق مع
كوريا الجنوبية لت�صدير �أكثر من � 250ألف برميل يومي ًا
�إلى ال�شركات النفطية هناك من دون النظر الى ظروف
ال�سوق .ويحاول العراق تعميق عالقاته االقت�صادية
االقليمية عبر �سل�سلة اتفاقيات مع مثلث عربي ا�ضالعه
ال�سعودية ،وم�صر ،والأردن ،في �إط��ار انفتاح عراقي
غير م�سبوق .كذلك يحاول الم�ضي باالتفاقات ال�صينية
التي و�ضعت ا�س�سها في عهد حكومة رئي�س ال��وزراء
ال�سابق ع��ادل عبد المهدي .بالمقابل تواجه م�ساعي
الحكومة في التقارب مع المحور الم�صري ال�سعودي
االردن��ي غ�ضبًا ومعار�ضة وا�ضحة و�صريحة من قبل
تيارات مح�سوبة على المحور االيراني.
وبح�سب م���ص��ادر ف��ي ل�ج��ان االق�ت���ص��اد واال�ستثمار
النيابية قالت ل�ـ(ال�م��دى) ،ان "العراق يحاول توقيع
اتفاق مع كوريا الجنوبية على ت�صدير �أكثر من 250
�أل��ف برميل يوميًا �إل��ى ال�شركات النفطية هناك ،حتى
لو حدثت ظروف قاهرة في ال�سوق النفطية العالمية،
وبغ�ض النظر عن �أية ظروف".
وب��ال �ت��زام��ن م��ع ه��ذا ف� ��أن ن��وا ًب��ا م��ن ع��دة ك�ت��ل ق��ال��وا
ل �ـ(ال �م��دى) ،ان "العراق بالمجمل دخ��ل ف��ي اتفاقات
اقت�صادية وم��ذك��رات تفاهم ع��دة م��ع ك��ل م��ن ال�صين،
ال�سعودية ،م�صر ،ل�ب�ن��ان ،الأردن ،وم ��ؤخ � ًرا كوريا
الجنوبية" .بدوره ،يقول الم�شاور القانوني في وزارة
ال�صناعة والمعادن موفق عبد الحافظ لـ(المدى) ،ان
"وفدًا عراقيًا رفيع الم�ستوى ومن كل الوزارات اجتمع
مع الوفد الم�صري الذي قدم الى بغداد" ،الفتا الى انه
"بالن�سبة لنا في وزارة ال�صناعة والمعادن نفكر كثي ًرا
بالتجربة الم�صرية في مجال بيع المنتج المحلي".
وا��ض��اف عبد الحافظ" ،لوزارة ال�صناعة والمعادن
ثالث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع م�صر� ،سنجرب مدى
نجاحها في مو�ضوع ت�سويق المنتج المحلي ،التجربة
الم�صرية مهمة في هذا ال�سياق وم�صر ا�ستطاعت فعل

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

ي�ضغط على وزير الدفاع الجديد لتنفيذ المخطط قبل تولي بايدن

�صحيفة بريطانية :ترامب يخطط ل�سحب الأمريكان من العراق
و�أفغان�ستان قريبًا

الكثير في هذا الجانب" .وو�صل وفد ر�سمي م�صري
يوم  28ت�شرين االول الما�ضي الى بغداد برئا�سة رئي�س
الوزراء الم�صري م�صطفى مدبولي مع وزراء الكهرباء
وال�ط��اق��ة ال�م�ت�ج��ددة ،وال�ب�ت��رول وال �ث��روة المعدنية،
والقوى العاملة ،والتعاون الدولي ،وال�صحة وال�سكان،
والإ�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،والنقل،
والطيران المدني ،والتجارة وال�صناعة ،والرئي�س
التنفيذي لهيئة اال�ستثمار والمناطق الحرة ،وجرت
اجتماعات اللجنة العليا الم�صرية العراقية الم�شتركة
برئا�سة الكاظمي ومدبولي.
وف��ي  8ت�شرين ال�ث��ان��ي ،و��ص��ل وف��د ر�سمي �سعودي
برئا�سة وزي��ر البيئة والمياه وال��زراع��ة عبد الرحمن
الف�ضلي و��ض��م وزي��ر ال�صناعة وال �ث��روة المعدنية،
ووزي� ��ر ال �ن �ق��ل ،وم �ح��اف��ظ م��ؤ��س���س��ة ال �ن �ق��د ال�ع��رب��ي
ال�سعودي ،ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية،
ورئي�س الهيئة العامة للنقل� ،إل��ى جانب ممثلين عن
ع��دد من ال ��وزارات وال�شركات ال�سعودية في مختلف
القطاعات .والتقى الوفد ال�سعودي رئي�س ال��وزراء
م�صطفى الكاظمي ،وبحث معه تعزيز العالقات الثنائية
بين البلدين في مختلف المجاالت� ،إلى جانب عقد عدد
من اللجان المنبثقة من مجل�س التن�سيق ال�سعودي
العراقي في دورته الرابعة.
وعلى جانب االتفاقية العراقية ال�صينية ،تقول م�صادر
مطلعة في منتدى االقت�صاديين لـ(المدى) ،ان "الآلية
الح�سابية التفاقية �إط ��ار ال�ت�ع��اون Cooperation
 Frameworkبين العراق وم�ؤ�س�سة �ضمان ال�صادرات
واالئتمان ال�صينية الحكومية  Sinosureم�ستمرة".
وت�ضيف ال�م���ص��ادر ب ��أن��ه "ثمة �أرب ��ع مجموعات من
الح�سابات �سيتولى البنك المركزي العراقي م�س�ؤولية
ادارتها لم�صلحة وزارة المالية العراقية".
وا�شارت الم�صادر ً
اي�ضا الى ان "هذا االتفاق الح�سابي
يعد ملح ًقا باالتفاقية الإطارية الموقعة ا�سا�سا في بكين
في � 11آيار  2018وتم اعتمادها باالتفاق الح�سابي في
."2019

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

وع ��ن مالحظ ��ات اللج ��ان الربملاني ��ة
والكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ت�ؤك ��د �إخال� ��ص
الدليم ��ي النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ستاين يف حديث مع
(املدى) �أن "ع ��دد مقرتحات ومالحظات
الكتل ال�سيا�سية واللج ��ان النيابية على
الورقة البي�ضاء ت�صل اىل نحو خم�سني
مقرتح ��ا" ،م�ضيف ��ة �أن" اللجن ��ة املالي ��ة
النيابية �ستبد�أ مبراجعة هذه املقرتحات
قريبا".
وينظر خ�ب�راء وخمت�صون يف املال �إىل
الورق ��ة الإ�صالحي ��ة بانه ��ا ت�سع ��ى �إىل
حتويل النظ ��ام االقت�صادي العراقي من
دول ��ة ريعية تعتمد على �إي ��رادات النفط

بن�سب ��ة � %90إىل دول ��ة �صناعية زراعية
تفت ��ح �أبوابها �أم ��ام اال�ستثمار الأجنبي
واملحلي.
وتو�ض ��ح الدليم ��ي وهي ع�ض ��وة �أي�ضا
يف اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة �أن "الكت ��ل
ال�سيا�سية واللج ��ان الربملانية و�أع�ضاء
جمل� ��س الن ��واب قدم ��وا ( )35مقرتح ��ا
للجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة والت ��ي ه ��ي
بدوره ��ا طرحت ما يقارب ( )15مقرتحا
ومالحظة على الورقة البي�ضاء".
ورغ ��م التف ��ا�ؤل مبحت ��وى وبن ��ود هذه
الورق ��ة الإ�صالحي ��ة �إال �أن هناك �أطرافا
�سيا�سية وبرملانية ت�ش ��كك يف �إجراءتها
وتعتربه ��ا قا�سي ��ة و�صعب ��ة التنفي ��ذ

يف ظ ��ل الأزم ��ة االقت�صادي ��ة الراهن ��ة،
وارتفاع مع ��دالت البطالة والفقر ب�سبب
جائحة كورونا.
وت�ضمن ��ت الورق ��ة �أي�ض ��ا مراجعة دعم
الوقود ل�شركات النف ��ط اململوكة للدولة
ويج ��ب �أن تع ��ود عائ ��دات بي ��ع النف ��ط
الأ�س ��ود �إىل خزين ��ة الدول ��ة ،و�إ�ص ��دار
�سن ��دات و�صك ��وك وطني ��ة وعر�ضه ��ا
للتداول العام يف �سوق العراق للأوراق
املالي ��ة ،ف�ضال عن درا�س ��ة �سعر ال�صرف
احل ��ايل لل ��دوالر مقابل الدين ��ار والأخذ
بنظر االعتبار متطلبات اال�ستقرار املايل
والنق ��دي وحتقي ��ق الق ��درة التناف�سي ��ة
لالقت�صاد العراقي.

ويف �إطار ذلك يبني م�صدر برملاين رف�ض
الك�شف ع ��ن هويته لـ(املدى) �أن "اللجنة
املالي ��ة يف جمل�س الن ��واب �شكلت جلنة
فرعي ��ة م ��ن �أع�ضائها ملراجع ��ة م�ضمون
الورق ��ة البي�ضاء الإ�صالحية وتوحيدها
مع ر�ؤية الإ�صالح النيابية التي �ستطرح
قريبا" ،م�ؤكدا على �أن اللجان الربملانية
املعني ��ة �ستناق� ��ش الورق ��ة الإ�صالحي ��ة
اجلديدة مع احلكومة.
من جانبه ي�ؤكد يحيى العي�ساوي ع�ضو
جلن ��ة االقت�صاد واال�ستثمار النيابية �أن
"اللجنتني املالية واالقت�صاد الربملانيتني
بد�أت ��ا ب�إع ��داد ورق ��ة برملاني ��ة �ستك ��ون
متناغم ��ة مع الورق ��ة احلكومية لتجاوز
الأزم ��ة املالي ��ة الت ��ي مي ��ر به ��ا العراق"
متوقع ��ا �أن ��ه يف "الأيام املقبل ��ة �ستكون
الورقة الربملانية جاهزة كخارطة طريق
للحكومة".
ودفع ��ت ظ ��روف الأزمة 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
مراجعة ال�سيا�س ��ة املالية يف العراق من
اجل جت ��اوز ال�ضائقة املالي ��ة التي تهدد
االقت�صاد العراقي.
وي�ضي ��ف العي�س ��اوي يف ت�صري ��ح
لـ(املدى) �أن "الورق ��ة الربملانية �ستكون
مقت�ص ��رة على كيفي ��ة اجلباي ��ة وتنظيم
العم ��ل يف املناف ��ذ احلدودي ��ة والدع ��وة
�إىل �إعادة النظر بج ��والت الرتاخي�ص"
معت�ب�را �أن "ه ��ذه اخلط ��وات تعد خطة
ق�صرية الأمد".
وت�ضمن ��ت الورق ��ة البي�ض ��اء خط ��ة
لتقلي�ص رواتب القط ��اع العام و�إ�صالح
قط ��اع الدول ��ة امل ��ايل م ��ن �أج ��ل �ضم ��ان
�إنه ��اء نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة واملح�سوبي ��ة
ال ��ذي تعتمد عليه النخ ��ب ال�سيا�سية يف
تر�سيخ �سلطاتها.
ويتابع النائب عن حمافظة بغداد حديثه
بالقول �إن "اللجنت�ي�ن املالية واالقت�صاد
واال�ستثم ��ار الربملانيت�ي�ن �ستعم�ل�ان
�سوي� � ًة وبالتع ��اون م ��ع وزارة املالي ��ة
عل ��ى دمج هات�ي�ن الورقت�ي�ن (احلكومية
والنيابية) مب�شروع قانون موحد ي�ضع
احلل ��ول واملعاجل ��ات لتج ��اوز الأزم ��ة
املالي ��ة الت ��ي مير به ��ا الع ��راق" ،م�ضيفا
�أن "الورقة الربملانية �ستكون خمت�صرة
وغري مطولة".

 ترجمة /حامد احمد
م ��ن املتوقع ان يقدم الرئي�س االمريكي دونالد
ترام ��ب عل ��ى �سحب جميع الق ��وات االمريكية
من العراق وافغان�ست ��ان قبيل مغادرته مكتبه
يف البي ��ت االبي� ��ض يف كانون الث ��اين املقبل.
وك�شف ��ت �صحيف ��ة التامي ��ز الربيطاني ��ة ان
"التغي�ي�ر الذي اج ��راه ترام ��ب م�ؤخرا على
ر�أ�س قي ��ادة البنتاغ ��ون يعتقد بان ��ه قد يكون
ج ��زءا م ��ن خط ��ة للتعجي ��ل ب�سح ��ب الق ��وات
االمريكية للإيف ��اء بتعهد قطعه على نف�سه منذ
زم ��ن طويل ب�سح ��ب جميع الق ��وات واعادتها
اىل الوط ��ن ولإيق ��اف التدخ ��ل االمريك ��ي يف
(حروب ال نهاية لها) ح�سب زعمه".
كري�ستوف ��ر ميلر ،ال ��ذي مت تعيين ��ه اال�سبوع
املا�ض ��ي وزي ��را للدف ��اع بالوكال ��ة ،كان برتبة
�ضابط قوات خا�صة اثناء احلملة االوىل التي
�شنته ��ا القوات االمريكية ع ��ام  2001ال�سقاط
نظام طالبان.
و�أو�ض ��ح ميل ��ر ،ان "�سح ��ب الق ��وات هي من
�أولويات ��ه" وكت ��ب يف مذك ��رة لهيئ ��ة اركان
البنتاغون قال فيه ��ا" :لقد حان الوقت للعودة
اىل الوط ��ن لق ��د كان ��ت ه ��ذه احل ��رب حرب ��ا
طويلة ،وت�ضحياتنا كانت �ضخمة والكثري قد
انهكته احلرب وانا واحد منهم".
وزراء دف ��اع امريكي ��ون �سابق ��ون �أعربوا عن
قلقه ��م من ان ،ميلر ،يتعر� ��ض ل�ضغوط لإنهاء
املهمة يف الع ��راق وافغان�ستان قبل ان يت�سلم
بايدن من�صبه رئي�سا للواليات املتحدة يف 20
كانون الثاين القادم.
وفق ��ا خلط ��ط البي ��ت االبي� ��ض الت ��ي ك�شفه ��ا
م�ست�ش ��ار االم ��ن القوم ��ي ،روب ��رت �أوبرين،

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

قوات امريكية يف العراق ..ار�شيف
ال�شهر املا�ض ��ي فان الق ��وات االمريكية البالغ
عدده ��ا  4,500جن ��دي يف افغان�ست ��ان ق ��د
تقرر تخفي�ضه ��ا اىل  2,500يف م�ستهل العام
القادم.
وا�شرتط ��ت اتفاقي ��ة ال�س�ل�ام املوقع ��ة ب�ي�ن
الوالي ��ات املتحدة وطالب ��ان يف � 29شباط ان
تن�سح ��ب جمي ��ع الق ��وات االمريكي ��ة وقوات
التحال ��ف يف غ�ض ��ون � 14شه ��را وفقا جلدول
زمني مع حتديد تاري ��خ � 1أيار  2021كموعد
نهائي.
اىل ذل ��ك ،ا�ستند اجلرنال م ��ارك ميلي ،رئي�س
هيئة االركان امل�شرتكة للجي�ش االمريكي على
الرق ��م  2,500وقال ان توقي ��ت �أي تقلي�صات
اخ ��رى يف تواج ��د الق ��وات االمريكي ��ة يف
البل ��دان يج ��ب ان ت�ستن ��د لظ ��روف موجودة

على االر�ض.
م ��ارك �إ�س�ب�ر ،ال ��ذي اقاله ترامب م ��ن من�صبه
قبل ا�سبوع كوزير للدفاع ،يدعم جانب احلذر
جتاه مزيد م ��ن التقلي�صات يف اعداد اجلنود
االمريكان.
وقب ��ل ان تت ��م اقالت ��ه� ،أخ�ب�ر �إ�س�ب�ر البي ��ت
االبي� ��ض بان "اللج ��وء الن�سحاب ��ات متهورة
غري مدرو�سة هي فكرة �سيئة".
وقال م�س� ��ؤول �سابق يف البنتاغون ل�صحيفة
التامي ��ز �إن �إ�سرب "ا�شار يف حديثه اىل اهمية
التعاون مع احللفاء يف املنطقة".
وا�ض ��اف امل�س� ��ؤول ال�ساب ��ق ان "الرئي� ��س
ترام ��ب �أخرب �إ�س�ب�ر بانه ين ��وي امل�ضي قدما
بعملي ��ة االن�سح ��اب قب ��ل  20كان ��ون الث ��اين
ولكن من الناحية امل�ؤ�س�ساتية فان البنتاغون

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
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مل تكن راغبة بذلك".
وك�ش ��ف امل�س� ��ؤول ال�ساب ��ق يف البنتاغون ان
"الوزي ��ر اجلدي ��د بالوكال ��ة ،ميلر ،ق ��د تلقى
حتذيرات م ��ن زعيم االغلبي ��ة اجلمهورية يف
الربملان ال�سيناتور ،ميت�ش ماكونيل ،ورئي�س
جلن ��ة اخلدم ��ات الع�سكري ��ة يف الربمل ��ان
ال�سينات ��ور ،جي ��م انه ��وف ،م ��ن ان ��ه �ستكون
هن ��اك معار�ضة لفك ��رة ان�سحاب ��ات مل تدر�س
ب�ش ��كل جي ��د" .و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤول ال�ساب ��ق
"يب ��دو ان ميلر متناغم م ��ع فكرة االن�سحاب
جمرد لتحقيق رغبة ترامب فقط".
وكان ��ت هن ��اك حتذي ��رات م�شابه ��ة لفك ��رة
االن�سح ��اب م ��ن الع ��راق ،ويف ظ ��ل ذل ��ك فان
تعداد القوات االمريكية البالغة  5200جندي
ق ��د مت تقلي�صها يف �أيل ��ول اىل  3000جندي،
عاك�س�ي�ن بذلك ثقة اجلي�ش الأمريكي املتزايدة
بقدرات القوات االمنية العراقية.
م ��ع ذلك فهناك قلق م ��ن ان التواجد الع�سكري
االمريك ��ي �سينته ��ي يف الع ��راق وفق ��ا لر�ؤية
ترامب يف تنفيذ �سيا�سته اخلارجية.
وكان املتح ��دث با�س ��م ق ��وات التحال ��ف يف
الع ��راق الكولونيل واي ��ن ماروتو ،قد ذكر يف
ت�صريحات له ان "هناك  3000جندي امريكي
متواج ��د يف الع ��راق �ضم ��ن ق ��وات التحالف
الدويل �ضد داع�ش" ،منوها اىل ان "هذا الرقم
يعتمد بال�صعود والنزول وفقا للظروف".
و�أ�ض ��اف ماروت ��و ان "بقايا تنظي ��م داع�ش ال
تق ��در على �شيء �سوى تنفيذ عمليات حمدودة
مث ��ل االغتي ��االت واخلط ��ف" ،م�ش�ي�را اىل ان
"ع�صاب ��ات داع�ش حتت�ضر ومل يعد لها قدرة
عل ��ى البق ��اء ،وان التحال ��ف ال ��دويل ملت ��زم
ب�شراكته االمنية مع القوات العراقية".
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سياسة

نا�شطون تالحقهم االغتياالت :الأحزاب حتمي القتلة
وروايات هروبهم غري دقيقة

 11جلن��ة حتقيقي��ة بالقت��ل اجلماع��ي و 20للعملي��ات الفردي��ة مل حت��دد املنفذي��ن

 بغداد /تميم الح�سن
ق ��ال نا�شط ��ون ان اغل ��ب التحقيق ��ات
بق�ضاي ��ا اغتي ��االت الفاعلي ��ن ف ��ي مجال
الح ��راك ال�شعب ��ي ت�سج ��ل �ض ��د مجهول،
وان الإج ��راءات فيه ��ا غير مهني ��ة .ومنذ
حكومة ع ��ادل عبد المه ��دي التي اطاحت
به ��ا تظاه ��رات ت�شري ��ن� ،شكل ��ت 11
لجن ��ة للتحقي ��ق بح ��وادث قت ��ل جماع ��ي
للمتظاهري ��ن ،واكث ��ر م ��ن  20اخ ��رى
لعملي ��ات اغتي ��االت فردي ��ة .وق ��ال �أحمد
مال طالل ،الناط ��ق با�سم رئي�س الوزراء،
�إن جه ��ات "هرب ��ت" قتل ��ة الخبير االمني
ه�ش ��ام الها�شم ��ي ،بع ��د ا�شهر م ��ن الجدل
حول هوية الجناة.
وف ��ي �أربعينية الها�شم ��ي ،الذي قتل امام
منزله ف ��ي تموز الما�ض ��ي ،و�سط بغداد،
اقتنع نا�شطون ب�ض ��رورة مغادرة مدنهم
نحو كرد�ستان خوفا من الت�صفية.
ر�ض ��ا العقيل ��ي ،واح ��د م ��ن النا�شطي ��ن
ال ��ذي قرروا ت ��رك مدينة العم ��ارة (مركز
محافظة مي�سان) بعد محاولتين فا�شلتين
الغتيال ��ه� ،آخرها كانت بقذائف ا�ستهدفت
منزله و�سط المدينة ،يقول بانه "ال يمكن
محا�سب ��ة القتل ��ة الن اح ��زاب تغطي على
الفاعلين" .العقيلي ي�شعر ب�إحباط �شديد
ب�سب ��ب عدم و�ص ��ول اي م ��ن التحقيقات
ال ��ى نتائج وا�ضح ��ة بخ�صو� ��ص الجناة
في ح ��وادث القت ��ل التي طال ��ت نا�شطين
ومتظاهري ��ن .وي�ضي ��ف ف ��ي ات�صال مع
(الم ��دى) �إن "اغل ��ب التحقيق ��ات بتل ��ك
الحوادث تركن وت�سجل �ضد مجهول".
اغتيال بالقذائف !
النا�ش ��ط ال�ش ��اب كان ق ��د تعر� ��ض ف ��ي
�آذار الما�ض ��ي ال ��ى اط�ل�اق ر�صا� ��ص من
م�سلحي ��ن عل ��ى �سيارت ��ه الخا�ص ��ة ،فيما
كرر الم�سلح ��ون الهجوم في �آب الما�ضي
على منزل ��ه بقذائف "�آر بي جي" و�سالح
الـ"ب ��ي ك ��ي �سي" ،لكن ��ه نج ��ا باعجوبة،

تحري� ��ض كبيرة عل ��ى مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي ب�سبب التظاه ��رات .ويقول
النا�ش ��ط ر�ض ��ا العقيل ��ي "ال يمكنن ��ا ان
نع ��رف القتل ��ة م ��ن في�سب ��وك ،وعم ��ل
االجهزة يجب ان يكون اكثر دقة".

�صور �شهداء يف
احدى �ساحات
االحتجاج ..ار�شيف
بح�سب و�صفه.
ويتاب ��ع العقيل ��ي" :اع ��رف الجه ��ة التي
ينتم ��ي اليه ��ا المهاجم ��ون وه ��م تابعين
لف�صائ ��ل م�سلح ��ة .ابلغ ��ت الجه ��ات
التحقيقي ��ة بذل ��ك" ،لكنه يق ��ول" :لم اجد
جدي ��ة ف ��ي عملي ��ة اعتق ��ال المنفذين قبل
ان اق ��رر مغادرة مدينتي ب�سبب ا�ستمرار
التهدي ��دات" .وكان الهجوم االخير الذي
تعر� ��ض ل ��ه العقيل ��ي ق ��د ج ��رى بالقرب
م ��ن دوري ��ة لل�شرط ��ة ،حيث كان ��ت تبعد
 200مت ��ر فقط عن البي ��ت الذي ا�ستهدفه
المهاجم ��ون ،م�شي ��را ال ��ى ان ��ه من ��ذ �آب
الما�ضي (وقت الهجوم الأخير) لم تت�صل

ب ��ه اي جهة تحقيقية .وكانت (المدى) قد
ك�شفت منت�ص ��ف �آب الما�ضي ،عن وجود
"قوائم اغتياالت" لدى جماعات م�سلحة
ف ��ي الجنوب ،يتم اعط ��اء كل نا�شط رقما
معينا ف ��ي القائمة ،وبح�سب ت�سل�سله يتم
ا�ستهدافه .وق ��ال م�صدر امني لـ(المدى)،
ان "هناك قوائم اغتيال �ضد نا�شطين في
عدة مدن ،يتم تحديثها ب�شكل دوري".
الم�ص ��در الذي يعمل في جهة ا�ستخبارية
اك ��د انه "ثم العثور في اكثر من مرة على
تل ��ك القوائ ��م التي تعود لجه ��ات م�سلحة
– رف� ��ض ذك ��ر ا�سمها" .وبي ��ن الم�صدر
ان "كل نا�ش ��ط او �شخ�صي ��ة معروفة يتم

اعطا�ؤه رقما معينا في القائمة ،وبح�سب
ت�سل�سله يتم ا�ستهداف ��ه لكن هناك احيانا
ا�ستثناءات ويتم تجاوز بع�ض الأرقام".
وال يع ��رف الم�ص ��در طبيع ��ة تل ��ك
اال�ستثن ��اءات �أو �سببه ��ا ،لكن ��ه يرجح ان
يك ��ون تعطي ��ل عملي ��ات القت ��ل "وراءه
مالحق ��ة اال�ستخبارات لن�شاط الجماعات
او اكتف ��اء الم�سلحي ��ن بتهدي ��د بع� ��ض
اال�سم ��اء" .وكان ه�ش ��ام داود ،م�ست�ش ��ار
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،قد
اعل ��ن ر�سمي ��ا نهاي ��ة تم ��وز الما�ضي ،ان
ع ��دد �شهداء احتجاجات ت�شرين بلغ نحو
"� 560شهيدا".

تحقيقات �سطحية !
بالمقاب ��ل و�ص ��ف نا�شط �آخر ف ��ي مدينة
الب�صرة ،ويتواج ��د اي�ضا خارج مدينته،
ان التحقيق ��ات بخ�صو� ��ص االغتي ��االت
"م�ضحك ��ة" .وكان ق ��د تعر� ��ض النا�شط
ال ��ذي طلب ع ��دم ن�شر ا�سمه ف ��ي ال�صيف
الما�ضي ،الى محاولة اغتيال في الب�صرة
م ��ع عدد م ��ن زمالئ ��ه ،وي�ؤكد بان ��ه اي�ضا
"يعرف الجهة التي ينتمي اليها الجناة".
ويتاب ��ع النا�شط في ات�ص ��ال مع (المدى)
ام�س" :ل ��م اقتنع بالتحقيق ��ات وتوا�صل
مع ��ي �ضاب ��ط بجه ��از ح�سا� ��س بطريق ��ة

عبد الوهاب ال�ساعدي :زعيم داع�ش لي�س مه ًما والتنظيم "بايعه �شبح ًيا"
 بغداد /المدى
�أك ��د رئي�س جه ��از مكافحة الإره ��اب عبد الوهاب
ال�ساعدي� ،أن زعيم تنظيم داع�ش الذي يدعى �أبو
�إبراهي ��م القر�شي غير قادر عل ��ى �إدارة المجاميع
وهو �شخ�ص "غير مهم".
وقال ال�ساعدي في مقابلة مع (� ،)BBCإنه لدينا
التفا�صي ��ل الكامل ��ة ،ح ��ول زعيم تنظي ��م داع�ش،
�شخ�صا
�أبو �إبراهي ��م القر�شي ،لكنه �أ�صب ��ح الآن
ً
"غي ��ر مهم" ،وعند �إلقاء القب�ض على الكثير من
العنا�ص ��ر و�س�ؤاله ��م عم ��ا �إذا كان ��وا ق ��د اطلعوا
عليه �أو بايعوه مبايع ��ة مبا�شرة ،يجيبون ب�أنهم
"بايعوه �شبحيًا ولم يروه ولم ي�سمعوا �صوته".
كم ��ا �أو�ض ��ح �أن القر�ش ��ي "غي ��ر قادر عل ��ى �إدارة
المجاميع ب�شكل مبا�شر" ،م�ضي ًفا �أن "المعلومات
تفي ��د ب�أنه يتنقل بي ��ن الع ��راق و�سوريا وخا�صة

المنطق ��ة الحدودي ��ة ،ويتنقل في بع� ��ض الأماكن
منفردًا وب�صورة متخفية".
واختي ��ر �أب ��و �إبراهي ��م القر�ش ��ي ،زعي ًم ��ا جديدًا
بع ��د مقت ��ل �أبو بك ��ر البغ ��دادي ،على ي ��د القوات
الأميركية في �شمال غربي �سوريا �أواخر .2019
و�أعلن العراق ف ��ي كانون الأول  ،2017ا�ستعادة
كامل �أرا�ضيه من قب�ضة داع�ش الذي كان ي�سيطر
عل ��ى ثلث م�ساح ��ة الب�ل�اد� ،إال �أن التنظيم ال يزال
يحتف ��ظ بخاليا نائمة متوزعة ف ��ي �أرجاء البالد،
وب ��د�أ يع ��ود تدريج ًي ��ا لأ�سلوب ��ه القدي ��م في �شن
هجمات خاطفة على طريقة حرب الع�صابات.
وف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر نف ��ى رئي� ��س جه ��از مكافح ��ة
الإره ��اب ،تواج ��د �أي مقاتل من جه ��از المكافحة
ف ��ي المنافذ الحدودية ،وا�ص ًف ��ا ذلك بـ"البعيد عن
الواق ��ع" .وكان ��ت هيئ ��ة المناف ��ذ الحدودي ��ة ،قد
نفت بتاريخ ( 12حزيران  ،)2020و�صول جهاز

مكافح ��ة الإره ��اب �إلى كاف ��ة المنافذ ف ��ي العراق
و�إقليم كرد�ستان.
الى ذل ��ك ،وجه رئي�س مجل�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي� ،أم� ��س االثني ��ن ،بنق ��ل موظفي ��ن م ��ن
جه ��از المخاب ��رات �إل ��ى م�ل�اك هيئ ��ة المناف ��ذ
الحدودي ��ة .وقال رئي�س هي� ��أة المنافذ الحدودية
عم ��ر الوائل ��ي ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه (الم ��دى)� ،إن ��ه
"خ�ل�ال م�شاركته في الجل�سة االعتيادية الأولى
الجتم ��اع مجل�س الجهات غي ��ر المرتبطة بوزارة
والهيئات الم�ستقل ��ة والتي عقدت برئا�سة رئي�س
مجل�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي ،ا�شاد رئي�س
ال ��وزراء ب ��دور و�أداء هيئ ��ة المناف ��ذ الحدودي ��ة
والإجراءات المتخذة من قبلهم لإحكام ال�سيطرة
وتعظيم الإي ��رادات الحكومية ،وح�صلت موافقة
(الكاظم ��ي) بتعزيز الموارد الب�شرية للهيئة بنقل
الموظفين من جهاز المخابرات �إلى مالك الهيئة،

والت�أكي ��د على ال ��زام كافة �أع�ض ��اء مجل�س الهيئة
بالقرارات ال�صادرة م ��ن اجتماعاتها والتي ت�ضم
ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية
بالمنافذ الحدودية".
و�أ�ض ��اف �أن "رئي� ��س ال ��وزراء �أك ��د عل ��ى �أهمية
تطوي ��ر المناف ��ذ الحدودية وت�شجي ��ع اال�ستثمار
في ��ه ،والإ�س ��راع ف ��ي عملي ��ة اتمت ��ة الإج ��راءات
الكمركية للق�ضاء على الف�س ��اد الإداري والمالي،
وكذل ��ك وجه �سيادت ��ه قيادة العملي ��ات الم�شتركة
بغل ��ق المعاب ��ر غي ��ر الر�سمي ��ة لإيق ��اف عملي ��ات
التهريب والإ�ضرار باالقت�ص ��اد الوطني وحماية
المنتج المحلي" .وي�أتي انعقاد المجل�س مبادرة
جدي ��دة من قبل الحكوم ��ة وال ��ذي �سيعقد ب�شكل
�شه ��ري للتوا�صل م ��ع الجهات والهيئ ��ات لتذليل
العقب ��ات والتحديات واتخاذ التوجيهات و�إحالة
ما يتطلب �إلى مجل�س الوزراء للت�صويت عليه.

هيومن رايت�س توثق  8حاالت اختفاء ق�سري :االتهامات تطال ف�صائل م�سلحة
 بغداد /المدى
قالت "هيوم ��ن رايت�س ووت�ش"� ،أم�س �إنه ينبغي
عل ��ى ال�سلط ��ات الوف ��اء بالتزامها بتحدي ��د مكان
�ضحاي ��ا الإخف ��اء الق�س ��ري و�ضم ��ان محا�سب ��ة
الم�س�ؤولي ��ن .منذ تولي من�صبه ف ��ي �أيار ،2020
�أعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي �أن
حكومت ��ه تعم ��ل على �إن�ش ��اء �آلية جدي ��دة لتحديد
م ��كان �ضحاي ��ا الإخف ��اء الق�س ��ري ،لكن يب ��دو �أن
ال�سلط ��ات لم تفع ��ل �شيئا يُذك ��ر لمتابع ��ة ذلك .لم
ت ��ر ّد ال�سلط ��ات على ر�سال ��ة بتاري ��خ  / 5ت�شرين
الثان ��ي من هيوم ��ن رايت� ��س ووت�ش تطل ��ب فيها
معلوم ��ات ع ��ن ثماني ح ��االت �إخف ��اء حدثت بين
كان ��ون الأول  2019ت�شرين الأول  .2020وقالت
بلقي� ��س وال ��ي ،باحث ��ة �أول ��ى ف ��ي ق�س ��م الأزمات
والنزاعات ف ��ي هيومن رايت�س ووت� ��ش�" :إن�شاء
�آلي ��ة ال تفعل �شيئا ،كما فعلت الحكومات العراقية
ل�سن ��وات ،ال يكف ��ي بب�ساط ��ة لمعالج ��ة الم�ش ��اكل
المزمن ��ة مث ��ل الإخف ��اء الق�س ��ري .يتطل ��ب �إنهاء
الإخف ��اء الق�سري ومحا�سبة ق ��وات الأمن التزاما
ج ��ادا وم�ستدام ��ا يت�ضم ��ن تتبع ه ��ذه الحاالت".
وق ��دم الكاظم ��ي التزام ��ات متع ��ددة من ��ذ تول ��ي
من�صب ��ه ف ��ي �أي ��ار الما�ض ��ي للتحقيق ف ��ي حاالت
الإخف ��اء الق�سري ومعاقب ��ة مرتكبيها .في ت�شرين
الأول� ،أثناء ا�ستعرا� ��ض العراق من قبل "اللجنة
المعني ��ة بح ��االت االختف ��اء الق�س ��ري" التابعة لـ
"الأم ��م المتح ��دة" ،قالت ال�سلطات �إنه ��ا �أن�ش�أت
�آلي ��ة جدي ��دة لتن�سي ��ق جهوده ��ا لتحدي ��د �أماك ��ن
الأ�شخا�ص المخفيين.
لك ��ن ،ف ��ي كل حال ��ة راجعته ��ا هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش ،ل ��م ينج ��ح الأقارب ف ��ي الح�ص ��ول على
معلوم ��ات م ��ن ال�سلطات حول م ��كان المفقودين.

لم ت�سمع �أي من العائالت عن هذه الآلية الجديدة
تحدي ��دا ،ول ��م تت�ص ��ل به ��م .و�أ�ض ��اف �أحده ��م:
"ن�سم ��ع دائما ع ��ن قيام الحكوم ��ة ب�إن�شاء لجان
جديدة ،لكننا ل ��م ن�سمع �إطالقا �أن هناك �أي نتائج
ت�أتي من هذه اللجان".
في �إح ��دى الحاالت ،قال �أحد �أق ��ارب عمار زيدان
مخلف ( 48عاما) �إن الأخير مفقود منذ  25كانون
الأول  .2019قب ��ل  ،2003كان مخل ��ف نقيب ��ا في
"الحر� ��س الجمهوري" ،وم ��ن � 2003إلى 2008
كان قائد �شرطة في الدور ،وهي بلدة في محافظة
�صالح الدين .وفي  ،2008وب�سبب دوره ال�سابق
في الحر� ��س الجمهوري� ،أمرت ��ه "هيئة الم�ساءلة
والعدال ��ة" ،المرتبط ��ة بعملية اجتث ��اث "البعث"
ف ��ي العراق ،بالتقاع ��د .قال قريب ��ه �إن مخلف كان
ي�ستمي ��ت للعودة �إلى العمل .وقال قريبه �إن رجال
قدم نف�سه على �أنه ع�ضو في مديرية الأمن التابعة
لـ الح�شد ال�شعبي ،دعا مخلف في  24كانون الأول،
وق ��ال له �إن لديه �إذنا بالع ��ودة �إلى العمل ،ويجب
�أن يذهب �إلى مكت ��ب مديرية �أمن الح�شد ال�شعبي
ف ��ي بغداد في اليوم التال ��ي ليقدم له الرجل مزيدا
م ��ن المعلوم ��ات .وق ��ال القري ��ب �إن مخل ��ف غادر
المن ��زل ال�ساعة � 9صباحا ي ��وم  25كانون الأول،
لكن بحلول ال�ساعة � 11صباحا ،كان هاتفه مغلقا.
ف ��ي وق ��ت الحق م ��ن ذل ��ك الي ��وم ،وفق ��ا للقريب،
قدمت الأ�س ��رة �شكوى ب�ش�أن فق ��دان �شخ�ص لدى
ال�شرطة في تكريت ومديرية �أمن الح�شد ال�شعبي
في ال ��دور ،حيث قال الموظف ��ون �إنهم ال يعرفون
�شيئ ��ا عن ��ه �أو عن هوي ��ة الرجل ال ��ذي ات�صل به.
حاولوا الح�صول على معلومات �أخرى من �شركة
االت�صاالت ،التي قال ��ت �إن معلومات برج الهاتف
الخل ��وي حددت وجوده بالقرب م ��ن �سامراء قبل
�أن يتم �إغ�ل�اق هاتفه ،ومن خالل قريب �آخر يعمل

لدى ال�شرطة وال ��ذي راجع كاميرات المراقبة في
نقط ��ة تفتي� ��ش وق ��ال �إن �سيارته م ��رت عبر نقطة
التفتي� ��ش الرئي�سة بي ��ن الدور و�سام ��راء قبل �أن
يختفي .في ق�ضي ��ة �أخرى ،ليلة  25كانون الأول،
ق ��ال �أحد �سكان الدور �إن م�س�ؤوال كبيرا في مكتب
مخاب ��رات وزارة الداخلية ب�ص�ل�اح الدين ات�صل
بوال ��ده ،ال�شي ��خ فار� ��س خط ��اب .كان خط ��اب قد
توا�ص ��ل م ��ع الم�س� ��ؤول لمحاول ��ة الح�صول على
عم ��ل البن ��ه الآخ ��ر ،المق ��دم غالب فار� ��س خطاب
و�أبلغه الم�س�ؤول الكبي ��ر �أن ي�أتي �إلى تكريت في
 26كان ��ون الأول لترتي ��ب نقل ��ه �إلى هن ��اك .غادر
كالهما �إل ��ى تكريت ال�ساعة � 9صباح ��ا ،لكنهما لم
يُجيبا على هاتفيهما مجددا.
قال االب ��ن" :ذهبنا �إلى مراك ��ز ال�شرطة في الدور
وتكريت طالبين من ال�شرط ��ة والقوات الم�سلحة
�إيجادهم ��ا .ب ��د�أت ال�شرط ��ة وق ��وات مكافح ��ة
الإره ��اب مراجع ��ة كامي ��رات المراقب ��ة وق ��ال لنا
العقي ��د معم ��ر في وح ��دة المخطوفين �إن ��ه �أ�صدر
مذكر َت ��ي توقيف بناء عل ��ى فيديوه ��ات المراقبة
و�إن ��ه يالحق هاتف والدي .لكنهم لم يقولوا بحق
َم ��ن �أ�ص ��دروا مذكرت ��ي التوقي ��ف �أو �إالم قاده ��م
الهاتف .في حدود علمنا ،لم يتم توقيف �أحد حتى
الآن".
وق ��ال �إن �شرطي ��ا يعرف ��ه �أظه ��ر ل ��ه لقط ��ات م ��ن
كامي ��رات المراقب ��ة م ��ن نقط ��ة تفتي�ش ،وق ��ال �إن
�سيارتي ��ن على الأرجح تابعتين لـ الح�شد ال�شعبي
�شوهدتا ترافقان �سي ��ارة خطاب عبر تكريت .قال
االب ��ن �إن �صديقا له عل ��ى �صلة ب ��وزارة الداخلية
�أخب ��ره �أن ��ه ف ��ي  27كان ��ون الأول ،بينم ��ا كان ��ت
الق ��وات الم�سلحة تبحث عن خطاب ،ات�صل ممثل
الح�شد ال�شعبي بال�صديق و�أمره بوقف البحث.
في حال ��ة ثالثة ،ق ��ال �صديق �سجاد �ست ��ار �شنان،

�أح ��د المتظاهري ��ن البارزي ��ن �ض ��د الحكوم ��ة في
النا�صرية� ،إنه في � 19أيلول ،كان في ال�سيارة مع
�شنان و�أربعة �أ�صدق ��اء �آخرين متجهين �إلى قرية
خ ��ارج مدين ��ة النا�صري ��ة .ف ��ي ال�ساع ��ة  9م�ساء،
على بعد حوالي �أربع كيلومترات خارج المدينة،
�أوقف ��ت �شاحنت ��ان �صغيرت ��ان ب ��دون لوح ��ات
�سيارتهم ��ا .ن ��زل ثمانية رجال م�سلحي ��ن و�أمروا
�شن ��ان بالخروج م ��ن ال�سيارة .ق ��ال ال�صديق �إنه
�س�أل الرج ��ال عن هويتهم ،ف�أجابوا" :من الأف�ضل
لكم �أن تدعونا ن�أخذه" ،ف�أخذوه بعيدا.
ق ��ال ال�صديق �إن ��ه �أخب ��ر الرجال �أن ��ه تعرف على
�أحده ��م كع�ضو في "منظمة بدر" ،وهي وحدة في
الح�ش ��د ال�شعبي ،و�أطلق �آخر الن ��ار عليه مرتين،
واخترق ��ت ر�صا�ص� � ٌة فخ ��ذه .ذه ��ب ال�صديق في
وقت الحق �إل ��ى ال�شرطة و�أعطاه ��م تقريرا كامال
يت�ضمن ا�سم الرجل الذي تعرف عليه ولكن لم يتم
القب�ض على �أي �شخ�ص .ق ��ال" :تلقيت �أي�ضا منذ
ذلك الحين ات�صاالت من �أرقام محجوبة لتهديدي
و�إجباري على التوقف عن التكلم عن الحادث".
وفي حالة �أخ ��رى ،داهم نحو  25م�سلحا يرتدون
زي ��ا ر�سمي ��ا ب�شعارات تابع ��ة لـ الح�ش ��د ال�شعبي،
قري ��ة الفرحاتي ��ة التابع ��ة لق�ض ��اء بل ��د بمحافظة
�صالح الدين ،واعتقل ��وا  12رجال في  17ت�شرين
الأول .قال قريب ت�سعة من المعتقلين ،والذي قال
�إن ��ه تعرف على بع� ��ض الرجال من نقط ��ة تفتي�ش
قريبة ت�سيط ��ر عليها المجموعة" :قال ��وا لنا �إنهم
�سيعيدونهم دون �أن يعطونا �أي �سبب العتقالهم".
عث ��ر القروي ��ون عل ��ى جث ��ث ثماني ��ة رج ��ال على
الأر�ض ف ��ي �صباح اليوم التالي ،على بعد حوالي
 500متر من القرية و 200متر من نقطة تفتي�ش.
كانت �أيديهم مقيّدة .بدت �أيديهم وك�أنها محترقة،
و�أ�صيبوا بالر�صا�ص في الر�أ�س.

�سري ��ة لأكت�ش ��ف ان ��ه ق ��دم ل ��ي ادل ��ة م ��ن
في�سبوك!" .وكان احد ال�ضباط قد تخفى
بزي عرب ��ي وا�ستب ��دل �سيارته كنوع من
التموي ��ه ،وزار النا�ش ��ط الب�ص ��ري قب ��ل
ان يغ ��ادر مدينت ��ه لي�س�أل ��ه "م ��ن ه� ��ؤالء
النا�شري ��ن عل ��ى في�سب ��وك .وه ��ل تعتقد
بانهم وراء محاوالت ا�ستهدافك؟".
ي�ضي ��ف النا�شط" :ا�ضحكني ما فعله هذا
ال�ضاب ��ط خ�صو�ص ��ا وان المن�ش ��ورات
كان ��ت �أغلبه ��ا ب�أ�سم ��اء وهمي ��ة .ل ��م اكن
اتوق ��ع ان التحقيقات ت�سي ��ر بهذا ال�شكل
ال�سطحي".
وف ��ي العادة يتعر�ض النا�شطون لحمالت

�أين ذهب القتلة؟
وي ��رى العقيل ��ي وزميل ��ه الآخ ��ر م ��ن
الب�ص ��رة ،ان ��ه يج ��ب على االح ��زاب رفع
الحماي ��ة "واال ال يمك ��ن محا�سب ��ة القتلة
دون ذل ��ك" .ورف�ض ��ا ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه
فك ��رة ان يك ��ون المنف ��ذون ق ��د هرب ��وا
خارج العراق .وفي ح ��وار مع الف�ضائية
الر�سمية ،قال مال طالل �إن "جهات هربت
قتل ��ة الها�شم ��ي خ ��ارج الع ��راق بعد يوم
واح ��د من ح ��ادث االغتي ��ال" ،م�شيرا �إلى
�أن الأجه ��زة الأمني ��ة كانت ح ��ددت هوية
اثنين من المتهمين.
و�أ�ض ��اف المتح ��دث با�س ��م الكاظم ��ي
"تو�صلن ��ا �إل ��ى الدراج ��ات الناري ��ة
(الم�ستخدم ��ة ف ��ي عملي ��ة االغتي ��ال) في
منطقة ما ف ��ي العا�صمة بغ ��داد ،وتعرفنا
على �شخ�صي ��ن من الأربع ��ة الذين نفذوا
الهجوم" .وبعد �شهر من مقتل الها�شمي،
�أك ��د مال طالل� ،أن ق�ضية اغتيال الها�شمي
"معقدة وخيوطها مت�شابكة" .من جهته
ق ��ال جوزيف �صليوه وه ��و نائب �سابق،
ان الت�صريح الأخير "يدل على عدم قدرة
الحكومة عل ��ى مواجهة القتلة" .وا�ضاف
�صلي ��وه ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) ان "من
ي�سته ��دف النا�شطي ��ن وال�صحفيي ��ن هي
جهات مت�شددة تابعة اليران".
واعتبر ان ت�أجيل الحكومة المواجهة مع
تلك الجهات ب�سب ��ب ان االخيرة لها "اليد
الطول ��ى" ف ��ي التحك ��م بالمل ��ف االمن ��ي
و�إدارة البلد.
وتاب ��ع النائ ��ب ال�ساب ��ق ان "�ضع ��ف
الإج ��راءات �سي�ضيع دم ��اء ال�شهداء ،لكن
م ��ا �أنج ��زه ه� ��ؤالء ال�ضحاي ��ا ل ��ن يذهب
هباءً".

رحيل
�أمينة اجلادرجي
 بلقي�س �شرارة
رحلت �أمينة اجلادرجي �أم�س عن عمر �أثنني وت�سعني عا ًما يف مدينة �أوكالند
يف نيوزيالندا� .أمينة هي البنت الوحيدة لكامل اجلادرجي ،و�شقيقة كل من
رفعة وبا�سل ون�صري ويقظان .مل مت�ض �إال �سبعة �أ�شهر وخم�سة �أيام على
وفاة �شقيقها رفعة ،الذي رحل هذا العام يف  .2020/4/10فقد خ�سرت عائلة
اجلادرجي �أثنني خالل هذا العام.
كانت �أمينة امر�أة رقيقة وديعة ،و�إن تكلمت فتتكلم ب�صوت هادئ ،ت�شبه
ُ
كتبت عنها يف كتابي "هكذا مرت الأيام"( :كانت
والدتها حلد كبري .وقد
امينة رقيقة وديعة م�ستقيمة كا�سمها .نحيفة القوام ،ذات �ساقني طوليتني
مت�سقتني ،وب�شرة بي�ضاء ،ووجه �أبي�ض ،تتو�سط وجهها عينان ع�سليتان
وا�سعتان ،و�شعر ذهبي ق�صري .و�أن��ف دقيق ...كانت قليلة الكالم ،وان
تكلمت فببطء وهدوء ،ين�ساب �صوتها البعيد عن حاالت االنفعال ،كجدول
هادئ رائق نحو م�صبه .حمافظة يف �سلوكها وتفكريها ،الذي كان لوالدتها
دور كبري يف تن�شئتها .ال تخرج عن عرف املجتمع وتقاليده ...در�ست
احلقوق ومل متار�س املحاماة ،تركت الوظيفة بعد ب�ضعة �أ�شهر ،حاملا تزوجت
طارق ال�سنوي).
ثائرا على التقاليد واملفاهيم
كانت بعك�س �شقيقها رفعة الذي كان متمردًا،
ً
االجتماعية يف بلده .فهما نقي�ضان ولكنهما يحرتمان �آراء بع�ضهما الآخر،
وهذا يعود �إىل والدهم كامل اجلادرجي الذي ربى هذه اخل�صال ب�أبنائه.
االن�سان مهدد باملوت منذ �أن يلد ،لكننا نت�صرف وك�أننا �سنعي�ش �إىل الأبد،
ً
�سعيدا .وهكذا عا�ش كل من
وبتلك النظرة املتفائلة للحياة يعي�ش االن�سان
رفعة و�أمينة بنظرة كلها تفا�ؤل نحو امل�ستقبل.
ُ
�شعرت مبزيج من الأمل والفرح ،فقد ت� ُ
علمت برحليها ،لكني
أملت عندما
كثريا بعد �أن �سقطت وك�سرت عظم احلو�ض .فقد
فرحت لأنها مل تتعذب
ً
تردت �صحتها بعد اجراء العملية بثالثة �أيام ،ومل يعد للحياة طعم عندما
ي�صبح االن�سان مقعدا يعاين من الآالم املتوا�صلة.
رحلت �أمينة عنا كما رحل �شقيقها منذ �سبعة �أ�شهر ،ومل ت�ستطع العائلة �أن
غي حياتنا وعالقاتنا
جتتمع وتقوم بالطقو�س الالزمة ،فمر�ض الكورنا رّ
ببع�ضنا البع�ض .فقد رحل رفعة ومل ي�ستطع �أن يح�ضر جنازته �أقرب
النا�س له .ف�أع�ضاء عائلة اجلادرجي منت�شرون يف بقاع العامل ،من نيوزلندا
حتى كندا .لي�س هنالك �أق�سى من الفقدان ،فقدان �أهم عزيز يف احلياة.
ولن يبقى �إال ال�صرب وال�سلوان على فقدان الأعزاء بيننا ،وخا�صة من قبل
�أوالد و�أحفاد �أمينة.
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�أكثر من  800عائلة نازحة في ذي قار ال ترغب بالعودة لمناطقها
 منتظر اخلر�سان
مل يب ��د اب ��و عل ��ي رغبت ��ه بالع ��ودة اىل مدينت ��ه
املو�ص ��ل الت ��ي ن ��زح منها من ��ذ ع ��ام  2014رغم
حتريره ��ا من قب�ضة تنظيم داع�ش بعد ان ا�ستقر
ب ��ه احلال م ��ع عائلت ��ه يف دار متوا�ضعة مبدينة
الفجر التابعة �إداريا ملحافظة ذي قار.
وهو يقف �أمام دائرة الهجرة واملهجرين يف ذي
ق ��ار التي و�صل �إليه ��ا يف وقت مبكر من ال�صباح
بع ��د ان قطع �أكرث من  120كيل ��و مرتا من �شمال
املحافظ ��ة نح ��و مركزه ��ا ك ��ي ي�ستل ��م �صندوق ��ا
�صغ�ي�را ي�ضم جمموع ��ة من البقولي ��ات والزيت
وي�ضع ��ه على الر�صيف القريب من ال�شارع العام
بانتظ ��ار رفقة له ليت ��م نقلهم مع ه ��ذا ال�صندوق
نحو �سكنهم.
يقف متكئا اىل احلائط اخلارجي لدائرة الهجرة
وه ��و يف حال ��ة متعب ��ة وث ��وب انهك ��ت ن�سيج ��ه
الأيام يرتدي ��ه وي�ستذكر م�سرية نزوحه املروعة
م ��ن بلدت ��ه تلعف ��ر م ��رورا ب�سنجار الت ��ي ا�ستقر
به ��ا م ��ع عائلت ��ه و�آالف النازحني ل�شه ��ر قبل ان
يغادرها بع ��د تهديدات داع� ��ش القتحامها ليتجه
نح ��و اربيل وينتهي بهم احلال بعد  35يوما اىل
مدينة النا�صرية.
زوجت ��ه الت ��ي حترج ��ت من ذك ��ر ا�سمه ��ا واكبت
الظ ��روف القا�سي ��ة وحتمل ��ت معان ��اة اجل ��وع
والعط�ش واخل ��وف تتكلم باخت�ص ��ار �شديد عن
�أح ��داث النزوح فهي تريد ن�سي ��ان تلك اللحظات
الت ��ي مرت به ��ا ل�شدته ��ا لتع ��رج عل ��ى احت�ضان
الأه ��ايل يف النا�صرية له ��م لي�أووهم يف منازلهم
ويطعموه ��م ،وان اندم ��اج العوائ ��ل النا�صري ��ة
معه ��م حماولة للت�أكيد عل ��ى روحية البلد الواحد
مهما بعدت املو�صل عن النا�صرية.
اب ��و علي ي�ؤك ��د جازما ان ��ه غري راغ ��ب بالعودة
يف ظل الظروف احلالي ��ة التي تعي�شها مناطقهم
حت ��ى بع ��د حتريره ��ا له�شا�ش ��ة الو�ض ��ع الأمني
بح�س ��ب م ��ا ي�صله م ��ن الأخب ��ار فلدي ��ه توا�صل
مع �أ�صدق ��اء عادوا اىل م�ساكنه ��م اال انها مهدمة
بالكام ��ل نتيجة مع ��ارك التحري ��ر وحاجتهم اىل
�أم ��وال كث�ي�رة لإعادته ��ا وانعدام فر� ��ص العمل،

الحكومة اخلت  11مخيم ًا للنازحين �أم�س االثنين ..ت�صوير :محمود ر�ؤوف
وي�ش�ي�ر اىل ان بع� ��ض الذي عاد انتق ��ل بعد مدة ويكمل كالمه بانه مل يبد اي حماولة للعودة على للأغن ��ام ويك�سب منها املال الكث�ي�ر اما االن فهو �ص ��ادق ك ��رمي وهو جار اب ��ي عل ��ي اذ رافقه اىل
ق�صرية اىل كرد�ستان ل�صعوبة العي�ش.
نح ��و الزي ��ارة التفقدية بعد ات�صاالت ��ه امل�ستمرة عام ��ل باج ��ر يوم ��ي يف البن ��اء وعن ��د غيابه عن النا�صري ��ة لعم ��ل حم ��دد يق ��ول لن ��ا "ان ابا علي
ي�ست ��درك يف حديثه انه ال ميانع من العودة لكنه مع ا�صدقاء له.
العم ��ل �سوف ينق�ص من م�صروفهم اليومي رغم ال ي�شع ��ر بالغربة فه ��و بني �أهل ��ه و�أخوته �سواء
لي�س يف غ�ض ��ون ال�سنتني املقبلتني فالو�ضع يف ان احلي ��اة الزاه ��دة الت ��ي يعي�شه ��ا الآن وتب ��دل املعون ��ات الت ��ي يقدمه ��ا الأهايل له ��م اال انه يود كان م ��ن املو�ص ��ل او اي حمافظ ��ة عراقي ��ة ،نعم
املو�ص ��ل يحت ��اج اىل �ضب ��ط امني اك�ث�ر وحركة عمل ��ه ع ��ن ال�ساب ��ق �أهون علي ��ه من فق ��د اي فرد االعتماد على نف�سه فالفرتة قد تطول �أكرث ح�سب العراقي ��ة ه ��ي الرابط ��ة الأ�سا�س بينن ��ا وهذا ما
عمرانية �أو�سع.
م ��ن عائلت ��ه اذ كان يعمل يف مدينت ��ه تلعفر بائعا قوله.
عملن ��ا علي ��ه منذ بداي ��ة وجودهم داخ ��ل املنطقة

ت�ضمنت حما�ضرات �أكادميية عن قيم املواطنة وحقوق الإن�سان

ا�ست�شهد �شقيقه جراء قمع التظاهرات فبادر بتنظيم
دورات توعوية وتطويرية لعنا�صر ال�شرطة
 ذي قار /ح�سني العامل
منذ ان ا�ست�شهد �شقيقه منت�صر �سعدي
من جراء قمع التظاهرات قبل اكرث من
ع ��ام ،والنا�ش ��ط املدين حي ��در �سعدي
يوا�ص ��ل احل ��راك املجتمع ��ي م ��ا ب�ي�ن
حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار االحتادية
وقي ��ادة ال�شرط ��ة يف مب ��ادرة من ��ه
للحد م ��ن اعم ��ال العنف الت ��ي تواجه
التظاهرات ال�سلمية.
فالق�صا� ��ص م ��ن قتل ��ة املتظاهري ��ن
والنهو� ��ض بوعي القوات االمنية عرب
دورات تطويري ��ة هو منطل ��ق لإ�شاعة
العدال ��ة وبن ��اء اجه ��زة امني ��ة حترتم
قيم املواطنة وحقوق االن�سان على حد
قول �سعدي الذي اطلق م�ؤخرا مبادرة
توعوي ��ة لتطوي ��ر وع ��ي ومه ��ارات
عنا�ص ��ر الق ��وات االمني ��ة يف احتواء
االزم ��ات وذل ��ك بالتع ��اون م ��ع قي ��ادة
�شرطة ذي قار.
وق ��ال حي ��در �سع ��دي ال ��ذي يرت�أ� ��س
منتدى ذي قار للتنمية املدنية لـ(املدى)
ان "امل�ؤ�س�س ��ة االمني ��ة حتمل ��ت وزر
الف�ش ��ل ال�سيا�سي ال ��ذي ان�سحب على
التظاهرات وما واجهته من ا�شتباكات
دموي ��ة ادت اىل ا�ست�شه ��اد اك�ث�ر م ��ن
 120متظاه ��را يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار
لوحده ��ا" ،وا�ض ��اف ان "مبادرتن ��ا
ب�إقام ��ة دورات جماني ��ة حت ��ت عنوان
(التطوي ��ر الوظيف ��ي مله ��ارات القيادة
ال�شخ�صية وامل�ؤ�س�ساتية لرجل االمن)
ت�أتي لإعادة الثقة املتبادلة بني املواطن
والقوات االمنية".
واو�ضح �سعدي الذي ا�ست�شهد �شقيقة
املع ��اون الطب ��ي منت�ص ��ر وه ��و يق ��دم
اال�سعافات االولية جلرحى التظاهرات
ان "الدورات التي توا�صلت على مدى
اربعة اي ��ام و�شارك فيه ��ا اكرث من 35
عن�صر �شرطة و�ضابط من  8مديريات
�شرط ��ة تتبع اىل قي ��ادة �شرطة ذي قار
تناول ��ت حم ��اور تتعل ��ق بتعزيز روح
املواطن ��ة واملب ��ادئ الوطني ��ة وكيفية
تطبي ��ق قواعد اال�شتباك التي ال ت�ؤدي
اىل ازه ��اق االرواح وال�سيم ��ا ب�ي�ن
�صف ��وف املتظاهري ��ن" ،م�شريا اىل ان
"الق ��وات االمني ��ة بحاجة اىل تكثيف
اجله ��ود واقام ��ة دورات تطويرية يف
ه ��ذا املجال ك ��ي تتج ��اوز ازم ��ة الثقة
الناجمة عن قمع التظاهرات".

و�ش ��دد رئي� ��س منت ��دى ذي ق ��ار عل ��ى
"�ض ��رورة تدريب ال�ضب ��اط والأفراد
واملرات ��ب يف ق ��وات ال�شرط ��ة عل ��ى
الط ��رق الالعنفي ��ة يف التعاط ��ي م ��ع
االح ��داث الت ��ي تواجهه ��ا ال�شرطة يف
عمله ��ا اليوم ��ي" ،مبين ��ا ان "ممار�سة
عم ��ل ال�شرط ��ة ينبغ ��ي ان يخ�ض ��ع
ل�شرط�ي�ن �أ�سا�سي�ي�ن �أولهم ��ا الفعالي ��ة
يف احتواء التوت ��ر واالزمات الطارئة
وثانيهما احرتام احل ّريات العا ّمة".
وعن الدوافع التي دعته لإقامة دورات
تطويري ��ة لق ��وات متهمة بقت ��ل �شقيقه
منت�ص ��ر �سع ��دي خ�ل�ال التظاه ��رات
قال رئي� ��س منتدى ذي ق ��ار ان "عملنا
يتطل ��ب ان منيز ما بني م�ؤ�س�سة امنية
معني ��ة ب� ��إدارة املل ��ف االمن ��ي وب�ي�ن
عنا�صر حم�سوبة عليها ارتكبت اعمال
خمالفة للقانون" ،مبين ��ا انه "واجهنا
�ضغطنا نف�سيا قب ��ل االقدام على اقامة
الدورات للقوات االمنية فقد كنت مثكل
ومثقل باجل ��راح لكن بالنهاية البد من
ال�ضغ ��ط عل ��ى ف ��م اجل ��راح ال�ستكمال
ر�سال ��ة �شه ��داء التظاه ��رات املتمثل ��ة
بحر�صه ��م على بناء دول ��ة امل�ؤ�س�سات
التي حترتم حق ��وق االن�سان العراقي
وت�صون حياته وكرامته".
وا�ضاف �سعدي ان "ما ح�صل ل�شقيقي
وغ�ي�ره من �شه ��داء التظاه ��رات يجب
ان ال يتك ��رر وعلين ��ا ان نعمل ب�صورة
حثيث ��ة به ��ذا االجت ��اه" ،م�ش ��ددا
عل ��ى "اهمي ��ة تفعي ��ل دور املنظم ��ات
املجتمعي ��ة يف رفع الوع ��ي بني جميع
ال�شرائح االجتماعية وال�سيما عنا�صر
االجه ��زة االمني ��ة الت ��ي تك ��ون عل ��ى
متا�س مبا�شر مع املجتمع".
و�ش ��دد �سعدي عل ��ى ان "ر�سالة �شهداء
التظاه ��رات ومبادئه ��م يج ��ب ان ال
مت ��وت مبوته ��م وعلين ��ا ان نوا�ص ��ل
ال�س�ي�ر يف دربه ��م وف ��ا ًء للدم ��اء
الطاهرة" ،م�ؤك ��دا ان "الدور الوطني
يدعون ��ا اىل ان نت�سام ��ى ونرتف ��ع عن
ال�ضغائ ��ن وان نعمل على ا�شاعة ثقافة
الت�سام ��ح م ��ن اجل بن ��اء وطن يحرتم
حقوق املواطنة".
وب ��دوره قال مدي ��ر ق�سم �إع�ل�ام قيادة
�شرط ��ة ذي قار العمي ��د احلقوقي ف�ؤاد
ك ��رمي لـ(امل ��دى) �إن "قي ��ادة �شرطة ذي
ق ��ار وبالتع ��اون م ��ع منت ��دى ذي ق ��ار
للتنمية املدني ��ة اقامت دورة تطويرية

لعدد م ��ن عنا�صر و�ضب ��اط ال�شرطة"،
م�شريا اىل ان "ال ��دورة التي ت�ضمنت
حما�ض ��رات مهم ��ة قدمه ��ا ا�سات ��ذة
واكادميي ��ون ته ��دف خلل ��ق رجل امن
يتمتع بالكف ��اءة والوعي واحلنكة يف
ادارة االزمات يف الظروف الطارئة".
و�ش ��دد كرمي على ان "قيادة �شرطة ذي
ق ��ار تعم ��ل و�ضم ��ن توجيه ��ات وزارة
الداخلي ��ة عل ��ى جت�س�ي�ر العالق ��ة م ��ع
املجتم ��ع وتعزي ��ز الثق ��ة املتبادلة بني
الق ��وات االمنية واملواطن�ي�ن" ،منوها
اىل ان "ال ��دورة احلالي ��ة ه ��ي منطلق
لإقامة دورات تطويرية اخرى".
وا�ش ��اد مدير ق�سم �إع�ل�ام قيادة �شرطة
ذي ق ��ار "مبوق ��ف رئي� ��س منت ��دى
ذي ق ��ار وم�شاركت ��ه ب�إقام ��ة دورات
تطويرية حت ��ول دون تكرار ما ح�صل
يف ال�سابق وال ��ذي ادى اىل ا�ست�شهاد
�شقيق ��ة وع ��دد �آخر م ��ن املتظاهرين"،
الفت ��ا اىل ان "ادارة ال ��دورة م ��ن قب ��ل
�شقيق احد �شه ��داء التظاهرات يعطي
لل ��دورة قيم ��ة اك�ب�ر وي�ض ��رب مث�ل�ا
عملي ��ا بالنبل االن�س ��اين ورقي الوعي
الوطن ��ي" .م�ش ��ددا عل ��ى "�ض ��رورة
احتواء االزمات يف الظروف الطارئة
م ��ن اج ��ل التخفيف م ��ن ح ��دة التوتر
وحق ��ن الدم ��اء وا�شاع ��ة اال�ستق ��رار
االمني".
وكان ��ت قي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار �أعلنت
ي ��وم ال�سب ��ت ( 11ني�س ��ان  )2020عن
تبن ��ي ع ��دد م ��ن املب ��ادرات املجتمعية
ل ��ردم اله ��وة وجت�س�ي�ر العالق ��ة ب�ي�ن
ال�شرط ��ة واملجتم ��ع ،وفيم ��ا �أك ��دت
ات�ساع الهوة بعد التظاهرات وتطبيق
حظ ��ر التج ��وال� ،أ�ش ��ارت اىل قي ��ام
دوريات ال�شرطة بتنظيم مواكب زفات
خلم�س ��ة عر�س ��ان من ال�شب ��اب يف ظل
حظر التجوال وتوزي ��ع �سالل غذائية
والقي ��ام بحم�ل�ات تعف�ي�ر للوقاية من
الكورونا.
وبلغ ��ت ح�صيل ��ة �ضحاي ��ا التظاهرات
يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار اك�ث�ر م ��ن 120
�شهي� �دًا ونح ��و � 4آالف جري ��ح من ��ذ
الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول  2019لغاية
منت�ص ��ف ت�شرين الث ��اين  ،2020فيما
بل ��غ اجم ��ايل �ضحاي ��ا التظاهرات يف
املحافظات العراقية املنتف�ضة ما يقرب
م ��ن � 700شهي ��د واك�ث�ر م ��ن  25ال ��ف
م�صاب.

ف�ل�ا دين وال مذه ��ب وال مناطقية تف ��رق بيننا ان
الظروف الآمن ��ة يف املحافظ ��ات اجلنوبية بيئة
جيدة للبق ��اء وممار�سة حياته ��م الطبيعية �سيما
وان اوالده حاليا هم يف املدار�س".
وعملت منظمات املجتمع املدين مدعومة من قبل
منظم ��ة اليون�سي ��ف الدولية على دع ��م النازحني
نف�سيا كي يندجمو مع املجتمع املحلي.
م�س� ��ؤول منظمة التوا�ص ��ل واالخ ��اء الإن�سانية
ال�شري ��ك املحل ��ي لليون�سيف عل ��ي النا�شي �أ�شار
اىل خميم ��ات �صغ�ي�رة مت �إن�شا�ؤه ��ا خالل فرتة
الن ��زوح خا�صة لدع ��م الأطف ��ال وذويه ��م نف�سيا
نتيج ��ة الأزم ��ة التي تعر�ض ��وا له ��ا والعمل على
دجمهم باملجتمع املحلي.
انعدام رغبة ابو علي يف العودة لي�س لوحده بل
هناك  887عائلة نازحة يف ذي قار التي ال ترغب
بالعودة حتى االن بح�سب بيانات �أطلعتنا عليها
دائرة الهجرة واملهجرين التي عزت �أ�سباب عدم
الع ��ودة اىل ه�شا�شة الو�ض ��ع الأمني يف املناطق
املحررة وعدم توفر اخلدمات الأ�سا�سية وت�ضرر
وانهي ��ار منازلهم وفقدان فر� ��ص العمل وتباط�ؤ
احلركة االقت�صادية.
فيم ��ا ك�ش ��ف م�صدر امني يف �شرط ��ة ذي قار بان
لديه ��م بيان ��ات متكامل ��ة ومتابعة له ��م حلمايتهم
واحلفاظ على امن مدينة النا�صرية.
ابو عل ��ي يرى ان ��ه بالإمكان االنتق ��ال من �سكنه
احل ��ايل اىل مدين ��ة �أخ ��رى للبح ��ث ع ��ن عم ��ل
�أو�س ��ع يف م ��دن اجلن ��وب او الو�س ��ط اال ان ��ه
غري مقتن ��ع بالعودة اىل مدينت ��ه االم �سيما وان
عملي ��ة الن ��زوح التي تعر� ��ض لها ه ��ي الثانية اذ
�سبقتها حالة نزوح ع ��ام  2005ب�سبب العمليات
الإرهابي ��ة لتنظيم القاع ��دة اذ نزح مع املئات من
العوائل �آنذاك اىل القرى املحيطة ومل ت�شهد تلك
الف�ت�رة اي ت�سليط �إعالم ��ي ح�سب قوله حلني ما
نفذت االجهزة االمني ��ة عملية مو�سعة ا�ستعيدت
فيه ��ا تلعفر "فالع ��ودة يف ظل الظ ��روف احلالية
م�ستحيل ��ة" به ��ذه العب ��ارة ختم حديث ��ه ليتوجه
نحو مركبة توقفت عند ال�شارع لتقله اىل �سكناه
م ��ع نازحني اخر برفق ��ة ال�صن ��دوق ال�صغري من
احل�صة الغذائية.

جمهورية العراق  /حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
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رقم املناق�صة ( )76خطة تنمية الأقاليم  2019ل�سنة 2020
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والعربية والأجنبية

م  /متديد �إعالن
�إحلاق ًا باعالننا العدد 1391 :يف 2020/11/1

ملقتضيات املصلحة العامة ولغرض فسح اجملال
أمام أكبر عدد من الش��ركات واملقاولني لتقدمي
العطاءات تقرر متديد مناقصة رقم ( )76واخلاصة
مبش��روع (انش��اء منظوم��ة املراقب��ة والعم��ل
االستخباري (جتهيز)) .ليكون يوم الغلق األربعاء
املصادف  .. 2020/11/25لذا اقتضى التنويه.
مع التقدير
ناظم حميد الوائلي
حمافظ ذي قار

اقتصادية
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مخاوف من انعدام الجدوى االقت�صادية للمدن ال�صناعية مع دول الجوار

 15دولة توقع �أكبر
اتفاق تجاري في العالم
املدى  /وكاالت

يعول العراق على
اقامة مدن �صناعية مع
دول مجاورة لتنويع
موارده االقت�صادية.
فالحكومة ال�سابقة
برئا�سة عادل عبد
المهدي وقعت في
�شباط  2019اتفاقية
تعاون م�شترك مع
الجانب الأردني.

 املدى  /بغداد
نت ��ج ع ��ن االتفاقية م�ش ��روع �إقام ��ة مدينة
�صناعية ،م�ساحته ��ا  24كيلومرت ًا مربع ًا،
عل ��ى احل ��دود امل�شرتك ��ة ته ��دف لتعزي ��ز
التعاون امل�شرتك بني البلدين.
ومبوجبها ،ق ّررت احلكومة الأردنية �إعفاء
الب�ضائ ��ع العراقية امل�ست ��وردة عن طريق
مين ��اء العقب ��ة م ��ن ( )75%م ��ن الر�سوم
الت ��ي تتقا�ضاه ��ا �سلط ��ة منطق ��ة العقب ��ة
االقت�صادية اخلا�صة ،بحيث ي�صبح املبلغ
ال ��ذي يدفعه امل�ست ��ورد العراقي هو ن�سبة
( )25%من ر�سوم املناولة.
بدوره ،يرى �أ�ستاذ االقت�صاد يف اجلامعة
العراقي ��ة ،عب ��د الرحم ��ن امل�شه ��داين� ،أن
"امل ��دن ال�صناعية مهم ��ة لتطوير التبادل
التجاري مع الدول املجاورة".
مدينة �صناعية غري مدرو�سة

لكن ��ه ي�ؤك ��د عل ��ى �أهمي ��ة �أن ت�ؤخ ��ذ جملة
م ��ن الأمور باحل�سب ��ان ومنها ق ��رب املدن
ال�صناعية من املوان ��ئ واالماكن ال�سكنية
وه ��و ما مل يتم الأخذ ب ��ه بالن�سبة للمدينة
ال�صناعي ��ة امل�شرتكع م ��ع الأردن ،بح�سب
امل�شهداين.
وي�ش�ي�ر اىل �أن املدينة ال�صناعية يجب �أن
"تتوفر فيها بنى حتتية وطاقة كهربائية
م�ستمرة وتكون م�ؤمن ��ة بالكامل لتتحول
املدين ��ة ال�صناعي ��ة اىل بيئ ��ة جاذب ��ة
للإ�ستثمار".
مبوج ��ب االتفاقي ��ة الت ��ي وقعه ��ا رئي� ��س
الوزراء ال�سابق ،ف�سيقوم الأردن بتجهيز
املدين ��ة بالطاق ��ة الكهربائي ��ة ،و�سيوف ��ر
الع ��راق البن ��ى التحتي ��ة له ��ا ،ليت ��م �إنتاج
ت�سوق داخل البالد،
مواد �صناعية عراقية ّ
وي�ص ��در ق�س ��م منها �إىل الع ��امل عرب ميناء
العقبة.

ويبني امل�شه ��داين �أن "املدين ��ة ال�صناعية
يف غ ��ازي عنت ��اب ت�ص ��در �سنوي� � ًا اىل
اخل ��ارج بحدود  15ملي ��ار دوالر ،ومعدل
�صادراته ��ا اىل العراق �سنوي� � ًا  1،5مليار
دوالر".
وي�ؤك ��د "لي� ��س لدين ��ا مقوم ��ات مدين ��ة
�صناعية م�شرتكة مع الأردن وجل ما نقوم
به هو توقيع اتفاقيات فقط".
ويختت ��م حديث ��ه بالق ��ول" :الب ��د �أن نفكر
ب�ضغ ��ط النفقات غري ال�ضرورية لأن لدينا
هدر باملال العام يف ال�سنوات ال�سابقة".
ا�ستثمار املواد الأولية
وبالن�سبة ملحافظة االنبار ،غربي العراق،
فه ��ي حت ��وي الكث�ي�ر م ��ن امل ��واد الأولي ��ة
الت ��ي ت�ستخ ��دم يف �صناع ��ات الأ�سمن ��ت
والزج ��اج ،وه ��و م ��ا يزي ��د فر�ص ��ة جناح
امل�شاريع اال�ستثمارية فيها.
وي�ت�راوح جمموع ال�شاحنات وال�سيارات

"الربيد العراقي" يحدد �ضوابط نقل وتو�صيل
الب�ضائع� 6 :شركات مرخ�صة فقط!
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة االت�صاالت ،ي ��وم �أم�س� ،ضوابط منح
الرخ� ��ص لل�ش ��ركات واملكاتب العامل ��ة يف جمال نقل
وتو�صيل الب�ضائع.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخة منه
�إن "جمل� ��س �إدارة ال�شرك ��ة العامة للربي ��د والتوفري
ح ��دد الر�س ��وم والأج ��ور املقت�ضى دفعه ��ا للح�صول
على اجازة وممار�سة نقل الربيد مببلغ 75000000
خم�سة و�سبعون مليون دين ��ار لل�شركات الأجنبية و
 45000000خم�س ��ة و�أربعون ملي ��ون دينار �سنويا
لل�شركات املحلية".
و�أ�ض ��اف البيان �أن "عملية فع ��ل وممار�سة ال�شركات
الأهلي ��ة لنقل وتو�صيل الربي ��د وال�سلع بدون �إجازة
�أو رخ�ص ��ة يعد جنحة يعاقب عليها القانون يف املادة
(  ) 30م ��ن قان ��ون الربيد العراقي رق ��م (  ) 97ل�سنة
 1973املع ��دل وعقوبته ��ا احلب�س الب�سي ��ط ملدة �ستة
�أ�شهر ".
وتاب ��ع" ،كم ��ا �أل ��زم قانون الربي ��د يف ن� ��ص املادة (
 ) 3عملي ��ة نق ��ل الط ��رود وال ��رزم وتو�صي ��ل ال�سل ��ع
واحلاجي ��ات حق ح�ص ��ري ل�شركة الربي ��د والتوفري

احلو�ضي ��ة امل ��ارة ع�ب�ر منف ��ذ الطربي ��ل

احل ��دودي مع الأردن ب�ي�ن  1500و2000

�شاحنة و�سيارة حو�ضية.
وي ��رى اخلبري االقت�ص ��ادي با�سم انطوان
�أن ما من ج ��دوى اقت�صادية ب�إقامة مدينة
�صناعية مع االردن.
ويق ��ول يف حدي ��ث لـ"امل ��دى" �أن ��ه "عن ��د
اقام ��ة مدين ��ة �صناعي ��ة م ��ع دول يجب �أن
تكون لتل ��ك الدول مزايا تنفع ��ك بنا ًء على
امل�صالح امل�شرتكة كتوفري الأيادي العاملة
�أو الأ�س ��واق لت�صري ��ف الب�ضائع وغريها
من املزايا",
وي�ضي ��ف �أن "هذه ال�ش ��روط مل تتوفر يف
املدين ��ة ال�صناعي ��ة م ��ع الأردن فه ��ي تبعد
بحدود  500كم عن بغداد وبنف�س امل�سافة
عن العا�صمة الأردنية عمان".
امل�صانع �أوىل من املدن
وي�ؤكد انط ��وان" :ت�شغيل م�صانع العراق

البنك املركزي يبد�أ ب�إجراءات جديدة ملواجهة غ�سيل الأموال
 بغداد  /املدى

وال يج ��وز لغريه ��ا ممار�ستها �إال مبوج ��ب �إجازة �أو
وكالة بريدية ".
وبح�سب وزارة االت�صاالت ف ��ان "الهدف من احلملة
الت ��ي �شرعت به ��ا ال�شرك ��ة بالتع ��اون والتن�سيق مع
اجله ��ات الأمني ��ة ذات العالق ��ة ..ه ��و ال�سيطرة على
عم ��ل ه ��ذه ال�ش ��ركات ومتابعته ��ا وت�صوي ��ب عملها
وفق القانون لأغرا� ��ض �أمنية وتنظيمية واقت�صادية
باال�ضاف ��ة اىل ت�سديده ��ا امل�ستحق ��ات املالي ��ة ل�شركة
الربيد والتوفري".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن "كل ه ��ذه الإج ��راءات مت ��ت
وفق القان ��ون واملوافقات الأ�صولي ��ة ،حيث بلغ عدد
ال�شركات امل�سجل ��ة واملرخ�صة ر�سمي ًا" ( � ) 6شركات
وه ��ي �( :شرك ��ة  DHLارامك� ��س  -تق ��دم الع ��راق -
تو�صيل � -شوبيني اك�سرب�س  -طريق ال�سلطان )".
وتداول ��ت و�سائل �إعالم ومن�ص ��ات ،يف وقت �سابق،
معلوم ��ات ع ��ن دخ ��ول �ش ��ركات �سعودي ��ة على خط
�أعم ��ال تو�صيل ونق ��ل الب�ضائع داخ ��ل العراق ،عرب
ا�ستثمارات يف �شركات منها "الربيد العراقي".
وحتدث ��ت و�سائ ��ل الإع�ل�ام ذاته ��ا ،عن حمل ��ة �شنتها
اجله ��ات املعنية عل ��ى �ش ��ركات التو�صي ��ل العراقية،
�أدى �إىل �إغالق كثري منها.

ق ��ال ع�ضو اللجنة املالي ��ة النيابية،
�شريوان م�ي�رزا� ،أم�س االثنني� ،إنه
ال يوجد �أرقام حمددة عن ال�شركات
املتورط ��ة يف غ�سي ��ل الأم ��وال يف
الع ��راق ،مبين� � ًا �أن البن ��ك املركزي
العراق ��ي ب ��د�أ ب�إج ��راءات جدي ��دة
ملواجهة غ�سل الأموال.
وذك ��ر م�ي�رزا يف حدي ��ث �صحف ��ي
تابعت ��ه امل ��دى �إن ��ه "ال يوج ��د رقم
حم ��دد لع ��دد ال�ش ��ركات املتورط ��ة
يف غ�سي ��ل الأم ��وال يف الع ��راق،
لكنه ��ا كث�ي�رة وبعناوين ووجهات
متع ��ددة ،الفت� � ًا �إىل �أن غ�سي ��ل
الأم ��وال يف الع ��راق كب�ي�ر ج ��د ًا
وميكن مالحظته م ��ن خالل معرفة
حجم الأموال الت ��ي يتم احل�صول
عليها من البن ��ك املركزي ال�سترياد
الب�ضائ ��ع وال�سل ��ع للأ�س ��واق
العراقية وبني ما يدخل للبالد فعلي ًا
عرب منافذه املختلفة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "البن ��ك املرك ��زي بد�أ

هل تنجح "جلنة الكاظمي" مبا ف�شلت به اللجان ال�سابقة ؟
 املدى  /ح�سن الإبراهيمي
مل تنجح احلكومات املتعاقبة بعد  2003مبحاربة
الف�س ��اد ال ��ذي ينخ ��ر ج�س ��د الدول ��ة العراقي ��ة،
رغ ��م و�ضعه ��ا خلط ��وة املحاربة على ر�أ� ��س قائمة
اولوياتها.
فع ��دم و�ضع ح ��د للف�س ��اد امل�ست�ش ��ري يف مفا�صل
الدول ��ة العراقي ��ة ،كان �سبب� � ًا رئي�س� � ًا ب�إ�ستقال ��ة
حكومة ع ��ادل عبد املهدي ال�سابق ��ة ،رغم ت�شكيلها
جمل�س �أعلى ملكافحته.
وتواجه حكومة الكاظمي احلالية اخلطر نف�سه ما
مل تعمل عل ��ى حماربة الف�ساد فعلي� � ًا باللجوء اىل
الق�ضاء.
وبع ��د ف�ت�رة وجيزة م ��ن ت�سمله ��ا مقالي ��د احلكم،
رفع ��ت حكومة الكاظم ��ي �شعار "حمارب ��ة الف�ساد
وا�ستع ��ادة هيب ��ة الدولة" يف حماول ��ة لك�سب ود
ال�شارع العراقي.
يف �آب � ،2020أُعل ��ن عن ت�شكيل "جلنة عليا للنظر
يف ملف ��ات الف�س ��اد الك�ب�رى واجلرائ ��م اجلنائية
يف الب�ل�اد" تتوىل مهم ��ة "ا�ستعادة هيب ��ة الدولة
وحقوق املواطن من الفا�سدين واملعتدين".
نف ��ذت اللجن ��ة الت ��ي يرت�أ�سه ��ا الفريق �أحم ��د �أبو
رغيف ،جملة اعقاالت طالت م�س�ؤولني "كبار" يف
احلكومة العراقية.
وم ��ا تزال اللجنة تعمل "ب�سرية" للنظر يف ملفات
الف�س ��اد املوج ��ودة يف �أدراجه ��ا ،بح�س ��ب الناطق

الر�سمي ب�إ�سم احلكومة �أحمد مال طالل.
وي�ضي ��ف يف م�ؤمتر �صحف ��ي �أن "اللجنة ما�ضية
يف عمله ��ا .وحت ��ى الآن فتح ��ت �أك�ث�ر م ��ن مل ��ف.
و�أ�ص ��درت �أوام ��ر �إلقاء قب�ض بح ��ق � 20شخ�صية
معروفة".
ويو�ض ��ح �أن "كل الذي ��ن مت اعتقالهم هم الآن رهن
التحقيق والق�ضاء هو من يبت يف م�صريهم".
"هن ��اك م ��ن �أراد �أن ي�ض ��رب بيد م ��ن حديد ومل
ي�ض ��رب ..ه ��ذه احلكوم ��ة ال تري ��د �أن ت�ستخ ��دم
واجبه ��ا م ��ن �أج ��ل ت�سويق جن ��اح مع�ي�ن" ،يقول
مال طالل.
وي�ضي ��ف �أن "�سب ��ب ت�شكي ��ل جلنة علي ��ا ملكافحة
الف�ساد ه ��و لتجاوز البريوقراطي ��ة املوجودة يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية".
وي�شري اىل �أن "�أهم �أ�سباب �سرية عمل هذه اللجنة
حماول ��ة التخل� ��ص من ال�ضغوط الت ��ي تواجه �أي
عم ��ل له عالقة مبحاربة الف�س ��اد" ،الفت ًا اىل �أن يف
الأيام املقبلة �سبتم الإعالن عن جمموعة اعتقاالت
تطال م�س�ؤولني متهمني جدد".
� 14ألف ملف ف�ساد
والع ��راق من ب�ي�ن �أك�ث�ر دول الع ��امل الت ��ي ت�شهد
ف�ساد ًا ،وف ��ق م�ؤ�شر منظمة ال�شفافية الدولية على
مدى ال�سن ��وات املا�ضي ��ة .وت�ش�ي�ر ت�سريبات اىل
وجود � 14ألف ملف ف�ساد يف هيئة النزاهة.
ويف هذا ال�ص ��دد ،يعلق رئي� ��س م�ؤ�س�سة النهرين
لدع ��م ال�شفافي ��ة والنزاهة حممد رحي ��م ،بالقول:

�أه ��م من �إقامة امل ��دن ال�صناعي ��ة" ،م�شري ًا
اىل توقف ح ��وايل  250م�شروع ًا �صناعي ًا
يف العراق".
و�ش� �دّد عل ��ى �ض ��رورة اعتم ��اد الفق ��رات
الواردة يف قان ��ون املدن ال�صناعية رقم 2
ل�سنة  2019فهو يغطي كل ن�شاطات املدن
يف ح ��ال قيامه ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اعتم ��اد مبد�أ
العراق �أو ًال يف �إقامة �أي ن�شاط جتاري.
ويب�ي�ن انط ��وان �أن من الأم ��ور ذات النفع
االقت�ص ��ادي الكب�ي�ر ه ��ي دع ��م القط ��اع
اخلا� ��ص ب�ص ��ورة عام ��ة ال ��ذي يع ��اين
التهمي� ��ش والإق�ص ��اء ط ��وال ال�سن ��وات
املا�ضية
ويعت�ب�ر منفذ طريبيل� ،شريان� � ًا اقت�صادي ًا
بني الع ��راق والأردن يف عملي ��ات التبادل
التجاري وحركة النقل.
ويقدر حجم التجارة ال�سنوية بني البلدين
بحواىل مليار دوالر.

اتفق ��ت ال�ص�ي�ن و 14دول ��ة �أخ ��رى ،عل ��ى �إن�شاء �أك�ب�ر كتلة
جتاري ��ة يف الع ��امل ،ت�ض ��م م ��ا يق ��رب م ��ن ثل ��ث الن�ش ��اط
االقت�ص ��ادي ،يف �صفقة ي�أمل الكث�ي�ر يف �آ�سيا �أن ت�ساعد يف
ت�سريع التعايف من �صدمات وباء كورونا.
مت التوقي ��ع على ال�شراكة االقت�صادية الإقليمية ال�شاملة� ،أو
"�أر �سي �إي بي" ،فعلي ًا�،أم�س الأول الأحد ،2020/11/15
عل ��ى هام�ش القمة ال�سنوية لرابطة دول جنوب �شرقي �آ�سيا
التي ت�ضم  10دول.
حي ��ث قال رئي� ��س ال ��وزراء الفيتنام ��ي نوين �ش ��وان فوك:
"ي�سعدين �أن �أقول �إنه بعد ثماين �سنوات من العمل ال�شاق،
اعتب ��ار ًا من الي ��وم ،و�صلن ��ا ر�سمي� � ًا مبفاو�ض ��ات ال�شراكة
االقت�صادية الإقليمية ال�شاملة �إىل نتيجة للتوقيع".
�ستخف� ��ض االتفاقية ر�سوم ًا جمركي ��ة منخف�ضة بالفعل على
التج ��ارة ب�ي�ن ال ��دول الأع�ض ��اء مب ��رور الوقت ،وه ��ي �أقل
�شمو ًال م ��ن اتفاقية التجارة عرب املحي ��ط الهادئ التي ت�ضم
 11دول ��ة والتي ان�سح ��ب منها الرئي�س دونال ��د ترامب بعد
فرتة وجيزة من توليه من�صبه.
بخ�ل�اف رابط ��ة دول جن ��وب �شرق ��ي �آ�سي ��ا املكون ��ة من 10
�أع�ض ��اء ،فه ��ي ت�ض ��م ال�ص�ي�ن والياب ��ان وكوري ��ا اجلنوبية
و�أ�سرتالي ��ا ونيوزيلندا ،ولكن لي� ��س الواليات املتحدة .قال
م�س�ؤول ��ون �إن االتفاقي ��ة ترتك الب ��اب مفتوح ًا �أم ��ام الهند،
التي ان�سحبت ب�سبب معار�ضة حملية �شديدة ملتطلبات فتح
�سوقها ،لالن�ضمام �إىل الكتلة.
قبل اجتم ��اع "القمة اخلا�صة" لل�شراك ��ة �أم�س الأول الأحد،
ق ��ال رئي�س الوزراء الياباين يو�شيهي ��دي �سوغا �إنه �سينقل
بقوة دعم حكومته "لتو�سيع منطقة اقت�صادية حرة وعادلة،
مبا يف ذلك �إمكانية ع ��ودة الهند يف امل�ستقبل �إىل االتفاقية،
وي�أمل يف احل�صول على دعم من بلدان �أخرى".
ويق ��ول منتق ��دو اتفاقي ��ات التجارة احل ��رة �إنه ��ا متيل �إىل
ت�شجيع ال�شركات على نقل وظائف الت�صنيع �إىل اخلارج.
وت�أث ��رت �س ��وق جن ��وب �شرقي �آ�سي ��ا �سريعة النم ��و والتي
ت ��زداد ثرا ًء والت ��ي يبلغ ع ��دد �سكانها  650ملي ��ون �شخ�ص
ب�ش ��دة من الوباء وت�سعى ب�ش ��كل عاجل �إىل �إيجاد حمركات
جديدة للنمو.
كان م ��ن املمك ��ن �أن ت�ض ��م ال�شراك ��ة يف الأ�صل ح ��وايل 3.6
مليار �شخ�ص وت�شمل حوايل ثلث التجارة العاملية والناجت
املحل ��ي الإجم ��ايل العامل ��ي .با�ستثناء الهن ��د ،ال تزال تغطي
�أكرث من ملي ��اري �شخ�ص وما يقرب من ثل ��ث جميع �أن�شطة
التجارة والأعمال.

"للأ�س ��ف يف الع ��راق ال توج ��د �إرادة �سيا�سي ��ة
حقيقية ملكافحة الف�ساد".
�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد
وي�ضي ��ف يف حديثه لـ"امل ��دى" �أن "العراق يعتزم
�إ�ص ��دار �سرتاتيجية وطنية ملكافح ��ة الف�ساد متتد
لأربع ��ة �سن ��وات قادم ��ة تنطل ��ق يف الع ��ام املقبل
ولغاية ."2025
ويو�ضح رحي ��م �أن "ال�سرتاتيجية و�ضعتها هيئة
النزاهة بال�شراكة مع جهات ذات عالقة مثل وزارة
التخطي ��ط ودي ��وان الرقابة املالية وقريب� � ًا ُتر�سل
اىل جمل�س الوزراء للم�صادقة عليها".
و�أك ��د �أن "الع ��راق باعتب ��اره ع�ض ��و ًا يف �إتفاقي ��ة
الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة الف�س ��اد ميكن ��ه ا�سرتجاع
املطلوب�ي�ن من اخلارج ف�ض�ل ً�ا عن �أموال ��ه املهربة
اىل اخلارج".
 230مليار دوالر يف اخلارج
ويك�ش ��ف عن "و�ص ��ول قيمة الأم ��وال املهربة اىل
اخل ��ارج اىل ما يقارب الـ 230ملي ��ار دوالر ،مبين ًا
�أن ��ه "وم ��ن املمك ��ن ا�سرتداده ��ا مبوج ��ب �إتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد".
وينتظ ��ر العراقيون نتائج حمل ��ة االعتقاالت التي
نفذته ��ا اللجن ��ة العليا ملكافحة الف�س ��اد خا�صة بعد
مرور �أ�شهر دون �إعالن �أية نتائج.
وتك�شف ت�سريبات عن و�ص ��ول عدد املعتلقني اىل
" 300معتق ��ل" يواجه ��ون تهم� � ًا خمتلفة وجتري
معهم عمليات حتقيق م�ستمرة.

ب�إج ��راءات جدي ��دة ملواجهة غ�سيل
الأم ��وال يف الع ��راق ع�ب�ر الي ��ات
حمددة �سيت ��م تطبيقه ��ا ،بالإ�ضافة
�إىل وج ��ود فق ��رة مهم ��ة يف قانون
متوي ��ل العجز امل ��ايل والتي تعتمد
عل ��ى �ضريب ��ة الكم ��ارك املفرو�ضة
عل ��ى الب�ضائ ��ع والت ��ي م ��ن خاللها
نع ��رف حجم الأم ��وال التي بالفعل
ا�ستخدمت يف �شراء ب�ضائع و�سلع
للأ�سواق العراقية".
و�أ�ش ��ار ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة
النيابية �إىل �أن "الف�ساد يف العراق
معقد ومت�شعب لك ��ن يف املح�صلة،
ف�س ��اد الأح ��زاب والكت ��ل �أك�ب�ر من
ف�ساد الأفراد".
وق ��ال القيادي يف ح ��زب الف�ضيلة،
مهند العتابي يف ت�صريح متلفز �أن
"عدد ال�شركات امل�سجلة يف العراق
�أكرث من � 64ألف �شركة لدى وزارة
التج ��ارة و�أن ال�ش ��ركات الفعلي ��ة
على الأر� ��ض ال يتجاوز عددها 14
�شرك ��ة و� 50أل ��ف �شرك ��ة املتبقي ��ة
مهمتها غ�سيل الأموال".

المالية النيابية :ثروة العراق في الخارج
تبلغ  87مليار دوالر
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف ع�ضو اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة ثامر
ذيب ��ان� ،أم�س ،ع ��ن حجم الأم ��وال وعقارات
العراق املختفية خارج العراق.
وق ��ال ذيبان يف حديث �صحفي� ،إن “جمل�س
الن ��واب �ش ��كل ع ��ام  2011جلن ��ة برملاني ��ة

حل�ص ��ر الأم ��وال العراقي ��ة خ ��ارج الع ��راق
ليتب�ي�ن �أن  ٨٧ملي ��ار ه ��ي قيم ��ة الأم ��وال
النقدية”.
و�أ�ضاف �أن "العراق ميتلك مزارع �شاي ورز
يف فيتن ��ام وتايالن ��د و�سريالن ��كا كما ميتلك
الع ��راق عق ��ارات �سياحي ��ة وم ��زارع بطاطا
تقدر ب � 36ألف هكت ��ار" ،مبين ًا �أن "العراق

ميتل ��ك مطاع ��م وفن ��ادق من الدرج ��ة الأوىل
يف �إ�سباني ��ا و�إيطالي ��ا وفرن�س ��ا و�أغلب هذه
املرافق ال�سياحية م�ؤجرة".
ولفت ذيبان وهو نائب عن حتالف الفتح �إىل
�أن ��ه "ب�سبب �ضعف التمثي ��ل الدبلوما�سي مل
ي�ستط ��ع الع ��راق املطالب ��ة �أو احل�صول على
�أمالكه املنهوبة يف اخلارج".

العراقيون �أو ًال في قائمة الدول الأكثر �شراء للمنازل في تركيا
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت هيئة الإح�صاء الرتكية ،يوم �أم�س،
�أن العراقي�ي�ن ت�ص ��دروا باق ��ي ال ��دول يف
الأكرث �شراء للعقارات يف تركيا خالل �شهر
ت�شرين الأول املا�ضي.
وقال ��ت الهيئ ��ة يف تقري ��ر لها اطلع ��ت عليه
امل ��دى؛ �إن "تركي ��ا باعت يف �شه ��ر ت�شرين
الأول املا�ضي � 5آالف و 258منز ًال للأجانب
بزي ��ادة بلغ ��ت  ،23.1%مقارن ��ة بنف� ��س

ال�شهر من العام ال�سابق".
وتابع ��ت �أن "�إيران ج ��اءت باملرتبة الثانية
وبين ��ت �أن ا�سطنبول ه ��ي املقاطعة الأوىل حي ��ث ا�ش�ت�رى مواطنوه ��ا  849من ��ز ًال،
التي حققت �ألفي و 458عملية بيع للأجانب ورو�سي ��ا جاءت ثالث ًا وبع ��دد بـ  400منزل،
يف ت�شري ��ن الأول  .2020وج ��اءت �أنطاليا و�أفغان�ست ��ان رابع� � ًا بع ��دد  225من ��ز ًال،
ثاني� � ًا م ��ع  928عملية بي ��ع من ��زل ،و�أنقرة وكازاخ�ستان خام�س ًا وبعدد  213منز ًال.
ثالث� � ًا  347بيع منزل ،ويالوفا مع  187بيع ويت�صدر العراقيون يف قائمة �شراء املنازل
منزل  ،وبور�صة مع  186منزل بيع.
يف تركي ��ا منذ الع ��ام  ،2015يف حني �أعلن
و�أ�ضاف ��ت �أن "العراقي�ي�ن ت�ص ��دروا باق ��ي وزير الداخلية الرتكي �سليمان �صويلو يف
الدول االجنبية يف الأك�ث�ر �شراء للعقارات  13ت�شرين الثاين � ،2020أن �أكرث من 114
يف تركيا خالل �شهر ت�شرين الأول ومبقدار �أل ��ف �شخ� ��ص عراقي يتواج ��دون الآن على
�أرا�ضي بالده.
 909منازل".
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�صنفت
بعد االزمات المالية واالقت�صادية المتتالية التي اجتاحت العراق في �سنواته االخيرةُ ،
االزمة المالية الجارية هي اال�صعب بتاريخ البالد.
وعبر المواطنون عن ا�ستيائهم من تردي او انقطاع مفردات البطاقة التموينية التي من المفتر�ض
ان توزع �شهريا وبموادها الغذائية الكاملة والتي تعتا�ش عليها �شريحة كبيرة من المجتمع العراقي،
في ظل ت�أكيد وزارة التجارة وجود عجز في ت�أمين جميع مفردات البطاقة �شهريا.

بانتظار البطاقة الإلكترونية الموعودة

البطاقة التموينية..
تغيب �أكرث مما تتوفر
�شريحة وا�سعة من المجتمع العراقي تعتا�ش على مفرداتها
 بغداد – �سمر ربيع
ت�صوير :محمود ر�ؤوف

اهتزاز كبير جراء
التخ�صي�صات

املتحدث االعالمي با�سم الوزارة حممد
حن ��ون ق ��ال لـ(امل ��دى)� ،إن "البطاق ��ة
التموينية تعر�ضت الهتزاز كبري جراء
االزم ��ة االقت�صادي ��ة وانخفا�ض ا�سعار
النف ��ط وبالت ��ايل قل ��ة التخ�صي�ص ��ات
املالي ��ة لل ��وزارة ومن ��ذ بداي ��ة 2020
وحت ��ى قب ��ل ف�ت�رة قليل ��ة كان ��ت هن ��اك
�صعوب ��ات ام ��ام وزارة التج ��ارة
بالتزاماته ��ا جت ��اه البطاق ��ة التموينية
من خ�ل�ال التعاق ��د ل�شراء م ��واد ال�سكر
والزيت والرز".
وا�ضاف حنون "،اما مو�ضوع احلنطة
فهو متوفر ب�سبب اخلزين الكبري الذي
يتج ��اوز خم�س ��ة ملي ��ون ط ��ن للحنطة
امل�سوق ��ة م ��ن الفالح�ي�ن و املزارعني"،
مبينا انه " ح�صلت الوزارة قبل ثالثني
يوم ��ا عل ��ى مبل ��غ  91ملي ��ار دين ��ار مت
التعاق ��د عل ��ى �ش ��راء اكرث م ��ن  80الف
ط ��ن من م ��ادة ال�سكر و 76ملي ��ار دينار
ح�صلت عليه الوزارة كتخ�صي�ص مايل
ل�شراء اكرث من  50الف طن اي ما يكفي
ل�شهر ون�صف من هذه املادة".
وكان مواطنون قد اعربوا عن قلقهم من
انقطاع ما تبق ��ى من البطاقة التموينية
يف ظل ازمة ت�أخر الرواتب.
واك ��د املتحدث با�سم التجارة على انه "
التوج ��د يف االفق احلايل نوايا لإيقاف
جتهي ��ز املفردات التمويني ��ة ،لكن هناك
جلن ��ة حكومي ��ة تدر�س و�ض ��ع البطاقة
التمويني ��ة برئا�سة ال�سي ��د وزير العمل
و ممثل ��ه ب ��كل الوزارات وه ��ذه اللجنة
خرج ��ت بتو�صي ��ات مهم ��ه اىل جان ��ب
اال�سيرتتيجي ��ات و املح ��اور الث�ل�اث
الت ��ي خرجت بها وزارة التجارة والتي
تن� ��ص عل ��ى ( ام ��ا ان تدف ��ع احلكوم ��ة
مبال ��غ العق ��ود بالتق�سي ��ط او توجي ��ه
مف ��ردات البطاقة اىل العوائ ��ل الفقرية
و امل�ستحق ��ة وامل�شمول ��ة بالرعاي ��ة
االجتماعي ��ة او من خ�ل�ال توفري املبالغ
ب�ش ��كل كام ��ل م ��ن خ�ل�ال توف�ي�ر مبالغ
التعاقدات)".
 4وجبات تم توزيعها في 2020

ومت جتهي ��ز ارب ��ع وجب ��ات م ��ن م ��ادة
ال ��رز ومثله ��ا مل ��ادة ال�سكر خ�ل�ال العام
اجلاري ،فيما الوزارة م�ستمرة بالعمل
عل ��ى جتهيز اربع وجبات من مادة زيت
الطع ��ام يف االي ��ام املقبل ��ة ،وي�ستم ��ر
توزي ��ع احلنط ��ة حي ��ث مت ��ت دع ��وة
املطاح ��ن ال�ست�ل�ام احل�ص ��ة التا�سع ��ة،
وبالت ��ايل جتهي ��ز املواطن�ي�ن يف االيام
املقبلة مبادة الطحني بح�سب الوزارة.
وتاب ��ع حنون ان "وزارة التجارة حتى
االن ا�ستلم ��ت ما مقداره  400اىل 450
ملي ��ون دوالر وه ��ذا املبل ��غ يكف ��ي اىل
ثل ��ث الكمي ��ات املجه ��زة للمواطنني الن
امليزانية املخ�ص�صة للبطاقة التموينية
هي ملي ��ار و 500دوالر ،اي املبلغ ي�سد
فقط  35%مما هو مطلوب".
وق ��د اعتمد نظام البطاقة التموينية يف
العراق بعيد �صدور قرار جمل�س الأمن
ال ��دويل رق ��م  661ال�ص ��ادر بتاري ��خ 6
�أغ�سط� ��س� /آب  1990اي بعد احل�صار
االقت�ص ��ادي ال ��ذي فر� ��ض عل ��ى البالد
�آنذاك.
فيما ا�شتك ��ى وكيل احل�ص ��ة التموينية
يف منطق ��ة الكاظمي ��ة ،ال�سي ��د (ح .ب.
م) والذي مل يود الك�شف عن ا�سمه ،من
ع ��دم ان�ص ��اف وزارة التج ��ارة للوكالء
م ��ن خ�ل�ال ع ��دم تخ�صي� ��ص رواتب او
حوافز لهم.
وق ��ال لـ(امل ��دى) ان ��ه "يج ��ب ان�ص ��اف

الوكي ��ل من قب ��ل الوزارة فه ��و مواطن
وم�س� ��ؤول عن عائل ��ة ولدي ��ه التزامات
معي�ش ��ية م ��ن ايج ��ارات واج ��ور عمال
ومول ��دة وغريه ��ا ،واالرب ��اح الت ��ي
يح�ص ��ل عليه ��ا كوكي ��ل م ��واد غذائي ��ة
قليلة ج ��دا ،نتمنى من الوزارة ان تلبي
مطلبنا".
وا�ض ��اف "مل نبل ��غ بانقط ��اع البطاق ��ة
التموينية او ت�سلي ��م مبالغ مالية بديلة
عنه ��ا كما ي�شاع بني فرتة واخرى حيث
جهزن ��ا املواطن�ي�ن بثم ��ان ح�ص�ص من
الطحني منذ بداية  2020وحتى ال�شهر
الثامن".
وتابع "وفيما يخ�ص املواد اال�ستهالكية
كال�سك ��ر والزي ��ت وال ��رز مت ت�سليمه ��ا
كاملة ال�شه ��ر االول والثاين وانقطعت
يف ال�شهر الثالث والرابع ومت التجهيز
يف ال�شه ��ر اخلام� ��س وانقطعت جمددا
يف ال�شه ��ر ال�ساد� ��س فيم ��ا وزعت مادة
ال ��رز فق ��ط يف ال�شه ��ر ال�ساب ��ع وعادت
لتنقط ��ع جم ��ددا يف الثام ��ن والتا�س ��ع
وا�ست�ؤنف ��ت لتت ��م تكملة ح�ص ��ة ال�شهر
ال�سابع يف ال�شهر العا�شر".
وب�ي�ن ان "جائح ��ة كورون ��ا جعلتن ��ا
نو�ص ��ل امل ��واد الغذائي ��ة اىل البي ��وت
ا�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ولت�سهي ��ل العم ��ل يف
ظل الوباء امل�ستج ��د ا�ستحدثنا �صفحة
عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل في�سب ��وك با�سم
الوكالة ويتم ن�شر كل ما يخ�ص البطاقة
التمويني ��ة في ��ه او عن ��د و�ص ��ول املواد
يت ��م ا�شع ��ار املواط ��ن الكرتوني ��ا منعا
للزحامات".
واك ��د يف ذات ال�سي ��اق ال�سي ��د � ��س� .أ،
وكي ��ل منطق ��ة ح ��ي الع ��دل يف بغ ��داد،
لـ(امل ��دى) ان "امل ��واد الت ��ي ت ��وزع على
املواط ��ن هي الطح�ي�ن وال�سكر والزيت

وال ��رز فق ��ط حي ��ث مت الغ ��اء احللي ��ب
وحلي ��ب االطفال وامل�ساحي ��ق وال�شاي
والبقوليات منذ عام ."2007
وا�ض ��اف انه "كان ��ت اجور نق ��ل املواد
الغذائي ��ة والطح�ي�ن تق ��ع عل ��ى عات ��ق
وزارة التج ��ارة لك ��ن بعد الع ��ام 2003
ا�صبح ��ت عل ��ى الوكي ��ل ومن ��ذ خم� ��س
�سن ��وات يت ��م ا�ستقط ��اع مبل ��غ احل�صة
كام�ل�ا من الوكيل وال يتم جتهيزه كامال
وال يتم ا�سرتجاع املبل ��غ املدفوع وهذا
االمر يعاين منه اكرث الوكالء".
وار�سل ��ت جري ��دة (امل ��دى) العدي ��د من
الر�سائ ��ل الت ��ي حتم ��ل ت�س ��ا�ؤالت ع ��ن
مو�ض ��وع البطاقة التموينية اىل جانب
العديد م ��ن االت�صاالت اىل النائب وليد
ال�سه�ل�اين ع�ض ��و جلن ��ة اخلدم ��ات يف
جمل�س النواب لكنه مل يرد عليها.
مخاوف من توقف توزيعها

ويف �سياق مت�صل ،اعت ��اد املواطن ابو
حمم ��د م ��ن �سكن ��ة مدين ��ة ال�سيدية يف
بغداد عل ��ى اال�ستالم ال�شه ��ري ملفردات
البطاق ��ة التمويني ��ة الت ��ي طالها الكثري
م ��ن التقلي� ��ص والت�أخ�ي�ر بح�سب قوله
جلري ��دة (امل ��دى)" ،يف �سن ��ة 2020
اجلاري ��ة وامل�شارف ��ة عل ��ى االنته ��اء
ا�ستلمنا املواد الغذائية بح�سب البطاقة
التمويني ��ة �سب ��ع م ��رات فق ��ط ولي�ست
كامل ��ة ف�شهر نت�سل ��م الطح�ي�ن وال�شهر
الذي يليه زيت و�سكر وهكذا".
وا�ض ��اف ان "خماوفن ��ا الي ��وم م ��ن
انقطاعه ��ا كليا ،نحن نتمن ��ى ان ت�سعى
احلكوم ��ة لإ�ضاف ��ة م ��واد اخ ��رى اليها
واع ��ادة ماح ��ذف منه ��ا يف ال�ساب ��ق
كامل�ساحي ��ق وال�ش ��اي والبقولي ��ات"،
مبين ��ا انه "يتم دفع اج ��ور املواد كاملة
للوكي ��ل وال نت�سل ��م اال م ��ادة او مادتني
على ام ��ل التعوي� ��ض وا�ستالمه ��ا فيما
بعد".
وقال ��ت ال�سي ��دة ام م�صطف ��ى لـ(املدى)
اننا "ت�سلمنا يف ال�شهر ال�ساد�س ح�صة

ال�شهر اخلام� ��س وكانت جيدة جدا بعد
طول انقطاع املواد الغذائية وهي �سكر
وزي ��ت ورز عن�ب�ر (اليا�سم�ي�ن) نوعية
جي ��دة ج ��دا وبعده ��ا ع ��اد االنقط ��اع..
نطال ��ب ان ت�ستمر ج ��ودة املواد املقدمة
من ال ��وزارة" ،مبينة انه "احيانا يكون
الطح�ي�ن رديئا و�أحيان ��ا اخرى لي�س له
مثي ��ل على الرغم من ان ��ه عراقي املن�ش�أ
لكنه عايل اجلودة".
وتتاب ��ع "يف بع�ض االحي ��ان نبيع مادة
الطحني وال ��رز للوكيل مبا�ش ��رة ل�شدة
ردائته ��ا" ،مت�سائلة :ملاذا تقدم لنا هكذا

ح�ص� ��ص رديئ ��ة وي�ستقط ��ع مبلغ  750دون تالع ��ب وحتقق العدال ��ة يف ت�سلم
دين ��ار للف ��رد الواح ��د اي انه ��ا لي�س ��ت املواد".
جمانا.
�ستحجب عن مجاميع كبيرة
فيم ��ا او�ض ��ح املواط ��ن �سم�ي�ر الع ��اين
لـ(امل ��دى) ان" البطاق ��ة التمويني ��ة هي �إىل ذل ��ك ،ك�ش ��ف وزي ��ر التج ��ارة عالء
توج ��ه لإط�ل�اق
م�ص ��در معي�ش ��ة للكث�ي�ر م ��ن الفق ��راء اجلب ��وري ،وج ��ود ّ
واملتعففني يف البلد ف�ل�ا يجب التالعب م�شروع ينظم عمل البطاقة التموينية،
بها مطلق ��ا فهناك م ��ن الي�ستطيع �شراء وت�ستقط ��ع ح�ص� ��ص املتوف�ي�ن
وامل�سافرين ،ف�ضال عن حجبها عن ذوي
كيلو الطحني او الرز".
وا�ضاف "نتمنى م ��ن الوزارة اال�سراع الدخول العالية.
يف العم ��ل بالبطاق ��ة االلكرتونية النها وقال اجلب ��وري ،يف ت�صريح �صحفي،
ت�ضم ��ن و�ص ��ول امل ��واد وا�ستالمه ��ا تابعت ��ه (امل ��دى) �إن “ال ��وزارة �س ُتطلق
م�شروعً ��ا متوين ًي ��ا م ��ن �ش�أن ��ه �أن
يجن ��ب املواط ��ن املراجع ��ات �إىل فروع
التموي ��ن” ،الف ًت ��ا �إىل �أن ��ه “يوج ��د
حال ًي ��ا تع ��اون م ��ع وزارة الداخلي ��ة
بغي ��ة اال�ستفادة من معلوم ��ات البطاقة
املوح ��دة لإجن ��از اجل ��زء الأك�ب�ر م ��ن
البطاقات التمويني ��ة الإلكرتونية التي
�سيت ��م ا�ستخدامه ��ا ل�ضم ��ان ح�ص ��ول
املواط ��ن على املف ��ردات ،وكذل ��ك �سيتم
الربط مع ال ��وزارة املذكورة لال�ستفادة
من بيانات امل�سافرين”.
و�أ�ض ��اف� ،أن “ال ��وزارة عمل ��ت عل ��ى
حج ��ب البطاق ��ة التمويني ��ة م ��ن ذوي
الدخول العالية ،وكذلك قامت بالتعاون
م ��ع وزارة ال�صح ��ة لغر� ��ض حج ��ب
املتوف�ي�ن ،وعمل ��ت عل ��ى �إيج ��اد برامج
ر�صينة الكت�شاف املكررين ،ومطالبتهم
بت�سديد املبالغ امل�صروفة عن احل�ص�ص
من دون وج ��ه حق” ،مبين� � ًا �أن “هناك
تعاو ًنا م ��ع وزارة الداخلية بخ�صو�ص
امل�سافري ��ن ،وم ��ع وزارة العم ��ل بغي ��ة
�إي�صال املفردات للم�ستحقني فعال”.
و�أك ��د اجلب ��وري �أن “ال ��وزارة عمل ��ت
وبخطوات ج ��ادة لإي�صال املفردات �إىل
امل�سته ��دف احلقيق ��ي ،والق�ض ��اء عل ��ى
اله ��در يف امل ��ال الع ��ام ،وهن ��اك تعاون
� ً
أي�ض ��ا م ��ع برنام ��ج الغ ��ذاء ،حي ��ث مت
التطبيق يف �أكرث من حمافظة” ،م�شريًا
�إىل �أن “الوزارة و�أثناء توزيع البطاقة
التمويني ��ة اكت�شفت �أع ��دادا كبرية جدًا
من املتوفني من خالل حث املواطن على
الإب�ل�اغ عن تل ��ك احل ��االت ،ومت �شطب
ح�ص�صهم ف ��و ًرا حيث �أن ف�ت�رة توزيع
البطاقة حال ًي ��ا هي فرتة �إعفاء قانوين،
لذل ��ك كان هن ��اك �إقب ��ال م ��ن املواطن�ي�ن
بالإبالغ”.
وتاب ��ع �أن “ال ��وزارة اتخ ��ذت خطوات
للنهو� ��ض بالبطاقة التموينية من خالل
االعتم ��اد على املنت ��ج املحل ��ي بالن�سبة
ملح�ص ��ول احلنطة وكذل ��ك بالن�سبة �إىل
ال�سكر وزيت الطعام.
البطاقة الإلكترونية
المنتظرة

وفيم ��ا يخ� ��ص البطاق ��ة التمويني ��ة
االلكرتوني ��ة املنتظ ��رة ،ب ��د�أ امل�ش ��روع
جتريبيا يف حمافظت ��ي بغداد ودهوك،
اعقبتها  6حمافظات اخرى منها االنبار
وذي ق ��ار واملثن ��ى ،حي ��ث مت اختي ��ار
ق�ض ��اء او ناحية لتجربة ه ��ذا امل�شروع
فيها ،با�ش ��راف برنامج الغ ��ذاء العاملي
م ��ن دون ان يكلف الدول ��ة اي مبالغ او
متعلق ��ات مالية ومن امل�ؤم ��ل ان يق�ضي
ه ��ذا امل�ش ��روع على الي ��ات الف�س ��اد من
خالل االعتماد على ب�صمة العني.
وقال بيان �صادر عن وزارة التجارة يف
وق ��ت �سابق� ،إن الوزير عالء اجلبوري
�أك ��د خالل تر�ؤ�سه اجتم ��اع هيئة الر�أي
يف الوزارة على "�أهمية تفعيل البطاقة
الإلكرتوني ��ة مب ��ا ي�سه ��م يف االرتق ��اء
بالعم ��ل وخا�صة يف مو�ض ��وع البطاقة
التموينية واملراكز التموينية ،و�أن يتم
�صرف نوعني من البطاقة الإلكرتونية،
�إحداه ��ا خم�ص�ص ��ة للعوائ ��ل الفق�ي�رة
والثاني ��ة للعوائل التي لها م�صدر مايل
ومعي�شي وميكن �أن توفر مواد غذائية
من خ�ل�ال مرتباته ��ا ،وبح�س ��ب البيان
ف�إن الوزي ��ر يرى �أن حتدي ��ات الوزارة

تتطل ��ب التن�سي ��ق مع جه ��ات حكومية
�أخ ��رى بخ�صو� ��ص مل ��ف البطاق ��ة
التمويني ��ة الإلكرتوني ��ة ب�ش ��كل يخدم
�شريح ��ة كبرية م ��ن الفق ��راء و�ضرورة
حتدي ��د جترب ��ة البطاق ��ة الإلكرتوني ��ة
ومعاي�ي�ر العمل به ��ا ف�ضال عم ��ا تقدمه
م ��ن م�ساعدة املواطن�ي�ن واجلهات ذات
العالقة كونها ت�سهم يف توفري ال�شفافية
يف حال ورود حاالت اخلط�أ ويف �إبالغ
املواط ��ن ع ��ن امل ��واد الغذائي ��ة املجهزة
�ضمن مفردات البطاقة التموينية.
ولك ��ن حت ��ى االن وم ��ع اقرتابن ��ا م ��ن
نهاي ��ة �سن ��ة  2020مل يت ��م العمل جديا
وعل ��ى ار�ض الواقع مب�ش ��روع البطاقة
االلكرتونية ،حيث �ص ��در بيان �صحفي
تابعت ��ه جري ��دة (املدى) ،م ��ن قبل مدير
ع ��ام دائ ��رة التخطي ��ط واملتابع ��ة يف
ال ��وزارة ،ابته ��ال ها�شم �صاب ��ط ،ب�أنه
مت "توجي ��ه ف ��روع التموي ��ن كاف ��ة
لل�شروع بعملية توزيع ق�سيمة البطاقة
التمويني ��ة اجلدي ��دة  2021عن طريق
ال ��وكالء م ��ن خ�ل�ال ح�ضوره ��م اىل
الف ��رع التموين ��ي" ،م�ضيف ��ة ان "فرتة
التوزي ��ع �ستكون فرتة عفو لالبالغ عن
امل�سافرين واملتوف�ي�ن ،ليت�سنى للدائرة
�شطبهم من البطاق ��ة التموينية بح�سب
ال�ضواب ��ط والتعليمات املعمول بها يف
ال ��وزارة به ��ذا اخل�صو� ��ص" ،مما يدل
على ان عام � 2021سيكون مكمال للعمل
بالبطاقة التموينية القدمية.
وكان جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي يف
 2017ق ��د �أق ��ر مق�ت�رح قان ��ون البطاقة
التموينية االلكرتوني ��ة و�صادقت عليه
رئا�سة اجلمهوري ��ة ا�ستنادًا اىل احكام
البن ��د (اوال) م ��ن امل ��ادة ( )61والبند (
ثالث ��ا) م ��ن امل ��ادة (  )73م ��ن الد�ستور،
وبا�ش ��راف اللجن ��ة املالي ��ة و جلن ��ة
اخلدم ��ات واالعم ��ار اىل جان ��ب جلن ��ة
االقت�صاد واال�ستثمار.
وق ��د عق ��د يف وزارة التج ��ارة اجتماع
م�شرتك بني دائ ��رة التخطيط واملتابعة
وق�س ��م تقني ��ة املعلوم ��ات يف االمان ��ة
العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء وبرنام ��ج
التغذي ��ة العاملية التابع ل�ل�امم املتحدة
ووزارة الداخلي ��ة ملناق�ش ��ة مو�ض ��وع
ا�ستكم ��ال االعم ��ال مل�ش ��روع البطاق ��ة
التمويني ��ة املدع ��م م ��ن قب ��ل برنام ��ج
التغذي ��ة العاملي ��ة يف ال�ساد�س من �شهر
نوفمرب اجلاري.
وذك ��ريف البي ��ان ال ��ذي ن�ش ��ره املكت ��ب
االعالم ��ي لل ��وزارة وتابعت ��ه جري ��دة
(املدى) ان "م�شروع البطاقة التموينية
االلكرتوني ��ة يت ��م م ��ن خ�ل�ال رب ��ط
منظوم ��ة و�سطية ب�ي�ن وزارة التجارة
ووزارة الداخلي ��ة باعتباره ��ا متتل ��ك
قاعدة بيان ��ات حول ا�سم ��اء امل�سافرين
والوفيات والوالدات".
واو�ض ��ح البي ��ان ان "اله ��دف م ��ن
الربنام ��ج ه ��و للحد م ��ن ح ��االت الهدر
باملال الع ��ام التي قد حت�ص ��ل من خالل
ح ��االت التك ��رار واال�سم ��اء الوهمي ��ة
ف�ض�ل�ا عن اختزال الوق ��ت واملراجعات
للمواطن�ي�ن ع ��ن طري ��ق تطبي ��ق ميكن
تن�صيب ��ه على اجه ��زة املوباي ��ل ،وهذا
التطبي ��ق �سيمكن املواط ��ن من حتديث
بيانات البطاقة التموينية والتي تتمثل
بادخ ��ال �ص ��ورة للبطاق ��ة املوح ��دة مع
كتاب ��ة اال�س ��م الثالث ��ي والتول ��د ويت ��م
ا�ست�ل�ام رقم خا� ��ص ل�صاح ��ب البطاقة
ومن خالله ميكن اج ��راء عملية ال�شطر
والنقل واال�ضافة".
والي ��زال املواطن ��ون يرتقب ��ون م ��ا
�ست�ؤول له االي ��ام املقبلة يف ظل ت�أخري
ت�سلم رواتب موظفي الدولة وماجتلبه
له ��م البطاق ��ة التمويني ��ة غ�ي�ر املتوقع
ا�ستمرارها من عدمه حيث ان ا�ستمرار
انخفا� ��ض ا�سع ��ار النف ��ط واالزم ��ة
االقت�صادية القائمة جعلت العراق امام
حت ��د ه ��و اال�صعب عل ��ى م ��ر ال�سنوات
ال�سابقة .
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الوطني يختم مع�سكر دبي ب َمه ّمة �صعبة �أمام �أوزبك�ستان

بعبارة أخرى
 علي رياح

 ت�������ص���اع���د امل����ط����ال����ب����ات ال�������ش���ع���ب���ي���ة ب�����ع�����ودة ي����ا�����س��ي�ن وج���������س��ت�ن وح���م���د
 بغداد  /حيدر مدلول

ا�ستثمار فر�صة �إقام ��ة بطولة دولية ودية
رباعي ��ة يف مدينة دبي من خ�ل�ال مفاحتة
االحت ��اد الإمارات ��ي لك ��رة الق ��دم ب�ش� ��أن
�إمكاني ��ة م�شارك ��ة الع ��راق فيه ��ا والت ��ي
�ستك ��ون فر�ص ��ة جدي ��دة م ��ن �أج ��ل زيادة
االن�سج ��ام والتفاه ��م ب�ي�ن الالعبني ورفع
درجة اجلاهزية واال�ستفادة الق�صوى من
االحتكاك باملنتخبات املناف�سة الأخرى.

تنتظر منتخبن ��ا الوطني لكرة القدم مهمة
�صعبة �أم ��ام نظريه منتخ ��ب �أوزبك�ستان
يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء الي ��وم
الثالث ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى ملع ��ب )
�سيفينث(مبدين ��ة دب ��ي الإماراتي ��ة يف
خت ��ام املع�سك ��ر التدريب ��ي ال ��ذي ا�ستم� � ّر
مل ��دة ثمانية �أي ��ام متتالية وف ��ق اجراءات
احرتازي ��ة �صحّ ي ��ة ووقائي ��ة مت و�ضعه ��ا
مبوجب الربوتوكول ال�صحّ ي ال�شامل من
قبل االحت ��اد الدويل لكرة الق ��دم يف �إطار
التح�ضريات الأخرية ال�ستكمال اجلوالت
الأرب ��ع املتبقية من ال ��دور الثاين حل�ساب
املجموع ��ة الثالثة بالت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�شرتكة امل�ؤهّ لة لبطولة ك�أ�س العامل لكرة
الق ��دم  2022بقطر ونهائي ��ات ك�أ�س �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم  2023بال�صني الت ��ي �ستقام
خالل �شهري �آذار وحزيران العام املقبل.

المهمة ال�صعبة

معالجة الأخطاء

وعم ��ل امل ��درب ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت�ش ومالكه امل�ساعد خالل الوحدات
التدريبية الأخرية التي جرت على ملعب
االحت ��اد مبدين ��ة دب ��ي الإماراتي ��ة على
معاجل ��ة الأخط ��اء الكث�ي�رة الت ��ي وق ��ع
فيها العبو املنتخ ��ب الوطني لكرة القدم
يف املب ��اراة الأوىل الت ��ي خا�ضوه ��ا �أمام
املنتخ ��ب الأردين ال�شقي ��ق م�س ��اء ي ��وم
اخلمي� ��س املا�ضي من �أجل ع ��دم تكرارها
م ��رة �أخ ��رى اىل جان ��ب و�ض ��ع اللم�سات
الأخرية على القائم ��ة الأ�سا�سية املكوّ نة
م ��ن  11العب� � ًا وطريق ��ة اللع ��ب الت ��ي
تتنا�سب مع نظرائهم من العبي املنتخب
الأوزبكي لكرة الق ��دم من �أجل اخلروج
بنتيج ��ة �إيجابي ��ة يف النهاي ��ة ال�ستع ��ادة
ثق ��ة اجلماهري بهم من جديد بعد ال�صورة
امله ��زوزة الت ��ي ظه ��ر ب ��ه ع ��دد كب�ي�ر م ��ن
الالعب�ي�ن وخا�صة من يلعبون يف �صفوف
الف ��رق املحلية ب ��دوري الك ��رة املمتاز يف
املو�س ��م اجل ��اري برغ ��م التربي ��رات التي
قدّموه ��ا بابتعادهم ع ��ن املالعب لأكرث من
ع ��ام واحد ب�سبب ا�ستمرار �أزمة فايرو�س
كورون ��ا (كوفيد )19والظ ��روف ال�صعبة
الت ��ي عا�شوها م�ساء الأربعاء املا�ضي بعد
�إلغ ��اء الوح ��دة التدريبي ��ة والأنب ��اء التي
تداول ��ت يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام بظهور عدد
كبري من اال�صابات بالفايرو�س بني الوفد
واحتم ��ال �إلغاء مب ��اراة الن�شامى التي مت

كاتانيت�ش

منتخبنا ينهي حت�ضرياته ملالقاة �أوزبك�ستان
الت�أ ّك ��د ب�إجرائه ��ا �صباح الي ��وم التايل من
ال�شرك ��ة ال�سويدي ��ة
قب ��ل
الراعية للمع�سكر.
المبعدين
عودة ُ

وب ��ات م ��ن ال�ض ��روري عل ��ى
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد كرة
الق ��دم برئا�س ��ة �إي ��اد بني ��ان �أن تعق ��د
اجتماع ًا ا�ستثنائي ًا م ��ع املدرب �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش من �أجل ح�سم ع ��ودة الالعبني
املحرتف�ي�ن يف الدوريات اخلارجية الذين
مت ا�ستبعادهم من قبله ويقف يف مقدمتهم
�أحم ��د يا�س�ي�ن وج�س�ت�ن م�ي�رام وجيلوان
حم ��د ا�ستجاب ��ة للن ��داءات الكث�ي�رة التي
طالب فيه ��ا النقاد واملح ّلل ��ون واملتابعون
ل�ش� ��ؤون الك ��رة العراقي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة
الأخرية يف ّ
ظل امل�ستوي ��ات الرفيعة التي
يقدّمونه ��ا مع الأندية الت ��ي يدافعون عنها
املا�سة
خ�ل�ال املو�س ��م اجل ��اري واحلاج ��ة ّ
لعودته ��م اىل �صفوف �أ�س ��ود الرافدين من
�أج ��ل تعزي ��ز ال�صف ��وف وال�سيم ��ا يف ّ
ظل
العالق ��ة الوثيقة والأخوي ��ة التي تربطهم
م ��ع زمالئه ��م م ��ن املح ّلي�ي�ن واملحرتف�ي�ن
يف الدوري ��ات الآ�سيوي ��ة والأفريقي ��ة
املتواجدي ��ن حالي� � ًا يف القائم ��ة النهائي ��ة
مبع�سك ��ر دب ��ي الإمارات ��ي اىل جانب

مطالبة املالك التدريب ��ي للمنتخب بالقيام
بزي ��ارات مكوكي ��ة اىل �أندي ��ة (ال ��زوراء
والقوة اجلوي ��ة وال�شرطة) وطلب تقارير
فنية وبدنية وطبية �شاملة من مدربي تلك
الف ��رق بخ�صو� ��ص النج ��وم املتواجدي ��ن
�ضمن �أ�سود الرافدين ،كما هو احلال الذي
يتبع ��ه عدد كب�ي�ر م ��ن مدرب ��ي املنتخبات
الأربعني امل�شاركة يف املجموعات الثمانية
يف مناف�س ��ات ال ��دور الث ��اين بالت�صفيات
الآ�سيوية امل�شرتكة.
المباريات الودية

ويراه ��ن ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي العراق ��ي
توفري عدد م ��ن املباريات الودي ��ة الدولية
ملنتخبن ��ا خ�ل�ال الف�ت�رة املقبل ��ة وخا�ص ��ة
ب�شه ��ر كان ��ون الث ��اين  2021ال ��ذي ح� �دّد
فيه االحتاد ال ��دويل لكرة القدم الفرتة من
الرابع والع�شرين م ��ن ال�شهر ذاته ولغاية
الأول م ��ن �شه ��ر �شب ��اط ك�أي ��ام (فيفا دي)
مت تعوي�ضه ��ا ب�ش ��كل خا� ��ص للمنتخب ��ات
الآ�سيوي ��ة لك ��رة الق ��دم م ��ن �أج ��ل خو�ض
مباري ��ات ودي ��ة �أو ر�سمي ��ة بد ًال م ��ن �أيام
(فيف ��ا دي) ل�شه ��ر �أيلول املا�ض ��ي الذي مت
�إلغا�ؤه ��ا ب�سب ��ب ا�ستمرار ّ
تف�ش ��ي جائحة
(كوفيد )-19وفر�ض املزيد من قيود حركة
ال�سف ��ر بني بل ��دان الق ��ارة حي ��ث يتوجّ ب

و�أ�صبح ��ت مهم ��ة منتخبن ��ا الوطني لكرة
الق ��دم يف غاي ��ة ال�صعوب ��ة النت ��زاع �ست
نق ��اط يف املواجه ��ات الث�ل�اث امل�صريي ��ة
الت ��ي �سيخو�ضه ��ا �أم ��ام منتخب ��ات هونغ
كونغ وكمبوديا و�إيران خالل �شهري �آذار
وحزيران م ��ن العام املقبل برغ ��م ت�صدّره
ترتي ��ب املجموع ��ة الثالث ��ة بر�صي ��د 11
نقط ��ة يف ختام اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة بحكم
وج ��ود مناف�سة �شديدة م ��ن قبل املنتخبني
البحرين ��ي الو�صيف والإي ��راين �صاحب
املرك ��ز الثال ��ث عل ��ى بطاقت ��ي الت�أهل اىل
ال ��دور الثال ��ث احلا�س ��م من بطول ��ة ك�أ�س
الع ��امل لكرة الق ��دم  2022وخا�صة الأخري
الذي خا� ��ض �أربع مباري ��ات فقط ،ورغبة
احتاده ومدربه الكرواتي يف الرتبّع على
مرك ��ز ال�ص ��دارة م ��ن خالل ني ��ل  12نقطة
يف اجل ��والت الأربع املتبقي ��ة له يف الدور
الث ��اين اىل جان ��ب �أن الأحم ��ر البحريني
حامل لق ��ب الن�سخ ��ة الأخرية م ��ن بطولة
ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي لكرة الق ��دم ي�سعى
من خالل مدرب ��ه الربتغايل هيل ��وا �سوزا
اىل �أن يك ��ون �ضم ��ن املنتخب ��ات  12التي
�ست�شارك يف الدور النهائي من الت�صفيات
القاري ��ة نظر ًا لعدم تل ّقي ��ه �أية هزمية حتى
الآن ،وكذل ��ك حج ��زه تذك ��رة العب ��ور اىل
الن�سخ ��ة الثامن ��ة ع�شرة م ��ن بطولة ك�أ�س
�آ�سيا لكرة القدم.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن القائم ��ة النهائي ��ة
ملنتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم الت ��ي مت
اختياره ��ا ملع�سكر مدينة دب ��ي الإماراتية
تت�ألف من حممد حميد وجالل ح�سن وفهد
طال ��ب وم�صطفى حممد ج�ب�ر وعالء علي
مه ��اوي وميث ��م جبار و�سع ��د ناطق وعلي
فائز و�أحمد �إبراهيم وعلي عدنان وح�سن
رائ ��د خلط الدف ��اع وب�ش ��ار ر�س ��ن وهمام
طارق و�أجم ��د عطوان كاظم وحممد قا�سم
ماج ��د وحمم ��د مزه ��ر و�إبراهي ��م باي� ��ش
وحمم ��د ر�ضا خل ��ط الو�س ��ط ومهند علي
كاظم و�أمين ح�سني خلط الهجوم.

قطر تجهّز متط ّلبات دوري �آ�سيا ب�أعلى المعايير العالمية
الدوحة  /خا�ص باملدى
تفق ��د وف ��د االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
املالع ��ب التي �ست�ض ّي ��ف مناف�س ��ات بطولة
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لأندي ��ة �شرق ��ي القارة
والت ��ي تنطل ��ق مناف�ساته ��ا غ ��د ًا الأربع ��اء
وت�ستم ��ر حت ��ى  13كان ��ون الأول املقب ��ل
بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة ،حيث تتناف�س
الف ��رق امل�شارك ��ة للت� ّأه ��ل �إىل نهائي دوري
�أبطال �آ�سيا يف مواجهة فريق بري�سبولي�س

الإيراين  19ال�شهر القادم يف الدوحة .
وج ��اءت زي ��ارة وف ��د االحت ��اد الآ�سي ��وي
ملالع ��ب البطول ��ة وفق� � ًا ملهام ��ه التنظيمي ��ة
الرئي�سة ،كما عقد الوفد عدّة اجتماعات مع
م�س� ��ؤويل اللجنة املحلي ��ة املنظمة ،وكانت
املخ�ص�صة
هن ��اك زي ��ارات �أخ ��رى للفن ��ادق ّ
للمنتخب ��ات وم�س�ؤويل االحت ��اد الآ�سيوي
وح ّكام البطولة.
و�أ�ش ��اد وفد االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم
باال�ستعدادات والتح�ضريات النهائية التي

اتخ ��ذت ال�ستقب ��ال احل ��دث الق ��اري الكبري
واجلاهزي ��ة الكب�ي�رة الت ��ي عليه ��ا مالع ��ب
البطولة وهي ملعب خليفة الدويل ،وملعب
املدين ��ة التعليمية ،وملع ��ب اجلنوب ،وهي
مالع ��ب بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل  2022قط ��ر
ف�ض ًال عن ملعب جا�سم بن حمد بنادي ال�سد
الريا�ضي .
وث ّم ��ن الوف ��د الآ�سي ��وي اجله ��ود الكب�ي�رة
الت ��ي بذلتها اللجنة املحلي ��ة املنظمة والتي
مل ت ّدخ ��ر جه ��د ًا يف توف�ي�ر كاف ��ة املتطلبات

جنوم الزوراء ينت�صرون على كورونا

اخلا�ص ��ة يف مناف�س ��ات �أندية �شرق ��ي �آ�سيا
وفق� � ًا لأعل ��ى املعاي�ي�ر العاملي ��ة ،م�شي ��د ًا
يف الوق ��ت نف�س ��ه بالإج ��راءات ال�صحّ ي ��ة
والربوتوكول الطبي ال�صارم املُعتمد الذي
ال�صلة
تتبعه اللجنة املنظمة واجلهات ذات ِ
يف دولة قطر.
و�أك ��د الوف ��د �أن ه ��ذه اجلاهزي ��ة والنجاح
املُرتق ��ب ال ��ذي نتو ّقع ��ه لي�س بغري � ٍ�ب على
قط ��ر ،ال�سيم ��ا �أن املناف�س ��ات ت�أت ��ي يف ظ ّل
ظروف �صعبة تتم ّثل يف (كوفيد  )19ولكن

قط ��ر عوّ دتنا عل ��ى اال�ست�ضاف ��ات الناجحة
دائم� � ًا ،وكان ��ت �آخره ��ا مناف�س ��ات دوري
�أبطال �آ�سيا لأندية غرب القارة .
ويتواج ��د وف ��د االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
الق ��دم يف الدوح ��ة منذ ع ��دة �أي ��ام ملبا�شرة
كاف ��ة الرتتيب ��ات التي تتع ّل ��ق بالبطولة من
خالل التوا�صل مع اللجن ��ة املحلية ّ
املنظمة
واللج ��ان العامل ��ة حتت مظ ّلته ��ا والوقوف
عل ��ى كاف ��ة الإج ��راءات التي ُت�سه ��م بنجاح
املناف�سات .

التجريب  ..والتخريب!
يُقب ��ل منتخبنا الك ��روي على وديت ��ه الثانية �أم ��ام �أوزباك�ستان ،
وه ��و حُماط بكل هذه الآراء والتعليقات واملطالبات واالنتقادات
التي ت�شكل كمّا جارف ًا من رجع ال�صدى ملا قدمه يف وديته الأوىل
�أم ��ام الأردن  .ول�ست هنا يف معر�ض اخلو�ض يف النوايا وحتى
اخلن ��ادق وال�ضغوط التي �أوجدتها و�سائل التوا�صل االجتماعي
حتدي ��د ًا  ،فهنال ��ك الكثري مما ي�صح وي�صلح منه ��ا  ،كما �أن هنالك
الكثري من املواقف اجلاهزة التي كانت ومازالت تنتظر عرثة من
املنتخب �أو من مدربه كاتانيت�ش كي ت�صفي احل�ساب!
ويف يقين ��ي �أن جم ��رد تو�صي ��ف مباراتن ��ا الأوىل م ��ع الأردن ثم
الثاني ��ة �أمام �أوزباك�ست ��ان بـ (الودي ��ة) �أو (التجريبية) مينح كل
را� ��ض �أو �ساخ ��ط عل ��ى املنتخب فر�ص ��ة للمراجع ��ة  ،فنحن على
ال�ضفة ويف طور الإع ��داد ول�سنا يف مباريات ر�سمية  ..ثم ن�صل
�إىل النقطة التي تثار عن جدوى التغيري يف مالمح املنتخب برغم
كل ه ��ذا التوقف الذي كانت عليه الأن�شط ��ة الكروية طوال �شهور
كثرية ب�سبب جائحة كورونا!
ال جدال يف �أن للتغيري ح�سنات ال تخفى  ،وهي ال تعد وال حت�صى
 ..ل ��ن �أن�سى �أبد ًا ما �أحدثه عدن ��ان حمد من (ثورة) �إ�صالحية يف
منتخب العراق عام  2003حني كان قائد ًا للمنتخب الأوملبي الذي
ذه ��ب �إىل ال�سعودية يف �أول مهمة ملنتخ ��ب عراقي بعد االحتالل
 ..كن ��ت خ�ل�ال الرحلة �أ�س�أل الرجل عمّا ترك ��ه يف بغداد من ردود
�أفع ��ال حني حتدث عن �أن املنتخب ال ��ذي ذهب به الأملاين �ستاجن
�إىل ت�صفي ��ات �آ�سي ��ا مل يع ��د �صاحل� � ًا كل ��ه لال�ستم ��رار  ،فالبد من
�إحداث التغيري ولو يف بع�ض مراكز اللعب  ..ومل تت�أخر الإجابة
عل ��ى الأر�ض  ،فقد فاز املنتخب الأوملب ��ي بك�أ�س ال�صداقة مبدينة
�أبها ليمهد بذلك الطريق �أمام عدنان حمد كي يت�سلم زمام املنتخب
الأول وي�ض ��ع على �أر� ��ض الواقع ما كان ي ��راه منا�سب ًا ال�ستمرار
املنتخب ولتمكينه من حتقيق االنت�صارات!
كان الفري ��ق االوملب ��ي ي�ض ��م نخب ��ة مهم ��ة م ��ن العبين ��ا ..يون�س
حمم ��ود  ،نور �صربي  ،با�س ��م عبا�س � ،سعد عطية  ،مهدي كرمي ،
عم ��اد حممد  ،ن�ش�أة �أكرم  ،ق�صي منري  ،هوار املال حممد وغريهم
 ..وباملقاب ��ل كانت �شم�س بع�ض العب ��ي املنتخب الأول متيل �إىل
الغ ��روب بع ��د �أن قدموا خدم ��ات كربى وعلى م ��دى �سنني عديدة
 ،ولك ��ن كان البد من �إقناعهم ب�ض ��رورة �أن يخلوا �أماكنهم للجيل
الق ��ادم يف متوالية منطقية بحكم مقت�ضي ��ات العمر  ..فلم يحدث
يف التاري ��خ �أن ره ��ن منتخب �آمال ��ه وم�صريه بع ��دد حمدود من
الالعبني على مدى مفتوح من عمر الزمن!
ح ��دث التغي�ي�ر يف ذل ��ك الوق ��ت وبقيت النخب ��ة تلك م ��ن العبينا
�أ�سا�س� � ًا للمنتخ ��ب يف جناحات ��ه ويف �إخفاقات ��ه �أي�ض� � ًا  ،لكنه ��ا
�شكل ��ت خالل �سن ��وات عديدة م�ضت املالم ��ح الأ�سا�سية للمنتخب
وق ��د لعبت الدور الأب ��رز يف ح�صولنا على املركز الرابع يف �أثينا
ث ��م فوزنا بكا� ��س �آ�سيا وهما �أهم اجنازي ��ن عرفهما العراق خالل
التاريخ احلديث ..
لك ��ن ال�س� ��ؤال الذي يربز هنا  :ما دمنا نق ��ر ب�سنة التغيري يف كرة
الزج ببع�ض العبينا ال�شباب
القدم  ،فهل �سنغلق كل الأبواب �أمام ّ
يف ت�شكيل ��ة منتخبن ��ا الأول ؟؟ ه ��ل �إن و�صول الع ��ب �أو عدد من
الالعب�ي�ن ال�شباب ي�ض ّر باملنتخب �أم �سيكون الأمر جتديد ًا للدماء
وتعزيز ًا لل�صفوف وحت�سب ًا للم�ستقبل الآتي بال ريب؟!
نح ��ن ن�شجع هن ��ا على التغيري يف خي ��ارات مدربن ��ا كاتانيت�ش ،
خ�صو�ص ��ا حني تتاح ل ��ه املباريات التجريبي ��ة  ،ولكن ال يجب �أن
يك ��ون هذا التغيري جارفا �أو طاغيا  ،وهذا ما يجب �أن يكون عليه
ح ��ال املنتخ ��ب كلمّا الح ��ت يف ح�ساب ��ات املدرب موهب ��ة عراقية
واعدة ت�ستحق ال�ضم �إىل املنتخب  ..وبغري هذا املنهج �ستتحول
العملي ��ة �إىل (تخريب) �إذا �سارت وفق� � ًا كل الأهواء واملطالبات ..
وامل�صالح!
عما
كنت خالل الرحلة �أ�س�أل الرجل ّ
تركه في بغداد من ردود �أفعال حين
تحدث عن �أن المنتخب الذي ذهب به
الألماني �ستانج �إلى ت�صفيات �آ�سيا لم
يعد �صالح ًا كله لال�ستمرار  ،فالبد من
�إحداث التغيير ولو في بع�ض مراكز
اللعب ..

جولة متكافئة في بطولة الك�أ�س ..وال�شرطة بعهدة ال�شبول!
 بغداد  /املدى

عالء عبدالزهرة يعود اىل تدريبات الزوراء
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف ع�ضو �إدارة نادي ال ��زوراء الريا�ضي عبد الرحمن
ر�شي ��د ال�شفاء الت ��ام لقائد الفريق الأول لك ��رة القدم عالء
عبد الزهرة من الإ�صابة بفايرو�س كورونا (كوفيد )-19
�إثر الفحو�ص ��ات الطبية التي خ�ضع له ��ا و�أظهرت �سلبية
الع ّين ��ة الأخرية ل ��ه ،و�سيعود الي ��وم الثالث ��اء للم�شاركة
يف الوح ��دات التدريبي ��ة التي جت ��ري حالي� � ًا على ملعب
ال�شاجلية بقيادة املدرب با�سم قا�سم ا�ستعداد ًا للقاء فريق
جنائ ��ن باب ��ل يف ال�ساع ��ة الثانية ظه� � َر غ� � ٍد الأربعاء على
ملع ��ب الكفل الأوملبي مبحافظة باب ��ل يف ختام مناف�سات
ال ��دور32منم�سابقةك�أ� ��سالع ��راقللمو�س ��ماجل ��اري.
خ�ص ب ��ه امل ��دى� :إن القائد
و�أ�ض ��اف ر�شي ��د يف ت�صري ��ح ّ
ع�ل�اء عب ��د الزه ��رة �أ�صب ��ح الالع ��ب الثال ��ث يف الفري ��ق
الكروي ال ��ذي يتماثل لل�شفاء بعد زميلي ��ه �صانع الألعاب
ح�سني علي واملدافع منتظ ��ر حممد جرب حيث �أ�صبح �أمر
م�شاركتهم من عدمها مرتوك ًا للمالك التدريبي للفريق يف
تل ��ك املباراة يف �إطار رحلة دفاعه ع ��ن لقب امل�سابقة التي
�أحرزها يف املو�سم .2018-2017

و�سيفتق ��د ال ��زوراء خدم ��ات حار�س املرمى ج�ل�ال ح�سن
واملداف ��ع م�صطف ��ى حمم ��د ج�ب�ر والع ��ب الو�س ��ط حممد
ر�ض ��ا لتواجده ��م يف �صف ��وف املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم املع�سك ��ر حالي� � ًا يف مدين ��ة دب ��ي الإماراتية حيث
يواج ��ه م�س ��اء اليوم الثالث ��اء منتخ ��ب �أوزبك�ستان لكرة
القدم ،وكذل ��ك املدافع �ضرغام �إ�سماعيل الذي تع ّر�ض اىل
الإ�صابة بتم� � ّزق خالل املع�سكر التدريب ��ي الداخلي الذي
خ�ضع ل ��ه املنتخب على ملعب ال�شع ��ب الدويل بالعا�صمة
بغداد.
و�أ�شار ر�شيد اىل �أن فريقه الكروي رابع الرتتيب بر�صيد
 5نقاط �سيلعب (كال�سيكو) الكرة العراقية بدون ح�ضور
اجلمه ��ور م ��ع غرمي ��ه التقلي ��دي فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة
املت�ص ��در بر�صي ��د  9نق ��اط عل ��ى ملع ��ب كرب�ل�اء الدويل
مبحافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�سة م�ساء يوم الثال ��ث والع�شرين
من �شهر ت�شرين الث ��اين اجلاري �ضمن مناف�سات اجلولة
الرابع ��ة من مرحلة الذهاب ب ��دوري الكرة املمتاز بد ًال من
ملعب ال�شعب الدويل بالعا�صمة بغداد الذي يخ�ضع حالي ًا
اىل حملة �صيانة من قبل وزارة ال�شباب والريا�ضة تنتهي
يوم ال�ساد�س من �شهر كانون الأول املقبل.

يحت�ض ��ن يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظه ��ر الي ��وم
الثالث ��اء ملع ��ب ن ��ادي التاج ��ي الريا�ضي يف
العا�صم ��ة بغ ��داد لقا ًء �سه�ل ً�ا لفري ��ق ال�شرطة
م ��ع م�ضيّفه فريق اخلال�ص من حمافظة دياىل
�ضمن �أب ��رز مباريات اليوم الث ��اين من الدور
 32مل�سابق ��ة ك�أ�س العراق لك ��رة القدم املو�سم
اجل ��اري يف �أول مهمّة للم ��درب هيثم ال�شبول
ال ��ذي مت تعيينه من قب ��ل جمل�س �إدارة النادي
بع ��د املوافق ��ة على ا�ستقال ��ة امل�ل�اك التدريبي
ال�سابق برئا�سة عبد الغني �شهد.
وم ��ن امل�ؤمل �أن تت ��م ت�سمية مدي ��ر فني جديد
للفريق خالل اليومني املقبلني لقيادته اعتبار ًا
م ��ن اجلول ��ة الرابع ��ة ملرحلة الذه ��اب بدوري
الك ��رة املمت ��از �أم ��ام فري ��ق القا�س ��م البابل ��ي
عل ��ى ملع ��ب (الك ��وت الأوملب ��ي) ي ��وم الثاين
والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين اجلاري.
وتفتق ��د القيثارة اخل�ض ��راء خدمات  9العبني
قبي ��ل مواجه ��ة اخلال� ��صُ ،هم  :حمم ��د حميد
وعل ��ي فائز وعالء علي مه ��اوي وحممد قا�سم
ماج ��د وحمم ��د مزه ��ر وم ��ازن فيا� ��ض و�سعد
ناطق و�أجمد عطوان  ،لتواجدهم يف �صفوف
املنتخب الوطني لك ��رة القدم الذي �سيخو�ض
مب ��اراة ودية دولية ثانية م�ساء اليوم الثالثاء
�أم ��ام منتخ ��ب �أوزبك�ستان لكرة الق ��دم �ضمن
املع�سكر التدريب ��ي املقام حالي ًا يف مدينة دبي
الإماراتي ��ة ،وكذل ��ك �سيغي ��ب م ��روان ح�سني
ب�سب ��ب الإ�صابة الت ��ي تع ّر�ض له ��ا �أمام فريق
�أمانة بغداد �ضمن اجلولة الثانية .

الغيابات ت�ضرب كرة ال�شرطة قبل اختبار اخلال�ص
وي�ستقب ��ل فري ��ق القا�س ��م البابل ��ي على ملعب
(الكف ��ل الأوملبي) �ضيفه الثقيل فريق الكهرباء
و�صيف حامل اللقب القادم من العا�صمة بغداد
يف مواجه ��ة نارية يرف ��ع فيها امل ��درب عبا�س
عطي ��ة �شع ��ار الفوز م ��ن �أجل موا�صل ��ة رحلة
فريق ��ه يف الأدوار املقبلة �سعي ًا للتواجد للمرة
الثاني ��ة يف النهائ ��ي يف ّ
ظل ن�ش ��وة االنت�صار
الكبري الذي حت ّقق على فريق امليناء الب�صري

خ�ل�ال اجلول ��ة الثالث ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب
بنتيجة ( )1-3وتربّع مهاجمه حممد �إبراهيم
عل ��ى زعام ��ة الهدافني حيث ميتل ��ك يف جعبته
ثالثة �أهداف برغم �أنه �سيواجه �صعوبة بالغة
من م�ضيفه فريق القا�سم الذي مل يتع ّر�ض اىل
الهزمية عندما يلعب على �أر�ضه.
وتتط ّل ��ع جماه�ي�ر القا�س ��م �أن يك ��ون مناف�س ًا
�شر�س� � ًا �أمام الفرق املناف�سة ل ��ه يف امل�سابقات

املحلي ��ة للمو�سم اجل ��اري ،وي�ضم يف �صفوفه
جمموعة كب�ي�رة من الالعب�ي�ن ال�شباب يتوقع
لهم الربوز والت�أل ��ق واحتالل مراكز مهمّة يف
�صف ��وف املنتخب ��ات الوطني ��ة العراقية خالل
الفرتة القادمة.
و�سيع ��ود امل ��درب جمال عل ��ي لرئا�س ��ة املالك
التدريب ��ي لفري ��ق نف ��ط الو�س ��ط �أم ��ام فريق
ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة يف املب ��اراة الت ��ي
�ستجري بينهما على ملعب نادي ال�صناعة بعد
�شفائ � ِ�ه التام م ��ن اال�صاب ��ة بفايرو�س كورونا
(كوفي ��د )19 -اىل جانب املدافع في�صل جا�سم
حيث �سيعاين من خلل يف خط الهجوم نتيجة
�سف ��ر املحرتف�ي�ن ال�سريالي ��وين �شي ��كا فوفانا
واملغرب ��ي عم ��ر من�ص ��وري اىل بلديهم ��ا بعد
ح�صولها عل ��ى �إجازة عائلية من جمل�س �إدارة
الن ��ادي �إثر تو ّقف مناف�سات الدوري يف ختام
اجلول ��ة الثالث ��ة ،و�إ�صاب ��ة الأخ�ي�ر بكورونا،
فيم ��ا �سيلتق ��ي فري ��ق ال�شرقاط م ��ن حمافظة
�ص�ل�اح الدين م ��ع �ضيفه فري ��ق ال�سماوة على
ملع ��ب فران�س ��و حري ��ري يف حمافظ ��ة �أربيل
ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،ويلع ��ب فري ��ق زاخو على
ملع ��ب ده ��وك م ��ع م�ضيف ��ه فري ��ق الأم ��واج
املو�صلي ،ويغادر فريق النجف اىل العا�صمة
بغ ��داد ّ
ليحل �ضيف ًا على فري ��ق فريق اجلوالن
م ��ن مدينة ال�صدر يف اللق ��اء الذي �سيحت�ضنه
ملعب �أمانة بغداد يف متن ّزه الزوراء ،ويلتقي
فريق النفط على ملعب (ال�ساحر �أحمد را�ضي)
بنادي الكرخ مع فري ��ق الأثري ،و�سي�ش ّد فريق
الكرخ الرح ��ال اىل حمافظة باب ��ل للقاء فريق
الهندية يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءً.
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���س��ع��ي��د ال���ك���ف���راوي وداع����� ًا
عائد خ�صباك
يف �سفرت ��ي اىل القاه ��رة هذا الع ��ام � ،أيام معر�ض
القاه ��رة الدويل للكت ��اب ،طلب من ��ي �صديق العمر
"�سعي ��د الكف ��راوي " وب�إحل ��اح غ�ي�ر ع ��ادي �أن
ي�ست�ضيفن ��ي يف بيت ��ه ال ��ذي يف " املقط ��م " ،وق ��د
ا�ستجب ��ت فق�ضيت معه مدة �أ�سبوعني  ،و�أعتقد هي
�أط ��ول فرتة ق�ضيناها نتحدث وجه ��ا لوجه� ،س�ألته
م ��رة :ملاذا كنت م�ص ّر ًا عل ��ى ا�ست�ضافتي عندك �أكرث
مم ��ا يج ��ب؟  .و بطريق ��ة م ��ن كان مت�أكد ًا م ��ن قوله
�أجاب :رمبا هي املرة الأخرية التي يرى فيها �أحدنا
الآخ ��ر .قبل ثالث �سن ��وات تقريب ًا مات ��ت زوجته "
�أحالم " بالداء نف�سه ،و ها هو اليوم يغادر.
عرفت �سعي ��د الكفراوي قبل هذا احل ��دث ب�سنوات
بعي ��دة ،ومن يومه ��ا مل متر �صداقتنا مب ��ا يعكرها،
غ ��ادر الأ�ست ��اذ جنيب حمفوظ مقه ��ى "ري�ش" على
غ�ي�ر عادته ،كنت �أثناء ذلك م�سرع� � ًا لأحلق ما تبقى
م ��ن اجلل�سة هناك ،ر�أيته يع�ب�ر ال�شارع وكنت قاب
قو�س�ي�ن �أو �أدنى من اجلال�س�ي�ن يف "ري�ش" ،وقبل
�أن �أجل�س قام �سعيد الكفراوي من مكانه على عجل،
فق ��د �سمع الأ�ستاذ جنيب حمف ��وظ يناديه من هناك
علي ال�سالم.
فما رد ّ
يف الع ��ادة الأ�ستاذ جنيب يغ ��ادر "ري�ش" يف متام
التا�سع ��ة لكن ��ه غادره ��ا اليوم قب ��ل ذل ��ك ب�أكرث من
�ساع ��ة ،و�أنه ما �سار على الر�صي ��ف القريب وي�أخذ
طريق ��ه �س ً
ريا على الأقدام باجت ��اه ميدان التحرير،
هذه املرة عرب ال�شارع �إىل اجلهة املقابلة.

�س�أل ��ت ال�شاعر عفيف ��ي مطر :فيه حاجة؟ مل يجبني
وظل نظره م�شدود ًا �إىل هناك حيث اال�ستاذ جنيب
وه ��و يكل ��م الكف ��راوي ،م ��ا كان الأ�ست ��اذ مرتاحً ��ا
و�سعي ��د �أثناء ذلك ما كانت له ج ��ر�أة النظر يف عني
مع ّلم ��ه .ق ��ال �أمل دنق ��ل يل :خليك ب� � ّره وبعيد .قال
�إبراهي ��م من�صور لأمل :ق ��ل له اللي ح�صل .لكنه مل
يقل� .أما بقية احل�ضور فك�أن الطري على ر�ؤو�سهم.
قب ��ل �أن �أ�ص ��ل ان�شغ ��ل �سعي ��د الكف ��راوي وحمم ��د
عفيفي مطر وق ّلة م ��ن اجلال�سني بالكالم ،والأ�ستاذ
جني ��ب من مكان ��ه ي�سمعهم ،ال يتكل ��م ،كانوا ب�صدد
تقييم الغناء امل�صري ،واعتربوه �سبب ًا ي�ضاف �إىل
�أ�سب ��اب �أخرى مهم ��ة يف التمهيد لهزمي ��ة حزيران
 ،1967وعندم ��ا و�ص ��ل الأم ��ر ب�سعي ��د الكف ��راوي
وعفيفي مطر �إىل �ضرب الأمثلة ،تردد على ل�سانهما
كث�ي ً�را ا�س ��م "�أم كلث ��وم" ،كانت وجهة نظ ��ر �سعيد
الكف ��راوي �أن حكام م�صر �شجعوا هذا الغناء ،ملا له
من ت�أثري �سلب ��ي على الغالبية العظمى من ال�شعب،
فلي� ��س هن ��اك يف تقديره ��م حاجة لتغيي ��ب الوعي
�أف�ض ��ل م ��ن �آه ��ات �أم كلث ��وم .يف نظ ��ر الكف ��راوي
احل ��امل بع ��امل جدي ��د ،واملتحم� ��س لتغي�ي�ر احلاكم
الفا�س ��د وزمرته التي �سرقت ق ��وت ال�شعب الذي ال
حول ل ��ه وال قوة� ،أم كلثوم هذه ه ��ي مطربة قادمة
من زم ��ن البا�شوات ،تطلق تل ��ك الآهات حتى وهي
متجد ذات الرئي�س.
�أثن ��اء ذلك راق ��ب الأ�ستاذ جني ��ب املو�ضوع وراقب
املتكلم�ي�ن ،وق ّل ��ب النظ ��ر وانتظ ��ر �أن تط ��وى هذه
ال�صفح ��ة �إىل غريه ��ا فم ��ا طوي ��ت� ،شح ��ب وجه ��ه
ودخ ��ن �سيج ��ارة يف غ�ي�ر موعده ��ا فم ��ا ع ��ادت له

�شيماماندا نغوزي �أديت�شي

الروائية النيجريية املقيمة فـي
�أمريكا تفوز بجائزة املر�أة للخيال

الق ��درة للم�ض ��ي يف اال�ستم ��اع ،حا�س ��ب الن ��ادل
و�أ�سرع بعبور ال�شارع اىل اجلهة املقابلة.
و هن ��اك ع�ب�ر ال�ش ��ارع ،وق ��ف �سعي ��د �أم ��ام جنيب
حمف ��وظ بعدما ن ��اداه وقال ل ��ه� :أمر يا فن ��دم .قال
الأ�ست ��اذ جني ��ب ب�ص ��وت غا�ضب ،وق ��د قب�ض على
ياق ��ة قمي� ��ص �سعي ��د وهزه ��ا ب�ش ��دة� :إي ��اك� ،أن ��ت
وعفيف ��ي مطر ت�شتموا �أم كلث ��وم �أمامي مرة ثانية،
فاه ��م .بعد ذلك �أن ��زل كفه من ياق ��ة القمي�ص وتابع
امل�سري.
ب ��دا الكف ��راوي وهو متج ��ه ناحيتن ��ا ك�أنه يف مهب
ري ��ح عا�ص ��ف ،وبدا � ً
أي�ض ��ا مثل من يري ��د �أن ي�سند

امل����ر�أة ال��ت��ي مل ت��ل��د ���س��وى ال��ع��م��ارة

زه��ا حدي��د ..ح�ين ينط��ق الفوالذ

كتابة  /ليزا �أالردي�س

عبا�س احل�سيني

�ست�ست�ضي ��ف جائ ��زة املر�أة للخي ��ال  ،وهي من �أرف ��ع اجلوائز الأدبية يف
�أم�ي�ركا يف  6كان ��ون الأول ه ��ذا الع ��ام ح�صري� � ًا وع�ب�ر االنرتن ��ت ،
الروائي ��ة النيجريي ��ة املقيمة يف �أمري ��كا �شيماماندا نغ ��وزي �أديت�شي ،
لتقليده ��ا جائزتها لهذا العام  ،وقد التقت به ��ا م�ؤخر ًا �صحيفة الغارديان
الربيطاني ��ة لتتح ��دث عن م�سريتها الأدبية و�أب ��رز املحطات يف حياتها ،
نقتطف منه :
" عندما حتدثت �إىل �أديت�شي بعد ن�شر كتابها " عزيزي �إيجيويلي "
� ،أو بيان ن�سوي يف خم�سة ع�شر اقرتاح ًا عام  ، 2018قالت :
" هناك �شعور بعدم ال�سماح لك بالتعلم والنمو  ،كما �أن الغفران غري
وارد � ،أج ��د �أن ��ه يفتق ��ر �إىل التعاط ��ف  ،ك ��م نفقد من ذواتن ��ا الب�شرية
املعقدة وب�شكل م�ستمر ؟ " .
هي ت�س�أل :
" �أعتق ��د �أن �أ�س ��و�أ �أن ��واع الرقاب ��ة يف �أم�ي�ركا ه ��ي الرقاب ��ة عل ��ى
الأ�شخا� ��ص  ،وه ��ي �شيء ت�صدره �أمريكا �إىل كل جزء من العامل  ،يجب
�أن نكون حذرين للغاية " .
رغ ��م الظلم ��ة ال�سيا�سية التي ن�ش� ��أت فيها  ،ت�ألقت كتاب ��ات �أديت�شي عن
طفولته ��ا باحل ��ب وال�ضح ��ك  ،كان ��ت �شيماماندا ال�شاب ��ة الذكية دائم ًا
مدعوم ��ة فكري� � ًا وعاطفي� � ًا � ،ساعد ه ��ذا يف جعلها ال تع ��رف اخلوف " :
لأنني كنت �أعي�ش وعائلتي تقف ورائي " .
ال ي ��زال �إخوته ��ا ي�ضحك ��ون من ال�ضج ��ة التي �أحدثته ��ا يف نيجرييا ،
وه ��م يلفون �أعينهم عندما يريد النا�س التق ��اط ال�صور معها  ،وتت�ساءل
�إىل �أي مدى تعترب فكرة الكاتب نتاج ًا لطفولة غري �سعيدة �أمر ًا غريب ًا :
" �أ�شع ��ر �أن ل ��دي العديد من الق�ضاي ��ا كما �أنا  ،على حق  ،ت�ضحك  ،ال
�أ�ستطي ��ع �أن �أتخي ��ل �إىل �أي م ��دى �سيك ��ون الأم ��ر �أ�س ��و�أ ل ��و مل � َ
أحظ
بطفولة �سعيدة " .
لكن عاملها الآن قد تغري :
" ك��ان وال��دي حق ًا �أجمل رج��ل � ،شعر اجلميع ب��الأم��ل حق ًا ب�ش�أن
عام  ، 2020كان والدي هناك وكانت عمتي هناك  ،من الغريب جد ًا
التفكري يف �أنها �ستموت يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر فقط  ،ويف غ�ضون
خم�سة �أ�شهر �سوف يرحل والدي � ،أ�شعر �أن احلزن قد �أعيد ت�شكيله
"  .وعلى الرغم من �أن الوقت مت�أخر يف الغو�س
� ،إال �أنها ذاهبة لقراءة ق�صة لإبنتها قبل
النوم  ،وبعد ذلك �ستعيد ق��راءة "
ن�صف �شم�س �صفراء " ال�صادرة
عام  ، 2007والتي مل تقر�أها منذ
فرتة طويلة .

اعط ��ت نخب روم ��ا القدمية ،الي ��د الطوىل لتحويل
منجزات الق�سوة املفرطة لالمرباطورية الرومانية
اىل م�شاري ��ع نح ��ت ،وعم ��ارة وم�أث ��ورات  ،ت�سبح
باملي ��اه الطائ ��رة .لقد ول ��دت متاثي ��ل و�أبنية روما
القدمي ��ة ال�شع ��ور بالعظم ��ة والكربي ��اء واملطل ��ق
الكوين.
ا�ستلهمت زها حديد ،املولودة يف بغداد عام ١٩٥٠
منط ��ق التحاور احل�ض ��اري باالبني ��ة ،لتم�ضي يف
التحول يف جعل معمارية الكون جزءا ًمن معمارية
ال�شع ��ور الإن�س ��اين ،حي ��ث الفكر الفن ��ي يتوج فن
العم ��ارة ويجعل الف�ضاء ال�صام ��ت ،لوحة هند�سية
تخ�ت�رق الف�ض ��اء بغرائبيته ��ا ،ومبا يعم ��ق الأفكار
الر�صينة حلاالت العمران.
مل تك ��ن البيئ ��ة الربيطاني ��ة ،الت ��ي ترع ��رت فيه ��ا
زهاحدي ��د ،حيث ال�صرامة االنكليزية يف االحتفاظ
باللأ�شياء واملكون ��ات املاحولية ،كما هي  ،وكجزء
من الرتاث االنكلو�-ساك�سوين ومع التم�سك بنمط
موحد للت�شكي�ل�ات اخلارجية ،كدلي ��ل على القناعة
الرا�سخ ��ة ل ��دى الفك ��ر البيوريت ��اين ،ال ��ذي ت ��رك
مالحمه يف الأدب والوعي االنكليزي.
اجن ��زت زه ��ا حدي ��د عمل�ي�ن مهم�ي�ن عام ��ي ١٩٧٦
و ١٩٧٨يف لن ��دن ومل ينفذا ،م ��ع م�شروع لتو�سعة
الربملان الهولندي ،مل ينفذ �أي�ض ًا  ،ومع  ١٠م�شاريع
�أخ ��رى يف هامبورغ وبرلني مل تنفذ كلها ،حتى نفذ
م�شروعها املتفرد �أ�سكان  ABEيف برلني.
مه ��دت زها حديد خلطواتها خارج املحتوى البيئي
الربيطاين ،فجعلت ن�شاطها الهند�سي عابرا للقارة
العجوز �أوروبا ،ال�صعبة التغري والتحول والتقبل
فيما يخ�ص امل�شخ�ص ��ات الكربى ،فاجنزت �سل�سلة
ت�شكي�ل�ات هند�سية و�ضعت عليه ��ا مل�ستها املتفردة،
يف جع ��ل العمارة متماوج ��ة ،كحركة املجرات التي
�شاهدته ��ا ذات م ��رة يف �أف�ل�ام الق�ض ��اء االمريكية،
م ��ع الإ�شارة الت�شكيلي ��ة اىل التفا�صي ��ل التي متثل

ترجمة � /أحمد فا�ضل

عن � /صحيفة الغارديان الربيطاين

كن ��ا جنل� ��س يف ال�صالة قب ��ل منت�صف النه ��ار وقد
قررنا �أن نذهب اىل معر�ض الكتاب وهناك جند لنا
حاجة ن�أكلها .لكن فج�أة فتح الدكتورحوري�س الباب
علينا مبفتاحه " وحوري�س هو االبن الأكرب ل�سعيد
الكفراوي وي�سكن مع عائلته بالقرب من �سكن �أبيه
يف املقط ��م " ،كان يحم ��ل مع ��ه كي�س ًا م ��ن البال�ستك
ال�شفاف ،فيه �سمكة .الق ��ى التحية وتوجه مبا�شرة
اىل املطب ��خ،كان الدكت ��ور حوري� ��س و �أ�صحاب له
يف رحل ��ة �صي ��د اىل البح ��ر الأحمر،وال�سمك ��ة كما
ق ��ال :ح�صتنا م ��ن �صيدهم الوفري� .أن ��ا تبعته فور ًا
اىل املطب ��خ وم ��ن بعدي �سعي ��د ،فوج ��دت ال�سمكة
مطروح ��ة عل ��ى دك ��ة هناك وكان ��ت كب�ي�رة بالفعل،
و لأن لونه ��ا �أحمر�،س�أل ��ت حوري�س:ه ��ل �أ�سم ��اك
البح ��ر الأحمر جميعهن حمراوات اللون مثل هذه؟
قال:معنى هذا بتقدي ��رك �أن �أ�سماك البحر الأبي�ض
كلهن بي�ضاوات اللون و�أ�سماك البحر الأ�سود كلهن
عائد خ�صباك و �سعيد الكفراوي �س ��وداوات اللون؟ق ��ال �سعي ��د� :إذا كان الأمر كذلك،
دماغ ��ه يف �أي كر�س ��ي ف ��ارغ بيننا حت ��ى ال ينف�صل م ��اذا �سيك ��ون ل ��ون �أ�سم ��اك البح ��ر الأدرياتيكي ،
دماغه عنه ،كان �سعيد وقد غ�ضب معلمه من ت�صرفه اللون الأدرياتيكي؟ قلت  :متام ًا ،ولون الأ�سماك يف
ونزقه ،يف حالة احباط و�شرود وانعدام تركيز.
املحيط الأطل�سي ،الل ��ون الأطل�سي .قال حوري�س:
ته ��اوى ف ��وق �أق ��رب كر�سي ف ��ارغ مت�شب ًث ��ا بطرف ولون الأ�سماك يف م�ضايق تريان اللون الترياين.
الطاول ��ة ،وبدا كما ل ��و �أنه انفرط متا ًم ��ا فا�ستحال ق ��ال حوري� ��س :ه ��ي �أمامك ��م ت�صرف ��وا معه ��ا مب ��ا
على امل ��رء جتميعه ،ونطق �سعي ��د ب�صوت مكتوم :ت�شتهون ،و�أنا مع ال�سالمة.
روّ حني يا عفيفي.
وقفنا نت�أمل ال�سمكة م ��ن ر�أ�سها لذيلها ،قال �سعيد:
يف الأ�سب ��وع ال ��ذي �أعق ��ب ذل ��ك ،مل ي� ��أت الأ�ست ��اذ �أف�ض ��ل حاجة ملث ��ل هذه ال�سمك ��ة هي ال�ش ��واء� ،أنا
جني ��ب اىل تلك ال�س�ي�رة ،وعندما تفتح ��ت �أ�سارير �أع ��رف فرنا قريب م ��ن هنا  ،و�صاح ��ب الفرن رجل
الأ�ست ��اذ وهو ينظر اىل �سعي ��د � ،أ�شرق وجه �سعيد معرفه ويفهم يف مثل هذه الأمر ،هو يتوىل �أمرها ،
وظل م�شرقا اىل نهاية اجلل�سة.
عنده التوابل اخلا�صة�،أنا فقط �أ�سلمه اياها  ،وهو

علي ��ه البقية،رج ��ل والرج ��ال قليلون ه ��ذه الأيام.
و�أ�سرع لتغيري مالب�سه ليخرج ،ومن غرفته �سمعته
يقول :عليك بال�سلط ��ة  ،وال تن�سى حت�ضري الب�صل
الأخ�ضر .قلت  :ما ر�أيك �أح�ضر الب�صل العادي بدل
الأخ�ضر�،أقطع ��ه و�أ�ضع فوق ��ه ال�سماق.قال :لكن ال
يوجد عن ��دي �سماق� ،س�أجلبه مع ��ي لو عرثت عليه
عند الف ّران.
�أخذ ال�سمكة وعند الباب قبل �أن يغلقها خلفه ُ ،خيّل
يل �أن ر�أيتها حت ��رك زعانفها وت�ضرب بذيلها ،رمبا
م�ستنجدة بي �أن ال �أدعها تذهب اىل الفرن.
ط ��ال غي ��اب �سعي ��د ،و�أن ��ا خ�ل�ال ذل ��ك انتهي ��ت من
عم ��ل ال�سلطة،وق ��د و�ضع ��ت اللم�س ��ات الأخ�ي�رة
فوقها،ع�ص�ي�ر الليمون احلام� ��ض وقليل من حبات
الزيتون نرثتها هنا وهن ��اك ،عملت �شرائح الب�صل
بنوعيه ،و�ضعت كل �شيء مبكانه على املائدة.
و�ص ��ل �سعيد �أخ ً
ريا ومعه ال�سمكة ،كان يحملها كما
ل ��و كان ي�شيعه ��ا اىل مثواها الأخري عل ��ى املائدة ،
كان حزينا بحق .انده�ش ��ت ملنظر ال�سمكة ومل �أكن
�أتوقع ذل ��ك :ر�أ�سها م�سودّ ،والذي ��ل �أكرث ا�سوداد ًا،
�أو يف احلقيق ��ة مل يك ��ن هن ��اك ذي ��ل ،جم ��رد حاجة
متفحمة ،ج ��اءت يف نهاية ما كان يحوّ ط حوا�شيها
من �سواد� ،أما و�سطها فما كان ب�أقل ق�سوة و�صالبة
من عمودها الفقري.
قلت :ما هذا الذي �أراه يا �سعيد؟
ق ��ال :ان�شغل �صاحب الف ��رن عنها مبكامل ��ة هاتفية،
ويب ��دو �أن ال�شخ�ص عل ��ى الطرف الآخ ��ر مهم جد ًا
بالن�سب ��ة له ،فقد ن�سي مع ��ه الدنيا وما فيها ،وطبعا
�سمكتنا كانت �ضمن " ما فيها ".

الهي ��ويل ( مركزا) للتحاور مع بنية الت�شكيل ،وهو
م ��ا اعط ��ى للتكوين املعم ��اري ،كمنج ��ز يف والدات
التاري ��خ املعا�ص ��ر  .و�ضع ��ت زها حدي ��د التكوين
الفني �أ�سا�سا مل�شاريعها  ،حيث العمارة متثل جانب ًا
م ��ن �سكن الإن�س ��ان  ،لكن الأهم والأع ��م يف الر�ؤية
ه ��و التجريد ال ��ذي يلح ��ق بالت�صمي ��م  ،وهو عمل
�ش ��اق كم ��ا �أف�صحت عن ��ه ذات مرة  ،حي ��ث �صرامة
املنفذين وعقلي ��ة املهند�سني الت ��ي ال تتقبل الزيادة
�أو النق�ص ��ان  ،وال الغرابة الفني ��ة يف تق�صي �أبعاد
الفن املعا�صر .
و�إذا كان مل�ش ��روع مرك ��ز رزنتال الف ��ن احلديث �أن
ينف ��ذ يف �سين�سينات ��ي يف �أم�ي�ركا ،ف ��ان م�ش ��روع
كارديف  ،يف بريطانيا مل يُنفذ  ،وهما بذات التفكري
الفني للتكوين الهند�سي اخلليط .
وم ��ن ح ��دوث الث ��ورة يف تنفي ��ذ م�ش ��روع
�سرتا�سبورغ  ،ووالدة اخليمة الطائرة امل�ستوحاة

م ��ن ال�شرق قطعا ب�أفقه ��ا العابر والال م�ستقر �إال يف
ف�ضائه الأعم .ومن ث ��م يحدث الإبداع احلقيقي يف
تنفي ��ذ قاعة منطقة �أو قاعة العقل  ،وهي واحدة من
�أربع�ي�ن قاع ��ة العر�ض الفردي ��ة بقب ��ة الألفية ،التي
بُني ��ت يف لندن مبنا�سبة دخ ��ول الألفية الثالثة عام
 ، 2000حي ��ث قامت حدي ��د بت�صمي ��م كل العنا�صر
اخلا�ص ��ة به ��ذه املنطق ��ة ،والت ��ي ت�ش ��رح بدوره ��ا
عم ��ل العق ��ل الب�ش ��ري .ويُوحي الت�صمي ��م بطريقة
عم ��ل العقل ،حي ��ث تتداخ ��ل القطاع ��ات الإن�شائية
الثالثي ��ة امل�ستخدم ��ة يف تنفيذ املنطق ��ة مع بع�ضها
ث ��م تنفت ��ح لك ��ي تخل ��ق �سطح� � ًا م�ستم ��ر ًا ،ي�سم ��ح
برحل ��ة �إن�ساني ��ة ع�ب�ر الف ��راغ ،ويعر� ��ض حمتوى
املعر�ض و�إن�شاء العر� ��ض كفكرة واحدة .و ُتو�ضح
عنا�ص ��ر الثالثة الوظائف العقلي ��ة ،حيث املدخالت
وعملية التفكري والناجت ،من خالل ر�ؤية منظورية
وب�صرية ومعرو�ضات تو�ضيحية ونحت ،و�أجهزة

حا�س ��ب �آيل وو�سائ ��ل �سمعي ��ة ب�صري ��ة وعنا�ص ��ر
تفاعلية .فيتكامل املعر�ض م ��ع حمتواه با�ستخدام
م ��واد م�صنعة ،حي ��ث ُ�صنعت اجل ��دران والأر�ضية
وال�سقف من الزج ��اج مع �إن�شاء م�شهد م�صنوع من
الأملنيوم ي�شبه قر�ص الع�سل.
وال �سبيل اىل تتبع حمطات اجنازات حديد برمتها
� ،إنه ��ا ومبنطق اجلوائز الت ��ي نالتها متثل الريادة
العاملية يف تق�صي مع ��امل التجريد والكونية كجزء
ال يتج ��ز�أ م ��ن م�شروعه ��ا العمراين الك ��وين ،الذي
يحاور العمارة وال بعد جتميلي ًا يف ثناياها .
زه ��ا حدي ��د ابن ��ة الع ��راق هي بن ��ت الك ��ون ب�أ�سره
بنظرتها احلامل ��ة وروحها املتعبة من النفي وتعقب
اجل ��ذور  ،وقد �أجن ��زت ما �أجن ��زت  ،لت�صبح املر�أة
الأه ��م يف تاري ��خ العم ��ارة العاملي ��ة  ،وامل ��ر�أة التي
ت�شحد لها قناين العطور و�أبنية الأزياء وحمادثات
الزهور.

زها حديد

ديوكوف ي�ستلم جائزة ن ّوار للحوار العراقي  -الرو�سي
�أ.د� .ضياء نافع
ا�ستل ��م مدي ��ر ع ��ام �شرك ��ة ( غ ��از ب ��روم
نف ��ط) الرو�سي ��ة ال�سي ��د الك�سان ��در
فالرييفت�ش ديوكوف بتاريخ /11/10
 2020جائ ��زة ن ��وّ ار لتعزي ��ز احل ��وار
العراق ��ي – الرو�س ��ي يف مقر ال�شركة
مبو�سكو  .قام بت�سليم اجلائزة ال�سيد
�سف�ي�ر جمهوري ��ة الع ��راق يف رو�سيا
االحتادي ��ة الدكت ��ور عب ��د الرحم ��ن
احل�سين ��ي  ,وكان احلف ��ل ( نتيج ��ة
للو�ض ��ع ال�صحي املرتب ��ط بجائحة
كورونا ) حمدود ًا جد ًا  ,و مقت�صر ًا
عل ��ى ع ��دة مدعوي�ي�ن فق ��ط  ,وق ��د
ح�ضر ع ��ن اجلانب العراقي ال�سفري
ورئي� ��س جلن ��ة جوائ ��ز ن ��وّ ار  ,مع
مرتجم ��ة ال�سفري وم�س� ��ؤول الإعالم
يف ال�سف ��ارة � ,أما عن اجلانب الرو�سي ,
فق ��د ح�ضر املدير العام ل�شركة ( غاز بروم

نف ��ط) وم�ساع ��ده وم�س� ��ؤول الإع�ل�ام يف
ال�شركة  .جرى ت�سليم جائزة نوّ ار لتعزيز
احل ��وار العراق ��ي – الرو�س ��ي يف قاع ��ة
خا�صة مبقر ال�شركة يف مو�سكو  ,وقد مت
�إعداد ه ��ذه القاعة اخلا�ص ��ة باملفاو�ضات
ب�شكل دقيق كي تتنا�سب مع هذه املنا�سبة
� ,إذ ج ��رى تزيني �أحد اجلدران من بدايته
اىل نهايت ��ه باع�ل�ام رو�سي ��ا االحتادي ��ة
وجمهوري ��ة الع ��راق  ,وقد انتب ��ه �أع�ضاء
اجلانب العراقي عند دخ ��ول القاعة ر�أ�س ًا
اىل ه ��ذا اجل ��دار املالئ ��م متام� � ًا لروح ّي ��ة
جائزة نوّ ار للح ��وار العراقي – الرو�سي
فع ًال  ,وعبرّ ال�سيد رئي�س اجلانب العراقي
ع ��ن �إعجاب ��ه الكبري به ��ذه الإع ��داد الفني
وجماليت ��ه وتعبرييت ��ه الرائع ��ة  ,ف�أجاب
�أح ��د �أع�ض ��اء الوف ��د الرو�س ��ي � ,إنه كانت
هن ��اك ع ��دة م�شاري ��ع لتنفيذ فك ��رة �إعداد
هذا اجلدار ليكون منا�سب� � ًا لهذه املنا�سبة
� ,إال �أن ال ��ر�أي ا�ستق ��ر عل ��ى ه ��ذا ال�ش ��كل
الأخ�ي�ر باعتباره مالئم ًا ج ��د ًا للتعبري عن
طبيع ��ة هذه اجلل�سة التاريخية و الفريدة

يف �شرك ��ة ( غ ��از بروم نف ��ط) مع اجلانب
العراق ��ي  .تكلم يف بداي ��ة اجلل�سة ال�سيد
�سفري جمهورية العراق  ,و�أ�شار يف بداية
كلمت ��ه اىل �أن جائزة نوّ ار لتعزيز احلوار
العراقي – الرو�س ��ي ا�صبحت جزء ًا مه ّم ًا
وحيوي� � ًا يف م�سرية العالقات العراقية –
الرو�سية  ,وتقليد ًا را�سخ ًا من تقاليد هذه
العالقات  ,و�إن هذه اجلائزة قد مت منحها
�سابق ًا اىل كل من ال�سيد بوغدانوف وكيل
وزارة اخلارجية الرو�سية ( والذي و�صفه
ال�سي ��د ال�سف�ي�ر ب�أنه � -صدي ��ق العراق ) ,
وكذل ��ك مت منحها اىل ال�سي ��د مك�سيموف
�سف�ي�ر رو�سي ��ا االحتادي ��ة يف بغ ��داد .
توقف ال�سف�ي�ر العراق ��ي يف كلمته بعدئذ
عند �آفاق العالق ��ات العراقية – الرو�سية
 ,والت ��ي م�ض ��ى عليه ��ا  76عام� � ًا  ,و�أ�شاد
بال ��دور الكب�ي�ر ال ��ذي ت�ؤديه �شرك ��ة (غاز
بروم نفط ) الرو�سية يف تعزيز العالقات
االقت�صادي ��ة ب�ي�ن الدولت�ي�ن ال�صديقتني ,
وذل ��ك عن طريق بن ��اء امل�شاري ��ع النفطية
يف الع ��راق  .تكل ��م بعد ذل ��ك رئي�س جلان

جوائز نوّ ار  ,وقدّم �شكر اللجنة العراقية
لل�سي ��د ديوك ��وف على موافقت ��ه �أن يكون
اال�سم الثال ��ث يف رو�سيا �ضم ��ن اال�سماء
احلائ ��زة على جائزة نوّ ار لتعزيز احلوار
العراق ��ي – الرو�سي  ,وحت� �دّث عن نوّ ار
 ,ال ��ذي �أ�صبح ا�سمه الآن رم ��ز ًا من رموز
م�س�ي�رة العالق ��ات العراقي ��ة – الرو�سية
 ,ه ��ذه العالق ��ات الت ��ي ت�ص � ّ�ب مب�صلح ��ة
ال�شعب�ي�ن العراق ��ي والرو�س ��ي  .اختت ��م
رئي�س جلن ��ة جوائز نوّ ار كلمته باال�شارة
 ,اىل ا�س ��م ال�سي ��د ديوك ��وف وال�شرك ��ة
الرو�سي ��ة ( غاز ب ��روم نف ��ط ) يرتبط يف
الوعي االجتماع ��ي العراقي بحقل ( بدرة
)  ,وبتلك الن�شاط ��ات االجتماعية لل�شركة
يف حمافظ ��ة وا�س ��ط  ,واختت ��م كلمت ��ه
بتهنئ ��ة ال�سيد ديوكوف عل ��ى ح�صوله –
وبج ��دارة  -عل ��ى ه ��ذه اجلائ ��زة الفريدة
يف تاريخ العالق ��ات العراقية – الرو�سية
 .حتدّث بعدئذ ال�سيد ديوكوف  ,وعبرّ عن
�شكره اجلزيل على اختياره لهذه اجلائزة
 ,و�أ�شار اىل ان �شركته م�ستمرة يف عملها

ون�شاطاته ��ا يف الع ��راق  ,خدم ��ة مل�صلحة
البلدين ال�صديقني .
بع ��د انته ��اء الكلمات  ,وق ��ف اجلميع عند
اجل ��دار اخلا� ��ص به ��ذه اجلل�س ��ة  ,حيث
�أع�ل�ام العراق ورو�سي ��ا  ,ومت منح ال�سيد
ديوك ��وف امليدالية الذهبي ��ة جلائزة نوّ ار
لتعزي ��ز احل ��وار العراق ��ي – الرو�س ��ي
 ,وذل ��ك بتعليقه ��ا ح ��ول رقبت ��ه م ��ن قب ��ل
ال�سف�ي�ر العراق ��ي ,وبعد ذل ��ك �س ّلم رئي�س
جلن ��ة جوائز نوّ ار ل ��ه اجلدارية اخلا�صة
بتل ��ك اجلائ ��زة  ,واملكتوب ��ة باللغت�ي�ن
العربية والرو�سي ��ة  ,ومت التقاط ال�صور
التذكارية لهذه الفعّالية  ,وقد �شرح رئي�س
جلن ��ة اجلائزة امل�ضم ��ون الرمزي يف تلك
املدالي ��ة الذهبية  ,حيث توجد نخلة ( رمز
الع ��راق) و�شجرة البت ��وال ( رمز رو�سيا)
عل ��ى جانب مع �صورة لنوّ ار على اجلانب
الآخ ��ر للميدالية  ,وهن ��اك كتابة باللغتني
العربي ��ة والرو�سي ��ة للت�سمي ��ة اخلا�ص ��ة
به ��ذه اجلائ ��زة  ,وه ��ي – جائ ��زة ن ��وّ ار
لتعزيز احلوار العراقي – الرو�سي .
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َه��م���� ُ�س ال���دم ع��ن ال��ث��ورة
التي ت�أكل �أبناءها
تاري � ُ�خ الثورات العاملية و�صل �إلينا ع�ّب رّ م�ؤرخيها وقد كتبوه
وفق ما تهوى ايديولوجيتهم املنت�صرة .وت�أتي درا�سات �أخرى
ترف ��ع ب�ساط املجد من ث ��وّ ار العامل  ،وتك�ش ��ف اجلانب املظلم.
(هم�س الدم ق�ص�ص الثورات واخليانة واملجد واملوت) درا�سة
ُ
�ص ��ادرة ع ��ن دار امل ��دى مل�ؤلفها �إيري ��ك دورت�شمي ��د  ،وترجمة
�أحم ��د الزبي ��دي  .م ��ا نر�ص ��ده يف الدرا�سة جت� � ّرد الباحث من
االيديلوجي ��ة الثورية فقد اظهر الأخطاء التي تقع بها الثورات
وثوراه ��ا  ،وهذه الأخطاء تظهر نتائجه ��ا فيما بعد .وال بد من
الق ��ول � ّإن الث ��ورات تولد من رحم البط ��ون اجلائعة م�صحوب ٍة
مبخا� ٍ��ض �شعب ��ي يفج ��ر الدم ��اء� .أوّ ل ث ��ورة عاملي ��ة تطالعن ��ا
(الث ��ورة الفرن�سية  ) 1789و�شراراته ��ا انفجرتْ ب�سبب قالدة
املا�س التي ا�شرتتها الكونت�سية (دي الموت) وافرغت اخلزانة
امللكي ��ة و ّ
بالل�ص ��ة فكان ��ت ه ��ذه احلادث ��ة مفتاح ًا
مت ت�سميته ��ا َّ
للث ��ورة فد َّق ��تْ �ساع ��ة املجد للق�ضاء عل ��ى نظام امللك َّي ��ة وابعاد
�سلط ��ة الكن�سي ��ة م ��ن احلكم  ،فغرق ��ت فرن�سا بالدم ��اء و�أ�صبح
لوي�س ال�ساد�س ع�شر �أوّ ل ملك يعزله رعاياه ،وقررت اجلمعية
الوطنية �إلغاء امللكيَّة و�أ�س�س ��ت اجلمهورية الأوىل و�شعارها(
احلرية امل�ساواة الإخ ��اء) يف حني ّ
مت احتجاز العائلة احلاكمة
يف احل�ص ��ن امل�ش�ؤوم وهو زنزانة بناها قبل � 500سنة فر�سان
الهيكل .وقد �أدّى زوال امللكيَّة �إىل ن�شوء دكتاتورية الكومونات
ف�ي�رى الباح ��ث �أن جان ب ��ول م ��ارا ذو النزعة ال�شري ��رة ونبي
امل�س ��اواة ( ا�ستخ ��دم الغوغ ��اء �أداة يف ي ��ده جلعل كب ��ار �أفراد
االر�ستقراطية والربجوازية احلاكمة يدفعون الثمن ال�سيا�سي
لث ��ورة دموية .لقد كان يخط ��ط لإقامة �أوّ ل دول ��ة للربوليتاريا
يف الع ��امل) �ص . 37بالرغ ��م من التحول الكب�ي�ر الذي احدثته
الث ��ورة الفرن�سي ��ة يف عم ��وم �أورب ��ا لك َّنها �صنعتْ طغ ��ا ًة جدد
ب�أ�سم ��اء خمتلفة وقد حتوّ ل ال�ضحية �إىل جلاّ د .وهذي العيوب
ميك ��ن الإفادة منها بحا�ض ��ر اليوم وثوراته املتج ��ددة  .يتكرر
م�شه ��د ال�ضحية واجللاّ د يف الثورة ث ��ورة املك�سيك عام 1910
فثائره ��ا( دورتيو �أرنغو) كان يف ال�ساد�سة ع�شر من عمره عاد
�إىل ك ��وخ �أهله ليجد �أخته ممددة على الأر�ض وف�ستانها ممّزق ًا
وعينه ��ا متورمة لقد قام ابن مالك الأر�ض باغت�صابها بوح�شية
 .لي�شعل الثائر النار بوجه االقطاعينّ �إذ كانت املك�سيك مق�سّ مة
بني م�ّل�اّ ك الأر� ��ض والأقنان ونظامه ��ا ال�سيا�س ��ي يتغذى على
دم ��اء املحروم�ي�ن .وق ��ام ثائر �أخ ��رى يدعى (نوزابات ��ا) ليعلن
�شع ��اره (�أن مت ��ت بكرامة خ�ي�ر م ��ن �أن تعي�ش ذلي�ل ً�ا) لي�صبح
ج�ن�رال الثورة فيم ��ا بعد  .الثورة املك�سيكي ��ة قادها انغو الذي
غري ا�سم ��ه ( بان�شوفيا ) و(زاباتا) وما نلحظه بح�سب الباحث
الذي اظهر الثورة بوجهها الرببري بعيدة عن التنظيم املمنهج
وم ��ع ه ��ذا فقد دخل ��ت املك�سيك حم ��ط اهتمام الع ��امل وال �سيما
اجلارة االمريكية التي حتكمت �أ�صابعها فيها ومن بعد عمليات
فو�ضى ودم ��اء يتحول الثائ ��ر (بان�شوفي ��ا) �إىل دكتاتور ميلك
مقاتلني و�أم ��وال وحتولت ثورته بر�أي امل�ؤلف(من الثورة �إىل
الل�صو�صي ��ة) حتى �صار يجمع ال�ضرائب بنف�سه �أما زاباتا فقد
ّ
مت اغتياله عام  1920على يد عقيد يف القوات الفيدرالية بينما
بان�شوفي ��ا من قب ��ل ال�سلطة املك�سيكية .وفيم ��ا يبدو �إن الثورة
حتت ��اج �إىل وع ��ي فك ��ري يك ��ون قائ ��د ًا متحكم ًا اجن ��ح وا�سلم
لن�ش ��وء نظ ��ام ع ��ادل .والث ��ورة املك�سيكي ��ة فيما ن ��رى ر ّد فعل
�شخ�صي �صار ر ّد ًا جماهري ًا و�صحابها حتول �إىل م�ستبد  .ويف
�أورب ��ا مل تكن الثورة الرو�سي ��ة ووعيها الفكري �أقل دموية من
�سابقتها ففي عام  1917انطلق ��ت مظاهرة �سلمية �ضد القي�صر
نيك ��والي عار�ض�ي�ن مظاملهم(نحن عمال ��ك املخل�ص ��ون �أطفالنا
وزوجاتن ��ا و�آبا�ؤن ��ا الذي ��ن ال ح ��ول له ��م وال قوة نح ��ن فقراء
م�ضطه ��دون �أنه ��م ي�ضحكون علينا وال يعاملونن ��ا كب�شر ولكن
كعبي ��د بالن�سبة لنا ح ��ان الوقت الذي �أ�صبح في ��ه املوت اف�ضل
م ��ن العذاب امل�ستمر)�ص . 161وقد وقع �ضحية هذا االحتجاج
�ألف �شخ�ص وكتب عنها تروت�سكي (كان حمام الدم هذا مبثابة
بروف ��ة عامة لثورتن ��ا) .تزعمها فيما بعد �ستال�ي�ن وتروت�سكي

�سرية حياة �سيلفيا بالث ..موهبة ا�ستثنائية
ونهاية م�أ�ساوية
ترجمة احمد الزبيدي

موج يو�سف

ولين�ي�ن فت� � ّم عزل قي�ص ��ر رو�سيا  ،لتعل ��ن البال�شف ��ة �أنهم هيئة
التمثي ��ل ال�شرعي للبالد  ،وق ��د اعتمدت منهجيته ��م على مبد�أ(
اقتل ��وا ملاّ ك الأرا�ض ��ي وا�سلبوهم �أر�ضهم) يف حني ّ
مت ا�صدار
قرار ب�إع ��دام العائلة املعزول ��ة وكان تروت�سكي �صاحب الكلمة
الأخ�ي�رة( حامل ��ا مي ��وت امللك لن تك ��ون هن ��اك فر�ص ��ة للعودة
�إىل الوراء)� ��ص . 201و ّ
مت الإع ��دام بطريق ��ة �سري ��ة و�سريعة
يف ع ��ام 1918و ّق� � َع يوروف�سك ��ي الأم ��ر وطل ��ب م ��ن العائل ��ة
اال�صطف ��اف لأجل اخذ �صورة جماعية لهم و�ألقى عليهم موتهم
بكلمات �سريعة ت�صحبها طلقات الر�صا�ص و�إخفاء جثثهم وقد
ّ
مت العث ��ور عليها م�ؤخر ًا .هل توقف الإرهاب بعد اخلال�ص من
امللكي ��ة؟ �أ�صبح قادة الث ��ورة �أكرث خطر ًا فق ��د �شرع �ستالني يف
عمليات قمع كث�ي�رة  .وقامت (فاين كابالن) ع�ضوة يف احلزب
الث ��وري اال�شرتاك ��ي ب�إط�ل�اق النار عل ��ى لينني بينم ��ا �ستالني
وتروت�سك ��ي املتعط�شان لل�سلطة احتدم ال�صراع بينهما بالرغم
م ��ن الأيديولوجي ��ة املت�شابهة بينهما ( الفا�شي ��ة واال�شرتاكية)
لكن هذا مل مينع من اغتيال تروتك�سي عند جلو�ؤه �إىل املك�سيك
حني �ضربه العميل بالف�أ�س على ر�أ�سه قا�ضي ًا عليه  .بالرغم من
الوع ��ي الفك ��ري والت�شاب ��ه الأيديولوجي عند الث ��وار الرو�س
لك ��ن مل مينعهم م ��ن الدموية .يف حني يق ��ع الثائر �ضحية جهل
املجتم ��ع كما ح�صل مع (ت�شي غيف ��ارا) بعد �سيطرة اجلرناالت
الدكتاتوري ��ة على الدول الالتينية اختار غيف ��ارا دولة بوليفيا
الت ��ي عرف ��ت بت�صدره ��ا الأول يف االنقالب ��ات الع�سكرية لكنها
االفق ��ر ب�ي�ن جاراته ��ا وكان يعتق ��د �أن مناخه ��ا قاب�ل ً�ا للتحرير
لكن البل ��د كان ي�ؤمن باخلراف ��ات وعبادة الأ�صن ��ام وينظرون
�إىل الكهن ��ة مث ��ل �آلهة خارق ��ة ومل يكن لديه ��م �أي وعي بالثورة
فخاب ��ت �آمال القائ ��د غيفارا بع ��د تعر�ضه خليانة م ��ن كا�سرتو
الثائ ��ر والذي ا�صبح رئي�س� � ًا كوبا ،وجه ��ل البوليفيانيون فت ّم
�إلق ��اء القب� ��ض عليه و�إعدامه لتجه�ض ثورت ��ه  .لكنها ّ
متخ�ضت
فيم ��ا بعد حني رفعت اجلماهري الالتينية �شعار( نحن جاهزون
�أيه ��ا القائد غيفار)  .تختم الدرا�سة الثورة الإ�سالمية يف ايران
والت ��ي غ�ي�رت م�سار ال�ش ��رق الأو�س ��ط لكنها فيما يب ��دو و ّلدت
دكتات ��ور دين ��ي حمل مل ��ك ا�ستب ��دادي  .فيما تق ��دم عمدت �إىل
عر�ض �أخطاء الثورات والتي هي مبثابة درو�س جمانية لثوار
احلا�ض ��ر وامل�ستقبل  .فف�شل الثورات واجها�ضها �سببه بر�أينا
ل ّأن الث ��ورة م ��ا مل تكتمل يف خي ��ال الث ��وار �أو ًال ف�إنها ال تكتمل
عل ��ى الأر�ض ف� ��أن اردت ا�سقاط النظام ال ب ��د �أن يكتمل �صورة
بديله يف خيال الثائر قبل ال�شروع يف ا�سقاطه .

ثقافة  -كتب

مل تع� ��ش ال�شاع ��رة �سيلفيا ب�ل�اث حياة طويل ��ة (1932
– )1963وم ��ع ذل ��ك فانه ��ا تع ��د م ��ن ايقون ��ات ال�شعر
االمريك ��ي وكان ��ت �س�ي�رة حياته ��ا م�ص ��درا للعدي ��د من
الدرا�سات والكتب التي تناولت م�سريتها الأبداعية
ورغم ان عامل اليوم يهيمن عليه جنوم الفن والريا�ضة،
الذي ��ن ترك ��ز عليه ��م و�سائ ��ل الإع�ل�ام .و ان هن ��اك عدد
قلي ��ل م ��ن ال�شعراء الذي ��ن يندرجون يف فئ ��ة امل�شاهري.
لك ��ن اال�ستثناء م ��ن بينهم هي �سيلفيا ب�ل�اث  ،التي بدت
 ،بق�ص ��ة �شعره ��ا الأ�شقر املثالي ��ة وابت�سامتها العري�ضة
وف�ساتينه ��ا ذات اخل�ص ��ر ال�ضيق � ،أقل �شبه� � ًا بال�شعراء
بل كانت قريبة ال�شبه من جنمة ال�سينما دوري�س داي.
والي ��وم � ،أ�صب ��ح الكثري من ��ا على دراي ��ة باهم حمطات
حياته ��ا :وفاة والدها املحبوب عندم ��ا كانت يف الثامنة
من العمر ؛ وطموحها الذي مل تكن حتده حدود واملثابرة
غ�ي�ر العادية التي كانت تتميز بها (يف �صيف عام 1950
 ،الذي �سبق دخولها اجلامعة وبعد �أكرث من ً 50
رف�ضا ،
قبلت جملة (�سبعة ع�شر اخلا�صة باملراهقني وال�شباب )
ن�ش ��ر ق�صتها الق�صرية "وال�صيف لن ي�أتي مرة �أخرى")
؛ وحماولته ��ا االنتحار وه ��ي طالبة يف كلية �سميث ؛و
ح�صوله ��ا عل ��ى منح ��ة للدرا�سة يف جامع ��ة كامربيدج ،
حيث قابل ��ت ال�شاعر الو�سيم تيد هيوز ("الل�ص الأ�سود
اخلا� ��ص بي"  ،كما كانت ت�سمي ��ه)  ،والذي تزوجته بعد
ف�ت�رة ق�صرية ؛ث ��م والدة طفليهم ��ا فري ��دا ونيكوال�س ؛
وتف ��اين الزوج�ي�ن لفنهم وثقتهم ��ا مبوهبتهم ��ا  ،تالها
عالق ��ة هي ��وز الغرامي ��ة م ��ع �أمراة تدع ��ى �آ�سي ��ا ويفيل
واخ�ي�را انتحار �سيلفيا بالث يف �شباط  1963وهي يف
�س ��ن الثالثني خالل م ��ا ا�شتهر ب�أبرد �شت ��اء يف لندن يف
ذلك القرن.
ق ��د يعتقد املرء �أن ��ه ال يوجد الكث�ي�ر لإ�ضافته عن �سرية
حياته ��ا  ،ب�سب ��ب �سي ��ل م ��ن الكت ��ب التي تناول ��ت هذه
ال�شاعرة – ماكتبته هي عن حياتها ،والكتب التي تناولت
�سريته ��ا الذاتي ��ة ، ،و الدرا�سات النقدي ��ة ،و الر�سائل ،
واملجالت ،و الرواي ��ات  -التي مت ن�شرها منذ انتحارها
(وهو ال�شيء الوحيد ال ��ذي يعرفه بع�ض النا�س عنها).
يف ال�سنوات القليل ��ة املا�ضية وحدها  ،مت ن�شر جملدين
�ضخم�ي�ن من مرا�سالتها وق ��ام بتحليلها جمموعة كاملة
م ��ن النقاد ومع ذل ��ك  ،حينما يت�ساءل املرء عم ��ا �إذا كان
م ��ن املمك ��ن �أن يكون هناك �أي �ش ��يء جديد ميكن قوله ،
ي�صدر كتاب "املذنب الأحمر :احلياة الق�صرية واالبداع
املتوه ��ج ل�سيلفيا بالث" من ت�أليف الباحثة هيذر كالرك
Red Comet: The Short Life and Blazing (،
، )Art of Sylvia Plath by Heather Clark
بحجمه ال�ضخم الذي يفوق الألف �صفحة .
يف الواق ��ع  ،فان ��ه مع ما يعاني ��ه �إرث �سيلفيا بالث من
ع ��دم االهتمام ،و�سرية حياتها التي مت حتليلها كثريًا
مع مرور الأجيال املتعاقبة  ،وبعد ان �أ�صبحت اعمالها
االدبي ��ة �أك�ث�ر بعدًا عن التي ��ار الثقايف ال�سائ ��د  ،يبدو
الآن ان ه ��ذه هي حلظة منا�سب ��ة لإحياء ق�صة حياتها
وحماول ��ة جم ��ع كل عنا�صره ��ا م ًع ��ا  ،ب ��دون �أجن ��دة
م�سبقة  ،وميكن للمرء العودة  ،على �سبيل املثال  ،اىل
كتاب "�شهرة مريرة"ال ��ذي �آلفته ال�شاعرة الأمريكية
�آن �ستيفن�س ��ون و�ص ��در ع ��ام 1989وتن ��اول �س�ي�رة
حياة �سلفيا بالث اي�ضا.
وكم ��ا �أو�ضح ��ت كالرك  ،الأ�ست ��اذة يف جامع ��ة
هدر�سفيل ��د يف �إجنل�ت�را  ،يف مقدمته ��ا امل�ؤث ��رة
واملث�ي�رة للجدل لهذا الكتاب  ،ف�إنها تعتقد �أن "حياة

بالث قد مت ربطها بحياة ما بعد املوت "ومت ت�صويرها
عل ��ى �أنها" كاهنة �شعرجمنون ��ة ال تزال تعي�ش معنا "، .
تب ��ذل كالرك جهدًا كبري ًا للنظر اىل حي ��اة �سيلفيا بالث
بو�ض ��وح باالعتم ��اد على م ��واد غري من�ش ��ورة من قبل ،
مب ��ا يف ذلك بع�ض من يومياته ��ا ومذكراتها  ،ومقتنيات
�أر�شيفي ��ة وا�سع ��ة  ،و "�سج�ل�ات ال�شرط ��ة واملحكم ��ة
وامل�ست�شف ��ى الت ��ي مل يت ��م تفح�صه ��ا �ساب ًق ��ا"  ،وذل ��ك
لإنقاذها من الكلي�شيهات املخت�صرة والقراءات امل�شوهة
العماله ��ا ب�سبب م�أ�س ��اة نهايتها .وكتبت تق ��ول " :انني
�آمل يف كتابي هذا �أن �أحرر بالث من التعميمات الثقافية
التي احاطت بها خالل اخلم�سني �سنة املا�ضية و�أن �أعيد
لها مكانتها املنا�سبة كواحدة من �أهم الكتاب الأمريكيني
يف القرن الع�شرين".
وحتقي ��ق ه ��ذا اله ��دف الأخ�ي�ر هو مهم ��ة �شاق ��ة لكاتبة
�س�ي�رة حي ��اة �شخ�صية معينة ،حني تق ��وم بها نيابة عن
تلك ال�شخ�صية و�أت�صور �أنه لن يتفق اجلميع معها حتى
بع ��د قراءة ه ��ذا الكتاب املف�ص ��ل الذي ت�ضم ��ن بحوثها
الدقيقة التي قامت بها بال كلل .ومع ذلك  ،ال ميكن �إنكار
الق ��وة الفكري ��ة للكتاب  ،وكذلك  ،بنف� ��س الأهمية  ،متعة
قراءت ��ه و�سال�سته .فامل�ؤلف ��ة كالرك كاتبة موفقة وناقدة
ب ��ارزة ل�شعر بالث  ،عل ��ى الرغم من �أنه ��ا متيل من حني
لآخ ��ر نح ��و الإف ��راط يف ال�سخ ��اء يف تقييمه ��ا ل�صورة
معينة �أو فاعلية ق�صيدة معينة.
ث ��م يج ��ب اال�ش ��ارة م ��ن جدي ��د ،اىل ان ��ه �سيك ��ون من
امل�ستحي ��ل لعم ��ل �ضخ ��م و�شام ��ل مث ��ل ه ��ذا العم ��ل �أال
يح ��وي بع� ��ض العي ��وب .عل ��ى الرغ ��م م ��ن الدرا�س ��ات
التف�صيلي ��ة وال�ضخم ��ة التي ت�ضمنها الكت ��اب  ،وهو ما
تتمي ��ز به اعم ��ال كالرك ع ��ادة � ،إال �أن هناك ع ��ددًا قلي ًال
من الف�صول التي مل تكن موفقة فيها  -ال �سيما مناق�شات
�أعمال بالث املبك ��رة  ،حيث ال يبدو �أي من تلك الف�صول
ممي ��زا ب�ش ��كل خا� ��ص  ،وكذل ��ك الف�صول الت ��ي تناولت
عالقاته ��ا العاطفي ��ة قبل تعرفها عل ��ى ال�شاعر تيد هيوز
الذي �سي�صبح فيما بعد زوجها .ومن املده�ش � ً
أي�ضا عدم
رغبة كالرك الغريبة يف اال�ستعانة بكتب �صدرت �سابقا
 ،مث ��ل "زوجها ..ق�صة زواج هيوز وب�ل�اث " من ت�أليف
الكاتب ��ة االمريكية دي ��ان مدلربوك (�صدر ع ��ام )2003
 ،وال ��ذي كان �أول كت ��اب يبحث يف ق�ص ��ة زواج �سيلفيا
ب�ل�اث مع هيوز وال ��ذي كان منا�سبا لكليهم ��ا يف البداية

(و�إن كان �ض ��ا ًرا لهما يف النهاية)  .ومع ذلك  ،ف�إن كتاب
"املذنب الأحمر" (العنوان م�أخوذ من ق�صيدة ل�سيلفيا
بالث بعنوان "اللدغات") ال ينق�صه الإبهار  ،حيث ياخذ
الق ��ارئ داخ ��ل جماهيل ق�ص ��ة رويت كث�ي ً�را ولكنها غري
م�ألوفة و مثرية لالهتمام والتي غالبًا ما كانت مو�ضوعً ا
جلداالت حادة .
ق�سم ��ت كالرك كتابها �إىل ثالثة �أج ��زاء  ،تناول كل منها
ف�ت�رة طويلة م ��ن حياة ب�ل�اث وينق�سم ب ��دوره �إىل عدة
ف�ص ��ول بعناوين رائعة ("يا �إيكارو� ��س") �أو ت�شري اىل
فكرة الكت ��اب ("احد الف�صول عنوانه ما هي م�شكلته").
عل ��ى الرغم م ��ن �أن والد ب�ل�اث كان م�شه ��ورا � -أو رمبا
كان �سي ��ئ ال�سمعة – كما �صورت ��ه يف ق�صيدتها املميزة
�" ،أب ��ي " ك�شخ�ص �سيء احل ��ظ وم�ستبد  ،تلك الق�صيدة
التي و�صفتها الناقدة هيلني فيندلر ذات مرة ب�أنها كتبت
يف "نوب ��ة غ�ضب طفولية "  ،فهذه هي املرة الأوىل التي
يظه ��ر فيه ��ا ب�ش ��كل �شخ�صي ��ة م�شو�ش ��ة و م�شوهة من
خالل امل�شهد النف�سي وال�شاعري البنته.
 .كم ��ا قد يتوقع املرء من كتاب �شام ��ل مثل هذا الكتاب
 ،فان ��ه حم�ش ��و بحكاي ��ات ال ت�ض ��يء �أو تو�س ��ع فهمنا
للعديد من جوانب حياة بالث  ،ولي�س �أقلها الإح�سا�س
بالي�أ� ��س الذي عا�شته يف الأ�شه ��ر التي تلت ترك هيوز
له ��ا من �أجل ع�شيقت ��ه حيث باتت تعي� ��ش مبفردها مع
طفل�ي�ن �صغريي ��ن يف �شق ��ة يف من ��زل ق ��دمي يف لندن.
ال ميك ��ن للمرء  ،بالنظ ��ر �إىل كل نواح ��ي حياتها التي
عر�ضها الكت ��اب� ،أن يتيقن م ��ن ان �سيلفيا بالث كانت
�شخ�صي ��ة حمبوبة ب�ش ��كل خا�ص  ،ومث�ي�رة للإعجاب
م ��ن ن ��واح كث�ي�رة و�شجاعة ب�ش ��كل غري ع ��ادي كما قد
يت�صورها البع� ��ض .ت�صفها احدى �صديقاتها املقربات
بانه ��ا كانت تطارد �أدباء م�ؤثرين مثل ال�شاعر والناقد
�أ� .ألفاري ��ز  ،ال ��ذي كان ��ت تربط ��ه به ��ا عالق ��ة ق�صرية
يك�ش ��ف عنها الكتاب( .اع�ت�رف �ألفاريز ب�أنه كانت لديه
عالق ��ة وثيق ��ة مع ب�ل�اث لكن ��ه ادع ��ى دائمًا �أنه ��ا كانت
�أفالطوني ��ة) .ب ��دا �أن لديه ��ا ع ��دد قليل م ��ن الأ�صدقاء
وكانت ت�صرفاتها الأنانية تنفر منها �أولئك الذين كانت
ت�أم ��ل �أن يكون ��وا عونا لها .فالكاتب ��ة دوري�س لي�سينغ
 ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال  ،الت ��ي �أه ��دت روايته ��ا "الدف�ت�ر
الذهب ��ي" "�إىل تي ��د و�سيلفيا" " ،رف�ض ��ت" ان ت�ستقبل
بالث م ��رة اخرى عندم ��ا زارتها قبل �شه ��ر �أو نحو ذلك
م ��ن انتحاره ��ا " ،فقد ازعجه ��ا مديح �سيلفي ��ا لنف�سها
ب�شكل مبال ��غ به وحماقتها  ،وطلب ��ت من ال�صديقة
امل�شرتكة التي ا�صطحبتها معها "�أال حت�ضر �سيلفيا
معها مرة اخرى".
تعر�ض امل�ؤلفة ب�أ�سلوبها املقنع ر�أيها اخلا�ص حول
العوام ��ل الت ��ي �أدت �إىل ان تقرر ب�ل�اث قتل نف�سها ،
والت ��ي ت�ضمنت تناولها الأدوي ��ة امل�ضادة لالكتئاب
وخماوف بالث م ��ن دخول امل�ست�شفى وتلقي العالج
بال�صدم ��ات الكهربائي ��ة م ��رة �أخرى (كم ��ا حدث يف
فرتة �سابقة .عندما حاولت االنتحار).
وم ��ع ذلك  ،يبقى لغ� � ًزا مفجعًا �أن هذه امل ��ر�أة املتقلبة
املزاج (يبدو �أن اكتئابها ال�سريري الطويل قد حتول
�إىل اكتئ ��اب ذه ��اين يف �أيامها الأخ�ي�رة) كانت قادرة
� ً
أي�ض ��ا عل ��ى �إنت ��اج جمموع ��ة م ��ن الق�صائ ��د ال�شفافة
الأخ�ي�رة يف تل ��ك الف�ت�رة الق�ص�ي�رة  -ق�صائ ��د مليئة
بالغ�ض ��ب ال�شدي ��د ولكنها متتل ��ك � ً
أي�ض ��ا �سيطرة على
امل�شاع ��ر مذهل ��ة للغاي ��ة .كانت ب�ل�اث نف�سه ��ا ت�شعر ،
�أنه ��ا كتبت ه ��ذه الق�صائد "وهي عل ��ى حافة اجلنون"
 ،والحظ ��ت كالرك ب ��ذكاء �أن "احلاف ��ة" � ،آخ ��ر ق�صيدة
كتبتها بالث " ،تعطي انطباعً ا غريبًا كما لو انها كتبتها
بع ��د وفاته ��ا" .ولكنه ��ا كان ��ت متتل ��ك � ً
أي�ض ��ا "الإرادة
احلديدي ��ة للعي� ��ش"  ،ح�س ��ب و�ص ��ف �سيلفي ��ا ب�ل�اث
حلالتها حينما زارتها اح ��دى �صديقاتها ،ولكن اجلميع
كان يتمنى لو ا�ستمرت يف امتالك تلك الأرادة.

رواية ( فتاة ) للروائية كاميل لورنز تطرح �س�ؤا ً
ال قا�سي ًا :

مامعن��ى �أن تكون ام��ر�أة ؟!
ترجمة  :عدوية الهاليل

ف��ي روايته��ا الأخي��رة  ،تتب��ع الروائي��ة وكاتب��ة المق��االت
الفرن�سي��ة كاميل لورنز مالمح من �سيرته��ا الذاتية � ،إذ تحاول
الكاتب��ة االكاديمي��ة الحائ��زة على جائ��زة غونك��ور مالحقة
خيوط طريق حياتها الطوي��ل بترقب امر�أة مولودة في �أواخر
�سنوات الخم�سينيات ..

منذ وقت لي� ��س ببعيد  ،كان �إجناب
فت ��اة �أ�شب ��ه بلعنة  ،لأن ��ه كان يعني
بداي ��ة �سيئ ��ة يف احلي ��اة  ،فالفت ��اة
الت�شع ��ر ب�أنه ��ا مرغ ��وب به ��ا فه ��ي
التالق ��ي قب ��و ًال ح�سن ًا م ��ن املجتمع
وحمكوم عليها ب� ��أن تبقى خا�ضعة
وتابعة دائم ًا ..
فف ��ي نهاي ��ة اخلم�سيني ��ات ،وه ��ي
الف�ت�رة الت ��ي ت ��دور فيه ��ا �أح ��داث
رواية كاميل لورن ��ز اجلديدة التي
حملت عن ��وان ( فت ��اة ) وال�صادرة
ع ��ن دار غاليم ��ار للن�ش ��ر يف 242
�صفح ��ة  ،كان جم ��يء الطفل ��ة
(لوران� ��س ) اىل الدني ��ا ب ��د ًال م ��ن
(جان ماتي ��و ) الذي ط ��ال انتظاره
وتوق ��ع اجلميع جميئ ��ه  ،قد �أحدث
�صدم ��ة كب�ي�رة  ،واعت�ب�رت عائل ��ة
باراكي ��ه ذلك حظ� � ًا �سيئ� � ًا..يف تلك
الف�ت�رة  ،كان تعلي ��ق وال ��د الطفل ��ة
قا�سي� � ًا عندم ��ا يت ��م �س�ؤال ��ه عما اذا
كان لدي ��ه �أبن ��اء � ،إذ يجي ��ب قائ�ل� ًا
دون �أن ي ��درك معن ��ى �إجابت ��ه " :
ال" م�ضيف� � ًا الي�ضاح �إجابته  ":لدي
ابنتان " مايعن ��ي �أن �إجناب الفتاة
مل يكن يعني له ��م �شيئ ًا ..من املثري
لال�ستخف ��اف اذن الق ��ول �إن م�س�ألة

اجلن ��در الت ��ي تث�ي�ر حالي� � ًا الكثري
من النقا�ش ��ات والن�ض ��ال الن�سوي
قد ح�سم ��ت منذ البداي ��ة  ،ومنذ �أن
ن�ص ��ت القاع ��دة النحوي ��ة عل ��ى �أن
ي�سود املذكر على امل�ؤنث دائم ًا ..
يف التا�سع ��ة م ��ن عمره ��ا � ،شعرت
لوران� ��س باركي ��ه ب� ��أمل م ��زدوج
يجم ��ع ماب�ي�ن الإح�سا� ��س بالعزلة
والعار ال ��ذي تغطيه بال�صمت التام
..فقد كانت تتعر� ��ض غالب ًا ملالم�سة
الكب ��ار ومداعبته ��م له ��ا بطريق ��ة
تثري ا�شمئزازه ��ا وكانت واثقة من
�أن ذل ��ك يتم �أمام �أع�ي�ن البالغني من
�أ�سرتها لكنهم اليتدخلون حلمايتها
وكل مايفعلونه هو �إ�صدار الأوامر
له ��ا بع ��دم ق ��ول �أي �ش ��يء وع ��دم
ال�سماح له ��ا باب ��داء �أي ت�صرف �أو
رد فعل منا�سب ..
وعندم ��ا تك�ب�ر  ،تلم ��ح الرغب ��ة
واجل�ش ��ع يف نظ ��رات الرج ��ال اىل
ج�سده ��ا ،ويف �س ��ن الثالث ��ة ع�شرة
 ،تكت ��ب كامي ��ل لورن� ��س  ":ميتزج
ل ��دي املل ��ل م ��ع اخل ��وف " بع ��د
�أن تظه ��ر عليه ��ا مالم ��ح املراهق ��ة
الت ��ي مل يهيئه ��ا �أح ��د له ��ا فتعي�شها
بده�ش ��ة وف ��زع ..ويف خ�ض ��م ه ��ذا

العذاب ،يطارده ��ا �س�ؤال بال �إجابة
حقيقية ":ماهو احلب ؟"
ويف منت�ص ��ف الرواي ��ة بال�ضبط ،
يظه ��ر الرج ��ل الأول يف حياته ��ا ،
املح ��ب  ،ال ��ذي تكت�شف م ��ن خالله
الل ��ذة ..ه ��ذه الأر� ��ض املجهول ��ة ،
وي�صبح زوجها امل�ستقبلي  ،وبحكم
االم ��ر الواق ��ع � ،سيك ��ون عليه ��ا ان
تب ��دل ا�سمه ��ا لتحم ��ل ا�س ��م عائل ��ة
زوجها  ،وهو مايجعلها ت�شعر كمن
ي�ستبدل مالب�س ��ه القدمية مبالب�س
جدي ��دة  ،فم ��ن " ابنة ف�ل�ان " اىل "
زوج ��ة ف�ل�ان "  ،وكل ذل ��ك من �أجل
احلالة املدني ��ة واملجتمع  ،وبعد �أن
تتح ��ول اىل زوج ��ة وتتقبل الواقع
اجلدي ��د  ،ت�أت ��ي مرحل ��ة حتوله ��ا
اىل �أم  ،وهن ��ا حت ��دث امل�أ�س ��اة � ،إذ
يجربه ��ا والداها على تغيري طبيب
�أمرا�ض الن�ساء حت ��ت ذرائع كاذبة
فت�س�ي�ر والدة ابنه ��ا ب�ش ��كل �سي ��ئ
وتفق ��ده ،وه ��ذه النقط ��ة بال ��ذات
مقتب�سة م ��ن حياتها احلقيقية  ،لأن
الكاتب ��ة فقدت طف�ل�ا �أي�ض ًا  ،وكانت
قد �ضمنت احلكاي ��ة امل�ؤثرة لفقدان
ابنه ��ا يف رواية ( فيليب ) ال�صادرة
عام .. 1995

ويب ��دو �أن نظ ��ام الأ�شي ��اء ثاب ��ت
واليتغ�ي�ر  ،فعندم ��ا تل ��د لوران� ��س
ب ��اراك – يف الرواي ��ة – طفل ��ة ،
تب ��د�أ مرحلة التهكم جمددا  ،وتعود
لت�ستم ��ع اىل التعليقات املهينة على
الرغ ��م من تغ�ي�ر الع�ص ��ر � ،إذ يبدو
�أن �أف ��كار الأ�س�ل�اف را�سخ ��ة ج ��د ًا
بحيث الميك ��ن الق�ضاء عليها ..هنا
تب ��د�أ لوران�س مبحاول ��ة تقبّل هذا
الكائ ��ن االغري ��ب ال ��ذي ول ��د منه ��ا
لتحق ��ق �شيئ� � ًا رائع ًا  ،لك ��ن جتربة
طالقه ��ا القا�سية تعيده ��ا اىل خانة
�أح�سا�سه ��ا ب�أنه ��ا جم ��رد ( ام ��ر�أة )
مع �صخب من اال�سئلة يف �أعماقها:
فمامعن ��ى �أن تك ��ون ابن ��ة  ،زوجة ،
�أ ّم ًا؟...
بهذه الرواية ذات الأحداث الدائرية
 ،والت ��ي تزي ��د روح ال�سخري ��ة من
براعته ��ا وجماله ��ا  ،تط ��رح كاميل
لورنز مو�ضوع ًا ثابت� � ًا على �أمل �أن
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َّمن املكلف بالتحقيق فـي جرائم الف�ساد و هدر املال العام ؟

(�إ���ش��ك��ال��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون)
�إن �صدور قرار محكمة البداءة في
الكرخ العدد /1918ب 2020/في
 15/11/2020الذي ق�ضى ب�إبطال
قرار مجل�س الأمناء في هيئة
االت�صاالت رقم  23في 26/7/2020
حول تجديد رخ�صة �شركات
الهاتف النقال ،قد �سلط ال�ضوء على
حجم المال العام الذي يتعر�ض
�إلى الهدر بوا�سطة �أوامر وقرارات
تنفيذية ال تراعى فيها الأحكام
القانونية ،وقرار الحكم �أعاله قد
يتعر�ض الحق ًا للنق�ض لأ�سباب
منها عدم االخت�صا�ص النوعي
للمحكمة المخت�صة في النظر فيه
لوجود ر�أي يرى �إن محكمة الق�ضاء
الإداري هي المحكمة التي ينعقد
لها االخت�صا�ص النوعي ،لكن تبقى
الأ�سباب والحيثيات التي ت�ضمنها
ت�ؤ�شر لنا حجم الهدر في المال
العام ،و بع�ض المخت�صين �أثار �أ�سئلة
كثيرة تتعلق بكيفية محاربة هذا
الهدر في المال العام ،وهل ي�شكل
جريمة يعاقب عليها القانون ولماذا
ال تقوم الجهات التحقيقية باتخاذ
الإجراءات القانونية؟

وهذه �أ�سئلة لها حظها من الواقعية واملقبولية،
م ��ع �أن املنظوم ��ة الت�شريعي ��ة العراقي ��ة ق ��د
ت�ضمنت ع ��دة ن�صو�ص قانوني ��ة تبني اجلهات
املكلف ��ة بالتحقي ��ق وكذل ��ك املكلف ��ة بالتح ��ري،
ومنه ��ا دي ��وان الرقابة املالية وهيئ ��ة النزاهة،
ويك ��ون دور ديوان الرقابة املالي ��ة يف الرقابة

على امل ��ال العام �أينما وج ��د وتدقيقه .وتدقيق
�أعم ��ال اجلهات اخلا�ضعة لرقابته وتدقيقها يف
جمي ��ع �أرج ��اء الع ��راق وعلى وفق م ��ا جاء يف
املادة ( )3من قانون دي ��وان الرقابة املالية رقم
 34ل�سن ��ة  ، 2011وميار�س ه ��ذه الرقابة عرب
تدقيق ح�ساب ��ات ون�شاطات اجلهات اخلا�ضعة
للرقاب ��ة والتحق ��ق م ��ن �سالم ��ة الت�ص ��رف يف
الأم ��وال العام ��ة و يلت ��زم الدي ��وان ب�أخب ��ار
االدع ��اء الع ��ام �أو هيئ ��ة النزاه ��ة �أو اجله ��ات
التحقيقية املخت�ص ��ة كل ح�سب اخت�صا�صه عن
كل خمالف ��ة مالية يكت�شفها �إذا ما �شكلت جرمية
وعل ��ى وفق م ��ا ورد يف امل ��ادة ( )16من قانون
حتر
دي ��وان الرقابة املالي ��ة ،وهذه املهم ��ة هي ٍ
وتنقيب عن املخالفة التي تت�سبب يف هدر املال
الع ��ام ومن ث ��م ي�شعر اجلهة املكلف ��ة بالتحقيق
واملتمثل ��ة برئا�س ��ة االدع ��اء الع ��ام وهيئ ��ة
النزاه ��ة� ،أما ع ��ن دور هيئة النزاه ��ة فهو دور
كب�ي�ر مياثل �أهمية عمل دي ��وان الرقابة املالية،
وم ��ن مهامه ��ا الكب�ي�رة واجلليل ��ة التحقيق يف
ق�ضايا الف�س ��اد بوا�سطة حمققني حتت �إ�شراف
قا�ضي التحقي ��ق املخت�ص ،وعل ��ى وفق �أحكام
امل ��ادة ( )3من قانون هيئ ��ة النزاهة العامة رقم
 30ل�سن ��ة  ،2011ومه ��ام الهيئ ��ة يف التحقيق
منه ��ا م ��ا يتعل ��ق بق�ضاي ��ا الف�س ��اد وه ��در املال
العام ،لك ��ن كل هذه الإج ��راءات تبقى خا�ضعة
ل�سلطة القا�ضي املخت� ��ص� ،إال �إنها متلك �سلطة
التح ��ري ع ��ن تلك اجلرائ ��م وعلى وف ��ق �أحكام
املادة ( )10من قانون هيئ ��ة النزاهة ومتار�س
التح ��ري عرب ا�ستخدام و�سائ ��ل التقدم العلمي
و�أجه ��زة و�آالت التح ��ري والتحقي ��ق وجم ��ع
الأدلة وا�ستدعاء املعنيني للتحقيق معهم ب�شكل
مبا�شر بعد �صدور قرار من القا�ضي وعلى وفق
�أحكام امل ��ادة ( )12من قان ��ون النزاهة ،وبذلك
فان هات�ي�ن امل�ؤ�س�ستني ،دي ��وان الرقابة املالية
وهيئ ��ة النزاه ��ة ،لي� ��س لهم ��ا �سلط ��ات وا�سعة
و�إمنا مقيدة بقرارات قا�ضي التحقيق ،و�أحيان ًا
توج ��ه لهم ��ا �سه ��ام النقد بع ��دم قدرتهم ��ا على
حمارب ��ة الف�ساد وه ��در املال الع ��ام ،واحلقيقة
غ�ي�ر ذل ��ك ف ��ان جهودهم جب ��ارة وكب�ي�رة ،لكن
يبقى مو�ضوع الأخ ��ذ بتحقيقاتهم وحترياتهم
يع ��ود �إىل �سلط ��ة قا�ض ��ي التحقي ��ق ،وعادة ما
ته ��در هذه التحري ��ات بقرار القا�ض ��ي ،ولرمبا

� سامل رو�ضان املو�سوي

*

ال�سب ��ب يتعلق مبنظوم ��ة التحقي ��ق الق�ضائي
ال ��ذي يعتم ��د يف كل �إجراءات ��ه عل ��ى قان ��ون
�أ�ص ��ول املحاكم ��ات اجلزائي ��ة رق ��م  23ل�سن ��ة
 1971املع ��دل ،والذي �أ�صبح ال يواكب التطور
احلا�ص ��ل يف �آلي ��ات مكافح ��ة الف�س ��اد ،وب ��ات
متخلف ًا عن تطور �أ�ساليب ال�سراق واملف�سدين،
لذلك �سع ��ى امل�شرع �إىل معاجلة ه ��ذه الفجوة،
فا�ص ��در قان ��ون االدع ��اء الع ��ام رق ��م  49ل�سنة
 2017وج ��اء يف الأ�سب ��اب املوجب ��ة لت�شريعه
الآت ��ي (للتغ�ي�رات الت ��ي ح�صل ��ت بع ��د �صدور
قانون االدع ��اء العام رق ��م ( )159ل�سنة 1979
ولغر�ض مواكبة ه ��ذه املتغريات والتوافق مع
الت�شريع ��ات اجلدي ��دة ول�ضم ��ان ح�س ��ن الأداء
يف مكون ��ات ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة � ,ش ��رع ه ��ذا
القان ��ون) ،ويف هذا القانون منح جهاز االدعاء
الع ��ام مه ��ام تتعل ��ق مبحارب ��ة الف�س ��اد امل ��ايل
والإداري عرب و�سائل عدة منها� ،إقامة الدعوى
باحلق الع ��ام وق�ضايا الف�س ��اد املايل والإداري
ومتابعته ��ا ا�ستن ��اد ًا �إىل قان ��ون �أ�ص ��ول
املحاكم ��ات اجلزائي ��ة رق ��م ( )23ل�سنة 1971
املع ��دل� ،إال �أن القان ��ون اجلدي ��د �أت ��ى ب�أ�سلوب
جديد عل ��ى املنظومة القانونية العراقية ،حيث
نق ��ل اخت�صا� ��ص التحقي ��ق يف جرائ ��م الف�ساد
امل ��ايل والإداري من قا�ضي التحقيق �إىل دائرة
املدع ��ي الع ��ام ،وعلى وف ��ق �أحكام امل ��ادة (/5
ث ��اين ع�شر) من قانون االدع ��اء العام التي جاء
فيه ��ا الآتي يتوىل الإدعاء الع ��ام (التحقيق يف
جرائم الف�ساد امل ��ايل والإداري وكافة اجلرائم
املخل ��ة بواجب ��ات الوظيفة العام ��ة املن�صو�ص

الإعالم الآخر فـي االنتخابات
الأمريكية الأخرية

 رزاق عداي
عندم ��ا تتف ��ارق انتخاب ��ات مث�ي�رة ع ��ن �سابقاته ��ا  ،يف بل ��د
يعت�ب�ر نف�سه يف طليع ��ة دميقراطيات العامل � ،إن مل يكن  ،كان
م�شروعه قبل ثالثة عقود خلت هو ت�صدير دميقراطيته لبقية
الع ��امل  ،فال غرابة �أن ت�صبح االنتخاب ��ات االمريكية الأخرية
،احل ��دث امل ��دوي الأكرث ت�شوق� � ِا  ،و�سري العملي ��ة االنتخابية
الأكرث �إثارة يف ال�سنوات الأخرية  ،على م�ستوى العامل --،
ولأنه ��ا به ��ذا احلج ��م فق ��د كان ��ت منا�سب ��ة ،و�سانح ��ة نادرة
ملن�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي كي تتفاعل معه ��ا ب�شكل غري
م�سب ��وق  ،وب ��دت وقائ ��ع االنتخاب ��ات م�شتعل ��ة باحلما� ��س ،
وهي تتواىل كلعبة كرة قدم لفريقي جنمني � ،إذ مل تكتف هذه
املن�صات عن �إجراء املقارنات ال�ساخرة املتعلقة بالدميقراطية
العريق ��ة  ،فق ��د دخلت االراء والتحليالت اجل ��ادة والطريفة ،
ومل تتاْخ ��ر املحط ��ات العربية عن تغطية احل ��دث االمريكي ،
بجاهزية وا�ضحة  ،وا�ستعداد متمكن وباذخ --- ،
انحب�س ��ت الأنفا� ��س �أمام الئح ��ة فرز الأ�ص ��وات يف كل والية
 ،وكان اجلمي ��ع يف ح ��رب �أع�ص ��اب ،وامل�ستج ��د ال ��ذي عا�شه
العامل عما �سبقه � ،إن االنتخابات هذه املرة � ،إن الأنفا�س فيها
الأمريكي ��ة والعاملي ��ة على ح ��د �سواء ،كان ��ت حمبو�سة خلف
كمام ��ات ب�ش ��كل حقيقي غريجم ��ازي  ،ب�سب ��ب الزائر الكوين
،غري املرحب به،كوفيد، 19
كورون ��ا خيم ك�شبح  ،على وقائع �س�ي�ر العمليات االنتخابية
 ،فار�ض ًا �شروط ��ه وديكوراته  ،كتداعيات �صحية واقت�صادية
و�سيا�سي ��ة  ،ومن ه ��ذه امل�ؤ�ش ��رات انبثق جزء م ��ن تاريخية
ه ��ذه االنتخابات ،جت�س ��دت يف توجه املالي�ي�ن اىل �صناديق
االق�ت�راع  ،ومل متن ��ع م�ضايق ��ات الكمامات موظف ��ي املراكز
املخ�ص�ص ��ة م ��ن �أن يكونوا على �أعل ��ى جاهزيتهم وعلى مدى
الأيام اخلم�سة التي ا�ستغرقتها االنتخابات -،
لقد كان ��ت املواطنة حا�ضرة ب ��كل �أبعادها  ،مب ��ا يعنيه �إدراك
الف ��رد ملعنى �صوت ��ه االنتخابي  ،رغم انه �ص ��وت واحد  ،لكن
هن ��اك وع ��ي بانه ق ��ادر على احل�س ��م �ضمن ع�ش ��رات املاليني

،وممار�ست ��ه �إن ه ��ي اال ا�ستح ��اق مواطن ��ي  ،رغ ��م خماط ��ر
الفايرو�س --،
احل ��دث االنتخابي �أف�ضى اىل تعادل املر�شحني بفارق ب�سيط
 ،ولك ��ن متابع ��ة ج ��اءت ب ��ر�ؤى ودواف ��ع خمتلف ��ة  ،وكان ��ت
املتابع ��ة م�صريي ��ة ملالمح ال�سن ��وات الأربع القادم ��ة  ،وكان
باْمكانن ��ا �أن نراقب امل�شه ��د العام  ،وجن ��رب جميع تفا�صيل
ال�ص ��ورة الكامل ��ة ،وباالم ��كان �أي�ض� � ًا اال�ستنت ��اج ب�سهول ��ة
�إن امل ��زاج العامل ��ي ،الذي م ��ال بو�ضوح وب�صيغ ��ة ا�ستباقية
،ومن ��ذ انطالق احلدث احلدث االمريك ��ي  ،وحتى قبل �إعالن
ا�ستحق ��اق كال املر�شح�ي�ن االنتخابي ��ة  ،نح ��و خي ��ار املر�شح
الدميقراطي ( جوبايدن ) --،
�أم ��ا و�سائ ��ل الإع�ل�ام العربية فق ��د غطت احل ��دث باحرتافية
عجيبة وببذخ كبريين من حيث الأدوات والو�سائل  ،ولكنها
تخلت عن حيادية العمل الإعالمي من حيث االداء --،
كان املوق ��ف من الرئي� ��س االمرييكي املنتهي ��ة واليته هو ما
ح� �دّد م�سافة االنحياز مبا�ش ��ر َا كان �أم مواربا  ،ومتثل االداء
يف انتقائي ��ة الأخبار التي ج ��رى اختيارها والرتكيز عليها ،
ونوعي ��ة املحلل�ي�ن وتوجهاتهم  ،والتي ت�ص ��ب يف �أغلبها يف
م�صلحة بايدن  ،وجتمل �صورته -،
كان التحي ��ز اىل باي ��دن وا�ضح� � ًا  ،ومور� ��س بكثاف ��ة  ،بغية
تهي� �اْة املن ��اخ النف�سي للناخ ��ب االمريكي من ْا�ص ��ول عربية
�أو �إ�سالمي ��ة املتابع له ��ذه املحطات  ،لدفع ��ه وتوجيهه لتقبل
ال�صورة النقية املطروح ��ة للمر�شح الدميقراطي والرتحيب
بها ،مقابل �شيطنة �صورة نظريه اجلمهوري (ترامب ) ،
املتاب ��ع له ��ذه االنتخاب ��ات م ��ن بعي ��د وخ�صو�ص ًا ذل ��ك الذي
ينتم ��ي مثلن ��ا اىل واحدة من البل ��دان التائه ��ة  ،ال يهمه فوز
اللون الأزرق �أو الأحم ��ر ،بقدر الإعجاب مب�شهديتها و ّاليات
ممار�ساتها  ،ولكننا جمربون لالنغما�س يف لعبة املفا�ضلة ما
بني الألوان  ،ويبقى يف هذه االنتخابات ي�سوقنا �س�ؤال هو
مل ��اذا بدت �شخ�صي ��ة ( بايدن ) �أكرث قب ��و ًال نف�سي ًا لدى املزاج
العامل ��ي العام  ،م ��ن نظريه (ترامب) ؟--ينبث ��ق هذا ال�س�ؤال
م ��ع توفر اليقني لدى اجلمي ��ع �،إن ال�سيا�سة الأمريكية ترتكز
عل ��ى ثوابت ال تتغري بتغري الوجوه �أو قاطن البيت االبي�ض
،واي ��ة فروقات قد حت ��دث �ستكون ثانوي ��ة ،مبثابة تعديالت
طفيف ��ة �أو انزياح ��ات حقيقي ��ة  ،ت ��درك ك�سيا�س ��ة �أمريكي ��ة
خارجي ��ة تفرز تاْثرياته ��ا ال�سلبي ��ة �أو االيجابية على بع�ض
دول العامل -،
ه ��ذه اللعب ��ة الأمريكي ��ة  ،هي مب ��ارزة �أمريكية �صرف ��ة  ،تهم
�أهله ��ا الذي ��ن يتحق ��ق لهم بع� ��ض م ��ن التغ�ي�رات الإيجابية
وال�سلبي ��ة --،طبع� � ًا �ستتكرر ه ��ذه اللعبة اجلميل ��ة كل �أربع
�سن ��وات ،لك ��ن امللفت �أن كث�ي�ر َا من ال ��دول يف العامل هي من
تربط م�صريها مع ذيول هذه اللعبة ،دون �أن ت�ستقل لتخطط
لنف�سه ��ا منط� � َا خا�ص َا به ��ا  ،حتى تك ��ون لعبتها ه ��ي  ،،تعزز
ا�ستقاللها وقرارها.

عليه ��ا يف قان ��ون العقوبات رق ��م ( )111ل�سنة
 1969املع ��دل طبق� � ًا لأح ��كام قان ��ون �أ�ص ��ول
املحاكم ��ات اجلزائي ��ة رق ��م ( )23ل�سنة 1971
املع ��دل على �أن يحيل الدعوى خالل (� )24أربع
وع�شرين �ساعة �إىل قا�ض ��ي التحقيق املخت�ص
م ��ن تاريخ توقيف املته ��م) .وهذا الن�ص ح�صر
التحقي ��ق يف دائ ��رة املدعي الع ��ام ح�صر ًا ،وال
يج ��وز لأي جه ��ة ق�ضائي ��ة �أخ ��رى �أن جت ��ري
التحقي ��ق ،الن امل�شرع وج ��د ال�ضرورة يف هذا
االخت�صا� ��ص ،حيث ا�ستح ��دث ملمار�سته دائرة
يف رئا�س ��ة االدع ��اء العام ت�سم ��ى دائرة املدعي
الع ��ام الإداري وامل ��ايل وق�ضاي ��ا امل ��ال الع ��ام
يديره ��ا مدع ��ي ع ��ام ال تق ��ل خدمته ع ��ن ()15
خم�س ع�شرة �سنة تتوىل الإ�شراف على مكاتب
االدعاء العام املايل والإداري يف دوائر الدولة
وعلى وف ��ق �أحكام املادة (/5ثالث� � ًا) من قانون
االدعاء الع ��ام ،واملالحظ �إن امل�شرع مل ي�شرتط
�أن يكون مدير عام ه ��ذه الدائرة قا�ضي ًا ،و�إمنا
موظف� � ًا قانوني� � ًا ،واعتق ��د �أن ال�سب ��ب يف ذل ��ك
لإعط ��اء املرون ��ة يف �آليات التعامل م ��ع الف�ساد
يف الدوائ ��ر وق ��درة احلركة دون قي ��ود متليها
عل ��ى القا�ضي وجاه ��ة من�صبه ،ف�ض�ل ً�ا عن ذلك
�أتى القان ��ون مببد�أ جديد وهو ت�أ�سي�س مكاتب
لالدع ��اء الع ��ام امل ��ايل و الإداري يف الوزارات
والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة ميار� ��س اخت�صا�ص ��ه يف
التحقيق بجرائم الف�ساد املايل والإداري وعلى
وف ��ق �إحكام امل ��ادة (/5رابع ع�ش ��ر) من قانون
االدعاء العام ،و�أرى �أن ال �ضري يف ذلك وال يعد
�إنقا�ص من والية الق�ضاء ،لأن هذه املكاتب هي

جزء من مكونات جهاز االدعاء العام ولي�س من
مكون ��ات جمل� ��س الق�ضاء الأعل ��ى ،وعلى وفق
ما ج ��اء يف امل ��ادة ( )89من الد�ست ��ور  ،والتي
تع ��ززت بن� ��ص امل ��ادة ( )1م ��ن قان ��ون االدعاء
الع ��ام الت ��ي ج ��اء فيه ��ا الآت ��ي (�أو ًال :ي�ؤ�س� ��س
جه ��از ي�سم ��ى جه ��از االدع ��اء الع ��ام ويعد من
مكون ��ات ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة االحتادية يتمتع
باال�ستق�ل�ال امل ��ايل والإداري ويك ��ون مق ��ره
يف بغ ��داد .ثاني� � ًا :يتمت ��ع جهاز االدع ��اء العام
بال�شخ�صي ��ة املعنوي ��ة وميثله رئي� ��س االدعاء
الع ��ام �أو م ��ن يخول ��ه) ،حي ��ث ق�ض ��ت املحكمة
االحتادي ��ة العليا بان رئا�س ��ة االدعاء العام هو
ج ��زء من مكون ��ات ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة ولي�س
جزء ًا من مكونات جمل� ��س الق�ضاء الأعلى و�إن
وج ��ود رئي�س االدعاء العام يف جمل�س الق�ضاء
الأعل ��ى ،ف�أنه ميث ��ل االدعاء الع ��ام يف املجل�س
ولي� ��س لأنه جزء م ��ن املجل�س ،وعل ��ى وفق ما
جاء يف قراره ��ا العدد  136وموحداتها /137
احتادي ��ة 2017/يف  ، 2018/2/5لك ��ن م ��ا
ي�ؤ�س ��ف له �إن ه ��ذه الدائرة املهم ��ة يف حماربة
الف�س ��اد وهدر املال العام مل يت ��م �إن�شائها لغاية
الآن ودور االدع ��اء الع ��ام معط ��ل يف اتخ ��اذ
الإج ��راءات التحقيقية بخ�صو� ��ص �إهدار املال
الع ��ام ،م ��ع �أن االخت�صا� ��ص �أ�صب ��ح منعقد ًا له
ح�ص ��ر ًا ،وم ��ا يلفت النظر وج ��ود �أفكار ل�سلب
ق ��درة جهاز االدعاء الع ��ام يف �أن يكون م�ستق ًال
وال يخ�ض ��ع ملظلة جمل�س الق�ضاء الأعلى ،كذلك
ال�سع ��ي لإلغاء هذه الن�صو� ��ص التي ت�سهم يف
حمارب ��ة الف�س ��اد خ�صو�ص� � ًا بعد �إلغ ��اء مكاتب
املفت�ش�ي�ن العموميني ،ومل�سن ��ا ذلك يف ت�صريح
ع�ض ��و جلنة النزاهة يف جمل� ��س النواب (بهار
حممود) لـ�صحيفة ال�صب ��اح يف عددها ال�صادر
ي ��وم  2020/11/ 12حي ��ث قال ��ت (�إن اللجنة
القانونية ناق�شت التعدي�ل�ات اخلا�صة بقانون
الإ�ش ��راف الق�ضائي التي ت�ضمنت مادتني تريد
ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة تعديلها ،وه ��ي يف الوقت
نف�سه خمالفة للد�ستور ،وبع ��د اجتماع اللجنة
م ��ع رئي� ��س الإ�ش ��راف الق�ضائ ��ي واعرتا�ضها
علي ��ه ،فق ��د طل ��ب جمل� ��س الق�ض ��اء �سحب ��ه،
واللجنة مل توافق على ما قدمه جمل�س الق�ضاء
الأعلى يف هذا التعديل� ،إذ �إنهم يريدون �سحب
ال�شخ�صي ��ة املعنوي ��ة م ��ن ه ��ذه الت�شكيالت) ،

كم ��ا �أن م ��ن يق ��وم بالتحقيق هو املدع ��ي العام
الذي ينت ��دب من الق�ض ��اة يف جمل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى ،ول ��ه عدد م ��ن املعاونني م ��ن املوظفني
�أو من املحامني الذي ��ن من املمكن التعاقد معهم
 ،وعل ��ى وف ��ق �أح ��كام امل ��ادة (� /4سابع� � ًا) من
قان ��ون االدعاء العام التي ج ��اء فيها الآتي (-1
يعني معاون ًا لالدعاء العام قانوين حا�صل على
�شه ��ادة �أولية يف القانون ول ��ه خدمة لأتقل عن
(� )3سن ��وات يف املحاك ��م او الدوائر القانونية
�أو مم ��ن له خدمة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات
يف املحام ��اة بعد اجتي ��از االختب ��ار التناف�سي
وال ��دورة الت�أهيلي ��ة م ��دة ال تقل ع ��ن (� )6ستة
�أ�شه ��ر يف معه ��د التطوي ��ر الق�ضائ ��ي �أو املعهد
الق�ضائ ��ي) وتفعي ��ل ه ��ذا الن�ص �س ��وف يوفر
فر�ص عم ��ل للمحامني ب�شكل م�ؤث ��ر وميكن �أن
ي�صب ��ح نائب ًا للمدع ��ي العام الحق� � ًا بعد توفره
عل ��ى ال�ش ��روط ال ��واردة يف تل ��ك امل ��ادة وعلى
وف ��ق الآت ��ي (لرئي� ��س االدع ��اء الع ��ام تعي�ي�ن
مع ��اون االدع ��اء العام نائب� � ًا لالدعاء الع ��ام �إذا
كانت لدي ��ه خدمة التقل ع ��ن ( )3ثالث �سنوات
كمع ��اون لالدع ��اء الع ��ام بع ��د اجت ��ازه الدورة
الت�أهيلي ��ة واالمتحان التناف�س ��ي)  ،ويف املادة
�أع�ل�اه و�ض ��ح القان ��ون مه ��ام مع ��اون املدع ��ي
الع ��ام بالآت ��ي ( ميار� ��س معاون االدع ��اء العام
امله ��ام الآتي ��ة �:أ -متثي ��ل احل ��ق الع ��ام يف كل
دع ��وى تكون الدولة طرف ��ا فيها ويكون خ�صما
اىل جان ��ب املمث ��ل القان ��وين للدائ ��رة املعنية.
ب-القي ��ام بامله ��ام التي يتوالها االدع ��اء العام
بعد تكليفه من رئي�س االدعاء العام) .
وم ��ن خالل م ��ا تق ��دم ف ��ان مهم ��ة التحقيق يف
جرائ ��م الف�س ��اد امل ��ايل والإداري �أ�صبح ��ت
م ��ن مهام جه ��از االدع ��اء العام ح�ص ��ر ًا ويكون
للق�ض ��اء �سلط ��ة التوقيف فق ��ط �إذا ما طلب ذلك
االدع ��اء العام على وفق �أح ��كام املادة (/5ثاين
ع�شر) من قانون االدعاء العام ،ون�أمل �أن يكون
ق ��رار حمكمة الب ��داءة حاف ��ز ًا ال�ستنها�ض همم
اجلهات املكلف ��ة بالتحقيق يف ق�ضايا هدر املال
الع ��ام مبا فيها جهاز االدع ��اء العام ذلك اجلهاز
املكل ��ف مبهام عظيمة تتنا�سب وحجم االهتمام
الر�سمي وال�شعبي مبا يتوىل من مهام.
قا�ض متقاعد
* ٍ

رأي باألجنبي

فل�سفة (الالعنف )� :سرتاتيجية للعمل ال�سيا�سي
الالعن ��ف فل�سف ��ة  ،وهدف روح ��ي ينزع
ال�شرعي ��ة ع ��ن العن ��ف ويع ��زز اح�ت�رام
الآخري ��ن يف ال�صراع .وع�ل�اوة على ذلك
 ،يعت�ب�ر الالعن ��ف �سرتاتيجي ��ة للعم ��ل
ال�سيا�س ��ي ال�سلم ��ي اال�ستباق ��ي ال ��ذي
ابتك ��ره غاندي من ��ذ ع ��ام  1906ملكافحة
الظل ��م � ،أو ًال يف جن ��وب �إفريقي ��ا ث ��م يف
الهن ��د .وق ��د �أدى ه ��ذا اىل النجاح ��ات
التاريخي ��ة والدائمة الت ��ي نعرفها (�إلغاء
القوان�ي�ن العن�صرية يف جن ��وب �إفريقيا
 ،والتح ��رر م ��ن احلك ��م الربيط ��اين يف
الهن ��د) .كم ��ا �أن ��ه كان وا�ضح� � ًا وحا�سم ًا
يف الواليات املتحدة (مارتن لوثر كينغ)
وبولن ��دا (لي�ش وا�سا) وجن ��وب �إفريقيا
(نيل�سون ماندي�ل�ا) وكو�سوفو (�إبراهيم
روغوفا) و�أماكن �أخرى.
وح�س ��ب مارت ��ن لوثر كينغ ،ف� ��أن املبادئ
الأ�سا�سي ��ة لالعن ��ف ه ��ي �أن الالعن ��ف
الفع ��ال لي�س �أ�سلوب� � ًا جبان ًا ب ��ل مقاومة
حقيقي ��ة  ،ف�ل�ا يج ��ب �أن ن�سم ��ح لأنف�سنا
ب� ��أن نظل ��م ،ولكن يج ��ب �أال ن ��رد بالعنف
�أي�ض� � ًا .ويظه ��ر الالعنف قوت ��ه لي�س من
خالل كون ��ه �سلبي ًا  ،ولي� ��س من خالل رد
الفع ��ل  ،ولكن من خالل الن�شاط الروحي
والعاطف ��ي لإقن ��اع اخل�ص ��م ب�أن ��ه ي�سري
يف الطري ��ق اخلط� ��أ .ل ��ذا فامل�س�ألة لي�ست
م�س�أل ��ة "عدم مقاوم ��ة �سلبي ��ة لل�شر  ،بل
مقاوم ��ة ن�شطة غري عنيفة لل�شر" .واملبد�أ
الآخر هو �أن الته ��دف املقاومة الالعنفية
اىل هزمي ��ة اخل�ص ��م �أو �إذالله  ،بل تهدف
اىل ك�س ��ب �صداقتهم وتفاهمهم ..فكل من
يقاوم من خالل الالعنف قد ي�شارك جيد ًا
يف املقاطعات �أو الإ�ضرابات  ،لكنه يدرك
�أن هذه الأفعال لي�ست غاية يف حد ذاتها ،
و�أن الهدف الأ�سا�س منها هو �إثارة العار
ل ��دى اخل�ص ��م .ل�سلوك ��ه .واله ��دف لي�س
�إذالل الآخ ��ر الذي يولد العن ��ف واملرارة
 ،ب ��ل ه ��و دائم� � ًا امل�صاحل ��ة  ،وخل ��ق م ��ا
ي�سمي ��ه كين ��ج جمتمع حمب ��وب  ،جمتمع
يحكم ��ه ح ��ب الهي.وين�ص املب ��د�أ الثالث
�أن يك ��ون الن�ضال موجه ًا �ضد قوى ال�شر
ولي�س �ض ��د �أولئك الذي ��ن يفعلون ال�شر.
لهذا ال�سبب ال يتعل ��ق الأمر بالت�أكيد على
االختالفات العرقية  ،ولكن حول الأفراد.

 جان ماري مولر
 تـرجمة املدى

*

امل�شكل ��ة التي يجب التعام ��ل معها لي�ست الكون يقف �إىل جانب العدالة� .إنه �إميان
م�شكلة بني الأ�سود والأبي�ض  ،ولكن بني عميق بامل�ستقبل يق ��وم على فكرة �أن الله
الع ��دل والظل ��م  ،بني قوى الن ��ور وقوى دائمًا من �أجل احلق والعدل ففي ن�ضالهم
الظالم .و�إذا كان من املمكن حتقيق ن�صر م ��ن �أجل عدالة �أك�ب�ر  ،ي�شعر الالعنفيون
يف �أي وق ��ت  ،فلن يك ��ون انت�صار ال�سود دائم ًا مبرافقة الله.
عل ��ى البي�ض  ،ب ��ل انت�ص ��ار العدالة على كان غان ��دي ه ��و الذي ق ��دم للغ ��رب كلمة
الظلم  ،والنور على الظالم.
"الالعنف"  ،وترجم �إىل اللغة الإجنليزية
وين� ��ص املب ��د�أ الراب ��ع عل ��ى �أن الالعنف امل�صطل ��ح ال�سن�سكريت ��ي �أهيم�سا  ،وهو
الن�ش ��ط يقب ��ل املعان ��اة دون انتق ��ام اي م�صطل ��ح �شائ ��ع يف ن�صو� ��ص الأدب
تقبل تلقي ال�ضربات دون رد اجلميل.فقد الهندو�س ��ي واجلاين والب ��وذي .وتعني
ق ��ال غان ��دي ملواطنيه" :قد تتدف ��ق �أنهار �أهيم�سا االع�ت�راف والرتوي�ض والإتقان
الدماء قبل �أن نح�صل على حريتنا  ،لكنها وحتوي ��ل الرغبة يف العن ��ف التي توجد
�ستكون دما�ؤنا .مقاتل املقاومة الالعنفية يف الإن�س ��ان والت ��ي تدفع ��ه �إىل الرغب ��ة
م�ستع ��د لتحم ��ل العن ��ف �إذا ل ��زم الأم ��ر  ،يف �إق�ص ��اء الرج ��ل الآخ ��ر وا�ستبع ��اده
ولكن لي� ��س ال�ستخدامه انتقام� � ًا بنف�سه .والق�ض ��اء علي ��ه و�إيذائه.فعندم ��ا يخترب
م ��ن الأف�ضل �أن تعاين �أن ��ت نف�سك من �أن الإن�س ��ان العن ��ف وي�ض ��ع امل�ؤث ��رات على
ت�سبب املعاناة للآخرين .ومن املرجح �أن م�ساف ��ة من �أج ��ل الت�أمل  ،فهو ي ��درك �أنه
يت�أث ��ر خ�صومن ��ا مبعاناتنا �أك�ث�ر من �أي انته ��اك لكرام ��ة الإن�ساني ��ة  ،يف نف�س ��ه
منط ��ق مهم ��ا كان خفي� � ًا.يف الوقت الذي ويف الإن�س ��ان الآخ ��ر ؛ يف الوق ��ت نف�سه
ين�ص فيه املبد�أ اخلام�س على �أن املقاومة  ،يكت�شف طلب ��ه الداخلي بالالعنف .جتد
الالعنفي ��ة الت�سعى �إىل جتن ��ب ا�ستخدام "�أن ��ا" التجريبية نف�سه ��ا عنيفة وت�سمى
العنف اجل�س ��دي �أو اخلارجي فقط .لأنه كذل ��ك لأنه ��ا ت�ش�ي�ر �إىل "الأن ��ا" الداخلية
يتعل ��ق بكيانن ��ا الداخل ��ي �إذ يتعلق الأمر التي تتطلب الالعنف� .إن مطلب ال�ضمري
برف�ض الكراهي ��ة والعي�ش مببادئ تقوم ه ��ذا موجود يف الإن�سان قب ��ل �أن يواجه
على احل ��ب وعلينا ك�سر احللق ��ة املفرغة العنف :املطالبة بالالعنف �سابقة و�أعظم
للكراهي ��ة والعن ��ف و�إع ��ادة اكت�ش ��اف م ��ن الرغبة يف العنف� .إن ��ه �شعور�أ�صلي
الأخ ��وة الإن�سانية ،فم ��ن ي�ؤذيني ي�ؤذي ومبدئ ��ي .وم ��ع ذل ��ك  ،ال ي ��درك الإن�سان
نف�سه �أو ًال�.أما املب ��د�أ الأخري فين�ص على ع ��دم منطقي ��ة العن ��ف  ،وال �إن�سانيت ��ه ،
�أن يق ��وم مبد�أ الالعن ��ف على الإميان ب�أن والي�شع ��ر مبعن ��اه �إال بع ��د �أن يخت�ب�ره.

ث ��م يدرك �أن ��ه ال ميكنه بن ��اء �إن�سانيته �إال
من خ�ل�ال معار�ضة العن ��ف برف�ض قاطع
يحرمه م ��ن �أي �شرعية� .إن قول ال للعنف
 ،والت�أكي ��د عل ��ى �أن املطالب ��ة بالالعن ��ف
ي�ؤ�س� ��س الإن�ساني ��ة الب�شرية  ،هو رف�ض
ال ��والء الذي يتطلبه العن ��ف من اجلميع.
و�إن جتاه ��ل ه ��ذا املطل ��ب يعن ��ي �إن ��كار
�إمكاني ��ة الإن�سان خلرق قانون ال�ضرورة
 ،وحرم ��ان الإن�س ��ان م ��ن حري ��ة حتري ��ر
نف�سه من املوت لكي ي�صبح كائ ًنا عاقلاً .
لذل ��ك  ،قب ��ل �أن يك ��ون طريقة عم ��ل  ،ف�إن
الالعنف ه ��و �أو ًال وقبل كل �شيء موقف.
�إن ��ه املوقف الأخالقي والروحي للإن�سان
امل�ستقي ��م ال ��ذي يع�ت�رف بالعن ��ف عل ��ى
�أنه �إن ��كار للإن�سانية  ،لكل م ��ن �إن�سانيته
و�إن�ساني ��ة الآخ ��ر  ،وال ��ذي يق ��رر رف�ض
اخل�ض ��وع لقانونه ��ا .ويعتم ��د مث ��ل هذا
املوقف عل ��ى قناعة وجودية :الالعنف له
مقاومة �أقوى للعن ��ف من العنف امل�ضاد.
وم ��ن �سم ��ات العن ��ف �إث ��ارة عن ��ف �آخر.
فالعن ��ف �سل�سل ��ة .والالعنف يري ��د ك�سر
ه ��ذا الرت�س .يف النهاية  ،ال ميكن للعنف
امل�ض ��اد �أن يحارب نظام العن ��ف لأنه هو
نف�سه جزء منه وبالتايل فهو يدعمه فقط.
فبمج ��رد �أن يت ��م حت ��دي العن ��ف  ،ميكن
للإن�س ��ان القيام بالعمل الإيجابي املتمثل
يف الالعن ��ف و�إظه ��ار الإح�سان والعطف
جت ��اه الرجل الآخ ��ر� .إن ف�ضيلة الالعنف
ه ��ي املطل ��ب الأ�سا� ��س للفل�سف ��ة� :إنه ��ا
مب ��د�أ ال�شجاع ��ة واحلكم ��ة .الالعنف هو
املطلب الأول ال ��ذي يُفر�ض على الإن�سان
مبج ��رد �أن يجد نف�سه مي � اً�ال �إىل العنف.
�إن ��ه ي�ش�ت�رط �إمكاني ��ة �أن تك ��ون جي ��د ًا.
ه ��ذا ه ��و ال�سب ��ب يف �أن الفل�سف ��ة ت ��درك
�أن املطالب ��ة بالالعن ��ف هو �أعل ��ى م�صدر
للإن�ساني ��ة الب�شرية .املطالب ��ة بالالعنف
ُتل ��زم بالأ�سا�س جتاه الأع ��داء � ،أي جتاه
العنيف�ي�ن .عنده ��ا فق ��ط ت�أخ ��ذ معناه ��ا
احلقيق ��ي .فما مغزى ذل ��ك �إذا مت تطبيقه
على الأ�صدقاء فقط؟ الالعنف هو الرواق
الذي يقود الإن�س ��ان �إىل طريق االحرتام
والرحمة واللطف واحلب.
* فيل�سوف فرن�سي متخ�ص�ص يف الالعنف
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فـي ندوة �أقامتها م�ؤ�س�سة

للإعالم والثقافة والفنون

باحثون و�أ�ساتذة يناق�شون كيف تناول علي الوردي امل�س�ألة
االجتماعية و�شخ�صية الفرد العراقي
متابعة المدى

فال ��وردي الذي يو�ص ��ف ب�إعتبار م ��ن �أبرز املروجني
للفك ��ر االجتماع ��ي الثقايف املو�ض ��وعي يف املنطقة.
عال العراق ال�سو�س ��يولوجي .والذي التزال
وب�أ ّنه مِ
كتاباته بحاج ��ة اىل الدرا�س ��ة واملراجعة والتعريف
مبنهجيت ��ه و�آرائه ومفهوماته و�إ�س ��هاماته يف فروع
عل ��م االجتم ��اع املتعددة..م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام
والثقافة والفنون و�ض ��من فعالياتها الثقافية �أقامت
ن ��دوة بعن ��وان " عل ��ي ال ��وردي وفه ��م ال�شخ�ص ��ية
العراقية " �شارك فيها الأ�ساتذة الدكتورة الهاي عبد
احل�سني والدكتور حممود القي�سي والدكتور في�صل
غازي و�أدار الندوة الدكتور علي املرهج
د .عل ��ي عب ��د اله ��ادي املره ��ج �أ�س ��تاذ الفل�س ��فة يف
اجلامعة امل�ستن�ص ��رية يف ا�ست�ضافة لـ(املدى) يقول:
"كم ��ا هو معروف �إن علي الوردي ي�ص ��ح عليه كما
�أطلق على املتنبي مالئ الدنيا و�ش ��اغل النا�س وعلى
م�س ��توى العراق �ش ��غل جميع العراقيني �سواءكانوا
مثقفني �أو �أنا�س� � ًا عاديني  ،حا�ض ��ر دائم ��ا يف الثقافة
واحلياة ويف والفكر".
وي�ض ��يف املره ��ج �أن "واح ��دة م ��ن ميزات ��ه يف هذا
اخلط ��اب ال ��ذي ن�س ��تطيع �أن ن�س ��ميه ه ��و اخلط ��اب
الوا�ض ��ح ال ��ذي يتوجه ب ��ه اىل جميع النا�س ب�ش ��تى
�ص ��نوفهم  ،وبالتايل هو جنح يف هذه املهمة قيا�س� � ًا
ببقية �أ�س ��اتذة علم االجتماع والفل�س ��فة وغريهم ك ٌل
ل ��ه ح�ض ��ور لكن عل ��ي ال ��وردي كان وم ��ا زال الأكرث
ح�ضور ًا".
ويلف ��ت املره ��ج "نح ��ن الآن نعمل عل ��ى منطقة مهمة
وه ��ي نق ��د ال�شخ�ص ��ية العراقية �أو ن�س ��تطيع القول
املجتم ��ع العراق ��ي ،وال ��وردي لديه كتاب ��ات معروفة
كدرا�سة طبيعة املجتمع العراقي �أو ملحات اجتماعية
ع ��ن تاريخ العراق وه ��و كتاب ينتقل ب�ي�ن االجتماع
وب�ي�ن التاري ��خ وفم ��رة يح ��ط ِرحال ��ه يف التاري ��خ
لكنه يق�ص ��د واقع ًا اجتماعي ًا معين� � ًا يف حلظة زمنية
تاريخية تق�صد العراق ب�شكل عام".
د .عل ��ي عبد الهادي املرهج يت�س ��اءل ع ��ن الذي قدمه
عل ��ي ال ��وردي يف ق ��راءة ال�شخ�ص ��ية العراقية ويف
قراءة املجتم ��ع العراقي ك�أن نقول الفرد العراقي هل
�شخ�ص ��ية الف ��رد العراقي هي واح ��دة ك�أن يكون يف
ال�شمال �أو يف اجلنوب؟
د .الهاي عبد احل�سني الدعمي �أ�ستاذة علم االجتماع
يف كلية الآداب بجامعة بغداد تقول يف ا�ست�ضافة لها
يف (املدى) �إن "ال�شخ�ص ��ية العراقية " حماورة علي
الوردي ن�شرت فيما بعد بعنوان ال�شخ�صية العراقية
قدمه ��ا �س ��نة  1952يف كلي ��ة امللك ��ة عالي ��ة للبن ��ات ،
كان ��ت يف احلقيقة عبارة عن ج ��زء من مزاج الزمان
�آن ��ذاك وقبل ��ه يف الأربعينيات كانت كاتب ��ة �أمريكية
با�س ��م "روث بلبك ��ت" كانت معروف ��ة بكتابات حول
ال�شخ�ص ��ية الوطنية ُكتبت عن ال�شخ�ص ��ية اليابانية
وال�شخ�ص ��ية الأمريكي ��ة  ،بعده ��ا ظه ��رت كتاب ��ات
علي الوردي يف اخلم�س ��ينيات وفيما بعد ا�س ��تمرت
الدرا�س ��ات يف االجت ��اه حتى على امل�س ��توى الدويل
اىلال�س ��تينيات".
وت�ض ��يف الدكت ��ورة اله ��اي �أن ��ه "اىل ال�س ��تينيات
�ش ��هدت درا�سات ال�شخ�صية ازدهار ًا وفيما بعد بد�أت
بالت�ض ��ا�ؤل لأننا �أ�ص ��بحنا نتحدث عن جمتمعات من
ال�ص ��عب �أن ُتعم ��م .ميكن �أن نقول �إن ال�ص ��فات التي
يحملها �ش ��خ�ص مع�ي�ن �أو جمموعة من الأ�ش ��خا�ص
ه ��ي باحلقيق ��ة تعرب ع ��ن االجت ��اه العام ل�شخ�ص ��ية
املجتمع".
وتلف ��ت اىل �أن "الإ�س ��هام الكب�ي�ر للدكت ��ور عل ��ي
ال ��وردي �أنه تكلم عن ق�ض ��ية �أخرى وهي �إنه نبه اىل
�أن نظري ��ات العق ��د االجتماع ��ي ال تنا�س ��ب املجتم ��ع
ال�ش ��رقي ومنها املجتمع العراقي وهو لذلك ا�س ��تلهم
ت ��راث ابن خل ��دون وبنى عليه مدعي� � ًا �أن جمتمعاتنا
مل تكن فيه ��ا دولة قوية ب�إمكانها �أن ت�س ��وق املجتمع
وهذا طبع ًا يعترب اجناز ًا لأنه �أ�س�س وو�ضع الأ�سا�س
للفكر يف هذا املجال".
وت�ش�ي�ر دكت ��ورة االجتم ��اع اىل �أن "النق ��د ممكن �أن
يوجّ ه لدرا�س ��ة عمرها �س ��بعني �س ��نة لكنه ال يُقلل من
�إ�س ��هامات الوردي بل يلفت النظر اىل ق�ضية التنوع
وو�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وث ��ورة املعلومات
والعوملة وق�ض ��ايا كثرية جعلت من ال�صعب �أن نقول
�إن هناك منوذج ًا ل�شخ�صية ميكن احلديث عنها".
د عل ��ي عبد اله ��ادي املرهج يقول "حتى قبل �س ��بعني
�سنة هناك تنوع بيئي كبيئة جبلية وبيئة �صحراوية
ك�أن تنتج �س ��لوك ًا معين ًا والوردي اعتمد يف ق�ض ��يته
عل ��ى تداخل ال�ص ��حراء م ��ع املدين ��ة �أو الب ��داوة مع
احل�ض ��ر وبالتايل رمبا تنطبق مع حدود احل�ضر يف
و�سط العراق �أو يف جنوبي العراق".
ت�ضيف الهاي عبد احل�س�ي�ن �أن "ازدواج ال�شخ�صية
والتنا�ش ��ز االجتماعي و�صراع احل�ض ��ارة والبداوة
ه ��و م ��ا بن ��ى علي ��ه ال ��وردي يف تقيي ��م ال�شخ�ص ��ية
العراقية".
وت�ش�ي�ر اىل �أن "م ��ا �أنتج ��ه ال ��وردي فيم ��ا بعد كثري
م ��ن املفهوم ��ات الت ��ي تغيب ��ت �أو �ض ��لل عليه ��ا �أو مل
تنت�ش ��ر مبا في ��ه الكفاي ��ة واملفه ��وم الأول واملهم هو
"القوقعاتي ��ة" والتي هي بنظر الوردي �أن املجتمع
العراقي ميال اىل التقوقع يف قوقعات �س ��واء عائلية

�أو مناطقي ��ة �أو دينية �أو مذهبية �أو ما اىل ذلك وهذه
م�س� ��ألة يف غاي ��ة الأهمي ��ة كما ن ��رى �أن ه ��ذه النزعة
موج ��ودةالي ��وم".
وت�ؤك ��د الدكت ��ورة اله ��اي �أن "هذا املفه ��وم ،مفهوم
القوقعاتية الذي �أخذ فيم ��ا بعد من قبل الدكتور عبد
اجللي ��ل الطاهري وبنى عليه �إ�س ��هاماته النظرية يف
جمال علم االجتماع العراقي ويف احلقيقة هو �أخذه
م ��ن املفهوم ��ات احلديث ��ة يف جم ��ال عل ��م االجتم ��اع
"االثنو�سترنوزم" املركزية العرقية وهذا بحد ذاته
دليل على �أنه من ال�ص ��عب �أن تخرج بخال�صة وتقول
هذه ه ��ي مالم ��ح ال�شخ�ص ��ية العراقية فهن ��اك تنوع
كبري وهذه م�س�ألة البد من االعرتاف بها".
وتتاب ��ع حديثه ��ا "لدي ��ه مفه ��وم �آخ ��ر مه ��م �أي�ض� � ًا
ه ��و مفه ��وم ال�ش ��فاعة ،وال�ش ��فاعة ه ��ي واح ��دة من
املفهومات التي ممكن �أن ي�س ��تلها ال�شخ�ص من خالل
�أعماله الالحقة فيما بعد خا�ص ��ة ملحات �إجتماعية من
تاريخ العراق احلديث و هو �أي�ض ًا درا�سة اجتماعية
بدرج ��ة  %100ولكن ��ه ا�س ��تخدم املنه ��ج التاريخ ��ي
واعتم ��دامل ��ادةالتاريخي ��ة".
الدكت ��ورة الهاي تقول �إن "هن ��اك من يخلط ويعتقد
�أن الدكتور علي الوردي رمبا خرج من علم االجتماع
اىل جمال التاريخ لكنه خرج مب�س� ��ألة م�شروعة جد ًا
� ،إذ �إن ��ه ق ��د خ ��رج من مي ��دان اىل �آخر ح�س ��ب تطور
اجلهود والولع يف ق�ض ��ية معينة ولكن علي الوردي
اجتماع ��ي وبد�أ اجتماعي� � ًا وانته ��ى اجتماعي ًا ولكنه
ا�ستخدم التاريخ واملادة التاريخية وذكرها يف عدد
منامل�ص ��ادر".
وت�ض ��يف "عل ��ي ال ��وردي مل يتوق ��ف وا�س ��تمر يف
الإنت ��اج ولكن توجد ا�ش ��كالية علمي ��ة يف هذا املجال
�إذ بد�أ م�ؤكدا على ق�ض ��ية الأ�صالة والإرث اخللدوين
وحق ��ق الطف ��رة الكبرية واملهم ��ة التي الت ��زال ُتذكر
للآن".
وت�ش�ي�ر اىل �أن "ق�ض ��ية ال�ش ��فاعة مهمة لي�س ��ت فقط
يف املج ��ال الديني حيث يبحث النا�س عن �ش ��فيع �أو
و�س ��يط بينه ��م وبني الإله � ،إمنا حتى على امل�س ��توى
ال�سيا�سي ونالحظ هذه امل�س�ألة موجودة يف العراق
فعندم ��ا يواجه الفرد م�ش ��كلة معينة فه ��و ال يخاطب
امل�س� ��ؤول املعني وامنا يكون توجههم مبا�شرة للإله
�إذ ي�ش ��بهون امل�س� ��ؤول الأعل ��ى بالإله بنظ ��ر الوردي
ليكون و�سيط ًا بينهم وبني امل�س�ؤول".
د .عل ��ي عبد اله ��ادي املرهج مت�س ��ائال "اىل �أي مدى
ن�س ��تطيع �أن نق ��ول �إن عل ��ي ال ��وردي كت ��ب املح ��ات
بر�ؤية وا�ضحة عن هذه الأحداث التي تكلمنا بها؟".
د .حممود القي�س ��ي الأ�س ��تاذ يف كلية الآداب بجامعة
بغ ��داد يق ��ول يف الن ��دوة الت ��ي ا�ست�ض ��افتها امل ��دى
"الوردي كان م ّتهم ًا من قبل كثري من املتخ�ص�ص�ي�ن
� ،إنه �ضيع نف�سه بني جمموعة من العلوم ويعتقدون
�أنه �ضاع بني الفل�سفة والتاريخ وعلم االجتماع  ،و�أنا
وقفت على نقطة حمددة ما عالقة الوردي بن�ص ��و�ص
التاري ��خ وم ��ن يق ��ر�أ ملح ��ات اجتماعية يظ ��ن للوهلة
الأوىل �أن ال ��وردي م�ؤرخ� � ًا و�إنه قدم ن�ص� � ًا تاريخي ًا
�إال �أن ��ه م ��ن يتعم ��ق يف وع ��اظ ال�س�ل�اطني وملح ��ات
اجتماعي ��ة ي�ص ��ل اىل نتيج ��ة مهمة جد ًا" .وي�ض ��يف
القي�س ��ي �أن "ال ��وردي كان عاملا اجتماعي ��ا وبامتياز
وا�س ��تخدم ن�ص ��و�ص التاريخ من �أج ��ل ت�أكيد وجهة
نظره ال�سو�س ��يولوجية" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ��ه "قبل كل
�ش ��يء علينا لنفهم عالقة علي ال ��وردي بالتاريخ وان
نفهم الثنائيات التي ا�ستغرق بها الوردي يف ر�سالته
للماج�س ��تري عن درا�سة �سو�سيولوجيا الإ�سالم وعن
اطروحت ��ه للدكت ��وراه حتليل �سو�س ��يوجلي لنظرية
اب ��ن خل ��دون درا�س ��ة ل�سو�س ��يولوجيا املعرفة.م ��ن
�سو�س ��يولوجيا اال�سالم اىل �سو�س ��يولوجيا املعرفة

د .في�صل غازي

يُع��د علي الوردي ( )1995 – 1913عال��م االجتماع العراقي المعروف علم ًا بارزاً من �أعالم الفكر االجتماعي التنويري الذي
خل��ف وراءه م�ؤلف��ات قيم��ة في علم االجتم��اع وعلم النف���س وتاريخ العراق االجتماع��ي .ولعلنا ال نغال��ي حين نقول �إن
االهتم��ام ب�أفكار علي الوردي  ،و�إعادة قراءته من جديد وفق ما ا�س��تجد من �أحداث ،بمثاب��ة �إعادة الوعي ب�أهمية �أفكاره
و�آرائه االجتماعية النقدية.

حاول الوردي �أن ينطلق من اخلا�ص اىل العام".
يلف ��ت القي�س ��ي ا�أن "ال ��وردي عا� ��ش وا�س ��تغرق يف
�أح�ض ��ان الن�ص التاريخي ولو نتابع طفولة الوردي
و�ش ��بابه الأاول ن ��رى �أن ��ه كان م�أخ ��وذ ًا ويعي�ش يف
�سل�س ��ة من الثنائيات و�إذ نظرنا اىل ثنائيات الوردي
ف�أن البيت الذي ن�ش�أ فيه الوردي يف منطقة الكاظمية
ببغ ��داد فالوردي عا�ش يف بي ��ت يطل من جانب على
حي الأنبارين ومن جانب على حي ال�ش ��يوخ �إذ كان
ح ��ي االنباري ��ن يعي� ��ش يف حالة من االنفت ��اح وعدم
املحافظة بينما كان حي ال�شيوخ حمافظ ًا جدا".
وي�ضيف الربف�سور �أن "الوردي عا�ش بني الكاظمية
واالعظمي ��ة ،حت ��ى يف عيد مياله احتف ��ل مرتني مرة
يف ع ��ام  1989عندما بلغ الثمان�ي�ن هجري ًا ويف عام
 1993عندم ��ا بلغ الثمانني ميالدي� � ًا وهذه الثنائيات
التي عا�شها الوردي بني ال�س� � ّنة وال�شيعة ،والبداوة
واحل�ض ��ارة ،والتقلي ��د واحلداث ��ة ،والكاظمي ��ة
والأعظمي ��ة ،والر�ص ��افة والك ��رخ" ،م�ض ��يف ًا �أن
"ال ��وردي كان معمم� � ًا يف البداي ��ة ث ��م لب� ��س لبا�س
االفندي".
ويقول القي�س ��ي "علينا �أن نفهم البيئة التي ن�ش�أ فيها
ال ��وردي من جمتمع ��ه املحافظ وانطالق ��ه اىل الكرخ
وم ��ن ثم انطالقة اىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت،
وكذلك واقع العراق ال�سيا�س ��ي الذي عا�ش ��ه الوردي
الواقع الذي كان يف العهد امللكي والعهد اجلمهوري
كان واقع ��ا م�ض ��طرب ًا جد ًا وينعك�س ب�ش ��كل �أو ب�آخر
عل ��ى واق ��ع املجتم ��ع العراق ��ي والهوي ��ات الفرعي ��ة
للمجتمع العراقي والعالقة بني الهويات املتعددة".
وي�ض ��يف "ال ��وردي وعب ��د العزيز الدوري و�ص ��الح
�أحم ��د العل ��ي ث�ل�اث قام ��ات عراقي ��ة كان ��وا يف كلية
الآداب وكان له ��م دور كب�ي�ر ج ��د ًا يف امل�ش ��هد
االجتماع ��ي وامل�ش ��هد التاريخي يف الع ��راق �أحدهم
تخ ��رج من جامعة لن ��دن ع ��ام  1942والثاين تخرج
من اك�سفورد والثالث تخرج من تك�سا�س هذه الفرتة
كان ��ت هناك موج ��ة جديدة م ��ن العل ��وم االجتماعية
والإن�س ��انية مب ��ا نطل ��ق عليه ��ا مبدر�س ��ة احلوليات
الفرن�س ��ية والتي ب ��د�أت توظف العل ��وم االجتماعية
والإن�س ��انية ،وتنقله ��ا م ��ن اجلان ��ب ال�سيا�س ��ي اىل
اجلانب االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي والبحث عن فهم
ق ��اع املجتمع ��ات واملهم�ش�ي�ن يف املجتمع" ،م�ش�ي�ر ًا
اىل �أن "رياح هذه املدر�س ��ة هبت من فرن�سا وانتقلت
اىل كل �أوروب ��ا وذهب ��ت اىل بريطاني ��ا وانتقلت اىل
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية واىل جامعة تك�س ��ا�س
بالتحديد التي كان فيها الدكتور علي الوردي فبد�أت
الدرا�س ��ات االجتماعية تتطور ب�شكل كبري جد ًا وبد�أ
نوع من الزواج ب�ش ��كل خا�ص بني التاريخ وبني علم
االجتم ��اع وهذا ال ��زواج الكاثوليك ��ي يف تلك الفرتة
ال ��ذي حدث بني التاريخ وبني علم االجتماع �أفاد منه
علي الوردي ب�ش ��كل كبري جد ًا ونالحظ �أن اختيارات
العناوين التي كتب عنها الوردي كر�سالة املاج�ستري
و�أطروح ��ة الدكت ��وراه �سو�س ��يولوجية الإ�س�ل�ام
و�سو�سيولوجية املعرفة ثم وعاظ ال�سالطني وملحات
اجتماعي ��ة نالحظ وهنا تكمن م�ش ��كلة الفهم اخلاطئ
لعل ��يال ��وردي".
ويلفت القي�س ��ي "عل ��ي الوردي يف كتابات ��ه الأربعة
كان مهي� ��أ اكادميي ًا ومهي� ��أ علمي ًا ليتعام ��ل مع الن�ص
التاريخ ��ي يف العراق ودر� ��س املجتمع العراقي ،يف
بريوت ح�ص ��ل على البكالوريو�س يف االقت�ص ��اد ثم
ذه ��ب اىل الواليات املتحدة وح�ص ��ل على الدكتوراه
يف علم االجتماع" ،م�ض ��يف ًا "ن�ستطيع القول �إن علي
ال ��وردي كان نتاج� � ًا بار ًا لهذه املوج ��ة اجلديدة التي
زاوجت بني خمتلف العلوم االجتماعية والإن�س ��انية
لك ��ن هل فق ��د علي ال ��وردي طابعه ال�سو�س ��يولوجي

د .حممود القي�سي

التنويري �أوالد اعي اىل الإ�صالح يكتب يف م�سائل عدة
لأنه يوظفها يف جمال معني فيتطلب منه �أن يكتب كتابات
قد تكون لي�ست مهمة.

كع ��امل يف االجتم ��اع و�أ�ص ��بح م�ؤرخ� � ًا م ��ن يدر� ��س
ن�ص ��و�ص الوردي ي�ص ��ل اىل نتيجة مهمة ج ��د ًا  ،ان
ال ��وردي كان ينزل م ��ن احلا�ضر اىل املا�ض ��ي لي�أخذ
الرحيق (الن�صو�ص التاريخية) وي�صنع منها الع�سل
ال كما يُتهم كثري من امل�ؤرخني �إنهم يجمعون الرحيق
وال يجمع ��ون الع�س ��ل فال ��وردي ا�ستط ��اع �أن ي�صنع
الع�س ��ل كمنتج �سو�سيولوج ��ي ومل ي�ستغرق بالن�ص
التاريخي والتعامل بالن�صو�ص التاريخية ".
ويتاب ��ع "رمبا هذا هو الفرق ب�ي�ن م�ؤرخ بارز عراقي
وه ��و عب ��د العزيز ال ��دوري الذي ق ��دم كتاب� � ًا يقرتب
م ��ن وع ��اظ ال�سالطني وه ��و مقدم ��ة يف درا�سة �صدر
الإ�س�ل�ام وناق�ش العالق ��ة بني املث ��ايل والواقعي بني
عمر وب�ي�ن علي و�أي�ض ��ا الوردي ناق�ش ه ��ذه العالقة
يف وعاظ ال�س�ل�اطني بني املث ��ايل والواقعي بني عمر
كممث ��ل للواقعي يف املجتمع اال�س�ل�امي والإمام علي
كممثل للمثايل الذي ظل متم�سك ًا مبثاليته وهذه �أحد
الأ�س ��باب التي اعتم ��د فيها الوردي ب�ش ��كل كبري جد ًا
على ر�سالته للماج�س ��تري عن �سو�سيولوجية الإ�سالم
و�سو�سيوجلية املعرفة".
د.عل ��ي عبد اله ��ادي املرهج يق ��ول �إن "عل ��ي الوردي
ح ��اول قدر الإمكان �أن ينتق ��ل من الواقع اىل النظرية
ولي�س من النظرية اىل الواقع".
وي�ض ��يف د .في�ص ��ل غازي �أ�س ��تاذ الفل�س ��فة يف كلية
الآداب جامع ��ة بغ ��داد خالل ا�ست�ض ��افته يف (املدى):
"يتطلب من الباحث �أو املفكر �أن يتطلع على التاريخ
لي� ��س علي الوردي فقط ،فطه ح�س�ي�ن �أي�ض� � ًا كتب يف
التاريخ كتب� � ًا مهمة حول الفتن ��ة الكربى وحول هذه
املرحلة البد �أن يكون ل ��ه ر�أي معني ومقد�س وحمرك
للمجتمع  ،وهذا ما قاده اىل قراءة التاريخ وهو لي�س
منف�ص ًال عن التاريخ".
وي�ض ��يف غ ��ازي "عالقة الوردي بالفل�س ��فة بو�ص ��فه
باحث ًا يف علم االجتماع لي�س بعيد ًا عن الفل�س ��فة فهو
دار� ��س وق ��ارئ لعل ��م االجتم ��اع فالب ��د �أن يرجع اىل
الفل�س ��فة يف بع�ض امل�سائل الت�أ�سي�سية والفل�سفة تعد
�أ�سا�س� � ًا لكل هذه العلوم ومع ذلك ال ميكن ل�شخ�ص �أن
ينقد الفل�س ��فة كلها ولكنه نقد نوع ًا من الفل�س ��فة التي
ر�أه ��ا �أ�ص ��بحت غري نافع ��ة وغري جمدية ب ��ل معرقلة
وم ��ن �ض ��منها املنط ��ق ،وال ��وردي كان ناق ��د ًا لي� ��س
للمجتم ��ع فق ��ط كان ناقد ًا للدي ��ن وناقد ًا للغ ��ة وناقد ًا
للفل�سفة واملنطق وم�سائل كثرية جد ًا".
وي�ش�ي�ر غ ��ازي �أن "ال ��وردي �ش ��خ�ص تنوي ��ري
والتنويري �أوالد اعي اىل الإ�صالح يكتب يف م�سائل
ع ��دة لأن ��ه يوظفه ��ا يف جمال مع�ي�ن فيتطل ��ب منه �أن
يكت ��ب كتاب ��ات قد تكون لي�س ��ت مهم ��ة � ،أن تكون يف
تخ�ص ���ص دقيق لكن الب ��د �أن يتطرق اليه ��ا والوردي
يف هذا املجال هو امتداد للمدر�سة التجريبية الناقدة
للمنط ��ق الأر�س ��طي والفل�س ��فة القدمية" ،م�ض ��يف ًا �أن
"الوردي هو من �أوائل املفكرين الرواد الذين انتبهوا
اىل �أن ال�سف�س ��طائية لي� ��س ذ ّم� � ًا كما ه ��و معروف يف
تاري ��خ الفل�س ��فة وه ��ذا �أي�ض� � ًا امت ��داد للرباغماتي ��ة
واخ ��رون �أع ��ادوا ق ��راءة ال�سف�س ��طائية ور�أوا انه ��ا
مدر�سة ن�سبية ولي�ست مطلقة".
بالن�س ��بة لق�ض ��ية املنط ��ق فيقول ا�س ��تاذ الفل�س ��فة �إن
"املنطق من الناحية التاريخية تعر�ض للنقد وهناك
�أحيان� � ًا  ،الغ ��اء تام للمنطق والفل�س ��فة من قبل بع�ض
الفقهاء املت�ش ��ددين الذين يعدون املنط ��ق دخي ًال على
الثقاف ��ة العربي ��ة الإ�س�ل�امية وغري ذلك لك ��ن الوردي
مل يك ��ن ناقد ًا للمنطق بو�ص ��فه منطق ًا فقط وامنا كان
ناق ��د ًا لرج ��ال الدي ��ن الذين ي�س ��تعملون ه ��ذا املنطق
ف ��كان الوحيد م ��ن يتكل ��م باملنطقية هم رج ��ال الدين
وكان جزء من نقد الوردي للمنطق هو نقده للخطاب
الديني الذي ي�س ��تعمل الأقي�س ��ة املنطقية الأر�س ��طية

د .علي املرهج

ب ��كل م ��ا فيها من م�س ��ائل و�أخطاء حت ��ى االمثلة التي
ي�ض ��ربها ال ��وردي كان ��ت متعلق ��ة برجال الدي ��ن� ،أما
نقده للفل�س ��فة فهو ينقد نوع ًا من �أنواعها التي يراها
معطلة والتي انته ��ت يف وقتها و�أن �إعادتها ال يجدي
نفع ًا ولي�س فيها �شيء جديد".
ويلف ��ت غ ��ازي "فيم ��ا يخ� ��ص ظاه ��رة االزدواجي ��ة
يف ال�شخ�ص ��ية ف�إنه ��ا عام ��ة يف املجتمع ��ات لكن علي
الوردي ركز على املجتمعات الريفية والبدوية".
د .عل ��ي عب ��د اله ��ادي املره ��ج ي�ض ��يف يف حديث ��ه
"الحظ ��ت �أن فال ��ح عب ��د اجلب ��ار ي�س ��تخدم عن ��وان
العمامة والأفندي وحينم ��ا �أفح�ص الكتاب ال �أجد �إال
ما يتعلق مبفهوم العمامة ودرا�س ��ة الفكر اال�س�ل�امي
ال�سيا�س ��ي ال�ش ��يعي والعنوان مبهر و�أي�ض� � ًا �أالحظ
يف كت ��ب الوردي فك ��رة اختي ��ار عنوان ي�ش ��كل ثيمة
معينة".
تعق ��ب د .اله ��اي عبد احل�س�ي�ن على حديثه ��ا االخري
"عن ��د قراءة املنت يف كتاب (العمامة واالفندي) ف�أن
امل�ت�ن من�س ��جم متام� � ًا  ،يتكلم عن اال�س�ل�ام ال�ش ��يعي
وميكن اعتبار هذا الكتاب مرجعي ًا وم�ص ��در ًا مهم ًا �إذ
يهتم بدرا�سة احلركات الإ�سالمية ال�شيعية على وجه
التعي�ي�ن وهن ��اك نزع ��ة يف جامعات كث�ي�رة امريكية
و�أوروبي ��ة وغريها عند تقدميهم كت ��اب للعامة ف�أنهم
يغ�ي�رون العن ��وان جلعل ��ه �أ�س ��هل حت ��ى ي�ص ��ل اىل
القارئ".
وتعقيب ًا على كالم غازي والقي�س ��ي تقول الهاي "يف
م ��ا يتعلق يف كتاب اللمحات وامل ��ادة التاريخية نحن
االجتماعيني مادتنا الواقع �أي الإن�س ��ان وال�سلوك �إذ
مل ننزل اىل امليدان الواقعي �سيكون عملنا منقو�ص،
وامل�ش ��كلة �أن البح ��ث امليداين مكل ��ف والدكتور علي
ال ��وردي كان من الرواد ،والأجي ��ال التي �أعقبته و�أنا
من �ض ��منها عندما ن�أت ��ي اىل البح ��وث امليدانية جند
انف�سنا مقلني ونتوجه اىل املادة النظرية".
وت�ض ��يف الدعم ��ي "بالن�س ��بة ملو�ض ��وع التنا�ش ��ز
وازدواج ال�شخ�ص ��ية ف�أن علي الوردي قدم حماورته
امل�ش ��هورة يف �شخ�ص ��ية الفرد العراقي �س ��نة 1952
كان حج ��م املجتمع العراقي  4ماليني واليوم �أ�ص ��بح
عدده ��م  40مليون ،ن�س ��تطيع �أن نق ��ول �إن ما ينطبق
عل ��ى املجتمع �آنذاك ينطب ��ق على جمتمع بهذا احلجم
وكذلك التباي ��ن بني الريف واملدينة ف� ��أن ابن خلدون
بن ��ى عل ��ى التناق� ��ض ب�ي�ن الري ��ف واملدين ��ة وكذل ��ك
عل ��ي ال ��وردي تكل ��م يف نظريت ��ه ع ��ن التناق� ��ض بني
الري ��ف واملدين ��ة .وكان تناق�ض كبري حتى منت�ص ��ف
اخلم�س ��ينيات وعن ��د الهج ��رة من الري ��ف اىل املدينة
ب�سبب نظام االقطاع والظلم وعدم اهتمام احلكومات
املتتالية بالريف العراقي فظهرت م�س�ألة االزدواجية
والتنا�شز".
وت�شري الدعمي "من ال�سبعينيات فما فوق التلفزيون
لع ��ب دور يف تقري ��ب امل�س ��افة ب�ي�ن الري ��ف واملدينة
والهج ��رة والتعلي ��م اذا عمل ��ت على حم ��و الكثري من
الف ��وارق والآن و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ف� ��أن
ما ن�ش ��اهده ونتابعه يتابعه �أي�ض� � ًا الأ�شخا�ص الذين
ي�سكنون االرياف".
د .عل ��ي عبد اله ��ادي املره ��ج يت�س ��اءل "اىل �أي مدى
مت جتاوز علي الوردي �أو �إ�ض ��افة ا�ش ��ياء جديدة اىل
ال�شخ�صية العراقية".
د .اله ��اي عب ��د احل�س�ي�ن الدعم ��ي تق ��ول "�أك ��د علي
ال ��وردي يف نظري ��ات العقد االجتماع ��ي ب�أنها غربية
وتن�س ��جم م ��ع املجتم ��ع الغرب ��ي �أكرث م ��ن جمتمعنا
وقد ت�س ��لط بحد ذاتها ال�ضوء على املحن التي نعاين
منه ��ا الآن على عملية التح ��ول الدميقراطي املرتبطة
بالطائفة والدين والع�شرية واىل ما ذلك".
وت�ض ��يف الدعم ��ي "نالح ��ظ �أن العومل ��ة كظاه ��رة

د .الهاي عبد احل�سني

الإ�سهام الكبري للدكتور علي الوردي �أنه تكلم عن ق�ضية
�أخرى وهي �إنه نبه اىل �أن نظريات العقد االجتماعي ال
تنا�سب املجتمع ال�شرقي ومنها املجتمع العراقي.

ظه ��رت فيم ��ا بعد وهناك م ��ن ي ��رى �أن كل النظريات
االجتماعي ��ة وال�سو�س ��يولوجية التقليدية لي�س فقط
يف الع ��راق و�إمن ��ا يف الع ��امل مل تعد تن�س ��جم مع ما
يحدث يف �أي جمتمع لأنها كانت م�ص ��ممة ملجتمعات
معين ��ة حم ��دودة مب ��ا يف ذل ��ك �أوروب ��ا والوالي ��ات
املتحدة وغريها من البلدان فعملية االجناز النظري
لي�س �أمر ًا �س ��ه ًال ومل ��اذا مل يخرج وما اىل ذلك ويبقى
علي الوردي �إ�ض ��اءة كب�ي�رة وال ميكن لأي طالب يف
جمال علم االجتماع �أن يتجاوز علي الوردي يف هذه
امل�س�ألة".
وت�ض ��يف الدعم ��ي "علي ال ��وردي من �أك�ث�ر العلماء
والأكادميي�ي�ن العراقيني حر�ص� � ًا على ت�ش ��جيع النقد
وهو ذكر هذا يف �أكرث من مرة يف كل م�صادرة و�أقول
الي ��وم �إن علي الوردي لي�س عقبة و�إمنا حمطة مهمة
واحرتامها واجب" ،م�ش�ي�رة �أنه " ا�ستخدم التاريخ
ا�س ��تخدام م ��ادة نظرية من حي ��ث الأ�س ��ا�س واليوم
ال�ش ��باب يقومون بدرا�س ��ات ميدانية كدكتور عدنان
يا�س�ي�ن ودكتور خال ��د حنتو�ش وغريه ��م وهذا بحد
ذات ��ه خ ��روج عل ��ى ما ذه ��ب علي ��ه ال ��وردي لأن علي
الوردي كان لديه توج�س من �أن درا�س ��ة الواقع مث ًال
من خالل اال�س ��تبيان كما نفعل اليوم يف �أق�س ��ام كلية
االجتماع ودكتور علي الوردي انتقد هذا اجلانب".
يقول د .حممود القي�س ��ي "ط ��رح عليه يف العديد من
امل�ؤمت ��رات �س� ��ؤال من ه ��و خليفة علي ال ��وردي يف
الع ��راق فتب ��ادر يف ذهني املرحوم فال ��ح عبد اجلبار
لكنه ��م �أجابوين نريد خليفة عل ��ي الوردي من داخل
الع ��راق ففك ��رت �أن دكتوره اله ��اي الدعمي هي فع ًال
م ��ن تالميذ ال ��وردي البارزي ��ن والت ��ي حافظت على
ت ��راث الوردي" .وي�ض ��يف "من خ�ل�ال البحث الذي
اجنزته هل الوردي م�ؤرخ ًا �أم �سو�س ��يولوجي ًا اعتقد
ولي� ��س جزم� � ًا انن ��ي و�ص ��لت اىل نتيج ��ة مهم ��ة �أن
الوردي مل ي�أخذ الت�أريخ �أي مل يتحول اىل م�ؤرخ بل
ظل عامل اجتماع ولكنه ا�س ��تخدم ن�ص ��و�ص التاريخ
م ��ن �أجل ت�أكيد وجهة نظر وه ��ذا ال يعني �أن الوردي
ا�س ��تخدم التاري ��خ فق ��ط" .وي�ش�ي�ر القي�س ��ي "هناك
ثالث ن�ص ��و�ص خمت�صرة للوردي معا�ص ��رة للواقع
عندما نطبقها �سرنى كم كان الوردي متقدم ًا �إذ يقول
الوردي يف وعاظ ال�س�ل�اطني �إن ما فرق بني ال�شيعة
وال�س� � ّنة هم ال�س�ل�اطني ووعاظ ال�س�ل�اطني فكالهما
ثارا  ،ال�ش ��يعة ثاروا ب�س ��يوفهم و�أهل احلديث ثاروا
ب�أقالمهم ،ويقول �أي�ض� � ًا ويتحدث (الوردي) �إذا �أراد
ال�ش ��يعة و�أه ��ل ال�س� � ّنة يف ه ��ذا الع�ص ��ر �أن يتحدوا
يرجعوا اىل �ش ��عارهم القدمي �أي �شعار زيد ابن علي
واب ��و حنيفة �أي �ش ��عار الثورة على الظلم يف �ش ��تى
�ص ��وره ال فرق بني الظامل ال�ش ��يعي او ال�س� � ّني كذلك
قال �آن االوان لكي نحدث انقالب ًا يف �أ�سلوب تفكرينا
فقد ذهب زمن ال�سالطني وحل حمله زمن ال�شعوب".
وي�ض ��يف القي�س ��ي "اخت ��م بن� ��ص جمي ��ل لفالح عبد
اجلبار يقول لو �ص ��حى ابن خلدون اليوم على واقع
حالنا لهتف �أمل �أقل لكم �إن الريا�سة يف �أهل الع�صبية
ولقلن ��ا نح ��ن لعل ��ي ال ��وردي ولكن ��ك مل تق ��ل لن ��ا �إن
الال�شعور ميتطي الدبابات ويقر�أ".
القي�س ��ي يق ��ول "علي الوردي ا�س ��تخدم الن�ص ��و�ص
بر�ؤي ��ة اجتماعي ��ة وه ��ذا ال مين ��ع �أن يتج ��ول يف
املقاه ��ي ف ��كان يجل�س مع كبار ال�س ��ن الذين عا�ش ��وا
يف العه ��د العثم ��اين وي�أخذ منه ��م املعلومة ويحاول
�أن يوازن فينزل من احلا�ض ��ر اىل املا�ض ��ي وي�ص ��عد
من املا�ضي اىل احلا�ضر وهذه هي امليزة يف كتابات
عل ��يال ��وردي".
د .في�ص ��ل غازي يقول �إن علي الوردي �أ�سهم �إ�سهام ًا
كب�ي�ر يف تدم�ي�ر الثواب ��ت وه ��و م ��ن ال ��رواد الذين
�أدخلوا الكثري من امل�سائل التي كانت غري م�ست�ساغة
وه ��ذا يعترب نوع ًا من �أنواع تهدمي �أ�ص ��نام العقل �أو
�أوه ��ام كانت متداولة  ،بل حتى يف بع�ض الأو�س ��اط
اجلامعي ��ة �إذ ا�س ��مع من كث�ي�ر ًا من اال�س ��اتذة مل يكن
اجلمي ��ع مت�أثري ��ن ب�أفكار عل ��ي الوردي لأنهم �أي�ض� � ًا
حمكوم ��ون ب�إط ��ار مع�ي�ن ينظ ��رون م ��ن خالل ��ه اىل
الأ�شياء
ت�ض ��يف �أي�ض� � ًا اله ��اي عب ��د احل�س�ي�ن "الطبيع ��ة
االجتماعي ��ة للع ��راق مل تتغ�ي�ر نح ��ن نبق ��ى �أغلبي ��ة
م�سلمة بانق�سام مذهبي �شيعة و�س ّنة و�أقليات عرقية
ع ��رب وك ��رد وتركم ��ان وغريه ��م ولكن ال ��ذي يتغري
وال ��ذي نبه عليه ال ��وردي دور الدولة .الدولة القوية
ت�س ��تطيع �أن ت�ض ��بط ذل ��ك فكثري من الق�ض ��ايا ومنها
تريّف املدن هو ب�س ��بب �ض ��عف الدول ��ة والرتيّف هو
نوع من �أنواع اخلال�ص من ت�أثريات الف�ساد".
�أي�ض� � ًا يق ��ول حمم ��ود القي�س ��ي "�أرى �أن البع�ض من
اجلي ��ل امل�ؤ�س ���س ابق ��ى يف نف�س ��ه نوع� � ًا م ��ن العتب
عندم ��ا يرى االهتمام واالحتف ��اء بالدكتور الوردي ،
ه ��ذا االهتم ��ام واالحتفاء لأن الوردي نق ��ل العلم من
اجلامعة اىل املجتمع".
ويختت ��م في�ص ��ل غ ��ازي حديث ��ه بالق ��ول "االهتم ��ام
بعل ��ي ال ��وردي مهم ج ��د ًا ي�ص ��لح �أن يك ��ون منوذج ًا
جي ��د ًا لل�شخ�ص ��ية العراقي ��ة الت ��ي حاول ��ت �أن تزرع
�أفكار ًا تنويري ��ة وحطمت كثري ًا من املفاهيم البالية ،
ويبقى علي الوردي �شمعة م�ضيئة يف تاريخ العراق
احلديث".
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اقــــرأ
خطاب الكراهية

�صدر عن دار العايل كتاب بعنوان "خطاب الكراهية" لالعالمية
واالكادميي ��ة ندى عمران ،الكتاب ال ��ذي هو اطروحة دكتوراه
تقدم ��ت به الكاتبة اىل ق�سم ال�صحافة يف جامعة بغداد يتناول
اخلط ��اب ال�صحف ��ي امل�شح ��ون بالبغ�ض والكراهي ��ة والعداء،
وكيفية ت�سويقه من خالل و�سائل االعالم ،ليكون مادة لتمزيق
الن�سيج املجتمعي ،وليكون مادة �سامة تن�شر اخلوف والرعب
ب�ي�ن النا�س ،وتزرع القلق يف املجتم ��ع ،وتخلق حالة من عدم
الثقة بالآخ ��ر ،والت�شكي ��ك بنواياه و�سلوكيات ��ه .الكتاب يعد
مرجع ��ا لدرا�سة ظاه ��رة اعالمية ،مازال يع ��اين منها اعالمنا
العربي ،كما انه يفتح الباب لدرا�سات م�ستقبلية حول تنامي
خطاب الكراهية.

ك�شفت عن عملني جديدين �أحدهما رواية والآخر ن�صو�ص بعنوان (ر�شقات �سوداء)

ما�سة الرمادي لـ  :البيئة العراقية �صاحلة ً
جدا
للإبداع الذي يولد من رحم املعاناة

"ك ّلما خنقته احلياة هرع نحو الكتابة" بهذه الكلمات و�صفت الكاتبة ما�سة الرمادي حالها،
حيث كانت انطالقتها يف عامل الكتابة منذ ( ١٤عا ًما) .وتقول الرمادي لـ "املدى"" :بعدما
�شعرت برغبة ملحة يف ان �أنقل �صراخي على الورق ،ومنذ ذلك الوقت مل �أتوقف ،جتربتي مع
الكتابة لي�ست ممتعة و�سهلة ،لأنها نابعة من معاناة ومن �ضرورة ،مل تكن يو ًما للرتفيه".
الرمادي ا�صدرت رواية "�شارع ،"17
حيث قالت عنها "الرواية تتحدث عن
معاناة الفرد العراقي عرب حقب زمنية
خمتلفة ،ومعاناة امل��ر�أة ب�شكل خا�ص
ب�إطار فل�سفي واجتماعي ينطرح من
خ�لال �شخ�صيات خمتلفة وتغيريات
زمنية و�سيا�سية متعددة" ،م�شرية
�إىل "لدي عملني قيد التح�ضري �أحدهما
رواي��ة ثانية و�سوف تكون يف اطار
فنتازي اجتماعي وفل�سفي ،والآخ��ر
ن�صو�ص بعنوان (ر�شقات �سوداء)"
م��رج �ح��ة � �ص��دوره �م��ا يف امل�ستقبل
ال��ق��ري��ب .و�أق� � ��رت ان "النقد رائ��ع
وايجابي ب�شكل مثمر ومفيد بالن�سبة

لكاتبة يف ب��داي��ة طريقها ،ا�ستفدت
كثريا من النقد الب ّناء مبختلف �أنواعه
والذي كان �أغلبه يف �صاحلي و�صالح
ال��رواي��ة ،ام��ا االن�ت�ق��ادات ال�صبيانية
املبنية على عاطفة وحت��ام��ل مل ولن
�أع��ره��ا �أي اه �ت �م��ام ،ب��ل غ��ال� ًب��ا كانت
م�ضحكة ومثرية لل�شفقة".
و�أو��ض�ح��ت ان��ه "كل فئة مظلومة او
م�ضطهدة ت�ستحوذ على اهتماماتي،
وكون امل��ر�أة كما هو معروف للجميع
م� ��ن ال� �ف� �ئ ��ات الأك� �ث ��ر ت �ه �م �ي �� �ش��ا يف
املجتمعات العربية على مر الع�صور،
وم�ؤكد لأنني مر�أة وعلى مقربة ب�شكل
مبا�شر من و�ضع الن�ساء� ،أفهم جيدًا ما

الذي يحدث و�أعي حجم املعاناة حني
يولد املرء �أنثى يف ال�شرق الأو�سط.
ولي�ست امل ��ر�أة وح��ده��ا م��ن ت�ستحوذ
على ما �أهتم به ،بل هناك فئة بالن�سبة
لدي �أهم من املر�أة والرجل وكل �شيء،
وهم الأطفال ومعاناتهم يف العامل كله،
ه��ؤالء ي�ستولون على كل ما �أ�شعر به
و�أفكر".
ور�أت �أن "امل�شهد ال�ث�ق��ايف بحاجة
للجر�أة يف الطرح ومعاجلة وت�صحيح
الأفكار الرثة القدمية ولي�س حتويلها
ل�شذرات خالدة".
وحول ال�صعوبات التي تواجه الكاتب
ال �� �ش��اب ،ن��وه��ت �إىل �أن ��ه "تكمن يف

اختيار الطريقة والنوع واللون الذي
يكتب فيه� ،أعتقد التيه ب�ين حمتواه
هذه �أكرب �صعوبة ممكن �أن يواجهها،
ب �ع��د ع�ق�ب��ة تهمي�ش امل�ج�ت�م��ع ل��ه �إذا
كان خمتل ًفا وله فل�سفته اخلا�صة يف
الطرح".
واردف� ��ت �إىل �أن "البيئة ال�ع��راق�ي��ة
�صاحلة جدًا للإبداع ،لأن الإبداع يولد
من رحم املعاناة ،وال توجد بيئة يعاين
بها امل��رء بقدر بيئة وطننا العظيم"،
مبينة �أن "الداعم الأول ه��و عقلي
و�أ�صدقائي منذ بداية الطريق حتى
الآن ،و�أ��س��رت��ي ك��ذل��ك ،والآن ُق��رائ��ي
وحمبيني".

�أول مهرجان ل�سينما املر�أة حتت�ضنه بغداد
 متابعة /املدى
ت�ستع ��د نقابة الفنانني العراقيني لرعاية "امللتقى
الأوّ ل ل�سينم ��ا املر�أة" ،ال ��ذي ي�س ّلط ال�ضوء على
دور امل ��ر�أة يف امل�شهد الفني العراقي ،خا�صة يف
ال�سينم ��ا ،وال ��ذي �سيق ��ام قريبا .نقي ��ب الفنانني
جب ��ار ج ��ودي ق ��الّ � :إن امللتق ��ى ي�ساه ��م يف
تعزي ��ز مكانة امل ��ر�أة يف املجتمع والف � ّ�ن خا�صة،
وت�شجّ ��ع امل ��ر�أة العراقية على خو� ��ض غمار هذا
الف � ّ�ن اجلمي ��ل وامله ��م" .ور�أى � ّأن امللتقى "يدعم
ّ
ّ
ُ�شجعهن
عليهن ،وي
املخرج ��ات ،ويُ�س ّلط ال�ض ��وء
عل ��ى اال�ستم ��رار واملوا�صل ��ة ،ليك ��ون لدينا عدد
ّ
م ��ن املخرجات" .كما � ّ
ي�ستحقن �إقامة ملتقى
أنهن
�سن ��وي ومهرجانات له � ّ�ن ،فـ"ال�سينما العراقية،
يف نحو  80عامًا ،مل ت�شهد بروز ن�ساء خمرجات
مه ّم ��ات ،با�ستثن ��اء ع ��دد
قلي ��ل منه � ّ�ن ،كخريية
املن�ص ��ور� ،أول
خمرج ��ة عراقي ��ة
لفيل ��م روائ ��ي
طوي ��ل عراقي،
ح ّققت جناحً ا
كب�ي ً�را ،فن ًي ��ا

وجماهري ًي ��ا ،بف�ضل (�ستة على �ستة)� ،أحد �أجمل
الأفالم العراقية الكوميدية يف تاريخ ال�سينما يف
العراق" .وع ��ن كون "نقابة الفنانني العراقيني"
اجلهة الوحيدة الراعية للملتقى ،خا�صة � ّأن �إقامة
ن�شاط كهذا حتتاج �إىل �إمكانيات كبرية ،نوعً ا ما،
ٍ
قال ج ��ودي � ّإن النقابة "تتفاو�ض مع جهات فنية
معنية ،وم� ّؤ�س�سات �أخ ��رى للم�شاركة يف متويل
امل�ش ��روع" ،م�ش�ي ً�را �إىل � ّأن املفاو�ض ��ات "قطعت
خط ��وات كبرية"� .أما بخ�صو� ��ص ال�شروط التي

ي�ضعها امللتق ��ى مل�شاركة الأفالم واختيارها ،على
م�ست ��وى النوع ّي ��ة وتاري ��خ الإنت ��اج ،فق ��ال عبد
اجلبار جودي �إنه ال �شروط �أبدًا" ،لأننا نحر�ص
عل ��ى جن ��اح امللتق ��ى يف دورت ��ه الأوىل ،وعل ��ى
م�شاركة �أكرب عدد ممكن من املخرجات والأفالم،
ولك ��ي تكون ال ��دورة الأوىل حماولة ن�ستفيد من
نتائجه ��ا يف دورات مقبلة" .وعمّا �إذا كانت هناك
خمرج ��ات عراقي ��ات خ ��ارج الع ��راق �سيُ�شاركن
ّ
أفالمهن الطويلة مث ًال ،ق ��ال � ّإن امللتقى "يقت�صر
ب�
حال ًي ��ا على الأفالم الق�ص�ي�رة ،خا�صة � ّأن نتاجات
كث�ي�رة ملخرج ��ات يف العراق هي �أف�ل�ا ٌم ق�صرية،
فالإمكانيات متوا�ضعة كما هو معروف"� .أ�ضاف
يخ�ص املخرج ��ات العراقيات خارج
جودي" :ما ّ
ّ
أفالمهن يف امللتقى ،لك ّننا،
الوط ��ن ،نحن نرحب ب�
ب�سبب �ضعف �إمكانياتنا املادية وحجم التمويل،
ال نع ��د با�ست�ضافته � ّ�ن .رمبا يف ال ��دورات املقبلة
يختل ��ف الأم ��ر" .وردًّا عل ��ى �س�ؤال ع ��ن مناف�سة
الأفالم على جوائ ��ز يف م�سابقات ما� ،أكد جودي
�ام فائزة فيها
تنظي ��م م�سابق ��ة" ،يت ّم اختي ��ار �أف�ل ٍ
بوا�سط ��ة جلنة حتكيم يُعلن عنها الح ًقا" ،م�شريًا
ٌ
م�شروط ب�أنْ تكون للفيلم قيمة
�إىل � ّأن "االختي ��ار
فني ��ة وفكري ��ة متق ّدم ��ة ،و�أنْ ي�ست ��ويف عنا�ص ��ر
ال�صنعة ال�سينمائية".

جنوم تخلوا عن التعليم من �أجل الفن
من ي�صدق ان الكثري من جنوم ال�سينما
مل ي�ك�م�ل��وا ت�ع�ل�ي�م�ه��م؟ ،ف �ق��د �صرحت
النجمة ت�شارليز ث�ي�رون ،بتعر�ضها
للتنمر خالل املرحلة الثانوية ب�سبب
مالب�سها ون�ظ��ارت�ه��ا الغريبة التي
اع�ت��ادت ارت��داءه��ا لل�ضعف ال�شديد
بنظرها ،وهو ما ترتب عليه بقا�ؤها
دون �أ��ص��دق��اء ،مما �ساهم جزئيا يف
اتخاذها قرارا بعدم ا�ستكمال درا�ستها
وم �ط��اردة حلمها بالعمل يف عر�ض
الأزي���اء ،الأم��ر ال��ذي ق��اده��ا بعد
ذلك لعامل التمثيل.
النجمة دميي مور �أي�ضا تخلت
عن درا�ستها الثانوية ملتابعة
م�سريتها املهنية بعر�ض الأزياء

الطقس

يف �أوروب��ا ،وبالوقت نف�سه كانت تتلقى
درو�سا بالدراما.
يبدو �أن التمثيل لي�س ال�شغف الوحيد
الذي انت�صر لنف�سه على ح�ساب التعليم
وال�شهادات ،فالغناء �أي�ضا له بريقه الذي
جنح يف اجتذاب �أ�صحابه� ،أولهم بريتني
�سبريز التي ان�ضمت لفريق �إحياء ديزين
يف الت�سعينيات وب��رن��ام��ج ن��ادي ميكي
ماو�س يف �سن الـ.11
م��ن �ضمن امل�شاهري ال��ذي��ن اتبعوا ن��داء
امل��و��س�ي�ق��ى وال �غ �ن��اء �أي �� �ض��ا بيون�سيه
وريهانا وكاتي بريي ،وحتى �إلتون جون
الذي باع �أكرث من  250مليون �ألبوم خالل
م�شواره ،وي�صنفه اجلميع ك�أحد �أجنح
املو�سيقيني بالقرن الـ.20

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا اليوم
(الثالثاء) مقاربة ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �سيكون غائمًا جزئيًا
وممط ًرا يف بع�ض املناطق.

 علي ح�سني

البكاء على
"قنفات" الدولة!!
منذ �أعوام تراودين ،مثل معظم
العراقيني� ،أحالم اليقظة ،ومثل
كثري من الأحالم تتحول �إىل
خيبات ،و�أحيانا كثرية �إىل
كوابي�س .منذ اليوم الأول للتغيري
عام  2003حلمت ب�سيا�سيني
مثل مانديال وغاندي ويل كوان،
�سا�سة يتح ّررون من �أحقادهم،
ومن كوابي�س املا�ضي ،ومل �أكن
�أدري � ّأن ت�ضحيات املواطن
العراقي �ستنتهي �إىل ت�شكيل
هيئة للم�صاحلة يقودها �سيا�سي
يعي�ش يف القرن الأول للهجرة!
ولهذا ويف حلظة ي�أ�س التج� ُأت
�إىل �أحالم يقظة مت�شرد �سوي�سري
ا�سمه جان جاك رو�سو ،قادته
كتبه �إىل تعليم الب�شرية معنى
العدالة الإن�سانية ،وقيمة احلرية
والن�ضال من �أجل ن�صرة الإن�سان
لأخيه الإن�سان ،ويف الأ�سابيع
الأخرية ُ
قررت �أن �ألغي الأحالم
ُ
�شاهدت يف
من حياتي لكرثة ما
الف�ضائيات من برامج تروّ ج
ملنظمة ال�ضحك على املواطن ،
وكان �آخرها ،اللقاء الذي �أجري
مع ال�سيد �أحمد املال طالل .و�أنا
�أن�صت للحوار� ،س�ألت نف�سي �أين
قر�أت مثل هذه العبارات املنمّقة
عن العدالة والقانون وال�سالح بيد
الدولة ..وقبل �أن �أجد اجلواب
الحت يل �صورة �أحمد املال طالل
يف حديث �سابق ،وهو يب�شرنا
ب�أن الدولة �ألقت القب�ض على قتلة
املتظاهرين و�أنها �ستفتح ملفات
الف�ساد  ..هل انتهت الأمور عند
هذا احلد؟ ال ياعزيزي �أمتنى عليك
�أن مت�سك الرميوت كونرتول،
و�ستجد � ّأن ال�سيد �أحمد املال طالل
يخربنا �أن امل�شكلة لي�ست مع
حيتان الف�ساد  ،وال يف �إفال�س
الدولة ،ولكن يف �أثاث جمل�س
الوزراء والقمة العربية الذي متت
�سرقته ،والـ � 500سيارة التي
�سرقت من الق�صر الرئا�سي ..هل
يعقل �أننا نعي�ش يف دولة �سوية؟
�أترك اجلواب حل�ضراتكم.
ممن �أراد نيل�سون مانديال �أن
يحمي بالده؟ �أراد �أن يحميها
من �ضغائن النف�س .يقول دي
كلريك �آخر رئي�س �أبي�ض جلنوب
�أفريقيا :لقد �ضبط العم مانديال
يف نفو�سنا جميعًا غريزة العنف
والكراهية.
ولأننا نتذكر رمز الت�سامح
واملحبة مانديال يف اليوم العاملي
للت�سامح ف�إن االعتذار واجبٌ
لكل مواطن عراقي تعر�ض للظلم
والإق�صاء وللخديعة .
كلما كتبت عن جتارب الأمم
وق�ص�ص ال�شعوب� ،أجد يف
اليوم التايل من يعاتبني ،لأنني
�أترك هموم هذه البالد ،و�أنباء
معركة ك�سر العظم بني ابو مازن
واحللبو�سي ،و�آخر تغريدات
الزعيمة �إرادة ،ولأن ما يجري
يف هذه البالد العجيبة لي�س
من اخرتاعي ،وتقلبات ال�سا�سة
و�أهواءهم خارج همومي ،ومع
ذلك فان البع�ض يعترب ما يجري
حولنا جمرد وجهات نظر ال تعني
هذا ال�شعب املطلوب منه دومًا �أن
يحافظ على حياة ال�سا�سة لأنها
ثمينة ونادرة.
�سوف �أترك الكالم لرئي�س
االورغواي اال�سبق خوزيه
موخيكا �" :إن امل�س�ؤول لي�س مل ًكا
وال هو �إله والهو �ساحر القبيلة..
�إنه موظف حكومي و�أعتقد �أن
�أف�ضل طريقة للعي�ش هي �أن
يعي�ش املرء مثل �أكرثية �أبناء
ال�شعب الذين نحاول �أن نخدمهم
ومنثلهم".

مذيعة تعمل بالذكاء
ال�صناعي تن�ضم لفريق
تلفزيوين
مع التقدم التكنولوجي ال�سريع ،دخل الذكاء ال�صناعي
يف ع��دة جم��االت ..منها ال�صحافة والإع�ل�ام .ف ��أن اول
مذيعة �إخبارية تعمل بالذكاء اال�صطناعي تن�ضم قريبا
�إىل ف��ري��ق ع�م��ل ق �ن��اة  MBNال �ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة.
واملذيعة املرتقبة تخ�ضع حاليا لتدريبات ،تت�ضمن نربة
�صوتها وتعبريات وجهها ،حيث ت�ستطيع م�شاركة �ألف
كلمة يف الدقيقة .وقال م�س�ؤولو القناة �إن لديها �سرعة
يف تو�صيل الأخبار وبفاعلية عالية.
و�سين�ضم لفريق القناة �أي�ضا ك��ات��ب �صحايف يكتب
وير�سل املحتوى لإدارة املنتجني .هذه التطورات قد
ت�شكل خطرا على مئات العاملني يف جم��ال ال�صحافة
والتلفزيون.
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