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العدد ( )4832ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االربعاء ( )16كانون الأول 2020

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

مالحقة ال�سالح :عمليتان يتيمتان يف بغداد ومي�سان..
والب�صرة ع�صية
 بغداد /متيم احل�سن
اك�ث�ر م ��ن � 3آالف مطل ��وب وقطع ��ة �س�ل�اح
و�سي ��ارة خمالف ��ة مت جمعه ��ا يف  12حمل ��ة
ع�سكرية نفذت يف الب�صرة خالل اال�شهر الثالثة املا�ضية.
و�شمل ��ت ه ��ذه العملي ��ات  15منطق ��ة يف الب�ص ��رة ومن
املفرت� ��ض ان ت�ستم ��ر ،بح�سب جهات ر�سمي ��ة ،للو�صول
اىل "�صفر �سالح وجمرم" يف املدينة.
وبنف� ��س اال�سل ��وب اوقف حتال ��ف الع�شائ ��ر والف�صائل
حم�ل�ات اخرى لتطوي ��ق ال�سالح يف مي�س ��ان ،با�ستثناء
حملة واحدة يتيمة.
وال توج ��د ارق ��ام ر�سمية حلج ��م ال�س�ل�اح الواقع خارج

وت�شمل اال�سلح ��ة املهربة اىل الداخ ��ل ،بح�سب امل�صدر،
اال�سلحة اخلفيفة باال�ضافة اىل املتو�سطة وال�صواريخ.
وكانت اغل ��ب �صواريخ "الكاتيو�ش ��ا" التي عرثت عليها

الق ��وات االمني ��ة والتي اطلق ��ت يف بغداد وم ��دن اخرى
حديثة ال�صنع ،ما يدل على دخول �سالح جديد للعراق.
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�شهود عيان :م�صادمات بني حمتجي النا�صرية
والقوات الأمنية ا�ستمرت � 7ساعات
 ذي قار /ح�سني العامل
�شه ��د لي ��ل االثن�ي�ن
مواجه ��ات حامي ��ة ب�ي�ن
متظاه ��ري النا�صري ��ة والق ��وات
الأمني ��ة تخللته ��ا حمل ��ة اعتق ��االت،
وذلك بع ��د منع و�صول املحتجني اىل
ال�ساحة املذك ��ورة وت�شديد اجراءات
ال�سيطرات عند مداخل النا�صرية.
وق ��ال رئي�س خلي ��ة الأزم ��ة م�ست�شار
الأم ��ن الوطن ��ي قا�س ��م االعرجي يف
م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عق ��ده يف �ساح ��ة
احلبوبي وح�ضرته (امل ��دى) "ن�شكر

�أبن ��اء ذي قار وكل م ��ن �ساعد و�ساهم
برف ��ع اخلي ��ام وف� ��ض االعت�ص ��ام يف
�ساحة احلبوبي".
و�أك ��د االعرج ��ي �أن "تواج ��د القوات
الأمني ��ة ون�شره ��ا يف املحافظ ��ة جاء
لتعزي ��ز الأم ��ن وحماي ��ة اجلمي ��ع".
و�أ�ض ��اف �أن "ذي ق ��ار قدم ��ت العديد
م ��ن ال�شه ��داء وت�ستح ��ق الكث�ي�ر من
اخلدم ��ات" .و�أو�ض ��ح رئي� ��س خلي ��ة
الأزم ��ة �أن "احلكومة املركزية عازمة
عل ��ى ت�شكي ��ل فري ��ق وزاري ليق ��وم
مبهم ��ة القيادة من موق ��ع �أدنى للنظر
مبلف ��ات اخلدم ��ات يف حمافظ ��ة ذي

 % 31.7من
ال�سكان فقراء
العراقي ��ون
حر� ��ص
بغالبيته ��م عل ��ى و�ض ��ع
الكمامة وا�ستخدام و�سائل الوقاية
من فايرو�س كورون ��ا خالل الأ�شهر
الأوىل لتف�ش ��ي املر� ��ض رغم ندرتها
وارتف ��اع �أ�سعاره ��ا ،لك ��ن التزامهم
تراج ��ع يف الأ�شه ��ر الأخ�ي�رة عل ��ى
غيت
وقع �أزم ��ة اقت�صادي ��ة خانقة رّ
�أولويات الكثري منهم.
وعن ��د التج ��ول يف �ش ��وارع بغداد،
يالحظ عدد الأ�شخا�ص القليل الذين
ي�ضع ��ون كمام ��ات ،رغ ��م توافره ��ا
بكمي ��ات كب�ي�رة يف ال�صيدلي ��ات
وحتى لدى الباعة املتجولني.
ويف �صيدلية مبنطقة زيونة ببغداد،
يقول �أح ��د الزبائن ،وه ��و ع�سكري
متقاع ��د رف� ��ض ذك ��ر ا�سم ��ه "عندما
�أجت ��ول مع زوجتي وا�ضعني كمامة
يف الطريق ،ينظر لنا كثريون ك�أننا
نقوم ب�أمر خاطئ".
م ��ن جهته يقول �أح ��د امل�شرفني على
ال�صيدلي ��ة ناف ��ع فرا� ��س ( 23عاما)
"نبي ��ع الكمام ��ات ب�سع ��ر التكلف ��ة
تقريب ��ا ،ب�سع ��ر � 3آالف دين ��ار".
وي�ضي ��ف "نحر� ��ص عل ��ى توف�ي�ر
من ��اذج للأطف ��ال و�أخ ��رى ب�أل ��وان
زاهية لرتغيب النا�س يف و�ضعها".
مع ذل ��ك ،تراجع الإقب ��ال على �شراء
الكمام ��ات و�سوائ ��ل التعقي ��م يف
الف�ت�رة الأخ�ي�رة ما جعله ��ا تتكد�س
يف زاوية وا�سعة من املحل بانتظار
من ي�شرتيها.
يف�س ��ر فرا� ��س الأم ��ر بوج ��ود
"�إح�سا�س عام برتاجع حدة الوباء
�أدى �إىل �إهمال" ،رغم �أن الفايرو�س
م ��ا زال ي ��ودي بحي ��اة ع�ش ��رات
العراقيني يوميا (تراوحت الوفيات
اليومي ��ة ب�ي�ن  69و 24خالل ال�شهر
املا�ضي).
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ق ��ار" .قال �شه ��ود عيان لـ(امل ��دى) �إن
"�آالف املتظاهري ��ن احت�ش ��دوا عن ��د
ج�س ��ر النب ��ي �إبراهي ��م ع�ص ��ر ي ��وم
االثن�ي�ن لغر� ��ض التوج ��ه اىل �ساحة
احلبوبي �إال �أن القوات الأمنية قامت
مبنعهم ما �أدى اىل اندالع �أعمال عنف
ومواجهات بني املتظاهرين وعنا�صر
الق ��وات الأمني ��ة" .و�أردف �أن
"املواجه ��ات حتولت اىل عمليات كر
وفر بني القوات الأمنية واملتظاهرين
� ،إذ جرى تعقب ومالحقة املتظاهرين
يف الأز ّقة وال�شوارع الفرعية".
 التفا�صيل �ص4
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ت�سب ��ب تع�ث�ر املفاو�ضات بني احلكوم ��ة االحتادية ووف ��د �إقليم
كرد�ست ��ان بت�أجي ��ل جمل� ��س ال ��وزراء مناق�ش ��ة م�ش ��روع قانون
املوازنة االحتادية لعام  2021الذي يعاين من �شحة يف �إاليرادات وزيادة
يف نفقات وارتفاع يف العجز الذي ي�صل اىل  100تريليون دينار.
ودخل ��ت الق ��وى ال�شيعية على خ ��ط اخلالفات القائمة بني بغ ��داد واربيل،
وه ��ددت بتمري ��ر م�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة بالأغلبي ��ة
ال�سيا�سي ��ة ،االمر الذي اعرت� ��ض عليه رئي�س الربمل ��ان حممد احللبو�سي،
م�شرتطا ا�ستالم املوازنة بتحقيق التوافقات ال�سيا�سية على ارقامها.
ويق ��ول جمال كوجر ،ع�ض ��و اللجنة املالية النيابي ��ة يف ت�صريح لـ(املدى)
ان "�أ�سب ��اب ع ��دم مناق�شة م�ش ��روع قانون املوازن ��ة االحتادية لعام 2021
يف جل�س ��ة جمل�س الوزراء هي اخلالف ��ات القائمة بني احلكومة االحتادية
والوف ��د الك ��ردي" ،م�ؤك ��دا �أنهم ��ا "مل يتو�ص�ل�ا �إىل اتفاق يق�ض ��ي بتنظيم
عملية ت�صدير وبيع النفط".
وترتك ��ز املفاو�ض ��ات الت ��ي يجريه ��ا الوف ��د الكرد�ست ��اين م ��ع امل�س�ؤولني
احلكومي�ي�ن يف العا�صم ��ة بغ ��داد على قان ��ون متويل العجز ال ��ذي �شرعه
جمل� ��س النواب ال�شه ��ر املا�ضي ،وعلى م�شروع قان ��ون املوازنة االحتادية
لعام .2021
وي�ضي ��ف كوج ��ر �أن "املفاو�ضات بني الفريق�ي�ن ب�ش�أن قان ��ون املوازنة قد
تعرثت و�أ�صبحت معق ��دة ،بعد ا�شرتاط بغداد على �أربيل ت�سليمها ()460
�ألف برميل نفط يومي ��ا ،مقابل ت�سديدها ح�صة الإقليم يف م�شروع قانون
املوازنة االحتادية لعام ."2021
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نادية هناوي بني ( ق�صة
الق�صة) و( اجلدل النقدي)

فورن بولي�سي :العراق متجه
النهيار مايل يف غ�ضون � 6أ�شهر
 ترجمة /حامد �أحمد

دار الأزياء العراقية ت�شارك يف حفل ختام معر�ض العراق الدويل للكتاب الذي يقام يوم ال�سبت املقبل

اتفاق��ات مبدئية لت�ش��كيل الكتل��ة الأكرب بع��د االنتخابات

�أك ��د �ص�ل�اح العبي ��دي ،الناط ��ق
با�س ��م زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�ص ��در� ،أم� ��س الثالث ��اء� ،أن ��ه ال
مان ��ع من ت�ش ��كيل �أي حتالف خ ��ارج البيت
ال�ش ��يعي ،كذل ��ك و�أ�ش ��ار اىل �أن ح�ص ��ول
التيار على رئا�س ��ة الوزراء مرهون بنتائج
االنتخاب ��ات ،واعت�ب�ر مراقب ��ون ان ه ��ذا

 بغداد /حممد �صباح

البلد مدان  80مليار دوالر

ال�صدريون :ح�صولنا على رئا�سة احلكومة مرهون بنتائج االنتخابات
 بغداد /املدى

مقرتح لرفع بدل الدوالر
�إىل  1500دينار..
والقوى ال�شيعية تهدد
ب�إقرار املوازنة بالأغلبية
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�إدارة الزوراء
ترف�ض ان�ضمام
العبيها �إلى
المنتخب الوطني!

 بغداد� /أ ف ب

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

"الوعد ال�صادق" ..اعتقال  1000مطلوب و�ضغوط الع�شائر تعرقل التقدم

نط ��اق الدولة ،لك ��ن يقدر ب�ضعف نفو�س الع ��راق ،البالغ
عدده ��م نح ��و  40مليون .ويق ��ول م�س� ��ؤول امني �سابق
يف الب�صرة لـ(املدى) ان "عمليات جمع ال�سالح واعتقال
املطلوب�ي�ن يف املدينة ناجحة بن�س ��ة  ،%30ب�سبب تدخل
ف�صائ ��ل م�سلح ��ة وع�شائر" .وم ��ع بدء عملي ��ات "ح�صر
ال�س�ل�اح" ،انك�ش ��ف عن�ص ��ر جديد ،حيث جت ��ري جتارة
وا�سع ��ة ،خا�صة يف اجلن ��وب ،لتهريب ال�س�ل�اح على يد
جهات م�سلحة وع�شائر.
وي�ضي ��ف امل�س�ؤول ال�سابق الذي طل ��ب عدم ن�شر ا�سمه:
"ال�س�ل�اح ال ينته ��ي يف الب�ص ��رة ،والع�شائ ��ر ت�صله ��ا
معلومات م ��ن ابنائها واقاربها يف االجه ��زة االمنية عن
موعد تلك احلمالت فيتم اخفا�ؤها".

follow us on our Website
or download Al Mada App on stores

الت�ص ��ريح ه ��و تراجع ع ��ن موقف ال�ص ��در
ب�ش�أن االنتخابات.
وق ��ال العبي ��دي ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �ص ��حفي
تابعته (املدى) �إنه "م ��ن املبكر احلديث عن
حتالف ��ات" ،م�ش�ي�را يف الوقت ذات ��ه �إىل �أن
"الأبواب م�ش ��رعة ومفتوح ��ة �أمام القوى
الوطنية وال مانع من ت�شكيل حتالف خارج
البيت ال�شيعي".
ولف ��ت �إىل �أن "ترمي ��م البي ��ت ال�ش ��يعي ال

يعني حتالفا طائفيا ،و�أن احلديث عن تويل
من�ص ��ب رئا�س ��ة الوزراء مبني عل ��ى نتائج
االنتخابات".
و�أ�شار �إىل �أن "عملية الإ�صالح يف البالد ما
زالت متعرثة ال �س ��يما يف حماربة الف�ساد"،
م�ضيف� � ًا �أن "زعي ��م التيار ال�ص ��دري مقتدى
ال�صدر دعا �إىل �أن تكون االنتخابات املقبلة،
خالية من الوجوه القدمية".
من جانبه �أ�شاد امل�س�ؤول الإعالمي ملكتب .

اىل ذل ��ك ،حت ��دث النائ ��ب ال�ساب ��ق عبا� ��س
البيات ��ي� ،أم�س ،ع ��ن وجود اتف ��اق مبدئي،
ب�ش� ��أن طبيع ��ة التحالف ��ات ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن
الأح ��زاب والق ��وى الت ��ي �ستخو� ��ض غمار
ال�سب ��اق االنتخاب ��ي ،فيم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن
ع ��زوف تل ��ك الكت ��ل ع ��ن حتالف ��ات م ��ا قبل
االنتخاب ��ات يع ��ود �إىل اعتم ��اد الدوائ ��ر
االنتخابية املتعددة.
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جتهيز � 5أر�صفة من �أ�صل  90وطرق ًا ومن�ش�آت

�أزم ��ة جدي ��دة يعي�شه ��ا
الع ��راق ه ��ي �آخ ��ر �شيء
ق ��د يع ��وز ل ��ه الرئي� ��س االمريك ��ي
املنتخ ��ب جو بايدن .ول�سوء احلظ
ف ��ان ه ��ذه االزم ��ة ق ��د ت�ش ��كل �أول
م�شكل ��ة يواجهه ��ا �ضم ��ن �سيا�سته
اخلارجي ��ة .وتق ��ول جمل ��ة ف ��ورن
بولي�س ��ي االمريكي ��ة يف تقرير لها
ان الع ��راق متج ��ه النهي ��ار م ��ايل،
وفيما يلي ن�ص التقرير :يف خ�ضم
حالت ��ه اله�شة احلالية ،فان اخلراب
املايل م ��ن املحتم ��ل ان ي� ��ؤدي اىل
تهاوي نظامه ال�سيا�سي ،والذي قد
ي�ؤدي حينها ال�شعال �شرارة �صراع
داخلي �آخر.
ع�ب�ر العقدي ��ن املا�ضي�ي�ن ،خل ��ق
الف�س ��اد م�شكل ��ة ذات حدي ��ن يف
العراق .حكومات العراق املتعاقبة

�إكم��ال مين��اء الف��او ي�س��تغرق � 45ش��هر ًا خالي��ة م��ن املعرق�لات

 بغداد /املدى

�سي�ستغ ��رق العمل يف ميناء
الفاو الكب�ي�ر � 45شهرا ــ يف
حال مل حتدث �أية معرقالت.
وخ�ل�ال ه ��ذه امل ��دة �ستكم ��ل �شرك ��ة
"دايوو" الكورية التي تقرتب من ك�سب
املناق�صة � 5أر�صفة فقط من �أ�صل .90
وق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة النزاه ��ة النيابي ��ة
يو�س ��ف الكالب ��ي �إن ،االجتماع عقد يف
وزارة النق ��ل بح�ض ��ور جلن ��ة النزاه ��ة
و�أغل ��ب الن ��واب املتخ�ص�صني يف جلنة
اخلدمات واملالية لالطالع على تفا�صيل
امل�ش ��روع ،م�ضيف� � ًا �أن ال�شركة ال�صينية
لي� ��س له ��ا �أي اخت�صا� ��ص به ��ذا ال�ش�أن

ولهذا ا�ستبعدت من امل�شروع.
و�أك ��د الكالب ��ي اي�ض ��ا ان عق ��د ال�شركة
ال�صيني ��ة بالتفاو� ��ض �أك�ث�ر �سع ��را من
ال�شرك ��ة الكوري ��ة بتفا�صيله ��ا ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل وج ��ود �أ�شخا�ص ي�سع ��ون لتعطيل
وت�أخري ميناء الفاو.
وك�ش ��ف الكالب ��ي ان "اكتم ��ال املين ��اء
ي�ستغرق � 45شهر ًا ،بخم�سة �أر�صفة من
�أ�ص ��ل  90ر�صيف ��ا ،لكن البن ��ى التحتية
والطري ��ق الوا�ص ��ل والكث�ي�ر م ��ن بنى
اخلدمات �ستكون منجزة".
وب�ش� ��أن مو�ض ��وع عم ��ق املين ��اء املثري
للجدل ق ��ال الكالبي �إن ��ه� ،سيكون لدينا
مين ��اء بعم ��ق  19م�ت�را و 8بالع�ش ��رة،
وي�ستقب ��ل بواخر م ��ن � 10آالف اىل 25

�ألف حاوية.
ويجع ��ل امليناء ح ��ال اكتمال ��ه ،العراق،
املحط ��ة الرئي�س ��ة يف م�ش ��روع الطريق
ال ��دويل ال�ب�ري والبح ��ري "طري ��ق
احلري ��ر" الراب ��ط ب�ي�ن قارت ��ي �آ�سي ��ا
و�أوروب ��ا ،ح�س ��ب وزي ��ر النق ��ل نا�صر
ح�سني ال�شبلي.
وم ��ن املتوق ��ع �أن يوف ��ر تنفي ��ذ (طريق
احلري ��ر) ع�ب�ر الع ��راق� ،آالف الوظائف
وم ��ردودا اقت�صاديا كبريا للبلد ،يوازي
�إيرادات النفط املالية.
و�أعلن ��ت ال�شرك ��ة العام ��ة للموان ��ئ،
االثن�ي�ن ،ا�ستبع ��اد ال�شرك ��ة ال�صيني ��ة
من املناف�س ��ة واختيار �شرك ��ة "دايوو"
الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبري.

وق ��ال مدي ��ر ع ��ام املوان ��ئ فرح ��ان
الفرطو�سي يف ت�صريح ن�شرته (املدى)
يف عدده ��ا ال�سابق �إن "ق ��رار  63ل�سنة
 2019ال ��ذي يحي ��ل العم ��ل و�صيغ ��ة
العر� ��ض الوحي ��د اىل �شرك ��ة داي ��وو
الكوري ��ة ،حي ��ث ال ميك ��ن تخط ��ي ه ��ذا
القرار" ،الفتا اىل �أن "ال�شركة ال�صينية
مل تتقدم ب�ش ��كل ر�سمي ومت ا�ستبعادها
لعدم تخ�ص�صها يف بناء املوانئ".
و�أ�ض ��اف �أن "�شركة دايوو الكورية هي
التي وقع عليها االختيار لتنفيذ م�شروع
ميناء الفاو الكبري" ،مبينا �أن "ال�شروع
بتنفي ��ذ العم ��ل م ��ن قب ��ل �شرك ��ة دايوو
الكورية �سيتم بعد الإقرار داخل جمل�س
الوزراء خالل جل�سته املقبلة".

ال�ضعيف ��ة املتواطئ ��ة ال�شمولي ��ة
كر�س ��ت اهتمامه ��ا ب ��ان كل ح ��زب
�سيا�س ��ي كبري يح�صل على او يدير
اح ��دى ال ��وزارات �أو اك�ث�ر .انه ��م
اداروا ه ��ذه البريوقراطي ��ات لي�س
ل�صال ��ح البل ��د ب ��ل لتك ��ون �شبكات
حم�سوبية �ضخم ��ة للف�ساد متت�ص
م ��وارد النف ��ط لتمرره ��ا اىل م ��ن
ينتخبونهم وي�صوت ��ون لهم مقابل
احل�ص ��ول عل ��ى وظائ ��ف وعق ��ود
وامتي ��ازات اخ ��رى .اه ��دار امل ��ال
العني ��ف ه ��ذا ق ��د ادى اىل خنق ما
كان يتمت ��ع ب ��ه القط ��اع اخلا� ��ص
�سابق ��ا ،ويعن ��ي ذل ��ك ان ��ه مل يع ��د
هن ��اك بدي ��ل ع ��ن وظائ ��ف القطاع
العام .نتيجة لذلك فان احلكومة قد
ا�صبحت حاليا اكرب م�صدر ت�شغيل
للموظفني وتكون هي م�س�ؤولة عن
معي�شتهم.
 التفا�صيل �ص2
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قوى �شيعية تهدد ب�إقرار موازنة  2021بالأغلبية بعد تعرث املفاو�ضات مع �أربيل
 بغداد /حممد �صباح

دين ��ار ،ف�ضال ع ��ن زيادة ع ��دد املوظفني
واملتقاعدي ��ن ،م ��ع �إدراج مين ��اء الف ��او
�ضم ��ن امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة للع ��ام
املقب ��ل" ،م�ضيف ��ا ان "الإي ��رادات بقيت
كما ه ��ي" .ويتوقع خ�ب�راء يف املال �أن
تواج ��ه موازن ��ة الع ��ام  2021حتديات
ت�ؤخ ��ر �إقراره ��ا يف جمل� ��س الن ��واب
يف مقدمته ��ا حتديد ن�سب ��ة ح�صة �إقليم
كرد�ستان يف املوازنة ،و�إمكانية تنظيم
عملية ت�سليم الإي ��رادات النفطية وغري
النفطي ��ة للمركز .ويرى ع�ض ��و اللجنة
املالي ��ة النيابية �أن "�سع ��ر �صرف دوالر
وبي ��ع النفط �سي�ؤث ��ران على العجز يف
قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة م ��ن خالل
تغي�ي�ر �سع ��ر بيعهم ��ا مم ��ا �سينعك� ��س
ب�ش ��كل ايجاب ��ي عل ��ى تخفي� ��ض عج ��ز
املوازن ��ة" ،مرجح ��ا �أن "ارتف ��اع �سع ��ر
ال�ص ��رف يف الوق ��ت احل ��ايل ل ��ه عالقة
ب�سيا�س ��ة احلكوم ��ة القادم ��ة ملعاجل ��ة
م�شكلة عجز املوازنة العامة".
وارتفعت �أ�سع ��ار الدوالر الأمريكي يف
الأ�س ��واق العراقي ��ة من ��ذ ي ��وم الإثن�ي�ن
املا�ض ��ي ،لت�ص ��ل �إىل �أكرث من � 132ألف
دينار مقابل كل  100دوالر يف بغداد.

ت�سبب تعثـر املفاو�ضات بني
احلكومة االحتادية ووفد
�إقليم كرد�ستان بت�أجيل
جمل�س الوزراء مناق�شة
م�شروع قانون املوازنة
االحتادية لعام  2021الذي
يعاين من �شحة يف �إاليرادات
وزيادة يف نفقات وارتفاع يف
العجز الذي ي�صل اىل 100
تريليون دينار.
ودخلت القوى ال�شيعية على
خطة اخلالفات القائمة
بني بغداد واربيل ،وهددت
بتمرير م�سودة م�شروع قانون
املوازنة العامة بالأغلبية
ال�سيا�سية ،االمر الذي اعرت�ض
عليه رئي�س الربملان حممد
احللبو�سي ،م�شرتطا ا�ستالم
املوازنة بتحقيق التوافقات
ال�سيا�سية على ارقامها.

اخلالفات تتفاقم وتعرقل �إقرار املوازنة
ويق ��ول جم ��ال كوج ��ر ،ع�ض ��و اللجن ��ة
املالي ��ة النيابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
ان "�أ�سباب عدم مناق�شة م�شروع قانون
املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام  2021يف
جل�سة جمل� ��س الوزراء ه ��ي اخلالفات
القائمة بني احلكومة االحتادية والوفد
الكردي" ،م�ؤكدا "�أنهما مل يتو�صال �إىل
اتف ��اق يق�ض ��ي بتنظي ��م عملي ��ة ت�صدير
وبيع النفط".
وترتكز املفاو�ضات التي يجريها الوفد
الكرد�ستاين مع امل�س�ؤولني احلكوميني
يف العا�صمة بغداد عل ��ى قانون متويل
العج ��ز ال ��ذي �شرع ��ه جمل� ��س الن ��واب
ال�شه ��ر املا�ضي ،وعلى م�ش ��روع قانون
املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام .2021

�أحد مكاتب
ال�صريفة...
ار�شيف
وي�ضي ��ف كوج ��ر �أن "املفاو�ض ��ات بني
الفريق�ي�ن ب�ش� ��أن قان ��ون املوازن ��ة ق ��د
تعرثت و�أ�صبحت معقدة ،بعد ا�شرتاط
بغداد على �أربيل بت�سليمها (� )460ألف
برمي ��ل نف ��ط يومي ��ا ،مقاب ��ل ت�سديدها
ح�ص ��ة الإقلي ��م يف م�ش ��روع قان ��ون
املوازنة االحتادية لعام  ."2021وتريد
بغ ��داد من اربي ��ل ت�سليم �إي ��رادات نفط
الإقليم واملنافذ احلدودية �إىل احلكومة
االحتادية مقابل �صرف رواتب موظفي
كرد�ست ��ان ،لكن امل�س�ؤول�ي�ن يف الإقليم
يرون �أن الأزمة مع بغداد لن حتل حتى

�إذا مت ت�سليمها �إيرادات النفط.
الإقليم يرف�ض عر�ض
احلكومة
ويلف ��ت النائ ��ب الك ��ردي �إىل �أن "�إقليم
كرد�ست ��ان رد عل ��ى طل ��ب احلكوم ��ة
ع�ب�ر وف ��ده التفاو�ض ��ي املتواج ��د يف
بغ ��داد ب ��ان نفط ��ه لي� ��س له وح ��ده ،بل
لدي ��ه �ش ��ركات نفطي ��ة ،وبالت ��ايل كيف
ل ��ه ت�سدي ��د م�ستحق ��ات ه ��ذه ال�شركات
يف ح ��ال ت�سلي ��م كل النف ��ط �إىل �شرك ��ة
�سومو؟".

وي�ؤك ��د رئي�س كتلة االحت ��اد الإ�سالمي
الكرد�ست ��اين يف جمل� ��س الن ��واب� ،أن
"اربي ��ل اقرتحت على بغداد دفع �أقيام
النف ��ط (مبال ��غ بي ��ع النف ��ط) ب ��دال م ��ن
ت�سليم ��ه �إىل �شرك ��ة �سوم ��و الوطني ��ة
للت�ص ��رف ب ��ه" ،الفت ��ا �إىل �أن "ه ��ذه
اخلالفات �أخرت مناق�شة املوازنة".
ومل ي ��درج جمل� ��س ال ��وزراء م�ش ��روع
قان ��ون املوازنة االحتادي ��ة لعام 2021
عل ��ى ج ��دول �أعم ��ال جل�ست ��ه �أم� ��س
الثالث ��اء ،بح�سب ت�صريح ��ات �صحفية
لوزي ��ر التخطيط خالد بت ��ال ،م�ؤكدا ان

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ا�ستلمت
املوازن ��ة لك ��ن االنته ��اء م ��ن مناق�شته ��ا
�سيتم خالل الأيام الأربعة املقبلة.
وب�ي�ن بتال م�شروع القان ��ون حدد �سعر
برمي ��ل النفط ب� �ـ  42دوالر ًا ،فيما بلغت
روات ��ب املوظف�ي�ن وخم�ص�صاته ��م يف
املوازنة بحدود  50تريليون دينار.
رغبة �شيعية لإقرار املوازنة
بالأغلبية
ويلف ��ت كوج ��ر �إىل �أن "رئي� ��س جمل�س
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي يف �آخ ��ر

اجتماع له مع الرئا�سات الثالث والقوى
ال�سيا�سي ��ة ،طال ��ب م ��ن املجتمع�ي�ن
بتحقيق التواف ��ق ال�سيا�سي قبل عر�ض
قانون املوازنة االحتادية".
وك�ش ��ف النائ ��ب الك ��ردي ع ��ن "وجود
رغب ��ة لتمري ��ر قان ��ون املوازن ��ة العامة
بالأغلبية ال�شيعي ��ة دون موافقة القوى
الكرد�ستاني ��ة" .ويذك ��ر النائب الكردي
�أن "م ��ن بني امل�ش ��اكل التي �أخرت اقرار
قان ��ون املوازن ��ة ه ��و رف� ��ض جمل� ��س
الن ��واب الت�صوي ��ت عل ��ى العج ��ز الذي
ي�ت�راوح ب�ي�ن � 80إىل  100تريلي ��ون

احلكومة تتعمد الت�أخري
م ��ن جهت ��ه ،يعتق ��د املخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �صال ��ح الهما�ش ��ي يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "احلكوم ��ة
تعم ��دت ت�أخ�ي�ر �إر�سال قان ��ون املوازنة
االحتادي ��ة �إىل جمل� ��س الن ��واب �ضمن
التوقيت ��ات الت ��ي حددها قان ��ون الدين
العام من اج ��ل متريرها ب�سرعة" ،الفتا
�إىل ان "املوازن ��ة تع ��اين م ��ن م�شكلتني
رئي�ست�ي�ن الأوىل يف انخفا� ��ض كميات
النفط امل�ص ��درة ،وتذبذب �أ�سعار النفط
يف الأ�س ��واق العاملي ��ة" .وي�ضي ��ف
الهما�ش ��ي �أن "اله ��دف من ه ��ذا الت�أخري
هو �إح ��راج جمل�س الن ��واب والإ�سراع
يف متريرها" ،مبينا ان "اغلب الت�أخري
احلا�ص ��ل يكم ��ن يف اخلالف ��ات الدائرة
ب�ش�أن حتديد �سع ��ر �صرف دوالر ،حيث
ان هن ��اك مقرتحات تدفع ان يكون �سعر
ال�صرف  1270و�أخرى تقرتح ان يكون
 1300او  1400وثالث ��ة تدفع �أن يكون
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البلد مدان  80مليار دوالر ويقرتب من البدء بطبع العملة

ف��ورن بولي�س��ي :الع��راق متج��ه النهي��ار م��ايل يف غ�ض��ون � 6أ�شه��ر

 ترجمة /حامد �أحمد
�أزمة جديدة يعي�شه ��ا العراق هي �آخر �شيء قد
يعوز له الرئي�س االمريكي املنتخب جو بايدن.
ول�س ��وء احلظ فان ه ��ذه االزمة ق ��د ت�شكل �أول
م�شكلة يواجهها �ضمن �سيا�سته اخلارجية.
وتق ��ول جمل ��ة ف ��ورن بولي�س ��ي االمريكية يف
تقرير لها ان العراق متجه النهيار مايل ،وفيما
يلي ن�ص التقرير:
يف خ�ضم حالت ��ه اله�شة احلالي ��ة ،فان اخلراب
املايل من املحتم ��ل ان ي�ؤدي اىل تهاوي نظامه
ال�سيا�س ��ي ،وال ��ذي ق ��د ي� ��ؤدي حينه ��ا ال�شعال
�شرارة �صراع داخلي �آخر.
عرب العقدي ��ن املا�ضي�ي�ن ،خلق الف�س ��اد م�شكلة
ذات حدي ��ن يف الع ��راق .حكوم ��ات الع ��راق
املتعاقبة ال�ضعيفة املتواطئة ال�شمولية كر�ست
اهتمامها ب ��ان كل حزب �سيا�س ��ي كبري يح�صل
عل ��ى او يدير اح ��دى ال ��وزارات �أو اكرث .انهم
اداروا ه ��ذه البريوقراطي ��ات لي� ��س ل�صال ��ح
البل ��د ب ��ل لتك ��ون �شب ��كات حم�سوبي ��ة �ضخمة
للف�ساد متت� ��ص موارد النف ��ط لتمررها اىل من
ينتخبونه ��م وي�صوت ��ون لهم مقاب ��ل احل�صول
على وظائف وعقود وامتيازات اخرى.
اه ��دار امل ��ال العنيف ه ��ذا ق ��د ادى اىل خنق ما
كان يتمت ��ع به القطاع اخلا� ��ص �سابقا ،ويعني
ذل ��ك انه مل يعد هناك بدي ��ل عن وظائف القطاع
الع ��ام .نتيج ��ة لذلك فان احلكوم ��ة قد ا�صبحت
حالي ��ا اكرب م�ص ��در ت�شغي ��ل للموظفني وتكون
هي م�س�ؤولة عن معي�شتهم.
لي�س ��ت هن ��اك غرابة يف ان ي ��زداد عدد موظفي
الدول ��ة منذ ع ��ام  2004ثالثة ا�ضع ��اف عددهم
قبل ع ��ام  ،2003وان احلكومة تق ��وم بت�سديد
م ��ا ن�سبت ��ه  %400اك�ث�ر من روات ��ب عما كانت
ت�س ��دده قب ��ل  15عام ��ا .وله ��ذا ف ��ان احلكوم ��ة
وموارده ��ا النفطية قد ا�صبحت مبثابة امل�شغل
الرئي� ��س لالقت�ص ��اد العراقي واملم ��ول لل�شعب

العراقي.
النتيج ��ة ه ��ي ان حكومة بغداد حتت ��اج �شهريا
اىل  5ملي ��ارات دوالر لت�سديد رواتب موظفني
وم�ستحقات تقاعدية ،ف�ضال عن  2مليار �أخرى
لتغطية كلف ت�شغيلية وخدمات ا�سا�سية.
ولك ��ن مع تف�شي وب ��اء كورونا وانهيار ا�سعار
النف ��ط تراجع دخل العراق ال�شهري اىل ما بني
 2.5و  3.5ملي ��ار دوالر .ه ��ذا يعني ان العجز
ال�شه ��ري حلكومة بغ ��داد االن ي�ت�راوح ما بني
 3.5اىل  4.5مليار دوالر.
الع ��راق يع ��اين االن م ��ن ت�ض ��ا�ؤل ب�سيول ��ة
نقدي ��ة ال متكنه من �سد ه ��ذا العجز .ويف �شهر
ت�شري ��ن االول ق ��ال وزي ��ر املالية عل ��ي عالوي

يف اح ��د ت�صريحات ��ه ب ��ان "احتياطي ��ات البنك
املرك ��زي تق ��ف عن ��د  53ملي ��ار دوالر" .ومن ��ذ
ذلك احل�ي�ن �صوت الربملان عل ��ى قانون متويل
العجز لتمكني احلكومة من االقرتا�ض لت�سديد
مرتبات ت�شرين االول وت�شرين الثاين وكانون
االول لعام .2020
وا�ستنادا مل�صادر حكومية ومقرتحات ميزانية
ف ��ان جمم ��وع الدي ��ون الكلي ��ة للع ��راق و�صلت
لرق ��م �صاع ��ق وه ��و  80ملي ��ار دوالر ،وهذا ما
اج�ب�ر احلكومة عل ��ى تخ�صي�ص اك�ث�ر من 12
مليار دوالر م ��ن ميزانيتها �سنويا لت�سديد هذه
الدي ��ون م ��ع فوائده ��ا .وكل هذه ت�ش ��كل اعباء
ا�ضافية على ميزانية الدولة التي تعاين العجز

ا�صال.
احتياطي ��ات الع ��راق م ��ن العمل ��ة ال�صعب ��ة قد
تعاين هبوطا خطرا بحلول �صيف عام .2021
وق ��د ي�ؤدي ذلك اىل افال� ��س احلكومة من النقد
لت�سديد اغلب التزاماتها اجلارية والثانوية.
وا�ستن ��ادا مل�س�ؤول�ي�ن عراقي�ي�ن ،ان ��ه ب�سب ��ب
الت�ض ��ا�ؤل احل ��ايل يف احتياط ��ي الع ��راق م ��ن
العمل ��ة ،يتم حالي ��ا اجبار احلكوم ��ة على طبع
�أم ��وال لت�سدي ��د م�ستحق ��ات القرو� ��ض الت ��ي
تغطي كلف الرواتب والنفقات الت�شغيلية ،مما
�سي�ؤدي ذلك اىل خطورة اطالق العنان لت�ضخم
عنيف.
وب�سب ��ب خماط ��ر الت�ضخ ��م غ�ي�ر املدرو�س ��ة

حقل نفطي جنوب العراق �..أر�شيف
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ف ��ان بغداد ق ��د ت�ضط ��ر قريبا بدال م ��ن ذلك اىل
تخفي� ��ض قيم ��ة الدين ��ار ،ولك ��ن ه ��ذا اخلي ��ار
اي�ض ��ا تت�ضمنه خماط ��ر �سيا�سي ��ة واقت�صادية
كربى .خي ��ار تخفي� ��ض قيمة العمل ��ة بدون ان
ت�صاحبه ��ا ا�صالحات اقت�صادي ��ة ،التي ترف�ض
قوى �سيا�سي ��ة مناق�شتها� ،ست�شل اال�ستريادات
وتقو� ��ض االدخ ��ارات وتزيد م ��ن املعاناة .من
ناحي ��ة اخ ��رى ،ف ��ان تخفي�ض قيم ��ة العملة من
املحتمل ان تت�سبب بت�ضخ ��م �آخر �أي�ضا .تبخر
العمل ��ة ال�صعبة يعني ان الع ��راق �سيكون غري
ق ��ادر قريب ��ا عل ��ى ت�سدي ��د ا�ست�ي�رادات امل ��واد
الغذائي ��ة والب�ضائ ��ع .العراق يعت�ب�ر م�ستورد
لكل �شيء تقريبا ما عدا النفط.
اذا تناق�ص تدفق االموال وقيمة الدينار تهبط،
ف ��ان الب�ضائ ��ع �ست�صب ��ح �شحيح ��ة و�سرتتف ��ع
اال�سع ��ار .اذا ما ا�ستم ��رت احلكومة ب�سحب ما
تبق ��ى من ر�صي ��د يف البنك املرك ��زي عند البدء
بتخفي� ��ض قيم ��ة العملة ،فان الدين ��ار قد يهبط
هبوطا حرا يف غ�ضون �ستة ا�شهر.
ق�س ��م م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن احلكومي�ي�ن ي�أمل ��ون
بب�ساط ��ة ان تنقذه ��م ارتفاع ��ات ا�سع ��ار النفط
املتوقعة خالل العام القادم.
ولك ��ن وفق ��ا لع ��دة حملل�ي�ن نفطيني ف ��ان ن�سبة
الزي ��ادة املتوقع ��ة باال�سعار لن تك ��ون اكرث من
 10اىل  ،%15وهذه الن�سبة بعيدة جدا عن حل
ازمة العراق احلالية.
اذا مل يتمك ��ن الع ��راق م ��ن اال�ستم ��رار بدف ��ع
مرتب ��ات ونفق ��ات ت�شغيلي ��ة وكل ��ف حكومي ��ة
�صغ�ي�رة ،فق ��د ي� ��ؤدي ذل ��ك لعواق ��ب وخيم ��ة.
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي اعل ��ن
�صراحة هذا االنذار اخلا�ص باحل�سابات املالية
خالل م�ؤمتر �صحفي بتاريخ  17ت�شرين الأول
بقول ��ه "�أنا احذركم م ��ن الآن� ،سنواجه م�شكلة
ت�سديد رواتب �شهر كانون الثاين".
كونه رج ��ل تكنوقراط ب ��دون قاع ��دة �سيا�سية
ت�سن ��ده ،فان الكاظم ��ي مل يكن ق ��ادرا على دفع

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ملناق�ش ��ة امل�شكل ��ة ،بغ�ض
النظر عن حلها.
وجود ازمة مالية قد ي�ؤدي ال حمالة اىل ا�شعال
�شرارة ا�ضطرابات واحتجاجات يف ال�شوارع.
�سيك ��ون م ��ن ال�صعب عل ��ى احلكوم ��ة احلفاظ
على اال�ستق ��رار يف حال عدم ت�سديد الرواتب.
و�ستحاول جمامي ��ع م�سلحة وق ��وى ع�شائرية
ال�سيط ��رة بالهيمن ��ة عل ��ى م�ص ��ادر متويل مثل
حق ��ول نفطي ��ة ومعاب ��ر حدودي ��ة ون�شاط ��ات
جتاري ��ة �ضخم ��ة وارا�ضي زراعي ��ة وممتلكات
خا�ص ��ة .وقد ت� ��ؤدي ه ��ذه االم ��ور املنفلتة اىل
ع ��ودة نزاعات اهلي ��ة كما كان احل ��ال يف البلد
اثناء احلرب للفرتة من  2005اىل  .2007هذه
االمور والتط ��ورات قد ت� ��ؤدي اي�ضا لتدخالت
خارجي ��ة م ��ن دول اقليمية جم ��اورة لتدافع كل
منها عن م�صاحلها.
م ��ع االخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار خلط ��ورة املوق ��ف
واهمي ��ة الع ��راق بالن�سب ��ة للمنطق ��ة و�س ��وق
النفط العاملية ،فان الواليات املتحدة واملجتمع
الدويل الميكنهم الوقوف مكتويف االيدي.
م ��ن الطبيع ��ي ان الرئي�س االمريك ��ي املنتخب
باي ��دن وخالل ال�ست ��ة ا�شه ��ر االوىل من حكمه
و�سط ازمة وباء كورون ��ا واالزمة االقت�صادية
الداخلية يف بالده ،فانه لن يكون قادرا على ان
يجع ��ل من ازمة العراق احدى اولوياته العليا،
ولك ��ن التحرك باقرب وقت ممك ��ن �سيكون اقل
كلف ��ة مع تف ��ادي خي ��ار ا�صعب �آخ ��ر ،عندما قد
يكون العراق يف اجتاه هبوط للهاوية.
عندم ��ا تكون ادارة الوالي ��ات املتحدة م�ستعدة
بقيادته ��ا لتق ��دمي بع� ��ض امل�ساع ��دة ،فان ��ه م ��ن
املحتمل ان تتقدم بلدان اخرى لتقدمي جزء من
امل�ساعدة.
م�ؤ�س�س ��ات مالي ��ة دولي ��ة مث ��ل البن ��ك ال ��دويل
و�صندوق النقد الدويل وبلدان اخلليج وحتى
ق�س ��م من البلدان االوروبية وبلدان �شرق �آ�سيا
من املتوقع ان تتربع ببع�ض املال.
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"الوعد ال�صادق" ..اعتقال
 1000مطلوب وم�صادرة
 2000قطعة �سالح و�سيارة

سياسة

مالحقة ال�سالح المنفلت :عمليتان يتيمتان في بغداد
ومي�سان ..والب�صرة ع�صية

 اق����ارب م��ت��ن��ف��ذي��ن ف��ي ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة ي�����س��رب��ون ت��وق��ي��ت��ات ال��ح��م�لات

 المطلوبون المعلن اعتقالهم يعادلون ربع عدد مذكرات القب�ض المتوقفة لأ�سباب ع�شائرية

 بغداد /متيم احل�سن
اكرث من � 3آالف مطلوب وقطعة �س�ل�اح
و�س ��يارة خمالف ��ة مت جمعه ��ا يف 12
حملة ع�سكري ��ة نفذت يف الب�صرة خالل
اال�شهر الثالثة املا�ضية.
و�شمل ��ت هذه العملي ��ات  15منطقة يف
الب�ص ��رة وم ��ن املفرت� ��ض ان ت�ستم ��ر،
بح�س ��ب جه ��ات ر�سمي ��ة ،للو�صول اىل
"�صفر �سالح وجمرم" يف املدينة.
لكن جه ��ات اخ ��رى يف الب�ص ��رة ت�شكك
به ��ذه االرقام ،وت�ش�ي�ر اىل ان مطلوبني
تت�سرت عليهم ع�شائر وف�صائل م�سلحة.
وبنف� ��س اال�سل ��وب اوق ��ف حتال ��ف
الع�شائ ��ر والف�صائ ��ل حم�ل�ات اخ ��رى
لتطويق ال�س�ل�اح يف مي�سان ،با�ستثناء
حملة واحدة يتيمة.
واكد رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
قبل اكرث م ��ن  3ا�شهر� ،ضرورة "فر�ض
هيب ��ة الدولة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن حكومته
"ورثت ترك ��ة ثقيلة" تتعلق بـ"ال�سالح
املنفلت".
وال توجد ارق ��ام ر�سمية حلجم ال�سالح
الواقع خ ��ارج نطاق الدول ��ة ،لكن يقدر
ب�ضعف نفو� ��س الع ��راق ،البالغ عددهم
نحو  40مليون.
قوة �أمنية
وق ��ال الكاظمي �آن ��ذاك ،بعد زي ��ارة ملقر
ت�ضع اليد على
ا�سلحة متو�سطة
قيادة العملي ��ات امل�شرتكة يف بغداد� ،إن
وخفيفة..
ال�س�ل�اح املنفلت ي�شكل "خط ��ر ًا حقيقي ًا
ار�شيف
على املجتمع ...وعرقلة الإعمار".
ووج ��ه رئي� ��س ال ��وزراء بح�س ��ب بيان
 م�س���ؤول �أمن��ي �ساب��ق :بع���ض الع�شائ��ر ت�شت��رط �إ�سق��اط التهم��ة ع��ن �أفراده��ا مقاب��ل �إيق��اف النزاع��ات
حكوم ��ي الأجه ��زة الأمني ��ة بـ"فر� ��ض
هيب ��ة الدولة ،ومواجهة كل ما يهدد �أمن
�إخفاء ال�سالح
وي�ضي ��ف امل�س�ؤول ال�ساب ��ق الذي طلب ال�صن ��ع ،ما يدل على دخول �سالح جديد
وا�ستقرار البلد".
ع�سكريت�ي�ن ،بح�س ��ب ت�صري ��ح قائ ��د طارئ".
ويف فج ��ر ي ��وم  5ايل ��ول ،انت�ش ��رت ال�شرطة ال�سابق يف املدينة ر�شيد فليح .ويف ع�شي ��ة عملي ��ة "ح�ص ��ر ال�س�ل�اح" ،ويق ��ول م�س� ��ؤول امن ��ي �ساب ��ق يف عدم ن�شر ا�سم ��ه" :ال�سالح ال ينتهي يف للعراق.
قطع ��ات الع�سكري ��ة ب�ش ��كل مفاج ��ئ يف وبالتزامن مع انط�ل�اق عمليات "�ضبط قال ��ت بيان ��ات لتل ��ك اجلماع ��ات ان الب�ص ��رة لـ(امل ��دى) ان "عملي ��ات جم ��ع الب�ص ��رة ،والع�شائ ��ر ت�صله ��ا معلومات باملقاب ��ل ان اال�سلح ��ة الت ��ي مت العث ��ور
�ش ��وارع بغداد ،فيم ��ا ا�ستبقت املن�صات ال�س�ل�اح" ،ب ��د�أت الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة ،احلكوم ��ة اتفق ��ت م ��ع دول خليجي ��ة ال�س�ل�اح واعتقال املطلوب�ي�ن يف املدينة من ابنائها واقاربها يف االجهزة االمنية عليه ��ا يف الب�ص ��رة ه ��ي "متو�سط ��ة"،
ناجح ��ة بن�س ��ة  ،%30ب�سب ��ب تدخ ��ل عن موعد تلك احلمالت فيتم اخفا�ؤها"� .ضمن حملتني كبريتني يف املدينة.
االلكرتوني ��ة لـ"اجلماع ��ات امل�سلح ��ة" بالرتوي ��ج الخب ��ار ب ��ان تل ��ك العمليات وغربية على "حل احل�شد ال�شعبي".
كم ��ا ه ��ددت ف�صائ ��ل اخ ��رى بـ�ض ��رب ف�صائل م�سلحة وع�شائر".
وت�شم ��ل اال�سلحة املهرب ��ة اىل الداخل ،وق ��ال مع�ي�ن احل�س ��ن ،نائ ��ب حماف ��ظ
االمر وحذرت من امل�سا�س مبقراتها.
موجهة �ضد "احل�شد ال�شعبي".
ومل تك ��رر الق ��وات االمني ��ة حم�ل�ات وقال ��ت من�ص ��ات رقمي ��ة تابع ��ة لتل ��ك "الق ��وات االمريكي ��ة" يف ح ��ال مت وم ��ع ب ��دء عملي ��ات "ح�ص ��ر ال�سالح" ،بح�س ��ب امل�ص ��در ،اال�سلح ��ة اخلفيف ��ة الب�صرة لـ(امل ��دى) ان " 12عملية نفذت
م�شابه ��ة يف بغ ��داد ،فيما الثق ��ل االكرب اجله ��ات الت ��ي تطل ��ق عل ��ى نف�سه ��ا امل�سا� ��س باحل�ش ��د ال�شعب ��ي ،كما كررت انك�ش ��ف عن�ص ��ر جدي ��د ،حي ��ث جت ��ري باال�ضافة اىل املتو�سطة وال�صواريخ� .ضم ��ن احلملت�ي�ن حت ��ى الآن ،وا�سفرت
حت ��ول اىل الب�ص ��رة ،الت ��ي يق ��در ع ��دد "املقاوم ��ة اال�سالمي ��ة" ،ان "وح ��دات تل ��ك الف�صائ ��ل با�سته ��داف رئي� ��س جت ��ارة وا�سع ��ة ،خا�ص ��ة يف اجلنوب ،وكان ��ت اغل ��ب �صواري ��خ "الكاتيو�شا" ع ��ن اعتق ��ال اكرث م ��ن  1000مطلوب،
لتهريب ال�سالح على ي ��د جهات م�سلحة التي عرثت عليها القوات االمنية والتي ونح ��و  2000قطع ��ة �س�ل�اح و�سي ��ارة
املطلوب�ي�ن فيها بنح ��و � 4آالف �شخ�ص ،خا�ص ��ة م�ستع ��دة لال�شتب ��اك القري ��ب الوزراء.
وع�شائر.
اطلق ��ت يف بغ ��داد ومدن اخ ��رى حديثة خمالفة ومظللة".
وحج ��م اال�سلح ��ة يع ��ادل فرقت�ي�ن (حرب الع�صاب ��ات) يف حال حدوث اي

النا�س تركوا �إجراءات
الوقاية با�ستثناء
الطالب والكوادر
التدري�سية

�أولويات العراقيين تغادر الكمامة:
 % 31.7من ال�سكان فقراء

 بغداد� /أ ف ب
حر� ��ص العراقي ��ون بغالبيته ��م على و�ض ��ع الكمامة
وا�ستخ ��دام و�سائ ��ل الوقاي ��ة من فايرو� ��س كورونا
خ�ل�ال الأ�شه ��ر الأوىل لتف�ش ��ي املر� ��ض رغ ��م ندرتها
وارتفاع �أ�سعاره ��ا ،لكن التزامهم تراجع يف الأ�شهر
غيت
الأخ�ي�رة عل ��ى وق ��ع �أزم ��ة اقت�صادية خانق ��ة رّ
�أولويات الكثري منهم.
وعن ��د التج ��ول يف �ش ��وارع بغ ��داد ،يالح ��ظ ع ��دد
الأ�شخا� ��ص القلي ��ل الذي ��ن ي�ضع ��ون كمام ��ات ،رغم
توافرها بكميات كب�ي�رة يف ال�صيدليات وحتى لدى
الباعة املتجولني.
ويف �صيدلي ��ة مبنطق ��ة زيون ��ة ببغ ��داد ،يق ��ول �أحد
الزبائ ��ن ،وه ��و ع�سك ��ري متقاع ��د رف�ض ذك ��ر ا�سمه
"عندم ��ا �أجت ��ول م ��ع زوجتي وا�ضع�ي�ن كمامة يف
الطريق ،ينظر لنا كثريون ك�أننا نقوم ب�أمر خاطئ".
م ��ن جهته يقول �أح ��د امل�شرفني عل ��ى ال�صيدلية نافع
فرا� ��س ( 23عام ��ا) "نبي ��ع الكمامات ب�سع ��ر التكلفة
تقريب ��ا ،ب�سع ��ر � 3آالف دين ��ار" .وي�ضيف "نحر�ص
عل ��ى توفري مناذج للأطف ��ال و�أخرى ب�أل ��وان زاهية
لرتغيب النا�س يف و�ضعها".
مع ذلك ،تراجع الإقبال على �شراء الكمامات و�سوائل
التعقي ��م يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة ما جعله ��ا تتكد�س يف
زاوية وا�سعة من املحل بانتظار من ي�شرتيها.
تغ ّير في الأولويات

�ّيي يف
وي�ؤك ��د حي ��در �أن امل�س�أل ��ة تع ��ود �إىل "تغ رّ
الأولوي ��ات" لدى �شريح ��ة وا�سعة م ��ن النا�س �صار
اهتمامهم من�صبا �أكرث على توفري لقمة العي�ش.
وي�سج ��ل ب�شكل وا�ضح التزام �أك�ب�ر بو�ضع الكمامة
يف مناط ��ق الطبقت�ي�ن الو�سط ��ى والرثي ��ة مقارن ��ة
بالأحياء ال�شعبية يف بغداد.
و�أف ��اد م�س� ��ؤول كبري يف االحتاد ال ��دويل جلمعيات
ال�صلي ��ب الأحم ��ر واله�ل�ال الأحمر وكال ��ة (فران�س
بر� ��س) �أن �شحنة م ��ن � 200ألف كمامة وقفاز ال تزال
عالق ��ة يف الكم ��ارك العراقي ��ة ويواجه ��ون عراقي ��ل
�إدارية للح�صول عليها.
و�أو�ض ��ح امل�س� ��ؤول �أن ال�شحن ��ة موجه ��ة للمقيم�ي�ن
يف مناط ��ق ي�صع ��ب احل�صول فيها على ه ��ذه املواد
والأطق ��م .وب�سب ��ب تداعيات الأزم ��ة ال�صحية ،بات
 5,.4مالي�ي�ن عراق ��ي حتت خط الفق ��ر ( 11.7باملئة
م ��ن ال�سكان) ،وف ��ق درا�سة حديث ��ة م�شرتكة ملنظمة
الأمم املتح ��دة للطفول ��ة (يوني�س ��ف) يف الع ��راق
والبن ��ك الدويل ومب ��ادرة �أك�سفورد للفق ��ر والتنمية
الب�شرية ووزارة التخطيط العراقية.
فارتفعت ن�سبة الفقراء يف البالد من  20باملئة العام
� 2018إىل  31.7باملئ ��ة حالي ��ا ،كما �ص ��ار  42باملئة
م ��ن ال�سكان �ضمن الفئات اله�شّ ة التي تعاين حرمانا
متعدد الأبعاد (التعليم والتوظيف وال�صحة والأمن
املايل).
وال ت�ش ��كل اجلائح ��ة ال�سب ��ب الوحي ��د يف الأزم ��ة
االقت�صادي ��ة الت ��ي يعي�شه ��ا العراقي ��ون� ،إذ �أدى
انهي ��ار �أ�سعار النفط املورد �شب ��ه الوحيد للدولة يف
ت�أخر �صرف روات ��ب املوظفني واملتقاعدين وخف�ض
الإنفاق العام.
وكان الع ��راق ق ��د فر� ��ض يف �أيار غرام ��ة قدرها 50
�ألف دينار على �سائقي و�سائل النقل العام واخلا�ص
وركابه ��ا يف ح ��ال مل يلتزموا بو�ض ��ع الكمامة ،لكن
الإجراء مل يطبق ب�صرامة.
وي�ستبع ��د امل�س�ؤول ��ون اتخ ��اذ تداب�ي�ر جدي ��دة،
وتكتفي الدولة ببذل جه ��ود توعية ّ
وحث املواطنني
وامل�ؤ�س�س ��ات التجاري ��ة عل ��ى اح�ت�رام التو�صي ��ات
ال�صحيّة.

يف�سر فرا� ��س الأمر بوجود "�إح�سا� ��س عام برتاجع
ح ��دة الوب ��اء �أدى �إىل �إهم ��ال" ،رغ ��م �أن الفايرو�س
م ��ا زال ي ��ودي بحي ��اة ع�ش ��رات العراقي�ي�ن يومي ��ا
(تراوح ��ت الوفي ��ات اليومي ��ة ب�ي�ن  69و 24خ�ل�ال
ت�شرين الثاين).
وال يلت ��زم غال ��ب زبائ ��ن ه ��ذه ال�صيدلي ��ة بو�سائ ��ل
الوقاية رغم وجود الفتات ت�شدد على و�ضع الكمامة
وو�سائل تعقيم لليدين عند الباب.
ويعت�ب�ر ال�صي ��ديل �أن اتخ ��اذ ق ��رار يل ��زم بو�ض ��ع
الكمام ��ة يف كل الأماك ��ن العام ��ة ق ��د يكب ��ح تف�ش ��ي
الفايرو� ��س ،لكن "ال ميكن للدولة �أن تفر�ضه ال �سيما
يف املناطق ال�شعبية".
المدار�س ا�ستثناء �إيجابي
بدوره ي ��رى �صاحب حم ��ل امل ��واد الغذائية حم�سن
حي ��در ( 44عام ��ا) �أن ا�ستعم ��ال و�سائ ��ل الوقاي ��ة وبل ��غ تف�ش ��ي الوب ��اء ذروت ��ه يف الع ��راق يف نهاية
"يتطلب امكانيات ال يقدر عليها الفقراء" ،خ�صو�صا �أيل ��ول بت�سجيل �أكرث م ��ن � 5آالف �إ�صابة خالل يوم
واحد .ث ��م تراجع ع ��دد الإ�صابات اليومي ��ة تدريجا
من يعيلون عائالت كبرية.

لي�ستقر حت ��ت ن�صف ذلك العدد عل ��ى امتداد ت�شرين
الثاين.
و�أح�ص ��ى الع ��راق حت ��ى  6كان ��ون الأول 564200
�إ�صاب ��ة بكوفي ��د -19بينها  12432وف ��اة ،يف �أعلى
ح�صيلة باملنطقة العربية.
و�شه ��دت الب�ل�اد نق�ص ��ا يف توف ��ر الكمام ��ات خ�ل�ال
الأ�شه ��ر الأوىل لتف�شي الفايرو� ��س �أرجعه ال�صيديل
فرا� ��س �إىل ت�أخ ��ر و�ص ��ول ال�شحن ��ات م ��ن ال�ص�ي�ن
وغياب م�صادر تزود �أخرى.
ووفقا له ثمة �سبب �آخر مهم ،وهو �إقبال املتظاهرين
�ضد احلكومة بداية العام على الكمامات.
ويق ��ول �إنه عل ��ى غرار �آخري ��ن" ،كن ��ت �أحمل مئات
الكمام ��ات و�أوزعه ��ا" يف �ساح ��ة التحري ��ر ببغ ��داد
لتخفي ��ف �أث ��ر قناب ��ل الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع الت ��ي
ا�ستعملتها قوات الأمن بكثافة.
م ��ن جهت ��ه �أ�شار زميل ��ه ال�صيديل حمم ��د ماجد (23
عام ��ا) اىل �أن كث�ي�را م ��ن التج ��ار ا�ستغل ��وا حينه ��ا
ارتفاع الطل ��ب على ح�ساب العر� ��ض وزادوا �أ�سعار
و�سائل الوقاية لت�صل �أ�ضعاف �أثمانها احلالية.
لكن توف ��رت كميات كافية م ��ن الكمامات واملطهرات
م ��ع ب ��دء دول �أخ ��رى يف ت�صنيعه ��ا وت�صديره ��ا،
خ�صو�ص ��ا تركيا املجاورة ،عالوة على انتاج كميات
منها حمليا.
و�سجل ��ت ال�صيدلي ��ة ارتفاع ��ا ن�سبي ��ا يف مبيع ��ات
و�سائ ��ل الوقاية �إثر ا�ستئن ��اف التعليم ،مع "حر�ص
�أولياء الأمور على �سالمة �أبنائهم".
و�أحيط ��ت ع ��ودة نحو  10مالي�ي�ن تلمي ��ذ للمدار�س
يف نهاية ت�شري ��ن الثاين ،بتداب�ي�ر وقائية �صارمة.
ويبدو تطبي ��ق االجراءات الوقائي ��ة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ا�ستثنا ًء �إيجابيا.
فق ��د و�ضع كل التالمي ��ذ والطاق ��م التعليمي كمامات
يف �أول �أي ��ام الدرا�س ��ة ،م ��ع الت ��زام التباع ��د .ويتم
التدري� ��س ح�ضوريا يوم ��ا واح ��دا بالأ�سبوع وعرب
االنرتنت يف بقية الأيام.
م ��ع ذلك ،توجد ت�سا�ؤالت حول �إمكانية احلفاظ على
م�ست ��وى وقاية عال مع تقدم العام الدرا�سي وزيادة
ح�ضور التالميذ يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية.
يف الأثناء ،قال ��ت ال�سلطات العراقية �إنها تعمل على
�ضم ��ان ح�ص ��ة م ��ن اللقاح ��ات امل�ض ��ادة لكوفيد-19
وتوزيعه ��ا جمان ��ا عل ��ى املواطن�ي�ن ،لكنها ل ��ن تقدم
عل ��ى �شراء �أي منه ��ا حتى تعتمده �إح ��دى املنظمات
ال�صحية الدولية.

نائب �سابق يتحدث
عن اتفاقات
مبدئية لت�شكيل
كتلة كبيرة

�صفر �سالح!

و�شمل ��ت العمليات االمني ��ة التي �سميت
بـ"الوع ��د ال�ص ��ادق"  6اق�ضي ��ة و9
نواح ��ي يف عموم الب�ص ��رة ،فيما يقول
نائ ��ب املحافظ ان "العملي ��ات �ست�ستمر
حل�ي�ن اعتق ��ال كل املطلوب�ي�ن وح�ص ��ر
جميع اال�سلحة".
ووفق بع�ض التقديرات يف الب�صرة ،ان
املطلوبني املعلن ع ��ن اعتقالهم يعادلون
نحو ربع ع ��دد مذكرات القب�ض املتوقفة
ال�سب ��اب ع�شائري ��ة وتدخل م ��ن ف�صائل
م�سلحة.
وي�ش�ي�ر امل�س� ��ؤول االمن ��ي ال�ساب ��ق
يف الب�ص ��رة اىل ان "بع� ��ض الع�شائ ��ر
ت�ش�ت�رط مقاب ��ل ايق ��اف الن ��زاع ان يتم
ا�سق ��اط التهمة ع ��ن احد فراده ��ا ،وتتم
ت�سوية االمر امام ممثل وزارة الداخلية
للع�شائروهويفالعادةبرتبةعميد".

مقربو ال�صدر :ح�صول التيار على رئا�سة
الحكومة مرهون بنتائج االنتخابات

 بغداد /املدى
�أك ��د �صالح العبيدي ،الناط ��ق با�سم زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در� ،أم�س
الثالثاء� ،أنه ال مانع من ت�شكيل �أي حتالف
خ ��ارج البي ��ت ال�شيعي ،كذل ��ك و�أ�شار اىل
�أن ح�ص ��ول التي ��ار عل ��ى رئا�س ��ة الوزراء
مره ��ون بنتائ ��ج االنتخاب ��ات ،واعت�ب�ر
مراقبون ان هذا الت�صريح هو تراجع عن
موقف ال�صدر ب�ش�أن االنتخابات.
وق ��ال العبي ��دي ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي
تابعته (املدى) �إنه "من املبكر احلديث عن
حتالف ��ات" ،م�شريا يف الوقت ذاته �إىل �أن
"الأب ��واب م�شرعة ومفتوحة �أمام القوى
الوطني ��ة وال مان ��ع م ��ن ت�شكي ��ل حتال ��ف
خارج البيت ال�شيعي".
ولف ��ت �إىل �أن "ترمي ��م البي ��ت ال�شيعي ال
يعن ��ي حتالف ��ا طائفي ��ا ،و�أن احلديث عن
ت ��ويل من�صب رئا�سة ال ��وزراء مبني على
نتائج االنتخابات".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "عملية الإ�صالح يف البالد
م ��ا زال ��ت متع�ث�رة ال �سيم ��ا يف حمارب ��ة
الف�س ��اد" ،م�ضيف� � ًا �أن "زعي ��م التي ��ار

العبيدي واجلابري خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

وج ��اءت تل ��ك العملي ��ات عق ��ب زيارتني
لرئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي اىل
الب�ص ��رة ،حي ��ث ت�ستعد املدين ��ة لتنفيذ
 500م�شروع بح�سب نائب املحافظ.
واو�ض ��ح احل�س ��ن ،ان اغل ��ب املعتقلني
متهم ��ون بق�ضاي ��ا "قت ��ل ،وم�شاجرات،
واعت ��داء عل ��ى املوظف�ي�ن ،وخم ��درات،
وبينهم عدد قليل �ضمن ق�ضايا االرهاب
وهاربني من �سجون يف بغداد".
وحتول ��ت الب�ص ��رة يف االع ��وام الـ10
االخرية ،اىل ممر رئي�س لنقل املخدرات
اىل باق ��ي املحافظ ��ات ،كما ارتف ��ع فيها
عدد املدمنني اىل اك�ث�ر من � 3آالف فرد،
واكرث من  1000تاجر باملعتقالت.
ويق ��ول نائ ��ب حماف ��ظ الب�ص ��رة ان
"العمليات االمنية ت�ضمن كذلك مراقبة
احلدود ،و�ضبط حو�ض �شط العرب".
وك�ش ��ف قائ ��د عملي ��ات الب�ص ��رة اك ��رم
�ص ��دام ،ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،ان ��ه تلق ��ى
توجيه ��ات م ��ن احلكوم ��ة االحتادي ��ة
"لإغ�ل�اق" مم ��رات مائي ��ة عل ��ى �ش ��ط
العرب م ��ع اي ��ران ،ت�ستخ ��دم لـ"جتارة
املخدرات" ،فيما يق ��در اجمايل م�ساحة
املمرات الت ��ي ت�ستخدم يف تلك التجارة
بنحو  100كم.

ال�صدري مقتدى ال�صدر دعا �إىل �أن تكون
االنتخاب ��ات املقبل ��ة ،خالية م ��ن الوجوه
القدمية".
من جانب ��ه �أ�شاد امل�س�ؤول الإعالمي ملكتب
ال�صدر ،حي ��در اجلاب ��ري" ،باملتظاهرين
ال�سلميني ،ف�ضال عن القوات الأمنية ممن
حافظوا على �سلمي ��ة التظاهرات" ،مبين ًا
�أن "ال�ص ��در طال ��ب ب�إكم ��ال التحقيق ��ات
ب�ش� ��أن االعت ��داءات عل ��ى املتظاهري ��ن
والقوات الأمنية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ال�ص ��در طال ��ب �أي�ض ��ا
احلكوم ��ة بو�ض ��ع خط ��ة لإعم ��ار م ��دن
اجلن ��وب ،ف�ضال ع ��ن خلق اقت�ص ��اد قوي
م ��ن خ�ل�ال تفعي ��ل ال�صناع ��ة الوطني ��ة
وا�ستق ��دام اخلربات" ،داعي ��ا "العراقيني
عام ��ة وال�صدري�ي�ن خا�ص ��ة �إىل حتدي ��ث
�سجالتهم مما ي�سه ��م يف �إيجاد انتخابات
نزيهة وعادلة".
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري� ،أن "ال�ص ��در دعا �إىل
�أن تك ��ون االنتخاب ��ات املقبل ��ة خالي ��ة من
الوجوه القدمية" ،مبينا �أن "امليثاق الذي
دع ��ا �إلي ��ه ال�ص ��در ال ي�شم ��ل الفا�سدي ��ن"،
م�شددا على �ضرورة "تقدميهم للعدالة".

و�سب ��ق ان دع ��ا زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�ص ��در� ،إىل "ترمي ��م" البي ��ت
ال�شيع ��ي ،فيما �أ�شار �إىل وجود "تعد على
الله".
وكت ��ب يف تغريدة ع�ب�ر ح�سابه يف موقع
(توي�ت�ر)" :يف خ�ض ��م التع ��دي الوا�ضح
والوق ��ح �ض ��د (الل ��ه) ودين ��ه ور�سول ��ه
و�أوليائ ��ه من قبل ثل ��ة �صبيان ال وعي لهم
وال ورع حتاول م ��ن خالله ت�شويه �سمعة
الث ��وار والإ�ص�ل�اح والدي ��ن واملذه ��ب،
مدعوم ��ة من ق ��وى ال�ش ��ر اخلارجية ومن
بع�ض ال�شخ�صيات يف الداخل".
و�أ�ض ��اف�" :أج ��د م ��ن امل�صلح ��ة امللح ��ة
الإ�سراع برتميم البيت ال�شيعي من خالل
اجتماع ��ات مكثف ��ة لكتاب ��ة ميث ��اق �شرف
عقائدي و�آخر �سيا�سي".
وي ��رى مراقب ��ون ان م ��ا ادىل ب ��ه م�ؤمتر
املقربني من ال�صدر خمتلف عن طروحات
ال�ص ��در ال�سابق ��ة ب�ش� ��أن ترمي ��م التحالف
الطائفي والتحالف مع الكتل احلالية.
اىل ذل ��ك ،حت ��دث النائب ال�ساب ��ق عبا�س
البياتي� ،أم�س ،ع ��ن وجود اتفاق مبدئي،
ب�ش� ��أن طبيع ��ة التحالف ��ات ال�سيا�سية بني
الأح ��زاب والقوى الت ��ي �ستخو�ض غمار
ال�سب ��اق االنتخاب ��ي ،فيم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن
ع ��زوف تل ��ك الكتل ع ��ن حتالفات م ��ا قبل
االنتخاب ��ات يع ��ود �إىل اعتم ��اد الدوائ ��ر
االنتخابية املتعددة.
وق ��ال البيات ��ي �إن ��ه "حت ��ى اللحظ ��ة مل تربز
حتالف ��ات متما�سك ��ة خلو� ��ض االنتخاب ��ات
املبكرة ،وكل احلديث يجري على �أن الدوائر
املتع ��ددة �ستفر�ض عل ��ى الكيانات والأحزاب
�أن تدخل منفردة".
و�أ�ضاف�" ،أما التحالفات املفيدة �ستكون بعد
االنتخاب ��ات ،م ��ن �أجل ت�شكي ��ل الكتلة الأكرب
حل�سم مر�شح رئا�سة الوزراء".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "رغ ��م ذل ��ك هن ��اك اتفاقيات
جنيني ��ة من �أج ��ل ت�شكيل الكتل ��ة الأكرب بعد
االنتخاب ��ات ،ولكن ه ��ذه االتفاقيات بانتظار
املعطيات اجلديدة التي �ستدفعهم للتحالف".
و�أكد البياتي �أن "هذه التحالفات �ستكون
خمتلفة عن �سابقاتها كونها �ستكون فاعلة
ما بعد العملية ولي�س قبلها".

محليات
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�شهود عيان :م�صادمات بني حمتجي النا�صرية والقوات الأمنية ا�ستمرت � 7ساعات
 ذي قار  /ح�سني العامل
�شهد ليل �أم�س الأول االثنني مواجهات حامية بني
متظاه ��ري النا�صري ��ة والقوات الأمني ��ة تخللتها
حمل ��ة اعتقاالت ،وذلك بعد منع و�صول املحتجني
اىل ال�ساح ��ة املذك ��ورة وت�شدي ��د اج ��راءات
ال�سيطرات عند مداخل النا�صرية.
وق ��ال رئي�س خلية الأزمة م�ست�شار الأمن الوطني
قا�س ��م االعرج ��ي يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي عق ��ده يف
�ساح ��ة احلبوبي وح�ضرت ��ه (املدى) �إن ��ه "ن�شكر
�أبن ��اء ذي قار وكل من �ساعد و�ساهم برفع اخليام
وف�ض االعت�صام يف �ساحة احلبوبي".
و�أك ��د االعرج ��ي �أن "تواج ��د الق ��وات الأمني ��ة
ون�شره ��ا يف املحافظة جاء لتعزيز الأمن وحماية
اجلميع" .و�أ�ض ��اف �أن "ذي قار قدمت العديد من
ال�شهداء وت�ستحق الكثري من اخلدمات ".

تعـزيـــ��ة

وزارة ال�صناعة واملعادن �/شركة ابن ماجد العامة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
((يا �أيتها النف�س املطمئنة ارجعي �إىل ربك را�ضية مر�ضية))
�صدق اهلل العظيم

تتقدم م�ؤ�س�سة املدى

أحر التعازي
للإعالم والثقافة والفنون ب� ِّ

لعائلة الزميل عمار �صباح

لوفاة جدته

احلاجة عقيلة
احلاج ال�سيد طه �أحمد ح�سن البدري
التي توفيت �إثر مر�ض ع�ضال
والدة كل من طارق  /خالد  /وليد � /أحمد  /جمال  /هيثم

الذكر الطيب للفقيدة وال�صرب وال�سلوان
لعائلتها وحمبيها
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
م�ؤ�س�سة املدى
للإعالم والثقافة والفنون

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

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

م� /صيغة اعالن املناق�صة املرقمة
/10م/ب ن م 2020 /

ومو�ضوعها (جتهيز مواد م�سخنات الهواء بالبخار ( )S.A.Hعدد 16/ملحطة كهرباء النا�صرية البخارية)
تدعو شركة ابن ماجد العامة احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن الشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في
املناقصة احمللية املرقمة /10م/ب ن م 2020/موضوعها (جتهيز مواد مس��خنات الهواء بالبخار ( )S.A.Hعدد 16/حملطة كهرباء
الناصرية البخارية) ,فعلى الراغبني باالش��تراك مراجعة مقر الش��ركة الكائن في محافظة البصرة –قرب مجس��ر ساحة
س��عد مقابل مراس�لات االذاعة والتلفزيون سابقا" للحصول على شراء الوثائق القياس��ية والتفاصيل اخلاصة باملناقصة
لقاء مبلغ قدره ( )250,000فقط مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد وستودع العطاءات في صندوق العطاءات في مقر
الش��ركة مبوعد أقصاه نهاية الدوام الرس��مي ليوم الثالثاء املصادف  2020/12/29وسوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم
فت��ح العطاءات بحض��ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الش��ركة بتاريخ  2020/12/30الس��اعة
العاشرة صباحا" ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن
وللمزيد من املعلومات يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني-:
حيدر طاهر جا�سم
E-mail: ibnmajidtrade@yahoo.com
املدير العام
Ibn_majidco@yahoo.com
رئي�س جمل�س االدارة

املناق�صة :رقم ( )68ل�سنة  2020خطة تنمية االقاليم 2019
�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعادة �إعــــــالن

العدد2003 :
التاريخ2020/12/15 :

�إحل��اق� ًا ب�إعالناتنا املرقمة  2015يف  2019/9/4و 189يف  2020/2/23و 1689يف
2020/11/23
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
 2020/12/21في 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 :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
3
		
مهندس مدني
1
2
			
مساح
2
د -املتطلبات املالية :
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 انها

ت �سعر الك�شف امل�صادق مدة العمل
1

1.472.620.632

و�أو�ض ��ح رئي� ��س خلي ��ة الأزم ��ة �أن "احلكوم ��ة
املركزي ��ة عازمة على ت�شكي ��ل فريق وزاري ليقوم
مبهم ��ة القي ��ادة م ��ن موق ��ع �أدن ��ى للنظ ��ر مبلفات
اخلدمات يف حمافظة ذي قار".
و�شه ��د مرك ��ز مدين ��ة النا�صري ��ة ع�ص ��ر ولي ��ل
االثن�ي�ن م�صادم ��ات حامية وعملي ��ات كر وفر بني
�آالف املتظاهري ��ن والق ��وات الأمني ��ة ،وتوا�صلت
املواجهات التي اندلعت على خلفية رفع وجتريف
خي ��ام �ساح ��ة االعت�ص ��ام باحلبوبي عل ��ى مدى 7
�ساعات .
قال �شهود عي ��ان لـ(امل ��دى) �إن "�آالف املتظاهرين
احت�ش ��دوا عن ��د ج�سر النب ��ي �إبراهي ��م ع�صر يوم
االثنني لغر�ض التوجه اىل �ساحة احلبوبي �إال �أن
الق ��وات الأمنية قامت مبنعهم م ��ا �أدى اىل اندالع
�أعمال عنف ومواجهات بني املتظاهرين وعنا�صر
الق ��وات الأمني ��ة" .و�أردف �أن "املواجه ��ات

حتول ��ت اىل عملي ��ات ك ��ر وف ��ر ب�ي�ن الق ��وات
الأمني ��ة واملتظاهرين � ،إذ ج ��رى تعقب ومالحقة
املتظاهرين يف الأز ّقة وال�شوارع الفرعية".
و�أك ��دوا �أن "املتظاهري ��ن ا�ستخدم ��وا احلج ��ارة
وقن ��اين امل ��اء يف مواجه ��ة الق ��وات الأمنية التي
ا�ستخدم ��ت الهراوات و�إط�ل�اق النار يف الهواء"،
م�ؤك ��د ًا "قي ��ام الق ��وات الأمني ��ة باعتق ��ال عدد من
املتظاهرين".
من جانبه ق ��ال مدير ق�سم الإع�ل�ام والعالقات يف
قي ��ادة �شرطة ذي قار العميد ف� ��ؤاد كرمي لـ(املدى)
�إن "رف ��ع اخلي ��ام وفت ��ح �ساح ��ة احلبوب ��ي مت
باالتف ��اق مع ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن" .وا�ستدرك
"�إال �أن ع ��دد ًا من املتظاهري ��ن ال�شباب املندفعني
قاموا ع�صر االثن�ي�ن بالتظاهر والتعر�ض للقوات
الأمنية املتواجدة يف حميط ال�ساحة ".
و�أو�ض ��ح ك ��رمي �أن "ما ح�صل م ��ن م�صادمات بني

القوات الأمنية واملتظاهرين جاء بعد رفع اخليام
وال�شروع بت�أهي ��ل ال�ساحة املذك ��ورة" ،الفت ًا اىل
�أن "الق ��وات الأمنية تعاملت مع املتظاهرين وفق
ال�سياقات املهنية وحاولت احتواء املوقف".
وك�ش ��ف مدير ق�س ��م الإعالم عن ح ��دوث �إ�صابات
طفيفة بني �صفوف القوات الأمنية واملتظاهرين،
نافي ًا اعتقال �أي من املتظاهرين.
ويف �سي ��اق �آخ ��ر ،ذك ��ر نا�شط ��ون يف تظاه ��رات
حمافظ ��ة ق ��ار �أن ا�ستم ��رار حمل ��ة االعتق ��ال
والرتهيب التي ت�ستهدف نا�شطي التظاهرات يف
املحافظة تهدف لإرغامهم على القبول ب�صفقة رفع
خيام احلبوبي ،وفيما ك�شفوا عن تفجري �أكرث من
 7من ��ازل لنا�شط�ي�ن واعتق ��ال العدي ��د منهم خالل
�أ�سبوع� ،أ�شاروا اىل ت ��داول قائمة ا�سماء م�سربة
ت�ضم �أك�ث�ر م ��ن  50نا�شط ًا مطل ��وب اعتقالهم يف
مديرية مكافحة الإرهاب.
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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 2020/12/27
إلى 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.
 -17تسدد مبالغ املشروع املذكور ادناه حلني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم .

ناظم حميد الوائلي
حمافظ ذي قار
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امل�ستفيدة

املوقع
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همة  12مغامرة والفي�سبوك محرقة للمدربين � ..شاكر محمود:
يرى ُ
الم َّ

الدراما المر ّوعة ل�سقوط الكبار �أنتجت �أ�سو�أ دوري في التاريخ!

ُ
ي��خ��ذل��ن��ي
ال����م����درج����ات  ..و�أت���ع���ام���ل ب��ق�����س��وة م���ع َم����ن
���� س����أواج���ه ال��ط��ل��ب��ة م���ن
ّ
 ال�ل�ام���ح���اب���اة ���س��ر ن���ج���اح ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ..وال���ن���ظ���ام ُ 16ي��ع��ي��د ال��ه��ي��ب��ة ل��ك��رت��ن��ا
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
ع ّد م ��درب فريق ال�سماوة لك ��رة القدم �شاكر
حمم ��ود ،قبول ��ه تدري ��ب الفري ��ق اعتب ��ار ًا
م ��ن اجلول ��ة التا�سعة لل ��دوري املمتاز وقبل
� 72ساع ��ة م ��ن مواجه ��ة فري ��ق الطلب ��ة،
م�س�أل ��ة حت ��دي ذاتي ��ة بع ��د انقط ��اع ق�سري
ع ��ن التدريب منذ �سنتني ،م�ؤك ��د ًا �أن تعاون
الهيئ ��ة الإدارية لنادي ال�سم ��اوة وجمهوره
�سيك ��ون عام ًال �أ�سا�سي ًا لإجن ��اح مُهمّة املالك
التدريبي برغم ظروفه املالية القاهرة وخلوّ
قائمت ��ه م ��ن العب ��ي اخل�ب�رة والتم ّر� ��س يف
امل�سابقة الأ�صعب.
وق ��ال حمم ��ود يف �أول حدي ��ث خ� �ّ�ص ب ��ه
(املدى) قبل �إجرائه الوحدة التدريبية �أم�س
الثالث ��اء �":سب ��ق �أن د ّربت فري ��ق ال�سماوة
مل ��دة �سنت�ي�ن 2001و 2002ي ��وم كان ع ��دد
الف ��رق  26نادي� � ًا وح�صل ��تُ ل ��ه عل ��ى املركز
 ،12وبع ��د م ��رور  18عام� � ًا ب ��ادرتْ �إدارت ��ه
ملفاحتت ��ي يف ف�ت�رة التح�ض�ي�ر لل ��دوري،
أتو�ص ��ل معه ��ا اىل اتف ��اق ب�ش� ��أن
لك ّنن ��ي مل � ّ
قيمة العق ��د والراتب ،ثم عادت لالت�صال بي
قبل �أ�سبوع ،و�أك ��د م�س�ؤولوها �أن املحافظة
واجلماه�ي�ر ي�ضع ��ون ثقته ��م ب ��ي ،فوافقتُ
بق ��رار ج ��ريء يف توقيته تزام ��ن مع تقدمي
�أوراق ��ي للت�سجي ��ل ب ��دورة (ب ��رو) الت ��ي
ت�ش�ت�رط عم ��ل امل ��درب يف امل�ست ��وى الأول
للمو�س ��م  ،2020-2021وبذل ��ك �أنهي فرتة
غيابي عن التدريب منذ عام ."2018
 11تجربة

وب�ّي�نّ ":ال �أخ�ش ��ى املغام ��رة الناديوي ��ة يف
املُه ّم ��ة  ،12فهن ��اك جت ��ارب �أ�صع ��ب منه ��ا
ب ��د�أت ع ��ام  1997مع فري ��ق (كارة) للدرجة
الثاني ��ة يف حمافظة ده ��وك و� ّأهلته للأوىل،
وبع ��ده بع ��ام واحد د ّرب ��ت فري ��ق (بري�س)
يف الدرج ��ة الأوىل ،ث ��م عمل ��تُ م ��ع �أحم ��د
را�ض ��ي بقيادة فريق (ال�شرط ��ة) عام 1999
وكان ��ت جتربة متم ّي ��زة ،وانتقل ��تُ لتدريب
(ال�سماوة) عام ��ي 2001و ،2002وتر�أ�ستُ
املالك التدريب لفريق (ده ��وك) عام ،2004
وفري ��ق (اجلي� ��ش)  ،2006و(ال�شرط ��ة)
 2007و(ال�سليماني ��ة)  ،2008و(النف ��ط)
 ،2012وخ�ض ��تُ �ست ��ة موا�س ��م م ��ع فري ��ق
(الكهرب ��اء)  2014تع ��د الأف�ضل يل ،وكانت
�آخ ��ر مُهمّة يف ال ��دوري مع فري ��ق (الطلبة)
مدرب ًا م�ساع ��د ًا للكابنت �أي ��وب �أودي�شو عام
 2016قب ��ل مبا�شرتي العم ��ل مدرب ًا م�ساعد ًا
للكابنت با�سم قا�سم يف املنتخب الوطني منذ
حزي ��ران � 2017ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل
."2018

دوري ��ات ال�شباب والرتبي ��ات واجلي�ش عن
كرتن ��ا فال �أم ��ل لها بتدعي ��م قاعدته ��ا ّ
اله�شة
�أ�ص ًال ،وال تلوح �أية فر�صة لتحقيق االجناز
يف طريق البطولتني امل�صرييتني (املونديال
و�آ�سيا)".
النظام 16

ولفت اىل �أنه �":إذا م ��ا �أردنا �أن نعيد الهيبة
لدورين ��ا ،علين ��ا �أن نق ّل� ��ص فرق ��ه ونعم ��ل
بنظ ��ام  16نادي ًا� ،شريط ��ة �أن يقت�صر متثيل
املحافظة بن ��ا ٍد واح ٍد وفق ًا لآليات الت� ّأهل كي
يجتمع خ�ي�رة الالعب�ي�ن يف مناف�سات تزيد
حما�سته ��م يف ج ��دول م�ضغ ��وط مبباريات
قليل ��ة ونوعي ��ة ،م ��ع �ض ��رورة ع ��ودة �ست ��ة
�أندي ��ة له ��ا تاريخه ��ا يف ال ��دوري وظلمته ��ا
الظروف وهي (كركوك و�سامراء واملو�صل
والرم ��ادي والنا�صري ��ة وده ��وك) و�أتذ ّك ��ر
عندم ��ا كن ��ا من ّث ��ل ال�شرطة والق ��وة اجلوية
ونعود من املو�صل بتع ��ادل ثمني مع فريقها
العني ��د واملقات ��ل و�س ��ط ملعب ��ه وجمه ��وره
ن�شعر بقيمة النقطة ونحن نتنف�س مب�شقة"!

ال�سماوة ي�ستعني بخدمات مدربه ال�سابق يف بطولة الدوري
غال ��ب عبداحل�س�ي�ن ،ووجدتُ م ��ن الأ�صوب ال�سم ��اوة التواجد يف املنطق ��ة الفنية �أثناء
�أن يتف ّرغ �سمري ملن�صب ��ه نائب ًا لرئي�س نادي املب ��اراة وه ��و �أم ��ر �صع ��ب ال يتفق م ��ع علم
القوة اجلوية الذي فاز به يف انتخابات  19التدري ��ب ،فا�ستالمي املُه ّم ��ة قبل يومني من
�أيل ��ول املا�ضي ،وكتب ��ت له ر�سال ��ة مبا�شرة اللق ��اء مل يت ��ح يل فر�ص ��ة كافي ��ة للعم ��ل مع
(ال�صق ��ور بحاجة اىل وج ��ودك بعد النتائج الالعبني ،لذلك �س�أقودهم من مقع ٍد قريب يف
املخ ّيب ��ة للآم ��ال يف اجلوالت الأخ�ي�رة �أمام املد ّرجات ع�ب�ر توجيه املدرب امل�ساعد عقيل
�أمانة بغ ��داد وزاخو والقا�س ��م والديوانية) غن ��ي� ،آم�ل ً�ا �أن يحققوا نتيج ��ة جيدة تكون
وبالفع ��ل� ،أح�س ��ن �سم�ي�ر باتخ ��اذ ق ��رار خ�ي�ر م�ستهل لطموحاتن ��ا با�ستقرار الفريق
االعتذار عن ت�سلم املهمّة".
يف املنطقة الدافئ ��ة باختتام املرحلة الأوىل
من الدوري".
نتائج طبيعية

و�أو�ض ��ح ":تابع ��تُ فري ��ق ال�سم ��اوة ع ��ن
كث ��ب� ،أغل ��ب العبيه م ��ن عن�ص ��ر ال�شباب مل
يلعب ��وا �سابق� � ًا يف ال ��دوري ،ويحت ��اج اىل
�أربع ��ة العبني خربة كركائ ��ز للفريق� ،أ�سعى
م ��ع الإدارة ال�ستقطابه ��م يف (املريكات ��و
ال�شت ��وي) .نتائج ��ه حت ��ى الآن طبيعي ��ة
با�ستثن ��اء مباراته الأوىل م ��ع نفط الو�سط
الت ��ي انته ��ت بخ�سارت ��ه بخم�س ��ة �أه ��داف
مقابل ه ��دف ،وقهر امليناء به ��دف ،ثم خ�سر
مبثل ��ه �أم ��ام النج ��ف ،وتع ��ادل �سلبي� � ًا �أمام
نف ��ط مي�س ��ان ،ثم ف ��از عل ��ى الك ��رخ بهدف،
وبعده خ�سر مع �أربيل بهدفني ومع ال�شرطة
بالثالثة ،و�أخ�ي�ر ًا دفع ثمن �أخط ��اء �ساذجة
�أم ��ام النف ��ط ليخ�س ��ر بثالثة �أه ��داف مقابل
ه ��دف ،ولهذا �أق ��ول �أن مُهمّتنا �أم ��ام الطلبة
ي ��وم غ ��د اخلمي� ��س لي�س ��ت �صعب ��ة �إذا م ��ا
ا�ستج ��اب الالعبون للأم ��ور الفنية اجلديدة
التي �س�أناق�شهم فيها".
توجيه الم�ساعد

و�أك ��د حمم ��ود �":أح ��اول �أن �أع� � ّز َز ق ��درات
ر�سالة الى �سمير
و�أ�ض ��اف ":قب ��ل مفاحتت ��ي بتدري ��ب فريق فريقي يف الوحدات التدريبية قبل مواجهة
ال�سم ��اوة ،ق ّدم ��تْ �إدارت� � ِه عر�ض� � ًا لزميل ��ي الأني ��ق �صاح ��ب املرك ��ز الراب ��ع املندف ��ع
�سمري كاظم خلالفة املدرب اخللوق والكفوء ال�ستع ��ادة �سمعت ��ه ،وطلب ��تْ من ��ي �إدارة

الفرق الثمانية

�سقوط مروّ ع!

وي ��رى حممود �":إن بداية الدوري العراقي
حت ��ى نهاية اجلولة الثامنة ق ّدم ��تْ لنا �أ�سو�أ
ن�سخ ��ة من ��ذ ت�أ�سي�سه ع ��ام  ،1974فال متعة
فني ��ة وال نتائ ��ج م�ستقرة ،والف ��رق الكبرية
�سقط ��ت يف مباري ��اتّ �أ�شب ��ه بـ(الدرام ��ا �شاكر حممود
املروّ عة) تركت النق ��اد واجلمهور يف حرية املدرب و�أ�سلوبه التدريبي وجهود الالعبني
م ��ن �أمرهم ،فبداية ال�ش ��وط ال ت�شبه نهايته ،وم ��دى ان�سجامه ��م معه! وهن ��ا �أك�شف لأول
و�أداء بع� ��ض النج ��وم مُ�ضطرب� � ًا ويع ��وزه م ��رة �أنني �أهت� � ُّم باجلان ��ب النف�س ��ي و�أك ِّر ُم
ال�صف ��اء الذهن ��ي ،ولف ��ت انتباهن ��ا ب ��روز الالع ��ب اجليّد قب ��ل الإدارة ،لك ّنن ��ي �أتعامل
مدرب�ي�ن �شباب �أمث ��ال �أحمد �ص�ل�اح و�أحمد بق�سوة مع الالعب املُ�سيء ،وخالل م�سريتي
خلف وعبا� ��س عطية وق�صي من�ي�ر �سحبوا �أمت� �دّتْ يدي لتعاق ��ب �أربعة العبني خذلوين
الب�ساط من زمالء لهم �أكرث باع ًا يف املهنة" .يف امللعب ومل �أ�شعر بوفائهم للفانيلة".
الجانب النف�سي

وع ��ن تقييم ��ه لالعب ��ي ال ��دوري ،ق ��ال ":مل
�أج ��د �أي ��ة موا�صف ��ات دولية ،بعك� ��س عقدي
الثمانينيات والت�سعينيات ميكننا �أن ت� ّؤ�شر
ع�شرات الالعبني الذين ا�ستحقوا الدفاع عن
املنتخبات الوطني ��ة ،بينما اليوم من ال�سهل
لأي العب "عادي" �أن ميثل فريق ًا جماهريي ًا
وي�ستدع ��ى للمنتخب الأوملب ��ي �أو الوطني،
ومل ن َر العب ًا �صن ��ع الفارق ووجد ح ًال فردي ًا
ميك ��ن �أن ن�شي ��د ب ��ه ،وتل ��ك م ��ن م�س�ؤولي ��ة

قاعدة ّ
ه�شة

وذكر حممود ":من امل�ؤ�سف �أن يجري تقييم
بع� ��ض ر�ؤ�س ��اء الأندي ��ة ملدرب ��ي فرقه ��م يف
�ضوء ما يُكتب عنهم يف (الفي�سبوك) وغالب ًا
ما ي�أت ��ي بال�سلب ويغدو حمرق ��ة لهم� ،أو ما
يبديه الإعالميون من �آراء متباينة ،فاملدرب
العراق ��ي يبح ��ث عن كل جدي ��د يف عامل كرة
الق ��دم ،ودخ ��ل دورات خارجي ��ة وداخلي ��ة
لتطوير �إمكانات ��ه .امل�شكلة يف الالعب كونه
مل ي� َّؤ�س� � ْ�س �صحيح� � ًا ،وت�أ ّك ��د عندم ��ا تغيب

وع ��زا حمم ��ود ع ��دم تولي ��ه قي ��ادة الف ��رق
�صاحب ��ة الت�سل�س ��ل م ��ن ( )1-8يف الدوري
ْيِنْ �أو
اىل ":قناع ��ة �إدارات الأندي ��ة مبد ّربَ� ِ
ثالث ��ة تتن ��اوب على ت�سميته ��م ح�سب نتائج
فرقه ��ا ،وع ��دم التوا�ص ��ل م ��ع الو�سط ��اء
املُق ّرب�ي�ن ج ��د ًا لتل ��ك الإدارات ،والغياب عن
برام ��ج الريا�ضة يف الف�ضائي ��ات ،كونه �أمر
مهم ج ��د ًا يف ت�سوي ��ق بع� ��ض املد ّربني ،كما
�أن الإدارات د�أب ��ت عل ��ى تقيي ��م امل ��درب وال
متتلك م�شرفني خا�صني بك ��رة القدم ،ولهذه
الأ�سب ��اب �أ�شعر باحلزن مل�ضي  22عام ًا على
عمل ��ي يف التدري ��ب ومل �أج ��د فر�صت ��ي م ��ع
الأندي ��ة الكب�ي�رة ،وحت ��ى تر�شي ��ح االحتاد
ال�ساب ��ق لعمل ��ي م ��ع املنتخ ��ب الوطني جاء
ب�صفة مدرب م�ساعد".
قرارات التطبيعية

وختم �شاكر حممود حديثه ،عن ر�ؤيته لعمل
الهيئة التطبيعية الحتاد الكرة ،قائ ًال �":أرى
�أنه ��ا جنحت يف �إ�صدار ق ��رارات ال ت�ستثني
منه ��ا �أح ��د ًا ،وال حتابي �شخ�ص� � ًا بعينه ،وال
تتعام ��ل بال ِفع ��ل ور ّد ال ِفع ��ل ،ون�صيحت ��ي
مل�س�ؤوليه ��ا �أن تك ��ون عقوباته ��م قا�سي ��ة
و(تك�س ��ر الظهر) �سواء للمدرب �أم لالعب �أم
ِ
لرئي� ��س النادي ،فمن غري املنطقي �أن ت�صدر
�إ�س ��اءة من ه� ��ؤالء وغريهم ويت ��م تغرميهم
مليوين دينار فقط �أو تنظر يف اتهام مدرب
حلك � ٍ�م باالنحي ��از وتوقفه مبارات�ي�ن ،بينما
هن ��اك م ��درب يف �أملاني ��ا �ص ّرح للإع�ل�ام �أنه
ّ
ي�شك يف ركلة جزاء �ضد فريقه تق ّرر حرمان ِه
مرحلة واحدة! ويف املقابل �أمت ّنى �أن تكافئ
التطبيعي ��ة �أي عم ��ل ممُ ّي ��ز لإر�س ��اء النظام
والأخالق والعدل يف �سوح اللعبة"!

�صراع كال�سيكي على �صدارة الربميرليغ بني توتنهام وليفربول
 بغداد  /املدى
ي�شه ��د يف ال�ساع ��ة احلادية ع�ش ��رة م�ساء
الي ��وم الأربع ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد ملع ��ب
(�أنفيل ��د) يف مدين ��ة ليفرب ��ول الإنكليزية
�صراع� � ًا كال�سيكي� � ًا �ساخن� � ًا ب�ي�ن توتنهام
هوت�سب�ي�ر مت�ص� �دّر الرتتي ��ب بر�صي ��د
 25نقط ��ة وم�ضيف ��ه ليفرب ��ول الو�صي ��ف
بر�صي ��د  25نقط ��ة �ضم ��ن مناف�س ��ات
املرحل ��ة الثالثة ع�شرة م ��ن جولة الذهاب
بال ��دوري الإنكلي ��زي املمت ��از لك ��رة القدم
الت ��ي �سيتواج ��د فيه ��ا  2000م�شجع فقط

�صحية احرتازية ووقائية
وفق �إجراءات ّ
�ضم ��ن الربوتوكول الطبي ال�شامل املعدل
يف �إطار حملة مكافح ��ة فايرو�س كورونا
(كوفي ��د )-19ال ��ذي �ض ��رب بريطانيا منذ
منت�صف �شهر �آذار املا�ضي .
ّ
و�ش� �كل غي ��اب
ني ��ة
ثما
العب�ي�ن من
ا لأعم ��دة
ا لر ئي�سة
يف فريق
ليفر ب ��و ل

(فريغي ��ل ف ��ان داي ��ك وج ��و غومي ��ز
وكو�ستا� ��س تا�سيميكا�س واملهاجم دييغو
غوت ��ا وتياغ ��و �ألكانت ��ارا وناب ��ي كيت ��ا
وجيم� ��س ميل�ن�ر و�ش�ي�ردان �شاك�ي�ري)
�ضرب ��ة قوي ��ة اىل جه ��ود امل ��درب يورغن
كلوب يف �إطار �سعي ��ه احلثيث ّ
لفك �شراكة
ال�ص ��دارة �أمام غرميه الل ��دود توتنهام من
خالل التغ ّلب عليه م�ستثمر ًا وقوف عاملي
الأر� ��ض واجلماهري اىل جانب ��ه ف�ض ًال عن
ع ��دم تع ّر�ضه لأي ��ة هزمية عل ��ى �أر�ضه يف
الربميرلي ��غ يف �آخ ��ر 65مب ��اراة خا�ضه ��ا
�ضمن مناف�سات امل�سابقات املحلية .

يف املقاب ��ل �ش ��كا الربتغ ��ايل جوزي ��ه
موريني ��و م ��ن روزنام ��ة املباري ��ات
ال�صعب ��ة الت ��ي يخو�ضه ��ا فريق ��ه خ�ل�ال
املو�س ��م احلايل التي �ساهم ��ت يف فقدان
نق ��اط ب�أم� ��س احلاجة اليها وم ��ا التعادل
الإيجاب ��ي (� )1-1إال دلي�ل ً�ا عل ��ى ذلك ممّا
و ّلد ع ��دم ال�شع ��ور بال�سع ��ادة داخل غرفة
خل ��ع املالب�س برغم البقاء يف القمة بفارق
الأه ��داف ع ��ن فري ��ق ليفرب ��ول يف خت ��ام
اجلولة الثانية ع�شرة من الدوري .
وذك ��ر املوق ��ع الر�سم ��ي لن ��ادي توتنه ��ام
هوت�سب�ي�ر عن موريني ��و قوله � :إن موقعة

االنفيل ��د برغم �صعوبتها �سنتمكن فيها من
�إظه ��ار قدراتن ��ا وطموحاتن ��ا و�إمكانياتنا
التي ن�ستطيع فيها من نيل فوز ثمني نع ّزز
في ��ه البق ��اء يف مرك ��ز ال�ص ��دارة ويحي ��ى
الآم ��ال يف موا�صل ��ة تق ��دمي العرو� ��ض
الرائع ��ة يف اجل ��والت القادمة الت ��ي ن�أمل
فيه ��ا بع ��دم تع ّر� ��ض �أي الع ��ب منه ��ا اىل
اال�صاب ��ة �أو الإيق ��اف منع� � ًا لع ��دم التعثرّ
يف الق ّم ��ة وهي الفر�صة التي رمبا �ستعمل
الفرق املناف�سة لنا عل ��ى ا�ستثمارها �ضمن
ال�سب ��اق املحموم لنيل لقب الربميرليغ يف
نهاية عمر امل�سابقة.

معالي الكلمة..
 عمــار �ســاطع

نقمة المغتربين ونعمتهم!؟
مما �أكتبه يف هذه الزاوية ،ف�إنني
قبل �أن يقر�أ �أحدك ��م� ،شيئ ًا ّ
ال �أعن ��ي مهن ��د جعاز ب�شيءٍ  ،بق ��در ما �أعنيه م ��ن �شعور الأمل
ال ��ذي ينتابن ��ي و�أنا اكت ��ب ورمب ��ا هاجمتني احل�س ��رة فيما
�س�أق ��ول ،فاملنتخب لي�س خي ��ار القبول والرف�ض ،بقدر ما هو
حر� ��ص وم�س�ؤولية و�شرف التمثيل له ما بع ��ده �شرف ،و�أنا
هن ��ا ال �أق ّيم وطني ��ة �أي �شخ� ��ص وقيمة ح ّبه للع ��راق ،لكنني
�أحت ��دث عن حالة م ��ن حاالت كثريةّ ،
�شخ�صته ��ا وحان موعد
الكتابة عنها!
فب�ي�ن م�ؤي ��د ومعار�ض لفكرة االبتعاد املُق ِن ��ع ،وبني ُمتفق مع
الطرح وبني مناه�ض لق�ضي ��ة التواجد املُخيرّ � ،أ�صبح ت�أريخ
الالعبني املغرتبني العراقيني خارج البالد يف عُنق زجاجة!
�سجلها ت�صريح الالع ��ب مهند جعاز ،املغرتب
املفاج� ��أة التي ّ
يف �صف ��وف ن ��ادي هامارب ��ي ال ��ذي ين�ش ��ط يف ال ��دوري
ال�سوي ��دي لكرة الق ��دم ،برف�ضه متثي ��ل منتخبنا الوطني يف
اال�ستحقاق ��ات القادمة ،مل يكن م�ألوف� � ًا فقط ،بل كانت �صدمة
حقيقية للردود التي توالت ومل تنته!
تل ��ك ال ��ردود والتعليق ��ات للأم ��ر ا�صابتني بالده�ش ��ة ،ج ّراء
اعتب ��ار قيم ��ة الوطن �أق � ّ�ل من ذل ��ك الإ�صرار عل ��ى الت�صريح
والتم�س ��ك به ،فالأم ��ر مل يكن �إ�شاعة ،ب ��ل كان م�ص ّرح ًا به من
قبل الأخ با�سل كوركي�س املدير الإداري للمنتخب ،مثلما كان
التفاع ��ل �إيجابي� � ًا مع ق ��رار مهند� ،أكرث م ��ن امتالكنا لل�شعور
بخيب ��ة الأم ��ل لذلك القرار اخلط�ي�ر ،والذي ق ��د ي�صل اىل �أن
يكون عُرف ًا ُتبنى عليه �إ�صالحات احلال يف قادم الأيام!
نع ��م  ..اح�ت�رم ق ��رار مهن ��د جع ��از ،ال�شخ�صي ،لك ّنن ��ي �أقف
بال�ض ��د معه متام ًا لكون الأمر ُيعني م�صلحة وطن و ُمه ّمة بلد
و�سمع ��ة منتخب وقيمة العراق وعراقته وتاريخه الذي ميتد
ُ
�آالف ال�سن�ي�ن ،حت ��ى مهما كان ��ت �أ�سبابه وظروف ��ه وو�ضعه،
فالالع ��ب هو عراقي �أب� � ًا عن جد ،و�سب ��ق و�أن م ّثل منتخبات
الفئ ��ات العمري ��ة وهو ث ��روة وطني ��ة ،حت ��ى و�أن كان يقطن
خارج حدود البالد ،نعم الالعب موهوب وله ت�أثريه ومكانته
حمفوظة وحمرتمة مهما تبدّلت الأحوال!
علين ��ا الي ��وم �أن نق ��ف عن ��د الع ّل ��ة يف ق ��رار مهن ��د ،املت�س ّرع
والغام� ��ض ،و�أن جند ال ��دواء لداءٍ طويل وعمي ��ق ،ه ّز كيان ًا
ُمه ّم� � ًا وم�ؤث ��ر ًا �أ�سمه املنتخب الوطني العراق ��ي ،مثلما علينا
�أن نوق ��ف ه ��ذا امل� � ّد احلا�صل �ض ��د املغرتب�ي�ن والتفرقة التي
يواجهونه ��ا من قب ��ل تر�سانات وجيو� ��ش الكرتونية ،ت�سقط
ه ��ذا وترف ��ع م ��ن ذاك ،ته� � ّز م ��ن الع ��ب وتدع ��م الع ��ب �آخر،
و�أن ّ
ن�شخ� ��ص م ��ا يح ��دث جت ��اه العب�ي�ن ميلك ��ون �إمكانيات
وم�ستوي ��ات جيدة ،تع ّزز تواجدهم م ��ع ت�شكيلة املنتخب من
حظوظه وترفع من �ش�أنه فني ًا وتزيد من قدراته!
ويف ت�ص � ّ�وري ال�شخ�ص ��ي �إنن ��ي ل ��ن �أج ��د �أكرث م ��ن و�صف
(الكذب ��ة احلقيقية) ملا يح ��دث من واقع م� ��ؤمل لالعبني ُيعتقد
�أن مكانته ��م حمفوظ ��ة حالها من حال العب ��ي ال�سوبر ال�ستار
م ��ن الذي ��ن يتواج ��دون يف دورينا املمت ��از� ،أو حت ��ى �أولئك
املحرتف�ي�ن من طين ��ة ب�شار ر�سن بني ��ان� ،أو غريه من العبني
يرفعون ا�سم و�سمعة الالعب العراقي خارج الوطن!
بالع ��ودة اىل ق ��رار مهن ��د جع ��از ،ا�ستغربت من كمي ��ة الردود
التي �أحدثها خ�ب�ر رف�ضه متثيل املنتخب ،و�أكرثية التعليقات
�أجمع ��ت عل ��ى �أن ق ��رار الالع ��ب كان �صائب� � ًا ،بل ج ��اء حفاظ ًا
على قيمته واحرتامه ال�سم ��هِ  ،بينما �أثنى الأغلبية على ر�أيه،
مبقاب ��ل التنديد واالنتقاد من ج� � ّراء �سوء التعامل �أو الإهمال
املتع ّمد ،مذكرين مبا حدث مع العبني �سابقني ،بينما بقي الق ّلة
القليلة ي�صمدون ويعتربون الوطن �أهم من �أي �شيء �آخر!
تخ ّيل ��وا �أن الأقلية تداف ��ع عن الوطن ،والن�سب ��ة الأكرب تهتم
ب�أم ��ر الالع ��ب وق ��راره ال ��ذي اعت�ب�روه �صحيح� � ًا و�سليم� � ًا
وج ��اء يف وقت ��هِ  ،ت�ص � ّ�وروا اىل �أي مدى و�صلن ��ا مع الوطن
والوطنية ،وع ��ن �أي نقطة نتحدّث ،نواجه بع�ضنا يف ق�ضية
حم�سوم ��ة ،تختلف فيها الآراء وتتباع ��د فيها وجهات النظر،
الوطن والوطنية ،تفعل ما تفعل ،مع �أننا ال نتك ّلم عن �سقوط
الآراء ،برغ ��م �أن عائلة الالعب �أب ��دت ا�ستغرابها و�إنزعاجها
و�أحبط ��ت ،ورمبا ث ��ارت ثورتها جتاه ق ��رار �أبنها املوهوب،
مهند� ،سيما �أن القرار قراره ،غري �أن الدفاع عن �سمعة الوطن
�شرف ما بعده �شرف!
�أق ��ول � ..أحيان ًا يكون االرتقاء مبكّر ًا اىل الق ّمة نعمة ف�ضيلة،
و�أحيان ًا يكون ال�سقوط اىل الهاوية نهاية ملن يعتقد �أنه �أعلى
�ش�أن ًا من �شيء �أ�سمه الوطن!
�أخري ًا ..فالوطني ��ة� ،شعور و�إح�سا�س وم�س�ؤولية ..الوطنية
وحب وقدر ال يغيرّ ها �شيء مهما كان ومهما حدث!
انتماء ُ
ت�صوري ال�شخ�صي �إنني لن �أجد �أكثر
وفي
ّ
من و�صف (الكذبة الحقيقية) لما يحدث
من واقع م�ؤلم لالعبين يُعتقد �أن مكانتهم
محفوظة حالها من حال العبي ال�سوبر
ال�ستار من الذين يتواجدون في دورينا
الممتاز� ،أو حتى �أولئك المحترفين من
طينة ب�شار ر�سن بنيان،

�إدارة الزوراء ترف�ض ان�ضمام العبيها �إلى المنتخب الوطني!
 بغ��داد
 /حي��در
مدلول

عالء عبد الزهرة

ر ف�ض ��ت
�إدارة ن ��ادي
ا ل ��ز و ر ا ء
ا لر يا �ض ��ي
ا لتح ��ا ق
العب ��ي فريقه ��ا
الك ��روي ب�صف ��وف
املنتخ ��ب الوطني لكرة
الق ��دم ال ��ذي �سي�ش ��ارك
يف بطول ��ة دب ��ي الدولية
الرباعي ��ة الت ��ي �ستق ��ام
خالل الف�ت�رة م ��ن التا�سع
ولغاي ��ة الث ��اين ع�ش ��ر م ��ن

�شه ��ر كان ��ون الث ��اين املقب ��ل يف مدينة دبي
مب�شارك ��ة منتخب ��ات اي�سلن ��دا والكونغ ��و
والإمارات يف �إطار حت�ضرياته للمواجهات
الث�ل�اث املتبقي ��ة �أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ
كون ��غ وكمبودي ��ا و�إي ��ران �ضم ��ن اجلوالت
الثامن ��ة والتا�سعة والعا�ش ��رة من مناف�سات
ال ��دور الث ��اين حل�س ��اب املجموع ��ة الثالثة
بالت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتك ��ة لنهائيات
ك�أ�س الع ��امل لكرة القدم  2022بقطر وك�أ�س
�آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم  2023بال�ص�ي�ن الت ��ي
�ستج ��ري �أي ��ام � 30آذار و 7و 15حزي ��ران
. 2021
وق ��ال ع�ضو �إدارة نادي ال ��زوراء الريا�ضي
خ�ص به
عب ��د الرحم ��ن ر�شي ��د يف ت�صري ��ح ّ
(امل ��دى)� :إن �أ�سب ��اب الرف� ��ض ا�ستن ��د اىل
�إقامة البطولة لي�س �ضمن �أجندة �أيام الفيفا
دي الذي و�ضعها االحتاد الدويل لكرة القدم

لل�سن ��ة املقبلة التي ي�سمح فيها بتف ّرغ جميع
الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن واملحرتف�ي�ن بامل�شاركة
يف �صف ��وف منتخباته ��م الوطنية يف جميع
�أنح ��اء الع ��امل يف املباري ��ات �س ��واء كان ��ت
ر�سمي ��ة �أم دولي ��ة ودية ف�ض ًال ع ��ن احلاجة
ال�ضروري ��ة اىل خدماته ��م يف مناف�س ��ات
املو�س ��م احل ��ايل من ال ��دوري املمت ��از الذي
ن�سع ��ى في ��ه اىل البقاء كط ��رف مناف�س على
اللق ��ب وال�سيم ��ا �إنن ��ا نحتل املرك ��ز الثاين
بر�صي ��د  14نقطة يف خت ��ام اجلولة الثامنة
ف�ض ًال عن التط ّل ��ع اىل الظفر بك�أ�س م�سابقة
العراق للمرة الثانية على التوايل .
و�أ�ضاف :نقلت رف� ��ض جمل�س �إدارة النادي
اىل جلن ��ة امل�سابق ��ات يف الهيئ ��ة التطبيعية
باحت ��اد كرة الق ��دم الت ��ي تتجه الني ��ة لديها
اىل ت�أجي ��ل الدوري مل ��دة �أ�سبوع واحد على
مم ��ا �ستعط ��ي الداف ��ع �أم ��ام الأندي ��ة
الأق ��ل ّ

التي �سيخت ��ار منها ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش ع ��دد ًا م ��ن العبيه ��ا لدع ��م قائمته
النهائي ��ة امل�شاركة يف البطولة وال�سماح لهم
باالن�ضم ��ام اىل �صف ��وف املنتخ ��ب الوطني
لك ��رة القدم قبل �ش ّد الرح ��ال اىل مدينة دبي
الإماراتية من �أجل مواجهة منتخب �آي�سلندا
لكرة القدم يوم التا�سع من ال�شهر املقبل يف
م�ستهل م�شواره فيها ،بينما �سيلعب منتخب
الإم ��ارات لك ��رة الق ��دم م ��ع نظ�ي�ره منتخب
الكونغو لكرة القدم ويخو�ض الفائزان يوم
الثاين ع�شر من ال�شهر ذاته املباراة النهائية
لتحدي ��د البط ��ل وو�صيف ��ه يف ح�ي�ن يلتق ��ي
اخلا�س ��ران يف الي ��وم ذات ��ه مب ��اراة حتديد
املركزين الثالث والرابع فيها .
وخت ��م ر�شيد ت�صريح ��ه �:إن فري ��ق الزوراء
لك ��رة الق ��دم يعت�ب�ر م ��ن �أك�ث�ر الأندي ��ة
اجلماهريي ��ة العراقي ��ة ال ��ذي ُيف� � ّرغ العبيه

جلميع املنتخبات الوطنية العراقية من �أجل
�إجناح ُمه ّماتها يف اال�ستحقاقات اخلارجية
القاري ��ة باعتباره ��ا تدافع عن �سمع ��ة الكرة
العراقي ��ة وتعمل على حتقي ��ق نتائج باهرة
دخل الأفراح وال�سعادة لدى ال�شعب �سواء
ُت ِ
كانوا يف داخل �أو خارج البالد .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن القائم ��ة الأخ�ي�رة التي
�شارك ��ت يف مع�سكر دب ��ي الإمارات ��ي الذي
�أقيم خالل الفرتة من العا�شر ولغاية الثامن
ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي �ض ّمت
ثالثة العبني فقط ه ��م (جالل ح�سن وحممد
ر�ض ��ا جلي ��ل وم�صطف ��ى حمم ��د ج�ب�ر) من
�صف ��وف فريق ال ��زوراء لكرة الق ��دم بعد �أن
�أ�سهم فايرو�س كورون ��ا يف ا�ستبعاد القائد
عالء عب ��د الزه ��رة وزميله ح�س�ي�ن علي من
قائم ��ة الوف ��د قب ��ل يوم واح ��د م ��ن مغادرة
العا�صمة بغداد اىل الإمارات .
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) تن�شر حلقات من كتاب "�سنوات اجلامعة العربية" لـ عمرو مو�سى (:)4

عمرو مو�سى ل�صدام ح�سين :العراق ُمع ّر�ض ل�ضربة قا�صمة
 مو�س��ى للرئي�س العراقي :ال الأوروبي��ون وال الرو�س �سي�ساعدونك وم�صير ال�شعب العراقي في يدك

في هذه الحلقة من الكتاب
الجديد لل�سيد عمرو مو�سى،
الأمين العام اال�سبق للجامعة
العربية ،الذي �أورده تحت
عنوان (�سنوات الجامعة
العربية) والذي �سي�صدر قريب ًا
عن "دار ال�شروق" ،ن�ستعر�ض
جهود مو�سى والجامعة العربية
في الق�ضية العراقية ،التي
خ�ص�ص لها ف�صالن على
م�ساحة� 63صفحة ،تناول
الأول جهوده مع �صدام ح�سين
في محاولة تجنيب العراق
ال�ضربة الأميركية ،وهو ما
�سنن�شر مقتطفات منه في هذه
الم�ساحة ،فيما خ�ص�ص الثاني
لأحداث "الغزو الأميركي
للعراق ،وجهوده في العملية
ال�سيا�سية بعد .2003

ويك�ش ��ف عمرو مو�س ��ى يف هذا الكتاب
 الذي ق ��ام بتحريره وتوثيق ��ه الكاتبال�صحف ��ي خالد �أبو بكر� -أ�سرار ع�شرية
مليئة بالأحداث اجل�سام يف بالد العرب
كان فيه ��ا �أمين� � ًا جلامعة ال ��دول العربية
( ،)2011 2001-فعل ��ى م ��دار 19
ف�ص�ل ً�ا ،موزع ��ة عل ��ى � 574صفح ��ة من
القط ��ع املتو�سط ،مل ي�ت�رك الأمني العام
ق�ضي ��ة �سيا�سي ��ة كان ��ت اجلامع ��ة وهو
�شخ�صي ًا ط ��رف فيها �إال وتناولها يف �أي
بقعة من بقاع العامل العربي من حميطه
�إىل خليجه.
م ��ن �أول الق�ضاي ��ا الت ��ي فر�ض ��ت نف�سها
على ،فور �أن توليت مهام من�صبي �أمين ًا
ّ
عام� � ًا للجامع ��ة العربي ��ة م�س�أل ��ة توقف
املفاو�ضات بني الع ��راق والأمم املتحدة
بخ�صو�ص التفتي�ش على �أ�سلحة الدمار
ال�شام ��ل ،الت ��ي كانت الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة تزع ��م �أن الع ��راق ميتل ��ك �أو
ي�سع ��ى المت�ل�اك بع�ضه ��ا ،خ�صو�ص� � ًا
الأ�سلحة النووية.
يف �أوائل ت�شرين الث ��اين  2001كانت
زيارت ��ي الأوىل للأمم املتح ��دة ب�صفتي
�أمين ًا عام� � ًا للجامع ��ة العربية؛ حل�ضور
اجتماع ��ات اجلمعي ��ة العام ��ة بع ��د �أن
ت�أجل ��ت ،عن موعده ��ا املق ��رر يف �أيلول
م ��ن كل ع ��ام ،ب�سب ��ب وق ��وع هجم ��ات
 .9/11حتدثت �إىل الأمني العام ،كويف
�أن ��ان .قلت له :ال يلي ��ق يف عهدك والأمم
املتح ��دة حتت رئا�ست ��ك� ،أال يكون هناك
جمه ��ود وا�ض ��ح يف منع ح ��رب و�شيكة
عل ��ى الع ��راق تريده ��ا وت�سع ��ى �إليه ��ا
الواليات املتحدة.
ق ��ال �أنان بتملم ��ل� :أحاول جه ��دي ،لكن
�صدام ح�س�ي�ن عنيد ،و�أن ��ت تعرفه �أكرث
مني .قلت :الب ��د �أن مننح العراق فر�صة
للإف�ل�ات م ��ن احل ��رب الت ��ي ت�ستع ��د لها
وا�شنطن� .س� ��أزور الرئي�س العراقي يف
كان ��ون الثاين املقبل� .أري ��د منك ر�سالة
�أ�ستطي ��ع �أن �أنقلها �إلي ��ه حللحلة املوقف
فيم ��ا يخ� ��ص ا�ستئن ��اف عم ��ل املفت�شني
الدولي�ي�ن� .أن ��ا على ثق ��ة يف �أنني عندما
�أقول ل ��ه يف �أثناء مباحثات ��ي معه �إنني
قادم ومع ��ي ر�سالة وا�ضح ��ة من الأمني
الع ��ام ل�ل��أمم املتحدة تدع ��و �إىل حتريك
املوق ��ف فيما يخ�ص مو�ض ��وع التفتي�ش
على الأ�سلحة ف�إنه �سيتعاطى ب�إيجابية.
فوافق �أنان.
رتب ��ت م ��ع وزي ��ر اخلارجي ��ة العراقية،
ناج ��ي �ص�ب�ري احلديث ��ي �أم ��ر زيارتي
للعراق .هبطت طائرتي يف مطار بغداد
�صب ��اح  18كان ��ون الث ��اين .2002
وج ��دت احلديث ��ي يف ا�ستقب ��ايل ،وكان
م ��ن وزراء اخلارجي ��ة املهني�ي�ن ،الذي ��ن
�أحرتمه ��م ،لك ��ن ديكتاتوري ��ة �ص ��دام
وانفراده بالقرار كانت حت ْد ب�شكل كبري

جمتمعا مع �صدام يف بغداد كانون الثاين 2002

 الكويتيون كانوا غير مرتاحين لزيارتي
لبغ��داد وجم��دوا ح�صته��م ف��ي ميزاني��ة
الجامعة العربية

مو�سى مع كويف �أنان يف فيينا �أواخر كانون الثاين 2002

من هوام�ش املناورة والفعل لديه.
كان الي ��وم الت ��ايل هو موع ��د لقائى مع
�ص ��دام .حترك بي موك ��ب ر�سمي مهيب
من مق ��ر �إقامتي يف �إحدى دور ال�ضيافة
التابع ��ة لرئا�سة اجلمهوري ��ة يف منطقة
"ك ��رادة مرمي" الراقي ��ة بو�سط بغداد،
�إىل مقر قي ��ادة ع�سكرية ،ومعي من وفد
اجلامع ��ة العربي ��ة :ال�سف�ي�ر �أحم ��د ب ��ن
حل ��ى ،الأم�ي�ن الع ��ام امل�ساع ��د للجامعة
العربية  -رحم ��ه الله  -وال�سفري ح�سني
ح�سونة رئي�س بعثة اجلامعة لدى الأمم
املتح ��دة ،وال�سف�ي�ر ه�ش ��ام ب ��در ،مدي ��ر
مكتبي.
مبج ��رد دخويل مقر الوح ��دة الع�سكرية
وج ��دت ذل ��ك الرجل الذي يراف ��ق �صدام
كظل ��ه ،واملعروف ب�شارب ��ه الكث والب ّزة
الع�سكري ��ة الأنيق ��ة ،وامل�سد� ��س ال ��ذي
يت ��دىل م ��ن خ�ص ��ره حت ��ى يف �أثن ��اء
االجتماع ��ات الر�سمي ��ة م ��ع الرئي� ��س
العراق ��ي ،وكان ذلك ا�ستثناء نادر منحه
له �صدام لثقته الكبرية فيه.
تق ��دم �إ ّ
يل الرجل يف احرتام �شديد .قدم
يل نف�س ��ه قائ ًال� :أنا الفري ��ق عبد حمود.
تف�ض ��ل �س�أ�صطح ��ب �سيادت ��ك ملقابل ��ة
�سيادة الرئي�س �صدام ح�سني.
قلت :الب ��د من ح�ضور زمالئ ��ي الثالثة
من وفد اجلامعة.
ق ��ال �سيح�ض ��رون يف �سي ��ارة �أخ ��رى.
ركبت �سيارة "تويوت ��ا"" ،بيج" اللون،
بجوار عب ��د حمود ،الذي قاده ��ا بنف�سه
�إىل املق ��ر ال ��ذي �س�ألتق ��ى في ��ه �ص ��دام،
ال ��ذي ق ��ال يل حم ��ود �إن ��ه يف منطق ��ة
"الر�ضواني ��ة" جنوب غرب بغداد .كان
ق�صر ًا �صغري ًا لكنه جميل.
يف نهاية طريق مليء بالأ�شجار و�صلنا
الق�ص ��ر املن�شود .مبجرد دخويل وجدت
بن حل ��ي وح�سني ح�سون ��ة وه�شام بدر
يف انتظاري خارج القاعة التي �س�ألتقي
فيها �صدام.
مبجرد �أن دخلت حترك الرئي�س العراقي
من مقع ��ده ال�ستقب ��ايل .تقابل ��ت �أيدينا
عن ��د منت�ص ��ف القاعة تقريب� � ًا� .صافحته
م�صافح ��ة اعتنيت �أال يكون فيها قبالت،
�أردت ��ه "�سالم� � ًا نا�شف� � ًا" ،كم ��ا نقول يف
م�ص ��ر؛ ك ��ي �أ�ضف ��ى طابع اجلدي ��ة على
جل�س ��ة املباحث ��ات الت ��ي �س�أجريها معه.
لكن على �أية ح ��ال .هالتني تلك النعومة
الت ��ي كانت عليها يد �ص ��دام ح�سني ،ذلك
الرجل املخيف!
رحب ب ��ي �صدام�" :أه�ل�ا ب�سيادة الأمني
الع ��ام� ..أهال ب ��الأخ عمرو"(نطقها ب�ضم
ال ��راء) ،وراح ي�شيد مبواقفي القومية.
بد�أن ��ا اللق ��اء ال ��ذي ا�ستغ ��رق ح ��واىل
�ساعتني وخم�سة ع�شرة دقيقة.
بع ��د التحي ��ة وال�س� ��ؤال ع ��ن ال�صح ��ة
وال�شك ��ر لكرم ال�ضياف ��ة وبع�ض اجلمل

العامة ،حتدثت �إىل �صدام ح�سني بلهجة
جادة قال من ح�ضرها "�إنها �أعنف لهجة
حت ��دث به ��ا م�س� ��ؤول عرب ��ي �إىل �صدام
ح�سني".
�أع ��دت عل ��ى الرئي� ��س العراقي م ��ا قلته
لكب ��ار م�ساعدي ��ه قب ��ل لقائي ب ��ه  -دون
الإ�ش ��ارة �إيل حديث ��ي معه ��م طبع ًا  -من
اجلمود الذي تبديه وفوده يف اجلامعة
العربي ��ة .وعب ��ت علي ��ه تعامل ��ه غ�ي�ر
الإيجابي مع زيارة خرباء الأمم املتحدة
املعني�ي�ن بالتفتي�ش عل ��ى �أ�سلحة الدمار
ال�شام ��ل يف العراق ،ونقل ��ت �إليه ر�سالة
الأمني العام كوفى �أنان يف هذا ال�ش�أن.
قل ��ت ل ��ه �إن الع ��راق يخ�س ��ر تعاط ��ف
منظمت�ي�ن كبريت�ي�ن ،وه ��و يف احلقيقة
يحتاج لك�سبهم ��ا يف �صفه ..هل يعقل يا
�سي ��ادة الرئي� ��س �أن يخ�س ��ر العراق دعم
اجلامع ��ة العربي ��ة ويفق ��د �ساح ��ة الأمم
املتحدة؟
قب ��ل �أن يجي ��ب قل ��ت ل ��ه :ا�سم ��ح يل ي ��ا
�سيادة الرئي� ��س �أن �أوجه لك �س�ؤا ًال :هل
لدي ��ك �أ�سلحة نووي ��ة تخ�ش ��ى التفتي�ش
عليها.
قال :ال يوجد لدى العراق �أ�سلحة نووية
و�أعلنت ذلك مرار ًا .
قلت له :ا�سمح يل ي ��ا �سيادة الرئي�س �أن
�أعيد عليك ال�س�ؤال مرة �أخرى :هل لديك
�أ�سلحة نووية تخ�شى التفتي�ش عليها.
ق ��ال ويب ��دو �أن ��ه م�أخ ��وذا م ��ن لهجت ��ي
احل ��ادة :ال ..ال يوج ��د لدين ��ا �أ�سلح ��ة
نووية.
قل ��ت� :إذن مل ��اذا متان ��ع يف ح�ض ��ور
املفت�ش�ي�ن الدولي�ي�ن م ��ادام الع ��راق ال
يخ�شى �شيئ ًا.
قال :لأن هناك ما نخ�شاه.
قلت :وما هو؟
ق ��ال :كل املفت�ش�ي�ن الذي ��ن ي�أت ��ون �إلينا
عم�ل�اء لوكال ��ة املخاب ��رات الأمريكي ��ة
(.)CIA
قلت :وماذا لو ت�أكدنا من �أنهم من خارج
(� ،)CIAأي يعمل ��ون حل�س ��اب الأمم
املتحدة .ن�ستطيع �أن ن�شدّد على املنظمة
الدولية ك ��ي تر�سل مفت�ش�ي�ن على درجة
م ��ن النزاه ��ة واال�ستقاللي ��ة .وميكنني
ت�أكي ��د ذلك من خ�ل�ال عملي ��ة مفاو�ضات
تتم بينكم وب�ي�ن الأمم املتحدة وبالذات
كوفى �أنان.
قال يل� :أقب ��ل بذلك ،و�آخذ بكلمتك؛ لأنك
رجل عربي حمرتم.
قل ��ت ل ��ه :هل تقب ��ل �أن �أنقل ه ��ذا الكالم
للأمني العام للأمم املتحدة كويف �أنان.
قال :نعم �أقبل.

 كولن ب��اول معلق ًا عل��ى موافقة العراق
على عودة المفت�شي��ن� :صدام غ�سل مخك
�أنت وكوفي �أنان!

مع كولن باول يف وا�شنطن
الذي ق ��ال يف �شه ��ادة م�سجل ��ة ب�صوته
ملحرر ه ��ذا الكتاب ،خالد �أب ��و بكر ،بعد
�أن �أعط ��اه �ص ��ورة من حم�ض ��ر املقابلة
(من�ش ��ور بكامل ��ه يف الكت ��اب) م ��ا يل ��ي
بالن�ص احلريف:
"ه ��ذه ن�سخة من حم�ضر مقابلة الأمني
الع ��ام ،ال�سي ��د عم ��رو مو�س ��ى ،م ��ع
الرئي� ��س �ص ��دام ح�سني ،مكت ��وب بخط
يدي ،ال ��ذي �أمتن ��ى �أن ت�ستطيع قراءته
ب�سهولة .لكنن ��ي �أود �أن �ألف ��ت انتباهك
ب�أننا يف كتابة حما�ض ��ر االجتماعات ال
ن�س ��رد كل التفا�صي ��ل ،ونكتبها بطريقة
حرفية معين ��ة .دعني �أق�ص عليك بع�ض ًا
م ��ن ه ��ذه التفا�صي ��ل الت ��ي ل ��ن جتدها
باملح�ضر فيما يلي:
عندما دخلن ��ا �إىل االجتماع مع الرئي�س
�صدام بد�أ عم ��رو مو�سي بتلطيف اجلو
بعدم البدء باملو�ضوعات اخلالفية .كان
�ص ��دام يعي�ش يف هيلمان و�أبهة ويتكلم
بن ��وع م ��ن الفخام ��ة� .شع ��رت عن ��د بدء
اللق ��اء �أن ��ه ال يع ��رف عم ��رو مو�سي عن
ق ��رب ،رمبا التقاه م ��رة �أو مرتني عندما
كان وزير ًا للخارجية ،لكنه ال يعرفه حق
املعرفة.
بع ��د التق ��دمي بالق�ضاي ��ا العام ��ة دخلنا
للمو�ض ��وع امله ��م ،وهو �إقن ��اع الرئي�س
�ص ��دام بالتج ��اوب م ��ع قرار �ص ��ادر عن
القم ��ة العربية خا� ��ص بتعام ��ل العراق
مع املراقبني واملفت�ش�ي�ن الدوليني (على
�أ�سلح ��ة الدمار ال�شام ��ل) ،والعراق كان
�شهادة �أحمد بن حلي
متحفظ� � ًا عل ��ي الق ��رار .كم ��ا كان عمرو
�أ�ستكمل م ��ا دار يف مقابلت ��ي مع �صدام مو�س ��ى يريد �أن يتعامل العراق ب�أق�صى
م ��ن خ�ل�ال ال�سف�ي�ر �أحم ��د ب ��ن حل ��ي ،حد من التع ��اون دون �إثارة امل�شاكل مع

الأمم املتح ��دة؛ لتفوي ��ت الفر�ص ��ة على
امل�ساعي الأمريكي ��ة ل�ضربه .كان الأمني
الع ��ام يري ��د من �ص ��دام اتخاذ ق ��رارات
جتن ��ب العراق �ضرب ��ة ع�سكري ��ة يراها
و�شيك ��ة ،ويري ��د اقناع الرئي� ��س �صدام
ب� ��أن الع ��راق مقب ��ل بالفع ��ل عل ��ى ه ��ذه
ال�ضرب ��ة الت ��ي �ستق�ض ��ي عل ��ي العراق
كل ��ه ،وه ��ذه ر�سال ��ة قوي ��ة ب ��د�أ عم ��رو
مو�سي ي�شرحها.
راح الرئي� ��س �ص ��دام يخف ��ف م ��ن هول
م ��ا يتعر� ��ض ل ��ه الع ��راق بقول ��ه� :أحنا
�صامدين ومهما كان لن ميوت العراق.
عندم ��ا �سمع مو�سى هذا ال ��كالم �شعرت
�أن ��ه فقد �ص�ب�ره ،ووجدته ي ��رد بغ�ضب
�شدي ��د بلهجت ��ه امل�صري ��ة عل ��ى �صدام:
ا�سم ��ع "بق ��ى" ي ��ا �سي ��ادة الرئي� ��س..
التنظ�ي�ر ل ��ن ينف ��ع العراق ول ��ن ينفعك
بكل �صراحة� .أنا بقولك العراق معر�ض
ل�ضرب ��ة قا�صمة م ��ن الوالي ��ات املتحدة
الق ��وة الك�ب�رى الأويل يف الع ��امل ..هل
�أنت واع ب�أن بل ��دك معر�ض لهذا اخلطر
الداهم؟
ه ��ل �أن ��ت واع مل�س�ؤليت ��ك يف جتني ��ب
العراق هذه الويالت؟
قال ذلك عمرو مو�سى بنربة بدت وك�أنها
�صرخة يف وجه �صدام ح�سني.
ح ��اول �صدام مقاطعته قائ�ل�ا :يا دكتور
عمرو.
ً
باغته مو�سى غا�ضبا� :أنا "م�ش" دكتور،
بقول ��ك يا �سي ��ادة الرئي� ��س :العراق يف
خط ��ر ،ا�ستج ��ب مل ��ا نطرح ��ه علي ��ك من
�إج ��راءات تعي ��د توا�ص ��ل الع ��راق م ��ع
الأمم املتح ��دة ومع �أ�شقائه يف اجلامعة

العربية.
�شع ��رت ب� ��أن الرئي� ��س �ص ��دام كان يف
غيبوب ��ة؛ فاكت�ش ��ف الو�ض ��ع اخلط�ي�ر
ب ��كالم عم ��رو مو�س ��ى ،ال ��ذي ق ��ال ل ��ه
بو�ض ��وح� :إن الع ��امل تغ�ي�ر ،و�أن ��ه ال
الأوروبيون وال الرو�س �سي�ساعدونك،
وم�صري ال�شعب العراقي يف يدك.
وبد�أ �صدام ي�صغي بالفعل لطرح عمرو
مو�سى ،وعندما و�صل احلديث للفنيات
اخلا�ص ��ة بالتفتي� ��ش عل ��ى الأ�سلح ��ة
�أعط ��اين عم ��رو مو�س ��ي الكلم ��ة ،وكان
معنا ال�سفري ح�س�ي�ن ح�سونة وال�سفري
ه�شام بدر.
بد�أ �صدام ي�ستوعب .ويف الأخري وقال
لعمرو مو�سى �أن ��ا �أفو�ضك لتتكلم با�سم
الع ��راق واذه ��ب ل�سكرت�ي�ر ع ��ام الأمم
املتحدة وقل له �سنتعاون معه.
�شعرت وك�أن الرئي� ��س العراقي اكت�شف
عم ��رو مو�سى؛ لأنه حت ��دث معه بلغة مل
يعت ��د عليه ��ا �ص ��دام ،لغة فيه ��ا �صراحة
وحتمي ��ل م�س�ؤولي ��ة ،ويف �آخر املطاف
ق ��ال ل ��ه� :أن ��ا مفو�ض ��ك للتح ��دث با�س ��م
الع ��راق ،وق ��ال ل ��ه :ات�ص ��ل ب�أم�ي�ركا
وك ��ويف �أن ��ان ،وفع�ل� ًا عم ��رو مو�س ��ي
�أجرى ات�صاالته لك ��ن للأ�سف كان يبدو
�أن قرار احلرب قد اتخذ.
ورمبا هذا اللقاء التاريخي بني مو�سى
و�صدام ل ��و كان قبل ه ��ذا التاريخ � -أنا
�أقول ��ك بكل �أمان ��ة  -كنا جنبن ��ا العراق
ه ��ذه امل�أ�س ��اة وه ��ذه احلرب �ض ��ده من
الواليات املتحدة".
�إبالغ العرب و�أنان بنتائج الزيارة

يف الي ��وم الت ��ايل لو�ص ��ويل القاه ��رة
قادم ًا من بغداد عقدت اجتماع ًا للجامعة
العربي ��ة عل ��ى م�ست ��وى املندوب�ي�ن
الدائم�ي�ن لإبالغه ��م بنتائ ��ج زيارت ��ي
للع ��راق ومباحثاتي مع �ص ��دام ح�سني،
ومت ذل ��ك م�س ��اء  20كان ��ون الث ��اين
 .2002ات�صل ��ت ف ��ى نف� ��س الي ��وم
بالق�صر امللك ��ي يف الأردن طالب ًا موعد ًا
عاج�ل� ًا للق ��اء املل ��ك عبدالل ��ه ،ب�صفت ��ه
رئي�س القمة العربي ��ة لتقدمي تقرير عن
مباحثات ��ي م ��ع �ص ��دام ح�س�ي�ن .وكذلك
ات�صل ��ت تلفوني� � ًا بالرئي� ��س مب ��ارك ثم
بوزي ��ر اخلارجي ��ة �أحمد ماه ��ر ال�سيد،
وبالأمري �سعود الفي�صل.
�صبيح ��ة اليوم التايل �أجري ��ت ات�صا ًال
هاتفي ًا مع ال�شيخ �صباح الأحمد ،النائب
الأول لرئي� ��س جمل�س ال ��وزراء ووزير
اخلارجية الكويت ��ي� ،أمري الكويت فيما
بع ��د ،لإطالع ��ه عل ��ى ملخ�ص م ��ا اتفقت
علي ��ه م ��ع �ص ��دام ح�س�ي�ن فيم ��ا يخ�ص
م�س�أل ��ة الأ�س ��رى واملفقودي ��ن الكويتني
من ��ذ الغ ��زو العراق ��ي للكوي ��ت �سن ��ة
 ،1990واتفقن ��ا خ�ل�ال االت�صال على
�أن �أقوم بزيارة �سريعة للكويت يف 22
كانون الثاين .2002
ذهب ��ت �إىل الكوي ��ت ،والتقي ��ت ال�شي ��خ
�صب ��اح الأحمد ،وعددا م ��ن امل�س�ؤولني.
كان اجل ��و الع ��ام يق ��ول �إن الإخ ��وة يف
الكويت غري مرتاحني لزيارتي للعراق.
وكانت وجهة نظري التي �شرحتها لهم:
�أنه مهما يكن غ�ضبنا مما حدث يف �سنة
 1990فالع ��راق بل ��د عربي ع�ضو يف
اجلامع ��ة العربي ��ة ،وهو ط ��رف رئي�س
يف واح ��دة من �أك�ث�ر الأزم ��ات العربية
خطورة بعد عدوانه على الكويت ،ويهم
اجلامعة العربي ��ة �أن ت�ضع نهاية عربية
مقبولة له ��ذا الو�ض ��ع امله ��دد ال�ستقرار
الع ��امل العرب ��ي ،و�أن ت�ضم ��ن ع ��دم
تك ��راره .ويف نف�س الوق ��ت جئت �إليكم
لأطلعك ��م على ما دار خالل الزيارة ،وما
تو�صل ��ت �إليه ب�ش�أن مو�ض ��وع الأ�سرى
واملفقودين الكويتيني.
واحلقيق ��ة �أنن ��ي كن ��ت مق ��در ًا حلال ��ة
الغ�ض ��ب الكب�ي�ر ال ��ذي ي�شع ��ر ب ��ه
الكويتي ��ون بع ��د م ��ا ح�صل م ��ن �صدام
حياله ��م ،و�أفه ��م تخوفه ��م م ��ن دور
للجامع ��ة العربي ��ة يت ��م خ ��ارج �إط ��ار
التفاهم ��ات الدولي ��ة عالي ��ة امل�ست ��وى
�إزاء ع ��راق �ص ��دام ح�س�ي�ن و�سيا�سات ��ه
ف ��ى املنطق ��ة ،لكنهم ظلوا عل ��ى غ�ضبهم
لف�ت�رة امتنع ��وا فيه ��ا عن دف ��ع ح�صتهم
ال�سنوية يف ميزانية اجلامعة العربية،
�إىل �أن وج ��دوا – عل ��ى م ��ا اعتق ��د � -أن
اجلامع ��ة تتط ��ور ،و�أن �أمانته ��ا العامة
و�أمينه ��ا العام يقوم ��ون بجهد ملمو�س
يف خمتل ��ف الق�ضاي ��ا العربية ،فتماهوا
م ��ع اجلامع ��ة؛ لأن الكوي ��ت بل ��د يح ��ب
اجلدي ��ة يف العم ��ل؛ ولذل ��ك �سريع ��ا ما
ق ��دروا م ��ا نقوم ب ��ه من جه ��د يف خدمة
العمل العربي امل�شرتك.
كن ��ت فور عودتي من بغ ��داد قد حتدثت

تليفوني� � ًا �إىل ك ��ويف �أن ��ان .قل ��ت له لقد
زرت الع ��راق والتقي ��ت �ص ��دام ح�سني،
و�أن ��ا ق ��ادم �إىل نيوي ��ورك حل�ض ��ور
"املنتدى االقت�صادي العاملي" (دافو�س)
ال ��ذي يعق ��د ا�ستثنائي� � ًا ه ��ذه ال�سنة يف
نيوي ��ورك ب�ي�ن  31كان ��ون الثاين و4
�شباط  .2002للت�ضام ��ن مع الواليات
املتحدة ومدينة نيوي ��ورك بعدما حدث
يف .9/11
قال �أنان :لن �أنتظر و�صولك نيويورك.
�أريد ان �أعرف ما دار بينك وبني �صدام.
ا�سم ��ع ي ��ا عم ��رو� ،أن ��ا يف ا�ستوكه ��ومل
اليوم و�س�أكون غد ًا يف النم�سا� ،أرجوك
دعن ��ا نلتق ��ي يف فيين ��ا يف طريق ��ك �إىل
نيويورك .التقين ��ا بالفعل يف العا�صمة
النم�ساوي ��ة �أواخركان ��ون الث ��اين،
وعر�ض ��ت علي ��ه م ��ا تو�صل ��ت �إلي ��ه مع
�صدام ح�سني ب�ش�أن موافقته على عودة
املفت�شني الدوليني للتفتي�ش على �أ�سلحة
الدمار ال�شامل العراقية املزعومة.
يف نهاية اللقاء �س�ألت �أنان عن خطوات
الأمم املتح ��دة �إزاء انفت ��اح �صدام على
عودة املفت�شني.
قال :لنتمهل قلي ًال.
فهم ��ت �أن ��ه كان يري ��د �أن يت�ش ��اور م ��ع
الأمريكان.
وهن ��ا ق ��ررت �أن ات�ش ��اور �أي�ض� � ًا م ��ع
الأم�ي�ركان ب�ش�أن امل�س�أل ��ة العراقية .من
فيين ��ا حتدثت تليفوني ًا �إىل كولن باول،
وزي ��ر اخلارجي ��ة .قل ��ت ل ��ه :لق ��د زرت
الع ��راق خ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة املا�ضية،
وق ��ادم �إىل نيوي ��ورك حل�ض ��ور منتدى
دافو�س ،و�أريد �أن �أقابلك.
ق ��ال :نلتقى �صباح الث ��اين من �شباط،
ولن�ش ��رب القه ��وة مع� � ًا يف مق ��ري
بنيوي ��ورك ولتك ��ن ف ��ى ال�ساع ��ة 11
�صباح ًا.
بعد و�صويل نيويورك حتدثت �إىل �أنان
قلت له� :س�ألتقي ب�أول.
قال� :أعلم ذلك.
�س�ألته متى نلتقي؟
قال :بعد لقاءك مع باول.
ج ��اء موع ��د اجتماع ��ي م ��ع وزي ��ر
اخلارجي ��ة الأمريك ��ي .بع ��د الرتحي ��ب
وجدت ��ه ي�ستبق احلدي ��ث بقوله� :صدام
ح�س�ي�ن �ضح ��ك علي ��ك كم ��ا �ضح ��ك على
كويف �أنان� .س�ت�رى �أنت و�أنان كيف �أن
�صدام "ن�صاب وكذاب".
قلت له :ا�سمع ملا دار بيني وبني الرئي�س
العراقي �أو ًال .وعر�ضت عليه ما تو�صلت
�إليه مع �صدام .ويف النهاية قلت له� :إذا
كنت تري ��د �إر�سال مفت�ش�ي�ن �إىل العراق
فلرت�س ��ل فور ًا ،عرب مفاو�ضات بني �أنان
و�ص ��دام ،و�أن تتعام ��ل املفاو�ض ��ات مع
�شك ��وك �صدام م ��ن �أن بع� ��ض املفت�شني
ينتم ��ون �إىل جهاز املخاب ��رات املركزية
الأمريكية (.)CIA
�ضحك باول وعق ��ب بقوله :غ�سل خمكم
�صدام ح�سني �أنت و�أنان!
و�أ�ضاف :ال �أنت وال كويف �ست�ستطيعان
�إجناز �شيء .كان يقول ذلك جازم ًا( .لأن
ق ��رار �ض ��رب العراق كان ق ��د مت اتخاذه
والتح�ض�ي�ر له كان على ق ��دم و�ساق من
قب ��ل الإدارة الأمريكي ��ة) .و�إن كان ف ��ى
الواقع مل يرف� ��ض اقرتاحي بالتفاو�ض
بني العراق والأمم املتحدة ب�ش�أن عودة
التفتي�ش.
جاء موع ��د لقائي م ��ع كويف �أن ��ان يوم
� 4شب ��اط .ذهب ��ت �إلي ��ه فوجدته يجهز
يل مفاج� ��أة ،وهى وجود هان ��ز بليك�س
رئي� ��س هيئة املفت�ش�ي�ن التابعني ملجل�س
الأم ��ن .يف نهاي ��ة اللق ��اء واف ��ق الأمني
العام ل�ل��أمم املتحدة على �أن يقدم دعوة
�إىل احلكوم ��ة العراقي ��ة ال�ستئن ��اف
احلوار ،وج ��رى حتديد � 7آذار 2002
لعقد اجلل�سة الأوىل يف هذا ال�ش�أن.
مل مت� ��ض الأم ��ور على ماي ��رام ،مل تكن
الوالي ��ات املتح ��دة م�ستع ��دة للرتاج ��ع
عن �سيا�ستها جتاه العراق؛ ف�سرعان ما
تعرثت املفاو�ضات ب�ي�ن العراق والأمم
املتح ��دة (توج ��د بالكت ��اب تفا�صي ��ل
حماوالت الأمني العام �إنقاذ املفاو�ضات
املتع�ث�رة يف �أيل ��ول  ،2002بح�ض ��ور
وزي ��ر خارجية الع ��راق ،بالت ��وازي مع
ات�صاالت ��ه التي مل تنقط ��ع بطارق عزيز
يف بغ ��داد م ��ن مكتب ك ��ويف �أن ��ان� ،إىل
�أن جن ��ح يف نهاي ��ة املط ��اف يف �إع ��ادة
املفاو�ضات بني الأمم املتحدة والعراق،
و�ص ��رح �أن ��ان لو�سائ ��ل الإع�ل�ام بعدها
�إن ��ه بن ��اء عل ��ى اجله ��ود امل�شرتك ��ة بني
ال�سكرتري العام ل�ل��أمم املتحدة والأمني
الع ��ام للجامع ��ة العربي ��ة تو�صلن ��ا �إىل
اتفاق بعودة املفت�شني) .
باالتفاق مع دار ال�شروق
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ثقافة

بول �سي .دبليو .دافيز  : Paul C. W. Daviesعالم فيزياء بريطاني ذائع ال�شهرة ُ ،و ِلد عام  ، 1946وح�صل على
�شهادة الدكتوراه في الفيزياء عام  1970من كلية الجامعة  University Collegeفي لندن  ،وهو م�ؤلف ومقدّ م
برامج  ،ويعمل حالي ًا �أ�ستاذاً جامعي ًا في جامعة والية �أريزونا ومديراً لمركز  ( BEYONDمركز المفاهيم
الأ�سا�سية في العلم )  .تولى منا�صب جامعية �أخرى في جامعة كمبردج وجامعة لندن وجامعة نيوكا�سل
وتن�صب مجاالت اهتماماته البحثية في حقل الفيزياء الكونية والنظرية
وجامعة �أدياليد وجامعة ماكواري ،
ّ
الكمومية وعلم الفلك البيولوجي �إلى جانب اهتمامه ال�شامل بت�أريخ العلوم وفل�سفتها .

الأ�������س������ئ������ل������ة ال������ك���ب��رى
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
الق�سم ال ّأول
ن�ش ��ر الربوف�س ��ور ديفي ��ز مايزي ��د
عل ��ى املائ ��ة ورق ��ة بحثي ��ة يف املج�ل�ات
التخ�ص�صي ��ة يف مو�ضوع ��ات
الكو�سمولوجي ��ا واجلاذبي ��ة ونظري ��ة
املج ��ال الكموم ��ي م ��ع ت�أكي ��ده اخلا�ص
على مو�ضوع ��ة الثقوب ال�سوداء و�أ�صل
الك ��ون  .الربوف�سور ديفي ��ز مولع كذلك
بالبحث يف الثقال ��ة الكمومية  ،وطبيعة
الزم ��ان  ،وفيزي ��اء ج�سيم ��ات الطاق ��ة
العالية  ،و�أ�س� ��س ميكانيك الك ّم  ،و�أ�صل
احلياة  ،وطبيعة الوعي .
�أن ُتخ ��ب الربوف�س ��ور ديفي ��ز زمي ًال يف
اجلمعي ��ة امللكية للأدب عام  ، 1999وقد
حاز �شهرة وا�سعة باعتباره كاتب ًا ومقدّم
برامج علمية وحما�ضر ًا لعامّة النا�س .
�أق� � ّد ُم يف ه ��ذا الق�س ��م  -و�أق�س ��ام تالية
ل ��ه  -ترجم ��ة ملجموع ��ة م ��ن الأ�سئل ��ة
اجلوهري ��ة الت ��ي تناوله ��ا الربوف�س ��ور
ديفي ��ز بامل�ساءل ��ة الدقيق ��ة  ،ومتثل هذه
الأ�سئل ��ة الف�ص ��ل الأخ�ي�ر م ��ن كتاب ��ي
املرتج ��م ( الأ�سئل ��ة الك�ب�رى  :الفيزي ��اء
احلديث ��ة و�أحجي ��ات الك ��ون والوج ��ود
الب�شري ) الذي �أ ّلفه الربوف�سور ديفيز .
المترجمة

�سر الوجود
مواجهة ّ

ظ � ّ�ل الإن�س ��ان لآالف م ��ن ال�سن ��وات
يتف ّك ��ر يف الع ��امل املحي ��ط ب ��ه والينف � ّ�ك
يط ��رح الأ�سئلة الكربى ح ��ول الوجود :
مِ َل نح � ُ�ن هن ��ا ؟ كيف بد�أ الك ��ون ؟ وكيف
ول هو
�سينته ��ي ؟ كيف ت�ش ّكل الك ��ون ؟ مِ
عل ��ى ه ��ذا ال�ش ��كل ال ��ذي ن ��راه ؟  .لطاملا
بح ��ث الإن�س ��ان عرب ت�أريخ ��ه املُدوّ ن عن
�إجاب ��ات ملث ��ل ه ��ذا الأ�سئل ��ة الكربى يف
مي ��دان الدي ��ن والفل�سف ��ة  ،وق ��د ح�ص ��ل
�أي�ض� � ًا �أن جرى الت�صريح ب� �� ّأن مثل تلك
الأ�سئل ��ة خ ��ارج جم ��ال الإدراك الب�شري
كلي� � ًا ؛ ولكن بالرغم من ذل ��ك ف� ّإن العديد
م ��ن تل ��ك الأ�سئل ��ة بات ��ت يف �أيامنا هذه
ج ��زء ًا ( �أ�صي�ل ً�ا ) من العل ��م  ،بل وحتى
يدّعي بع�ض العلم ��اء �أنهم باتوا قريبني
من تقدمي �إجابات مقبولة لها .
�أ�سه ��م تط ��وران علمي ��ان رئي�س ��ان يف
تعزيز ثقة العلماء م ��ن � ّأن تلك الإجابات
�أ�صبح ��ت داني ��ة  :الأول ه ��و التق ��دم
املتعاظ ��م يف الكو�سمولوجي ��ا  -الت ��ي
تعن ��ى بدرا�س ��ة البنية ال�ضخم ��ة للكون
 ،وتط ��وّ ره كذل ��ك  -؛ حي ��ث تكاتف ��ت
املالحظ ��ات املتح�صلة بوا�سط ��ة الأقمار
الإ�صطناعي ��ة مع تلك التي ح�صلنا عليها
من مرق ��اب ( تل�سكوب ) هابل Hubble
الف�ضائ ��ي و�س ��واه م ��ن الأجه ��زة بالغة

التط ��وّ ر عل ��ى الأر� ��ض لتغ�ّي رّ ر�أينا يف
الكون من جه ��ة ومكانة الإن�سان فيه من
جه ��ة �أخ ��رى � .أم ��ا التطوّ ر الث ��اين فهو
الفه ��م املتزاي ��د للع ��امل م ��ادون ال ��ذري (
وهو املبح ��ث العلمي الذي يدعى فيزياء
اجل�سيم ��ات ذات الطاق ��ة العالية High
 ، ) Energy Physicsويح�ص ��ل الأمر
يف ه ��ذا املبح ��ث بوا�سط ��ة م�س ّرع ��ات
عمالق ��ة للج�سيم ��ات ( كان ��ت تدعى فيما
�سبق ّ
مه�شمات الذ ّرة ) من �أمثال امل�س ّرع
ً
ال ��ذي يوجد يف خمترب فريمي قريبا من
مدين ��ة �شيكاغو  ،وخمترب �سرين الواقع
خ ��ارج مدين ��ة جني ��ف  .يق� �دّم اجلم ��ع
ب�ي�ن هذي ��ن املبحثني العلمي�ي�ن  -مبحث
الأج�سام فائقة الكِ �َب رَ ومبحث الأج�سام
ال�ص َغ ��ر � -شواه ��د مده�ش ��ة على
فائق ��ة ّ
وج ��ود روابط عميق ��ة مل تك ��ن معروفة
لن ��ا من قب� � ُل ترب ��ط العامل فائ ��ق ال�صغر
بالع ��امل فائ ��ق الك�َب�رَ  ،ويج ��د علم ��اء
الكو�سمولوجي ��ا ولع ًا فائق� � ًا يف العبارة
التي تفي ��د ب� �� ّأن الإنفج ��ار العظيم الذي
ن�ش� ��أ عن ��ه الك ��ون من ��ذ باليني ع ��دة من
ال�سن ��وات كان �أعظ ��م جترب ��ة ( ميك ��ن
ت�صوّ ره ��ا ) يف فيزي ��اء اجل�سيم ��ات .
ت�ش�ي�ر كل ه ��ذه التط ��وّ رات املده�شة يف
املباح ��ث الفيزيائي ��ة املختلفة �إىل تفاعل
�أكرب بكثري ممّا نتوقع ؛ فهي لي�ست �شيئ ًا
�أق � ّ�ل م ��ن كونها و�صف� � ًا �شام�ل ً�ا ووحيد ًا

في �سيرته الذاتية..

"�شو" يرد على ك ّتاب �سيرته
عالء املفرجي

في مفتتح �سيرته الذاتية
يقول جورج برنارد �شو
":ي�س�ألني النا�س با�ستمرار:
لم ال �أكتب �سيرتي الذاتية
بنف�سي ،واجيب ب�أن �سيرتي
لي�ست بذات �أهمية؛ لم اقتل
�أحداً ولي�س لدي مغامرات
بطولية ولم يحدث لي �شيء
ا�ستثنائي ،بل على العك�س،
�أنا الذي حدثت لهم  .وقد
حولت كل ماح�صل معي الى
ّ
كتب وم�سرحيات � .إقر�ؤوها �أو
�شاهدوها و�إن �أحببتم و�ستكون
لديكم ق�صتي بالكامل".

والكتاب الذي �صدر عن دار الرافدين
بعنوان (جورج برنرتد �شو ..يف�صح
عن نف�سه) برتجمة مروة اجلزائري،
ن�شرت الطبعة الأوىل منه عام 1939
بعن ��وان (�ش ��و يف�ص ��ح ع ��ن نف�س ��ه)
ون�ش ��رت طبعت ��ه الأخ�ي�رة بعن ��وان
(�ست ع�ش ��رة �ص ��ورة �شخ�صية) بعد
ع�شرة �أعوام.
الكتابة مبثابة رد من �شو نف�سه
ع ��ن م�ؤلف ��ي �سريت ��ه الذاتي ��ة،
والذي ��ن اخفق ��وا يف و�ص ��ف
عالقت ��ه احلقيقية م ��ع والديه،
واعتناقه الأفكار اال�شرتاكية،
ور�أي ��ه مبارك� ��س واجنل� ��س
حتديد ًا.
فالكت ��اب �أ�ص ��دق تعب�ي�ر عن
حي ��اة برن ��ارد �ش ��و حي ��ث
يتح ��دث بلغت ��ه العالي ��ة
وب�أ�سلوب ��ه املمت ��ع وخف ��ة
دم ��ه و�سخريت ��ه التي عرف
به ��ا ،ليذك ��ر لن ��ا �أ�شي ��اء
ومعلوم ��ات ع ��ن �ش ��و
الإن�س ��ان وع ��ن عائلت ��ه
وتعليم ��ه ومعتقدات ��ه
الدينية وال�سيا�سية.
ورد ًا عل ��ى ك ّت ��اب �سريته
الآخري ��ن رد يف �أح ��د

ف�صول كتابه هذا و�صحح املعلومات
املغلوطة التي ن�شرت عنه؛ ومن هذه
الآراء يق ��ول رد ًا على مزاع ��م ن�ش�أته
كمن�شق ويل ��زي "�إن الفك ��رة خاطئة
متام ًا ،كانت �أج ��واء عائلتنا منفتحة
التفكري ب�شكل �ساخ ��ر ..".وحول ما
�أظه ��ر يف ع ��ام  1889وللمرة االوىل
ت�أثري ًا مارك�سي ًا للمرة الأوىل  ،يقول
رد ًا عل ��ى ذل ��ك " :ه ��ذا تاري ��خ الحق
لأن روايت ��ي االخ�ي�رة (اال�شرتاك ��ي
االنطوائ ��ي An Unsocial
 )Socialistه ��ي مارك�سي ��ة بحت ��ة،
وق ��د ُكتب ��ت ع ��ام  . 1883بينم ��ا
ب ��د�أت جمعي ��ة فابي ��ان ع ��ام ،1884
واخرتتها ملن�صتي ،بع ��د �أن ه�ضمت
كل كلم ��ة ملارك� ��س وقعت ي ��دي عليها
بالفرن�سي ��ة ،مل يك ��ن هن ��اك �ش ��يء
بالأجنليزي ��ة (حرفيا) ..ثم يقول ردا
على �أحد ه�ؤالء م ��ن �أنه تخلى الحق ًا
ع ��ن مارك�س من �أج ��ل ال�سيد �سيدين
وي ��ب" :مل اتخ� � َل عن مارك� ��س �أبد ًا.
ففي مبادئ ��ي� ،أنا مارك�س ��ي �أكرث من
�أي وقت م�ضى.".
ول ��د ج ��ورج برن ��ارد �ش ��و يف دبل ��ن
ب�أيرلن ��دا من طبقة متو�سطة وا�ضطر
ل�ت�رك املدر�س ��ة وه ��و يف اخلام�س ��ة
ع�ش ��رة من عمره ليعم ��ل موظف ًا .كان
والده �سكري ًا مدمن ًا على الكحول مما
�ش ّكل لديه ردة فعل بعدم االقرتاب من
اخلمر طوال حياته ،كما كان نباتي ًا ال
يقرب اللح ��م الأمر ال ��ذي كان له �أثر ًا
يف ط ��ول عم ��ره و�صحت ��ه الدائم ��ة.
تركت �أمه املنزل

مغ ��ادرة �إىل لندن م ��ع ابنتيها وحلق
بهم �شو �سنة  .1876ومل يعد اليرلندا
ملا يقرب الثالثني عام ًا.
فق ��د عا�ش �ش ��و حياة فق�ي�رة وبائ�سة
�أي ��ام �شباب ��ه وعندم ��ا �أ�صب ��ح غني� � ًا
مل يك ��ن بحاج ��ة لتل ��ك اجلائ ��زة التي
تمُ نح �أحيان ًا مل ��ن ال ي�ستحقها ..ولأن
حيات ��ه كانت يف بدايته ��ا ن�ضا ًال �ضد
الفق ��ر ،فق ��د جعل م ��ن مكافح ��ة الفقر
هدف ًا رئي�س� � ًا لكل ما يكتب وكان يرى
�أن الفق ��ر م�صدر لكل الآثام وال�شرور
كال�سرق ��ة والإدم ��ان واالنح ��راف،
و�أن الفق ��ر معن ��اه ّ
ال�ضع ��ف واجلهل
واملر� ��ض والقم ��ع والنف ��اق .ويظهر
ذل ��ك جلي� � ًا يف م�سرحيت ��ه "الرائ ��د
بارب ��را" التي يتن ��اول فيها مو�ضوع
الفقر والر�أ�سمالية ونفاق اجلمعيات
اخلريي ��ة .عندم ��ا غ ��ادر �إىل لن ��دن
ب ��د�أ يرتدد عل ��ى املتح ��ف الربيطاين
لتثقي ��ف نف�س ��ه الأم ��ر ال ��ذي كان ل ��ه
الف�ض ��ل الكب�ي�ر يف �أ�صال ��ة فك ��ره
وا�ستقالليته .ب ��د�أت م�سريته الأدبية
يف لن ��دن حيث كتب خم� ��س روايات
مل تل ��ق جناح� � ًا كب�ي�ر ًا وه ��ي " :عدم
الن�ض ��ج" و" العق ��دة الالعقالني ��ة"
و"احل ��ب ب�ي�ن الفنان�ي�ن" و" مهن ��ة
كا�شل بايرون " و" اال�شرتاكي والال
ا�شرتاك ��ي " لكن ��ه ا�ش ُت ِه ��ر فيم ��ا بعد
كناق ��د مو�سيق ��ي يف �أح ��د ال�صحف.
ث ��م انخ ��رط يف العم ��ل ال�سيا�س ��ي
وب ��د�أ ن�شاط ��ه يف جم ��ال احلرك ��ة
اال�شرتاكي ��ة  socialismوان�ض ��م
للجمعي ��ة الفاب ّي ��ة (وه ��ي جمعي ��ة
�إنكليزية �سع ��ى �أع�ضا�ؤه ��ا �إىل ن�شر
املب ��ادئ اال�شرتاكي ��ة بالو�سائ ��ل
ال�سلمي ��ة ).كان �شو معجب� � ًا بال�شاعر
والكات ��ب امل�سرحي الرنوجي هرنيك
�إب�س ��ن (ال ��ذي يعت�ب�ر �أعظ ��م الكتاب
امل�سرحي�ي�ن يف كل الع�ص ��ور .وكان
ال�سبّاق يف ا�ستخدام امل�سرح ملعاجلة
الق�ضاي ��ا االجتماعي ��ة) .ف ��كان ت�أثري
�إب�سن وا�ضح ًا على �شو يف بداياته.
رغ ��م ترك ��ه للمدر�س ��ة مبك ��ر ًا �إال �أن ��ه
ا�ستم ��ر بالق ��راءة وتع ّل ��م الالتيني ��ة
واالغريقي ��ة والفرن�سي ��ة وكان بذلك
ك�شك�سب�ي�ر الذي غ ��ادر املدر�سة وهو
طفل لي�ساع ��د والده ومع ذلك مل يثنه
عدم التعل ��م يف املدار�س عن اكت�ساب
املعرف ��ة والتع ّل ��م الذات ��ي .فاملدار�س
ب ��ر�أي برنارد�ش ��و " لي�س ��ت �س ��وى
�سجون ومعتقالت".

للطبيع ��ة  ،وه ��ي مب�ستطاعه ��ا �أن تكون
طريق� � ًا �إىل ( نظري ��ة كل �شيء Theory
 ) of Everythingالعتي ��دة النهائي ��ة
اخلليقة ب�أن حتتوي على و�صف متكامل
و�شامل للع ��امل الفيزيائ ��ي ب�أكمله �ضمن
ن�سق مفاهيمي وحيد وفريد من نوعه .
الكون �صديق للحياة

� ّإن �إحدى �أه ّم احلقائق  -وهي احلقيقة
الأهم من �سواها يف واقع احلال  -ب�ش�أن
الكون هي تلك الت ��ي تفيد ب�أننا جزء من
ه ��ذا الك ��ون  .يتوجّ ��ب �أن �أق ��ول من ��ذ
الب ��دء � ّإن عدد ًا كبري ًا للغاي ��ة من العلماء
والفال�سف ��ة يخالف ��ون هذا ال ��ر�أي ؛ فهم
اليعتق ��دون � ّأن احلي ��اة �أو الوعي �أمران
مهمّان ب�أي �شكل من الأ�شكال يف ّ
خمطط
التنظيم الك ��وين العظيم للأ�شياء ( التي
يحتويه ��ا الك ��ون  ،املرتجم ��ة ) ؛ غري � ّأن
موقف ��ي ال�شخ�صي برغ ��م ّ
كل تلك الآراء
املخا ِلف ��ة هو �أنني �أعترب احلياة والعقل
 �أي الوعي بكلمة �أخرى � -أمرين مهمّنيلأ�سباب �س� ّ
أو�ضحها يف الوقت املنا�سب .
تب ��دو احلي ��اة للوهل ��ة الأوىل غ�ي�ر ذات
يخ�ص الكو�سمولوجيا  ،ومن
�ش�أن فيما ّ
امل�ؤكد � ّأن �سط ��ح الأر�ض عانى تغيريات
الميك ��ن نكرانه ��ا ب�سب ��ب ن�ش ��وء احلياة
عليه ؛ ولك ��ن �إذا مانظرنا �إىل الكون من
خالل الإمت ��داد العظيم للكون فلن يكون

كوكبنا (الأر�ض ) �س ��وى نقطة متناهية
ال�صغر ميكن بالكاد الإح�سا�س بها  ،ومع
ذل ��ك ثم ��ة �شع ��ور �سائ ��د  -و�إن كان غري
مبا�ش ��ر  -ب� �� ّأن وجود احلي ��اة يف الكون
يعك� ��س حقيق ��ة كوني ��ة عظيم ��ة الأهمية
تق ��وم على �أ�سا�س � ّأن ن�شوء احلياة ومن
ث� � ّم تطوره ��ا �إىل كائنات واعي ��ة  -مثلنا
نح ��ن الكائن ��ات الب�شري ��ة  -ي�ستوج ��ب
بال�ض ��رورة املح ّتم ��ة حتقي ��ق �ش ��روط
حم ��ددة  ،وم ��ن ه ��ذه ال�ش ��روط امل�سبقة
لن�ش ��وء احلياة ( �أو لن ُق ْل احلياة بال�شكل
كاف من
الذي نعرفه عنها ) هو تو ّفر َم َد ِد ٍ
العنا�صر الكيميائية املختلفة ال�ضرورية
لتخلي ��ق امل ��ادة احلية  .الكارب ��ون  -كما
نع ��رف  -هو العن�ص ��ر الرئي�س للحياة ؛
ولكن عنا�صر الأوك�سجني والهيدروجني
والنيرتوج�ي�ن والكربي ��ت والفو�سفور
كله ��ا �ضروري ��ة كذل ��ك  ،وامل ��اء ال�سائ ��ل
عن�ص ��ر �آخر �ضروري للحي ��اة  .ت�ستلزم
احلي ��اة �أي�ض� � ًا م�ص ��در ًا للطاق ��ة وبيئ ��ة
م�ستق ��رة قدّمتهما ال�شم� ��س هبة جمانية
لعاملنا  ،ولأجل �أن تتطور احلياة �إبتدا ًء
من امل�ستوى املايكرو�سكوبي (املجهري
) البدائ ��ي الب�سي ��ط فينبغ ��ي عل ��ى هذه
البيئ ��ة الداعم ��ة للحياة �أن تظ � ّ�ل مالئمة
لدع ��م احلي ��اة وتبق ��ى على ه ��ذه احلال
لوق ��ت طوي ��ل للغاي ��ة لأننا نعل ��م جميع ًا
�أن احلي ��اة  ،ولكي تبل ��غ مرحلة الذكاء ،

�إ�ستغرقت باليني عديدة من ال�سنوات .
خالف� � ًا للم�ست ��وى املجه ��ري  ،يتوجّ ب
عن ��د احلديث عل ��ى امل�ست ��وى الأكرب �أن
يكون الكون موغ ًال يف ال ِقدَم وبارد ًا مبا
يكف ��ي ليتيح عمل الفعالي ��ات الكيميائية
املعق ��دة  ،ويتوجّ ��ب �أن يك ��ون الك ��ون
منطوي ًا على درج ��ة مقبولة من التنظيم
لكي ي�سمح بت�شكي ��ل املجرات والنجوم
بكيفي ��ة الميك ��ن �إعاقته ��ا ب�سهول ��ة ،
ويتوجّ ب �أي�ض ًا �أن يوجد النوع املنا�سب
من القوى التي تعمل بني جزيئات املادة
لت�ش� � ّكل ال ��ذرات امل�ستق ��رة واجلزيئات
املعق ��دة والكواك ��ب والنج ��وم  ،ولو � ّأن
اية خا�صي ��ة �أ�سا�سية من خوا�ص الكون
 �إبت ��دا ًء من خوا�ص الذرات �إىل توزيعاملج ��رات � -إختلفت مبقدار حتى لو كان

بالغ ال�ض�آلة عمّا نعرف فرمبا كان ن�شوء
احلي ��اة �سيكون حينه ��ا �أم ��ر ًا م�ستحي ًال
 .والآن ميك ��ن الق ��ول � ّإن الإيف ��اء بتل ��ك
املتطلب ��ات امل�سبق ��ة واملختلف ��ة لن�ش ��وء
احلي ��اة �إ�ستلزم حتقق بع� ��ض ال�شروط
الأولية ال�صارم ��ة يف القوانني الرئي�سة
للفيزي ��اء والت ��ي حتك ��م تنظي ��م الكون ،
وه ��ي قوانني �شدي ��دة ال�صرام ��ة بحيث
�سيب ��دو �أي كون �آخ ��ر خمتلف عن كوننا
مبق ��دار �ضئيل يف تل ��ك املتطلبات وك�أنه
ك ��ون الن ��كاد نع ��رف عن ��ه �شيئ� � ًا يُذكر ،
�أو �سيك ��ون ( كون� � ًا م�صطنع� � ًا ) بح�سب
للعال الكو�سمولوجي
التو�صيف الدقيق مِ
الربيط ��اين فريد هويل : Fred Hoyle
بدا لهويل وك� ّأن عق ًال فائق ًا كان " يتالعب
" بقوانني الفيزياء ( عند ن�ش�أة الكون )
 ،وق ��د كان الرجل حمق� � ًا يف �إعتقاده ؛ �إذ
يب ��دو الكون وك�أن ��ه ُ�صمّم من قبل خالق
عاق ��ل ق�صد ن�ش ��ر خملوقات عاقل ��ة فيه ،
والأم ��ر �شبيه م ��ع ماح�ص ��ل للح�ساء يف
حكاي ��ة غولديلوك� ��س والدبب ��ة الثالث ��ة
* حي ��ث يب ��دو الكون " مالئم� � ًا متام ًا " ،
وبط ��رق معقدة وعدي ��دة  ،للحياة  ،ولن
يعت�ب�ر �أي تف�س�ي�ر علمي للك ��ون مكتم ًال
مامل ي�ض ��ع يف ح�سبانه هذه اخل�صي�صة
م ��ن الت�صمي ��م املث ��ايل املحك ��م املطلوب
لن�شوء احلياة .
�أهم ��ل العلماء " عام ��ل غولديلوك�س "
متام ًا وحتى وقت قريب ؛ لكن هذا احلال
يتغيرّ ب�سرعة  ،وكما �س�أبينّ يف الف�صول
القادم ��ة بد�أ العلم يف نهاية الأمر ب�إدراك
ال�س ��ر الكام ��ن يف ت�ل�ا�ؤم الك ��ون ب�شكل
عف ��وي ليدعم ن�شوء احلي ��اة  ،ويقت�ضي
فهم ه ��ذا الأمر الدرا�س ��ة املعمقة ال�سئلة
علىى �شاكلة  :كي ��ف بد�أ الكون ؟ وكيف
تطوّ ر �إىل �شكله احلايل ؟ ومن �أي �شيء
�صنِعت املادة  ،وكي ��ف ت�ش ّكلت وانبثقت
�إىل الوج ��ود بفع ��ل الق ��وى املختلفة يف
الطبيع ��ة ؟ ولك ��ن قب ��ل كل ه ��ذا يتوجّ ب
الأمر م ّن ��ا �إ�ستك�شاف الطبيعة الأ�سا�سية
لقوانني الفيزياء .
*غولديلوك�س والدببة الثالثة Goldilocks
 : and the Three Bearsواح ��دة م ��ن
�أه ��م حكاي ��ات اجلني ��ات يف االدب الإنكليزي ،
كتبه ��ا الكات ��ب وال�ش ��اعر الإنكلي ��زي ( روبرت
�س ��وثي  ) Robert Southeyونُ�شرت عام
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نادية هناوي بني ( ق�صة الق�صة) و( اجلدل النقدي)
متابعة :املدى

عن دار غيداء الأردنية للتوزيع والن�شر �صدر
للناقدة الدكتورة نادية هناوي كتابان جديدان،
الأول بعنوان( ق�صة الق�صة درا�سة ميثودولوجية
في جريان الق�صة العراقية من المنابع �إلى
الم�صبات) والثاني عنوانه( في الجدل النقدي).

وقد تتبع الكتاب الأول( الذي جاء يف � 400صفحة من القطع
الكب�ي�ر ) م�س�ي�رة الق�صة العراقي ��ة تاريخي ًا وفني� � ًا متتبع ًا ما
�أفرزت ��ه ه ��ذه الق�صة من جت ��ارب منها ت�شكل ��ت تقاليد ال�سرد
العراق ��ي خالل قرن م ��ن عمر الق�صة العراقي ��ة ،م�ستعيد ًا �إىل
الواجهة عي ��ون هذه الق�صة ون�صو�ص ًا ق�ص�صي ًة �أخرى كانت
بحك ��م تق ��ادم الزمن متوارية ع ��ن عني النقد �أو �أن ��ه �أهمل فك
�شف ��رات بنياتها الفنية غبن ًا �أو تق�ص�ي�ر ًا �أو ق�صور ًا  ،مع �أنها
�شكل ��ت اللبن ��ات الأ�سا�س التي انبن ��ى عليها ال�س ��رد العراقي
عرب مراحل ��ه املتعددة وكانت فيها من ��اذج �سردية هي مبثابة
حمطات ال ميكن جتاهلها �أو ن�سيانها.
ويبتغ ��ي الكت ��اب تق ��دمي ق ��راءات حت ��اول االف�ل�ات مم ��ا هو
مك ��رر ومتحي� ��ص م ��ا درج علي ��ه م ��ن م�سلم ��ات وتطامن ��ات
بهدف الو�صول �إىل التج ��ارب الفاعلة يف خلق تقاليد الق�صة
العراقي ��ة م ��ع تبي ��ان امل�ست ��وى الفن ��ي ال ��ذي بلغت ��ه بحرفية
و�إخال� ��ص حتى احتل ��ت لها موقع ًا متقدم� � ًا يف عامل ال�سردية
العربية.
و�أغل ��ب الن�صو� ��ص الق�ص�صي ��ة الت ��ي دار حولها النق ��د تقر�أ
لأول م ��رة والقلي ��ل منه ��ا مت ��ت قراءت ��ه بخلفي ��ات نقدي ��ة

الرك�ض اىل اجلنة
مروان يا�سني الدليمي

مع ّب�أُ مبا مل يرتكبه االنبياء من �أخطاء
�أبحث عن ده�شة طائر بني الكلمات
عن ت� ّأوهات �شجرة تتبعني
�إذا ما تناثر الأمل مثل غبار .
لي�س غريبا �إذا كان الفجرالي�شبهني
نوم قَ�صي
تعود �إن َ
ال ل�شيء �إ َّال ال َّن ُه َّ
ينغم�س يف ٍ
خاوي ًا وجهه من التكُّ هن
ومن غري �أن يكون له تاريخ يف الهواء مثل طائر النور�س .

خمتلف ��ة� ،سواء مت تناولها نقدي� � ًا لوحدها �أو �ضمن ن�صو�ص
�أخ ��رى؛ ومع ذلك ف�إن تقادم العهد على تلك اخللفيات النقدية
يجع ��ل القراءة لها مبثاب ��ة ا�شتباك معريف معه ��ا .مما يجعل
ل ��كل ق�ص ��ة ق�صتها التي تدلل على موقعه ��ا يف خريطة ال�سرد
الق�ص�ص ��ي العراقي ،وهي توا�صل م�ش ��وار ًا متواتر ًا يجري
متدفق ًا من املنابع ويتجه واثق ًا �صوب امل�صبات .ويهدف اىل
تقدمي قراءات جديدة تنطلق من حقيقة � ّأن الن�ص الغني فني ًا
معنى وعط ��ا ًء يظل قاب ًال دائم� � ًا للتحليل والتف�سري
والغزي ��ر ً
والت�أوي ��ل وب�أي �شكل ُكتب به هذا الن�ص ويف �أي �أوان ُقرئ.
وال�سب ��ب � ّأن ما يف بنيته من العمق والأ�صالة والتفرد يجعله
ناب�ض� � ًا باحلياة متدفق ًا باجلمال �صاحل ًا للقراءة مهما تباينت
املناه ��ج النقدية وتغاي ��رت اجتاهاتها واختلف ��ت منعرجاتها
وتباعدت مفا�ضاتها.

�أُومى ُء لهمود القبالت يف هذر ال�شوارع
ودائما ما �أت�ساءل :
اىل متى �سيبقى الغ�سق م�ستلقيا على املرافىء
كلما نف�ضتني العزلة خلف جدران من �ضباب ؟ .
اجلنون حاجتنا اليه لتربير الأمل
و�أي حماولة للت�شابه مع حكمة اال�ساطري
هي انعطافة بالفكرة بعي ًدا عن ال�شعور بالوحدة
يداي يف �شكلهما
ال �أ�شك يف �أنهما
�أقرب مايكونان �إىل قمر
كلما �أ�صابه النحول
يحن اىل االر�ض .
ُّ
هل تود �أن تتعلم ال�صمود �سري ًعا

وتوزعت ف�ص ��ول الكتاب بني جز�أين ،ت�ضم ��ن اجلزء الأول(
مرحل ��ة البواك�ي�ر :ن�ص ��ف قرن م ��ن الري ��ادة والت�أ�سي�س) و(
الو�ض ��وح والتبل ��ور :رب ��ع ق ��رن زاهٍ �سردي� � ًا وحياتي� � ًا ) و(
الق�ص ��ة الن�سوي ��ة) �أما اجلزء الثاين ُ
فخ�ص� ��ص كله لـ( مرحلة
اال�ستق ��رار واال�ستمرار :ربع قرن عا�ص ��ف �سردي ًا ) وا�شتمل
عل ��ى ف�صول �ضمت درا�سات لنم ��اذج ق�ص�صية نوعية بع�ضها
انعط ��ف بال�سرد العراقي انعطافات مهمة وحقيقية ،وبع�ضها
الآخ ��ر �ش� � َّكل مع غ�ي�ره ظاه ��رة �أدبية ف ��كان م ��ن ال�ضروري
درا�ستها والوقوف عندها.
�أم ��ا الكتاب الثاين فعني باجلدل بو�صفه فاعلية نقدية �سمتها
ال ��رد باالعرتا� ��ض �أو التع�ضيد �أو ما بينهم ��ا او هو ممار�سة
قرائي ��ة الحق ��ة تتخ�ص� ��ص يف مناق�شة وحتليل ق ��راءة نقدية
بعينه ��ا �سابق ��ة عليها بهدف �إع ��ادة انتاج ما طرحت ��ه القراءة
الأوىل �أم ��ا بالإ�ضافة �إليها �أو معار�ضة طروحاتها �أو بدح�ض
مزاعمه ��ا �أو مغاي ��رة تو�صالته ��ا ونتائجه ��ا ج ��زء ًا �أو ك ًال �أو
بك�ش ��ف ت�سويف وف�ضح �سطو كان ق ��د وُري فيها� ،أو بتوكيد
نهج واج�ت�راح مفهوم اجرتحه كاتبه ��ا �أو بالإ�شادة ب�صحوة
ات�س ��م به ��ا �أو غفلة وقع فيها .هذا وت�ضم ��ن كتاب( يف اجلدل
النقدي) الذي ج ��اء يف � 170صفحة من القطع الكبري ف�صو ًال
ثالث ��ة .حمل الف�ص ��ل الأول عنوان( يف اجل ��دل النقد نظري)
و�ضم املقاالت التي دار التجادل فيها حول م�س�ألتني نظريتني:
الأوىل ه ��ي املتوالي ��ة ال�سردي ��ة Narrative Sequence
بو�صفه ��ا جمموعة �أحداث بعينها يت ��م التالعب يف ت�سل�سلها
على م�ست ��وى احلبك .وامل�س�ألة الثاني ��ة تتعلق بالقول ب�أفول
النظري ��ات ومالب�سات فه ��م التداخل الن�صي .وج ��اء الف�صل
الث ��اين بعن ��وان( يف اجل ��دل النقد �أدبي) وفي ��ه حتدد اجلدل
بالفاعلية القرائي ��ة وكيفيات التعاطي مع الن�صو�ص الأدبية،
والف ��رق بني �أن تك ��ون املمار�سة النقدية ع ��ن دراية وق�صدية
�راخ وال غائي ��ة .ومتح ��ور الف�صل
�أو تك ��ون ع ��ن تغاف ��ل وت � ٍ
الثالث وعنوانه( يف اجلدل النقد ثقايف) حول م�سائل ثقافية
كالرتجم ��ة ومثقفي الداخ ��ل واخلارج واال�ستكت ��اب البحثي
والتفكر املعريف وغري ذلك.

بني ذاكرة املتذمرين من التل�ص�ص على غريهم ؟
�أم �أنك كنت تتخايل االنتعا�ش مبزاج ماكر
و�أنت متكث مثل قطعة خزف عند حدود االرق ..؟
�أم �سرتفع املواجهة بينك وبني ذاكرة الن�سيان اىل اال�صطدام ؟
�أخ�شى ما �أخ�شاه
�أن مترق من بني االفكار املتحالفة على الو�شاية باملوت .
يف موطن الرك�ض اىل اجلنّة
مل تكن طارئا على العزلة يف هذه الليلة
وال ممتلئا باخلواء يف ما م�ضى
�أنت مثل الريح
جُم ٌرب
على �أن تكون غريبا
كثري التفاوت
ما بني احل�ضور والغياب .

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief
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اقــــرأ

ا�ستخال�ص

�ص ��درت حديث� � ًا ،ع ��ن دار املدى ،الرتجم ��ة العربي ��ة للمجموعة
الق�ص�صي ��ة "ا�ستخال� ��ص وق�ص�ص �أخ ��رى" للكاتب ��ة والناقدة
واملخرج ��ة الأمريكي ��ة "�سوزان �سونتاج" .تعر� ��ض لنا �سوزان
�سونت ��اج فى ق�صته ��ا الأوىل "احلج" كيف تط ��ورت �شخ�صيتها
منذ الطفولة حت ��ى فرتة املراهقة ،وت�ص ��ور اهتماماتها الأدبية
والفني ��ة ،فمن ��ذ طفولته ��ا �إىل مقابلته ��ا الكاتب الأمل ��اين الكبري
توما�س مان ،تت�ضح رحل ��ة ن�ضجها العقلي والنف�سي من خالل
ثقافته ��ا التي تتفوق على ثقاف ��ة الكثري من �أبناء جيلها .در�ست
وعمل ��ت يف �أك�ث�ر م ��ن �سب ��ع جامع ��ات يف الوالي ��ات املتحدة،
انتقلت من درا�س ��ة الأدب والتاريخ وعلم االجتماع �إىل درا�سة
الفل�سفة والالهوت والأخالق وعلم النف�س ،و�أ�ضافت �إىل ذلك
ولعه ��ا بال�سينما والرواية والفن ��ون الت�شكيلية ،ثم الت�صوير
الفوتوغرايف.

خاص جدا ..

امل���خ���رج ال��ت��ل��ف��زي��وين ع��ل��ي �أب�����و ���س��ي��ف :م��ت��ف��ائ��ل ب���ال���درام���ا ال��ع��راق��ي��ة
املخرج الدرامي علي �أبو �س��يف� ،س��نوات طويلة من الإبداع
قدّ م خاللها �أعما ً
ابتداء من م�سل�س��ل ع�شاق،
ال فنية مميزة
ً
ّ
وانتهاء مب�سل�س��ل رازقية ،عمل مع �أ�سماء كبرية من الكتاب
ً
واملخرج�ين وق��دّ م �أعما ً
ال كب�يرة علقت يف ذاكرة امل�ش��اهد
العراقي .طرحناعليه �أ�س��ئلة �س��ريعة حول ما ت�ش��غله الآن
وجدي��د �إنتاجها وبع�ض ما ي��ودّ �أن يقوله ملتابعيه من خالل
�صحيفة (املدى):

ح

ول العا

لم

 )1مباذا �أنت من�شغل هذه الأيام؟
حالي� � ًا الأعم ��ال الدرامي ��ة متوقف ��ة،لكنن ��ا متفائلون ب� ��أن تك ��ون هذه هي
البداية.
 )2م ��ا ه ��و �آخ ��ر

""بابا نويل"
حم�صن �ضد كورونا
ط �م ��أن��ت م�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة �أم ����س
الثالثاء ،اطفال العامل بان �سانتا كلوز "باب
نويل" يتمتع مبناعة �ضد فايرو�س كورونا،
و�سيكون قادرا على تقدمي الهدايا لالطفال
ليلة  24على  25من هذا ال�شهر.
وق��ال��ت امل�شرفة على ادارة اجلائحة يف
املنطقة "ماريا ف��ان كريكوف"� :أتفهم
ال�ق�ل��ق ع�ل��ى "بابا نويل" لأن ��ه كبري
يف ال �� �س��ن وه� ��و ب��ال �ت��ايل م ��ن فئة
عمرية �سي�شكل الوباء خطرا كبريا
عليها .و�أ��ض��اف��ت :ا�ستطيع ان اق��ول
لكم �إن "بابا نويل" حم�صن �ضد هذا
الفايرو�س ،م�شرية اىل انها اجرت معه
حمادثة ق�صرية.
 .وا���ض��اف��ت ال �ع��امل��ة "انه يف ح��ال
جيدة ج��دا ،وكذلك ال�سيدة زوجته،
وهما م�شغوالن للغاية يف الوقت
الراهن" ،وطم�أنت ف��ان كريكوف
اي�ضا االطفال الذين يت�ساءلون هل
ت�أثر "بابا نويل" هو الآخر بالقيود
على ال�سفر اىل بع�ض الدول؟ ،واكدت
ان��ه �سيكون ق��ادرا على دخ��ول املجال
اجلوي واخلروج منه ،وبالتايل ي�ستطيع
توزيع هداياه ،لكن فان كريكوف حر�صت
على ان تقرن االخبار املفرحة لالطفال
بن�صائح التقيد ال �ت��ام ب��االج��راءات
الوقائية.

�أعمالك ،وماذا ته ّيئ للم�ستقبل؟
 �آخر عم ��ل يل قدمته م�سل�سل رازقيةللكات ��ب با�س ��ل �شبي ��ب� ،أم ��ا الآن فقد
قدم ��ت لإح ��دى القن ��وات عم ��ل ل�سان
الأر�ض ،ن�ص عبا�س احلربي.
 )3ه ��ل �أن ��ت را� ٍ��ض ع ّم ��ا قدمته خالل
م�سريتك؟ وملاذا؟
 م�سريت ��ي يق ّيمه ��ا املتابع ��ون فه ��يانطلقت م ��ن م�سل�سل ع�ش ��اق ،وبغداد
�ساع ��ة ال�صف ��ر ،وقمي� ��ص م ��ن حل ��ك
الذي ��ب ،والدهانة ،ورب ��اب ،ورازقية،
وفاتنة بغداد ،و�أبو العالء املع ّري...
 )4م ��ا ه ��و التغي�ي�ر ال ��ذي ت�أم ��ل �أن
يح�صل يف العراق؟
 للأ�سف ال�سا�سة ح ّددوا م�سارنا،لأنهمقطع ��وا ع ّن ��ا كل التموي�ل�ات الت ��ي من

�ش�أنها �أن ت�صنع فن ًا.
� )5شخ�صي ��ة يف املا�ض ��ي تتمن ��ى ل ��و
تلتقي بها اليوم وملاذا؟
كن ��ت �أمتن ��ى �أن �أعي� ��ش يف زم ��ناملخرج �إبراهيم عبد اجلليل ،هو الذي
ّ
لدي.
منى ال�شغف الدرامي ّ
 )6كت ��اب تعود �إليه دوم ��ا� ،أو �صديق
تتذكره دائما� ،أو �أغنية ترددها دائما؟
�إىل الآن �أق ��ر�أ الكثري م ��ن الروايات،�أ�صدقائي قليلون جد ًا و�أغلبهم رحلوا
�أمث ��ال الراح ��ل املخرج �أحم ��د علوان،
�أح � ّ�ب �أن �أ�ستمع لعب ��د ّ
املطلب وفائزة
�أحمد ،وعبد احلليم حافظ.
 )7ماذا ت�شاهد الآن؟ وهل تقرتح على
الق� � ّراء برناجم� � ًا �أو م�سل�س�ل� ًا ميك ��ن
م�شاهدته؟

ال �أ�شاه ��د �أعم ��ا ًال درامية عربية لكيال يق ��ال �إنن ��ي �أق ّلد �أح ��د املخرجني يف
�أعمايل و�أتابع الريا�ضة والأخبار.
 )8ه ��ل تتمن ��ى لو اخرتت جم ��ا ًال �آخر
لتخت�ص به؟
ال بالطب ��ع ف�أن ��ا �أحبب ��ت جم ��الالإخراج الدرام ��ي وهذا كان طموحي
بع ��د �أن عمل ��ت بالإخ ��راج الإذاع ��ي
والتلفزيوين.
 )9م ��اذا تقر�أ الآن ،ول ��و تريد اقرتاح
كتاب على الق ّراء � ّأي كتاب �ستختار؟
حالي� � ًا �أقر�أ رواية "املوت يف ح�ضناليا�سمني" للكاتب �ضرغام علي.
 )10ه ��ل هن ��اك �أمني ��ة يف حيات ��ك مل
حتققها ،وملاذا؟
� -أن �أ�صل �إىل طموحي الدرامي.

ف��اي��رو���س��ات ج���دي���دة ف��ـ��ي ال��ط��ري��ق �إل��ي��ن��ا
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية
ن�شرت تقريرا مثريا اكد فيه علماء
بريطانيون حم��ذري��ن م��ن احتمال
وج � ��ود م ��ا ي �� �ص��ل �إىل � 850أل ��ف
فايرو�س غري مكت�شف حتى الآن يف
الطيور والثدييات ميكن �أن ت�صيب
الب�شر يف يوم من الأيام.
ون �ق �ل��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة عن
ت �ق��ري��ر ج��دي��د �أج� ��راه
فريق دويل م�ؤلف من
 22خ��ب�ي�را ،خل�ص
اىل �أنه بدون اتخاذ
�إج � ��راءات حلماية
احل�� �ي� ��اة ال�ب�ري ��ة
���س��ي��ك��ون ه �ن��اك
املزيد من الأوبئة

املتكررة والأ�سو�أ يف امل�ستقبل .و�أن
هناك حاجة �إىل حت��ول ملنع ظهور
الأم��را���ض احل�ي��وان�ي��ة امل�ن���ش��أ ب��دال
من اال�ستجابة لها بتدابري ال�صحة
العامة واللقاحات اجل��دي��دة .وهذا

ي���س�ت��دع��ي �إن� �ه ��اء اال� �س �ت �غ�لال غري
امل�ستدام للبيئة؛ مبا يف ذل��ك �إزال��ة
الغابات والزراعة املكثفة والتجارة
وا�ستهالك الأن ��واع ال�بري��ة .م�شريا
�إىل �أن ه��ذا الأخ�ي�ر �أدى �إىل زي��ادة

االت�صال بني احلياة الربية واملا�شية
والب�شر ما "�أدى �إىل جميع الأوبئة
تقريبا" .وت�شمل التدابري املو�صى
ب �ه��ا ف��ر���ض � �ض��رائ��ب ع �ل��ى ال�ل�ح��وم
و�إن �ت��اج املا�شية واحل��د م��ن جت��ارة
احلياة الربية وجهود حماية �أف�ضل.
وح� ��ذر ال �ت �ق��ري��ر م ��ن �أن ال �ت �ج��ارة
وا�ستهالك احل�ي��اة ال�بري��ة للأغذية
والأدوي� � ��ة وال� �ف ��راء واحل �ي��وان��ات
الأليفة� ،أدت �إىل خ�سائر يف التنوع
ال�ب�ي��ول��وج��ي و�أم��را���ض م�ستجدة،
وت�شكل خم��اط��ر م�ستقبلية مهمة.
كما ان من املحتمل �أن ي�ساهم تغري
املناخ ب�شكل كبري بانت�شار الأوبئة
يف امل�ستقبل من خالل حتفيز حركة
الأ�شخا�ص واحلياة الربية.

جن�����وم ف�����ش��ل��وا ف���ـ���ي درا���س��ت��ه��م
الكثري م��ن جن��وم ال�سينما مل يكملوا
تعليمهم او انهم ف�شلوا يف احل�صول
ع�ل��ى � �ش �ه��ادة ج��ام�ع�ي��ة ،ف�ق��د �صرحت
املمثلة ت�شارليز ث�ي�رون ،بتعر�ضها
ل�ل�ت�ن�م��ر خ�ل�ال امل��رح �ل��ة ال�ث��ان��وي��ة
ب�سبب مالب�سها ونظارتها الغريبة
ال �ت��ي اع �ت��ادت ارت ��داءه ��ا لل�ضعف
ال �� �ش��دي��د ب �ن �ظ��ره��ا ،وه ��و م��ا ت��رت��ب
عليه بقا�ؤها دون �أ�صدقاء ،مما �ساهم
جزئيا يف اتخاذها قرارا بعدم ا�ستكمال

درا��س�ت�ه��ا وم �ط��اردة حلمها بالعمل يف
عر�ض الأزياء ،الأمر الذي قادها بعد ذلك
لعامل التمثيل.
ال�ن�ج�م��ة دمي ��ي م ��ور �أي �� �ض��ا ت�خ�ل��ت عن
درا�ستها الثانوية ملتابعة م�سريتها املهنية
بعر�ض الأزي��اء يف �أوروب��ا ،ويف الوقت
نف�سه ك��ان��ت تتلقى درو� �س��ا ب��ال��درام��ا.
يبدو �أن التمثيل لي�س ال�شغف الوحيد
الذي انت�صر لنف�سه على ح�ساب التعليم
وال�شهادات ،فالغناء �أي�ضا له بريقه الذي

جنح يف اجتذاب �أ�صحابه� ،أولهم بريتني
�سبريز التي ان�ضمت لفريق �إحياء ديزين
يف الت�سعينيات وبرنامج ن��ادي ميكي
ماو�س يف �سن الـ.11
م��ن �ضمن امل�شاهري ال��ذي��ن اتبعوا ن��داء
امل��و��س�ي�ق��ى وال �غ �ن��اء �أي �� �ض��ا بيون�سيه
وريهانا وكاتي بريي ،وحتى �إلتون جون
ال��ذي ب��اع �أك�ث�ر م��ن  250مليون �أل�ب��وم
خالل م�شواره ،وي�صنفه اجلميع ك�أحد
�أجنح املو�سيقيني يف القرن الـ.20

العمود
الثامن
 علي ح�سني

وما �أدراك
ما هي اللجنة؟
�أراد امل�صري �صنع الله �إبراهيم �أن
يقدّم �شهادته عن عامل جلان التحقيق
العبثي ،فاختار �أن يكتب روايته
املثرية "اللجنة" ير�سم لنا فيها
�صورة قامتة لعامل تكون فيه اللجان
امل�ضحكة منوذج ًا يحدد م�صائر
ال�شعوب ،وحالة االنتهازية والكذب
واخلديعة التي ي�ص ّر امل�س�ؤول الكبري
على �أن يفر�ضها على النا�س.
يف كل يوم اتذكر رواية �صنع الله
�إبراهيم ،و�أنا �أقر�أ �أو �أ�سمع �أن جلنة
حتقيقية ت�شكلت للتحقيق يف مقتل
نا�شط مدين �أو اختطاف �صحفي
يعمل يف جريدة ر�سمية مثل توفيق
التميمي� ،أو زرع العبوات ب�أوامر
من �أحزاب ترى �أننا �شعب بال �أخالق
وناق�صو تربية ..ويف كل مرة ننتظر
تقرير اللجنة فنجد �أن امل�س�ؤولني
عنها ي�صرون على �أنها �سرية و�أنها
تو�صلت �إىل قتلة النا�شطني ،و�أن
املختطفني متت معرفة اجلهات التي
خطفتهم ،لكن "و�آه" من لكن ،اللجنة
ال ت�ستطيع ن�شر تقريرها حر�ص ًا على
ال�سالمة الوطنية.
يف رواية "اللجنة" يحاول بطل �صنع
الله �إبراهيم �أن يُع ّلم �أهل املدينة
�أن حقوق الإن�سان م�س�ألة ت�ستحق
�أن يُقا َتل من �أجلها ،و�أن القوانني
لي�ست من َّزلة من ال�سماء ،يحاول
�أن يفتح �أعينهم على � ّأن "ال�شعوب
من دون حريّة ال يعود لها وجود"..
ولهذا حتاول احلكومات الفا�شلة �أن
تنوع املحظورات وتتناف�س يف ّ
�سن
قوانني خا�صة بها ،و�أن ترفع �سيف
اال�ستبداد واالنتهازية يف وجه من
يعرت�ض على اخلراب ،و�أن تعلن �أنها
يف غزوة"�إميانية" ملواجهة الإحلاد!!
يف ك ّل يوم ن�سري عك�س اجتاه العامل،
لكننا يف ال�صباح ن�شكو امل�ؤامرة
التي �أخربنا ال�سيد فالح الفيا�ض �أنه
كان على علم بها ،و�أنها تقف وراء
تظاهرات ال�شباب ،و�أن الإمربيالية
اللعينة ال تريد لنا �أن ن�ستفيد من
خربة الربوفي�سورة عديلة حمود
يف �إن�شاء �أحدث امل�ست�شفيات وتقف
بال�ضد من نظرية خ�ضري اخلزعلي
يف بناء مدار�س متطورة ،ومل ت�سمح
لعبقري من الأخوان امل�سلمني مثل
حممد �إقبال �أن يطور مناهج التعليم،
كل ما نحن فيه م�ؤامرة حتتاج �إىل
جلنة من اخلرباء ال يعرف املواطن
امل�سكني لونهم وطعمهم ورائحتهم..
كان ت�شر�شل قد ح ّقق الن�صر
لربيطانيا وهزم هتلر يف عقر داره،
لكن ال�شعب ر�أى �أن الرجل الذي قاد
احلرب ال ميكنه �أن يقو َد ال�سالم،
فقرر ال�سيا�سي "البدين" �أن يذهب
بعيد ًا لي�سطر مذكراته التي ح�صل
بها على جائزة نوبل للآداب من
دون �أن ي�صرخ "وا م�ؤامرتاه"،
ويف بلدان �آ�سيا خرج الرجل
الأ�سطوري يل كوان من احلكم،
بعد �أن حوّل �سنغافورة من م�ستنقع
تزدهر فيه الأمرا�ض واخلوف �إىل
منوذج �صعب التقليد يف الرخاء
والتنمية واالزدهار.
عندما يقرر البع�ض �أن يبيح لنف�سه
اللعب على احلبال ،ف�أيّ جلان
يحدثون النا�س عنها؟ لذلك تتحوّل
قرارات اللجان �إىل نوع من �أنواع
ال�سخرية من النا�س ..و�أمتنى � اّأل
ي�سخر مني البع�ض ويقول :يا
عزيزي �صدّعت ر�ؤو�سنا باحلديث
عن ت�شر�شل ويل كوان ،بينما
املواطن حمتار هل ي�صدق تقرير
اللجنة التي تقول �إنها ال تريد الك�شف
عن �أ�سماء الذين يزرعون العبوات
النا�سفة حفاظ ًا على الن�سيج الوطني؟
�أم ي�صدق بيانات جهات تقرر وتنفذ
رغم �أنف اجلهات الأمنية؟.

