ميكنكم متابعة املوقع
االلكرتوين
من خالل قراءة :QR Code

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

باراك �أوباما وحديث
عن كورونا و�أمريكا
ما بعد ترامب

حممد ح�سني الرفاعي
يكتب :ملاذا يجب الوقوف
مع ثورة ت�شرين؟

11

10

follow us on our Website
or download Al Mada App on stores
مارلني مونرو ..تروي
ق�صتها بكلماتها
اخلا�صة

9

Email: info@almadapaper.net
www.almadapaper.net
رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004
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جريدة �سيا�سية يومية

�إيراداته مهددة بالرتاجع حلني و�صول التعزيزات الع�سكرية

�إغــالق منفذ طريبيــل � 13سـاعـة يوم ًيا
ب�سبب ن�شــاط داع�ش
 بغداد /وائل نعمة
حلني و�ص ��ول تعزيزات ع�س ��كرية،
�س ��تغلق ال�س ��لطات العراقية طريق
طريبيل الدويل الوا�صل اىل احلدود االردنية
� 13ساعة يوميا ب�سبب تهديدات داع�ش.
وكان ��ت اط ��راف �سيا�س ��ية مرتبط ��ة بطهران
منع ��ت قبل � 3س ��نوات ،ابرام عقد مع �ش ��ركة
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امريكية لت�أمني وا�س ��تثمار الطريق التجاري،
ب�سبب جن�سية ال�شركة.
وتبل ��غ ايرادات املنفذ احل ��دودي يف حمافظة
الأنب ��ار ،يف اليوم الواحد  2.3مليار دينار –
بح�س ��ب بيان لهيئة املناف ��ذ احلدودية يف �آب
املا�ضي -فيما يه ��دد االغالق اجلزئي برتاجع
تلك املبالغ.
ويق ��ول عم ��اد الدليمي ،قائممق ��ام الرطبة يف

العراق يوا�صل املفاو�ضات
مغر
مع "دايو" وعينه على عر�ض ٍ
من �شركة �صينية

ات�ص ��ال مع (امل ��دى) ،ام�س ،ان ��ه "مت االتفاق
مع قي ��ادة العمليات يف االنب ��ار باغالق املنفذ
من ال�ساع ��ة  5م�سا ًء اىل ال�ساع ��ة ال�ساد�سة 6
�صباحً ا".
وع ��زا الدليم ��ي االغ�ل�اق اىل زي ��ادة ن�ش ��اط
تنظيم داع�ش يف الطري ��ق الدويل املمتد على
طول  360كم ،ويبد�أ من الرمادي اىل احلدود
االردنية.
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ووف ��ق م�ص ��در امن ��ي يف املحافظ ��ة حت ��دث
لـ(امل ��دى) ان "الهج ��وم ج ��رى يف ال�ساع ��ة
الـ 6.30م�ساء يوم االحد ،يف منطقة ال�صكار
الت ��ي تبعد  90كم �شرق ق�ضاء الرطبة" ،مبينا
ان "امل�سلح�ي�ن ن�صب ��وا �سيط ��رة مبالب� ��س
ع�سكري ��ة واوقف ��وا �سيارة موظ ��ف يف دائرة
جن�سية الرطبة ،وقتلوه ثم احرقوا عجلته".
 التفا�صيل �ص3

اليوني�سيف  :مطلوب  70مليون دوالر
لتغطية نفقات رعاية  3.5مليون
طفل عراقي

العراق ي�ستغل  16مليون دومن من �أ�صل � 28صاحلة للزراعة

فيتو �سيا�سي �أبعد "اال�ستثمار ال�سعودي"
عن الأنبار و�سلمه ملحليني
 بغداد /حممد �صباح
ت�شت ��د املناف�س ��ة ب�ي�ن ال�ش ��ركات ال�سعودية
والإيراني ��ة والإماراتي ��ة والكويتي ��ة
والرتكي ��ة بعدم ��ا عر�ضت حكومة م�صطف ��ى الكاظمي
�أك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة مالي�ي�ن دومن لال�ستثم ��ار .ورغم �أن
ال�شركات ال�سعودية �أعلن ��ت ان�سحابها عن ا�ست�صالح
الأرا�ض ��ي يف ال�صح ��راء الغربي ��ة� ،إال �أنه ��ا ب ��د�أت
بج ��والت تفاو�ضي ��ة م ��ع جه ��ات حكومي ��ة لال�ستثمار
يف حمافظ ��ات اخ ��رى .واجتهت احلكوم ��ة قبل ا�شهر
نح ��و تفعيل اال�ستثمار عندما دع ��ت �شركات اوروبية
وعربي ��ة �إىل الدخ ��ول �إىل الع ��راق يف حماول ��ة منها
لتجاوز الأزمة املالي ��ة احلالية .ويك�شف م�صدر مطلع
طل ��ب ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه حل�سا�سية املوق ��ف يف حديث
م ��ع (امل ��دى) �أن "�أ�سباب تع�ث�ر مفاو�ض ��ات ال�شركات

ال�صحة العاملية متفائلة ب�ش�أن
لقاح كورونا ..ولكن!

املالية النيابية :العجز ال�شهري بلغ  10تريليونات دينار

 بغداد /املدى

 بغداد /فرا�س عدنان

اعت�ب�ر رئي� ��س منظمة ال�صح ��ة العاملية تيدرو� ��س �أدهانوم
غربي�سو� ��س �أن "الأخبار عن لقاح م�ضاد لفايرو�س كورونا
تعني �أن النور يف �آخر النفق �أ�صبح �أكرث �إ�شعاعا".
و�أ�ض ��اف غربي�سو� ��س يف �إحاطة افرتا�ضي ��ة يف جنيف" ،هناك خطر
حقيق ��ي لأن يتعر�ض الفقراء وامل�ست�ضعف ��ون للده�س يف التدافع من
�أج ��ل لقاح ��ات فايرو� ��س كورونا .هن ��اك حاجة ما�س ��ة �إىل  4.3مليار
دوالر خلطة عاملية لتقا�سم اللقاحات".
ووقع ��ت ع�شرات الدول على خطة اللق ��اح العاملية  COVAXالتي
�أعدتها منظمة ال�صحة العاملية وجمموعة اللقاحات  GAVIلتوفري
جرعات اللقاح للبلدان التي ال ت�ستطيع حتمل تكاليفها.
واك ��دت منظم ��ة ال�صحة العاملي ��ة ،يف وقت �ساب ��ق� ،أن احل�صول على
لق ��اح ناج ��ح �ض ��د فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د ل ��ن يوقف بح ��د ذاته
اجلائح ��ة .وق ��ال املدي ��ر الع ��ام ملنظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ،تيدرو�س
�أدهن ��وم غيربي�سو� ��س ،يف �سل�سلة تغريدات� ،إن ��ه "منذ بداية جائحة
كوفي ��د 19-عرفن ��ا �أن تطوي ��ر لق ��اح �سيك ��ون �أم ��را حيوي ��ا لإح ��كام
ال�سيط ��رة على اجلائحة ،لكن من املهم الت�شديد على �أن اللقاح �سيكمل
الأدوات الأخرى التي تتوفر لدينا ولن ي�ستبدلها".
و�أ�ض ��اف �أن "�أي لق ��اح لن يوق ��ف بذاته جائحة كوفي ��د� ،19-سيكون
علين ��ا يف �أي حال من الأحوال موا�صلة املراقب ��ة ،و�إجراء الفحو�ص
واتب ��اع احلج ��ر ورعاي ��ة احل ��االت ،ومتابع ��ة الإ�صاب ��ات م ��ع ع ��زل
املخالط�ي�ن ،و�إ�ش ��راك املجتمع ��ات وت�شجيع الأ�شخا� ��ص على التحلي
باحلذر".

تنب� ��أت اللجن ��ة املالي ��ة
النيابية� ،أم� ��س االثنني ،ب�أن
العج ��ز ال�شه ��ري احلايل للع ��راق يقدر
ب� �ـ 10تريليون ��ات دين ��ار ،وك�شفت عن
ت�شكيله ��ا فريق ��ا م�شرتكا م ��ع احلكومة
لإع ��داد املوازن ��ة ،الفت ��ة �إىل �أن �أعم ��ال
ه ��ذا الفري ��ق �ستنتهي خ�ل�ال الأ�سبوع

ناجح املعموري يكتب:
الزواج الإلهي املقد�س
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

اال�ستثماري ��ة ال�سعودي ��ة م ��ع اجلان ��ب العراقي تعود
�إىل تدخالت قوى �سيا�سية معروفة عربت عن رف�ضها
لفكرة ا�ستثمار ال�صحراء الغربية" ،متحججة �أنها من
"املناطق اله�شة امنيا" .وي�ضيف امل�صدر �أن "اجلهات
املعرت�ض ��ة �أب ��دت تخوفها م ��ن �إمكاني ��ة ا�ستغالل هذه
املناط ��ق يف ح ��ال ا�ستثماره ��ا م ��ن قب ��ل ال�ش ��ركات
ال�سعودية لأغرا�ض �أخرى غري اال�ستثمارية ،وهو ما
�أجه�ض كل امل�ساعي واجلهود الرامية ال�ست�صالح هذه
الأرا�ضي املمتدة بني حمافظت ��ي االنبار وال�سماوة".
ورف� ��ض عدد م ��ن الق ��وى ال�شيعية ال�سم ��اح لل�شركات
ال�سعودي ��ة باال�ستثمار يف االنبار ،حمذرين احلكومة
م ��ن ال�سم ��اح للريا� ��ض با�ست�ص�ل�اح ه ��ذه امل�ساح ��ات
الوا�سعة ،لأ�سباب قالت �إنه ��ا تتعلق بالأمن وال�سيادة
واالقت�صاد بعدما و�صفت اال�ستثمار بـ"اال�ستعمار".
 التفا�صيل �ص2
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ال م�سا�س برواتب العام املقبل

احل ��ايل ،نافية وجود توج ��ه لتخفي�ض
رواتب املوظفني يف .2021
وق ��ال مق� � ّرر اللجن ��ة النائ ��ب �أحم ��د
ال�صف ��ار ،يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
"الأزم ��ة االقت�صادي ��ة الت ��ي يعي�شه ��ا
العراق حقيقية ولي�س ��ت وهمية ،تكمن
ب� ��أن الإي ��رادات م ��ا زال ��ت غ�ي�ر كافي ��ة
لتغطية النفقات ال�ضرورية للدولة".
و�أ�ضاف ال�صفار� ،أن "البيانات الر�سمية

التي ت�صلنا من وزارة املالية االحتادية �أجربن ��ا خالل هذه ال�سن ��ة على ارتكاب
تظه ��ر �أن حجم العج ��ز ال�شهري للدولة خمالفت�ي�ن عندم ��ا �شرعن ��ا قانون�ي�ن
ي�صل �إىل  10تريليونات دينار".
لالقرتا� ��ض ومتويل العجز من اخلارج
و�أو�ض ��ح� ،أن "الإنفاق ال�شهري للعراق والداخل".
و�ص ��ل حال ًي ��ا �إىل  14تريلي ��ون دينار ،و�أورد� ،أن "�أدبي ��ات الإدارة املالي ��ة ال
وال ي�شم ��ل هذا املبلغ الرواتب فقط ،بل تعط ��ي ال�شرعية يف �س ��ن قانون خا�ص
لدين ��ا نفقات على امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحية للقر� ��ض ،حي ��ث ينبغ ��ي �أن يك ��ون ذلك
والبطاقة التموينية".
�ضمن قانون املوازنة ال�سنوية".
 التفا�صيل �ص4
وب�ي�ن ال�صف ��ار� ،أن "الو�ض ��ع الع ��ام

الزوراء يخطف نقطة ثمينة من
القوة اجلوية يف كال�سيكو ال�صامت
 بغداد /حيدر مدلول
خط ��ف فري ��ق ال ��زوراء لك ��رة
الق ��دم نقط ��ة ثمينة م ��ن �ضيفه
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة لك ��رة الق ��دم يف
كال�سيكو الك ��رة العراقية ال�صامت الذي
انته ��ى بالتع ��ادل االيجاب ��ي عل ��ى ملعب
كرب�ل�اء ال ��دويل يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء
املقد�سة �ضمن مناف�سات اجلولة الرابعة
من مرحلة الذه ��اب بدوري الكرة املمتاز
للمو�س ��م  2021-2020ال ��ذي ي�ش ��ارك
في ��ه  20فريق ��ا م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظ ��ات وف ��ق اج ��راءات �صحي ��ة
احرتازية ووقائي ��ة للحفاظ على �سالمة
اجلميع م ��ن فايرو�س كورون ��ا امل�ستجد
(كوفيد.)19-
وانتظ ��ر فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة حت ��ى

الدقيق ��ة الرابع ��ة وال�ست�ي�ن م ��ن املباراة
الت ��ي �شه ��دت ت�سجي ��ل ه ��دف ال�سب ��ق
بوا�سط ��ة املهاجم �أمي ��ن ح�سني و�شهدت
الدقيق ��ة الثالثة والثمانني ط ��رد الالعب
ك ��رار نبيل من قبل احلك ��م الدويل واثق
حممد بع ��د ح�صوله على بطاق ��ة حمراء
التي كانت نقط ��ة االنعطاف وا�ستثمرها
فري ��ق ال ��زوراء طمع ��ا يف اح ��راز هدف
التع ��ادل ال ��ذي جاء ع ��ن طري ��ق املهاجم
مهن ��د عب ��د الرحي ��م ك ��رار يف الدقيق ��ة
الثاني ��ة م ��ن وقت ب ��دل ال�ضائ ��ع لينتهي
كال�سيك ��و الذه ��اب بينهم ��ا بنتيجة (-1
 )1حي ��ث وا�صل الق ��وة اجلوية مت�سكه
بال�ص ��دارة بر�صيد  10نقاط فيما تراجع
فريق ال ��زوراء ثالثة مراك ��ز اىل اخللف
حي ��ث ا�ستقر باملرك ��ز ال�سابع وميلك يف
جعبته  6نقاط فقط

جمل�س النواب يناق�ش "جرائم
املعلوماتية" متجاهلاً االعرتا�ضات
 متابعة /املدى
انه ��ى جمل� ��س الن ��واب� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،مناق�شة م�ش ��روع قانون
جرائ ��م املعلوماتية .وقالت الدائ ��رة االعالمية ملجل�س النواب يف
بي ��ان تلقت (املدى) ،ن�سخة منه ،ان "جمل�س الن ��واب انهى تقرير ومناق�شة
م�شروع قانون جرائم املعلوماتية ،ورفع جل�سته".
ومن ��ذ ب ��دء النقا� ��ش حولها قب ��ل �سن ��وات� ،أثارت م�س ��ودة قان ��ون "جرائم
املعلوماتي ��ة" جدال ب�ي�ن نا�شطني ونواب عراقيني ،خا�ص ��ة ب�ش�أن العقوبات
الت ��ي ت�ص ��ل �إىل ال�سج ��ن � 10أعوام وغرام ��ات كبرية ،وهو م ��ا يثري القلق
ب�ش�أن احلريات.
وربط ��ت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ب�ي�ن كتابة جمل�س الوزراء م�سودة
القان ��ون عام  2011وبني "جهد �أو�سع يه ��دف لقمع املعار�ضني العراقيني"،
خا�ص ��ة و�أن كتابت ��ه ج ��اءت بع ��د تظاهرات عراقي ��ة تزامنت م ��ع تظاهرات
الربيع العربي وهددت رئي�س الوزراء �آنذاك ،نوري املالكي ،بالإقالة.
لك ��ن ظ ��روف ع ��ام  2011مل تنته ،بح�س ��ب ال�صحفي� ،أحم ��د ال�سهيل ،الذي
�شارك يف تظاهرات عام  ،2011وتظاهرات ت�شرين االول .2019
 التفا�صيل �ص3

حيدر نزار ال�سيد �سلمان
يكتب :هل �ستقرع �أجرا�س
االحتجاجات من جديد؟
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معر�ض يوثق م�شوار
ريت�شارد بريتون
احلياتي والفني

�إياد ال�صاحلي يكتب:
ال�صحافة الريا�ضية توقد
ال�شمعة  98وحتتفي ب�صمت

7

2

سياسة

العدد ( )4817ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء ( )24ت�شرين الثاين 2020
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

العراق ي�ستغل  16مليون دونم من �أ�صل � 28صالحة للزراعة

فيتو �سيا�سي �أبعد "اال�ستثمار ال�سعودي" عن الأنبار و�سلمه ملحليني بدون موافقات
 بغداد /حممد �صباح

ت�شتد املناف�سة بني ال�شركات
ال�سعودية والإيرانية
والإماراتية والكويتية
والرتكية بعدما عر�ضت
حكومة م�صطفى الكاظمي
�أكثـر من ثالثة ماليني
دومنا لال�ستثمار .ورغم �أن
ال�شركات ال�سعودية �أعلنت
ان�سحابها عن ا�ست�صالح
الأرا�ضي يف ال�صحراء
الغربية� ،إال �أنها بد�أت
بجوالت تفاو�ضية مع جهات
حكومية لال�ستثمار يف
حمافظات اخرى.
واجتهت احلكومة قبل
ا�شهر نحو تفعيل اال�ستثمار
عندما دعت �شركات اوروبية
وعربية �إىل الدخول �إىل
العراق يف حماولة منها
لتجاوز الأزمة املالية
احلالية.

رف�ض �سيا�سي ال�ستثمار
ال�صحراء
ويك�ش ��ف م�ص ��در مطل ��ع طل ��ب ع ��دم ذكر
ا�سم ��ه حل�سا�سي ��ة املوق ��ف يف حديث مع
(امل ��دى) �أن "�أ�سب ��اب تع�ث�ر مفاو�ض ��ات
ال�ش ��ركات اال�ستثماري ��ة ال�سعودي ��ة م ��ع
اجلانب العراقي تعود �إىل تدخالت قوى
�سيا�سية معروفة عربت عن رف�ضها لفكرة
ا�ستثمار ال�صح ��راء الغربية" ،متحججة
�أنها من "املناطق اله�شة امنيا".
وي�ضيف امل�ص ��در �أن "اجلهات املعرت�ضة
�أبدت تخوفها م ��ن �إمكانية ا�ستغالل هذه
املناط ��ق يف ح ��ال ا�ستثماره ��ا م ��ن قب ��ل
ال�ش ��ركات ال�سعودي ��ة لأغرا� ��ض �أخ ��رى

اجلوفية".
وي�ؤك ��د امل�ست�ش ��ار الفن ��ي �أن "اال�ستثمار
ال�سع ��ودي يف ال�صح ��راء الغربي ��ة مت
�ص ��رف النظر عن ��ه لأ�سباب فني ��ة تتعلق
باملي ��اه اجلوفي ��ة" ،كا�شف ��ا ان "هن ��اك
ا�ستثم ��ارات حملية لأرا�ض ��ي وا�سعة يف
�صح ��راء ال�سم ��اوة تق ��در ب� �ـ(� )200ألف
دومن ،وكذلك يف مناطق الزبري و�سفوان
يف الب�ص ��رة ،و�أي�ض ��ا يف منطق ��ة حف ��ر
الباط ��ن ويف �صحراء النج ��ف وكربالء،
واالنبار و�صالح الدين".
اال�ستثمار ال�سعودي يف وا�سط
م ��ن جانب ��ه ،يو�ض ��ح حمي ��د الناي ��ف،
املتح ��دث با�س ��م وزارة الزراع ��ة يف
ت�صريح لـ(املدى) �أن "املفاو�ضات مازالت
قائمة ب�ي�ن اجلانبني ال�سعودي والعراقي
و�شكل ��ت جل ��ان م�شرتك ��ة للبح ��ث ع ��ن
ا�ستثم ��ارات يف مناطق �أخ ��رى قد تكون
يف وا�س ��ط واالنب ��ار و�ص�ل�اح الدي ��ن"،
الفت ��ا �إىل �أن "جميع الأرا�ض ��ي العراقية
معرو�ضة لال�ستثمار".
وي�ضي ��ف الناي ��ف �أن "هن ��اك  28مليون
دومن يف الع ��راق �صاحل ��ة للزراع ��ة
امل�ستغ ��ل منه ��ا بح ��دود  16مليون دومن،
وبالت ��ايل امل�ساح ��ات موج ��ودة لك ��ن
بع�ضها خال من املياه اجلوفية ،وبع�ضها
الآخ ��ر فيها مياه �إروائي ��ة" ،مبينا �أن "ما
يقارب ع ��ن ملي ��ون دومن حاليا معرو�ض
لال�ستثمار يف بداي ��ة ال�سماوة والنجف،
و�أي�ض ��ا ملي ��ون يف االنب ��ار ،و�أط ��راف
�صالح الدين ،ومناطق وا�سط".

مزارع يف احد
مناطق �صالح
الدين
غ�ي�ر اال�ستثماري ��ة ،وهو م ��ا �أجه�ض كل
امل�ساعي واجله ��ود الرامي ��ة ال�ست�صالح
ه ��ذه الأرا�ض ��ي املمت ��دة ب�ي�ن حمافظتي
االنب ��ار وال�سم ��اوة" .ورف� ��ض ع ��دد من
الق ��وى ال�شيعي ��ة ال�سم ��اح لل�ش ��ركات
ال�سعودي ��ة باال�ستثم ��ار يف االنب ��ار،
حمذرين احلكومة م ��ن ال�سماح للريا�ض
با�ست�ص�ل�اح ه ��ذه امل�ساح ��ات الوا�سعة،
لأ�سب ��اب قال ��ت �إنه ��ا تتعل ��ق بالأم ��ن
وال�سي ��ادة واالقت�ص ��اد بعدم ��ا و�صف ��ت
اال�ستثمار بـ"اال�ستعمار".
وعر�ض ��ت ال�ش ��ركات اال�ستثماري ��ة
ال�سعودية املتخ�ص�ص ��ة برتبية املوا�شي
واالبق ��ار عل ��ى احلكوم ��ة العراقية فكرة

ا�ستثم ��ار ( )4ماليني دومن يف ال�صحراء
الغربي ��ة الواقع ��ة ب�ي�ن حمافظ ��ة االنبار
وم ��رورا مبدينت ��ي كرب�ل�اء والنج ��ف
و�ص ��وال �إىل بادية ال�سم ��اوة ،بعقد ميتد
�إىل �أك�ث�ر م ��ن خم�س�ي�ن �سن ��ة لزراع ��ة
املحا�صيل الزراعية وتربية الأبقار.
ا�ستثمار بدون علم احلكومة!
ويلف ��ت امل�صدر القريب عل ��ى املفاو�ضات
ال�سعودي ��ة ـ� �ـ العراقي ��ة �إىل �أن "فك ��رة
ا�ستثم ��ار ال�صح ��راء الغربي ��ة م ��ن قب ��ل
ال�سعودي�ي�ن ا�ستبع ��دت بعد قي ��ام جهات
داخلي ��ة ب�أخ ��ذ �أرا� ��ض �صحراوي ��ة
ال�ست�صالحه ��ا ،وب ��د�أت بالعمل منذ فرتة

�شهرا
ثاني وجبة موظفين تغادر الم�ؤ�س�سة في �أقل من ً 12

(

الكاظمي يبعد  24م�س� اً
ؤول عن مفو�ضية
االنتخابات
 بغداد /المدى

ا�صدر رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ،ام�س االثنين� ،أمرا
ديوانيا ت�ضمن نقل موظفين
من مفو�ضية االنتخابات �إلى
دوائر �أخرى ،وبهذا تكون
ثاني مجموعة م�س�ؤولين تغادر
مفو�ضية االنتخابات خالل �أقل
من � 12شهرا.
ون�صت وث��ائ��ق � �ص��ادرة م��ن الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة لمجل�س
الوزراء ح�صلت عليها (المدى) على انه :وا�ستنادا الى
احكام المادة (/25ثالثا) من قانون مفو�ضية االنتخابات
رقم ( )31ل�سنة  2019وقرار مجل�س الوزراء رقم ()71
ل�سنة  ،2011امر رئي�س الوزراء بتوزيع  24م�س� اً
ؤول
من مفو�ضية االنتخابات �إلى دوائر الدولة.
وت�ضمنت الوثائق ا�سماء  24م�س�ؤوال منهم "عبد الله
فا�ضل عبا�س الذي �أمر بنقله الى هيئة دعاوي الملكية
ويكلف ب ��إدارة دائ��رة مكتب فرع بغداد فيها ،وجا�سم
حنون نا�صر عبد الى دي��وان الوقف ال�شيعي ويكلف
ب�إدارة دائرة الم�أمون للترجمة والن�شر فيه".
كما نقل احمد مزبان دي��وان مبارك الى دي��وان الوقف
ال�سني ويكلف ب ��إدارة ال��دائ��رة القانونية فيه ،وفالح
ح�سن نايف ال��ى وزارة ال�شباب والريا�ضة ويكلف
ب�إدارة دائرة التخطيط والمتابعة فيه ،بح�سب الوثائق

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

جوانب فنية عرقلت امل�شروع
من جانبه ،يو�ضح عون ذياب ،امل�ست�شار
الفني ل ��وزارة امل ��وارد املائية يف حديث
م ��ع (امل ��دى) �أن "كميات املي ��اه اجلوفية
يف ال�صح ��راء الغربية غري كافية لتمويل
م�شروع زراعي كب�ي�ر ي�سعى ال�ست�صالح
�أرا�ض زراعية تق ��در بـ( )4ماليني دومن،
ويف ف�ت�رة زمنية متتد �إىل نحو �أكرث من
خم�سني �سنة تقريبا".
وكان وزي ��ر الزراع ��ة حمم ��د ك ��رمي
اخلفاج ��ي ك�ش ��ف يف وق ��ت �ساب ��ق ع ��ن
"اعت ��ذار" ال�ش ��ركات ال�سعودي ��ة ع ��ن

) تتجول يف املقاهي وتنقل �أحاديث ال�شباب العاطلني عن العمل

 بغداد /ح�سني حامت
يعت�ب�ر ال�شب ��اب "املقاه ��ي ال�شعبي ��ة" املتنف�س
الوحيد لله ��روب من عناء العم ��ل و�ضغوطاته،
خ�صو�ص ��ا م ��ع فر� ��ض قي ��ود ال�سف ��ر اىل بع�ض
الدول ب�سبب تف�شي فايرو�س كورونا.
م�صطفى فا�ضل (� 32سنة) احد مرتادي املقاهي
ال�شعبي ��ة يف بغ ��داد يقول لـ(امل ��دى) "اجللو�س
يف املقه ��ى له متعت ��ه .رواده يجدون فيه فر�صة
لتب ��ادل الآراء والأخب ��ار ،و�أحيان ��ا م�شاه ��دة
الربام ��ج والأف�ل�ام ومباري ��ات كرة الق ��دم التي
تبثه ��ا خمتل ��ف الف�ضائي ��ات ،او لع ��ب الدومنة
والورق والطاويل وغريها".
بع�ض املقاه ��ي ال�شعبية تعترب امتدادا للمقاهي
القدمية ،مع اختالف قليل يف التفا�صيل.
وي�ضي ��ف فا�ض ��ل ،اجلال� ��س يف مقه ��ى النخيل
مبدين ��ة ال�صدر" :يف املا�ض ��ي كان املقهى مكانا
يجمع عددًا كبريًا من النا�س ،وعلى مقاعده الكل
يتحدث عن همومه وم�شكالته ،وكان الأ�صدقاء
يجتمع ��ون مبواعي ��د معينة يف امل�س ��اء ،وهذه
املجموعة م ��ع اعتيادها اجللو�س با�ستمرار يف
املقهى ،ت�شكل لديه ��ا نوع من التعامل الأخالقي
والإن�س ��اين ،فمث�ل�ا �إذا غ ��اب احده ��م �أو ت�أخ ��ر
ع ��ن احل�ضور ،ال ب ��د من اجلمي ��ع �أن ي�س�أل عنه
ويطمئ ��ن علي ��ه خ�شية �أن يك ��ون �أ�صابه مكروه
�أو �أمل به طارئ ،لكن احلال اليوم تغري والنا�س
�أي�ض ��ا تغريت ،واملقاهي �أ�صبحت فقط للتدخني
واللعب اال ما ن ��در منها ،ونحن اليوم يف ع�صر
جديد ،تتغري فيه مفاهيم احلياة ،مع كل ا�شراقة
�صب ��اح" .ويلف ��ت فا�ضل اىل ان ��ه "تواجدي يف
املقاه ��ي ال�شعبية قلي ��ل نوعا ما ف�أن ��ا بطبيعتي
احب اله ��دوء واملقاهي ال�شعبي ��ة اكرثها ت�ضج
ب�أ�ص ��وات الدومن ��ة وعر� ��ض املباري ��ات عل ��ى
�شا�شاته ��ا و�ص ��راخ يتبع ��ه �ص ��راخ اجلمه ��ور،
اح ��ب الذه ��اب اىل املقاهي ذات اله ��دوء والتي
توج ��د فيها كتب يف اغل ��ب االحيان للحديث مع

الذي ن�صت اي�ضا على نقل نا�صر كاظم جبر الى وزارة
ال�صناعة والمعادن ويكلف ب ��إدارة الدائرة الإعالمية
والمالية فيها.
وجاء تحرك الكاظمي بعد �ضغط من �ساحات االحتجاج
والمتظاهرين على تغيير كوادر مفو�ضية االنتخابات
التي ا�شرفت على انتخابات  2018والحقتها العديد من
�شبهات الف�ساد.
وك��ان مجل�س الق�ضاء االع�ل��ى ق��د �أع�ل��ن �أواخ ��ر العام
الما�ضي ،اختيار �أع�ضاء مجل�س مفو�ضية االنتخابات
ب�ن�ظ��ام ال�ق��رع��ة وب��ا� �ش��راف مبا�شر م��ن ممثلي االم��م
المتحدة ا�سفرت عن فوز خم�سة ق�ضاة هم عبا�س فرحان
ح�سن ،وجليل ع��دن��ان خ�ل��ف ،وع��ام��ر مو�سى محمد،
وفيا�ض ح�سين يا�سين ،وعلي ر�شيد.
وف��ي  5ك��ان��ون الأول ال �ج��اري� ،أق��ر البرلمان قانون
مفو�ضية االنتخابات ،وهو قانون بمقت�ضاه ا�ستبعد
رئي�س واع�ضاء مفو�ضية االنتخابات الذين ا�شرفوا
على االنتخابات ال�سابقة.
وك��ان رئي�س ال� ��وزراء م�صطفى ال�ك��اظ�م��ي ،ق��د �أعلن
�أن االنتخابات البرلمانية �ستجري ي��وم  6حزيران
عام  ،2021متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية
االنتخابية.
وق��ال الكاظمي ف��ي كلمة متلفزة وجهها للعراقيين:
"�أعلن عن �إجراء االنتخابات النيابية المبكرة في  6من
حزيران ."2021
و�أ� �ض��اف �أن م��ن بين "�أهم �أه ��داف حكومتي الإع��داد
النتخابات ح��رة ونزيهة تنتج برلمانا ي�شكل حكومة
تعك�س �إرادة ال�شعب".
ودع��ا رئي�س ال���وزراء المواطنين �إل��ى "اال�صطفاف
لتغيير الم�شهد في البالد".
وكان المقرر �أن تتم االنتخابات المقبلة في  ،2022لكنه
جرى تقديمها تحت وط�أة االحتجاجات التي ا�شتعلت
في العراق منذ ت�شرين االول .2019

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

دون علم احلكومة".
وي�أتي هذا امل�ش ��روع اال�ستثماري �ضمن
مق ��ررات املجل� ��س التن�سيق ��ي امل�ش�ت�رك
ب�ي�ن العراق وال�سعودية ،الذي ت�شكل يف
�شهر مت ��وز من العام  ،2017ويهدف �إىل
تطوي ��ر وت�أهي ��ل ال�ث�روات الطبيعية يف
القط ��اع الزراعي يف ال�صح ��راء الغربية
وا�ست�ص�ل�اح الأرا�ض ��ي الزراعية لرتبية
الأبقار واملا�شية والدواجن.
وبني رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي
يف م�ؤمتر �صحفي عقده الأ�سبوع املا�ضي
�أن هن ��اك م ��ن ي ��روج لكذب ��ة اال�ستعم ��ار
ال�سع ��ودي يف جمال اال�ستثم ��ار ،م�شددا
عل ��ى �أن اال�ستثم ��ارات ال�سعودية ت�ؤمن

مئات الآالف من فر�ص العمل للعراقيني.

اال�ستثمار يف العراق بعدما �أبدت رغبتها
ب�إن�ش ��اء حمط ��ات لرتبي ��ة الأبق ��ار عل ��ى
م�ساحة � 50 -10ألف دومن يف حمافظات
املثن ��ى والأنب ��ار والنج ��ف ،م�ضيف ��ا �أن
وزارة امل ��وارد املائية �أكدت ع ��دم قدرتها
على توفري مياه م�ستدامة ملدة  50عاما.
ويبني ذي ��اب �أن "بالإمكان اال�ستفادة من
املي ��اه امل�ستدام ��ة (الأمط ��ار) ال�ست�صالح
الأرا�ض ��ي دون امل�سا� ��س باملياه اجلوفية
التي تع ��د خزينا �أ�سا�سي ��ا ممكن اللجوء
�إلي ��ه يف وق ��ت �شح ��ة وجف ��اف املياه يف
امل�ستقب ��ل" ،مبين ��ا ان "وزارة امل ��وارد
املائي ��ة لي�س ��ت بال�ض ��د م ��ن �أي م�ش ��روع
ا�ستثم ��اري لكنها متخوفة على نفاد املياه

مناف�سة �إيرانية خليجية
تركية
ويق ��در املتح ��دث حج ��م "الأرا�ض ��ي
الزراعية املهي�أة لال�ستثمار �أمام ال�شركات
ال�سعودية �أو �أية �ش ��ركات �أخرى بحدود
( )3مالي�ي�ن دومن يف خمتلف املحافظات
العراقي ��ة" ،منوه ��ا �إىل �أن "احلكومة مع
�أي جه ��د ا�ستثماري �سواء �أكان حمليا �أو
�أجنبيا".
ويلف ��ت �إىل �أن "اال�ستثم ��ارات املحلي ��ة
للأرا�ض ��ي الزراعي ��ة يف ال�صح ��راء تكاد
تكون حم ��دودة ال تتعدى املليون دومن"،
كا�شف ��ا يف الوقت ذاته ع ��ن "وجود رغبة
�إيراني ��ة و�إماراتي ��ة وكويتي ��ة وتركي ��ا
�سعودية ال�ستثمار الأرا�ضي الزراعية".

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 :

ا�صدقائ ��ي وحماول ��ة ايج ��اد عم ��ل منا�سب يل،
خ�صو�صا انا عاطل عن العمل منذ �أ�شهر".
ب ��دوره ،يق ��ول ح�س�ي�ن الالم ��ي (� 23سن ��ة)
لـ(املدى) "قب ��ل جائحة كورون ��ا التي اجتاحت
الع ��امل ب�صورة عام ��ة والبالد ب�ص ��ورة خا�صة
كان ��ت املقاهي تزه ��و باحلياة وكن ��ت اذهب انا
وا�صدقائ ��ي واق�ضي �ساع ��ات طويلة باحاديث
متنوعة م ��ا بني �سيا�سية وريا�ضية وت�صل هذه
النقا�ش ��ات يف بع� ��ض الأحي ��ان اىل التع�ص ��ب
والزع ��ل ون�أت ��ي يف الي ��وم الت ��ايل متنا�سني ما
حدث ونعي�ش اجواء جديدة".
وعن كورون ��ا ،يقول الالمي وه ��و ينفث دخان
االركيلة من مقهى الزيتون يف �شارع فل�سطني:
"اخذن ��ا ما ي�سمى با�سرتاحة مقاتل .ن�أتي هنا
لنتح ��دث ع ��ن م�أ�س ��اة العم ��ل .جميعن ��ا �شب ��اب
عاطلون وال احد يفكر بنا".
وي�ش�ي�ر اىل ان "اي ��ام كورون ��ا كان ��ت قا�سي ��ة
علينا انا وا�صدقائي فق ��د كان املقهى يلم �شملنا
ونع ��رف من خالله اخب ��ار الآخرين واملوا�ضيع

التي حت�ص ��ل له ��م" .وا�صفا املقه ��ى بـ"متنف�س
ال�شب ��اب" .ويلف ��ت الالم ��ي اىل انه "بع ��د ازالة
احلظر ع ��ادت املقاه ��ي تزهو بال�شب ��اب ،ورغم
وج ��ود الفايرو� ��س لك ��ن م ��ا كان علين ��ا �س ��وى
التعاي�ش معه والعودة اىل احلياة الطبيعية".
ي�ضي ��ف "اك�ث�ر رواد املقاه ��ي ال�شعبي ��ة هم من
ال�شب ��اب اخلريج�ي�ن وال�شب ��اب العاطلني الذين
يري ��دون ق�ضاء يومهم ب�شت ��ى الطرق للخال�ص
م ��ن فراغه ��م" .اجلامع ��ي �سج ��اد �ست ��ار (23
�سنة) يق ��ول لـ(املدى)� ،إن "اك�ث�ر ال�شباب ت�أتي
اىل هن ��ا لأنه امل ��كان الوحيد ال ��ذي ي�ستطيعون
ان ي�سرتخ ��وا ب ��ه بعد عناء عم ��ل طويل او بعد
ملل املن ��زل و�ضجره" .ي�ضي ��ف �ستار "جنتمع
يف املقه ��ى كل ي ��وم .اك�ث�ر امل ��والت واملطاع ��م
واالماك ��ن االخرى تكون فق ��ط للعوائل ،ا�ضافة
اىل انه ��ا غالي ��ة" ،الفت ��ا اىل ان ��ه "نح ��ن �شباب
عاطل ��ون ،املقه ��ى ال�شعب ��ي هو امل ��كان املنا�سب
لتجمعنا"� .ستار رغم تواجده يف املقهى لكنه ال
يدخ ��ن االركيلة ويلفت بقول ��ه "ادخلها من اجل

�سكرتري التحرير الفني
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احد املقاهي ال�شعبية يف بغداد ..ار�شيف
الت�سلية ولعب الدومنة والطاويل مع اال�صدقاء
باال�ضافة اىل �شرب ال�شاي والع�صائر والبحث
عن عمل اي�ضا".
ويتاب ��ع "ن�أت ��ي اىل املقه ��ى بعد امل�س ��اء ونبقى
قراب ��ة � 4ساع ��ات م ��ا ب�ي�ن اللع ��ب ومناق�ش ��ة
املوا�ضي ��ع ال�سيا�سي ��ة واملوا�ضي ��ع الريا�ضي ��ة
وحت ��ى مناق�ش ��ة موا�ضيع حياتن ��ا وطموحاتنا
التي دائما تنتهي بال�ضحك".
ي�ش�ي�ر �ست ��ار اىل ان ��ه "من ��ذ اجتي ��اح كورون ��ا
الع ��امل وو�صول ��ه اىل الع ��راق تغ�ي�ر كل �شيء،
اغلقت املقاهي ،وا�صبح ��ت النا�س تتخوف من
اخلروج اىل ال�شارع ،بقينا مرابطني يف املنازل
لأكرث من �شهرين تقريبا".
ويو�ضح �ست ��ار "ا�صبح توا�صلي مع ا�صدقائي
عل ��ى االت�ص ��ال وعل ��ى املحادث ��ات االلكرتونية
وكان ��ت ف�ت�رة كئيب ��ة ومليئ ��ة بال�ضغوط ��ات
النف�سي ��ة ( )...ق�ضي ��ت بداي ��ة تل ��ك الف�ت�رة يف
م�شاهدة االفالم وامل�سل�سالت بكرثة اىل ان ُرفع
احلظر".
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�إيراداته مهددة بالتراجع
لحين و�صول التعزيزات
الع�سكرية
بغداد /وائل نعمة
حل�ي�ن و�ص ��ول تعزي ��زات ع�س ��كرية،
�س ��تغلق ال�س ��لطات العراقي ��ة طري ��ق
طريبي ��ل ال ��دويل الوا�ص ��ل اىل احلدود
االردني ��ة � 13س ��اعة يومي ��ا ب�س ��بب
تهديدات داع�ش.
وكان ��ت اط ��راف �سيا�س ��ية مرتبط ��ة
بطه ��ران منع ��ت قب ��ل � 3س ��نوات،
اب ��رام عق ��د مع �ش ��ركة امريكي ��ة لت�أمني
وا�س ��تثمار الطري ��ق التجاري ،ب�س ��بب
جن�سية ال�شركة.
وتبل ��غ اي ��رادات املنف ��ذ احل ��دودي يف
حمافظة الأنبار ،يف اليوم الواحد 2.3
مليار دينار – بح�سب بيان لهيئة املنافذ
احلدودي ��ة يف �آب املا�ض ��ي -فيم ��ا يهدد
االغالق اجلزئي برتاجع تلك املبالغ.
ويقول عم ��اد الدليمي ،قائقممام الرطبة
يف ات�ص ��ال مع (امل ��دى) ،ام�س ،انه "مت
االتفاق م ��ع قيادة العملي ��ات يف االنبار
باغ�ل�اق املنفذ من ال�ساع ��ة  5م�سا ًء اىل
ال�ساعة ال�ساد�سة � 6صباحً ا".
وعزا الدليمي االغالق اىل زيادة ن�شاط
تنظيم داع�ش يف الطريق الدويل املمتد
عل ��ى طول  360كم ،ويبد�أ من الرمادي
اىل احلدود االردنية.
ومتك ��ن التنظيم م�ساء االحد ،من ن�صب
�سيطرة وهمية وقت ��ل موظف حكومي،
وخط ��ف م ��دين �آخ ��ر عل ��ى الطري ��ق
الدويل.
وتراج ��ع داع� ��ش ع ��ن ا�سل ��وب ن�ص ��ب
احلواج ��ز الوهمي ��ة عل ��ى الط ��رق ،منذ
اك�ث�ر من عام�ي�ن ،مع تقل� ��ص نفوذه يف
الب�ل�اد ،فيما ي�ؤ�ش ��ر احلادث االخري اىل
زيادة ن�شاطه يف االنبار.

احل ��ايل �ض ��د متعاون�ي�ن م ��ع الق ��وات
االمني ��ة واحلكوم ��ة يف املناط ��ق ذات
ال�سنية.
االغلبية ُ
وقتل التنظيم اجلمعة املا�ضية� ،ضابطا
برتبة رفيعة وعددا م ��ن مقاتلي احل�شد
الع�شائري بينهم ا�شقاء و�أقارب بهجوم
نف ��ذه يف قري ��ة امل�سحك �شم ��ايل �صالح
الدين.
واختط ��ف وقت ��ل التنظي ��م من ��ذ بداي ��ة
�شخ�صا (مع حادث
ال�شهر احل ��ايل33 ،
ً
الرطب ��ة االخ�ي�ر) م ��ن املتعاون�ي�ن م ��ع
االجهزة االمني ��ة وموظفني ،فيما يعتمد
االخري على �شبكة من امل�صادر داخل تلك
الأجهزة ت�سرب له املعلومات.
و�سب ��ق وان ك�شفت (امل ��دى) انه مبرور
الذك ��رى ال�سنوي ��ة الأوىل ملقت ��ل زعي ��م

قرار ب�إغالق منفذ طريبيل � 13ساعة
يوم ًيا ب�سبب ن�شاط داع�ش

داع� ��ش �أب ��و بك ��ر البغ ��دادي ،د�ش ��ن
التنظيم ،بح�سب م�ص ��ادر ،خطة جديدة
ت�سته ��دف املتعاون�ي�ن م ��ع احلكومة من
�أبناء �شمال بغداد.
ويف  27ت�شري ��ن الأول  ،2019قت ��ل
البغ ��دادي بغ ��ارة �أمريكية عل ��ى �شمايل
�سوري ��ا ،بعد �سن ��وات م ��ن اختفائه عن
الأنظار.
ويطل ��ق التنظي ��م ا�س ��م "املرتدي ��ن"
عل ��ى الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يتعامل ��ون مع
احلكوم ��ة يف املناط ��ق املح ��ررة ،يف
ال�سني
�إ�شارة اىل تراجعه ��م عن املذهب ُ
ل�صال ��ح ال�شيع ��ي الذي متثل ��ه احلكومة
بح�سب وجهة نظر التنظيم.
وقب ��ل ان ين�سحب امل�سلح ��ون ،كانوا قد
�سرقوا �شاحنة حتمل منظفات قادمة من

االردن ،وحاول ��وا بح�سب امل�صدر "اخذ
ال�شاحن ��ة اىل ال�صحراء لكنها غرزت يف
الرمل فا�ضطروا اىل احراقها".
وحتى االن ال توجد معلومات عن �سائق
ال�شاحنة ،فيما كان داع�ش ،وفق امل�صدر،
قد اع ��دم �شخ�صا اختطفه مع اقاربه قبل
ا�سبوعني من قرية �شمال الرطبة.
واملختط ��ف ال ��ذي اعدمه التنظي ��م ،كان
من املتعاونني م ��ع القوات االمنية ،فيما
اف ��رج داع� ��ش حينها ع ��ن  3م ��ن اقاربه
اختطفه ��م م ��ع ال�ضحي ��ة االوىل ،اثن�ي�ن
منه ��م ا�شقاء ،يف قري ��ة الناظرة 20 ،كم
�شمال الرطبة.
وكان قب ��ل ذل ��ك ب�أ�سب ��وع ،اعل ��ن تنظيم
داع� ��ش اع ��دام مهند�س يعم ��ل مع االمم
املتح ��دة ،لإع ��ادة اعم ��ار ج�س ��ر دم ��ره

التنظيم يف الطريق الدويل.
وتبني بعد ذلك ان املهند�س عامر جدعان
الفه ��داوي ،ال ��ذي اختطف ��ه التنظيم يف
�ش ��رق الرطب ��ة و�أعدم ��ه بع ��د ا�سب ��وع،
كان يعم ��ل �سابقا مع اح ��د الوية احل�شد
الع�شائري يف االنبار.
رف�ض ال�شركة الأميركية

و�سبق ان حاول رئي�س الوزراء ال�سابق
حي ��در العب ��ادي ،ح�ي�ن اع ��اد افتت ��اح
طريبي ��ل يف ( 2017بع ��د � 3سن ��وات
م ��ن االغالق) ،ان يوظف �شركة امريكية
حلماية وتطوير الطريق ،ب�سبب اهمية
املرور التجاري و�صعوبة ت�أمينه.
ويق ��ول قائممق ��ام الرطب ��ة ان "االغالق
للطري ��ق ال ��دويل (يغل ��ق م ��ن جهت ��ي

الرمادي واملنفذ) �سي�ؤث ��ر بالت�أكيد على
الن�ش ��اط التج ��اري ،ولكنن ��ا �سن�ضط ��ر
لذل ��ك حلني و�ص ��ول تعزي ��زات �أمنية"،
م�ش�ي�را اىل انن ��ا "بحاج ��ة اىل لواءين
على االقل لت�أمني الطريق".
وكانت بع�ض االطراف ال�شيعية امل�ؤيدة
لطه ��ران ،بح�س ��ب م�س�ؤول�ي�ن حتدث ��وا
حينه ��ا لـ(املدى) ،ق ��د اعرت�ض ��وا �آنذاك
عل ��ى ان تق ��وم امريكا بحماي ��ة الطريق
الدويل.
يف ذل ��ك الوق ��ت كان ��ت ف�صائ ��ل م�سلحة
تتناف�س مع القوات االمريكية لل�سيطرة
عل ��ى احل ��دود ،فيم ��ا ف�س ��ر حينه ��ا بان
طه ��ران ت�سع ��ى للح�ص ��ول عل ��ى جهات
�صديقة عن تل ��ك املنافذ املهمة التي تطل
على �سوريا واالردن.

الن�صر المت�سرع

ويحي ��ط بالطري ��ق ال ��ذي يق ��ع و�س ��ط
�صحراء وا�سعة ،عدد م ��ن الأودية التي
اقرتن ا�سمها بتنظيم داع�ش ،مثل وادي
حوران ،الذي �شهد انطالق التنظيم منه
يف نهاية .2013
وينتق ��د نعي ��م الكع ��ود ،وه ��و رئي� ��س
جلن ��ة االم ��ن يف جمل� ��س حمافظ ��ة
االنبار (املنحل) ،م ��ا �أ�سماها "البيانات
املت�سرع ��ة" الع�ل�ان انته ��اء داع� ��ش من
العراق.
وا�ضاف الكعود يف ات�صال مع (املدى)،
ام� ��س ،ان "داع� ��ش م ��ازال متواج ��دا
باملئ ��ات يف ال�صح ��راء ،وال ميك ��ن
ال�سيط ��رة علي ��ه بدون طائ ��رات م�سرية
وتفعيل اجلهد اال�ستخباري".
وتق ��ع النق ��اط الع�سكري ��ة واالمنية يف
طري ��ق الرطب ��ة عل ��ى م�ساف ��ات تبع ��د
الواح ��دة عن االخرى م ��ن  3اىل  4كم،
وهو م ��ا يجعل داع�ش يتح ��رك ب�سهولة
بني تلك الفراغات.
ويدع ��و الكع ��ود وه ��و زعي ��م ع�ش�ي�رة
الب ��و منر التي ح ��ارب تنظيمي القاعدة
و"داع� ��ش" ،اىل جتني ��د املزارع�ي�ن
والرع ��اة "لتحديد حرك ��ة امل�سلحني يف
ال�صحراء واملناطق النائية".

من الم�سحك �إلى ال�صكار

ووفق م�صدر امني يف املحافظة حتدث
لـ(امل ��دى) ان "الهجوم جرى يف ال�ساعة
ال� �ـ 6.30م�ساء يوم االح ��د ،يف منطقة
ال�ص ��كار التي تبع ��د  90كم �شرق ق�ضاء
الرطب ��ة" ،مبين ��ا ان "امل�سلحني ن�صبوا
�سيط ��رة مبالب� ��س ع�سكري ��ة واوقف ��وا
�سي ��ارة موظ ��ف يف دائ ��رة جن�سي ��ة
الرطبة ،وقتلوه ثم احرقوا عجلته".
واحلادث االخري ،هو الهجوم ال�ساد�س
الذي ينفذه التنظي ��م يف ت�شرين الثاين

منفذ
طريبيل
احلدودي..
ار�شيف

الت�شريع يت�ضمن تعاريف
ف�ضفا�ضة وعقوبات
خطرة

مجل�س النواب يناق�ش "جرائم المعلوماتية"
متجاهلاً االعترا�ضات

انهى مجل�س النواب� ،أم�س االثنين ،مناق�شة م�شروع قانون جرائم المعلوماتية .وقالت الدائرة
االعالمية لمجل�س النواب في بيان تلقت (المدى) ،ن�سخة منه ،ان "مجل�س النواب انهى تقرير
ومناق�شة م�شروع قانون جرائم المعلوماتية ،ورفع جل�سته".
متابعة /املدى
ومن ��ذ ب ��دء النقا� ��ش حولها قب ��ل �سنوات،
�أثارت م�سودة قانون "جرائم املعلوماتية"
ج ��دال ب�ي�ن نا�شط�ي�ن ون ��واب عراقي�ي�ن،
خا�ص ��ة ب�ش� ��أن العقوبات الت ��ي ت�صل �إىل
ال�سجن � 10أعوام وغرامات كبرية ،وهو
ما يثري القلق ب�ش�أن احلريات.
وربطت منظم ��ة هيومن رايت� ��س ووت�ش
ب�ي�ن كتاب ��ة جمل� ��س ال ��وزراء م�س ��ودة
القان ��ون ع ��ام  2011وبني "جه ��د �أو�سع
يه ��دف لقم ��ع املعار�ض�ي�ن العراقي�ي�ن"،
خا�ص ��ة و�أن كتابته ج ��اءت بعد تظاهرات
عراقي ��ة تزامن ��ت م ��ع تظاه ��رات الربي ��ع
العرب ��ي وهددت رئي� ��س ال ��وزراء �آنذاك،
نوري املالكي ،بالإقالة.
لكن ظروف ع ��ام  2011مل تنته ،بح�سب
ال�صحف ��ي� ،أحم ��د ال�سهي ��ل ،ال ��ذي �شارك
يف تظاه ��رات ع ��ام  ،2011وتظاه ��رات
ت�شرين االول .2019
ويق ��ول ال�سهي ��ل ملوق ��ع (احل ��رة) �إنه "ال
ميكن القول بوجود �أي غاية غري الغايات
ال�سيا�سية من حماولة �إقرار قانون جرائم
املعلوماتي ��ة ،خ�صو�ص ��ا �أن ��ه يتزام ��ن مع
حالة رف�ض �شعبي �شديد للنظام ال�سيا�سي
العراقي ب�شكل عام".
وي�ضيف ال�سهيل "هذه الأجواء الراف�ضة
للعملية ال�سيا�سي ��ة وفرت فر�صة للفاعلني
ال�سيا�سيني على اختالفهم للمبادرة بقطع
الطريق �أمام �أي حراك �شعبي ،وجعل قمع
احلري ��ات �ضمن �إطار قان ��وين يهدف �إىل
حماي ��ة النظام ال�سيا�سي م ��ن �أي �أ�صوات
معار�ض ��ة ،بع ��د �أن كان القم ��ع يج ��ري
مبخالفات قانونية وا�ضحة".
ويق ��ول رئي� ��س جمعية الدف ��اع عن حرية
ال�صحافة ،م�صطفى نا�صر ،ملوقع (احلرة)

وق ��ال قي� ��س اخلزعل ��ي ،زعي ��م حرك ��ة
ع�صائ ��ب �أه ��ل احل ��ق ،حينه ��ا "عندم ��ا
ت�سلم احلكومة العراقية الطريق (…)
ل�شركة �أمني ��ة �أمريكية لت�أمينه ،ف�إن هذا
الأم ��ر يج ��ب �أن ال مي ��ر م ��رور الك ��رام،
وعلينا الوقوف �أمامه".
وكان من املرجح ان تبد�أ �شركة جمموعة
الزيتون ��ة للخدم ��ات االمني ��ة (olive
 ،)groupعمله ��ا يف مت ��وز املا�ض ��ي
 2017بعد زي ��ارة ميدانية يتيمة اىل
الطري ��ق لكنه ��ا مل تعد مرة اخ ��رى ،كما
انها اتهمت حينها بانها (ال�شركة) اال�سم
البدي ��ل ل�شركة "بالك ووت ��ر" امل�س�ؤولة
عن قتل عراقيني يف .2007
وبح�س ��ب العق ��د كان م ��ن املفرت� ��ض
ان تق ��وم ال�شرك ��ة االمريكي ��ة مبهم ��ة
ت�أهي ��ل الطريق ال ��دويل وان�شاء مطاعم
وا�سرتاحات وحمط ��ات وقود ،وتوفري
حماي ��ة متت ��د مل�سافة  5كم عل ��ى جانبي
الطريق.

�إن الن�سخ ��ة املكتوبة ع ��ام �" 2011سيئة
وخط�ي�رة للغاي ��ة وتع ��ود بالع ��راق للعهد
الديكتات ��وري" ،م�ضيف ��ا �أنه ��ا "يج ��ب �أن
متحى من ذاكرة الربملان".
و�شملت ن�سخة عام  2011عقوبات ت�صل
�إىل ال�سج ��ن امل�ؤب ��د لـ"جرائ ��م" متع ��ددة،
منه ��ا "الإ�س ��اءة �إىل �سمع ��ة الب�ل�اد"� ،أو
احلب� ��س مل ��ن ا�ستخدم ا�سم ��ا وهميا خالل
ا�ستعماله للإنرتنت.
باملقاب ��ل ي�ش�ي�ر النائب يف الربمل ��ان �سعد
ماي ��ع ،يف بي ��ان ،اىل �أن جلن ��ة الأم ��ن
والدف ��اع �أع ��ادت �صياغ ��ة قان ��ون جرائ ��م
املعلوماتية ومت اقرتاح تغيري عنوانه �إىل
قان ��ون "مكافحة اجلرائ ��م االلكرتونية"،
ك ��ون هذا التعري ��ف �أكرث دق ��ة و�شمولية،
من حي ��ث اجلرائم التي ترتك ��ب بوا�سطة
احلا�س ��وب �أو الهواتف النقال ��ة �أو �ألواح
الآيب ��اد �أو �أي جه ��از الك�ت�روين �سيت ��م
�إنتاجه م�ستقبال.
ويقول نا�صر �إن "الن�سخة املوجودة حاليا
مل تط ��رح للنقا� ��ش وجرى تعديله ��ا بعيدا
عن �أ�صح ��اب امل�صلحة كما مت جتاهل عدد
م ��ن املقرتحات التي قدمناه ��ا" ،م�ستدركا
ه ��ي "�أف�ضل" من ن�سخ ��ة  2011لكنها ال
تزال حتتوي الكثري من "النقو�صات".
اىل ذل ��ك يق ��ول النائ ��ب يف الربمل ��ان
ب ��در الزي ��ادي �إن م�س ��ودة "القان ��ون
�ستق�ض ��ي على املئات من ح ��االت االبتزاز
االلك�ت�روين" ،م�ضيف ��ا يف بي ��ان �أنه ��ا
"�ستت�ضمن ت�شكيل حمكمة خا�صة بجرائم
املعلوماتي ��ة ،حتدد من خالله ��ا العقوبات
الت ��ي و�ضع ��ت عل ��ى املبت ��ز م ��ن دون �أي
م�سا�س باحلريات العامة".
ويحت ��ج نا�شط ��ون عل ��ى ن� ��ص امل�س ��ودة
معتربي ��ن �أن "التعريف ��ات الف�ضفا�ض ��ة"
ملواد قانوني ��ة جرمية ميك ��ن �أن ت�ستخدم

م ��ن قب ��ل ال�سلط ��ة لإ�س ��كات املعار�ض ��ة
ال�شعبي ��ة ،كما �أنها تبدو كما لو كتبت على
"عجالة".
وبح�سب اخلب�ي�ر يف ال�ش�ؤون القانونية،
عل ��ي التميم ��ي ،ف� ��إن م�ش ��روع القان ��ون
يحت ��وي عل ��ى "تعاري ��ف مقت�ضب ��ة وهي
حتت ��اج ان تعرف" ،كما �أن "مواد القانون
قليلة ال تتنا�سب مع �أهمية القانون".
ويق ��ول النا�شط علي م ��ردان� ،إن عبارات
القان ��ون الت ��ي تب ��دو وك�أنها كتب ��ت "على
عجال ��ة" ،مث ��ل "االعت ��داء عل ��ى املب ��ادئ
والقيم الدينية �أو الأ�سرية �أو االجتماعية"
الت ��ي ميكن �أن تعن ��ي �أي �شيء م ��ن النقد
للع ��ادات االجتماعي ��ة والع�شائري ��ة و�إىل
املطالبة باحلريات.
وو�ضع ��ت م�س ��ودة القانون له ��ذه عقوبة
ال�سجن م ��ن (� )10-7سن ��وات والغرامة
ملن ي�ستخدم الإنرتنت واحلا�سوب بق�صد
"االعتداء على املبادئ والقيم الدينية �أو
الأ�سرية �أو االجتماعية".
وي�ضي ��ف م ��ردان �إن "لل�سلط ��ة �سواب ��ق
كثرية با�ستخدام اللغة ال�ضبابية لتحقيق
م�صاحله ��ا ،ميك ��ن �أن ننتق ��د مث�ل�ا زواج
(الف�صلية) �أو (الدكة الع�شائرية) ونحاكم
وفقا للقانون هذا".
ويق ��ول عل ��ي ،وه ��و طال ��ب عل ��وم دينية
�ساب ��ق� ،إن علماء دي ��ن كب ��ارا يقولون �إن
"امل�سلمني خمتلفون بينهم على التفا�سري
يف كل �ش ��يء ابت ��داء م ��ن �صف ��ات الل ��ه
وو�صوال �إىل �أحكام الو�ضوء" ،ويت�ساءل
"كيف �سنحدد ماهي القيم الدينية �إذن؟".
ويعتق ��د التميم ��ي �أن "عقوب ��ة امل�سا� ��س
بالقي ��م الديني ��ة والأ�سرية غ�ي�ر وا�ضحة،
وتدخ ��ل املطبق للقان ��ون يف �إ�شكالية فهم
الن�ص".
وي�شري التميمي �إىل �أن "م�شروع القانون

عاقب املحر�ض حتى و�إن مل تتم اجلرمية،
وهذا يخالف مب ��د�أ العقوبة النتفاء الركن
املادي فال عقوبة على النوايا".
وت�شري املادة  16من القانون �إىل �أنه "يعد
مرتكبا جرمي ��ة التحري� ��ض كل من حر�ض
�أو �ساع ��د �أو اتفق �أو ا�شرتك مع الغري على
ارت ��كاب جرمية م ��ن اجلرائ ��م املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون ،ف�أن مل تقع اجلرمية
عوقب بن�صف العقوبة املقررة لها قانونا".
وانتق ��د نا�شط ��ون م ��ا يب ��دو �أن ��ه "حتيز"
يف ن�صو� ��ص القان ��ون ل�صال ��ح احلكومة.
فبح�س ��ب النا�ش ��ط� ،أحم ��د عب ��د ال�س�ل�ام،
ف� ��إن "القان ��ون مل يفر�ض عل ��ى م�ؤ�س�سات
الدولة قي ��ودا مبا يتعل ��ق بت�صريحاتها �أو
طريق ��ة خطابه ��ا ،م ��ا يعن ��ي �أن الهجم ��ات
والتحري� ��ض �ضد النا�شط�ي�ن م�سموحة �أو
متغا�ضيا عنها".
وي�ضيف عبد ال�س�ل�ام �أن "ر�ؤ�ساء وزارات
مث ��ل ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،وق ��ادة �أمني�ي�ن
ومتحدثني با�سم الوزارات الأمنية افرتوا
وحر�ض ��وا عل ��ى املتظاهري ��ن والنا�شطني
ع�ش ��رات امل ��رات ،و�أدى حتري�ضه ��م
ومعلوماته ��م الكاذب ��ة �إىل �شقاق اجتماعي
ب�ي�ن العراقي�ي�ن ،م ��ن دون �أن يحا�سبه ��م
�أحد".
ويق ��ول رئي� ��س جميع ��ة الدف ��اع ع ��ن
ال�صحافة ،م�صطفى نا�صر� ،إن "امل�شرعني
جتاهل ��وا اقرتاح ��ات املنظم ��ات املدني ��ة
بتج ��رمي خطابات الكراهي ��ة والتحري�ض
والت�ضليل والتزييف الناجت عن اجليو�ش
االلكرتوني ��ة التابع ��ة للأح ��زاب وتغ ��رمي
الأحزاب التي ان�ش�أت تلك اجليو�ش".
وطال ��ب نا�ص ��ر �أي�ض ��ا بتج ��رمي �أي ��ة جهة
ر�سمي ��ة او حزبي ��ة يثب ��ت جت�س�سه ��ا على
املواط ��ن م ��ن دون �أوام ��ر �أو رخ�ص ��ة
ق�ضائية.

رئي�س البرلمان:
مجل�س الخدمة االتحادي معني بق�ضايا
التعيين وهيكلة الوزارات
بغداد /املدى
�أعل ��ن رئي�س جمل�س الن ��واب حممد احللبو�س ��ي� ،أم�س
االثنني ،مهام جمل�س اخلدمة االحتادي تت�ضمن التعيني
وترقي ��ة املوظفني ،واق�ت�راح م�شاريع القوان�ي�ن املعنية
بتطوير الوظيفة العامة ،ف�ضال عن هيكلة الوزارات.
ويف اواخ ��ر �شه ��ر ت�شرين االول املا�ض ��ي مت الت�صويت
رئي�سا ملجل� ��س اخلدمة،
عل ��ى حمم ��ود حمم ��د التميم ��ي ً
وملياء اخلالدي نائبًا ،واالع�ضاء �صباح نوري املحياوي
وا�سم ��اء �شاكر واله ��ام لطيف �شكر الفيل ��ي ،وفرن�سي�س
عزيز اوراها واحمد حم�س ��ن واحمد ه�شام وحممد عبد
احل�سني �صاحب وجوان احمد وعارف �صالح.
وق ��ال احللبو�س ��ي يف بيان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة منه،
�أم� ��س� ،إن مه ��ام وتفا�صي ��ل جمل� ��س اخلدم ��ة االحتادي
تت�ضمن الآتي:
اوال :تنفي ��ذ قان ��ون اخلدم ��ة العام ��ة االحتادي ��ة عن ��د
ت�شريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة االحتادية
يف القوانني النافذة.
ثاني ��ا :التعيني و�إع ��ادة التعي�ي�ن والرتقي ��ة يف اخلدمة
العامة ويكون ذلك من اخت�صا�ص املجل�س ح�صرا وعلى
ا�سا�س املعايري املهنية والكفاءة.
ثالث ��ا :تخطي ��ط �ش� ��ؤون الوظيف ��ة العام ��ة واال�ش ��راف
والرقاب ��ة عليه ��ا يف دوائ ��ر الدول ��ة ور�س ��م �سيا�س ��ات
اخلدمة العامة وحتديد و�سائل تنفيذها وتقييم م�ستوى
االجناز.
رابع ��ا :اقرتاح م�شروعات القوان�ي�ن واالنظمة اخلا�صة
بتنظي ��م وتطوير �ش�ؤون الوظيفة العامة او �إبداء الر�أي
فيها وبالتن�سيق مع وزارة املالية.
خام�س ��ا� :إع ��داد الهي ��كل الوظيفي لل ��وزارات واجلهات
غ�ي�ر املرتبطة ب ��وزارة وكل م�ؤ�س�سة فيه ��ا وظيفة عامة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
�ساد�س ��ا :و�ص ��ف الوظائ ��ف العام ��ة و�ش ��روط ا�شغاله ��ا
بالتن�سي ��ق مع الأجه ��زة املخت�ص ��ة يف وزارة التخطيط
والتعاون الإمنائي واجلهات الآخرى ذات العالقة.
�سابع ��ا :ر�س ��م �سيا�س ��ة الت�أهي ��ل والتدري ��ب يف معه ��د
الوظيفة العامة.
ثامن ��ا :ر�س ��م �سيا�سة الت�أهي ��ل والتدريب اثن ��اء اخلدمة
ملوظفي الدول ��ة من خالل مدار�س التطوير الوظيفي يف
ال ��وزارات وبالتن�سيق مع االجه ��زة املخت�صة يف وزارة

التخطي ��ط والتعاون الإمنائ ��ي واجلهات الأخرى ذوات
العالقة.
تا�سعا :و�ض ��ع ال�سيا�سات وال�ضواب ��ط الكفيلة بتحقيق
الت ��وازن ب�ي�ن عدد املوظف�ي�ن يف دوائر الدول ��ة املختلفة
وبني اخلدمة امل�ؤداة.
عا�ش ��را :اجراء الدرا�س ��ات والبح ��وث املتعلقة بتطوير
الوظيف ��ة العامة وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها اىل اجلهات
املعني ��ة يف الدولة وبالتن�سيق مع االجهزة املخت�صة يف
الوزارات.
ح ��ادي ع�شر :اع ��داد تقرير �سن ��وي عن اعم ��ال املجل�س
يت�ضمن نتائج املراجعة لعمليات التوظيف والتو�صيات
الت ��ي يراه ��ا �ضروري ��ة لرف ��ع م�ست ��وى اخلدم ��ة العامة
ورفعه اىل جمل� ��س النواب وجمل� ��س الرئا�سة وجمل�س
الوزراء.
ث ��اين ع�شر :اع ��داد تقرير �سنوي ع ��ن كل وزارة او جهة
غري مرتبطة بوزارة ورفعه اىل جمل�س النواب وجمل�س
الوزراء يت�ضمن التو�صيات واملقرتحات الالزمة ل�ضمان
ح�سن اداء العمل.
ثالث ع�شر:
�أ – �إعداد م�شروع املوازنة اخلا�صة للمجل�س.
ب -درا�س ��ة مقرتحات ال ��وزارات حول م�ش ��روع قانون
املوازن ��ة االحتادية فيم ��ا يتعلق باالعتم ��ادات املطلوبة
للموظفني والنفقات الإداري ��ة واملوافقة عليها وتقدميها
اىل جمل�س الوزراء.
رابع ع�شر� :إجراء امل�سوحات والدرا�سات والإح�صاءات
وتقدمي املقرتحات املتعلق ��ة بتحقيق التوازن بني هيكل
الرواتب وبني امل�ستوى املعي�شي العام يف �ضوء تكاليف
املعي�شة و�أ�سعار ال�سلع واخلدمات واملعايري االقت�صادية
وحتديد احل ��د االدنى ملعي�شة الف ��رد يف الوظيفة العامة
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
خام� ��س ع�ش ��ر :للمجل�س اختب ��ار م�ؤه�ل�ات اال�شخا�ص
املراد تعيينهم او اع ��ادة تعيينهم باملقابلة او باالمتحان
التحري ��ري او بهما معا للوق ��وف على �صفاتهم ولياقتهم
وي�ستثن ��ى من ذلك من له خدم ��ة �سابقة يف وظيفة مثبت
فيه ��ا او يحمل �شه ��ادة عالي ��ة �إال اذا كان ع ��دد املتقدمني
للوظائف املطلوب ا�شغالها اكرث من عدد تلك الوظائف.
�ساد�س ع�شر :يراعي املجل�س يف �إداء عمله احكام املادة
( )105من الد�ستور على ان تنطبق على اجلميع �شروط
و�أو�صاف الوظيفة.

اقتصادية

العدد ( )4817ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء ( )24ت�شرين الثاين 2020
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ال م�سا�س بالرواتب العام املقبل بنحو نهائي

المالية النيابية :العجز ال�شهري بلغ  10تريليونات دينار
 بغداد /فرا�س عدنان

 %15م�ساهمة
المر�أة في �سوق
العمل العراقي
 بغداد  /املدى

تنب�أت اللجنة املالية النيابية،
�أم�س االثنني ،ب�أن العجز
ال�شهري احلايل للعراق يقدر
بـ 10تريليونات دينار ،وك�شفت
عن ت�شكيلها فريقا م�شرتكا
مع احلكومة لإعداد املوازنة،
الفتة �إىل �أن �أعمال هذا الفريق
�ستنتهي خالل الأ�سبوع احلايل،
نافية وجود توجه لتخفي�ض
رواتب املوظفني يف .2021

وقال مق ّرر اللجنة النائ ��ب �أحمد ال�صفار ،يف
حديث لـ(املدى)� ،إن "الأزمة االقت�صادية التي
يعي�شها العراق حقيقية ولي�ست وهمية ،تكمن
ب� ��أن الإي ��رادات ما زالت غ�ي�ر كافي ��ة لتغطية
النفقات ال�ضرورية للدولة".
و�أ�ضاف ال�صفار� ،أن "البيانات الر�سمية التي
ت�صلنا م ��ن وزارة املالية االحتادي ��ة تظهر �أن متقاعدون ي�ستلمون رواتبهم من احد منافذ البطاقات االلكرتونية ..ار�شيف
حج ��م العجز ال�شه ��ري للدولة ي�ص ��ل �إىل  10وي ��رى� ،أن "احل ��ل الأمث ��ل ال ��ذي مل يقب ��ل به �أقل احللول �ضررا على الواقع االقت�صادي".
تريليونات دينار".
جمل� ��س النواب ،هو ال�سع ��ي لت�أمني الرواتب من جانب ��ه ،قال ع�ض ��و اللجن ��ة النائب ناجي
و�أو�ض ��ح� ،أن "الإنفاق ال�شهري للعراق و�صل لغاية �شهر كانون الثاين من العام املقبل ،لكي ال�سعي ��دي ،يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "فريق ��ا
حاليًا �إىل  14تريلي ��ون دينار ،وال ي�شمل هذا ن�ضمن �إقرار موازنة العام املقبل".
م�ش�ت�ركا بني جمل� ��س الن ��واب واحلكومة مت
املبل ��غ الروات ��ب فقط ،ب ��ل لدينا نفق ��ات على و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "التوج ��ه النيابي ج ��اء ب�أن ت�شكيل ��ه يف وقت �سابق ،مهمته �إعداد موازنة
امل�ؤ�س�سات ال�صحية والبطاقة التموينية".
ت�ؤمّن الروات ��ب حتى نهاية العام ،وهذا يفتح  2021و�أنا ع�ضو فيه".
وب�ي�ن ال�صف ��ار� ،أن "الو�ض ��ع الع ��ام �أجربن ��ا املج ��ال ب� ��أن نك ��ون �أم ��ام �أزمة جدي ��دة مطلع وتاب ��ع ال�سعي ��دي� ،أن "اجتماع ��ات الفري ��ق
خ�ل�ال ه ��ذه ال�سن ��ة عل ��ى ارت ��كاب خمالفتني  2021ولغاية �إقرار املوازنة".
م�ستم ��رة به ��دف تعظي ��م الإي ��رادات العام ��ة،
عندم ��ا �شرعن ��ا قانونني لالقرتا� ��ض ومتويل و�أ�ش ��ار ال�صف ��ار� ،إىل �أن "اال�ستم ��رار عل ��ى وتخفي� ��ض النفق ��ات ،و�سننتهي م ��ن الأعمال
العجز من اخلارج والداخل".
القرو�ض يعني �أننا نتج ��اوز على م�ستحقات خ�ل�ال الأ�سبوع احلايل لغر� ��ض رفع م�شروع
و�أورد� ،أن "�أدبي ��ات الإدارة املالي ��ة ال تعط ��ي الأجي ��ال املقبل ��ة وخزي ��ن الأم ��وال العراقي ��ة املوازن ��ة �إىل احلكومة متهي� �دًا لو�صولها �إىل
ال�شرعية يف �سن قانون خا�ص للقر�ض ،حيث لأنن ��ا ن�ستخدم ما نح�صل علي ��ه من ديون يف جمل�س النواب".
ينبغ ��ي �أن يك ��ون ذل ��ك �ضمن قان ��ون املوازنة جوان ��ب ا�ستهالكية و�سوف ن�س ��دد قيمته مع وزاد� ،أن "جمل� ��س النواب �س ��وف يعمل على
ال�سنوية".
الفوائد ،لكننا �أمام ناري ��ن وينبغي �أن نختار �إق ��رار املوازن ��ة خ�ل�ال الع ��ام احل ��ايل بهدف

ت�أم�ي�ن الروات ��ب ل�شه ��ر كانون الث ��اين املقبل
وعدم ت�أخريها مرة �أخرى".
ويوا�ص ��ل ال�سعي ��دي� ،أن "اللجن ��ة املالي ��ة
بدوره ��ا و�ضع ��ت جمموع ��ة م ��ن النق ��اط
الإ�صالحي ��ة مب�شارك ��ة جمي ��ع الأع�ض ��اء،
و�أر�سلتها �إىل احلكومة".
ونب ��ه� ،إىل �أن "اله ��دف الذي ن�سع ��ى �إليه هو
تعظي ��م الإي ��رادات واحل�صول عل ��ى الر�سوم
التي بذمة ال�شركات ،لت�أمني الأموال للرواتب
وبقية االحتياجات ال�ضرورية".
وع ��د ال�سعي ��دي "روات ��ب املوظف�ي�ن ج ��زءًا
�أ�سا�س ًي ��ا من الناجت املحل ��ي الإجمايل ،كونها
تغذي �أغل ��ب امل�سالك املالي ��ة لقطاعات الدولة
الأخرى".

وحت ��دث ،ع ��ن "ر�سال ��ة اطمئن ��ان ن ��ود �أن
نو�صله ��ا الآن �إىل موظف ��ي م�ؤ�س�سات الدولة
ب�أنه ال يوجد �أي م�سا�س برواتبهم خالل العام
املقبل ،وبنحو نهائي".
وانته ��ى ال�سعي ��دي �إىل �أن "�سع ��ي احلكومة
لو�ض ��ع �أي �سل ��م جدي ��د للروات ��ب ينبغ ��ي �أن
يكون من خالل جمل� ��س النواب الذي �سيعمل
عل ��ى مناق�شت ��ه ومعرف ��ة الأبع ��اد االقت�صادية
الت ��ي يحققه ��ا ويف �ض ��وء ذل ��ك يتخ ��ذ القرار
املنا�سب".
ي�ش ��ار �إىل �أن رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي ق ��د ذكر يف ت�صريح ��ات �صحفية �أن
الع ��راق �ستواجه ��ه �أزم ��ة روات ��ب يف كانون
الثاين ما مل تقر املوازنة خالل العام احلايل.

�أك ��د البنك الدويل ،يوم �أم� ��س� ،أن م�شاركة املر�أة
العراقي ��ة يف �سوق العم ��ل تعترب منخف�ضة وهي
ت�شكل �أقل من .% 15
وق ��ال البن ��ك يف تقري ��ر ل ��ه تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن
"هن ��اك �أقل من  15%م ��ن الن�ساء ي�شاركن يف
�س ��وق العم ��ل يف كل م ��ن الع ��راق والأردن ،و
 26%فق ��ط يف لبن ��ان ،مبين ��ا �أن "هذه الن�سب
تع ��د من ب�ي�ن �أدن ��ى مع ��دالت م�شاركة امل ��ر�أة يف
العمل على م�ستوى العامل".
و�أ�ض ��اف �أن "مرحل ��ة اال�ستع ��داد لدخ ��ول �سوق
العم ��ل ،حتت ��اج الن�س ��اء والفتي ��ات �إىل املهارات
املنا�سبة لال�ستعداد لالنتقال بنجاح من الدرا�سة
�إىل العم ��ل" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "بروز فجوة كبرية
ب�ي�ن اجلن�سني يف هذا ال�ص ��دد يف العراق ،حيث
ال تتجاوز ن�سبة الفتي ��ات الالئي يكملن تعليمهن
االبتدائ ��ي �س ��وى الن�صف بقلي ��ل ،مقارنة بثالثة
�أرب ��اع الفتي ��ان ،وم ��ن ب�ي�ن الأطف ��ال يف �سن 13
عام� � ًا ،يواظ ��ب  80%من الفتيان عل ��ى الذهاب
�إىل املدر�س ��ة ،مقارن ��ة بن�سب ��ة ال تتج ��اوز 40%
من الفتيات".
و�أ�شار اىل �أنه "خالل مرحلة دخول �سوق العمل
واال�ستمرار فيه ،ف�إن الن�ساء يواجهن حواجز قد
متنعه ��ن من الدخ ��ول �أو ت� ��ؤدي �إىل ان�سحابهن،
وم ��ن ب�ي�ن ه ��ذه احلواج ��ز :القي ��ود القانوني ��ة،
والتوقع ��ات االجتماعي ��ة املق ّي ��دة ،والتميي ��ز من
جان ��ب �أرباب العمل ،والتحر�ش يف مكان العمل،
والقي ��ود يف التن ّق ��ل" ،مبين� � ًا "تعر� ��ض واح ��دة
من ب�ي�ن كل خم�س ن�ساء يف الع ��راق �إىل حتر�ش
ج�سدي".
ولف ��ت �إىل �أن مرحلة "الزواج" تقرتن مبجموعة
�أخ ��رى م ��ن القي ��ود على عم ��ل امل ��ر�أة يف القطاع
الر�سم ��ي نظ ��ر ًا للقي ��ود االجتماعي ��ة والقانونية
املتعلق ��ة بدوره ��ا كزوج ��ة ،فعل ��ى �سبي ��ل املثال،
تظهر البيانات اخلا�صة بالأردن و�إقليم كرد�ستان
الع ��راق �أن فر�ص قبول عمل امل ��ر�أة خارج املنزل
ترتاجع كثري ًا مبجرد زواجها".

مغر من �شرك��ة �صينية
الع��راق يوا�ص��ل المفاو�ض��ات مع "داي��و" وعينه على عر���ض ٍ
 بغداد  /املدى
فيم ��ا �أعلنت وزارة النقل ا�ستم ��رار املفاو�ضات
م ��ع �شركة داي ��و الكورية يف �ش�أن مين ��اء الفاو
الكب�ي�ر ،ك�شف ��ت وثيق ��ة ر�سمي ��ة �ص ��ادرة ع ��ن
ال ��وزارة ذاته ��ا ،مفاحت ��ة اجلان ��ب ال�صين ��ي
لال�ستع�ل�ام ع ��ن موق ��ف ال�ص�ي�ن فيم ��ا يتعل ��ق
برغبتها ب�إن�شاء ميناء الفاو.
املتحدث ب�إ�سم الوزارة فالح هادي قال لـ(املدى)
�إن املفاو�ضات م�ستمرة مع �شركة دايو الكورية
وق ��د ت�ستغ ��رق املزي ��د م ��ن الوق ��ت" ،لأن بن ��اء
خم� ��س م�شاري ��ع عمالق ��ة وميناء مك ��ون من 5
�أر�صفة بعمق  19.80مرت لي�س بالأمر الهني".
و�أ�ض ��اف �أن "اخلالف ��ات م ��ع ال�شرك ��ة كان ��ت

تتمح ��ور ح ��ول الكل ��ف املالي ��ة للم�ش ��روع و�أن
ال�شرك ��ة م�ؤخ ��ر ًا خف�ض ��ت  150ملي ��ون دوالر
من الكلف ��ة الكلية للم�ش ��روع لت�صبح  2.6مليار
دوالر".
ولف ��ت ه ��ادي �إىل �أن وزارت ��ه تلق ��ت عر�ض ًا من
�شركة �صينية لبناء امليناء الكبري ،و�أن الكوادر
الفني ��ة يف ال ��وزارة تدر� ��س ه ��ذا العر�ض ،لكن
املتح ��دث با�س ��م وزارة النقل �أك ��د �أن الأف�ضلية
بالن�سب ��ة لل ��وزارة هي باجت ��اه �شرك ��ة دايو ملا
مييزها عن ال�شرك ��ة ال�صينية من حيث املعدات
املن�صوب ��ة يف املين ��اء ف�ض ًال ع ��ن ح�صولها على
ا�ستثناء م ��ن �شروط العقود احلكومية يف زمن
احلكومة ال�سابقة.
وك�شفت وثيقة ر�سمية �صادرة عن وزارة النقل،

�سعي عراقي ال�ستقطاب
اال�ستثمارات الأجنبية لحقل
عكاز الغازي في الأنبار
 املدى  /بغداد
�أعلن ��ت وزارة النفط� ،أنها تعمل على توف�ي�ر بيئة منا�سبة لإ�ستثمار
الغاز احلر املوجود يف حقل عكاز يف االنبار.
وقال املتح ��دث ب�إ�سم الوزارة عا�صم جه ��اد يف حديث لـ"املدى"� ،إن
"الوزارة ما تزال تتباحث مع ال�شركات الراغبة باال�ستثمار يف حقل
عكاز الغازي الذي يعد من �أهم احلقول الغازية يف العراق".
و�أ�ض ��اف �أن "عملي ��ات تطوي ��ر احلقل الت ��ي كانت تقوم به ��ا �شركة
ك ��وكاز الكوري ��ة توقف ��ت يف الع ��ام  2014بع ��د اجتي ��اح داع� ��ش
الإرهاب ��ي لأرا�ض ��ي املحافظة" ،الفت� � ًا اىل �أن �شرك ��ة اال�ستك�شافات
النفطية تعمل يف منطقة احلقل لتحديد املكامن الغازية فيه".
ويف منت�صف ت�شرين الأول املا�ضي� ،أعلن م�ست�شار حمافظة الأنبار
ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة عزيز الطرم ��وز ،اكت�شاف �أكرث م ��ن �ألف مليار مرت
مك َّعب من الغاز يف  7مناطق غربي املحافظة.
وق ��ال الطرم ��وز يف ت�صريح ��ات �صحافي ��ة �إن "الكمي ��ات املكت�شفة
م�ؤخر ًا من �ش�أنها �أن ت�شجع على دخول ال�شركات العمالقة العمالقة
للب ��دء با�ستخ ��راج الغ ��از" .ب ��دوره ،ي�ؤك ��د اخلبري النفط ��ي ،حمزة
اجلواهري على �ضرورة ا�ستثمار الغاز يف العراق لت�شغيل حمطات
توليد الطاقة الكهربائية وتعظيم �إيرادات موازنة الدولة.
وق ��ال اجلواه ��ري يف ت�صري ��ح لـ"امل ��دى" �إن "الع ��راق بحاج ��ة
اىل ا�ستثم ��ار الغ ��از احل ��ر وامل�صاحب لتقلي ��ل االعتماد عل ��ى الغاز
الإيراين امل�شغل ملحطات توليد الطاقة الكهربائية وتقوية �صناعاته
البرتوكيماوي ��ة" .ولف ��ت اىل �أن "الع ��راق ال ميكن ��ه اال�ستغن ��اء
ع ��ن الغ ��از االي ��راين يف الوق ��ت احل ��ايل لأن ��ه ي�شغل �أه ��م حمطاته
الكهربائي ��ة مثل حمطة ب�سماي ��ة والقد�س" .و�أ�ضاف�" :أبرز م�شكلة
تواجه اال�ستثمار يف حقل ع ��كاز هي ال�صعوبات الأمنية يف منطقة
احلقل لأنه ��ا قريبة من احلدود ال�سورية التي ت�شهد تواجد ًا لتنظيم
داع� ��ش الإرهابي" و�ش� �دّد اجلواهري على "�ض ��رورة توفري �أق�صى
درجات الأمان للم�ستثمر الأجنبي يف تلك املناطق".

مفاحت ��ة اجلانب ال�صيني لال�ستعالم عن موقف
ال�صني فيما يتعلق برغبتها ب�إن�شاء ميناء الفاو.
وف ��احت الع ��راق ر�سمي� � ًا ال�صني ح ��ول امكانية
تنفي ��ذ مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر م ��ن قب ��ل ال�شرك ��ة
ال�صينية  Cmecالت ��ي �سبق وان قدمت عر�ضا
لإن�شاء ميناء الفاو الكبري عام .٢٠١١
وق ��ال اخلب�ي�ر النفط ��ي نبي ��ل املر�سوم ��ي يف
تدوين ��ة ر�صدتها (املدى) �إن “العر�ض ال�صيني
قائ ��م عل ��ى طريق ��ة ت�سلي ��م املفت ��اح وبكلف ��ة ٦
مليارات دوالر تدف ��ع على �شكل نفط خام بعد ٦
�سنوات من افتتاح امليناء وب�سعر يوم التحميل
علم� � ًا �أن �سع ��ر الفائ ��دة الت ��ي طلبته ��ا ال�شرك ��ة
ال�صيني ��ة ه ��ي واحد بالأل ��ف و�ضم ��ان �سيادي
م ��ن وزارة املالية ويك ��ون العمل وفق الت�صميم

الإيطايل”.
ومن مميزات العر�ض ال�صيني �أنه اعطى احلق
للع ��راق ان "يق ��وم بتعي�ي�ن �شرك ��ة ا�ست�شاري ��ة
عاملية ملراقبة التنفيذ".
وب�ي�ن املر�سوم ��ي �أن ��ه "م ��ع �أن العر� ��ض قد مت
رف�ض ��ه �آن ��ذاك م ��ن قب ��ل اجلان ��ب العراق ��ي� ،إال
�أن ال�شرك ��ة ال�صيني ��ة عل ��ى ا�ستع ��داد لتجدي ��د
العر�ض مرة �أخرى" ،معترب ًا �أنه "عر�ض مثايل
بالن�سب ��ة للع ��راق الذي يع ��اين حالي ًا م ��ن �أزمة
مالي ��ة خانق ��ة وم ��ن ث ��م ف� ��إن القب ��ول بالعر�ض
ال�صيني من �ش�أن ��ه �أن يوفر للعراق نحو ن�صف
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العدد1689 :
التاريخ2020/11/23 :

م � /إعادة �إعــــــالن

�إحلاق ًا ب�إعالناتنا املرقمة  2015يف  2019/9/4و 189يف 2020/2/23

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء شبكات مجاري
مياه امطار وصرف صحي وخطوط ناقلة في اجلبايش – اإلصالح  -الفهود) ضمن خطة
تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة
 2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ
املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة
العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (الزمان ،البينة اجلديدة ،املدى)
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية
العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو
محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري
إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل
شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر
اخلاص باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا ً من
يوم االثنني املصادف  2020/11/30في بناية (مديرية مجاري ذي قار) فعلى الراغبني من
الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل
والشركات العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية
حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما ً إن سعر العطاء الواحد
(وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات
العراقية وأوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء
املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية  :اخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل
عن ( )503.636.000خمسمائة وثالثة مليون وستمائة وستة وثالثون ألف دينار عراقي
وللسنوات الـ ( )10السابقة مت إجنازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -الكوادر الفنية :
		
الكوادر الفنية
ت
		
مهندس مدني
1
			
مساح
2
د -املتطلبات املالية :
أوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ
املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )83.939.000ثالثة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة
وثالثون ألف دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم
يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت
العدد
3
2

1

 540يوم

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

انشاء شبكات مجاري مياه امطار وصرف صحي وخطوط
ناقلة في اجلبايش – األصالح – الفهود

مديرية مجاري ذي قار

اجلبايش  +اإلصالح+
الفهود

 %1من قيمة الكشف
التخميني

انشائية سابعة

 150.000ألف دينار
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العدد1690 :
التاريخ2020/11/23 :
�إحلاق ًا باعالننا املرقم  1916يف  2019/9/1و  1456يف .. 2020/11/5

م � /إعادة �إعــــــالن

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تأهيل مجمعات ماء
مع مد شبكات في الناصرية – البطحاء  -اور) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019
واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة الصادرة من وزارة
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام  .2019ان
وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في
اجلرائد الوطنية (الزوراء  ،املدى ،العدالة) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق
االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول
املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة
(اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري
إلى العنوان احملدد بالتعليمات ملقدمي العطاء أن اسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء
يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص
باالجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا ً من يوم
االثنني املصادف  2020/11/30في بناية (مديرية ماء ذي قار) فعلى الراغبني من الشركات
واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه على االقل والشركات
العربية واالجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي
قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما ً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر
ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية وأوراق
التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات
التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للشركة التي يجب أن ال تقل عن عشرة سنوات ،واخلبرة
التخصصية ولعقد عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ( )491.040.000اربعمائة وواحد وتسعون
مليون واربعون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة ومت اجنازها بنجاح وجودة
كاملة.
ج -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس مدني
1
1
		
مهندس كهرباء
2
1
		
مهندس ميكانيك
3
د -املتطلبات املالية :
أوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع
ملبلغ اكبر او يساوي ( )68.991.000ثمانية وستون مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف
دينار عراقي.
هـ  -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم

ت �سعر الك�شف امل�صادق مدة العمل
1
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انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا ً إلى قرار صادر من قبل
االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانيا ً  :لم تظهر عقود غير منفذة خالل ال ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم
العطاء  ،لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار مينع املشاركة في املناقصات بدولة
صاحب العمل استنادا ً إلى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال( )5سنوات
السابقة ،جميع املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل مبجموعها اكثر من  %40صافي
مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة
للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعا ً  :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء
اجنبية تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
خامساً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف
املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات
مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في
العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد
(ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون
نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي
ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر
من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا ً إلى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة
من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر
عطاءه غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق
املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان
تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل
الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية
عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات

املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون
مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق
عليه اصوليا ً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره
وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص
التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن
قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة
االلتزام بالضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب
كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب
العمل.
ً
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا من يوم االحد املصادف
 2020/12/6إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود احلكومية في مقرها
الكائن في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة
االعمار سابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وان
يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب
وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم
الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما ً واصوليا ً
وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة اجلديدة
في شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة
عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف
والعنوان االلكتروني.
 -16على الطرف الثاني تقدمي تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية في ديوان
محافظة ذي قار يتضمن املباشرة واالستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي متويل حلني اإلجناز
او تتوفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسديد مبالغ املشروع املذكور ادناه حلني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم .

�سعر العطاء
بالدينار

ت �سعر الك�شف امل�صادق مدة العمل
1.472.620.632
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يتم ادراج الشركة املقدمة في القائمة السوداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت
انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا ً إلى قرار صادر من قبل
االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة
للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية
تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
رابعاً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف
املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
خامساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات
مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في
العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد
(ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون
نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي
ترسو عليه املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر
من احد املصارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا ً إلى ما بعد انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة
من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه
غير مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق
املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان
تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل
الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية
عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات
املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون
مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق

عليه اصوليا ً مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة
معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في رو املناقصة عليهما على ان يتم
تقدمي الشراكة بينهما مصدق اصوليا ً بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز ( 14يوماً) من
تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة
الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره
وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املتقدمني على العطاءات باستكمال النواقص
التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن
قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة
االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب
كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب
العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم االحد املصادف
 2020/12/6إلى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن
في الناصرية -االدارة احمللية -قرب مصرف الرشيد فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
سابقاً) ...على ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا ً رقما ً وكتابة وان يوقع على
جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع
األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد
االلكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما ً واصوليا ً وكما يقدم
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح
التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار  -صوب الشامية – شارع االمام علي
(ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل
إلى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها
رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16على الطرف الثاني تقدمي تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية في ديوان
محافظة ذي قار يتضمن املباشرة واالستمرار بالتنفيذ بدون مطالبة بأي متويل حلني اإلجناز
او توفر اإلمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املشروع املذكورة ادناه حلني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.
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اليوني�سيف  :مطلوب  70مليون دوالر لتغطية نفقات
رعاية  3.5مليون طفل في العراق لعام 2021
 ترجمة حامد �أحمد

حتت �شعار  ،نداء لتوفري
رعاية �إن�سانية لأطفال العراق
 ،نا�شدت منظمة الأمم املتحدة
للطفولة اليوني�سيف املجتمع
الدويل واملنظمات الإن�سانية
حول العامل للتحرك مل�ساعدة
ما يقارب من  3.5مليون طفل
مت�ضرر يف العراق لعام 2021
لتمكينهم من احل�صول على
ماء �صالح لل�شرب وتغذية
وخدمات �صحية وتربوية
وحماية  ،م�شرية اىل �أن ُكلف
هذه اخلدمات تقدر بحدود
 70.8مليون دوالر .

 متابعة املدى

يحتاج محمد �سيف الدين ،الم�صاب بالربو،
�إلى البقاء في بيئة جافة طول الوقت ،لكنه
ومنذ ال�سبت ي�سبح في المياه التي دخلت
منزله بعد زخة �أمطار غزيرة اجتاحت
المناطق الو�سطى في العراق ل�ساعات.

احل ��دث ال ��ذي يفرت�ض �أن يكون �س ��عيد ًا يف بلد جاف
ويعاين من نق�ص واردات املياه �أ�ص ��بح �ش ��به م�أ�ساة
تتكرر يف كل مو�س ��م �أمطار ب�س ��بب الفي�ض ��انات التي
ي�س ��ببها ف�ش ��ل نظام املج ��اري يف العا�ص ��مة العراقية
وغريها من املحافظات.
يقول �سيف الدين ملوقع "احلرة" �إن منزله "منخف�ض
ع ��ن م�س ��توى ال�ش ��ارع" وله ��ذا ف� ��إن "مي ��اه ال�ش ��ارع
وجماري ��ه �أي�ض ��ا تف ��رغ يف منزله حينم ��ا يكون هناك
�أمطار غزيرة ب�سبب توقف نظام املجاري يف املنطقة،
م�ض ��يف ًا "زخة الأمطار هذه لي�س ��ت هائلة لكن �ض ��عف
نظام املجاري يجعل بغداد تغرق يف �شرب ماء".
�س ��اخر ًا ،ي�شري العراقي �س ��لمان اجلبوري �إىل �شارع
منطقت ��ه ،ح ��ي ال�ت�راث ،يف بغ ��داد .ويق ��ول �إن ع ��دم
تبليطها ل�س ��نوات �أدى �إىل حتول �ش ��وارعها الرتابية
�إىل كتل طينية �شبيهة بحلوى "النوتيال" ال�شهرية.
ومثل ح ��ي الرتاث ،عانت �أحياء كث�ي�رة يف بغداد من
ال�شوارع الطينية وانعدام وجود املجاري �أ�سا�س ًا.
وتق ��ول �أ�س ��ماء احللف ��ي ،وه ��ي حمامي ��ة م ��ن مدينة

ال�ص ��در يف بغداد �إن "امتالء ال�شارع باملياه جعل من
امل�ستحيل الو�صول �إىل العمل".
وت�ض ��يف احللف ��ي ملوقع "احل ��رة" �أن القا�ض ��ي الذي
تعمل معه "كان متفهم ًا و�س ��مح بت�أجيل الق�ضايا التي
�أعم ��ل عليه ��ا ،لأن مبنى املحكمة كان غارقا �أي�ض� � ًا هو
الآخر".
ويتوق ��ع العراق موج ��ة �أمطار �أخرى خالل �أ�س ��بوع،
فيما �أعلن ��ت �أمانة بغداد ،االثن�ي�ن� ،إن "غرفة عمليات
الأمط ��ار" تعقد اجتماعات "لو�ض ��ع احلل ��ول العاجلة
ملوجة الأمطار القادمة".
وكان �أم�ي�ن بغداد اجلديد ،عالء مع ��ن ،قد �أعلن� ،أم�س
االثن�ي�ن "ال�س ��يطرة عل ��ى الأمط ��ار يف �أغل ��ب مناطق
العا�صمة".
ويعتقد �أن الأمانة تنوي ال�س ��يطرة على مياه الأمطار
الت ��ي جتمعت يف العا�ص ��مة و�أعاقت امل ��رور يف كثري
من �شوارعها.
وزير املالية الأ�س ��بق ،باقر الزبي ��دي ،قال يف تدوينة
�إن الأمان ��ة خ�ص�ص ��ت له ��ا "موازن ��ات انفجارية" ،مت
تبديده ��ا حممال �أمن ��اء العا�ص ��مة ور�ؤ�س ��اء جمال�س
الوزراء امل�س�ؤولية عن تكرار غرق العا�صمة.
و�ش ��هدت بغداد واملناطق الو�سطى من العراق �أمطاراً
غزيرة و�صلت �إىل  70ملم وا�ستمرت ل�ساعات.
وفيم ��ا امت�ص ��ت الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة العط�ش ��ى بع ��د
�ص ��يف طوي ��ل وجاف �أغل ��ب املياه التي نزل ��ت عليها،
مل ي�س ��تطع نظ ��ام املجاري املتهالك يف العا�ص ��مة فعل
ال�شيء ذاته.
مع ه ��ذا يقول املتخ�ص�ص ��ون �إن الأمط ��ار التي نزلت
غ�ي�ر كافية لت�أم�ي�ن حاجة الع ��راق من املياه لل�ص ��يف
املقبل

وقال ��ت اليوني�س ��يف يف منا�ش ��دتها ب�أن ��ه
عقب احل ��رب عل ��ى داع�ش التي ا�س ��تمرت
لثالث �س ��نوات والتي ت�سببت بنزوح �أكرث
من  6ماليني �ش ��خ�ص يف العراق فان هناك
مايق ��ارب م ��ن  5.6ملي ��ون �ش ��خ�ص بينهم
 2.6ملي ��ون طف ��ل ه ��م بحاج ��ة مل�س ��اعدة
�إن�سانية  ،م�شرية اىل �أن البالد قد ت�ضررت
ب�ش ��دة �أي�ض� � ًا جراء تف�ش ��ي وباء كورونا (
كوفيد . ) 19
وت�ش ��تمل �س�ت�راتيجية اليوني�س ��يف ذات
الف ��روع املتع ��ددة يف الع ��راق عل ��ى توفري
خدم ��ات حيوي ��ة متكامل ��ة لإنق ��اذ �أطف ��ال
�ص ��غار وتعزي ��ز نظ ��ام وبرنام ��ج متعل ��ق
بالأمر ذي فعالية م�ستمرة  .ولأجل حتقيق
انتقال ��ة فعّال ��ة من م�س ��اعدة �إن�س ��انية اىل
تنمية طويلة الأجل � ،س ��تقوم اليوني�س ��ف
بت�س ��هيل �أوا�ص ��ر التوا�ص ��ل القوي ��ة ب�ي�ن
الن�شاط الإن�ساين والربجمة التنموية .
وتنا�شد اليون�سيف املجتمع الدويل لتوفري
 70.8ملي ��ون دوالر لتلبي ��ة االحتياج ��ات
الإن�س ��انية العاجل ��ة وال�ش ��ديدة لأطف ��ال
وعوائل ت�ض ��رروا م ��ن جمموعة �أو�ض ��اع
�إن�س ��انية ا�ش ��تملت على �أزمة مزمنة جراء
احلرب وعدم ا�س ��تقرار �سيا�سي والو�ضع
ال�ص ��حي املتمث ��ل بتف�ش ��ي وب ��اء كورون ��ا
 .اال�س ��تجابة له ��ذه الأو�ض ��اع �س�ت�ركز
عل ��ى الوقاي ��ة والت�أث�ي�رات االجتماعي ��ة
االقت�صادية معا الناجمة عن الوباء .
و�أو�ض ��حت اليوني�س ��يف يف جدول بياين

لها بان حماية الطفل ت�ش ��كل ن�سبة 46.97
 %م ��ن املبلغ امل ��ايل وهي الن�س ��بة الأكرب
والت ��ي تقدر ب�أك�ث�ر من  33ملي ��ون دوالر

 ،ت�أت ��ي بعده ��ا توف�ي�ر خدم ��ات التعقي ��م
والنظاف ��ة والتي تبلغ بن�س ��بة % 20.97
م ��ن املبلغ يقدر ب�أقل م ��ن  15مليون دوالر
 ،تليه ��ا توف�ي�ر اخلدم ��ات الرتبوية وتبلغ
ن�س ��بتها  % 20.13من املبلغ بحدود �أكرث
من  14مليون دوالر  ،ثم الرعاية ال�صحية
وت�شكل ن�سبة  % 8.73من املبلغ بحدود
 6مليون دوالر  ،وتوفري التموين الغذائي
الذي ي�شكل ن�س ��بة  % 3من املبلغ ويقدر
ب�أكرث من  2مليون دوالر بقليل .
الأزم ��ة الإن�س ��انية يف الع ��راق ن�ش� ��أت
�أ�سا�س� � ًا ج ��راء احل ��رب الت ��ي امت ��دت من
ع ��ام  2014اىل  2017م�س ��ببة بن ��زوح 6
مالي�ي�ن �ش ��خ�ص  ،ومع ع ��ودة  4.7مليون
ن ��ازح ملناطقهم ما يزال هن ��اك  1.4مليون
�ش ��خ�ص يف حال ��ة ن ��زوح  .وهن ��اك �أك�ث�ر
من  5.6مليون �ش ��خ�ص بينهم  2.6مليون
طفل بحاجة م�ستمرة مل�س ��اعدات �إن�سانية
 .ي�ش ��مل ذل ��ك  1.8ملي ��ون �ش ��خ�ص بينهم
 814,000طف ��ل ه ��م بحاج ��ة مل�س ��اعدات
�إن�سانية ملحة عاجلة .
وتق ��ول اليوني�س ��يف يف تقريره ��ا ب ��ان
عدم اال�س ��تقرار االقت�ص ��ادي وال�سيا�س ��ي
يف الع ��راق ي�ش ��كل حتدي� � ًا لال�س ��تجابة
االن�س ��انية  .فم ��ا بني عام  2019وني�س ��ان
ع ��ام  2020ج ��رت هن ��اك احتجاج ��ات

وا�س ��عة �ض ��د احلكوم ��ة �أدت ال�س ��تقالة
رئي�س الوزراء وحدوث �شلل �سيا�سي عرب
عدة حماوالت لت�ش ��كيل حكوم ��ة جديدة .
الو�ض ��ع الأمني ما يزال ي�ش ��كل قلق ًا كبري ًا
متمث�ل ً�ا بهجم ��ات م�س ��تمرة وعن ��ف مم ��ا
ي�ش ��كل حتدي� � ًا متوا�ص�ل ً�ا يعي ��ق و�ص ��ول
املنظمات الإن�سانية للمت�ضررين .
تده ��ور �أ�س ��عار النف ��ط �أدى اىل انهي ��ار
اقت�ص ��ادي حاد زاد من تفاقم االحتياجات
الإن�س ��انية لل�ش ��رائح الأك�ث�ر ت�ض ��رر ًا .
وت�ص ��اعدت ن�سبة �أعداد الأطفال الذين هم
دون خ ��ط الفقر اىل  % 38مع ا�س ��تمرار
ن�س ��بة وفي ��ات املوالي ��د اجل ��دد مبع ��دالت
عالية (  )% 56من هم دون اخلام�سة من
العم ��ر ) وهن ��اك ما يقارب م ��ن 200,000
طفل حديث الوالدة على الأقل مل يح�صلوا
عل ��ى اللقاحات ال�ض ��رورية لبقائهم �أحياء
للوقاية من �أمرا�ض الأطفال ال�شائعة .
�أم ��ا �إغ�ل�اق املدار� ��س امل�س ��تمر الناجم عن
تف�ش ��ي وباء كورونا فقد �أثر على �أكرث من
 10ماليني طفل  .وهناك ما يقارب من 1.6
ملي ��ون طفل هم بحاجة حلماية من العنف
ج ��راء تف�ش ��ي الوباء وظ ��روف التهجري .
وا�س ��تناد ًا ملتابعات الر�ص ��د ع ��ن بعد التي
�أجرته ��ا اليوني�س ��يف يف �أي ��ار  2020ف�إن
امل�ش ��اكل ال�ش ��ائعة ال ��واردة ت�ش ��تمل على
احلرم ��ان من اخلدم ��ة الرتبوية وت�ش ��كل
ن�س ��بة  ، % 83وم�ش ��كلة اخل ��وف والقلق
والت ��ي ت�ش ��كل ن�س ��بة  % 51وم�ش ��كلة

عمال ��ة الأطفال التي ت�ش ��كل ن�س ��بة % 26
وم�ش ��كلة العنف والإهمال الأ�سري للطفل
والتي ت�شكل ن�سبة . % 24
وبينم ��ا هن ��اك �أكرث من  86%من �س ��كان
العراق يح�ص ��لون على اخلدمة الأ�سا�سية
مل ��اء ال�ش ��رب  ،ف� ��إن  % 39فق ��ط م ��ن
يتمتعون بخدمة املعاجلة ال�صحية للمياه
 .و�إن  % 24فقط من �س ��كان العراق من
يتمتع ��ون بخدم ��ات الت�ص ��ريف ال�ص ��حي
للمياه .
�س�ت�راتيجية اليوني�س ��يف يف الع ��راق
�س�ت�ركز با�س ��تجابتها عل ��ى ال�ش ��رائح
الأك�ث�ر ت�ض ��رر ًا ج ��راء الأزمة االن�س ��انية
امل�س ��تمرة و تف�ش ��ي وب ��اء كورون ��ا .
ومتا�ش ��ي ًا م ��ع �س�ت�راتيجية فري ��ق الب�ل�اد
الإن�س ��انية وبرنامج اخلطة اخلم�سية بني
اليوني�س ��يف واحلكوم ��ة  ،ف� ��إن املنظم ��ة
�ست�س ��هل تعزيز روابط قوية بني ن�شاطها
الإن�س ��اين والعم ��ل التنم ��وي لتعزي ��ز
اال�ستمرارية ودعم مبد�أ االنتقال من �إطار
امل�س ��اعدة الإن�س ��انية اىل برنامج تنموي
طويل الأجل .
اليوني�س ��يف وم ��ن �أجل حتقيق م�س ��عاها
حلماية الأطفال �ستت�ش ��ارك م ��ع املنظمات
الفرعي ��ة الأخرى للأمم املتحدة و�ش ��ركاء
�آخري ��ن من منظمات املجتمع املدين الذين
له ��م عالق ��ة بخط ��ة اال�س ��تجابة للرعاي ��ة
الإن�سانية وخطط احللول الدائمية .
عن اليوني�سيف

ن�شطاء �شباب يطلقون مبادرة "يال نزرع " لمواجهة التغير المناخي للبلد
 ترجمة املدى

يال نزرع � ،شعار �أطلقه جتمع من ن�شطاء متطوعني ومزارعني حمل عنوان  ،عراق
�أخ�ضر  ،لتحويل مناطق �صحراوية اىل واحة بيئية خ�ضراء ن�شطة تقاوم التغري
املناخي التي يتعر�ض له البلد .
مبادرة  ،عراق �أخ�ضر  ،التي يقودها �شباب تعمل على زراعة �آالف النبتات الربية
ونرث البذور معززين بذلك نه�ضة حملية لزراعة اال�شجار من زاخو اىل الب�صرة .

عق ��ود م ��ن احل ��روب عملت على �ش ��ل
ق ��در كبري م ��ن الطاق ��ة الزراعي ��ة و�إن
انعا� ��ش القط ��اع الزراع ��ي م ��ا ي ��زال
متعذر ًا حتقيقه ب�س ��بب �س ��وء الإدارة
واملعوق ��ات البيئي ��ة الت ��ي تفاقم ��ت
ب�سبب التغري املناخي .
يف �أوا�س ��ط �ش ��هر �أيل ��ول  ،ت�ش ��اركت
بغ ��داد م ��ع الأمم املتح ��دة باط�ل�اق
خط ��ة التك ّيف الوطن ��ي للعراق NAP
لبن ��اء ت�أقل ��م بيئي وا�س ��تثمار يف بنى
حتتي ��ة حديث ��ة  .هذه اخلط ��ة هي بال
�شك خطوة مهمة يتوىل قيادتها بهدوء
متطوع ��ون ون�ش ��طاء مطلقني ثورتهم

اخل�ض ��راء بوع ��ود منه ��م لتحوي ��ل
م ��دن وا�س ��عة و�ص ��حارى اىل مناطق
خ�ضراء من جديد .
من�س ��ق مب ��ادرة  ،ع ��راق �أخ�ض ��ر ،
النا�ش ��ط طه الكبي�س ��ي قال �إن حتقيق
تغي�ي�ر دائ ��م يتطل ��ب متوي�ل ً�ا دائم� � ًا ،
م�ش�ي�ر ًا اىل غياب ذلك م ��ع عدم وجود
�إرادة �سيا�س ��ية ملواجه ��ة املخاط ��ر
املحدقة بالبلد من ندرة املياه والزحف
ال�صحراوي .
ور�سم النا�ش ��ط �صورة خلطط متويل
حملي ��ة كبرية تُدار م ��ن قبل متطوعني
مت التوا�ص ��ل معه ��م ع�ب�ر ال�ش ��بكة
العنكبوتي ��ة  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن مب ��ادرة
عراق �أخ�ض ��ر تت�ألف م ��ن  14فريق ًا يف
خمتل ��ف حمافظ ��ات الع ��راق كل فريق
يرتاوح عدد اع�ض ��ائه م ��ا بني  12اىل
 22متطوع� � ًا  .و�إن م�ش ��اريعهم تتحدد
وفق� � ًا لطبيع ��ة ت�ض ��اري�س مناطقه ��م
املحلي ��ة و�إمكاني ��ة الزرع فيه ��ا  ،وهم
موزع ��ون عل ��ى حمافظ ��ات بغ ��داد
والب�ص ��رة نين ��وى وكرك ��وك ودياىل
وذي قار ووا�س ��ط ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مناطق
الأهوار و�أماكن �أخرى .
ويف م�س ��عاهم لن�ث�ر الب ��ذور وزراعة
ال�ش ��جريات يف املناطق ال�ص ��حراوية
وال�س ��كنية  ،ي�أم ��ل ن�ش ��طاء حمل ��ة
عراق �أخ�ض ��ر اىل امت�ص ��ا�ص تلوثات
اجلو م ��ن عوام ��ل الكارب ��ون املنبعث
والغازات الدفيئ ��ة امل�ؤذية  ،ويعملون
كم�ص ��د �ضد العوا�ص ��ف الرتابية التي
ازدادت تردداتها و�س ��خونتها �أ�ضعاف ًا
خالل اخلم�س ع�شرة �سنة املا�ضية .
واثنى النا�ش ��ط الكبي�سي على فريقني
وهم ��ا فري ��ق احل�س ��ينية يف حمافظة
كرب�ل�اء وفري ��ق الأعظمي ��ة يف بغ ��داد
لقيامه ��م بزراع ��ة الع ��دد الأك�ب�ر م ��ن
الأ�ش ��جار  .حي ��ث ق ��ام فري ��ق كربالء
بزراع ��ة � 10,000ش ��جرة مبع ��دل

زراع ��ة  100اىل � 200ش ��جرة باليوم
و�ست�ساعد هذه الأ�شجار يف التخفيف
م ��ن �ش ��دة احل ��رارة وحتوي ��ل مناطق
جرداء �إىل واحة خ�ضراء من جديد .
مواقع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي كان لها
دور فع ��ال يف توعي ��ة النا�س املحليني
ب�أهمية امل�س ��احات اخل�ضراء ملواجهة
�آثار التغري املناخي وابداء امل�س ��اعدة
م ��ن قبله ��م للف ��رق املتطوع ��ة للقي ��ام
بواجبهم بزراعة الأ�شجار يف املناطق
الت ��ي تخل ��و م ��ن اخل�ض ��ار وحتويلها
اىل واح ��ات خ�ض ��راء كم ��ا كان ��ت يف
ال�س ��ابق  .وا�ش ��تملت حوارات مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي عل ��ى �أم ��ور
تثقيفي ��ة من خماط ��ر التغ�ي�ر املناخي
للمناط ��ق الريفي ��ة املعتم ��دة عل ��ى
الزراع ��ة  .وتناول ��ت ح ��وارات �أخرى
مو�ض ��وع تطوير الن�ش ��اط املحلي يف
ت�صنيع مواد غذائية حملية خ�صو�ص ًا
حما�صيل التمور .
وكان فريق عراق �أخ�ض ��ر من حمافظة
االنبار قد �ش ��رع بحمل ��ة طموحة لزرع
�أ�شجار يف  2ت�شرين االول مبتدئ ًا من
مدين ��ة القائ ��م احلدودية وذل ��ك بزرع
� 11,000ش ��جرة يف حماول ��ة منه ��م
ملكافحة الت�صحر .
ً
وتقدر الأمم املتحدة حاليا �أن �أكرث من
 31%من م�ساحة العراق هي مناطق
�صحراوية  ،و�صنف الربنامج البيئي
ل�ل��أمم املتحدة العراق ه ��ذا العام على
�أنه خام�س �أكرث البلدان عر�ض ��ة حول
الع ��امل نف ��اد مل ��وارد املي ��اه واخلزي ��ن
الغذائي .
هذه املخاطر جمتمعة �س ��اعدت �أي�ض ��ا
باله ��ام تن�س ��يقات مهم ��ة ب�ي�ن فري ��ق
عراق اخ�ض ��ر وجمعية  ،وا�صل ت�صل
 ،اخلريي ��ة يف حمافظة االنبار املعنية
ب�إي�ص ��ال برامج م�س ��اعدات ان�س ��انية
للعوائ ��ل املت�ض ��ررة م ��ن احل ��رب .

م�ش ��اريع الفريق�ي�ن تق ��وم بتحوي ��ل
�ص ��حاري اىل مناط ��ق خ�ض ��راء وذلك
ع�ب�ر حل ��ول م�س ��تدامة وباالخ�ص من
خالل طرق ا�صالح االرا�ضي .
للف�ت�رة امل�س ��تمرة م ��ا ب�ي�ن �أي ��ار و �آب
 2020متكن ��ت منظمة وا�ص ��ل ت�ص ��ل
اخلريية من ا�ست�صالح �سبعة ون�صف
هكت ��ار من االرا�ض ��ي جلعلها �ص ��احلة
للزراع ��ة وان ما �س ��تثمره االر�ض من
ثمار �ست�س ��اعد  15عائلة من ا�ستعادة
م ��ا فق ��دوه من ارا�ض ��ي زراعي ��ة عقب
غزو تنظيم داع�ش الرا�ضيهم .
و�أكد الكبي�س ��ي على ان عمل الب�س ��تنة
كت�سلية ما يزال �أمر �شائع بني االهايل
عل ��ى حد كب�ي�ر م�ض ��يفا ب ��ان مب ��ادرة
عراق اخ�ضر للن�شاط الزراعي ح�ضت
بتناف�س ��ات �ص ��حية ب�ي�ن املجتمع ��ات
املحلي ��ة  .وق ��ال ان مبادرتن ��ا ه ��ي
مب ��ادرة جماعي ��ة تتطلب م�ش ��اركة كل
عائلة لتحقيق النج ��اح يف هذا املجال
وق ��د ح�ض ��يت م�ش ��اريعنا بقب ��ول عام
منه ��م وتنوعت م�ش ��اركتهم من التربع
باالم ��وال او التربع ب�ش ��تالت زراعية
او الت�ب�رع بع ��دد زراعي ��ة وت�ب�رع
م ��ن قبله ��م ملوا�ص ��لة �س ��قي اال�ش ��جار
ورعايتها .
غياب الدعم الر�سمي للمبادرة مل مينع
ال�ش ��باب من تنفي ��ذ تعهده ��م بتحقيق
تغي�ي�ر للواق ��ع املناخ ��ي  .حم�ل�ات
زراعة ال�ش ��جار لن توف ��ر عالج دائمي
ملع�ض�ل�ات الع ��راق املناخي ��ة والبيئية
املزمن ��ة وباالخ� ��ص اي ��ام ال�ص ��يف
�ش ��ديدة احل ��رارة  .ولك ��ن مب ��ادرات
كهذه قد قدمت خدمات اكرث مما قدمته
اي ادارة ر�س ��مية من ��ذ ع ��ام 2003
ال�سرتجاع اخل�ضار لالرا�ضي ومتكني
املجتمع ��ات املحلي ��ة م ��ن موا�ص ��لة
ن�شاطاتهم الزراعية .
عن موقع نيو �آراب

رياضة

العدد ( )4817ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء ( )24ت�شرين الثاين 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ال�صحافة الريا�ضية توقد ال�شمعة  98وتحتفي ب�صمت

بعبارة أخرى
 علي رياح

 م�����ا�� ٍ����ض زاه�����������ر ..وح����ا�����ض����ر غ�����������ادر ..وم�������س���ت���ق���ب���ل حم����ف����وف ب���امل���خ���اط���ر!
� إياد ال�صاحلي
م� � ّرت الذك ��رى  98لت�أ�سي� ��س ال�صحاف ��ة
الريا�ضي ��ة يف الع ��راق ب�صم � ٍ�ت كح ��ال
ال�سن�ي�ن ال�سابقة التي اقتطِ عَتْ منها ورقة
الي ��وم  22من مُفك ��رة �شهر ت�شرين الثاين
دون �أية وقف ��ة مهنية ت�ستحقه ��ا املنا�سبة
لت�سلي ��ط الأ�ض ��واء على واق ��ع ال�صحافة
ودرا�سة متط ّلبات النهو�ض بها وا�ستذكار
رموزه ��ا الأم ��وات والأحياء وم ��ا قدّموه
يف م�شواره ��ا الطوي ��ل عِ رفان� � ًا بعطائهم
ووفائه ��م وجهودهم كم ��ر�آة �أمام تط ّلعات
اجليل اجلديد الطامح لل�سري على خطاهم
برغم التح ��وّ الت الزمني ��ة لو�سائل العمل
وتباين الظروف يف البالد.
طري ��ق ال�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة الطوي ��ل مل
يك ��ن معبّد ًا مبم� � ّرات مفتوحة ومنعطفات
�آمنة منذ �أن م�سك مو ّزع اجلرائد (ناجي)
منادي� � ًا ب�صدور �أول ع ��دد من جملة (نادي
الألع ��اب الريا�ضية) ي ��وم الأربعاء الثاين
والع�شرين من ت�شرين الثاين لعام 1922
ب�ست ع�شرة �صفحة ل�صاحبها حممد ال�سيد
علي حي ��ث كانت تب ��اع يف مكتبة حممود
حلمي �أفندي ب�سعر � 48آنه روبية ،ح�سب
توثي ��ق الزميل ه�شام ال�سلم ��ان يف كتابه
(تاري ��خ ال�صحافة الريا�ضي ��ة يف العراق
 )2010-1922وت ��واىل بعده ��ا �إ�ص ��دار
ال�صح ��ف واملج�ل�ات عل ��ى ي ��د حم ّرري ��ن
واجه ��وا ظروف� � ًا ع�صيب ��ة حت ��ت �سط ��وة
جمال� ��س �إدارات بع�ضه ��ا تابع ��ة لل�سلط ��ة
احلاكم ��ة �أو قريبة م ��ن دوائرها ،و�أخرى
تب ّناه ��ا رج ��ال القطاع اخلا� ��ص بحث ًا عن
حرية الر�أي واال�ستثمار!
�سال�سة الكلمة

م ��ا ميي� � ّز ال�صحاف ��ة الريا�ضية ع ��ن بقية
التخ�ص�ص ��ات التي �ش ّكل ��ت هاج�س ًا كبري ًا
ّ
للق� � ّراء ويف مقدمته ��ا ال�سيا�سي ��ة� ،أن
ك ّت ��اب ال�ش� ��أن الريا�ضي كان ��وا �أكرث قرب ًا
م ��ن ال�ش ��ارع ب�سال�س ��ة الكلم ��ة وجمالي ��ة
ال�ص ��ورة وواقعي ��ة الكاريكات�ي�ر ،ومل
مت�ض منا�سبة ريا�ضي ��ة مُفرحة للجمهور
ِ
ُنا�صف ��ة
�إال وكان ��ت ال�صحاف ��ة البطل ��ة م ِ
للإجن ��از بتغطيته ��ا الوا�سع ��ة مل ��ا حت ّق ��ق
للع ��راق من مك�س � ٍ�ب يف بطول ��ة فرقية �أو
تناف� ��س ف ��ردي لف ��ت االنتباه الي ��ه ب�شكل
ا�ستثنائ ��ي الرب ��اع عبدالواح ��د عزي ��ز
�صاح ��ب برونزي ��ة اخلفي ��ف ()67.5
كغ ��م برف ��ع الأثقال يف �أوملبي ��اد روما عام
 ،1960م ��رور ًا مبنج ��زات �أبط ��ال �ألعاب
القوى طال ��ب في�صل وفالح ناجي وح�سن
كاظ ��م يف دورة الألع ��اب الآ�سيوي ��ة،
و�ص� � ً
وال اىل ت�أهّ ل منتخ ��ب كرة القدم اىل
ك�أ� ��س الع ��امل ع ��ام  1986يف املك�سي ��ك،
وال نن�س ��ى م ��ا تخ ّل ��ل ا ُ
حلق ��ب ال�ستيني ��ة
وال�سبعيني ��ة والثمانيني ��ة م ��ن فعّالي ��ات
الفتة عل ��ى م�ستوى الع ��رب و�آ�سيا ،كانت
ال�صحاف ��ة الريا�ضية مُمثلة بثالث �صحف
متخ�ص�ص ��ة ت�ضم �أروع
رئي�سة وواح ��دة
ّ

الحتاد ال�صحافة الريا�ضية املك ّلفة ب�إدارة
�ش�ؤون ��ه منذ ع ��ام  2014حتى الآن قوائم
� 83صحفي� � ًا م�شم� � ً
وال باملُنح ��ة جتاوزوا
�س ��نّ اخلم�س�ي�ن ح�س ��ب �ش ��رط القان ��ون
ووفق� � ًا ل�سن ��ة االنتم ��اء للنقابة� ،أم�ل� ًا �أن
ت�س َّد ه ��ذه املنحة بع�ض متط ّلبات حياتهم
نظري عطائهم الكب�ي�ر ك�شركاء �أ�صالء مع
الريا�ضة و�أبطالها.
تهديد كورونا

خطر الزوال يواجه ال�صحافة الريا�ضية العراقية
الك ّت ��اب خ�ب�رة وفطن ��ة وحت ّم�ل ً�ا للأعباء
النف�سي ��ة ،و�ش ��ركاء فاعل�ي�ن يف التق ��ومي
بالنق ��د والإ�ش ��ادة ،م ��ع الف ��ارق �أن حقب ��ة
الثمانيني ��ات كان ��ت حُ بل ��ى بالأح ��داث
و�أبرزها احلرب العراقي ��ة الإيرانية التي
امت� �دّتْ لثماين �سن ��وات ()1988-1980
واك ��ب خالله ��ا ال�صحفي ��ون الريا�ضيون
�أعماله ��م مبهني ��ة عالي ��ة وبداف ��ع وطن ��ي
ت ��راءى للواق ��ع به ّم ��ة كب�ي�رة حتفي ��ز ًا
للريا�ضي�ي�ن على قه ��ر الظ ��روف و�إ�سعاد
�شعبهم املُبتلى بني ناري احلرب واللُقمة!
ح�صار الت�سعين

وح ��د ُه العق ��د الت�سعين ��ي� ،ضغ ��ط ب ��كل
�سلبي ��ات ح�ص ��اره عل ��ى �أبن ��اء املجتم ��ع
وال�صحفي�ي�ن منه ��م ،لكنه ��م مل ِيهن ��وا �أو
يرتك ��وا ال�ساح ��ة ،ب ��ل جابهوا ب� ��إرادات
حم�صنة للنفو�س من ال�ضعفاء،
ا�ستثنائية ِّ
وظ ّل ��وا مُن َكبّني عل ��ى �أعماله ��م ومرافقني
للوف ��ود يف �أ�صع ��ب رحالته ��ا اخلارجية
املخ�ص�صات املالية،
دون �أن ي�أبهوا لفق ��ر
ّ
لك ��ن م�س ��ارات الريا�ضة �أخ ��ذت بالنزول
ت�أ ّثر ًا بح�صار البل ��د ،فلم تو ّثق ال�صحافة
لتلك الفرتة ما يُ�شيع البهجة و�سط توايل
االخفاق ��ات ،وجوبه ��ت م�ش ��اركات فرقنا
باحلظر لأكرث من بطولة ب�سبب تداعيات
احتالل الكويت يف � 2آب  ،1990ونتيجة

ل�س ��وء الظ ��روف املعي�شي ��ة �أو لأ�سب ��اب
�شخ�صي ��ة ا�ضط� � ّر عديد الزم�ل�اء الهروب
عرب منافذ �آمن ��ة �أو تزوير وثائق �سفرهم
�أو التن�سي ��ق مع منظم ��ات �إن�سانية حتى
ا�ستق� � ّر ق�س ��م كب�ي�ر منه ��م يف دول عربية
و�أوروبي ��ة مك ّيف� � ًا معي�شت ��ه م ��ع عائلت ��ه
ح�س ��ب م ��وارد الأعم ��ال الت ��ي مار�سه ��ا
البع�ض مُكره ًا بعيد ًا عن مهنته!
دوافع عاطفية

وم ��ا �أن تع ّر� ��ض العراق ع ��ام  2003اىل
�زو �أمريك ��ي رافع ًا �شع ��ار اخلال�ص من
غ� ٍ
نظامه ال�سيا�سي ،حت ��ى غزت املهنة �أكرث
م ��ن � 150صحيفة و�ضع ��ف هذا الرقم من
�أ�شخا� ��ص �أ ّدع ��وا مت ّر�سه ��م يف الكتاب ��ة
و�سع ��وا ال�ستح�ص ��ال �إج ��ازة املهن ��ة من
نقاب ��ة ال�صحفي�ي�ن العراقي�ي�ن ،جن ��ح
بع�ضه ��م يف �إثب ��ات جدارت ��ه فيم ��ا �أبتعد
توجه ��ه ،وو ّث � َ�ق
م ��ن مل يك ��ن �صائب� � ًا يف ّ
االحت ��اد العراق ��ي لل�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة
انتم ��اء � 106أع�ضاء ع ��ام  2004تو ّزعوا
على � 34صحيفة وجمل ��ة ،تباين ت�أثريها
يف ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي ب�ي�ن الهادفة ذات
منه ��ج حم�ت�رف وم�ل�اك مهن ��ي ملت ��زم
مبعاي�ي�ر حري ��ة الن�شر ،وبني منه ��ج �أثار
اللغط واال�ستياء بفعل م�ضمون الر�سائل
املخاطِ ب ��ة مل� ّؤ�س�س ��ات �أو �أ�شخا� ��ص يف

القط ��اع الريا�ض ��ي بدواف ��ع عاطفية غري
مو�ضوعي ��ة تفتق ��د الكيا�س ��ة ،وجت ّل ��ت
خط ��ورة العم ��ل ال�صحف ��ي الريا�ضي يف
�أت ��ون احلرب الطائفي ��ة ()2006-2005
الت ��ي ع َّمتْ ُم ��دن العراق يف �أ�س� �و�أ ف�صل
م ��ن تاري ��خ املجتم ��ع العراق ��ي� ،سق ��ط
البع�ض يف خنادقها ب�أعمدة ر�أي منزوعة
الغِ م ��د الوطني ،ويف املقاب ��ل مات زمالء
�ضح ��وا ب�أنف�سهم م ��ن �أجل الدفاع
�أع� � ّزاء ّ
ع ��ن وح ��دة الكلم ��ة لئ�ل�ا مي ��وت ال�شعب
والوطن.
تقهقر اقت�صادي

ومل تهن� ��أ ال�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة للف�ت�رة
( )2017-2014الت ��ي �شه ��دت نف ��وذ
ع�صاب ��ات داع� ��ش اىل مدين ��ة املو�ص ��ل،
وان�شغ ��ال الب�ل�اد بح ��رب التحري ��ر وم ��ا
تاله ��ا م ��ن تقهق ��ر اقت�ص ��ادي دف ��ع �أك�ث�ر
م ��ن �صحيف ��ة للإغالق وجل ��وء املحررين
الختيار العمل يف قنوات تلفازية و�إذاعية
ومواقع �إلكرتونية �أو �إدارة مكاتب �أندية
واحت ��ادات لت�أم�ي�ن ق ��وت يومه ��م ،فيم ��ا
ان ��زوى عدد غري قلي ��ل ال�سيما كبار ال�سن
يف بيوته ��م بانتظار فر�ص ��ة عمل جديدة
مع ترقبه ��م �إقرار جمل�س الن ��واب تعديل
قانون منح الريا�ضي�ي�ن الأبطال والرواد
ل�سنة  2013بعدما �أجنزت الهيئة امل�ؤقتة

وا�ستمر الزمن احلا�ض ��ر بغدره للب�شرية
يف حوادثه ومفارقاته ،ومع �أن فايرو�س
كورونا (كوفيد )-19قتل �أكرث من مليون
و� 100أل ��ف �إن�س ��ان يف الع ��امل من ��ذ �آذار
املا�ض ��ي اىل ما قبل �شهر م ��ن نهاية العام
 2020وتهدي ��ده بفت ��ك �أك�ث�ر م ��ن 120
مليون �شخ�ص جوع� � ًا ح�سب �إح�صائيات
املنظم ��ات الأممي ��ة والغذائي ��ة ،لكنه ينل
م ��ن عزمي ��ة ال�صحفي�ي�ن الريا�ضي�ي�ن يف
العراق حي ��ث يوا�صلون ر�ص ��د الأحداث
اليومية والتماهي م ��ع م�ؤ�س�سات الدولة
يف �إيج ��اد خم ��ارج �آمنة لأزم ��ات مفتعلة
تنط ��وي عل ��ى م�صالح �شخ�صي ��ة تتالعب
مبق ��درات امل�ؤ�س�س ��ات مثلم ��ا تع ��اين
الأوملبي ��ة الوطني ��ة م ��ن ت�ص ��ارع حمت ��د
لال�ستح ��واذ عل ��ى كر�سي الرئا�س ��ة بقوّ ة
القان ��ون �أو الدع ��م اخلارج ��ي �أو التهديد
بالوثائق ال�سري ��ة ،الأمر الذي ج ّر بع�ض
الزمالء لال�صطفاف مع هذه الكتلة �أو تلك
بقناعات مل تع ��د �ضوابط املهنة فاعلة يف
تغيريها و�إلزامه ��ا احلياد! وبقيت �سلطة
ال�ضم�ي�ر ه ��ي امل�س�ّيةرّ ة لعق ��ل ال�صحف ��ي
والرقيبة على �سلوكه.
دموع في البالط

 98عام� � ًا ،ومل ��ا ي ��زل البع� ��ض مطم ّئن� � ًا
مل�ستقبل ال�صحاف ��ة الريا�ضية يف العراق
برغم �سوداوية امل�شهد وجمهولية امل�صري
وحمف ��وف مبخاط ��ر خ ��روق �أعرافه ��ا،
وال ت�ب�رح ذاكرتن ��ا �آخ ��ر كلم ��ات �شي ��خ
ال�صحفي�ي�ن الريا�ضيني د�.ضي ��اء املن�شئ
ودموع ��ه تن�ساب م ��ع حديثه ب� ��أمل �شديد
حلظ ��ة وداع ��ه املهنة "�أبن� � ًا ب ��ار ًا ملدر�سة
احلقيقة النا�صع ��ة" مثلما و�صفه اخلبري
الريا�ض ��ي د.با�س ��ل عبدامله ��دي ،يق ��ول
املن�ش ��ئ يف ح ��وار ن�شرته امل ��دى بتاريخ
� 30آب عام : 2008
"�سابق� � ًا �أعلن ��تُ ق ��راري باالنف�صال عن
ال�صحافة ،وك�س ��رتُ قلمي احتجاج ًا على
اخرتاقها م ��ن قبل �صحفيني يعملون على
طريق ��ة "�أعط ��وه �أل ��ف دره ��م!!" لك ّنن ��ي
مطم ّئ ��ن عليه ��ا بوج ��ود �أق�ل�ام �شريف ��ة
ووطني ��ة تكت ��ب بحي ��اء وخل ��ق رفيعني،
ومل تد ِّن�س ب�ل�اط املهنة كما يفعل البع�ض
اليوم ب�إفراز قيح حق ��ده و�شتم الأ�صالء،
فتحي ��ة ل ��كل م ��ن �س ��ا َر عل ��ى درب رم ��وز
ال�صحاف ��ة كفاءة وتربي ��ة ،يف الدفاع عن
املبد�أ الرا�سخ يف النفو�س من دون خوف
�أو مت ّلق لأحد".

اال�شتباك  ..حتت الطاولة!
)�ألغيت االنتخابات (امل�ضروبة) وعدنا �إىل املربع الأول!!)  ..كان رديّ على
انطباع امل�س�ؤول الربملاين �أننا نفتقر يف الريا�ضة حتى �إىل هذا املربع الذي
يتحدث عنه  ..نحن يف ف�ضاء مفتوح من الفو�ضى  ،و�سندور يف الفلك نف�سه
م ��ا مل ي�أت احلل م ��ن �أهل الريا�ضة احلقيقيني �أنف�سه ��م  ،ال من احلكومة وال
الربمل ��ان اللذي ��ن كانا يف غاية ال�سلبية يف التعاطي م ��ع ال�ش�أن الريا�ضي كل
هذه ال�سنوات!
ث ��م كان ال�س�ؤال  :ما هي ر�ؤيت ��ك لغد الريا�ضة يف العراق يف �ضوء ما تقر�أه
م ��ن معطي ��ات قائم ��ة ؟! هذا ال�س� ��ؤال  ،بع ��د التجرب ��ة االنتخابي ��ة الأخرية
وف�صوله ��ا الغريبة العجيبة  ،يحرك الكث�ي�ر من املواجع  ..وما هو �أكرث من
ه ��ذه املواجع � ،أن �أطراف ًا ما ت ّدع ��ي لنف�سها �أنها �شخ�صيات وقيادات ورموز
عدي ��دة عر�ض ��ة للت�شكيك يف نواياه ��ا املعلنة ويف تعاملها (حت ��ت الطاولة)
بعي ��د ًا عن الأنظار  ،و�أط ��راف �أخرى ت�شكو الإهمال بع ��د الف�شل االنتخابي
بفع ��ل فاع ��ل  ..فهي تعتق ��د �أنها م ��ا زالت مهم�ش ��ة برغم مرور م ��ا يقرب من
�سب ��ع ع�شرة �سنة من بدء العمل الريا�ضي حت ��ت دوي االنفجارات والألغام
 ،وحتت �ضغط الظرف املعي�شي وال�سيا�سي الذي م ّر ومير به العراق ..
م ��ا فعلته اللجنة االوملبية الدولية يف قراره ��ا عدم االعرتاف باالنتخابات ،
لي�س �سوى ت�أكيد ملا �أعلنته �شخ�صيا يف مقال على �صفحات املدى يف الثالث
ع�ش ��ر من �شهر مت ��وز املا�ضي  ،قلت بالن� ��ص بعد ر�سالة �سابق ��ة و�صلت من
اللجنة الأوملبية الدولية:
)ويف يقين ��ي  ،بعد �سل�سلة من التجارب التي ع�شتها بنف�سي وقابلت خاللها
�أقطاب� � ًا خارجية على جانب كبري من الأهمية  ،ف�إن الر�سالة الدولية الأخرية
حتم ��ل ب�صم ��ة املجل� ��س الأوملب ��ي الآ�سي ��وي وت�أث�ي�ره الوا�ض ��ح والكبري ،
وامل�س�أل ��ة تتج ��اوز توقيع ال�سيد ح�س�ي�ن امل�سلم مدير ع ��ام املجل�س الأوملبي
الآ�سي ��وي �إىل قيادة املجل�س و�أعني حتدي ��د ًا ال�شيخ �أحمد الفهد الذي يبدي
تعاطف ًا �شديد ًا مع �شخ�صية الكابنت رعد حمودي  ،وهنا يكمن �أ�صل الق�ضية
عندي!
وا�ضح متام ًا �أن املجل�س الأوملبي الآ�سيوي بنفوذه اجلغرايف ال يريد وجها
�آخ ��ر لقيادة اللجنة الأوملبية غري رعد حمودي الذي �أم�ضى حتى الآن �إحدى
ع�ش ��رة �سنة �شهدت تعرثات �شديدة و�سط ظروف عامة م ّر بها البلد �أو م ّرت
بها الريا�ضة  ،واملجل�س – كما �أفهم – يتخذ من هذه الظروف مربر ًا لتمكني
الرئي� ��س احلايل من قيادة اللجنة الأوملبية  ،ويف الر�سالة ما يدل على ذلك ،
ب�صرف النظر عن �أية وجهات نظر حملية �أخرى هي �أدرى ب�شعاب الريا�ضة
وما يجري فيها!).
ه ��ذا ما كتبته هن ��ا يف هذا املو�ضع قبل �أ�شهر من �إجراء االنتخابات الأخرية
الت ��ي تدنت فيها الثق ��ة �إىل حدود �سفلي ��ة بني هذه ال�شخو� ��ص التي تطالب
ب ��دور لها يتنا�س ��ب مع عمقها الزمن ��ي يف الريا�ضة  ،تردد تل ��ك النغمة التي
كانت عليها قبل الذهاب �إىل ال�صندوق االنتخابي ..
عل ��ى امل�ستوى ال�شخ�صي  ،وجدت خ�ل�ال ال�سنوات التي م�ضت �أ�صدقاء لهم
وزنه ��م يف الريا�ض ��ة وهم يوجه ��ون الدعوة تلو الأخ ��رى �إىل �شخ�صي كي
نبل ��ور توجه� � ًا ريا�ضي ًا يعمل عل ��ى تخلي�ص و�سطنا الريا�ض ��ي من �أمرا�ضه
امل�ستع�صية (هكذا قال يل �أ�صدقائي)  ..وبعد �أ�سابيع قليلة وجدت خنادقهم
وه ��ي تتداخل ليبد�أ �ض ��رب بع�ضهم البع�ض  ،بعد �أن ط ��ر�أت على (واقعهم)
حماور �أخ ��رى اختار بعده ��ا الأ�صدقاء االفرتاق عن ��د اختالفات كربى ومل
يقبلوا العمل على متتني خطوط االتفاق القليلة بينهم!
ويف ق�ص�ص �أخرى  ،كما يف هذه احلكاية  ،يبقى العمل الريا�ضي يف العراق
حمكوم ًا بذيول املا�ضي والتي ترتبّ�ص بنا  ..فال نحن يف طريقنا �إىل الفكاك
من الأم�س  ،وال نحن منلك قدر ًا من النية للنزول يف �سقف مطالبنا!
�صرن ��ا  ،نتح ��دث كث�ي�ر ًا  ،وال منلك لغة حوار واحدة جتم ��ع ال�شتات  ..و�إذا
رفعنا حدة احلوار � ،صار كل منا �أ�شبه بحال امل�ؤذن يف مالطا!
في يقيني  ،بعد �سل�سلة من التجارب
التي ع�شتها بنف�سي وقابلت خاللها
�أقطاب ًا خارجية على جانب كبير
من الأهمية  ،ف�إن الر�سالة الدولية
الأخيرة تحمل ب�صمة المجل�س
الأولمبي الآ�سيوي وت�أثيره الوا�ضح
والكبير ،

كتيبة جمال علي ت�سعى للتعوي�ض في بغداد ! بكير يختار  12العب ًا �سلوي ًا لمواجهتي البحرين ولبنان
 بغداد  /املدى
تختت ��م يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظه ��ر اليوم
الثالث ��اء مناف�س ��ات اجلول ��ة الرابعة من
مرحل ��ة الذه ��اب ب ��دوري الك ��رة املمت ��از
ب�إقام ��ة مب ��اراة واح ��دة يف العا�صم ��ة
بغ ��داد ب�ي�ن فريق الك ��رخ و�ضيف ��ه فريق
نف ��ط الو�سط القادم م ��ن حمافظة النجف
الأ�ش ��رف عل ��ى ملعب(ال�ساح ��ر �أحم ��د
را�ضي) بنادي الكرخ الرتبوي الريا�ضي
مبدينة املن�صور .
وت�أمل �إدارة نادي نفط الو�سط الريا�ضي
من املدرب جمال علي الذي �سيتوىل قيادة
الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم بع ��د ال�شفاء
الت ��ام من فايرو�س كورونا (كوفيد) 19-
الذي �أ�صيب ب ��ه م�ؤخر ًا �أن يعيد التوازن
اىل عندلي ��ب الفرات من جديد بنيله فوز ًا
غالي� � ًا من الكناري ميحو بها �آثار النتائج
املتوا�ضع ��ة الت ��ي تع ّر�ض له ��ا يف الفرتة
الأخ�ي�رة �ضم ��ن امل�سابق ��ات املحلية يقف
يف مقدمته ��ا خروجه املب ّكر م ��ن م�سابقة
ك�أ� ��س الع ��راق لك ��رة الق ��دم �أث ��ر �سقوطه
املفاج ��ئ يف ف ��خ اخل�سارة �أم ��ام م�ضيفه

جمال علي يقود نفط الو�سط يف لقاء الكرخ

فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة به ��دف
نظي ��ف �سبقه ��ا خ�سارت ��ه �ضم ��ن اجلولة
الثالثة �أم ��ام فريق نفط مي�س ��ان بديربي
ال ��وزارة عل ��ى ملعب كرب�ل�اء الدويل يف
حمافظة كربالء املقد�سة �أبعدته عن مركز
ال�صدارة ال ��ذي كان يحتله يف اجلولتني
االوىل والثاني ��ة �ضمن رحلت ��ه �أن يكون
مناف�س� � ًا �شر�س ًا للفرق املناف�سة بقوة على
لقب املو�سم احلايل .
وم ��ن جهت ��ه يتطل ��ع فري ��ق الك ��رخ لكرة
الق ��دم �أن ي�ستعي ��د مرك ��ز الو�صافة الذي
فق ��ده ل�صال ��ح فريق ��ي ال�شرط ��ة و�أربيل
�إث ��ر انت�صارهما �أم� ��س الأول الأحد على
فريقي القا�س ��م والديوانية بهدف نظيف
يف افتتاح اجلولة الرابعة من املناف�سات
يف ظ ��ل ال ��روح املعنوية الت ��ي يتمتع بها
الالعب�ي�ن بعد حجزه ��م مكان� � ًا يف الدور
ثم ��ن النهائ ��ي م ��ن م�سابق ��ة الك�أ� ��س �إثر
هزميته ��م لفريق الهندي ��ة برباعية نظيفة
يف املب ��اراة التي جرت بينهما على ملعب
(الكف ��ل الأوملب ��ي) مبحافظ ��ة بابل وعدم
تعر�ضه ��م اىل �أي كب ��وة خ�ل�ال اجلوالت
الث�ل�اث الأوىل ف�ض ًال عل ��ى عامل الأر�ض

الت ��ي تق ��ف اىل جانبهم كث�ي�ر ًا حيث كان
ملع ��ب (ال�ساح ��ر �أحم ��د را�ض ��ي) وج ��ه
ال�سعد لهم ب�شكل دفع �إدارة نادي النجف
الريا�ض ��ي اىل اختي ��اره ملواجهات فريقه
الك ��روي ب�ش ��كل م�ؤقت �أم�ل� ًا يف حتقيق
النتائ ��ج اجلي ��دة علي ��ه للقف ��ز اىل مرك ��ز
جديد �ضمن دائرة الف ��رق الع�شرة الكبار
متنا�سي� � ًا الظ ��روف املالي ��ة ال�صعبة التي
مير بها النادي منذ �شهر �أيلول املا�ضي .
و�سيكون ديربي الب�صرة يف �أبرز لقاءات
اجلولة اخلام�سة من مرحلة الذهاب الذي
�سيج ��ري ب�ي�ن الغرمي�ي�ن (نف ��ط الب�صرة
واملين ��اء ) على ملع ��ب الفيح ��اء باملدينة
الريا�ضي ��ة فيم ��ا �سيغادر فري ��ق ال�شرطة
اىل حمافظة كرب�ل�اء املقد�سة للقاء فريق
الديواني ��ة عل ��ى ملع ��ب كرب�ل�اء ال ��دويل
وي�ستقب ��ل فري ��ق ال�سم ��اوة عل ��ى �أر�ضه
فري ��ق الك ��رخ ويحت�ض ��ن ملع ��ب الكف ��ل
االوملب ��ي قمة كروي ��ة بني فريق ��ي النفط
والقا�سم وتنتظر فريق نفط مي�سان على
ملع ��ب (ال�ساح ��ر �أحم ��د را�ض ��ي) بنادي
الك ��رخ الرتب ��وي يف العا�صم ��ة بغ ��داد
مواجه ��ة متكافئ ��ة �أم ��ام م�ضيف ��ه فري ��ق
النجف ويلعب فري ��ق الكهرباء مع جاره
فري ��ق ال�صناعات الكهربائي ��ة على ملعب
ن ��ادي التاج ��ي الريا�ض ��ي ويح ��ل فري ��ق
�أربيل �ضيف ًا ثقي ًال على فريق نفط الو�سط
عل ��ى ملع ��ب كربالء ال ��دويل يف حمافظة
كربالء املقد�س ��ة ويلتقي فريق الطلبة مع
فري ��ق زاخو عل ��ى ملعب ن ��ادي ال�صناعة
الريا�ض ��ي ويواج ��ه فريق ال ��زوراء على
ملعب ن ��ادي التاج ��ي الريا�ض ��ي م�ضيفه
فريق احلدود فيما �سيكون ملعب كربالء
ال ��دويل م�سرح� � ًا ملب ��اراة الق ��وة اجلوية
و�أمانة بغداد .

 بغداد  /حيدر مدلول
�أخت ��ار البو�سني عزي ��ز بكري  12العب ًا يف
القائم ��ة النهائية باملنتخ ��ب الوطني لكرة
ال�سل ��ة التي �ستخو� ��ض مناف�سات النافذة
الثاني ��ة بت�صفيات ك�أ� ��س �آ�سيا لكرة ال�سلة
 2021حل�س ��اب املجموع ��ة الرابع ��ة التي
ت�ضم اىل جانب ��ه منتخبات لبن ��ان والهند
والبحري ��ن خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن ال�ساب ��ع
والع�شري ��ن ولغاي ��ة الثالث�ي�ن م ��ن �شه ��ر
ت�شري ��ن الثاين اجلاري عل ��ى قاعة مدينة
خليف ��ة الريا�ضي ��ة بالعا�صم ��ة البحرينية
املنامة .
وت�ألفت القائمة النهائية للمنتخب الوطني
لكرة ال�سلة م ��ن الالعبني (ح�سن علي عبد
الل ��ه وحممد �صالح اخلفاجي وعلي م�ؤيد
ا�سماعي ��ل و�أيه ��اب ح�س ��ن عب ��ادي وعلي
ناظ ��م وكرار جا�سم حم ��زة وعلي عبد الله
حم ��د ودمياريو مايفيلد وحممد �أمني عبد
اخلال ��ق وح�س�ي�ن ه ��ادي و�أحم ��د فرحان
وذو الفق ��ار فاه ��م عبد ال�س ��ادة ) الذين مت
اختياره ��م بعد خت ��ام املع�سك ��ر التدريبي
اخلارج ��ي ال ��ذي احت�ضنت ��ه العا�صم ��ة
الرتكية �أنقرة �صباح �أم�س الأثنني و�شارك
يف بطولة بلدية �أتيم ��ة ا�سكوت الرباعية
الودية التي جرت خالل الفرتة من الثامن
ع�ش ��ر ولغاي ��ة الع�شرين من �شه ��ر ت�شرين
الثاين احلايل وتوج بطال لها حيث متكن
من الفوز يف املباراة االوىل والثالثة على
فريق ��ي بلدية �أتيم ��ة وتيماكوليجي ،فيما
تعر�ض اىل اخل�س ��ارة �أمام فريق �أنادولو
يف املب ��اراة الثانية حيث قام املدرب عزيز
بك�ي�ر با�ستبع ��اد ذو الفق ��ار فا�ض ��ل وديار
�أحمد تنفي ��ذا للتعليمات وال�ضوابط التي

مواجهتان م�صرييتان
مت و�ضعه ��ا م ��ن قبل جلن ��ة امل�سابقات يف
االحت ��اد الآ�سيوي لكرة ال�سل ��ة ب�أن تكون
القائم ��ة الأ�سا�سي ��ة جلمي ��ع املنتخب ��ات
امل�شارك ��ة يف املجموعات ال�ست تكون من
 12العب ًا فقط .
ومبوج ��ب اجل ��دول الذي ن�ش ��ره االحتاد
الآ�سيوي لكرة ال�سلة على موقعه الر�سمي
�ستك ��ون ال�ساعة ال�سابعة م ��ن م�ساء يوم

اجلمع ��ة املواف ��ق ال�ساب ��ع والع�شرين من
�شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري موع ��د ًا
للديرب ��ي اخلليجي امللتهب الذي �سيجمع
منتخبن ��ا الوطني لكرة ال�سل ��ة مع �شقيقه
الأحم ��ر البحريني لكرة ال�سل ��ة على قاعة
مدين ��ة خليف ��ة الريا�ضي ��ة يف م�سته ��ل
م�ش ��واره بالناف ��ذة الثاني ��ة م ��ن ت�صفيات
ك�أ� ��س ا�سي ��ا لك ��رة ال�سل ��ة  2021مبهم ��ة

يتط ّل ��ب من ��ه حتقي ��ق �أول فوز م ��ن �أجل
مغ ��ادرة املرك ��ز الراب ��ع والأخ�ي�ر بر�صيد
نقطت�ي�ن يف ترتي ��ب املجموع ��ة الرابع ��ة
ال ��ذي �سيعط ��ي الالعب�ي�ن دفع ��ة معنوي ��ة
هائل ��ة نح ��و التح�ض�ي�ر املث ��ايل للقم ��ة
النارية الت ��ي �سيواجه فيها منتخب لبنان
�صاحب املركز الأول بالرتتيب يف ال�ساعة
الواحدة ظهر ي ��وم الأحد املقبل امل�صادف
التا�س ��ع والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر نف�س ��ه
عل ��ى القاعة ذاته ��ا التي �ستح ��دد نتيجتها
اىل ح ��د كب�ي�ر هوي ��ة املنتخ ��ب الو�صيف
بانتظار خو� ��ض مناف�سات النافذة الثالثة
والأخ�ي�رة التي �ستج ��ري يف �شهر �شباط
املقب ��ل الت ��ي �سيلعب فيها �أم ��ام الهند يوم
التا�سع ع�شر و�أم ��ام البحرين يوم الثاين
والع�شرين م ��ن ال�شهر نف�سه يف بلد �سيتم
الك�ش ��ف عنه من قبل جلن ��ة امل�سابقات يف
االحتاد الآ�سيوي لكرة ال�سلة بنهاية العام
اجلاري.
و ُمن � َ�ي املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة ال�سل ��ة
بخ�سارتني �أمام لبن ��ان بنتيجة ()87-68
نقط ��ة على قاع ��ة نهاد نوف ��ل يف العا�صمة
بريوت يوم احل ��ادي والع�شرين من �شهر
�شباط املا�ضي و�أمام الهند بنتيجة (-75
 )94نقطة يف قاعة ال�شعب املغلقة للألعاب
الريا�ضي ��ة يف العا�صمة بغداد يوم الرابع
والع�شرين من ال�شه ��ر ذاته �ضمن النافذة
الأوىل م ��ن ت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة
ال�سل ��ة  2021ب�ش ��كل و�ضعت ��ه يف املركز
الراب ��ع والأخ�ي�ر بر�صي ��د نقطت�ي�ن خلف
منتخب لبنان املت�صدر بر�صيد �أربع نقاط
والو�صي ��ف منتخ ��ب البحري ��ن بر�صي ��د
ث�ل�اث نقاط والهند �صاح ��ب املركز الثالث
وميلك ثالث نقاط يف جعبته .
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ال������زواج الإل���ه���ي امل��ق��د���س
ناجح املعموري

الإلهة �أنانا  /ع�شتار هي
الم�س�ؤولة الأولى عن وظائف
الجن�س واللذائذ والمتع مع كل
ما له عالقة بالج�سد من �أجل
م�ساعدته على �إداء وظيفته
في االت�صال الجن�سي ومنها
الخمر  /الرق�ص  /الكيمياء /
وبرعت هذه الإلهة في الح�ضارة
ال�سومرية والأكدية في �أداء ما
تميزت به من خ�صائ�ص معروفة
 ،وانتقلت عنا�صرها في هذا
المجال الى ح�ضارات ال�شرق
بالد كنعان � /آ�سيا ال�صغرى /بالد
الإغريق  ....الخ .

ومل تكن الإلهة �أنانا  /ع�شتار ثابتة العنا�صر ،
بل خ�ضعت للتطورات التي �شهدتها احل�ضارة
العراقية القدمية وح�صر ًا بعد التطور ال�سيا�سي
وت��وح�ي��د دوي�ل�ات امل ��دن مب�م��ال��ك �أك�ب�ر و��ص��ار
للجي�ش �ضرورة ال�سكات اال�ضطرابات والدفاع
عن املمالك ملما اقت�ضى وجود الإلهة جتمع بني
اجلن�س واللذائذ ال��ذي يحتاجه اجلنود وبني
اخلوف منها  ،ومل يكن يف الثقافة والدين غري
الإلهة �أنانا  /ع�شتار ابنة الإله نانا  /القمر يف
املرحلة ال�سومرية وابنة الإل�ه��ة �سني  /القمر
يف االك��دي��ة  ،ل��ذا تنوعت وظائفها وتكر�ست
كلي ًا يف املرحلة االك��دي��ة التي قادها �سرجون
الأكدي وتو�سعاته االمربوطورية ال�شاملة  ،من
هنا كانت هذه الإلهة ثنائية العنا�صر  ،اجلن�س
وال �ق��وة وال�شجاعة والق�سوة  ،حيث ظهرت
يف بع�ض االخ �ت��ام واق�ف��ة على �أ��س��ده��ا حاملة
بيدها القو�س والرمح ( لالطالع اكرث  :ناجح
املعموري � /أ�ساطري الآلهة يف وادي الرافدين /
دار املدى  /دم�شق //2006 /
كانت وظيفة �أن��ان��ا  /ع�شتار تبدّيا الهتمامها
باخل�صوبة يف متظهرات الطبيعة وك��ان الإل��ه

دوم� ��وزي  /مت ��وز  ،ع��ام�لا م�ه�م� ًا يف ��س��ري��ان
القوة امل�ساعدة على بعث احلياة وادامتها  ،من
خالل �إدارة الطبيعة وقطعانها ومراقبة الزرع
والتكاثر بني الأغنام واحليوانات  ،وال ن�ستطيع
اجلزم ب�أن وظائف دوموزي  /متوز ذات عالقة
مبا�شرة باخل�صوبة  ،ب��ل ه��ي غ�ير مبا�شرة .
من هنا كان للر�أي ال��ذي قال به العامل د .نائل
حنون �صائب ًا ودقيق ًا حول دوم��وزي  /متوز ،
الإله الذي نزل للعامل الأ�سفل ومل يغادره مثلما
�أ��ش��ارت درا��س��ة العامل فلك�شتاين � .أي مبعنى
مل ت�ك��ن ل��ه وظ�ي�ف��ة م�ب��ا��ش��رة م��ع جت��دد احل�ي��اة
وانبعاثها امل�ستمر .
ق��ال د .فا�ضل عبد ال��واح��د  :ك��ان منطقي ًا �أن
يقيم ال�سومريون والبابليون �سنوي ًا احتفال
ر�أ���س ال�سنة " زا ــ كمو ــ ك " وجت��ري يف هذا
االحتفال �إعادة لوقائع ق�صة التكوين كما جاءت
يف �أ�سطورة التكوين  .وباملثل ومن �أجل �ضمان
م�سببات اخل�صب والتكاثر يف الطبيعة .....
وك��ان ��ض��روري� ًا �إق��ام��ة اح�ت�ف��االت طق�سية كما
�أحدثتها الإل�ه��ة يف البدء  .ومل��ا كانت �أ�ساطري
اخل�صب قد ج�سدت م�سبباته يف الإل�ه��ة �أنانا
 /ع�شتار وب��الإل��ه دوم��وزي  /مت��وز  ،فقد كان
منطقي ًا �أن تعاد وقائع ذلك الزواج الإلهي كل عام
 /د .فا�ضل عبد الواحد  /ع�شتار وم�أ�ساة متوز
 /دار ال�ش�ؤون  /بغداد �/1986 /ص //135
الزواج املقد�س  ،هو زواج امللك من كاهنة عليا
وهو ا�ستمرار للتقاليد الطق�سية التي جرت قب ًال
بني دوم��وزي و�أنانا  /ع�شتار بداية احتفاالت
�سنوية خا�صة .
ومت اكت�شاف �أهم الآث��ار واملحفوظات الذهبية
ال� �ن ��ادرة يف امل �ق�ب�رة امل�ل�ك�ي��ة يف �أور وال �ت��ي
ي��رج��ع تاريخها اىل  2600ق  .م وه��ي بقايا
لتلك االحتفاالت اخلا�صة باجلن�س املقد�س يف
ع�صر مبكر م��ن ت��اري��خ احل���ض��ارة ال�سومرية
وك�شف املنقب وويل على جمموعة ثمينة من
الأواين والأك��واب واخلناجر واخلوذ واحللي
والقيثارات و�أدوات �أخ��رى متنوعة م�صنوعة
من الذهب والف�ضة والأحجار الثمينة  .وهذه
املكت�شفات كافية للإ�شارة ملا و�صلت اليه �ساللة
�أور الثالثة التي انهارت يف زمن امرــ �سني ابن
امللك �شولكي على يد العالميني .
ت �ق��ام ط�ق��و���س ال� ��زواج امل�ق��د���س يف زم��ن امللك
�شولكي يف بداية يوم ال�سنة اجلديدة  ،وكان
�شولكي ي �ق��وم يف ذل��ك " ي��وم ال�ق�م��ر اجل��دي��د
ويوم ر�أ�س ال�سنة " بت�أدية الطقو�س واملرا�سيم
ومبرور الوقت تداخلت طقو�س الزواج الإلهي
املقد�س .
لقد و�صل �إلينا نحو ثالثني ترتيلة ملكية دينية
حفظت لهذا امللك وقد خوطب فيه بو�صفه �إله ًا
وادع��ى �شولكي بقرابته للإله �شم�ش ( اوت��و )
و�شيد للملك معبد يف مدينة نفر  .ومن مميزات
�شولكي املعروفة اتقانه فن الكتابة والأدب ولعل
هذا ي�سوغ اال�ستنتاج ب�أن الكثري من تلك املدائح
والرتاتيل التي و�ضعت لتقدي�سه كانت من نظمه
 ،ومتتاز هذه الرتاتيل ب�أنها ذات �أ�سلوب �أدبي
رفيع  ،و�إن �شهرته مل تقت�صر على الفتوحات
وتنظيم �إدارة الدولة وتقدي�سه  /حكمت ب�شري

اال� �س��ود � /أدب ال �غ��زل وم���ش��اه��د الإث � ��ارة يف
احل�ضارة العراقية القدمية  /املدى  /دم�شق /
�/2008ص //235
و�سجلت امل���ص��ادر التاريخية ت�ن��وع امل�ه��ارات
والإمكانات املميزة للملك �شولكي  ،وهو �أكرث
ملوك �ساللة �أور الثالثة ذك��اء وخ�برة ومتتع
بقدرات فنية ميزته عن غريه ومنها � ،إن��ه �أول
مو�سيقار يف اململكة  ،حيث يح�سن العزف
على ما ال يقل عن ثماين �آالت مو�سيقية  ،ومن
بينها قيثارة و�صفت بانها ذات ثالثني وتر ًا و�آلة
مو�سيقى �سميت با�سم �أح��د ملوك كي�ش وهو
( �أور ــ زبابا ) ( طه باقر  /مقدمة يف تاريخ
احل�ضارات � /1986 /ص 387ــ �ص)389
وم�ع��روف ب ��أن �شولكي ع�ّيننّ ابنته كاهنة عليا
للإله القمر ( نانا ) وهو بذلك ا�ستمر على ال�سياق
ال �ق��دمي ال ��ذي اخ ��ذ ب��ه االم�ب�راط ��ور ��س��رج��ون
االكدي.
ك�ث�ير م��ا اب� �ت ��د�أت ن���ص��و���ص اجل�ن����س امل�ق��د���س
بالإ�شارة للملك  /الراعي االمني � ،أو جمال امللك
كما يف ن�صو�ص اجلن�س الإلهي اخلا�صة بامللك (
�شو ــ �سني  2037ــ /2027وهو امللك الرابع من
�ساللة �أور الثالثة)
ويك�شف لنا هذا الن�ص االنفتاح الكلي �أمام هذا
الطق�س وم��ا يثريه يف النف�س  ،والن�صو�ص
دائ �م � ًا م��ا ت�ك��ون م��روي��ة بل�سان الآل �ه��ة �أن��ان��ا /
ع�شتار مت�ضمنة و�صف ًا �شعري ًا دقيق ًا ومثري ًا .
�س�أفتح النهود
وعندما �ست�ضغط يداه ال�ساحرتني على قطبي
بعد �أن ي�ضع يده على فرجي
بعد �أن ي�ضمني اليه يف الفرا�ش
عندما يجامعني على املنام
حينئذ �س�أظهر �أنا بدوري حبي لل�سيد
عندما �س�أعانق �سيدي و�أر�سم له قدر ًا طيب ًا
�س�أثبت له
" ح�ك�م��ت ب���ش�ير اال�� �س ��ود �� /س�ب��ق ذك� ��ره /
�ص//237
بعد �أن ت��ذوق��ت ان��ان��ا  /ع�شتار ح��ب �شولكي
ب��ارك�ت��ه بالن�صر يف امل�ع��رك��ة وهتفت ل��ه كملك

جدير بكل االمتيازات  .ولكن ما تريده �سومر
هو اخل�صوبة يف احلقول والب�ساتني واحلدائق
 .وه��ذا االجن ��از يتم بوا�سطة �أن��ان��ا حمبوبة
�شولكي � .أن��ان��ا و�شولكي  ...اغنية �سومرية
للخ�صوبة تتحدث عن ه��ذا االجن��از على �شكل
حوار بني الآلهة �أنانا ( واخوها ) �شولكي كمثال
�أو جت�سيد لدموزي  ،بينما الكالم من �أنانا وهي
ت�شتكي من غياب جمموعة من اخل�ضراوات .
�شولكي يجيب ويطلب �أن ي�صاحبها �آلة حقوله
الكبرية وال�صغرية والتي يبدو �إنها ت�ساعد لكي
تثمر بطريقة �أو �أخرى والذي �سوف جتلب اليه
حبوبه كمكاف�أة  ،وتت�ضمن بقية الق�صيدة تو�سل
�شولكي اىل الإلهة لكي يرافقها اىل الب�ستان /
حكمت ب�شري اال�سود � /سبق ذكره �ص//238
تختتم طقو�س اجلن�س املقد�س بوليمة واحتفال
فخم يقيمها امللك يف الق�صر على �شرف زوجته
الكاهنة العليا املقد�سة وتعد من�صة خا�صة لهذا
وقيثارة تنع�ش الروح
االحتفال ي�شرتك امللك وزوجته باجللو�س عليها
 .وا��ش��ار د .فا�ضل عبد ال��واح��د اىلىان احد ايها املغنون دعونا نغني �أغنية تبهج القلب /
الن�صو�ص ال�سومرية املطولة مكتوبة اىل االلهة فا�ضل عبد الواحد � /ص //157

انانا  /ع�شتار وامللك ادن ــ دك��ان ( بديل االله
دم��وزي ) يقدم لنا معلومات مهمة عن فعالية
اليوم اخلام�س  ،حيث يجري ا�ستعرا�ض تتمثل
فيه كل مظاهر الفرح واالحتفال والرخاء الذي
تعي�شه امللكة  .وبعد ذلك  ،متر ح�شود املحتفلني
ام ��ا امل�ن���ص��ة ه��ات �ف��ة وم���ص�ف�ق��ة ع �ل��ى ا� �ص��وات
املو�سيقى  .وبعد ذل��ك يقدم الطعام وال�شراب
ب�سخاء .
حول كتفي عرو�سه املحبوبة كان ي�ضع ذراعه
حول كتفي �أنانا املقد�سة كان ي�ضع ذراعه فكانت
مثل �ضوء النهار وهي تعتلي العر�ش على دكة
العر�ش العظيمة وامللك  ،كانه ال�شم�س  ،وهو
ي�أخذ مكانه اىل جانبها ( وكانت كل مظاهر)
ال �ب��ذخ وال �ف��رح وال��رخ��اء ت�ستعر�ض �أم��ام�ه��ا
والطعام ال�شهي يو�ضع �أمامها

معر�ض يوثق م�شوار ريت�شارد بريتون احلياتي والفني

�ستيفن موري�س
ترجمة � /أحمد فا�ضل
ي�شتهر بحياته ال�شخ�صية امل�ضطربة مثل
مهاراته يف التمثيل � ،إنه رمز هوليوود
ال ��ذي ع��ا���ش عبثياته واح�ت��ل العناوين
الرئي�سة لل�صحف واملجالت
و�أجهزة الإعالم املختلفة .
ولكن ميكن العثور على �صورة �أكرث رقة
تقريب ًا لريت�شارد بريتون يف معر�ض كبري

عن حياته افتتح يف املتحف الوطني يف
م��دي�ن��ة ك��اردي��ف وه��ي امل��دي�ن��ة احل��ادي��ة
ع�شرة الأك�بر يف اململكة املتحدة ب�صفتها
املركز التجاري الرئي�س يف ويلز والتي
ت�ضم معظم امل�ؤ�س�سات الثقافية الوطنية
و�سائل الإعالم الويلزية  ،يوم ال�سبت 21
ت�شرين الثاين م��ن ه��ذا العام  ،يحكي
ب��ال���ص��ور ق�صة رائ �ع��ة ع��ن كيفية تطور
�صبي من بدايات متوا�ضعة يف جنوب
ويلز �إىل جنم عاملي يف امل�سرح وال�شا�شة
الكبرية .
املعر�ض �سعى للتنقيب يف الرجل وراء
عناوينه الرئي�سة  ،لقد كان م�شهور ًا عاملي ًا ،

ولكنه كان �أي�ض ًا رج ًال عائلي ًا  ،حمب ًا للقراءة
 ،وعلى الرغم من �أ�سلوب حياته العبثية
 ،فقد �شعر دائم ًا ب�أنه جزء كبري من ويلز ،
قالت �سايل بريتون � ،أرملته � ،إن "الطريقة
املخت�صرة" لتذكر زوجها الراحل كانت
من خالل زواج��ه من �إليزابيث تايلور
و جت��اوزات��ه "  ،و�سوف يجذب املعر�ض
زواره �إىل �أ�شياء مذهلة مثل الأزياء التي
ك��ان يرتديها ه��و وتايلور يف ملحمة
كليوباترا ع��ام  ، 1963كما مت عر�ض
ال�سرتة التي ارتداها �أثناء لعب دور الرائد
�سميث يف فيلم " حيث جتر�ؤ الن�سور "
 ،لكن �أرملة بريتون قالت �إنها ت�أمل �أن

ي�ستغرق النا�س وقت ًا لتفقد الأ�شياء  ،التي
يُرى الكثري منها يف الأماكن العامة لأول
مرة  ،والتي حتكي ق�صة طفولته امل�ؤثرة
 ،خا�صة �سنوات ن�ش�أته يف منطقة تايباخ
يف ب ��ورت ت��ال�ب��وت كعامل منجم  ،ابن
ريت�شارد جينكينز .
ق��ال��ت � �س��ايل ب�يرت��ون � " :أح ��د الأ� �ش �ي��اء
املثرية لالهتمام بالن�سبة لريت�شارد هو
�أنه خرج من ويلز  ،و�أعاد بناء نف�سه حيث
كانت البالد تعيد البناء بعد احلرب  ،هذا
املعر�ض �سيمكننا م��ن اكت�شاف بع�ض
الإجابات املثرية لالهتمام " .
متحف �أجميدفا �سيمرو ويلز الوطني
هو �شراكة بينه وبني جامعة �سوان�سي ،
مت �إقرا�ض العديد من ال�صور والتذكارات
�إىل املتحف من قبل �أر�شيفات ريت�شارد
بريتون يف جامعة �سوان�سي و�أرملته .
وب��ال�ت��زام��ن م��ع ال�ع��ر���ض امل ��ادي  ،ف��إن
الأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون الزيارة
نتيجة جل��ائ�ح��ة ك��ورون��ا �سيكون هناك
معر�ض رقمي على موقع املتحف  ،من
جانبه ق��ال ديفيد �أن��در��س��ون املدير العام
للمعر�ض :
" كان ريت�شارد بريتون وال ي��زال رمزاً
وط�ن�ي� ًا  ،ه��ذا ه��و امل�ع��ر���ض الأول ال��ذي
ي�سلط ال�ضوء حلياته بالكامل ويحكي
ق���ص��ة ك �ي��ف �أ� �ص �ب��ح ��ص�ب�ي� ًا � �ص �غ�ير ًا من
بدايات متوا�ضعة يف جنوب ويلز �أ�شهر
رجل ويلزي يف ع�صرنا " .
كان من املقرر افتتاح املعر�ض يف وقت
��س��اب��ق م��ن ه��ذا ال �ع��ام ول�ك��ن مت ت�أجيله
ب�سبب فايرو�س كورونا  ،و�سي�ستمر
حتى  11ني�سان . 2021
عن � /صحيفة الغارديان

و�صلتنا ق�صائد ح��ب مذهلة الثنني م��ن ملوك
�ساللة �أور الثالثة هما ( �شولكي  /امللك الثاين
و� �ش��و ـ �ـ ��س�ين  /امل �ل��ك ال��راب��ع  .وتعك�س ه��ذه
الق�صائد �أ�سطورة و�أنا�شيد الزواج املقد�س بني
�أنانا ودموزي عندما قام امللك التخاذ الكاهنات
العلويات نظريات لأن��ان��ا يف احتفاالت �أعياد
ر�أ� ��س ال�سنة ال�سومرية  /خ��زع��ل امل��اج��دي /
ال��دي��ن ال���س��وم��ري  /دار ال �� �ش��روق  /ع�م��ان /
�/1998ص //145وتتميز ق�صائد احلب بالدور
امل��رك��زي للمحبني وال��ذي ي�شري اىل �أن امللوك
ك��ان��وا م��ن �أع�ظ��م املحبني يف ب�لاد ال��راف��دي��ن ،
ومل يقت�صر الأم��ر على امللوك ال�سومريني  ،بل
وجدت ن�صو�ص تعود اىل ملوك بابل مثل امللك
ادن دا كان  1974ــ 1954ق  .م ملك مدينة اي�سني
وامللك رمي ــ �سني  1822ــ  1763ق  .م ملك الر�سا
 ،و�أخري ًا امللك �سامو ايلونا  1749ــ 1712ق  .م
ملك بابل  /ب�شري ال�سود � /ص//234
والإلهة �أنانا  /ع�شتار عرب الكاهنة العليا هي
التي رددت الن�ص �أمام امللك �شولكي  ،فهو حبيب
وم�ل��ك م��وق��ر  ،والب��د �أن ي�ك��ون ك��ذل��ك لأن��ه ملك
مملكة �أور واملقد�س فيها  ،الذي حاز على دعم
الإلهة له وخ�صو�ص ًا انو  /وانليل وك��ان وظل
قويا و�شجاع ًا  ،حمبوب ًا لدى اجلميع  ،وا�ستطاع
هذا امللك العظيم ان يقيم ات�صاله غري املبا�شر مع
الإلهة �أنانا  /ع�شتار عرب الكاهنة العليا املقد�سة
ويتمتعان مع ًا بن�شوة الرغبة وطوفان اللذة فوق
الفرا�ش امللكي اخلا�ص بامل�ضاجعة .
واحل��واري��ة مبتدّية يف الن�ص  ،ح��واري��ة بني
الكاهنة العليا وبني امللك �شولكي حيث قالت له
 :حزمه لي�ست يل  /حبوبه لي�ست يف املخازن
 /االنبعاث حتقق تو ًا ومل يظهر اخل�صب فوق
الأر� ��ض  .وعليهما االن�ت�ظ��ار مل��دة معينة حتى
تظهر حزم اخل�صب وحتى تتكر�س احلبوب يف
املخازن  .ويتناوب معها احل��وار منادي ًا اياها
اختي وهذه �صفة للإلهة انانا  /ع�شتار يف كل
ن�صو�ص الزواج الإلهي املقد�س وكلمة " اختي
" اخت�صار مل�شاعر احلب والعاطفة  .وما قاله
�شولكي وا�ضح وفيه ا�ستعارة عالية  ،وهو فرج
الإلهة وهو �أي�ض ًا الفرج الإلهي امل�سقي مبكر ًا
مباء امللك املبكر و�سيت�ضح هذا املعنى يف الق�سم
الثاين من الن�ص :
اختي � ،سوف اذهب معك اىل �شجرة تفاحي
لعل � ...شجرة التفاح تكون يف يدي
اختي � ...سوف اذهب معك اىل �شجرة الرماين
�سوف ازرع هناك ع�سل حلو ؟ يغطي ؟
اختي � ...سوف اذهب معك اىل ب�ستاين
مثل زرع الب�ستان
خ�س .....
ال � ��زرع ال� ��ذي �أري � ��د �أن �أزرع �� /س�ب��ق ذك��ره
�ص//230
ن�ص م��رك��زه امل�ج��از و��س�ي��ادة اللغة ال��رم��زي��ة .
ويف �أحيان يكر�س ال�شعر ال�سومري الو�ضوح
اجل�م�ي��ل ويف ح�ين �أخ ��ر هيمنة اال��س�ت�ع��ارة .
و�شجرة التفاح هي الكاهنة العليا  /وفرجها
كذلك ال��رم��ان �إنها رم��زي��ات دال��ة بو�ضوح على
مفردات اجل�سد الأن��وث��ي اجلن�سية واملعروفة
ب�إثارتها .

تراتي��ل لغزال��ة الأَبدية
�سعد جا�سم

***
ُكلَّما �أَحل ُم بكِ
ُ
توقظني املالئك ُة
بال ُق َبلِ والرتاتيلْ

اىل ن��و���س �إِم ��ر�أَت ��ي ال �ت��ي رح � َل� ْ�ت ف �ج ��أَ ًة اىل �أَع ��ايلالفرادي�س-
ياااااااااااه يا�أَ ِنت
�أَهذهِ مو�سيقى جنائزية
موجتني
على م�سافةِ
ِ
دموع الرحيلْ ؟
�أَ ْم انَّها ُ
�شغاف الفرات
من ِ
ُ
املدى
ة
غزال
�أجنب ْتكِ
***
وق ْد تع ّه َدكِ الرعا ُة
تعايل ...
اجلبلي
والطائ ُر
والتقلقي كثرياً
ُّ
وال�شج ُر الرافديني
مفتوح
ُ
فالبيت ٌ
والغي ُم والندى
مدى من زرقةٍ وندى
على ً
ً
ف�شببت َبر ّي ًة ونق ّية
ِ
الباب ..الجدران
ُ
احلب
ة
فتن
وبكِ
ِّ
ال كالب وال حرا�س
اخل�صب
ولكِ �شهو ُة
ِ
ال�شئ غري الورد والع�صافري
ومنكِ وفيكِ
وال�شجريات الرهيفة
�سر احلياةِ
وكائن من �شغف
تَخَ ّلقَ ُّ
و�أَ�شرقَ كهالةِ �ضوءٍ
وقرنفل وحنني
خال�ص
ومنى كع�شبةِ ٍ
هو �أنا ......
الروح
يف حقولِ ِ
مازال واقفاً
قلب اللهِ
ويف ِ
يف �شرفة �إنتظاركِ
ق
�ش
ع
الي
قلبي
ويف
ُكِ
ً
ْ
حاملا ب�إطاللتِ ك القزحية
َ
من �أولِ املاءِ
وح�ضورِ كِ الباذخ
حتى �صريورتكِ االوىل
ث َّم اىل كينونتكِ الباذخةِ
***
يف الوجودِ ا ُ
حلر
كنت معي
لو ِ
حتى رحلتكِ الغام�ضةِ
لعزفت على ج�سدِ كِ
ُ
اىل عاملكِ الآخر
حب �صويف
مو�سيقى ٍّ
و�إقامتكِ ال�سعيدة
ولكنكِ نائي ٌة ووحيدة
االبدية
فرادي�س
يف
َ
ِ
و�أبع ُد من مدى �أ�صابعي

ثقافة  -كتب
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مارلني مونرو ..تروي ق�صتها بكلماتها اخلا�صة
ً
مو�ضوعا للعديد من الكتب والمقاالت التي تناولت
كانت مارلين مونرو،
ُ
حياتها  ،ال يكاد جانب من حياتها� ،أو موتها الدراماتيكي � ،إال فح�ص
ً
أحيانا �أو بنظرة �شفقة.
بنظارات مكبرة ،مزجت الإعجاب الغا�ضب �

قراءة  /عالء المفرجي

يف الكت ��اب ال�ص ��ادر ع ��ن دار امل ��دى بعنوان
(ق�صت ��ي) ال ��ذي كتبت ��ه معه ��ا ب ��ن هك ��ت،
وبرتجمة با�س ��م حمم ��ود ،يقف الق ��ارئ عند
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة للممثل ��ة والرمز اجلن�س ��ي
مارل�ي�ن مون ��رو ،والت ��ي ُكتبت ��ه يف ذروة
�ش ��هرتها ولكنها مل ُتن�شر �إال بعد �أكرث من عقد
من الزمان من وفاتها .
ت ��روي ب�ش ��كل م�ؤث ��ر طفولته ��ا  ،ومراهقتها
املبك ��رة  ،و�ص ��عودها يف ع ��امل ال�س ��ينما من
عازف ��ة �ص ��غرية �إىل �شخ�ص ��ية م�ش ��هورة ،
وزواجه ��ا من ج ��و دمياجيو .يف (ق�ص ��تها) ،
تتح ��دث عن جتربته ��ا اجلن�س ��ية الأوىل ،من
غ�ي�ر ر�ضاها ،وع ��ن عالقته ��ا الرومان�سية مع
اليانكي كليرب  ،ونظرتها الوا�ضحة لنف�سها،

مارل�ي�ن يف ه ��ذه الكت ��اب ك�ش ��ف ع ��ن ام ��ر�أة
موهوب ��ة وذكية و�ضعيفة كان ��ت �أكرث تعقيد ًا
بكثري من النظرات ال�شهوانية �أو من �أدوارها
االيحائي ��ة الت ��ي �صورته ��ا عل ��ى ال�شا�ش ��ة.
مارل�ي�ن مون ��رو �أيقون ��ة امريكية بح ��ق ،من
املنظور الفريد للأيقونة نف�سها.
فمات ��زال مارل�ي�ن مون ��رو حت ��ى يومن ��ا ه ��ذا
واح ��دة م ��ن �أكرب رم ��وز هولي ��ود اجلن�سية.
ي�ستم ��ر الرتوي ��ج ل�صورتها الي ��وم من خالل
مقاالت عن حياتها وكتبها ومل�صقاتها وحتى
الأفالم الوثائقي ��ة .عندما توفيت فج�أة يف 5
�آب  ، 1962ترك ��ت وراءها ماليني املعجبني
 ،والكثري من الأفالم .مت احلديث عن زواجها
لأك�ث�ر م ��ن مرة  ،كم ��ا �أن جاذبيته ��ا اجلن�سية
مطلوب ��ة من قب ��ل ال�شب ��اب الذي ��ن يتطلعون
�إىل �أن تك ��ون الرم ��ز اجلن�س ��ي الأوح ��د يف
هولي ��وود .عندم ��ا توفي ��ت كان ��ت تبل ��غ م ��ن
العم ��ر �ستة وثالثني عام ًا فق ��ط  ،وهي �أ�صغر

من �أن تكتب �س�ي�رة ذاتية كاملة �أو �أن جترب
كل ما تقدم ��ه احلياة .ومع ذلك  ،قبل وفاتها ،
كانت قد ب ��د�أت يف �سرد ق�صة حياتها ل�صديق
و�شري ��ك جت ��اري ميلت ��ون جري ��ن .احتف ��ظ
جري ��ن باملخطوط ��ة �إىل جان ��ب �آالف ال�صور
التي التقطها للممثلة الراحلة.
الكت ��اب ه ��و ق�صته ��ا الت ��ي روي ��ت بكلماته ��ا
اخلا�ص ��ة .ق�صته ��ا لي�س ��ت ب ّراق ��ة وال ه ��ي
م�أ�ساوي ��ة .يف الواق ��ع  ،ب�ص ��رف النظ ��ر عن
ذكريات طفولتها املبك ��رة وظروفها املعي�شية
الت ��ي تغ�ي�رت بانتظام  ،ال يوج ��د الكثري مما
ي�ب�رز يف طري ��ق الفو�ض ��ى .بالن�سب ��ة للجزء
الأك�ب�ر  ،كان ��ت فتاة عادية حت ��اول �أن تعي�ش
حي ��اة طبيعي ��ة .فم ��ن ال�ض ��روري �أن يتخلى
الق ��ارئ ع ��ن �أي مفاهي ��م م�سبق ��ة ع ��ن حي ��اة
مون ��رو .يعترب زواجها من ج ��و دمياجيو ثم
عالقته ��ا الغرامي ��ة مع الرئي� ��س كينيدي فيما
بع ��د علف� � ًا لأعم ��دة القي ��ل والق ��ال وي�ص ��رف
االنتب ��اه ع ��ن حياته ��ا خل ��ف الكام�ي�را .يف
احلقيق ��ة  ،ال�صور التي نراها يف الفيلم ويف
ال�ص ��ور ال تق�ت�رب م ��ن الك�ش ��ف ع ��ن مارلني
مونرو احلقيقية.
�إن ��ه لأم ��ر ال ي�صدق �أن ��ه بعد م ��رور �أكرث من
خم�سني عام� � ًا على وفاتها  ،ال ي ��زال ب�إمكانك
العثور عل ��ى وجهها على املل�صقات يف معظم
املتاج ��ر ..يف غ�ض ��ون �ست ��ة وثالث�ي�ن عام� � ًا
فق ��ط  ،خلق ��ت �إر ًث ��ا م ��ن امل�ؤكد �أن ي ��دوم �إىل
الأب ��د .للأ�س ��ف  ،ينتهي الكت ��اب مبا�شرة بعد
زواجها م ��ن دمياجيو .لقد بد�أت للتو يف
الرتفي ��ه عن اجلن ��ود يف كوري ��ا .نحن
نعل ��م �أن هناك املزي ��د يف ق�صتها و�أن
حياته ��ا �أخ ��ذت منعطف� � ًا �أك�ث�ر قتامة
و�أك�ث�ر �ش ��ر ًا .لق ��د جن ��ت ال�شائعات
ح ��ول ال�سب ��ب احلقيق ��ي �أو وفاته ��ا
من ��ذ وفاته ��ا .يبق ��ى �أن نرى م ��ا �إذا
كن ��ا �سنع ��رف حقيق ��ة موته ��ا وملاذا
ح ��دث ذلك .وحتى لو ع ُِرفت احلقيقة
 ،ف�سيظ ��ل فق ��دان الأيقون ��ة املت�أخرة
حم�سو�س ًا.
ق�ص ��ة مون ��رو ع ��ن االعت ��داء اجلن�س ��ي
عليه ��ا يف �س ��ن الثامنة من قب ��ل رجل �أقام
م ��ع والديه ��ا بالتبن ��ي ؛ در� ��س غري ��ب يف
كيفي ��ة ارت ��داء املالب�س م ��ن النجمة جوان
كروف ��ورد الت ��ي ال تواف ��ق ؛ "ق ��د يك ��ون

الكث�ي�ر من" ق�صتي "ملفق� � ًا  ،ومع ذلك ين�سج
هي�ش ��ت ومون ��رو حكاي ��ة قوته ��ا الرئي�سة "،
و�صوتها ال�سردي
ق�صته ��ا ق�صرية لكنها م�سلية للغاية .ال توجد
�أجزاء من القيل والقال حول النجوم الأخرى
و�سيك ��ون م ��ن املده� ��ش بالن�سب ��ة للبع� ��ض
معرفة مدى توا�ضعها بالفعل يف ذلك الوقت.
�إنه ��ا �صريحة للغاي ��ة فيما يتعل ��ق بتجاربها
وتعط ��ي �سحر ًا ترحيبي ًا يف�سر االفتتان الذي
ال ينتهي الذي ت�شعر به و�سائل الإعالم معها.
�أعتق ��د �أنها ل ��و عا�شت  ،لكانت ق ��د �أنهت هذه
املخطوط ��ة و�ستك ��ون �إىل ح ��د بعي ��د واحدة
من �أف�ضل ال�سري الذاتية التي ر�أيناها .ولكن
حتى يف ق�صرها  ،تقوم مارلني بعمل جيد يف
�إخبارنا بق�صتها.

�إعادة �إ�صدار كتاب ( على خطى خماوفنا ) جلورج دوبي :

الفقر هو القدر امل�شرتك بني الع�صور
ترجمة  :عدوية الهاللي
( خم ��اوف الأم� ��س  ،خماوف الي ��وم ) هو م�ضمون
كت ��اب ( على خطى خماوفنا ) جل ��ورج دوبي الذي
مت �إع ��ادة �إ�ص ��داره يف زمن وب ��اء كورونا  ،وي�ضم
الكت ��اب �سل�سل ��ة م ��ن املقاب�ل�ات الت ��ي �أجراها عامل
الق ��رون الو�سط ��ى ج ��ورج دوب ��ي يف ع ��ام 1994
،ويتحدث عن مو�ضوع خماوف الع�صور الو�سطى
 ،م ��ردد ًا ب�أنه ��ا الت ��زال موج ��ودة يف جمتمعاتن ��ا
املعا�ص ��رة ومنها اخلوف من الب�ؤ�س  ،من الآخرين
 ،م ��ن العنف ومن الآخرة �،إذ يبدو �أن هنالك ت�شابه ًا
بني خماوف عام  1000وتوقعات عام  2000-وفق ًا
جل ��ورج دوبي – الذي يرى ب�أن �أوجه الت�شابه بني
ع�صرن ��ا وع�صر ع ��ام 1000يف الق ��رن الثاين ع�شر
تف ��وق االختالف ��ات  ،فكم ��ا يف القرن�ي�ن املا�ضيني ،
كانت ه ��ذه فرتة من النمو الق ��وي  ،والتقدم املادي
الرائ ��ع ،م ��ع زي ��ادة خم�س ��ة �أو �ست ��ة �أ�ضع ��اف يف
الإنت ��اج الزراع ��ي وزي ��ادة ثالثة �أ�ضع ��اف يف عدد
ال�سكان ..
كان الع ��امل يتغ�ي�ر ب�سرع ��ة كم ��ا كان التغي�ي�ر يف
العقلي ��ات �سريع� � ًا �أي�ض� � ًا ..من ناحية �أخ ��رى  ،كان
هنال ��ك اح�ت�رام للق ��ادة  ،وكان للكني�سة ق ��وة �أكرث
و�ضوح� � ًا  ،لأن الدول ��ة كم ��ا نفهمه ��ا الي ��وم مل تكن
موج ��ودة  ،وكان للق ��ادة احل ��ق يف الأم ��ر و�إقام ��ة
الع ��دل واحلماية وا�ستغالل النا� ��س � ،إذ كان القادة
ه ��م �أولئك الذي ��ن يحملون �سيف الع ��دل يف �أيديهم
 ،وي�شع ��رون ب�أنه ��م ممثل ��و الل ��ه وامل�س�ؤولون عن
احلف ��اظ عل ��ى النظ ��ام الذي ين ��وي الل ��ه فر�ضه يف
االر�ض ..
وبالطب ��ع  ،كان احلرم ��ان املادي م�شابه� � ًا للحرمان
الذي يعاين منه �أفقر النا�س اليوم  ،ومن هنا ن�ش�أت
العقيدة الألفية وحال ��ة ال�ضعف ال�شديد جتاه قوى
الطبيع ��ة  ،وم ��ع ذلك � ،إذا كان ��ت هنالك خماوف من
نهاي ��ة الع ��امل  ،كما ه ��و احل ��ال الي ��وم بالن�سبة

لبع� ��ض دع ��اة حماية البيئ ��ة  ،ف�أن فك ��رة �أن اقرتاب
عام  1000كان �سيثري نوع ًا من الذعر اجلماعي هي
�أ�سط ��ورة رومان�سية متام ًا  ،لأنه يف الواقع  ،كانت
حالة العوز لل�سكان يف ذلك الوقت ،والفقر هو القدر
امل�ش�ت�رك ،لدرج ��ة �أننا �صرن ��ا نفهم املخ ��اوف التي
ميك ��ن �أن يثريه ��ا الب�ؤ� ��س  ،وهذا ماجع ��ل التعاون
املتبادل واحلياة االجتماعية ي�ساعدان على التغلب
ب�ش ��كل �أف�ض ��ل عل ��ى الظ ��روف املعي�شي ��ة ال�صعب ��ة
واملجاعات..ويع ��ود �أ�ص ��ل اخلوف م ��ن الآخر اىل
اخل ��وف من الغزوات التي يذكرنا بها جورج دوبي
� ،إذ �شكلت �صدمة لل�سكان الذين احتفظوا مبخاوف
دائمة  ،لكن ه ��ذه املخاوف  ،كما يو�ضح لنا  ،تذهب
اىل �أبع ��د م ��ن ذل ��ك  ،وق ��د كان ��ت موج ��ودة �أي�ض� � ًا
يف فرن�س ��ا  ،فيم ��ا يتعل ��ق باولئك الذي ��ن الينتمون
اىل املجتم ��ع امل�سيح ��ي ويقابله ��م الآخ ��رون بعدم
الت�سامح والعداء  ،تلك املخاوف التي �أدت يف كثري
م ��ن الأحيان اىل االنتهاكات والقمع والقتل  ،والتي
ا�ستمرت حتى الق ��رن الع�شرين – على �سبيل املثال
– م ��ع اليه ��ود  ،والتي ظه ��رت بداياتها يف القرن
الثالث ع�شر ثم يف املحرقة..
كان ��ت هنالك دائم� � ًا حماولة للبحث ع ��ن كب�ش فداء
( اليه ��ود  ،الرب� ��ص ،مع ��اداة الآخ ��ر وع ��دم الثق ��ة
باالجنب ��ي ) �أو ع ��ن عق ��اب اخلطيئة �أثن ��اء االوبئة
 ،مب ��ا يف ذل ��ك عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص  ،الطاعون
الأ�سود الذي اجتاح �أوروبا خالل �صيف عام 1348
 ،ولك ��ن �أي�ض ًا مر�ض اجل ��ذام  ،وهو انعكا�س لتعفن
�أرواح اولئ ��ك املتهمني باالنحراف اجلن�سي  ،الذين
يتم عزلهم �أو حب�سهم..
�أخ�ي�ر ًا  ،ي�أ�س ��ف ج ��ورج دوب ��ي لأن االحتف ��االت
املرتبط ��ة باملوت مل تعد على االطالق قابلة للمقارنة
مع ماكانت عليه يف ذلك الوقت  ،لأن فقدان ال�شعور
الدين ��ي جع ��ل من امل ��وت اختب ��ار ًا مرعب� � ًا وانزالق ًا
جمهو ًال اىل الظالم والظلمة  ،لذا فقد تغريت طبيعة
اخلوف من عذاب الآخرة وعذاب اجلحيم اىل عجز
عن فهم م�صريالب�شر ..

جورج دوبي

ر�سال��ة �إ�سح��اق ح ّنا

ق��راءة فـ��ي رواي��ة عب��د الر�ض��ا �صالح حمم��د �سباي��ا دول��ة اخلرافة
حنون مجيد

تنفتح رواية "�سبايا دولة الخرافة" للروائي
عبد الر�ضا �صالح محمد ،على م�سعى غايته �إدانة
ً
ً
كالحا من وجوه فر�ض التعاليم
وجها
الإرهاب؛
الدينية بالإكراه ،منذ �أن غ ّيرت البنية الن�صية
لعنوان" الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام"� ،إلى
"دولة الخرافة" ،ومن "رعايا" الدولة الإ�سالمية،
�إلى "�سبايا" دولة الخرافة التي نفت في تطبيقاتها
الميدانية� ،أي عالقة �سوية بين الحاكم والمحكوم.

وت�سفر قراءتها عن اجتاهني متعاك�سني،
ي�شكالن ج�سد �سريورته ��ا التي التحمت
فيه ��ا الأح ��داث الكثرية ،ب ��دء ًا من مدينة
املو�ص ��ل عندم ��ا تعر�ض ��ت الجتي ��اح
اجلماع ��ات امل�سلح ��ة التي ترت ��دي زور ًا
رداء الإ�س�ل�ام ،ومتار� ��س با�سم ��ه �أ�شنع
الأعمال ،حتى يق ّي� ��ض لعائلة الرواية �أن
تنجو ب�أغلبها �أثناء هربها من بط�ش هذه
الع�صاب ��ات ،لتعود �إىل م�ستقرها؛ مدينة
العم ��ارة مركز حمافظ ��ة مي�س ��ان ،بينما
تتح ��رك يف �سريورته ��ا املعاك�س ��ة نح ��و
مدينة املو�ص ��ل بدء ًا من مدين ��ة العمارة
يف حماول ��ة م ��ن بط ��ل الرواي ��ة �إ�سحاق
ح ّنا حترير عمته ال�سبيّة مرييام.
�سكن ��ت ه ��ذه العائل ��ة املو�صلي ��ة مدين ��ة
العمارة بع ��د نزوح عميدها دانيال �إليها،
طلب� � ًا لل ��رزق يف حمي ��ط جديد ،بع ��د �أن
تعر� ��ض خل�س ��ارة يف مدين ��ه املو�ص ��ل،
و�شحة املورد يف �أختها بغداد.
ّ
هن ��اك يف حمل ��ة الت ��وراة يك ��وّ ن الرجل
عائلته يف جمال اجتماعي ودود ،جتتمع
في ��ه �شمائ ��ل الأ�صالة والك ��رم وامل�ساملة،
ف�إ�سح ��اق الر�ضي ��ع الذي جن ��ا ب�إعجوبة
م ��ن حادث ��ة �سري عل ��ى طريق ع ��ام  ،راح
�ضحي َته ��ا �أب ��واه ،ين�ش� ��أ ب�ي�ن �صديق�ي�ن
م�سلم�ي�ن ؛ خالد وحيدر يف �صداقة طيبة
ممت ��دة� ،سيك ��ون له ��ا �أث ��ر م�شه ��ود على
حترير عمته �آنفة الذكر مرييام.
لقد حفل ��ت طبيعة ه ��ذه الرواية بالطابع
االجتماع ��ي العري� ��ض ،م ��ع الفانتازي ��ا
وبع� ��ض املالم ��ح ال�سينمي ��ة ،الت ��ي م ��ن
دونه ��ا ال ميك ��ن لبطله ��ا حتقي ��ق مهمت ��ه
اجلدي ��دة الت ��ي ع ��زم عل ��ى تنفيذه ��ا� ،إ ّال
مبمه ��دات ا�ستباقي ��ة كان عون ��ه عليه ��ا
منذ بدايتها �صديق ��ا طفولته؛ خالد الذي
�أ�صب ��ح �ضابط� � ًا يف اجلي� ��ش العرق ��ي

اجلديد ،وحيدر املدر�س .
�إن حماول ��ة ا�ستيعاب خمتل ��ف تداعيات
ه ��ذه الرواية ،وما تف ��رزه من طروحات
فنية ،تتطل ��ب النظر �إليها من م�ستويني؛
القراءة م ��ن على ال�سط ��ح ،والقراءة من
عمق ،وذلك ل�سم ��ة طابعها احلركي الذي
امتازت به� ،سواء على �صعيد احلدث� ،أم
على �صعيد الزمن كذلك.
وميك ��ن الق ��ول؛ �إن ه ��ذه الرواية انتمت
يف بع� ��ض مفا�صله ��ا �إىل الرواي ��ة
"امليدانية" ،بناء على م�شاركة الروائي
نف�س ��ه ت�صف ��ح الوقائ ��ع الت ��ي ح�صل ��ت
يف املدين ��ة وللمدين ��ة ،و�أهله ��ا وطرقه ��ا
وبع� ��ض قراها ،حينم ��ا �أتيحت له فر�صة
الذهاب حيث جرت بع�ض الأحداث.
وهن ��ا يتج�سد اجلهد البنائ ��ي الذي بذله
الروائ ��ي يف �سعي ��ه لإجن ��از روايت ��ه،
وم ��ا تخل ��ل ذل ��ك م ��ن تفا�صي ��ل ،كان ��ت
ت�ستدعي �أ�ش ّد �أنواع التعاطف مع �أبطاله
واجلماعات الأخرى ،التي وجدت نف�سها
ويف مفاج� ��أة �سوداء حت ��ت رحمة عتاة،
و�أن م ��ا بد�أ يخيّم عل ��ى نفو�سهم و�أجواء
املدينة ظالم غري م�شهود ،يف �أي زمن من
�أزمان التوح�ش واالنتهاك.
لق ��د توف ��رت ه ��ذه الرواية عل ��ى طرائق
عدي ��دة لتلوي ��ن �أجوائها وب ��ث دالالتها،
فا�شتغل ��ت عل ��ى م�ساح ��ات متعاقب ��ة من
اجلغرافي ��ا والتاري ��خ ،لقط ��ع رتاب ��ة
ال�س ��رد الرتاتبي وخلق �أج ��واء جديدة،
حت � ّ�ل حمل القدمي ��ة التي قد يك ��ون م ّلها
املتلقي .كما �أنه ��ا �أزاحت �صوت الراوي
مب ��ا �أ�ضحى ي�سود عوامله ��ا من حوارات
ت�أتي عل ��ى �أل�سنة متحاوري ��ن ،يتكلم كل
منه ��م بل�سانه اخلا�ص وهويته اخلا�صة،
وق ��د ج ��اءت على هيئ ��ة ف�ص ��ول ب�أ�سماء
خمتلف ��ة ،ومقاط ��ع مف�صول ��ة بعالم ��ات

ر�سمي ��ة� ،أتاحت للروائ ��ي حرية احلركة
لالنتق ��ال باملتلق ��ي �إىل �أماك ��ن و�أزم ��ان
خمتلف ��ة ومتعاك�س ��ة؛ ك�س ��ر ًا ل�سك ��ون
التلقي ،وتنويع ًا على �إيقاعه كذلك.
يف مث ��ل ه ��ذا العر� ��ض الوا�س ��ع ال ��ذي
ان�ب�رت الرواي ��ة م ��ن خالل ��ه� ،إىل ب ��ث
ر�سالته ��ا الإن�ساني ��ة ب�أحداثه ��ا اجل�س ��ام
الت ��ي حلق ��ت بالنا� ��سّ ،
مت الك�ش ��ف ع ��ن
التفاعل الإن�ساين م ��ع �أولئك الذي كانوا
يقاوم ��ون ال�سل ��وك ال�شائ ��ن للمحت ��ل،
وال�سيم ��ا املواقف ال�شجاع ��ة التي كانت
تواج ُه بها �صن ��وف امل�ساومة التي كانت
َ
تمُ ْ ل ��ى عل ��ى معتنق ��ي الأدي ��ان الأخ ��رى،
لأجل �سحبه ��م �إىل ديانة مغاي ��رة �ضمانَ
�سالم ��ة ر�ؤو�سه ��م من القط ��ع� ،أو ال�سلب
وال�سبي مع ًا .
لق ��د واك ��ب الروائ ��ي �س�ي�رورة روايت ��ه
باطالع م�شه ��ود ،على امل ��دن والق�صبات
والقرى التي م ّرت عليها العائلة املنكوبة
�أو جل�أت �إليها ،حتى حتقق لها يف الأخري
وبعد عن ��اء عظي ��م الو�ص ��ول �إىل مدينة
كرك ��وك ،ومن ث� � ّم �إىل مط ��ار �أربيل ف�إىل
الب�صرة ،ثم �إىل مدين ��ة العمارة مبا�شرة
حي ��ث ال�سك ��ن وم ��ا يتعل ��ق باملوجودات
ال�شخ�صي ��ة هن ��اك ،وهنا جت ��در الإ�شارة
�إىل �أن ما ي�صدر من تهوميات ،عن ف�صل
العالقة بني املب ��دع ومقرتباته املرجعية،
وما يظ ��ل متعالق ًا بني املب ��دع ومنتجه ال
ميك ��ن �أن تك ��ون وثيقة �صاحلة ج ��د ًا �أو
متام ًا ،لتقومي الن�ص يف �أغلب الأحوال.
عند �أوىل حلظات اال�ستقرار التي �سادها
ح ��زن فجائع ��ي ،تدار�ست العائل ��ة �أقرب
اخل�س ��ارات؛ فكانت مقتل اجل ��د دانيال،
�س ْبي العمة اجلميلة مرييام ،واال�ستيالء
عل ��ى ال�سي ��ارة اخلا�ص ��ة وبع� ��ض املال،
لتنفت ��ح �صفح ��ة روائية جدي ��دة ،يعتزم

فيه ��ا �إ�سح ��اق ال ��ذي �أنق ��ذ �أهل ��ه �أو �أكرث
�أهله من فتك داع�ش ،حترير عمته مرييام
والعودة بها �إىل ب ّر الأمان ،حتى لو كلفه
ذلك حياته يف مواق ��ف كرمية و�شجاعة،
ميار� ��س الفع ��ل فيه ��ا درج ��ة عالي ��ة م ��ن
درجات اخليال!
لق ��د ق� �دّر عل ��ى املف�ص ��ل ه ��ذا �أن يت�ضمن
كث�ي�ر ًا م ��ن الإج ��راءات والعقب ��ات،
الت ��ي ينبغ ��ي �أن تتي�س ��ر لإ�سح ��اق ليفي
بوعده ال ��ذي اعرت�ض عليه جم� � ٌع الأهل
والأ�صح ��اب ،و�أن يذه ��ب ب ��ه �إىل م ��داه
الأق�صى؛ جناح ًا �أو ف�ش ًال ولتكن العاقبة
ما تكون.
ومما ميك ��ن الإ�شارة �إليه هن ��ا �أن بع�ض
الأعم ��ال ترتق ��ي �إىل درج ��ة املهم ��ات،
الت ��ي بتحقيقه ��ا يت ��م جن ��اح كب�ي�ر ،و�إلاّ
ف�إنها بف�شلها ترتد عل ��ى �صاحبها ب�أوخم
واملح�ص�ل�ات ،وكم حفل التاريخ
النتائج
ّ
مبث ��ل ه ��ذه املهم ��ات الت ��ي مل يحالفه ��ا
النجاح وذهبت بعواقبها �أدراج الرياح.
ولعل التج ��ارب الت�أريخي ��ة ،ت�ؤ�شر على
�أن كل من كان يت�صدى ملثل هذه املهمات،
كان عل ��ى ع ��زم �شدي ��د ،وطاق ��ة ج�سدي ��ة
حتتمل �شت ��ى ال�صعوبات .ول ��و راجعنا
امللف ��ات ال�شخ�صي ��ة لأ�صح ��اب املب ��ادئ
والر�س ��االت على م ّر الت�أري ��خ ،ملا وجدنا
فيه ��م رج ًال علي�ل ً�ا �أو �سقيم ًا ،يعطل دا�ؤه
تنفي� � َذ ر�سالت ��ه �أو يحب ��ط عمل ��ه عليه ��ا
ب� ��إرادة تت�ضاف ��ر فيه ��ا قوتا اجل�س ��د امل ّر
والعزم العنيد.
يف ه ��ذه الرواية "�سبايا دولة اخلرافة"،
حتقق ��ت ال�صف ��ات البدني ��ة والنف�سي ��ة
لبطله ��ا �إ�سح ��اق حن ��ا ،ليح ��رر عمت ��ه
مريي ��ام ب ��ل وث�ل�اث ن�س ��اء معه ��ا كذلك،
�ضم ��ن موا�صف ��ات "ر�سال ��ة" �شخ�صي ��ة
لرجل انح�صرت جل موا�صفاته املمتازة

لتحقي ��ق ه ��ذا الفعل املح�ص ��ور يف �إطار
عائلي مل يتع ّد �إىل ما هو �أكرب منه.
لذل ��ك اخت ��ار الروائ ��ي بطله ه ��ذا لتنفيذ
ذل ��ك ،فه ��و �ش ��اب ق ��وي ،وذو ح�سا�سي ��ة
عالي ��ة �إزاء م ��ا تتعر� ��ض ل ��ه امل ��ر�أة ،وما
يلحق ب�أهلها وذويها من �أمل وقلق وعار،
حينم ��ا تك ��ون �سب ّي ��ة حم ّلل ��ة عل ��ى قاهر
مغت�صب بقوانني �شريعة غاب.
لق ��د بد�أت مهمة �إ�سح ��اق �أو ًال باحل�صول
على اجلن�سي ��ة ال�سويدية  ،ي�ساعده على
احل�ص ��ول عليها �صديق ��ه خالد ،ليمكن له
�أن يق�ضي �أيام ًا مع قريب له هناك ،ريثما
ينجز معاملة ال�سفر �إىل تركيا ،ومن ثمة
�إىل املو�ص ��ل ،لتق ��دمي طل ��ب االن�ضم ��ام
تطوع� � ًا يف �صف ��وف تنظيم ��ات داع� ��ش
هناك.
كان ذل ��ك يت ��م ع�ب�ر �سل�سلة م ��ن املمرات
ال�ضيق ��ة واملخيف ��ة ،وبو�سائ ��ط �شت ��ى
ت�س ّنت مع قدرات متباينة خا�صة وعامة،
وجميعه ��ا كانت حمكوم ��ة بقدر كبري من
الف�ش ��ل والإحباط ،لكي يتم حترير املر�أة
والع ��ودة بها ك�س�ي�رة اجل�س ��د والروح،
حام�ل ً�ا يف �أ�شهره ��ا الأوىل م ��ن �سف ��اح،
كان عليه ��ا لكي ترب�أ من ��ه �أن تتخل�ص من
جنينه بالإ�سقاط.
�إن ه ��ذه الرواي ��ة املث�ي�رة الت ��ي تداخ ��ل
فيه ��ا فعال الواق ��ع املت ��اح ،واخليال �شبه
الأ�سط ��وري ،انفتح ��ت با�ستم ��رار عل ��ى
مكنون ��ات الواق ��ع امللتب� ��س والعني ��ف
وامل ��ر ،حينما يت�صدى ل ��ه الفن مبمكناته
التي ال حتد ،وهو م ��ا ح�صل هنا ،ك ّله �أو
ج ّله دومنا �شك.
الرواية م ��ن �إ�ص ��دار دار �أمل اجلديدة-
دم�شق ط2017
ع ��دد ال�صفح ��ات � 230صفحة من احلجم
املتو�سط
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النقد

مل��اذا يج��ب الوق��وف م��ع ث��ورة ت�ش��رين؟

ً
���رورة وج���ود َّي���ة
�ي وق����د ����ص���ار �����ض�
ُّي� امل��ج��ت��م��ع� ّ
 ف��ـ��ي ال��ت��غ� رُّ
[]II
وعل ��ى ذل ��ك� :إ َّنن ��ا �أمام ث ��ورة يف ِبن َي ��ة الثقافة
املجتمع َّية تت�ض َّم � ُ�ن معنى زحزحة فهم الوطن-
واملواطن ،والدولة على نحو بحيث هي تذهب
�إىل االِعرتا� ��ض -االِحتج ��اج عل ��ى ال�ض� � ِّد م ��ن
�سرقة الوطن ،وم�صادرة الثورة ،والثورة على
املجتمعي ،متى
الث ��ورة .ومن جه ��ة �أن التغ�ي�ر
ّ
�أُ ِخ َذ من ج ��ذره� ،أي من ِبنيَة الثقافة املجتمع َّية،
املجتمعي ،يف
� مَّإن ��ا ه ��و مفتوح عل ��ى التاري ��خ
ّ
حلظة امل�ستقبل التي من �ش�أنه ،ف�إننا �أمام ثورة
املجتمعي ،على
قد حدثت ،ودخل ��ت �إىل الزمان
ّ
هذا النحو �أو ذاك.

حممد ح�سني الرفاعي

َّ

[]I
و�ضع ��تُ يف املق ��االت ال�سابق ��ة امل�سوغ ��ات
(ال�سو�سيولوج َّي ��ة) يف
املنطق َّي ��ة -والعلمي ��ة ُّ
حتدي ��د ت�شري ��ن بو�صفه ��ا ث ��ورة .كم ��ا �أنن ��ي
ت�ساءلت طوي ًال عن معنى الثورة ،واالِنتفا�ضة،
واالِنق�ل�اب ،والتغ�ُّي�رُّ  ،بالع ��ودة �إىل مفه ��وم
احلرك ��ة املجتمع َّية ال ُك ِّل َّي ��ة .و�أي�ض ًا توقفت عند
املجتمعي بع َد �أن �صار
حمطة �ض ��رورة التغيري
ّ
الف�س ��اد ،و�إف�س ��اد املجتم ��ع م� َّؤ�س�س� � ًة جمتمع َّي ًة
قائم ًة بر�أ�سها؛ فال ميكن تخ ُّيل فعل �سيا�سي� ،أو
ت�صوُّر فاعل �سيا�سي يري ��د �أن يلج حقل الفعل،
�إ َّال اِنطالق� � ًا م ��ن �أن يكون فا�س ��د ًا مُف�سد ًا .ولكن
حينما نكون �أمام حرك ��ة جمتمع َّية تقوم خارج
املع ��ادالت ال�سيا�سية املُتع ��ارف عليها ،ال�شائعة
وال�سائ ��دة جد ًا ،نكون �أمام مواجهتها بوح�شية
وعنف مل ي�سبق لهما مثي ٌل.

[]III
�إنَّ تو�ضي ��ح ذل ��ك يتط َّلب التوق ��ف عند م�ستوى
فهم مفه ��وم احلركة املجتمع َّي ��ة التي تقوم على
ال�ض� � ِّد من دول ��ة قد بُني ��ت من خ ��ارج املجتمع.
املجتم ��ع وقد �صار غريب ًا ع ��ن دولة ت�ضبطه� .إنَّ
املجتمعي ،ال تنح�صر بو�صفها
الدولة -ال�ضبط
ّ
تنظيم ًا من الأعلى؛ بل هي ي�ستحيل �أن تقوم �إ َّال
بو�صفه ��ا [�إدارة� -ضبط -تنظي ��م -فثم حتديد]
املجتم ��ع لذات ��ه ،يف ذات ��ه ،بذات ��ه ،م ��ن ذات ��ه.
وهك ��ذا ،نك ��ون مبا�شر ًة �أم ��ام ال َّت�س ��ا�ؤل الآتي:
�ان توقف ��ت الدول ��ة ع ��ن �أداء
كي ��ف ،وب�أي ��ةِ مع � ٍ
وظائفه ��ا ،واِنح�صرت �ضم ��ن جماعة جمتمع َّية
بعينها ،دون غريها؟
[]IV
�إنَّ ذل ��ك ،يف املجتمع ��ات احلديث ��ة ،يرتب ��ط
مبفاهي ��م التمثي ��ل ال�سيا�س ��ي ،وامل�شارك ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،والزحزح ��ة الت ��ي حت ��دث يف
ممار�ستهما .ولكن ،حينما تفتقد الدميوقراطية
�إىل �أر�ض َّي ��ة وجوده ��ا� ،أي [املجتمع � ِّ�ي] ،ف�إننا
نك ��ون مبا�ش ��ر ًة �أم ��ام مافي ��ات وع�صاب ��ات
تحُ � �دِّد للفع ��ل ال�سيا�سي ،والتمثي ��ل ال�سيا�سي،
وامل�شارك ��ة ال�سيا�سي ��ة ،ح ��دود الف�س ��اد،

�أبعد من افتتاح منفذ عرعر



عبد احلليم الرهيمي

باحتف ��ال ر�سمي و �شعبي مهيب والفت ،افتتح يوم االربعاء املا�ضي ( منفذ جديدة
عرع ��ر ) احلدودي بني الع ��راق و ال�سعودية بح�ضور وفدي ��ن ر�سميني من البلدين
حي ��ث تر�أ� ��س الوفد العراقي الفري ��ق �أول ركن عثمان الغامن ��ي و الفريق ركن عبد
الأم�ي�ر ال�شمري نائب قائد ق ��وات امل�شرتكة بينما تر�أ�س الوفد ال�سعودي ممثل عن
وزي ��ر الداخلية و�أمري منطقة احلدود ال�شمالية خالد بن �سلطان و �سفريي البلدين
ببغ ��داد و الريا� ��ض و حمافظ االنب ��ار  ،احتفا ًء بهذا احلدث ال ��ذي و�صفه اخلرباء
االقت�صادي�ي�ن و املالي�ي�ن بانه ميثل ( بوابة حتول ) جديدة و مهمة يف تطور م�سار
العالقات التجارية و االقت�صادية بني العراق و ال�سعودية  ،وقد حر�صت ال�سعودية
�أن ترفق هذا االفتتاح مبرور  15حاوية من امل�ستلزمات الطبية و الأدوية مل�ساعدة
ال�شعب العراقي كهدية من العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز .
ه ��ذا االهتم ��ام الر�سمي و ال�شعب ��ي و الإعالمي ب�أفتتاح هذا املنف ��ذ �إمنا ي�شري اىل
م ��دى الآمال التي يعقده ��ا البلدان لي�س فقط على ما �سيتحقق من موارد و مكا�سب
واع ��دة بات�ساع حج ��م التبادل التج ��اري و االقت�صادي و حركة نق ��ل الب�ضائع بني
العراق و ال�سعودية و كذلك بينهما ومع كل من الأردن و �سوريا و لبنان و حتى اىل
تركيا  ،وكذلك ملا يتعدى ذلك يف توفري البيئة املنا�سبة لال�ستثمارات ال�سعودية يف
حمافظتي االنبار و املثنى التي من املتوقع �أن يفتتح فيها قريب ًا (منفذ احلميمة)
�إ�ضافة اىل اال�ستثمارات يف حمافظات عراقية عديدة بعد توفر البيئات املنا�سبة
لتنفي ��ذ اتفاقي ��ات و مذك ��رات التفاه ��م املهمة الت ��ي �أبرمت م�ؤخر ًا ب�ي�ن الوفدين
العراق ��ي و ال�سع ��ودي ببغ ��داد  .لك ��ن بالرغ ��م من ذل ��ك عرب بع� ��ض اجلهات عن
مواق ��ف �سلبية حادة اجتاه هذه التطورات ال�سيا�سية و االقت�صادية بني العراق
و ال�سعودي ��ة باعتبارها ( ا�ستعم ��ار �سعودي)  .ولأن هذه املواقف ال تتطابق مع
الواق ��ع و ت�ض ��ر مب�صالح الع ��راق و العراقيني  ،عرب رئي� ��س احلكومة الكاظمي
بغ�ض ��ب  ،عن ر�أيه بهذه املواقف خ�ل�ال امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد يوم الثالثاء
املا�ض ��ي بالت�سا�ؤل  :ه ��ل �أن ت�شجيع ا�ستثمار ال�سعودي ��ة بالعراق وهي واحدة
م ��ن بني �أغنى خم�س دول يف الع ��امل ولها م�شاريع ا�ستثمارية عمالقة يف العديد
م ��ن البلدان يعترب(ا�ستعمار ًا)؟! و �أ�ضاف عيب ث ��م عيب �أن يو�صف باال�ستعمار
الإعمار و اال�ستثمار اللذان يوفران مئات الآف فر�ص العمل للعراقيني ف�ض ًال عما
�سيتحقق من فوائد بتعظيم موارد الدولة العراقية .
وبالطب ��ع � ،إذا م ��ا وا�صل ��ت احلكومة العراقية ه ��ذا التوجه بتعزي ��ز العالقات
االقت�صادي ��ة و التجاري ��ة مع ال�سعودي ��ة و تنفيذ االتفاقيات املربم ��ة معها  ،فان
ذل ��ك �سيمثل خط ��وات مهمة �أبعد م ��ن افتتاح منف ��ذ عرعر الذي �سيك ��ون و�سيلة
مهم ��ة لتحقيق تل ��ك التوجهات اجلديدة يف �سيا�سة الع ��راق اخلارجية على هذا
ال�صعيد.

والإف�ساد ،وال�سرق ��ة .وال تتوقف عند م�ستوى
اخلا�ص الذي من
مُ�صادرة الوجود املجتمع � ّ�ي
ّ
�ش�أن ال َّذات الفاعل ��ة؛ بل ت�سحق ،وتذل ،وتفرم
ه ��ذه الأخرية بو�صفها قطعة حلم بايولوجية-
عدد� -شيء� -صوت اِنتخابي ،ال �أكرث.
[]V
�إنَّ �س ��وق ال ِّدي ��ن� ،أي ال�س ��وق ال ��ذي في ��ه يت� � ُّم
تب ��ادل ال�سلع الدينية� ،ضم ��ن معادالت العر�ض
والطل ��ب ،وحتديد الأ�سع ��ار ،التي هي بدورها
تخ�ض ��ع ملعادل ��ة العر� ��ض والطل ��ب التجاري ��ة
ال�سيا�سي ��ة الفا�سدة � ،مَّإنا هي� ،أي �سوق الدِّين،
وبيع ��ه ،و�شرائ ��ه ،ت� ��ؤدي وظائ ��ف جمتمع َّي ��ة
ذات نف�س
بالغ ��ة اخلط ��ورة على ال ِّدي ��ن ،عل ��ى ِ
ال ِّدي ��ن .تل ��ك الت ��ي ،م ��ن �أج ��ل �أن نحاف ��ظ على
ال ِّدي ��ن نف�سه بو�صف ��ه �أخالق ًا وقيم� � ًا و�إن�سان َّي ًة
وحم َّب� � ًة ،واِعرتاف� � ًا بالآخ ��ر ب ��ل اِحرتام� � ًا ل ��ه،
وقيمن ��ا الدينية اخلال�ص ��ة ،والعالقة الروحية
العميق ��ة داخله ،يجب �أن ُتفه ��م � ،مَّإنا هي ،على
�أقل تقدير ،الآتية:
[]VI
� -Iأقول �سوق الدِّين وال �أقول ال�سوق الدين َّية،
وذل ��ك يت�ض َّم � ُ�ن معن ��ى ال�س ��وق الت ��ي يحددها
ال ِّدي ��ن ،و�ضرب من �ض ��روب فهمه ،و�ضرب من
�ضروب ممار�سته،
 -IIال تختل ��ف كل االِجتاه ��ات واملدار� ��س
والتوجهات الفكر َّية داخل املدار�س ،على ال َّر ْغ ِم
ُّ
مِ ��نْ �أ َّنها تختلف ،وتتع ��دد ،وتتنوع باالِنطالق
م ��ن وظيف ��ة الدِّين ،يف �ش ��يء واحد وه ��و� :إنَّ
الدِّين � مَّإنا يقوم على �إ�صالح� ،أو تغيري حيوان
عق�ل�ا ٍّ
ين بايولوج � ٍّ�ي ،وحديث� � ًا ،كيميائ � ٍّ�ي ،هو
الإن�سان،
 -IIIكما �أ َّنه ال تختلف كل االِجتاهات واملدار�س
والتوجهات الفكر َّية داخل املدار�س ،على ال َّر ْغ ِم
ُّ
مِ ��نْ �أ َّنها تختلف ،وتتع ��دد ،وتتنوع باالِنطالق
م ��ن و�سائل ال ِّدي ��ن ،و�أهداف ��ه ،يف �شيء واحد

ه ��و� :إنَّ الدِّين ي�ض ��ع حدود ًا للفع ��ل ال�سيا�سي،
معنى من املعاين،
وال ترتبط هذه احلدود ،ب�أي ً
باحلدود التي من �ش�أن الف�ساد ،الإف�ساد،
 -IVيت�ض َّم � ُ�ن الف�ساد معن ��ى ممار�سة ال�سيا�سة
م ��ن �أجل �أهداف وم�صال ��ح �شخ�صية ،وعائلية،
ويت�ضم ��ن الإف�س ��اد معن ��ى حتدي ��د الوع ��ي
ال�سيا�سي اِنطالق ًا من ممار�سة الف�ساد،
 -Vينتق ��ل ال ِّدي ��ن م ��ن كون ��ه م�ص ��در ًا روحي� � ًا
لل ��ذات الفاعلة ،واحلال هذي� ،إىل كونه م�صدر ًا
للتج ��ارة ،واحل�ص ��ول على الأم ��وال ،وحتقيق
ال� � َّذات؛ فيُ�صادر الوج ��ود املجتمع � ّ�ي الذي من
�ش� ��أن ال� � َّذات الفاعل ��ة ،وي�ص ��ادر معن ��ى الفعل،
وهدف �أو �أهدافه ،وداللته الذات َّيةُ ،ك ِّل َّي ًا،
 -VIم ��اذا يبقى م ��ن الفعل الذي تق ��وم به ذاتٌ
ذات نف�سه ��ا
م�سلوب ��ة الإرادة ،مغرتب� � ًة ع ��ن ِ
العميق ��ةُ ،م َت َ�ش ِّي�أ ًة؟ يبقى الفع ��ل الذي ُت�ؤمر ب�أن
تق ��وم ب ��ه� .إ َّنه وهم الفع ��ل عند ال� � َّذات الفاعلة؛
الوه ��م الذي يجعل من ه ��ذه الأخرية يف موقع
الفهم ،كيفما ِا ُّتفق.

[]VIII
يف ه ��ذه املع ��اين ،وبالع ��ودة �إىل امل�ضام�ي�ن،
واملنظ ��ورات الت ��ي ق ��د بُني ��ت يف �سل�سل ��ة فهم
ُق ِّدم ��ت يف املق ��االت ال�سابق ��ة ،وم ��ن �أج ��ل �أ َّال
ُت�ص ِب ��ح احلرك ��ة املجتمع َّي ��ة �صف ��ر ًا جمتمع َّي� � ًا
فج�أ ًة ومن دون �ساب ��ق �إنذار� ،أ�ضع ههنا جملة
�إ�ش ��كاالت ،و�إ�شكاليات تتع َّلق بحركة جمتمع َّية
�ساهمت يف اِنبثاق ث ��ورة جمتمع َّية ُك ِّل َّية ،متت
مواجهتها بوح�شية فاح�شة.

[]IX
الإ�ش ��كال الأول :يت�ض َّم � ُ�ن معن ��ى م�ؤ�س�س ��ة
الف�س ��اد املجتمع َّي ��ة ،التي تعيد حتدي ��د الأفعال
بخا�صةٍ ،اِنطالق ًا
املجتمع َّية بعا َّم ٍة ،وال�سيا�سية
َّ
من قواعد ،وقوان�ي�ن ،و�أعراف ُم َّتفق عليها من
ِق َب ِل جماع ��ات ،و�أحزاب ،وجمموعات �سيا�سية
بعينها.
الإ�شكال َّي ��ة الأوىل :ال ُي� َؤخ� � ُذ الف�س ��اد اِنطالق� �اً
م ��ن فع ��ل جمتمع ��ي ف ��ردي ،ب ��ل ه ��و اِرتف ��ع
لي�صب ��ح فع ًال جمتمع َّي ًا داخ ��ل فعال َّية جمتمع َّية
[]VII
حتدِّده ��ا م�ؤ�س�س ��ة جمتمع َّية كب�ي�رة -مت�س ِّلطة
حينما ننظر من ه ��ذا املنظار ،وفق ًا لتفكيك ِبنيَة عنوانها م�ؤ�س�س ��ة الف�س ��اد املجتمع َّية .وهكذا،
ال� � َّذات ،يف ال َّت�سا�ؤل املُو ََّج ��ه بالتغري
املجتمعي ُتفه ��م الث ��ورة كفعالي ��ة جمتمع َّية ،تنت ��جُ حرك ًة
ّ
وقد �أ�صبح �ض ��رورة ،نكون �أمام تلك الإمكانات جمتمع َّية م�ضادَّة مل�ؤ�س�سة الف�ساد تلك.
فح�سب ،بل
املتوف ��رة م ��ن �أجل بن ��اء ،ال ال� � َّذات
ُ
املجتم ��ع كذل ��ك .اِنطالق� � ًا م ��ن ه ��ذا ال�ضرب من
[]X
َّ
�ضروب الإمكان ،و�شروط �إم ��كان التغريَ ،ث َّم َة ،الإ�ش ��كال الث ��اين :يت�ض َّم � ُ�ن معن ��ى الثورة يف
دائم ًا َق ْب ِل َّي ًا ،حرك ٌة مُ�ضا َّد ٌة تواجه ت�سكني ال َّذاتِ ،بن َية الثقافة بو�صفها الثورة املجتمع َّية ال ُك ِّل َّية.
وجتميده ��ا يف حلظ ��ة بعينه ��ا م ��ن حلظاته ��ا كم ��ا ه ��و يت�ض َّم ُن معن ��ى اِنفت ��اح ِبن َي ��ة الثقافة
التاريخ َّية .احلركة ه ��ذه لي�ست نتيج َة ال�سلب ،املجتمع َّية على العالمَ َّية.
بق ��در م ��ا ه ��ي نتيج� � ُة بن ��اءِ ح�ضور ال� � َّذات يف الإ�شكال َّي ��ة ال َّثاني ��ة :ال ميك ��ن �أن تنح�صر ِبن َية
املجتمعي،
التاري ��خ .ومت ��ى ُف ِه َمت [ال� � َّذات -يف -التاريخ] الثقاف ��ة املجتمع َّي ��ة �ضمن التاري ��خ
ّ
املجتمعي ،والآيديولوجيا املجتمع َّية
نك ��ون �أم ��ام �إ�ش ��كاالت ،و�إ�شكال َّي ��ات مفتوح ��ة والرتاث
ّ
ِّ
عل ��ى امل�ستقبل تنطلق من �ش ��روط �إمكان ُت َتو َّفر فح�س � ُ�ب؛ ب ��ل ه ��ذه العنا�ص ��ر ه ��ي يف كل مرة
بوا�سط ��ة الأر�ض َّية املجتمع َّي ��ة التي عليها تفعل منفتح� � ٌة -مفتوح� � ٌة عل ��ى التغ�ُّي�رُّ  ،والتب� �دُّل،
والتح� � ُّول اِنطالق ًا م ��ن االِنفتاح عل ��ى العالمَ َّية؛
ال َّذات ،وتكون ،فت�صري.

املجتمعي.
و�ضروب حتديدها للفعل
ّ
[]XI
الإ�شكال ال َّثالث :ي�شم ��ل معنى الدولة بو�صفها
م ��ن [املجتمع � ّ�ي] �إلي ��ه ،وب ��ه ،وفي ��ه .كم ��ا هو
املجتمعي -للنظام]؛
ي�شتمل على معنى [بناء-
ّ
�أي �إم ��كان املجتمع و�ش ��روط الإمكان فيه لبناء
ال�ضبط والتنظيم والتحديد املجتمع َّية.
الإ�شكال َّي ��ة ال َّثالث ��ة :ال ت�أتي الدول ��ة من الأعلى
هكذا كيفما ِا ُّتف َِق ،بل بوا�سطة الفعل التاريخي
املجتمعي.
القائم على
ّ
[]XII
الإ�ش ��كال ال َّراب ��ع :يت�ض َّم � ُ�ن معنى حق ��ل الدِّين
داخ ��ل ِبن َية الثقافة ،وبني ��ة ال�سيا�سة ،وحتديد
ال ِّدي ��ن للفع ��ل املجتمع � ّ�ي بعا َّم� � ٍة ،وال�سيا�س ��ي
بخا�صةٍ.
َّ
َّ
الإ�شكال َّي ��ة ال َّرابع ��ة :ال تتعل ��ق م�س�أل ��ة ال ِّدي ��ن
بف�ص ��ل ال ِّدي ��ن ع ��ن الدول ��ة� ،أو رب ��ط ال ِّدي ��ن
بالدول ��ة ،بل ه ��ي ترتب ��ط مب�ص ��ادر جمتمع َّية
للدي ��ن ،ووظائ ��ف جمتمع َّي ��ة ي�ؤديه ��ا ال ِّدي � ُ�ن،
ت�ؤ�س� ��س للفع ��ل املجتمع � ّ�ي ،وال�سيا�س ��ي،
وت�ضبطه.
[]XIII
�إنَّ ث ��ورة ت�شري ��ن ،بو�صفه ��ا حرك ��ة التاري ��خ
امل�ض ��ادة لتزييف التاريخ وجعل ��ه واقف ًا �ساكن ًا
متجم ��د ًا يف حلظ ��ة بعينه ��ا ،قد �ص ��ارت واقعة
جمتمع َّية -تاريخي ��ة يجب �أن ُتفهم اِنطالق ًا من
الف�س ��اد ،وال�سرقة ،و�أخذ مقول ��ة الوطن كرداء
تتنك ��ر به ،وفي ��ه جماعات ال ��دوالر ،واملتاجرة
بالدين .متى �أُ ِخ َذت الث ��ورات يف التاريخ بهذا
املعن ��ى ف�إننا ال نكون �أمام بدايتها ،وال نهايتها،
�أو اِنتهائه ��ا ،ب ��ل نك ��ون �أم ��ام ث ��ورة تقطن يف
ال َّذات الوطني ��ة ،تنتجها ،وت�صنعها ،وتخلقها،
وتعيد ذلك ،يف ِّ
كل مرة.

هل �ستقرع �أجرا�س االحتجاجات من جديد؟
ّ
المفكر "ادغار موران" بين
يقارب
�أحداث االحتجاجات ال�شعبية في
المنطقة العربية وبين تط ّلعات
الفرن�سيين التي �أف�ضت �إلى قيام
الثورة الفرن�سية عام  ١٧٨٩و�سقوط
البا�ستيل ،ومثل الفرن�سيين
الغا�ضبين من ف�ساد الملكية
الحاكمة وطغيانها ف�إن ال�ش ّبان
العرب �أعلنوا تط ّلعهم �إلى الحريّة
والعدالة وحقوق الإن�سان ومحاربة
الف�ساد والغنى الفاح�ش الم�ست�شري
بين �صفوف الفئات الحاكمة.

مل يك ��ن الع ��راق بعي ��د ًا ع ��ن ه ��ذه التطلع ��ات
والطموحات ال�شعبية ،بل �إن غ�ضب العراقيني
وح ّتى الذين مل تكن لهم م�شاركة يف االحتجاج
قد بلغ �أ�شدّه مع انزالق الأوليغار�شية احلاكمة
�إىل هاوي ��ة خط�ي�رة م ��ن الف�س ��اد والتالع ��ب
مب�صلح ��ة الب�ل�اد و�سيادته ��ا وف�ش ��ل و�سائ ��ل
اقناعه ��ا امل�ستن ��دة �إىل خطاب ��ات وجدان ّي ��ة
وعاطف ّي ��ة وبلغ ��ة قدمي ��ة مل تع ��د تتنا�سب مع
هذه الطموحات �أو ما ي�شهده الوعي العام من
تطور و�إدراك جلوهر مع�ضلته.
ّ
بع ��د م ��رور ع ��ام عل ��ى ان ��دالع االحتج ��اج
ال�شعب ��ي العظي ��م ورغم دميومته خ�ل�ال العام
املن�ص ��رم غ�ي�ر �أن م ��ا ميك ��ن ا�ستنتاج ��ه م ��ن
�أح ��داث م�ستقبلي ��ة يف حال ��ة ا�ستم ��رار ال َّنهج
ال�سلط ��ويّ الق ��دمي واال�ستمرار بع ��دم املباالة
للمطال ��ب ال�شعبي ��ة والتمرت�س خل ��ف �صخرة
مت�آكل ��ة م ��ن اخل ��داع والتحاي ��ل والدغدغ ��ة
العاطفية للم�شاعر الدينية واملذهبية ،ف�شرارة
االحتج ��اج مازال ��ت متق ��دة وم ��ازال ع ��دد من
املحتج�ي�ن مل يب ��ارح �ساح ��ات االحتج ��اج
ّ
ب�سب ��ب انع ��دام الثق ��ة مب ��ن يف ي ��ده ال�سلط ��ة

 حيدر نزار ال�سيد �سلمان

والنف ��وذ .وبالفع ��ل ف� ��إن �أهل احلك ��م افرتقوا
بعي ��د ًا عن قواعدهم ال�شعبي ��ة وزادت الفجوة
بينهما وبذلك �أ�صبح ��ت �شرعيتهم تثري الريب َة
واخل�شية من تطورات �أكرث دراماتيكية.
�اج َّ
ال�شعب ��ي يف الع ��راق مبراحل
م� � ّر االحتج � ُ
مت�صاع ��دة يف م�ست ��وى احل ��راك والأ�سل ��وب
وااليديولوجيا الدافعة وقوة الت�أثري والفطنة
اجلماهريي ��ة ومدي ��ات التفاع ��ل االجتماع ��ي
�س ��وا ًء م ��ن مراكز النف ��وذ االجتماعي ��ة �أو من
عموم املواطنني.
كان �شباط  ٢٠١١والذي م َّث َل ال�شرار َة الأوىل
لع ��ودة الوع ��ي واخلروج من حال ��ة اال�ستالب
لقطاع ��ات �شعب ّي ��ة مه ّم ��ة �أخ�ضعته ��ا ق ��وى
ال�سلط ��ة ملفعول دمياغوجي ��ا مهيمنة وم�س ّكنة
وخمادع ��ة ،ق ��د م ّث ��ل بداي ��ة املرحل ��ة الأوىل
يف ك�س ��ر ع ��رى الوثاق ال ��ذي �ش� � َّد النا�س �إىل
الأوليغار�شية احلاكمة ملدّة ثمان �سنني مت ّكنت
خاللها ه ��ذه الأوليغار�شية م ��ن فر�ض نفوذها
وتنفي ��ذ طموحاته ��ا بتقا�س ��م مغ ��امن ال�سلط ��ة
وتوزيعها على قاعدة ّ
"لكل حزب ح�سب طاقته
يف اال�ستيالء" ،وق � ّ�وة اخلطاب الدمياغوجي
وال ��ذراع العنفي مقابل �إهم ��ال �صريح لأحالم
�سنني الظالم والتوتاليتاري ��ة البعث ّية� ،إذ كان
ا ُ
حكم ر�شي ��د عادل
حلل ��م اجلماه�ي�ري بنظ � ِ
�ام ٍ
وم�ؤ�س�س ��ات فاعلة باخلدم ��ة العامة واحلفاظ
عل ��ى �سيادة البلد ومت ّكن الإن�سان العراقي من
ني ��ل حقوقه كمواط � ٍ�ن جم َّرد من ط�ل�اء العِ رق
والقوم ّي ��ة والدي ��ن واملذه ��ب والطائفة ،وكان
ال�سود ال ��ذي َّ
تبخر
ال�سن�ي�ن ّ
ه ��ذا بال ِفع ��ل ُحلم ّ
عل ��ى يد َم ��ن خ َّلف ��وا البع ��ث الأ�س ��ود مبقاليد
احلكم.
كان ��ت املرحلة الثانية من جمرى االحتجاج قد
برتاكم خربات ��ي وحتالفات بني قوى
اتَّ�سم ��ت
ٍ

متنوعة ونهو�ض لقوى �شعب ّية خرجت حديث ًا
من ربقة اخل ��داع ال�سلطوي وا�ستعادة الوعي
بالتزام ��ن م ��ع مت ��ادي الفا�سدي ��ن واملهزومني
وم�سبب ��ي الك ��وارث بعنجهي ��ة فري ��دة رغ ��م
ف�شله ��م ح ّت ��ى يف ت�شكي ��ل م�ؤ�س�س ��ة ع�سكرية
ق ��ادرة على �ص� � ّد قوى الإره ��اب ،وبالفعل كان
�شع ��ور امل ��رارة من �أه ��ل ال�سلطة وم ��ن كارثة
احت�ل�ال مدن كاملة م ��ن قبل الإره ��اب قد فاقم
م ��ن الإحب ��اط َّ
ال�شعب ��ي والأم ��ل بالإ�ص�ل�اح
وتغي�ي�ر نهج ال�سلطة بف�ساده ��ا وف�شلها متمم ًا
لت�صاع ��د م�شاع ��ر الغ�ض ��ب الن ��اجت ع ��ن �سوء
الأو�ضاع العا ّمة ،ال�سيما الرتدي يف اخلدمات
وتزاي ��د �أع ��داد العاطلني عن العم ��ل .وبالفعل
كان ��ت ه ��ذه املرحلة يف ع ��ام  ٢٠١٥ق ��د كتلت
قوى جماهريي ��ة ناقمة وراف�ض ��ة وباحثة عن
اخلال�ص.
ات�سم ��ت املرحل� � ُة الثالث� � ُة م ��ن االحتجاج ��ات
َّ
يَ
جمال التنظيم و�صعود
ال�شعبي ��ة بتقد ّمها يف
ح ��ا ّد له ��وى الوطني ��ة العراقي ��ة و َم َي�ل�ان ك ّفة
التنقي ��ب اجلماه�ي�ري ع ��ن هو ّي ��ة جامع ��ة؛
الوعي
وكان ه ��ذا التنقي ��ب يج ��ري يف داخ ��ل َ
وال ّثقاف ��ة َّ
ال�شعب ّي ��ة �أو يف التاري ��خ العراق ��ي
�رت م�شاع ��ر
ب�أزمنت ��ه املتعاقب ��ة ،وقت ِئ� � ْذ �أث�ي َ
اخل ��ذالن واخليبة مِ ��ن تراجع مكان ��ة العراق
وحتول ��ه ل�ساحة �ص ��راع مببارك ��ةٍ وت�أييد من
ّ
�سلطوي�ي�ن نافذين وقوى ما قب ��ل الدولة التي
�أحدث ��ت ُجرح� � ًا عميق ًا يف الوج ��دان َّ
ال�شعبي،
وبتب ��اهٍ وق ��ح م ��ن ه ��ذه الق ��وى ب�إنغما�سه ��ا
الفك ��ريّ وال َع َملي مب�شاري ��ع و�سيا�سات ،لي�س
له ��ا عالقة بالع ��راق وم�صاحل ��ه العُلي ��ا ،ح ّتى
�أ�صبحت الكرام ��ة الوطن ّية ال �س ّيما مع �صعود
ملح ��وظ يف اخلط ��اب َّ
ال�شعب � َ�وي يف الع� �المَ
تئ ��نّ م ��ن جراح موجع ��ة ،وكان له ��ذه اجلراح

�آثارها يف ر ّد الفعل ال�ستعادة الكرامة وال ّروح
الوطني ��ة .وقد جت ّل ��ى ذاك �صارخ� � ًا يف �أطول
احتجاج بتاريخ العراق ا�ستم َّر من /١ت�شرين
الأول  ٢٠١٩وم ��ازال متج ��اوز ًا الع ��ام ،وهو
الفعل اجلماعي اجلماه�ي�ري الأح�سن تنظيم ًا
والأك�ث�ر و�ضوح� � ًا يف ايديولوجيته ومطالبه
وتالح ��م الفئ ��ات االجتماعي ��ة امل�شارك ��ة فيه.
و�إذا �أردن ��ا �أن ن�ص ��ف ه ��ذه املرحل ��ة ميكن لنا
و�صفها مبرحلة النه�ضة املو�شحة بدماء مئات
ال�شه ��داء واجلرحى واملعاقني ،بل هي املرحلة
التي تكم ��ن داخلها ال�شرارة الأكرب قدح ًا �إن مل
حتدث الإ�صالحات احلقيقية.
ق ��د ي�شعر بع�ض �أن ه ��ذه املرحلة هي الأخرية
وق ��د �أُجه� ��ض احلراك بفع ��ل ق�س ��وة القمع �أو
ال�سلطة ،ورمب ��ا ي�شعر بع�ض �آخر
خ ��داع �أهل ّ
باخليب ��ة وفق ��دان الأم ��ل باخلال�ص ،غ�ي�ر �أن
الدار�س الذك � ّ�ي للحركات الثوري ��ة التاريخية
ال يج ��د نف�س ��ه �إال م�ست�شرف� � ًا و�أم ��ام �ص ��ورة
لدورة متكاملة من احلركة والن�شاط واجلمود
والتو ّقف املرحلي ال�ضروري اللتقاط الأنفا�س
وا�ستعادة الروح الكامن ��ة بوهجها وعزميتها
والع ��ودة من جدي ��د بفعل �أق ��وى و�أ�صلب يف
الإ�ص ��رار على التغي�ي�ر بع ��د �أن كان الإ�صالح
ه ��و اله ��دف ،ف�إن الباح ��ث امل�ست�ش ��رف �سيجد
�أن التغ�ي�رات يف طبيعة احل ��راك اجلماهريي
ا�ستبد َل ��ت �أيديولوجي ��ا وطروح ��ات وخطاب
ومطال ��ب هذا احل ��راك ويف حرك ��ة �صريورة
ت�صاعدي ��ة تت�سم ب�أنه ��ا �أكرث تنظيم� � ًا وت�شدد ًا
يف مطالبها و�إرادتها.
ال�سلط َة ب�أجهزته ��ا ال تدرك حجم الفجوة
لع � َّ�ل ُّ
وات�س ��اع الف ��وارق بينها وب�ي�ن النا�س نتيجة
انبهارها بطاق ��ة احلكم و�شحناته ��ا املخادعة،
فت ��داوم عل ��ى نهجه ��ا الق ��دمي باعتب ��ار �أن م ��ا
متلك ��ه م ��ن �سالح ورج ��ال قادر عل ��ى �إجها�ض
�أيّ حت� � ّرك مع جه ��از دعائي ّ
غث ي�ض � ّ�خ �أب�شع
�أن ��واع نعوت الت�سقي ��ط والت�شوي ��ه وتزييف
احلقائق .بيد �أن ه ��ذا الغرور املكروه يجعلها
غري قادرة على ر�ؤي ��ة ال�شرارة امل�شتعلة حتت
�أك ��وام الأرواح املتلهف ��ة لتحرك جديد خمتلف
متام� � ًا عن حراك املرحلة التي �سبقته ،وهنا قد
ت�صيب الغفلة لي� ��س ال�سلط َة فح�سب ،بل ح ّتى
مثقف�ي�ن وباحث�ي�ن ق ��د �أغفلوا حت ��ى الأو�ضاع
االقت�صادي ��ة ال�سائرة باجت ��اه التدهور ،وهو
العام ��ل الذي �سيكون الأكرث ت�أثري ًا يف حتريك
ال ّنا� ��س وب�صوت خمتل ��ف يف خطابه ومقرتن
بجوه ��ر فك ��ري وطن ��ي يتمركز ح ��ول البحث
عن هوي ��ة عراقية ودولة عادلة قوية ممُ� َأ�س�سة
ومتبوع ��ة ال تابع ��ة؛ وال �أدري ه ��ل �ستزودهم
مراك ��ز �أبحاثه ��م الع�شوائي ��ة مب ��ا ميور حتت
ال�سطح من جوهر وهم ي ��رون العر�ض �ساكن ًا
هادئ ًا مقدور ًا عليه.
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باراك �أوباما وحديث عن كورونا و�أمريكا ما بعد ترامب
ترجمة� /أحمد الزبيدي
• ه��ل تعلم��ت هواي��ة جدي��دة خالل
ف�ترة ظهور جائح��ة كورون��ا؟ فبع�ض
الأ�شخا���ص عل��ى �سبي��ل املث��ال تعل��م
زراعة احلديق��ة واالعتن��اء بها .وقد
�أ�ش��ارت ال�سي��دة �أوباما �إىل �أنه��ا تعلمت
احلياكة .البع�ض من��ا كانت لي�س لديه
فك��رة ع��ن �أي نب��ات غري��ب ي�صادف��ه
يف احلديق��ة ولكن��ه متك��ن بطريق��ة
ما م��ن االعتن��اء بحديقته ه��ذا العام.
ال �أحت��دث ع��ن �أي �شخ���ص عل��ى وج��ه
اخل�صو�ص  .،ماذا عنك؟

 يج ��ب �أن �أق ��ول �إن مي�شيل زوجتي ملتب ��د�أ بتعلم احلياكة فقط .ب ��ل �أ�صبحت
ماه ��رة فيها اىل حد بعيد  ،وقد �أخربتها
بذل ��ك يف �أحد الأي ��ام  ،كان مده�ش ًا مدى
جودة م ��ا ت�صن ��ع .فقد ب ��د�أت حتيك لنا
كنزات و�أو�شحة وقبعات و -

• ح�سنا .ولكن ماذا عنك؟

 ال ميكنني االدع ��اء ب�أنني اكت�سبتهواية جديدة  ،ويرجع ذلك جزئي ًا �إىل
�أنني كنت م�شغو ًال ب�إالنتهاء من كتابي
الأخ�ير اىل ما قبل �شهرين .وبعد ذلك
جاءت احلملة االنتخابية التي كان علي
�أن �أ�شارك فيها ب�صورة �أك�بر نوعا ما
مما كنت �أتوقع� .إذن من يدري؟ قد �أبد�أ
بتعلم �شيء ما.
• ح�س ًنا  ،لنتحدث عن االنتخابات.
ك��ي��ف ت��ف��ه��م ن��ت��ائ��ج��ه��ا؟ وم���ا اعنيه
بالتحديد  ،لي�س الفوز ال��ذي حققه
جو بايدن وكماال هاري�س فح�سب ،
بل املكا�سب التي حققها اجلمهوريني
يف جمل�س النواب .ويف الواقع  ،ي�سيطر
اجل��م��ه��وري��ون الآن ع��ل��ى امل��ج��ال�����س
الت�شريعية للواليات �أكرث من �أي وقت
م�ضى يف ت��اري��خ ال��والي��ات املتحدة.
ي�سيطرون على املجل�سني الت�شريعيني
يف  32والية .وبالطبع  ،نحن نتحدث
يف الوقت الذي يوجد فيه �أكرث من 10
ماليني حالة �إ�صابة بفايرو�س كوفيد
يف الواليات املتحدة  ،وتويف � 240ألف
�شخ�ص نتيجة الإ�صابة بالفايرو�س..
وم��ع ذل��ك ��� ،ص��وت  70مليون �شخ�ص
للرئي�س احل��ايل ال��ذي ج��رى كل هذا
يف عهده� .إذن ما هو ر�أيك مبا يحدث ؟
وكيف تفهمه؟

ح�سنا �أعتقد �أنه لي�س هناك �شك يف �أن
البالد منق�سمة ب�شدة الآن .وكما تعلم
 ،حتى عندما �أفكر يف �أول انتخابات
رئا�سية ف��زت بها يف ع��ام  ، 2008مل
تكن البالد حينها ت�شعر بهذا االنق�سام ،
وهو ما و�صفه بع�ض النا�س باالنق�سام
احل��اد وال�ضخم ال��ذي يحوي مزيج ًا
من االختالفات ال�سيا�سية  ،والثقافية
 ،والأيديولوجية ،ويف بع�ض احلاالت

 ،يبدو االنق�سام الديني واجل�غ��رايف
�أع � �م� ��ق م� ��ن جم� � ��رد اخ � �ت �ل�اف� ��ات يف
ال�سيا�سة� .أع�ت�ق��د �أن الكثري م��ن ذلك
يتعلق بالتغيريات يف كيفية ح�صول
ال�ن��ا���س على امل�ع�ل��وم��ات .لقد حتدثت
عن ه��ذا من قبل  ،وكتبت عن ه��ذا يف
ك�ت��اب��ي .ل��و �إن ��ك ت�شاهد ق�ن��اة فوك�س
نيوز  ،ف�إنك ت��رى حقيقة خمتلفة عما
�إذا كنت تقر�أ �صحيفة نيويورك تاميز
ومل يكن ذلك وا�ضح ًا لأن لديك �صحف ًا
حم�ل�ي��ة وق ��د ت��داخ �ل��ت امل �ف��اه �ي��م عند
الأ�شخا�ص تبع ًا للمكان الذي ح�صلوا
منه على املعلومات .ولكن الآن جزئي ًا
ب�سبب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،
ال يعتقد الكثري من الأ�شخا�ص الذين
�صوتوا ل�صالح دونالد ترامب �أنه قد مت
يف الواقع التعامل مع جائحة كورونا
ب�شكل خاطئ  ،على عك�س احلقائق التي
قد ت�ؤكدها �أنت �أو �أنا الآن  ،فه�ؤالء ال
يقبلوا مثل هذه احلقائق .و�أعتقد �أنه
حتى نتمكن من البدء يف وج��ود خط
�أ� �س��ا���س م���ش�ترك للحقائق مي�ك��ن من
خالله مناق�شة اجتاه الدولة � ،سن�ستمر
يف التعامل مع بع�ض هذه الق�ضايا.
• لكنن��ا بينم��ا نتح��دث الآن  ،يرف�ض
الرئي���س ترام��ب التن��ازل  ،ويرف���ض
حت��ى التع��اون يف عملي��ة انتق��ال
الرئا�س��ة .كي��ف تفه��م ذل��ك؟ مل��اذا
بر�أيك يفع��ل ذلك؟ ي�صف البع�ض هذا
الت�ص��رف ب�أنه نوبة غ�ض��ب  ،والبع�ض
الآخر يتعامل معه بجدية �أكرب .كيف
تفهمه �أنت؟

 �أن ��ا �آخ ��ذ الأم ��ر على حمم ��ل اجلد .الاعتق ��د �أن ترام ��ب كان موفق ًا يف �إنكاره
الواق ��ع .وق ��د ب ��د�أت يف مقابل ��ة بع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن اجلمهوري�ي�ن املنتخب�ي�ن
الذين تقبل ��وا الأم ��ر وكان ل�سان حالهم
يق ��ول " ،انظ ��ر  ،لق ��د مت انتخ ��اب ج ��و
بايدن ونحن بحاجة �إىل امل�ضي قدم ًا يف
الف�ت�رة االنتقالية� ".أ�شع ��ر بالأ�سى لأن
لي�س هناك الكثري من هوالء الأ�شخا�ص
يف قيادة احلزب اجلمهوري لأن مقدار
الوق ��ت ال�ضائ ��ع يف عملي ��ة االنتق ��ال
�ستك ��ون له ت�أثريات واقعية .وكا ترى ،
نحن يف ظل جائحة كربى .و يف و�سط
�أزمة اقت�صادي ��ة.و لدينا ق�ضايا خطرية
تتعلق بالأمن القومي.
ورغ ��م جمي ��ع اختالفات ��ي م ��ع ج ��ورج
دبلي ��و بو� ��ش ح�ي�ن مت انتخابي  ،مل
يك ��ن ب�إمكان ��ه و�إدارت ��ه �أن
يكون ��وا �أك�ث�ر كرم� � ًا
وفعالي ��ة يف العم ��ل
معن ��ا لت�سهي ��ل
االنتق ��ال ال�سل�س.
ومب ��ا �أننا كنا يف
و�سط �أزمة مالية
كب�ي�رة  ،يف تلك
املرحل ��ة  ،فكان

نبد�أ ح ًقا يف البحث عما ميكن �أن يفعله
كل واح ��د منا  ، ،والرتاجع عن �شيطنة
كل فرد منا .وعن االنق�سامات احلزبية
املريرة الت ��ي نراها  ،ون�س� ��أل �أنف�سنا:
ما ه ��و الدور الذي ميك ��ن �أن نلعبه يف
�إعادة بناء الثقة االجتماعية؟ �إنه �شيء
�صع ��ب القيام به .ومرة �أخرى  ،ال �أريد
�أن �أجع ��ل و�سائل الإع�ل�ام هي البعبع.
لك ��ن عندما تنظر �إىل كمي ��ة املعلومات
الت ��ي تنت�ش ��ر يف الفي�سب ��وك وو�سائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي الأخ ��رى الت ��ي
يتابعها النا�س  ،والتي تت�ضمن بع�ضها
�إن ��كارا للحقائق  ،والإمي ��ان بنظريات
امل�ؤام ��رة الت ��ي حت�ص ��ل عل ��ى جاذبية
حقيقية.

يتوج ��ب علي احل�ص ��ول على معلومات
كاملة ح ��ول و�ضع البالد امل ��ايل  ،ومبا
�أننا كنا نخو�ض حربني – فكان ينبغي
�أن �أح�صل على �إحاط ��ة فورية ب�ش�أن ما
كان يح ��دث يف �أفغان�ستان والعراق ،و
ما هي التهدي ��دات الإرهابية التي كانت
موج ��ودة مم ��ا جعلن ��ا نتح ��رك ب�سرعة
و�سم ��ح لنا ب� ��أن نكون �أك�ث�ر فعالية يف
ردودن ��ا .وهك ��ذا  ،ف ��ان عن ��اد دونال ��د
ترام ��ب مث ��ال �آخ ��ر عل ��ى كيفي ��ة خرقه
للمعايري الدميقراطي ��ة الأ�سا�سية الأمر
الذي �سي�ضر بال�شعب الأمريكي.

يجب على املواطنني فعله الآن؟

ح�س ًنا � ،سيتطلب التعامل مع ق�ضية
ال�صحة العامة تعاوننا جميع ًا .لقد كان
الأمر �صعب ًا على �أفراد ال�شعب الأمريكي
لأنهم مل يح�صلوا على جمموعة واحدة
وا�ضحة من الإر�شادات واملعلومات ،

• لذل��ك ل��ن �أ�س�أل��ك ع��ن الن�صيح��ة
الت��ي �ستقدمه��ا جل��و باي��دن  ،لأن��ه
م��ن املفرت�ض �أن��ك �ستخ�بره بنف�سك
 ،لكن��ك كن��ت دائم�� ًا م��ن دع��اة �سلطة
ال�شع��ب .هل هن��اك �شيء تعتق��د �أنه

وج�م�ي�ع�ن��ا  ،ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن م��دى
معرفتنا �أو وع�ي�ن��ا  ،ك�ن��ا يف بع�ض
الأح �ي��ان م�شو�شني ب�سبب جمموعة
مت�ضاربة من املفاهيم وكيف يجب �أن
نتعامل معها.
�أعتقد �أن هذه ه ��ي الأولوية رقم واحد
 و�أن ��ا واث ��ق من �أن ج ��و �سيفعل ذلك.لق ��د ع�ي�ن رون كالي ��ن رئي�س� � ًا ملوظفي
البي ��ت الأبي� ��ض وه ��و ال�شخ�ص الذي
تعامل ��ت معه �أثن ��اء �أزم ��ة تف�شي وباء
�إيب ��وال  ،وه ��و يفهم يف ه ��ذه الأ�شياء.
نح ��ن جميع� � ًا كمواطن�ي�ن بحاج ��ة �إىل
العم ��ل والوق ��وف وراء خطة وا�ضحة
لل�سيط ��رة عل ��ى وب ��اء كورون ��ا .لأن ��ه
�إذا متكن ��ا م ��ن ال�سيطرة عل ��ى الوباء ،
�سي�صب ��ح االقت�ص ��اد يف و�ضع ي�سمح
ل ��ه بالب ��دء يف التع ��ايف .ولك ��ن ما هو
�أبع ��د من ذلك � ،أعتقد �أن ما يتعني علينا
جميع� � ًا القي ��ام ب ��ه كمواطن�ي�ن هو �أن

•ذك��رين كتاب��ك الأخ�ير بالعالق��ة
ال�شخ�صية التي �شع��ر بها النا�س معك.
فكما ر�أي��ت �أثناء احلمل��ة االنتخابية
 .ال يقت�ص��ر الأم��ر عل��ى �أن النا���س
يري��دون االق�تراب من��ك ومل�سك  ،بل
يري��دون �إعطائ��ك �أ�شياء .لق��د �أرادوا
منح��ك امليدالي��ات التي ح�صل��وا عليها
�أثن��اء القتال ..علي��ك �أن تعرتف ب�أن
ترام��ب �أثار �شيئ ًا م�شابه�� ًا  ،و�إن كان مع
�أ�شخا���ص خمتلفني  -م��ن الوا�ضح �أنهم
�أ�شخا���ص خمتلفون �إىل حد م��ا  ،ولكن
ملاذا تعتقد ذلك؟

وه ��ذا يجعلن ��ي �أت�س ��اءل عم ��ا �إذا كان
هن ��اك �ش ��يء م ��ا يف نظامن ��ا ميك ��ن �أن
يت ��م اخرتاق ��ه ويتطلب ه ��ذا النوع من
ال�شخ�صي ��ة �أو االت�ص ��ال ال�شخ�ص ��ي
م ��ع النا�س�.أنت تق ��ول يف الكتاب � ،إن
�أه ��م الأ�شياء التي فعلتها ه ��ي الأ�شياء
الت ��ي مل يراها �أح ��د  ،ولكن رمبا يكون
هذا غ�ي�ر �صحيح  ،و�أن عليه ��م ر�ؤيتها
لت�صديقها �أو �شيء م ��ن هذا القبيل .ما
�أعنيه  ،هو �أنني �أ�شعر بالف�ضول ب�ش�أن
ر�أي ��ك يف ال�سب ��ب يف رد فع ��ل النا� ��س
جت ��اه بع� ��ض الأ�شخا� ��ص
،فتفاعله ��م مع ترامب كان
بنف� ��س الطريق ��ة الت ��ي
تفاعلوا بها معك .كانوا
يري ��دون �أن يك ��ون
بجانبه.
�أعتقد �إن ال�سبب يف ذلك
لأننا ل�سنا يف نظام برملاين
 ،لأنه على عك�س �أماكن مثل
بريطانيا العظمى حيث يتم
الف�صل بني رئي�س الدولة ورئي�س
احلكومة  -هناك امللكة  ،التي متثل
رمز الدولة ومن ثم ي�أتي رئي�س
ال� � ��وزراء ال� ��ذي ين�شغل
ب� ��أم���ور ال �� �س �ي��ا� �س��ة.
هنا يف ام�يرك��ا يتم
اجل� �م ��ع ب�ي�ن ه��ذه
الأدوار فالرئي�س
ل��ي�����س ف� �ق ��ط ه��و
الرئي�س التنفيذي

للحكومة الفيدرالية ولكن من املتوقع
�أي�ض ًا �أن يكون م�شجع ًا ريا�ضي ًا �أو
ق�س ًا �أو مدرب ًا �أو فنان ًا .ويعود بع�ض
م��ن ذل ��ك اىل م ��دى ��س�ي�ط��رة و��س��ائ��ل
الإعالم الآن على توجهات النا�س �أثناء
االن�ت�خ��اب��ات .وم��ا يعنيه ذل��ك ه��و �أن��ه
�إذا كنت ق��ادر ًا على �إج��راء ات�صال مع
النا�س  ،من خالل التلفزيون وحالي ًا
م��واق��ع الإن�ترن��ت  ،ميكنك احل�صول
على الكثري من القوة حتى لو مل تكن
بال�ضرورة تويل الكثري من االهتمام ملا
يحدث من منظور احلكم.
وهذا ينطبق على رونالد ريغان .و على
الآخرين �أي�ض ًا� .أعتقد �أن الفارق الكبري
بني رونالد ريغ ��ان ودونالد ترامب هو
عل ��ى الأقل �أن ريغ ��ان تر�أ�س حقبة كان
يدرك فيها �أن ��ه من املهم �أن يكون حوله
�أ�شخا�ص يعرفون ماذا يفعلون وكانوا
ينتبه ��ون لإدارة احلكوم ��ة .م ��ا ر�أيت ��ه
خ�ل�ال ال�سن ��وات الأرب ��ع املا�ضي ��ة مع
دونالد ترام ��ب � ،أعتقد �أنه جمرد بحث
عن ال�شهرة وجعجعة بال طحن -
•لك��ن ما يق��رب من  70ملي��ون �شخ�ص
�صوت��وا له .ل��ذا  ،ي�صبح ال�س���ؤال  ،هل
هناك �شيء معط��وب يف نظامنا يحتاج
�إىل الإ�صالح؟

ح�س ًن ��ا � ،أعتق ��د �أن م ��ا �أ�ش�ي�ر �إلي ��ه هو
الدرجة الت ��ي من املهم بالن�سب ��ة لنا �أال
ن�ضع فيها كل بي�ضنا يف �سلة الرئا�سة.
• وم��ن هم "نحن" الذين تق�صدهم يف
هذه اجلملة؟

ال�شعب الأمريكي .كما تعلم عندما �ألقي
نظرة على عالقت ��ي بالنا�س  -وناق�شت
ه ��ذا يف كتاب ��ي  -م ��ن الوا�ض ��ح �أنني
�شع ��رت بال�سعادة والتوا�ض ��ع والت�أثر
بالعالق ��ة الت ��ي ت�صفه ��ا  ،ال �سيم ��ا يف
احلمل ��ة الأوىل  ،حي ��ث و�ض ��ع النا� ��س
الكث�ي�ر  ،م ��ن �أحالمه ��م و�آماله ��م يف
انتخاب ��ي .مل �أك ��ن لأف ��وز ل ��وال تل ��ك
العاطف ��ة وال ��روح اللذي ��ن ا�ستثمرهما
النا�س َّ
يف .لكن كم ��ا �أ�شرت يف الكتاب
 ،هن ��اك خط ��ر يف التفك�ي�ر يف �أن الأمر
يتعلق ب�شخ�ص واحد فقط بل بالعك�س
�إن ��ه يتعلق بكل املنا�صب الر�سمية ويف
جمي ��ع املج ��االت� :أع�ض ��اء الكونغر�س
واملحافظ ��ون وم�شرع ��و الوالي ��ات
وحمام ��و املقاطع ��ات .واخلط� ��أ �أنن ��ا
نبد�أ يف التفك�ي�ر يف �أن �شخ�ص ًا واحد ًا
فقط ميكنه ح ��ل جميع هذه امل�شكالت ،
بينما الأم ��ر يف الواقع  ،هو �أن نظامنا
الدميقراطي قد قام بتوزيع ال�سلطة يف
جميع املجاالت.
• لك��ن ما الذي �سيقنع النا�س للتفكري
بهذه الطريقة؟

نعم هذا هو املهم

عن

موقع NPR
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ن�ش ��رت الكاتب ��ة  ،الت ��ي بيع ��ت  13مليون
ن�سخ ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل م ��ن
رباعيته ��ا ال�شه�ي�رة الت ��ي ت ��دور �أحداثها
يف مدين ��ة ناب ��ويل ،قائمته ��ا عل ��ى موقع
 ،Bookshop.orgوه ��و املتج ��ر
الإلكرتوين ال ��ذي مت �إطالق ��ه م�ؤخر ًا يف
اململكة املتح ��دة ويقدم ن�سبة من املبيعات
لبائعي الكت ��ب امل�ستقلني .وقامت يوروبا
ايدي�ش ��ن  Europa Editionsوهي دار
الن�ش ��ر التي طبع ��ت �أعم ��ال فريانتي يف
اململكة املتحدة ، ،بخ�صم عمولة مبيعاتها
البالغ ��ة � ٪10إىل املتج ��ر االلك�ت�روين
بحي ��ث ميك ��ن م�شاركتها ب�ي�ن  300مكتبة
م�ستقلة ا�شرتكت يف املوقع حتى الآن.
و�صف ��ت فريانت ��ي اختياراته ��ا ب�أنه ��ا
توحده ��ا مو�ضوع "ق�ص�ص ن�ساء بقدمني

 ،و�أحيان� � ًا واحدة  ،يف القرن الع�شرين".
جميع الكتب متوفرة باللغة الإجنليزية ،
ولكنها متتد ع�ب�ر دول العامل :من اليابان
�إىل نيجرييا  ،ومن الهند �إىل الربازيل.
ت�شم ��ل القائمة عدد م ��ن الروايات الفائزة
بجائزة البوليتزر –مثل حمبوبة للكاتبة
ت ��وين موري�س ��ون و �أولي ��ف كريي ��دج
للكاتب ��ة �إليزابي ��ث �س�ت�روت  ،ومرتج ��م
الأمرا� ��ض للكاتب ��ة جومب ��ا اله�ي�ري –
و�أخ ��رى ف ��ازت بجائ ��زة البوك ��ر مث ��ل
ال�سف ��اح الأعمى ملارغريت �أت ��وود و �إله
الأ�شي ��اء ال�صغرية بقل ��م �أرونداتي روي
كم ��ا ت�ض ��م العدي ��د م ��ن الكت ��ب الإيطالية
الأك�ث�ر مبيع� � ًا :جزي ��رة �أرت ��ورو للكاتب
�إل�س ��ا مورانتي  ،والت ��ي ُن�شرت لأول مرة
يف ع ��ام  ، 1957ح ��ول �صب ��ي يبل ��غ �س ��ن

الر�ش ��د يف جزيرة برو�سي ��دا يف نابويل
؛و �أكابادورا ملي�شيال مورغيا
�أعرب ��ت العديد من امل�ؤلفات عن �سعادتهن
باختياره ��ن م ��ن قب ��ل فريانت ��ي .وقالت
الكاتبة زادي �سميث  ،التي كانت روايتها
الأوىل �أ�سنان بي�ضاء ال�صادرة عام 2000
م ��ن �ضم ��ن القائم ��ة  " ،منحتن ��ي ق ��راءة
جمي ��ع اعم ��ال فريانت ��ي بب ��طء  ،باللغة
الإيطالية �أو ًال ،ث ��م ب�سرعة فائقة  ،باللغة
الإجنليزي ��ة  ،جتربت ��ي ق ��راءة رائعة يف
حياتي .ي�سع ��دين �أن ت�شارك روايتي يف
هذه املب ��ادرة الرائعة نياب ��ة عن املكتبات
امل�ستقلة ".
�أم ��ا الكاتب ��ة الأمريكي ��ة �شي�ل�ا هيتي فقد
قال ��ت �" :إن �إ�شارة فريانت ��ي اىل كتابي"
الأموم ��ة "تعن ��ي يل الكثري�.أم ��ا روايتها

املف�ضل ��ة عن ��دي فه ��ي �أي ��ام الهج ��ران –
النه ��ا م�ؤمل ��ة ورائع ��ة " .وو�صفتها ميكو
كاواكام ��ي  ،امل�ؤلف ��ة الياباني ��ة لكت ��اب
"ال�ص ��دور والبي� ��ض"  ،ال ��ذي اختارت ��ه
فريانت ��ي �أي�ض� � ًا  ،ب�أنه ��ا "كاتب ��ة تخل ��ق
با�ستمرار حياة وع ��وامل ب�ضربات دقيقة
وح�سا�س ��ة� .إن �سم ��اع �أنه ��ا ق ��د ق ��ر�أت
عمل ��ي  ،و�أن ��ه ق ��د �أث ��ر بطريق ��ة م ��ا على
عامله ��ا الإبداعي  ،يجل ��ب يل �أعظم الفرح
وميلأين بال�شجاعة ".
ت�ضم القائمة الأعمال التالية :
�أمريكان ��ا للكاتب ��ة �شيمامان ��دا نغ ��وزي
�أديت�شي
ال�سفاح الأعمى ملارغريت �أتوود
التنوير �شجرة الأخ�ضر ل�شكوفه �آذر
مالينا من ت�أليف �إجنيبورغ باخمان

دلي ��ل لتنظي ��ف الن�س ��اء للكاتب ��ة لو�سي ��ا
برلني
خمطط تف�صيلي للروائية را�شيل كو�سك
عام التفكري ال�سحري جلوان ديديون
الفت ��اة الت ��ي ع ��ادت بقل ��م دوناتي�ل�ا دي
بيرتانتونيو
ال�ضياع للكاتبة نيجار ديجافادي
العا�شق ملارغريت دورا�س
ال�سنوات للكاتبة �آين �إرنو
معجم العائلة بقلم ناتاليا غينزبورغ
املحافظ للكاتبة نادين غوردمير
م�صائر وغ�ضب بقلم لورين غروف
الأمومة للكاتبة �شيال هيتي
مدر� ��س البيان ��و م ��ن ت�ألي ��ف �إلفري ��دي
يلينيك
ال�صدور والبي�ض بقلم ميوكو كاواكامي

مرتجم الأمرا�ض للكاتبة جومبا الهريي
الطفل اخلام�س لدوري�س لي�سينغ
العاطف ��ة ح�س ��ب  GHبقل ��م كالري� ��س
لي�سبكتور ،
�أر�شي ��ف الأطف ��ال املفقودي ��ن بوا�سط ��ة
فالرييا لويزيلي
جزيرة �أرتورو من ت�أليف �إل�سا مورانتي
حمبوبة للكاتبة توين موري�سون
حياتي العزيزة بقلم �ألي�س مونرو
اجلر�س لإيري�س مردوك
�أكابادورا بقلم مكيال مورغيا
لو بال من ت�أليف �إيرين نيمريوف�سكي
�شقراء جلوي�س كارول �أوت�س
كائ ��ن احل ��ب :ق�ص�ص خمتارة م ��ن ت�أليف
�إدنا �أوبراين
من ال�صع ��ب العثور على رجل �صالح بقلم
فالنريي �أوكونور
امل�س ��اء ين ��زل عل ��ى الت�ل�ال :ق�ص� ��ص م ��ن
نابويل بقلم �آنا ماريا �أورتي�س ،
جلعاد من ت�أليف مارلني روبن�سون
�أنا�س عاديون بقلم �سايل روين
�إله الأ�شياء ال�صغرية بقلم �أرونداتي روي
�أ�سنان بي�ضاء للكاتبة زادي �سميث
�أولي ��ف كيرتي ��دج م ��ن ت�ألي ��ف �إليزابي ��ث
�سرتاوت
الباب للكاتبة ماجدا �سابو
كا�ساندرا بقلم كري�ستا وولف ،
حياة �صغرية من ت�أليف هانيا ياناغيهارا
مذك ��رات هادري ��ان بقل ��م مارغري ��ت
يور�سينار

زادي �سميث

�ألي�س مونرو

ايري�س مردوك
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اقــــرأ
هتلر وال�سينما

�صدر حدي ًثا عن دار املدى كتاب بعنوان "هتلر وال�سينما"
ت�ألي ��ف بيل نيفن ترجمة هيثم ملع ،ويناق�ش الكتاب عادات
اخلا�ص ��ة مل�شاهدة الأف�ل�ام ،والت�سا�ؤل
هتلر ف ��ى جل�ساته
ّ
�إىل �أي م ��دىً و�ص ��ل ت�أث�ي�ر الأفالم فيه ،ث ��م يدر�س الآراء
املختلفة حول "فيلمه ّ
املف�ضل".
ويتن ��اول �سيا�س ��ة هتلر يف اختي ��ار الأف�ل�ام ،والأ�سباب
التي كانت تدفعه �إىل حظر �أفالم معيّنة� ،أو معار�ضة منع
�أخ ��رى ،ويُح ّلل الق�سم الثاين م ��ن الف�صل حالتني ّ
تدخل
خاللهما هتلر ّ
تدخلاً بار ًزا ،طلبه �إنتاج فيلمني وثائقيني
اخلا�صة بعنوان
حول قط ��ع تنا�سل ذوي االحتياج ��ات
ّ
"�ضحايا املا�ضي" ،وحول احلرب الأهلية الإ�سبانية.

نحات عراقي يتربع بعمل ن�صبني لأمري منتخب عام  2142قبل امليالد ومللك �شرع �أول القوانني
 ذي قار /ح�سني العامل
اعلنت ادارة متحف النا�صرية
احل�ضاري يوم االثنني ( 23ت�شرين
الثاين  )2020عن اقامة كرنفال
احتفايل الفتتاح ن�صبني تاريخيني
للأمري كوديا وامللك اور منو عند
بوابة املتحف املذكور ،وفيما بينت
ان اختيار ال�شخ�صيتني التاريخيتني
جاء من كون االمري كوديا هو اول
حاكم عراقي ي�أتي عرب اختيار
ال�شعب عام  2142قبل امليالد ،وان
امللك اور منو هو اول م�شرع لأقدم
ت�شريعات قانونية عرفتها الب�شرية
بعد عام  2112قبل امليالد.

وقال مدير متحف النا�صرية احل�ضاري عامر
عبد الرزاق لـ(املدى) انه "مببادرة من متحف
النا�صرية احل�ضاري وبعمل تطوعي من
النحات احمد ح�سن مت عمل ن�صبني للأمري
كوديا وامللك اور منو عند بوابة املتحف"،
مبينا ان "ارتفاع كل متثال ما يقارب االربعة
ام �ت��ار ب� ��وزن اك�ث�ر م��ن  2ط��ن ومت ن�صب
دعامات كقاعدة للن�صبني مع ت�أهيل واجهة
املتحف" .وا� �ض��اف عبد ال���رزاق ان "يوم
الثالثاء ( 24ت�شرين الثاين
� )2020سي�شهد كرنفاال
اح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ا الف��ت��ت��اح
الن�صبني و�سيعزف
الول م � ��رة � �س�لام
االم � ��راء ل�ل�أم�ير
ك ��ودي ��ا وامل �ل��ك
اور من� ��و م��ن

تايلور �سويفت تفوز بجائزة
فنان العام للمرة ال�ساد�سة
اختار اجلمهور تايلور �سويفت للفوز بجائزة فنان العام يف
حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز املو�سيقى الأم��ري�ك�ي��ة ال��ذي �أق�ي��م على
الهواء مبا�شرة يف لو�س اجنلو�س و�سط قيود �صارمة ب�سبب
فايرو�س كورونا .ورغم غيابها عن احلفل� ،صوت اجلمهور �أم�س
الأحد لفوز �سويفت باجلائزة للمرة ال�ساد�سة ،وهو رقم قيا�سي.
كما ف��از الكنديان جا�سنت بيرب وذا ويكند بثالث جوائز لكل
منهما .وف��از بيرب بجائزة �أف�ضل فنان
ملو�سيقى ال� �ب ��وب/ال ��روك وج��ائ��زت��ي
�أف�ضل تعاون و�أف�ضل �أغنية ملو�سيقى
ال��ري��ف ع��ن عمل (� 10000ساعة) مع
املغنيني دان �� +ش��اي .وف��از ذا ويكند
بجائزة �أف�ضل فنان ملو�سيقى البوب/الروك
و�أف�ضل �ألبوم ملو�سيقى �سول �آر �آند بي عن عمله
"�أفرت �أورز" (بعد �ساعات) و�أف�ضل �أغنية ملو�سيقى �سول
�آر �آند بي عن �أغنية "هارتل�س" (بال قلب).
كما فازت بيكي جي ،التي ينحدر �أبواها من �أ�صل
مك�سيكي ،بجائزة �أف�ضل فنانة التينية ،و�أهدت
جائزتها للعمال املهاجرين.

ق�ب��ل اجل ��وق املو�سيقي الع�سكري لقيادة
عمليات الرافدين وذل��ك تعبريا عن احرتام
القيمة التاريخية واالث��ري��ة لل�شخ�صيتني
امل �ج �� �س��دت�ين بالن�صب" ،م �ن��وه��ا اىل ان
"اختيار ال�شخ�صيتني التاريخيتني ي�أتي
م��ن ك��ون االم�ي�ر ك��ودي��ا ال��ذي ح�ك��م 2142
قبل امليالد هو اول حاكم عراقي ي�أتي عرب
االنتخاب واختيار ال�شعب".
وا�ضاف مدير متحف النا�صرية احل�ضاري
"فيما مت اختيار امللك اور منو الذي اعتلى
ع��ر���ش مملكة ب�ل�اد وادي ال��راف��دي��ن ع��ام
 2112ق�ب��ل امل��ي�ل�اد ك��ون��ه ي�ع�ت�بر اول
م��ؤ��س����س لأق ��دم ت�شريعات قانونية
عرفتها الب�شرية" ،الف�ت��ا اىل ان
"عمل الن�صبني مل يكلف الدولة
دينارا واح��دا فقد مت ب�صورة
تطوعية ودعم من منظمات

جمتمعية مهتمة ب��الإرث احل�ضاري وحتى
النحات اجنز العمل على نفقته اخلا�صة".
وا�شار عبد الرزاق اىل ان "كرنفال االفتتاح
�سي�شهد اقامة احتفالية باملنا�سبة وتنظيم
ب ��ازار ومعر�ض لل�صور وفعاليات ثقافية
وفنية ومعزوفات مو�سيقية".
وي �ع��د متحف ال�ن��ا��ص��ري��ة واح � �دًا م��ن �أه��م
املتاحف يف املنطقة وث��اين اكرب متحف يف
ال�ع��راق بعد املتحف الوطني يف العا�صمة
بغداد �إذ كان ي�ضم نحو خم�سة �آالف قطعة
�أثرية ثمينة ،نقلت عام � 1991إىل املتحف
الوطني يف بغداد بحجة عدم توفر احلماية
الكافية .ويعود ت�أ�سي�س متحف النا�صرية
�إىل ع ��ام  1969ح �ي��ث ت�برع��ت م��ؤ��س���س��ة
كولبنكيان الربتغالية ب�إن�شائه على نفقتها
اخلا�صة فيما تقرر �إغالقه مطلع ت�سعينيات
القرن املا�ضي �إثر اندالع حرب الكويت.

بيل غيت�س :جائحة �أخرى تنتظرنا قري ًبا ً
جدا
�أعلن م�ؤ�س�س �شركة "مايكرو�سوفت"،
بيل غيت�س� ،أن الب�شرية �ستواجه جائحة
�أخ��رى يف امل�ستقبل ال�ق��ري��ب ،لكنه يف
نف�س الوقت بدا متفائلاً بقدرة العامل على
مواجهتها ب�شكل �أف�ضل مقارنة بكورونا.
ويف ح��دي��ث �إذاع� ��ي م��ع امل�م�ث�ل��ة ر�شيدة
جونز ،وخبري الأمرا�ض املعدية �أنتوين

ف��اوت �� �ش��ي� ،أو���ض��ح غيت�س �أن اجل��ائ�ح��ة
القادمة قد حتدث بعد � 3سنوات ،م�ضي ًفا �أن
الب�شر �سيكونون حمظوظني "�إذا ت�أخرت
� 20سنة".
يذكر �أن غيت�س ك��ان �صرح يف ايلول عام
� 2019أنه يتوقع �أن تنتهي جائحة كورونا
بحلول � .2022إىل ذل��ك ي�ع��رف م�ؤ�س�س

��ش��رك��ة "مايكرو�سوفت" ب ��أن��ه م�ستثمر
رئي�سي يف قطاع الأدوية ،وخ�ص�ص ماليني
ال��دوالرات لتطوير  7لقاحات خمتلفة �ضد
كوفيد 19-وح��ده .وق��ال �ساب ًقا �إن ما بني
 70و %80من �سكان العامل ينبغي تطعيمهم
�ضد الفايرو�س ،قبل �أن ي�أمل �أي �شخ�ص يف
عي�ش حياة طبيعية مرة �أخرى.

جورج كلوين :راهنت براد بيت على البقاء فى بيت م�سكون
ك�شف النجم العاملي جورج كلوين �أن �صديقه
النجم العاملي ب��راد بيت ق��ام عن غري ق�صد
بتحويل جريانه �ضده بعد �أن لعب بيت
مزحة �شقية على كلوين �أثناء ت�صوير
ف�ي�ل��م  Ocean's Twelveيف
�إيطاليا ،وق��ال كلوين ان بيت قام
بار�سال خطاب �إىل جميع جريانه
ويف نف�س ال��وق��ت ن�شره على �أعمدة
ال �ه��ات��ف وك �ت��ب ف�ي��ه "يرجى ف�ق��ط خماطبة

ج ��ورج ك�ل��وين ب��ا��س��م ال�سيد ك�ل��وين �أو ا�سم
�شخ�صيته داين �أو� �ش��ن وال تنظر اىل عينه
مبا�شرة" ، .و�أ�ضاف" :كان براد يرغب يف �أن
يظهرين مبظهر النجم املتكرب املغرور ،ولكنني
ث�أرت منه الح ًقا" .و�أ�ضاف كلوين �أنه راهن على
بيت واملمثل العاملي دون ت�شيدل مببلغ � 10آالف
دوالر ليق�ضيا الليل يف منزل فارغ عرب البحرية
من منزل كلوين يف بحرية كومو.
وق� ��ال" :كان ه �ن��اك ك �ت��اب �إي �ط��ايل ح ��ول ه��ذا

املو�ضوع ويقال ان البيت م�سكون" .م�ضي ًفا:
"لقد تو�صلنا �إىل اال�ستنتاج ،نعطي � 10آالف
دوالر لأي �شخ�ص ميكن �أن يق�ضي الليلة يف
املنزل امل�سكون مع �شمعة و�ستة �أعواد ثقاب"،
مو�ضحً ا �أن بيت و�شيدل اتفقا على القيام بذلك.
لكن ي�ب��دو �أن الثنائي مل يظال ط��وي�ًل�اً  ،حيث
�أ�ضاف كلوين �أن��ه تلقى مكاملة منهما بعد ذلك
بقليل ي �ق��والن ل��ه "تبا ل��ك� ،أخ��رج �ن��ا م��ن ه��ذا
املنزل!"

العمود
الثامن
 علي ح�سني

"قرقو�ش"
يف الربملان
اجلدل الكوميدي الدائر يف
�أروقة الربملان ومن على
�شا�شات الف�ضائيات حول جنة
العراقيني املوعودة والتي
�أطلق عليها ترب ًكا وتيم ًنا ا�سم
"قانون جرائم املعلوماتية"
يجب �أن يتوقف ،لتحل اً
بدل
منه مناق�شات حول اخلراب
الذي حل بالبالد خالل
ال�سنوات املا�ضية ،ومن
املت�سبب يف �ضياع مئات
املليارات من �أموال ال�شعب يف
م�شاريع وهمية مل تر النور،
علينا �أن نت�ساءل  :كم م�شروع
وُ�ضع له حجر الأ�سا�س ،ثم
تبني �أن الأمر جمرد ف�صل من
م�سرحية كوميدية لن تنتهي؟،
كم مرة �سمعنا ب�أن هذا العام
هو عام اال�ستثمار؟ ،من ين�سى
املالكي وهو ّ
يب�شر ب�أن عام
� 2008سيكون عام اخلري
والرفاهية؟.
حكايات كثرية ي�ضمها ملف
الف�شل العراقي ،ففي كل عام
ن�سمع الأ�سطوانة نف�سها ،
وهي تردد ذات النغمة "هذا
عام ال�سعادة" لنكت�شف يف
النهاية كيف تدفن �أحالم
النا�س وم�ستقبلهم حتت
ركام الت�صريحات والقرارات
القرقو�شية .ال�سادة النواب
املن�شغلون بقانون " جرائم
املعلوماتية " وقبله الدعوة
لتن�صيب فقهاء يف املحكمة
االحتادية ،وقرارات وقوانني
الهدف منها ت�ضييق اخلناق
على حريات النا�س� ،إمنا
ميار�سون مهمة الت�شوي�ش
على عقول العراقيني بجمل
وكلمات وعبارات �صماء عن
الأخالق التي �ستهدر لو مل
يتم الت�صويت على جرائم
املعلوماتية .
املواطن الب�سيط ال ي�شغله
ال�صراع الدرامي الدائر داخل
الربملان بني جماعة �أبو مازن
وجماعة احللبو�سي ،وال تهمه
االنتخابات التي تروج لها
�أحزاب ال�سلطة ،املواطن مهموم
بقوت عائلته و�أمنه وحريته
التي لن يتخلى عنها بعد �أن
عا�ش عقود طويلة يف ظل
الدكتاتورية واال�ستبداد.
دعونا نفرت�ض �أن الربملان
ا�ستطاع �أن ميرر قانون جرائم
املعلوماتية ،وقرر النواب
�أن يبد�أوا م�سرية الأخالق
احلميدة ،فهل تعتقدون �أن
م�شاكل العراق �ستختفي
بغم�ضة عني  ،و�أن �آالف
ال�شباب العاطلني عن العمل
�سيجدون لهم مكا ًنا يف بناء
العراق؟.
يخوّ فون املواطن دائمًا من
القوى املدنية التي تريد
ن�شر الإباحية ،وي�ستخدمون
الأخالق فزاع ًة م�ضمونة
الت�أثري على الب�سطاء  :ال
تتكلم ،لأن الكالم حرام يف
ح�ضرة القادة "املجاهدين".
ال تطالب بحقوقك يف الدنيا
فهي م�ضمونة يف الآخرة لأنك
�صربت طويلاً  ،ال تتح ّرك،
ال تذهب �أبعد مما يحدده لك
ال�سا�سة ،ال حتتج فهذا ي�سيء
ل�سمعة العراق.
على هذا املنوال ،ت�شتغل
ماكينات �أحزاب الف�شل،
لإنعا�ش اخلوف والفزع يف
�صدور العراقيني ،وتهديدهم
بالهالك� ،إن هم ا�ستجابوا
لنداءات الدولة املدنية.
يف كتابه "الطاغية" يكتب
املفكر امل�صري� ،إمام عبد
الفتاح �إمام ،وهو يتحدث عن
الأنظمة التي تف�شل يف �إ�سعاد
�شعوبها ب�أنها" :تعمل على
تدمري الإن�سان ،وحتطيم قيمه
وكرامته ،ليتم حتويل ال�شعب
�إىل خيال م�آتة� ،شخ�صيات
تطحنها م�شاعر العجز
والالجدوى".
يف كل مرة حروب بال نهاية ،
واخلال�صة ياموالي املواطن
العزيز تتطلب منا ان ندرك
جميعا ان ال بديل عن الدولة
املدنية وحرية التعبري .

