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�إخفاق جديد يف �إقرار الت�شريعات اجلدلية ..و� 6أ�شهر بال ن�شاط

ً
قانونا� ..أغلبها م�صادقة على معاهدات!
جمل�س النواب ينهي عام  2020بـ 31
 بغداد /فرا�س عدنان
�صادق جمل�س النواب يف العام 2020
عل ��ى  31قانون� � ًا فق ��ط ،بلغ ��ت ن�سب ��ة
املعاهدات منها .%65
ومن ب�ي�ن القوان�ي�ن ال� �ـ 31التي �شرعه ��ا جمل�س
النواب ،هناك  3قوانني تخ�ص االقرتا�ض قدمتها
احلكومة ملواجهة االزمة املالية.
و�أ�سوة بكل �سنة ،فق ��د �أخفق جمل�س النواب يف
ت�شري ��ع القوانني اجلدلية والت ��ي ن�ص الد�ستور
عل ��ى �سنها ،مثل قانون املحكمة االحتادية العليا،
وقان ��ون النف ��ط والغ ��از ،وقان ��ون حري ��ة الر�أي
والتعب�ي�ر ،وقان ��ون جمل� ��س االحت ��اد ،وقان ��ون
العلم واليوم الوطني.

كم ��ا مل يتمكن الربملان من ت�شريع قانون املوازنة
لع ��ام  ،2021ب�سبب ت�أخ ��ر احلكومة يف تقدميها
�إىل املجل�س.
ويالح ��ظ من خ�ل�ال عمل جمل� ��س الن ��واب ،ف�أنه
مل ي�ش� � ّرع �أي قانون خالل الأ�شه ��ر ال�ستة الأوىل
م ��ن  ،2020الت ��ي تزامنت م ��ع الأزم ��ة ال�صحية
وانت�شار فايرو�س كورونا ،وتغيري احلكومة.
ونتيجة الأزمت�ي�ن املالية واالقت�صادية واخل�شية
م ��ن ع ��دم ت�أم�ي�ن روات ��ب املوظف�ي�ن واملتقاعدين
�ش� � ّرع جمل�س الن ��واب خالل الع ��ام احلايل ثالثة
قوان�ي�ن رفعته ��ا �إلي ��ه احلكوم ��ة ،وه ��ي قان ��ون
االقرتا� ��ض املحل ��ي واخلارج ��ي لتموي ��ل العجز
املايل لع ��ام  2020يف  24مت ��وز ،ومن ثم حلقها
قان ��ون �آخ ��ر با�سم متوي ��ل العجز امل ��ايل يف 12

ت�شري ��ن الث ��اين ،و�آخره ��ا قان ��ون تخ�صي� ��ص
ومتويل نفقات انتخابات جمل�س النواب.
وبلغ ��ت الت�شريع ��ات الت ��ي مت الت�صوي ��ت عليها،
بو�صفه ��ا اتفاقية دولي ��ة من حي ��ث اال�شرتاك �أو
االن�سح ��اب 20 ،قانون� � ًا ،تخ� ��ص التع ��اون م ��ع
الأمم املتحدة والعالقات مع دول على م�ستويات
متع ��ددة مث ��ل التل ��وث الزيت ��ي والهيدروغرافية
الدولي ��ة ،والأعمال غري امل�شروع ��ة املوجهة �ضد
�سالم ��ة املالح ��ة البحري ��ة ،وحماي ��ة املمتل ��كات
الثقافي ��ة يف حال ��ة الن ��زاع امل�سل ��ح ،حماي ��ة
وا�ستخ ��دام املج ��اري املائي ��ة العاب ��رة للح ��دود
والبحريات الدولية.
وتناولت قوان�ي�ن االتفاقيات �أي�ض� � ًا مو�ضوعات
هوي ��ة البح ��ارة والعم ��ل البح ��ري ،وال�صح ��ة

وال�سالمة من الزراعة ،وجتارة احلبوب ،والنقل
الربي الدويل ،واتفاقيات ب�ش�أن الزئبق ،وتغيري
املن ��اخ ،و�إن�ش ��اء التحال ��ف العامل ��ي للأرا�ض ��ي
اجلاف ��ة� .أم ��ا بقي ��ة الت�شريع ��ات فه ��ي ،قان ��ون
التعدي ��ل الأول لقان ��ون الإدارة املالية االحتادية
رقم ( )6ل�سن ��ة  ،2019وقانون نقابة التمري�ض،
وقان ��ون التعديل الأول لقانون كلية ال�شرطة رقم
 37ل�سن ��ة  ،2000وقانون التعديل الأول لقانون
�سام ��راء عا�صمة الع ��راق للح�ض ��ارة الإ�سالمية،
وقان ��ون ال�ضم ��ان ال�صح ��ي ،وقان ��ون �أ�س� ��س
تع ��ادل ال�شه ��ادات والدرج ��ات العلمي ��ة العربية
والأجنبية ،قانون كلية القوة اجلوية.
وظه ��ر خ�ل�ال  ،2020ن ��زاع جدي ��د ب�ي�ن م�ؤيدي
ت�شري ��ع قان ��ون احلماي ��ة م ��ن العن ��ف الأ�س ��ري

واملناه�ض�ي�ن ل ��ه ،بع ��د �أن �أر�سل ��ت احلكوم ��ة
امل�شروع يف �أيلول املا�ضي ،وقد لوح املعار�ضون
بتعدي ��ل �أح ��كام احل�ضان ��ة ال ��واردة يف قان ��ون
الأح ��وال ال�شخ�صية وجعله ��ا مل�صلحة الأب ،يف
حماول ��ة للوقف بوج ��ه �أي قانون ينظ ��م العالقة
القانونية وحما�سبة املتورط�ي�ن باجلرائم داخل
نطاق العائلة.
و�أنهى جمل�س النواب خالل املدة ذاتها القراءتني
الأوىل والثاني ��ة لعدد من امل�شاري ��ع ،منها قانون
تعدي ��ل قان ��ون ال�صحة العام ��ة رق ��م ( )89ل�سنة
 ،1981وقان ��ون التعدي ��ل الأول لقان ��ون �إ�صالح
الن ��زالء واملودع�ي�ن رق ��م ( )14ل�سن ��ة ،2018
وقان ��ون �سلطة الفاو ،وقان ��ون الإبادة اجلماعية
لاليزيدي�ي�ن ،وقان ��ون العي ��د الوطن ��ي ،وقانون

حماي ��ة املوظ ��ف احلقوق ��ي ،وقان ��ون ا�ستب ��دال
العقوب ��ة ال�سالب ��ة للحري ��ة مببالغ مالي ��ة ،قانون
تعديل قانون املحكمة اجلنائية العراقية العليا.
و�شمل ��ت املناق�ش ��ات �أي�ض� � ًا تعدي ��ل قان ��ون هي�أة
الأ�شراف الق�ضائي ،وتعديل قانون التعداد العام
لل�س ��كان وامل�ساك ��ن ،قان ��ون احلق ��وق التقاعدية
للمتوف�ي�ن م ��ن ذوي امله ��ن الطبي ��ة وال�صحي ��ة
نتيج ��ة الت�ص ��دي لفايرو� ��س كورون ��ا ،وقان ��ون
جمل�س ال ��وزراء والوزارات ،وقانون االحتادات
الريا�ضية ،وتعديل قانون الطرق العامة.
يذك ��ر �أن جمل� ��س الن ��واب �ص ��وت خ�ل�ال الع ��ام
ال�ساب ��ق ( )2019عل ��ى  38قانون� � ًا ،يف ح�ي�ن مل
ينجح يف ت�شري ��ع �أي قانون خالل ال�سنة الأوىل
من دورته الت�شريعية يف .2018

اطلب مع اجلريدة
حكايات واحداث

الداخلية :ال فر�ض
حلظر التجوال
فـي ر�أ�س ال�سنة
 بغداد /املدى

الإغالق اجلزئي للأماكن العامة مل مينع النا�س من االحتفال  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

ر�شيد اخليون يكتب :الأوبئة
قدمي ًا وكوروناَّ ..
ال�شعوذة واحدة
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نادية هناوي تكتب :املثقف
اال�ستبدادي
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ح�صاد الريا�ضة لعام
 .. 2020فايرو�س
كورونا يطيح بنجوم
الكرة..
وي�ؤجل �أحالم
ت�أهّ لنا للمونديال
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عالء املفرجي يكتب:
من الرواية اىل ال�سينما

 3مكلفني لرئا�سة
احلكومة و 3قوانني
اقرتا�ض �أبرز الأحداث
ال�سيا�سية يف عام 2020

2

الرواتب و�أجور العمال خف�ضت قيمتها و�أ�سعار املنتجات ارتفعت

اقت�صادي��ون :خف���ض الدين��ار يرم��ي  % 60م��ن العراقي�ين فـ��ي خان��ة الفقر
 بغداد /ح�سني حامت
يرج ��ح خمت�ص ��ون يف جمال
االقت�صاد ،ان ن�سبة الفقر يف
البلد �سرتتفع اىل ما فوق الـ %50بعد قرار
خف�ض قيمة الدينار.
وبح�س ��ب املخت�ص�ي�ن فان ع ��ددا كبريا من
موظف ��ي الدول ��ة واملتقاعدي ��ن �سيدخلون
جمموعة ما حتت خط الفقر اي�ضا.
كذل ��ك حتدثوا ع ��ن امكانية ح ��دوث كارثة
اقت�صادي ��ة خ�ل�ال اال�شه ��ر املقبل ��ة ب�سبب
غي ��اب االنت ��اج املحل ��ي واالعتم ��اد عل ��ى
الب�صائ ��ع امل�ست ��وردة فقط الت ��ي ت�ستورد
بالدوالر الذي قفز �سعره.
ويتوق ��ع املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
وامل ��ايل ه�ش ��ام ال�شم ��اع "و�ص ��ول ن�سب ��ة
الفق ��ر يف العراق اىل  "%60كذلك يقول ان

جميع املوظفني �سيت�أثرون.
وي�ضي ��ف ال�شم ��اع لـ(امل ��دى) �أن "اغل ��ب
املوظف�ي�ن دخلهم ال يتج ��اوز املليون دينار
وان انخفا� ��ض قيمة الدينار مقابل الدوالر
جع ��ل تق�سي ��م الراتب بني اال�س ��ر ذو قيمة
قليلة عك�س قيمته ال�سابقة".
وبرتاج ��ع دخ ��ل املوظ ��ف ترتاج ��ع ق ��وة
اال�سواق و�سوق العمل� ،إذ تعترب الرواتب
املح ��رك اال�سا�س لالقت�ص ��اد العراقي الذي
يعتم ��د اعتم ��ادا كلي ��ا عل ��ى النف ��ط ال ��ذي
تراج ��ع الطلب عليه ه ��و الآخر بع ��د �أزمة
فايرو�س كورونا.
وو�ص ��ل �سع ��ر �ص ��رف ال ��دوالر الأمريكي
�أم ��ام الدينار العراق ��ي يف ال�سوق املحلية
ع�ص ��ر ام� ��س الأربع ��اء اىل  1450يف
عموم املحافظ ��ات للمرة الأوىل منذ اعالن
تغي�ي�ره ر�سمي ًا بقرار من وزارة املالية يف

 19كانون الأول اجلاري.
ويق ��ول اقت�صادي ��ون ان توف�ي�ر ال�سيولة
املالي ��ة الالزم ��ة لتغطي ��ة الروات ��ب
وااللتزام ��ات االخ ��رى ه ��ي م ��ن دفع ��ت
احلكومة اىل رفع قيمة الدوالر.
لك ��ن باملقابل ف ��ان العامل ال ��ذي كان راتبه
اليوم ��ي  15ال ��ف دين ��ار كان يع ��ادل 12
دوالرا� ،أم ��ا االن فان راتبه تراجع اىل 10
دوالرات فق ��ط وبهذا فانه ا�صبح غري قادر
على توفري قوت يومه .اي ان العامل الذي
كان خ ��ارج خط الفق ��ر ا�صبح حتت اخلط
االن ال ��ذي يتوقع ان يكون اكرث من ن�صف
العراقيني حتته.
بالتزام ��ن م ��ع انخفا� ��ض قيم ��ة روات ��ب
املوظفني والعمال ارتفعت ا�سعار الب�ضائع
يف اال�سواق وخ�صو�صا امل�ستوردة.
بالن�سب ��ة للموظف�ي�ن ف ��ان املوظ ��ف ال ��ذي

يتقا�ض ��ى راتب ��ا مق ��داره ملي ��ون �شهري ��ا
كان يع ��ادل نح ��و  800دوالر� ،أم ��ا وف ��ق
الت�سع�ي�رة اجلدي ��دة ف ��ان راتب ��ه انخف�ض
اىل نح ��و الـ 600دوالر رغ ��م انه يتقا�ضى
نف�س الراتب .ويق ��ول املخت�ص يف ال�ش�أن
االقت�ص ��ادي حم ��زة ل� ��ؤي �إن "تعام�ل�ات
الدول ��ة بالدين ��ار ه ��ي احد اال�سب ��اب التي
دفع ��ت احلكوم ��ة اىل زي ��ادة �سع ��ر �صرف
الدوالر� ،إذ ان هذه اخلطوة �ستوفر �سيولة
مالي ��ة كافي ��ة لتغطي ��ة روات ��ب املوظف�ي�ن
واملتقاعدي ��ن و�ستغط ��ي االلتزام ��ات
االخرى اي�ضا".
وي�ضي ��ف ل� ��ؤي لـ(امل ��دى) �أن "ا�صح ��اب
اال�س ��واق متخوف�ي�ن م ��ن تقلب ��ات �سع ��ر
ال�ص ��رف خ�صو�ص ��ا ان الع ��راق يعتم ��د
بن�سبة  %75او اكرث على اال�سترياد".
وخ ��دم رفع قيم ��ة الدوالر خزين ��ة الدولة،

لكن ��ه باملقاب ��ل و�ض ��ع معرق�ل�ا �آخ ��ر ام ��ام
القطاع اخلا�ص املت�أخر ا�صال.
لك ��ن املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ل�ؤي
يق ��ول �إن "رفع �سع ��ر ال ��دوالر مقابل عدم
وج ��ود �صناع ��ات حملي ��ة ق ��د ي� ��ؤدي اىل
كارث ��ة اقت�صادية" .ويتفق املخت�ص الآخر
بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي �صف ��وان ق�صي ،مع
الطروح ��ات ال�سابق ��ة ويق ��ول ان ��ه "هناك
الكث�ي�ر م ��ن املت�ضرري ��ن خا�ص ��ة ذوي
الرعاي ��ة االجتماعية والتمويل" ،الفتا اىل
�أن "هن ��اك معاجلات مقرتح ��ة تدر�س الآن
من �ضمنها زيادة الرواتب".
وي�ضي ��ف لـ(امل ��دى) قد ي� ��ؤدي تقليل �سعر
ال�صرف اىل زي ��ادة القدرة االنتاجية وهو
ام ��ر لو حدث �سيتم رفع الق ��درة االنتاجية
العراقي ��ة وبذل ��ك نتجن ��ب ال�س�ي�ر نح ��و
الكارثة.

ك�ش ��ف املتح ��دث با�س ��م وزارة الداخلي ��ة ،اللواء
خال ��د املحنا ،عن �إجراءات الوزارة يف ليلة ر�أ�س
ال�سنة ،فيما توعد املخالفني بتطبيق العقوبات التي ن�ص عليها
الق�ض ��اء العراقي .وقال اللواء خالد املحنا ،يف مقابلة متلفزة
تابعتها (املدى)" :لن يكون هناك حظر للتجوال يف ال�ساعات
القادم ��ة �أو يف ليلة ر�أ� ��س ال�سنة ،و�سيكون هن ��اك �إغالق بعد
ال�ساعة  7م�س ��ا ًء ولغاية ال�ساد�سة �صباح ًا وي�ستهدف املناطق
واالماكن التي من املمكن ان ت�شهد جتمعات" .و�أ�ضاف املحنا،
�أن "البع�ض يتناول اخلمور ب�شكل مبالغ به ما يحدث م�شاكل
وم�شاجرات ،وهذا ممنوع ولن ي�سمح ب�أية جتمعات" ،حمذرا
م ��ن "ا�ستخدام املفرقعات" .وبني "يف ال�سنة املا�ضية ت�سببت
املفرقع ��ات ب� �ـ  20ح ��ادث حري ��ق والتهم ��ت الن�ي�ران خم ��ازن
ومنازل" .وتوع ��د املتحدث با�س ��م وزارة الداخلية بـ"تطبيق
العقوب ��ات التي ن�ص عليها الق�ض ��اء العراقي بحق املخالفني،
و�سيكون هناك تكثيف للدوريات الراجلة".
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عمليات مالحقة داع�ش

�إغالق املنافذ احلدودية

 3مكلفني لرئا�سة احلكومة و 3قوانني اقرتا�ض �أبرز
الأحداث ال�سيا�سية يف عام 2020

 بغداد /محمد �صباح

القر�ض الت ��ي يُمنح وزير المالية �صالحية
اقترا�ضه محل ًي ��ا وخارجيًا من � 41إلى 12
تريليون دينار على �أن يخ�ص�ص  %20منها
للم�شاريع اال�ستثمارية.
واعلن ��ت الحكوم ��ة الورق ��ة البي�ض ��اء
(ت�شري ��ن الأول)  2020به ��دف �إدارة
الو�ض ��ع المالي في �ض ��وء الأزم ��ة المالية
الراهن ��ة ،وو�ض ��ع الحل ��ول الالزم ��ة
لتحقي ��ق الإ�ص�ل�اح المال ��ي وتح�سين �أداء
الم�ؤ�س�س ��ات المالي ��ة وو�ض ��ع برنام ��ج
الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي ال ��ذي ن� ��ص علي ��ه
قانون االقترا�ض المحلي والخارجي� .أقر
مجل�س الوزراء قانون موازنة  2021قبل
�أي ��ام .وفجرت الإج ��راءات التق�شفية التي
�أعل ��ن عنها ف ��ي بداي ��ة الأ�سب ��وع الجاري
خالف ��ات كبي ��رة بي ��ن الحكوم ��ة وق ��وى
برلماني ��ة متع ��ددة .وو�ص ��ل ح ��د الخالف
بي ��ن ال�سلطتي ��ن التنفيذي ��ة والت�شريعي ��ة
ال ��ى تهديد االخيرة بع ��دم تمرير الموازنة
االتحادية لعام .2021
و�أُجب ��ر مجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى التراج ��ع
ع ��ن فك ��رة تخفي� ��ض الروات ��ب ،ورف ��ع
�أ�سع ��ار المحروق ��ات ،فيم ��ا ظه ��ر حدي ��ث
يت�ضم ��ن االتف ��اق عل ��ى رفع قيم ��ة الدوالر
ب�ش ��كل تدريج ��ي تالفيا لح ��دوث ك�ساد في
اال�سواق.

مر  2020وكان مليئا بالأحداث
ال�سيا�سية واالجتماعية غير
الم�سبوقة ،كان �أبرزها تف�شي
وباء كورونا الذي ح�صد ارواح
�آالف من المواطنين وخلف وراءه
�أزمة مالية كبيرة اثرت على
ت�سديد رواتب الموظفين في
وقتها المحدد .واجبرت تبعات
الوباء الحكومة والبرلمان على
اقرار �أكثر من قانون لالقترا�ض،
وفر�ضت اي�ضا �إجراءات تق�شفية
كبيرة .وعلى الم�ستوى ال�سيا�سي
�شهد العام الذي يعد الأ�سو�أ من
بين كل االعوام الما�ضية تكليف
ثالث �شخ�صيات برئا�سة الحكومة
خلفا للم�ستقيل عادل عبد
المهدي ب�سبب موجة التظاهرات
التي عمت جميع المحافظات،
انتهت بمنح البرلمان الثقة
لحكومة م�صطفى الكاظمي.

جل�سة منح الثقة حلكومة الكاظمي ..ار�شيف
غارة كانون وقرار البرلمان
�أول الأح ��داث الت ��ي �شهده ��ا الع ��راق ف ��ي
الع ��ام  2020ه ��و اغتيال قا�س ��م �سليماني
قائ ��د فيلق القد� ��س الإيران ��ي ،و�أبو مهدي
المهند� ��س نائ ��ب رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د
ال�شعب ��ي في الثالث من �شهر كانون الثاني
فج ��ر يوم الجمعة بالق ��رب من مطار بغداد
ب�ضربة من طائرة �أميركية بدون طيار.
وردت طه ��ران ف ��ي  8كان ��ون الثان ��ي على
مقتل �سليمان ��ي بعملية �أ�سمته ��ا "ال�ضربة
االنتقامية" ب�إط�ل�اق �صواريخ على قواعد
ع�سكري ��ة �أميركية في (الحري ��ر في اربيل
وقاعد عين الأ�سد في االنبار).
وعل ��ى خلفية مقتل قا�س ��م �سليماني ،و�أبو
مهدي المهند�س �صوت مجل�س النواب في
الخام� ��س من �شهر كانون الثاني على قرار
يق�ضي ب�إلزام الحكومة �إنهاء عمل القوات
الأجنبي ��ة المتواج ��دة في الع ��راق� ،ضمن
التحالف الدولي.
و�شه ��دت الجل�س ��ة الت ��ي عق ��دت برئا�س ��ة
محم ��د الحلبو�س ��ي وح�ضره ��ا رئي� ��س
ال ��وزراء الم�ستقي ��ل ع ��ادل عب ��د المه ��دي
و�شارك فيها  170نائب ًا �شيعي ًا من مجموع
 329نائب� � ًا ،الت�صوي ��ت على ق ��رار اخراج
الق ��وات الأجنبي ��ة م ��ن الع ��راق ،وتغي ��ب
الن ��واب الكرد وال�سنة ع ��ن الجل�سة ب�سبب
اعترا�ضهم على خ ��روج القوات الأميركية
من الأرا�ضي العراقية.
مجل�س الق�ضاء والمحكمة
االتحادية
وف ��ي التا�س ��ع والع�شرين م ��ن �شهر كانون
الثان ��ي تو�ص ��ل مجل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
والمحكم ��ة االتحادي ��ة �إل ��ى اتف ��اق يق�ضي
ب�إنه ��اء الخ�ل�اف والقطيع ��ة الحا�صل ��ة
بينهم ��ا ب�سب ��ب تعيي ��ن قا� ٍ��ض متقاعد من
محكمة التمييز ع�ضوا �أ�صليا في المحكمة
االتحادي ��ة .وين� ��ص االتفاق عل ��ى �إر�سال
قان ��ون المحكمة االتحادية رق ��م  30ل�سنة
� 2005إل ��ى مجل�س النواب في �أ�سرع وقت

ممك ��ن لإجراء تعدي�ل�ات علي ��ه �شريطة �أن
تعال ��ج م�شكلة تعيين �أو ا�ستب ��دال �أع�ضاء
ج ��دد ف ��ي المحكم ��ة االتحادي ��ة لتج ��اوز
كل الخالف ��ات .وك�ش ��ف م�ص ��در مقرب من
رئا�س ��ة الجمهورية ف ��ي وقته ��ا لـ(المدى)
�أن "اجتماع ��ا ج ��رى بين مجل� ��س الق�ضاء
الأعلى والمحكمة االتحادي ��ة ،وتو�صلهما
�إل ��ى اتف ��اق لتج ��اوز خالفاتهم ��ا الحا�صلة
ب�سب ��ب تعيي ��ن اح ��د الق�ض ��اة االحتي ��اط
ع�ض ��وا �أ�صلي ��ا ف ��ي المحكم ��ة ،وال�ص ��ادر
بمر�سوم جمهوري في الع�شرين من ال�شهر
الج ��اري" .وكان مجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
�أب ��دى ف ��ي ي ��وم  2020/1/23اعترا�ض ��ه
عل ��ى تعيين القا�ض ��ي المتقاعد من محكمة
التميي ��ز االتحادية محمد رج ��ب الكبي�سي
ع�ض ��و ًا �أ�صلي� � ًا ف ��ي المحكم ��ة االتحادي ��ة
العلي ��ا وق ��رر المجل� ��س مفاتح ��ة رئا�س ��ة
الجمهوري ��ة لإلغ ��اء هذا المر�س ��وم وكذلك
الأعمام عل ��ى المحاكم كافة بع ��دم التعامل
مع �أي قرار ي�صدر عن المحكمة االتحادية
العلي ��ا يت�ضمن م�شارك ��ة وتوقيع القا�ضي
المذكور.
المر�شح البديل والغياب
الطوعي
بعد ا�ستقالة عادل عب ��د المهدي من رئا�سة
الحكوم ��ة ،انتهت االجتماع ��ات التي دارت
بين تحالفي �سائ ��رون والفتح �إلى تر�شيح
محمد توفيق ع�ل�اوي كبديل عن عادل عبد
المهدي الذي �أعلن ا�ستقالته في بداية �شهر
كانون الأول من العام .2019
و�أعل ��ن محم ��د ع�ل�اوي ،ف ��ور تكليفه ،في
ر�سال ��ة فيدي ��و ن�شره ��ا عب ��ر �صفحته على
تويتر �أنه �سيتخلى ع ��ن مهمته �إذا حاولت
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة فر�ض مر�شحيه ��ا عليه،
ودع ��ا المتظاهري ��ن ف ��ي الوقت ذات ��ه �إلى
اال�ستمرار في االحتجاجات.
ورف� ��ض محتج ��و  9محافظ ��ات م ��ن بينها
بغ ��داد تكلي ��ف محم ��د ع�ل�اوي لرئا�س ��ة

�أعلن رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ،تحديد ال�ساد�س من
�شهر حزيران من العام المقبل
موع ًدا لإجراء االنتخابات
المبكرة ،والتي كانت من �أبرز
مطالب المتظاهرين في البالد.

الحكومة الجديدة.
ولدع ��م ع�ل�اوي ،تبدل موقف زعي ��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر ،الذي كان يطالب
بالإ�ضراب عن ال ��دوام ،الى دعوة ان�صاره
للتعاون مع ال�سلط ��ات لـ"�إرجاع الدوام".
ومن ثم طلب انهاء االحتجاجات بالقوة.
لكن التظاهرات التي �أطاحت بعبد المهدي
ل ��م تتوان عن الإطاحة بع�ل�اوي خ�صو�صا
انه كان غير مرغوب �سيا�سيا.
كم ��ا اتف ��ق ع ��دد م ��ن الخي ��م التابع ��ة
للمحتجي ��ن ،ف ��ي  7محافظ ��ات ،عل ��ى دعم
ع�ل�اء الركابي النا�ش ��ط المدني في ت�شكيل
الحكومة "الم�ؤقتة" ،لكن رف�ض ال�ساحات
ح ��ال دون تكليف ��ه .ولحل �أزم ��ة التكليف،
ابل ��غ رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح،
ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل ال�شيعي ��ة ب�ض ��رورة تقديم
كل منهم مر�شحي ��ن اثنين بدالء عن رئي�س
ال ��وزراء الم�ستقيل عادل عب ��د المهدي ،ثم
فلترة اال�سماء واالتفاق على مر�شح واحد
يت ��م عر�ضه عل ��ى الكتل ال�سني ��ة والكردية
قبل تكليفه.
مر�شح قبل الحظر
وف ��ي ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �آذار ــ �أي
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قب ��ل �أ�سب ��وع م ��ن فر� ��ض حظ ��ر التجوال
ب�سب ��ب تف�ش ��ي فايرو� ��س كورون ��ا ـ� �ـ كلف
رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح رئي�س
كتلة ائت�ل�اف الن�صر البرلمانية عدنان عبد
خ�ضي ��ر عبا� ��س الزرف ��ي بت�شكي ��ل مجل�س
الوزراء.
اال ان الزرفي اعت ��ذر عن ت�شكيل الحكومة
ف ��ي اللحظات االخيرة ،بعد اتفاق �سيا�سي
م ��ع رئي� ��س الجمهورية بره ��م �صالح على
تكلي ��ف رئي� ��س المخاب ��رات م�صطف ��ى
الكاظم ��ي بت�شكيل الحكوم ��ة ،ليكون ثالث
مك ّل ��ف بع ��د ا�ستقال ��ة حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د
المهدي نهاية العام الما�ضي.
وواف ��ق مجل�س الن ��واب ف ��ي ال�ساد�س من
�شهر ايار الما�ضي على منح الثقة لحكومة
رئي�س الوزراء المكلف م�صطفى الكاظمي،
دون �إق ��رار جميع ال ��وزراء الذين اقترحت
�أ�سما�ؤه ��م ،اذ �صوت عل ��ى  15وزيرا -من
�أ�ص ��ل  22وا�ستكمل الآخري ��ن في جل�سات
�أخرى.
 2020بال موازنة وبرواتب
مت�أخرة
وت�ضاعف ��ت خ�سائ ��ر العراق ج ��راء هبوط
�أ�سعار النفط في الأ�سواق العالمية نتيجة
فايرو�س كورونا �إلى نحو خم�سة و�سبعين
مليون دوالر يومي ��ا ،و�سط توقعات كانت
تتح ��دث ب�أن ي�صل �سع ��ر برميل النفط الى
دون الع�شرين دوالرا.
وا�ستن ��ادا �إل ��ى ه ��ذه المتغي ��رات وا�ص ��ل
العراق تحدي ��ث م�سودة قان ��ون الموازنة
االتحادي ��ة لع ��ام  2020ب�ش ��كل م�ستم ��ر،
معتمدا عل ��ى و�ضع بدائ ��ل وخطط مكونة
م ��ن (�أ) و(ب) و(ج) للتعجي ��ل بتمري ��ر
قان ��ون الموازنة في حال ت�شكيل الحكومة
الجدي ��دة .وواجه ��ت الحكوم ��ة الجدي ��دة
تحدي ��ات اقت�صادي ��ة كبي ��رة �أوله ��ا كيفي ��ة
توفي ��ر الأم ��وال الالزم ��ة ل�س ��د روات ��ب
الموظفي ��ن الت ��ي تق ��در ب�أكث ��ر م ��ن ()4
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على خلفية مقتل قا�سم �سليماني،
و�أبو مهدي المهند�س �صوت
مجل�س النواب في الخام�س من
�شهر كانون الثاني على قرار
يق�ضي ب�إلزام الحكومة �إنهاء عمل
القوات الأجنبية المتواجدة في
العراق� ،ضمن التحالف الدولي.

مليارات دوالر �شهريا ف ��ي ظل الم�ؤ�شرات
االقت�صادي ��ة الت ��ي تنب ��ه �إل ��ى �أن االزم ��ة
�ستكون طويلة وتمتد بين فترة �ستة �أ�شهر
�إلى �سنة.
ّ
وتو�صل ��ت منظمة �أوب ��ك و�شركا�ؤها ،الى
ّ
ق ��رار خف� ��ض االنت ��اج النفط ��ي بواقع 10
ماليي ��ن برميل يومي� � ًا ،على �أن يب ��د�أ قرار
الخف� ��ض اعتب ��ار ًا م ��ن مطلع �أي ��ار ،ولمدة
�شهري ��ن متوا�صلي ��ن ،يتبع ��ه اتف ��اق �آخ ��ر
بتقلي� ��ص خف� ��ض الإنت ��اج �إل ��ى  8ماليي ��ن
برمي ��ل يومي ًا حتى نهاي ��ة  ،2020ومن ثم
�سيت ��م تقلي� ��ص الخف� ��ض ال ��ى ( )6ماليين
برميل طيلة ع ��ام  2021وحتى نهاية �شهر
ني�سان من عام .2022
واعل ��ن مجل� ��س الن ��واب ،في �شه ��ر ايلول
الما�ض ��ي ع ��ن ت�سلم ��ه م�ش ��روع قان ��ون
الموازن ��ة االتحادي ��ة لع ��ام  2020بع ��د
م�صادق ��ة مجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى م�شروع
قان ��ون الموازنة ،كان يق ��در حجم �إجمالي
نفقاته ��ا بنح ��و ( )148تريلي ��ون دين ��ار،
وبعجز تخيميني ي�صل الى ( )81تريليون
دين ��ار ،فيما بلغ ��ت االيرادات نح ��و ()67
تريلي ��ون دين ��ار .اال ان الحكوم ��ة ق ��ررت
�سحبه ��ا م ��ن البرلمان في وق ��ت الحق ولم
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�إ�صالحات نهاية العام
ف ��ي بداي ��ة �شهر حزي ��ران الما�ض ��ي �صرح
رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي،
ب ��ان روات ��ب الموظفي ��ن والمتقاعدي ��ن
وم�ستحق ��ي الرعاي ��ة االجتماعي ��ة ،غي ��ر
م�شمول ��ة باال�ستقطاع ��ات الت ��ي �ست�شم ��ل
مرتب ��ات الرئا�س ��ات والدرج ��ات الخا�ص ��ة
والوظائ ��ف العلي ��ا .وذك ��ر الكاظم ��ي "لن
ن�سمح ب�أن تكون حلول الأزمة المالية على
ح�ساب حقوق الموظفي ��ن من ذوي الدخل
المحدود والمتقاعدين وم�ستحقي الرعاية
االجتماعية".
وا�ض ��اف الكاظم ��ي "فقرارنا ه ��و :خف�ض
مرتب ��ات الرئا�س ��ات والدرج ��ات الخا�ص ��ة
والوظائ ��ف العلي ��ا ،و�إيق ��اف مزدوج ��ي
الروات ��ب والوهميي ��ن وتر�شي ��د الإنف ��اق
الحكوم ��ي ،م�صممون عل ��ى تجاوز االزمة
م ًع ��ا" .وف ��ي �أواخ ��ر ال�شه ��ر ذات ��ه� ،صوت
مجل� ��س الن ��واب عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون
االقترا�ض المحلي والخارجي ل�سد العجز
المالي لعام .2020
ووفق الت�شريع �سيك ��ون �سقف االقترا�ض
الخارج ��ي ب� �ـ( )5ملي ��ارات دوالر ،و()15
تريلي ��ون دين ��ار م ��ن االقترا� ��ض المحل ��ي
عن طري ��ق تخويل وزي ��ر المالي ��ة �إ�صدار
حواالت الخزينة وال�سندات.
وكان ��ت الحكوم ��ة ق ��د تعث ��رت ف ��ي �شه ��ر
تموز بت�سدي ��د روات ��ب الموظفين ب�سبب
قلة االم ��وال وانخفا�ض ا�سع ��ار النفط في
اال�سواق العالمية.
و�صوت مجل�س النواب على قانون تمويل
العجز المالي �آخر في جل�سة �شهدت م�شادة
كالمية بين ن ��واب من القوى الكرد�ستانية
والكتل ال�شيعية اث ��ر �إ�ضافة فقرة ت�شترط
ت�سدي ��د الإقلي ��م لكمي ��ات النف ��ط مقاب ��ل
ت�سليمه ح�صته من القر�ض.
وخف�ض ��ت اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة قيمة

االنتخابات المبكرة
و�أعلن رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
تحدي ��د ال�ساد� ��س م ��ن �شه ��ر حزي ��ران من
الع ��ام المقبل موع� �دًا لإج ��راء االنتخابات
المبك ��رة ،والت ��ي كانت م ��ن �أب ��رز مطالب
المتظاهرين في البالد.
وتوالت ردود الأفعال من مختلف الكيانات
والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ،ح ��ول الموع ��د
المذكور.
واح ��رج الكاظم ��ي الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
بتحدي ��د الموعد ،ك ��ون ان بع�ضها (الكتل)
ال ترغب باجراء االنتخابات.
واتف ��ق مجل�س الن ��واب في �شه ��ر ت�شرين
االول الما�ض ��ي عل ��ى اعتماد �آلي ��ة لتق�سيم
الع ��راق �إل ��ى دوائ ��ر انتخابي ��ة بمقت�ضاها
�ستق�س ��م مناطق االنتخاب ال ��ى  83دائرة،
ف ��ي جل�سة �شه ��دت مقاطعة ن ��واب ائتالف
الفت ��ح ودول ��ة القان ��ون وبع� ��ض الق ��وى
الكردية .كذلك �أقر مجل�س النواب ،في 18
كان ��ون الأول ،قان ��ون تموي ��ل االنتخابات
العام ��ة المبكرة ،بمق ��دار  329مليار دينار
عراق ��ي .وين� ��ص القان ��ون عل ��ى تموي ��ل
االنتخاب ��ات بمبل ��غ  133.3ملي ��ار دين ��ار
عراقي من الموازنة ،و 195.7مليار دينار
عراق ��ي (نح ��و  )176ملي ��ون دوالر "عب ��ر
تخوي ��ل وزي ��ر المالية باالقترا� ��ض محليا
وداخليا".
وفاة ثالثة نواب بفايرو�س
كورونا
في بداية �شهر كانون الثاني �أعلن البرلمان
وف ��اة النائ ��ب عن تي ��ار الحكم ��ة الوطني،
علي العبودي ،ب�سب ��ب م�ضاعفات �إ�صابته
بفايرو�س كورونا.
بهذا يرتفع عدد النواب في البرلمان الذين
فارق ��وا حياته ��م بفايرو� ��س كورون ��ا �إلى
ثالثة نواب.
فف ��ي  24ت�شري ��ن الثاني الما�ض ��ي ،توفي
القي ��ادي في منظم ��ة بدر وع�ض ��و مجل�س
النواب ع ��ن محافظة ديالى ،ح�سين جا�سم
الزهي ��ري ،بالفايرو�س خالل تلقيه العالج
بم�ست�شفى في لبنان.
كم ��ا توفي ��ت ع�ض ��و مجل� ��س الن ��واب عن
محافظ ��ة ديال ��ى غي ��داء كمب� ��ش ،ف ��ي (10
تموز  )2020بعد �إ�صابتها بكورونا.
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فـي صـور

دمار خلفته ال�صواريخ االيرانية

�إيران ق�صفت العراق لأول مرة
بعد حرب الثمان �سنوات..
وتركيا توغلت

فرق التعفري

سياسة

تظاهرات الرواتب

التوغل الرتكي

" ..2020بد�أت بغارة المطار وانتهت بمواجهة
بين الحكومة والف�صائل
كما بد�أت �ص��اخبة انتهت �أي�ضا� ،سنة  2020د�شنت اول مواجهة مبا�ش��رة بني القوات االمريكية واحلكومة العراقية
من جهة والف�صائل امل�سلحة من جهة اخرى ،واغلقت على تهديدات بتجدد اال�شتباك .وعاد خالل العام االطول من
حيث االحداث بعد  ،2003ماتبقى من تنظيم داع�ش اىل �ش��ن هجمات يف املدن املحررة ،ونفذ �سل�س��لة اغتياالت �ضد
"ا�صدقاء القوات االمنية".

 بغداد /متيم احل�سن

وقب ��ل ان ينته ��ي ال�شه ��ر ،كان  7ا�شخا�ص
من عائل ��ة واحدة ق ��د قتل ��وا وجرحوا بعد
�سق ��وط �صواريخ "كاتيو�ش ��ا" على منزلهم
يف الر�ضوانية القريبة من مطار بغداد.
ودخل ��ت الق ��وى ال�شيعي ��ة يف �سباق ��ات
ال�ستن ��كار احل ��دث ،فيما اعلن ��ت احلكومة
حينه ��ا انها اعتقل ��ت الفاعل�ي�ن ،الذين تبني
بع ��د ذل ��ك ان اح ��د املعتقل�ي�ن ه ��و و�س ��ام
الزريج ��اوي ،املنتم ��ي اىل ع�صائ ��ب اه ��ل
احل ��ق .خ�ل�ال االنتخاب ��ات االمريكية التي
ب ��د�أت يف ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي ،دخل ��ت
اجلماعات التي تطلق عل ��ى نف�سها "حمور
املقاوم ��ة" هدن ��ة م�شروط ��ة م ��ع الوالي ��ات
املتحدة ،مقابل ان�سحابها من العراق.
وتوقف ��ت الهجم ��ات حينه ��ا ،وتراجع ��ت
خط ��وات اغ�ل�اق ال�سف ��ارة االمريكي ��ة يف
بغ ��داد بعدم ��ا كان ��ت ق ��د ت�سارع ��ت يف ذلك
الوق ��ت ،والتي ه ��ددت بو�ض ��ع العراق يف
خانة الدول املعزولة.
باملقاب ��ل ن�ش ��ط يف ذل ��ك الوق ��ت داع� ��ش،
و�ش ��ن هجم ��ات م�سلحة ،الحق ��ت جماعات
"ال�صحوة" واحل�شد الع�شائري ،وم�صادر
حملية للقوات االمنية يف املدن املحررة.

�آخر  3ايام يف  ،2020كانت االكرث توترا
مع تبادل التهديدات بني وا�شنطن وطهران
والف�صائ ��ل امل�سلح ��ة يف الع ��راق للرد على
حادث ��ة املطار التي افتتحت بعد ذلك "حرب
الكاتيو�شا".
ويف ت�شيي ��ع اب ��و مه ��دي املهند� ��س ،نائ ��ب
رئي� ��س هيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي ال�ساب ��ق
وقا�سم �سليم ��اين قائد فيلق القد�س ،اللذان
اغتي�ل�ا ق ��رب مطار بغ ��داد بطائ ��رة م�سرية
�أمريكي ��ة ،ظه ��ر قي� ��س اخلزعل ��ي زعي ��م
ع�صائب اه ��ل احلق ،وهو ي�ضرب عنقه يف
ا�شارة اىل االنتقام.
حينه ��ا كان ��ت اج ��واء الت�شيي ��ع الرم ��زي
الت ��ي ج ��رت يف منطق ��ة اجلادري ��ة ،و�سط
بغ ��داد ،حتيطه ��ا اج ��راءات امني ��ة م�شددة
م ��ن الف�صائل ،التي كان ��ت حتذر من هجمة
امريكي ��ة اخ ��رى .عل ��ى اث ��ر ذل ��ك تلق ��ت
مع�سكرات يف عدة مدن واملنطقة اخل�ضراء
ومط ��ار بغ ��داد ،نح ��و � 100ص ��اروخ
"كاتيو�شا" من ��ذ بداية العام ،حتى الهدنة
ال�شه�ي�رة الت ��ي ج ��رت يف ت�شري ��ن االول
املا�ضي ،والتي خرقت بعد ذلك.
جانب من تظاهرة
طرد القوات الأمريكية
وقب ��ل ان ت�شتعل "معارك الكاتيو�شا" ،مرر للح�شد ال�شعبي �أمام
الربملان قرار ًا يطالب في ��ه احلكومة ب�إنهاء ال�سفارة الأمريكية
 ...ار�شيف
و�صوت
وجود القوات الأجنبية يف البالدُ .
على الق ��رار و�سط مقاطعة الق ��وى ال�سنية
والك ��رد ،وه ��ددت الأوىل حينه ��ا بـ"اعالن مل ت ��رد احلكوم ��ة العراقي ��ة عل ��ى احلادث،
االقلي ��م" ،يف ح ��ال "تف ��رد ال�شيع ��ة" بذلك بينم ��ا ق ��ال عب ��د الك ��رمي خل ��ف ،الناط ��ق
الق ��رار ،حي ��ث تخ�ش ��ى امل ��دن املح ��ررة من الع�سك ��ري با�س ��م احلكوم ��ة حينه ��ا ،ان
تهديدات داع�ش الذي اليزال ينفذ هجمات .بغداد علم ��ت بالهجوم من طهران بـ"ر�سالة
وبع ��د  3ايام من القرار نف ��ذت طهران اول �شفوي ��ة" قب ��ل وق ��ت ق�ص�ي�ر م ��ن تنفي ��ذه،
�ضرب ��ة ع�سكري ��ة بع ��د ح ��رب الثمانينيات ،م�ؤك ��دة ع ��دم وج ��ود خ�سائ ��ر ب�شري ��ة بني
�ض ��د مع�سك ��رات عراقي ��ة ت�ست�ضيف قوات القوات العراقية واالجنبية.
امريكية ،بح�سب و�صف احلكومة العراقية و�شنت بالتزامن مع تلك االحداث ،جماعات
لتلك املواقع.
م�سلح ��ة "جمهول ��ة" ع ��دة هجم ��ات �ض ��د
و�أعلن ��ت �إيران يف  8كانون االول املا�ضي� ،ساح ��ات االحتجاج ��ات ،ب�سب ��ب اتهام ��ات
�أنه ��ا ق�صف ��ت ب�صواريخ بال�ستي ��ة قاعدتني طال ��ت بع� ��ض املتظاهري ��ن بـ"االحتف ��ال"
�أمريكيت�ي�ن يف الع ��راق ردا عل ��ى مقت ��ل مبقتل �سليماين.
�سليماين.
وق ��ال احلر�س الثوري االي ��راين ،يف بيان
غلق ال�سفارة
�إن ��ه �أطل ��ق "ع�ش ��رات ال�صواري ��خ �أر�ض  -مبوازاة ذلك بد�أت بع�ض القوى ال�سيا�سية
�أر� ��ض عل ��ى القاع ��دة اجلوي ��ة املحتل ��ة من باط�ل�اق حتذي ��رات م ��ن عودة الع ��راق اىل
اجلي�ش الإرهابي الأمريكي املعروفة با�سم "العقوب ��ات االقت�صادية" يف حال ا�صرت
عني الأ�سد" مبحافظة الأنبار.
الق ��وى ال�شيعي ��ة عل ��ى ق ��رار ط ��رد القوات
باملقاب ��ل ق ��ال الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د االمريكية.
ترام ��ب عق ��ب الهج ��وم ،يف تغري ��دة عل ��ى وه ��دد ترام ��ب مطل ��ع الع ��ام ،بفر� ��ض
"تويرت"" :كل �شيء على ما يرام".
عقوب ��ات "�شدي ��دة" عل ��ى الع ��راق يف حال

�أرغمت قوات بالده عل ��ى مغادرة �أرا�ضيه.
وا�ستعجلت باملقابل "جماعات الكاتيو�شا"
احلرب والعقوب ��ات ،حيث ق�صفت ال�سفارة
االمريكي ��ة يف بغ ��داد بخم�س ��ة �صواري ��خ،
ت�سبب ��ت باح ��راق املطع ��م داخ ��ل ال�سفارة،
بح�سب م ��ا قاله وزي ��ر اخلارجي ��ة ال�سابق
هو�شيار زيباري.
وجاء الهجوم ،بعد ايام من اعالن جمموعة
اطلق ��ت عل ��ى نف�سه ��ا "حم ��ور املقاوم ��ة"
بايق ��اف العم ��ل الع�سك ��ري �ض ��د الق ��وات
االجنبي ��ة ،وانتظ ��ار اج ��راءات احلكوم ��ة
ال�شهر الأطول بالأحداث
الخراج االمريكان.
يف حزي ��ران  ،2020كان مليئا باحلوادث
وتقاط ��رت بع ��د الهجم ��ة بيان ��ات لق ��ادة االمني ��ة ،حي ��ث ب ��د�أت تركيا بتنفي ��ذ حملة
يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي الت ��ي و�صف ��ت العمل ع�سكري ��ة بري ��ة (خمل ��ب النم ��ر) ملالحق ��ة
بـ"التخريب ��ي" ،كم ��ا قال حينها ع ��ادل عبد عنا�ص ��ر ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين
امله ��دي ،رئي�س ال ��وزراء ال�ساب ��ق يف بيان ( ،)pkkيف �شمايل البالد.
ليل ��ة الهج ��وم ،ان ا�ستمرار ه ��ذا الت�صرف باملقاب ��ل ادخل ��ت الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة يف
"االنف ��رادي الالم�س�ؤول" �سيجعل العراق حزي ��ران ،اه ��داف جدي ��دة يف �سل�سل ��ة
"�ساحة حرب".
الهجم ��ات عل ��ى الق ��وات االجنبي ��ة ،حي ��ث
وت�سبب ��ت هجم ��ات "الكاتيو�ش ��ا" بتوق ��ف بد�أت با�ستهداف قواف ��ل الدعم اللوج�ستي
ط�ي�ران طائ ��رات ال� �ـ"اف  ،"16حيث غادر لق ��وات التحال ��ف ،بالعب ��وات النا�سف ��ة.
امل�شغل ��ون واملدرب ��ون قاع ��دة بل ��د ،ب�سبب
الهجم ��ات .وتع ��د تل ��ك الطائ ��رة "�سالح ��ا
�سرتاتيجي ��ا" بح�س ��ب جلن ��ة االم ��ن يف
الربمل ��ان ،وتوق ��ف الطائ ��رات كان يه ��دد
بتو�سع هجمات داع�ش يف املدن املحررة.
وبالفع ��ل زادت هجم ��ات التنظي ��م ب�ش ��كل
ملح ��وظ من ��ذ مطل ��ع الع ��ام بعدم ��ا او�شك
عل ��ى نهايته ،حتى و�صل ��ت يف �شهري ايار
وني�سان املا�ضيني ،اىل  250هجوما.

وظه ��رت حينه ��ا ت�شكيالت مث ��ل "ا�صحاب بعد ذلك نحو  60نا�شطا اىل مغادرة بغداد
الكه ��ف" ،و"قا�ص ��م اجلباري ��ن" ،و"قب�ضة ومدن اجلنوب اىل كرد�ستان.
اله ��دى" ،واعلن ��ت م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن تل ��ك
الهجمات.
�ضبط ال�سالح
وقب ��ل ان ينته ��ي ال�شه ��ر املث�ي�ر ،اعتقل ��ت ويف نهاية �آب ،اطلق ��ت احلكومة با�شارات
الق ��وات االمني ��ة خلية يف ال ��دورة جنوبي م ��ن مرجعية النج ��ف التي طالب ��ت ب�ضبط
بغ ��داد ،قال ��ت انه ��م م�س�ؤولون ع ��ن ق�صف ال�سالح املنفل ��ت ،حملة لـ"ح�ص ��ر ال�سالح"
ال�سفارة االمريكية بال�صواريخ.
يف بغداد واجلنوب.
حيث
�د،
�
ي
جد
ودخل ��ت الب�ل�اد يف منعط ��ف
ورغ ��م ان احلملة مل تك ��ن وا�ضحة جدا يف
اعلنت تل ��ك اجلماع ��ات التي كان ��ت تنتمي بغ ��داد ومي�س ��ان ،حي ��ث �شه ��دت كل منهما
اىل كتائب حزب الله -احد ف�صائل احل�شد -عملي ��ة واح ��دة يتيم ��ة ،كان ��ت او�ض ��ح يف
احل ��رب عل ��ى رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الب�ص ��رة ،حي ��ث �ص ��ادر االمن اك�ث�ر من 3
الكاظمي ،الذي كان قد ا�ستلم من�صبه للتو� .آالف مطلوب وقطعة �سالح.
وعمل ��ت تل ��ك الف�صائ ��ل على خط�ي�ن :خط ومطل ��ع �شهر ايلول كان تنظيم "داع�ش" قد
ا�ستم ��رت في ��ه مبهاجم ��ة املع�سك ��رات قت ��ل وجرح نحو � 70شخ�صا بينهم �ضباط
وقاف�ل�ات الدع ��م اللوج�ست ��ي عل ��ى الطرق برت ��ب رفيع ��ة ،يف هجم ��ات متع ��ددة يف
اخلارجي ��ة ،وخط �آخر باغتي ��ال النا�شطني دياىل ،واالنبار ،والطارمي ��ة �شمال بغداد،
يف التظاهرات.
ا�ستخ ��دم فيه ��ا ا�سلح ��ة قنا�ص ��ة ،كم ��ا كان
ومتكنت تلك اجلماعات من قتل متظاهرين ق ��د فجر انتحاري ��ان نف�سيهم ��ا يف كركوك،
بارزي ��ن يف الب�ص ��رة ،وه ��م حت�س�ي�ن بع ��د  5ا�شهر من �آخر هج ��وم انتحاري يف
ال�شحم ��اين ،ث ��م ريه ��ام يعق ��وب ،وا�ضطر املدينة.

نهاية الهدنة
لكن هدن ��ة الف�صائل مل تدم اك�ث�ر من �شهر،
حت ��ى عادوا ملهاجمة ال�سفارة االمريكية يف
ت�شرين الثاين ،ردا على اعتقال احلكومة 3
عنا�صر من "ا�صحاب الكهف" غرب بغداد.
و�سقط ��ت بع� ��ض ال�صواريخ عل ��ى مدنيني
حي ��ث قتل ��ت طفل ��ة حينه ��ا ،ومث ��ل كل مرة
عادت القوى ال�شيعية ال�ستنكار ماحدث!
وزار عل ��ى خلفية تلك احل ��وادث ،ا�سماعيل
ق ��ا�آين خليف ��ة �سليماين ،بغ ��داد مرتني يف
حماول ��ة لـ"لتحجيم الف�صائ ��ل" التي عادت
لتخرق الهدنة للمرة ثانية ،بهجوم كبري يف
كانون االول �أ�صاب منازل مدنيني.
ودفع الهجوم االخري على ال�سفارة ،اىل ان
ير�سل الكاظمي ابو جهاد الها�شمي -املدير
ال�ساب ��ق ملكت ��ب عب ��د امله ��دي -اىل طه ��ران
اليق ��اف ت�صعي ��د الف�صائ ��ل والتوق ��ف عن
اح ��راج حكومته الت ��ي ت�ستع ��د النتخابات
مبكرة.
وقب ��ل ان ينته ��ي الع ��ام ،قام ��ت ف�صائ ��ل
م�سلح ��ة بتغيري ا�س ��م طريق مط ��ار بغداد،
اىل "ال�شهيد املهند�س" ،يف يافطات ن�شرت
على الطريق.
باملقاب ��ل اعلن ��ت ال�سف ��ارة االمريكي ��ة يف
بغ ��داد ،تزوي ��د القوات العراقي ��ة بـ"انظمة
ابراج" حلماية القواعد الع�سكرية ،و"30
م�صفحة" لت�أمني املنطقة اخل�ضراء.

�صحف عالمية :الأزمة المالية وانخفا�ض قيمة الدينار �أبرز الأحداث االقت�صادية العراقية في 2020
 ترجمة /حامد �أحمد

انطالقا من تف�شي وباء فايرو�س
كورونا كوفيد  -19املميت عامليا الذي
غري طريقة حياتنا �شهد العام 2020
ن�صيبه املتميز من احداث غريت
م�سار العامل  .وادى تف�شي وباء كورونا
خالل بدايات عام  2020اىل فر�ض
اجراءات حظر جتوال وحجر �صحي
غري م�سبوقني مت تطبيقهما يف كل
بلدان العامل التي قامت بغلق حدودها
ومطاراتها يف حماوالت حثيثة
للحد من انت�شار الفايرو�س امل�ستجد
واحتوائه.

و�شه ��دت ال�ص�ي�ن ،التي كان ��ت بل ��دة ووهان م�ص ��در تف�شي
الفايرو� ��س ،عملي ��ة ت�شيي ��د مذهلة مل�ست�شفى ط ��وارئ خالل
ع�ش ��رة ايام فقط .وبحلول �شهر ت�شرين االول قدرت منظمة
ال�صحة العاملي ��ة ا�صابة  10%من �س ��كان العامل بفايرو�س
كورونا مع ت�سجيل وفاة  1,7مليون �شخ�ص ب�سببه .
 400ملي ��ون عامل و�صاحب وظيفة ح ��ول العامل فقد عمله
ب�سبب تبعات تف�شي وباء كورونا وذلك ا�ستنادا الح�صائيات
اجرتها منظم ��ة العمل الدولية ،يف ح�ي�ن انخف�ضت معدالت
دخل العمال بن�سبة  ،10%وقدرت اخل�سائر العاملية بحدود
 3.5تريليون دوالر .وتعد االزمة االقت�صادية التي �شهدها
العام  2020هي اال�سو�أ منذ حقبة الثالثينيات عندما حلت
مرحلة الك�ساد الكبري  .وتكل ��ل ت�ضافر جهود �شركات ادوية
عاملي ��ة يف �أواخ ��ر الع ��ام  2020مب�صادقة منظم ��ة ال�صحة
الدولية على لق ��اح �ضد الفايرو�س مت ت�صنيعه مبدة قيا�سية
ويع ��د حدثا مهما يف حماربة الوب ��اء ،ولكن التحديات التي
�ستعقب ��ه هي يف توزيع هذه اللقاح ��ات حول العامل وب�شكل
ع ��ادل مع اال�ستعدادات اجلارية اليق ��اف ال�ساللة الثانية من

الفايرو� ��س امل�ستج ��د والتي قد ال تكون االخ�ي�رة من نوعها
.وكان ��ت للع ��راق ح�ص ��ة كبرية م ��ن الإ�صاب ��ات بالفايرو�س
حي ��ث بل ��غ جمم ��وع الإ�صابات نح ��و  600ال ��ف فيما كانت
الوفي ��ات تق�ت�رب م ��ن  13الف ��ا .مقت ��ل قائ ��د فيل ��ق القد�س
االي ��راين قا�س ��م �سليماين م ��ع نائب قائد ق ��وات احل�شد ابو
مه ��دي املهند�س بهج ��وم طائرة م�س�ي�رة امريكية قرب مطار
بغ ��داد الدويل كان من بني اهم االحداث على م�ستوى العامل
مطلع العام  2020التي ت�صدرت عناوين ال�صحف العاملية
و�شغل ��ت الع ��امل الي ��ام عدي ��دة .وكان ��ت اوامر �ص ��درت من
الرئي� ��س االمريك ��ي دونالد ترامب بتاري ��خ  3كانون الثاين
 2020لل�ضابط الذي كان يوجه الطائرة امل�سرية الهجومية
بتوجي ��ه ال�ضرب ��ة عل ��ى الرت ��ل ال ��ذي كان يحم ��ل اجلرنال
�سليم ��اين واملهند�س .و�أعقبت ذلك احلدث احتجاجات عمت
اي ��ران م ��ع هج ��وم لف�صائل م�سلح ��ة يف الع ��راق على مبنى
ال�سف ��ارة االمريكية وحرق مدخلها ،وبع ��د مرور وقت ردت
ايران بهج ��وم �صاروخي على قاعدة ع�ي�ن اال�سد التي ت�ضم
قوات �أمريكية ت�سببت با�صابات طفيفة للع�شرات.
كان الع ��ام  2020اال�س ��و�أ بالن�سب ��ة لل ��دول املنتجة للنفط
من بينه ��ا العراق حيث ادى تف�شي وباء كورونا اىل تدهور

غري م�سبوق با�سعار النفط ب�سبب تراجع الطلب عليه حيث
و�ص ��ل اىل اقل من  20دوالرا للربمي ��ل وهو االقل منذ 18
عام ��ا ،والج ��ل تعدي ��ل �سعر ال�س ��وق النفطي جل� ��أت منظمة
اوب ��ك وبلدان م�ص ��درة اخرى خارج اوب ��ك ب�ضمنها رو�سيا
اىل اتف ��اق ع ��رف باتف ��اق اوب ��ك بال� ��ص لتقلي� ��ص الإنتاج.
وب ��د�أت ا�سع ��ار النف ��ط بالت�صاع ��د ابتداء م ��ن منت�صف عام
 2020حيث و�صل يف ت�شرين الثاين اىل ما يزيد على 47
دوالرا للربميل وهو االعلى منذ �شهر �آذار .
وت�سب ��ب تخفي�ض �ص ��ادرات النفط العراقي ��ة بخف�ض قيمة
ال ��واردات لت�ص ��ل اىل اق ��ل م ��ن احل ��د ال ��ذي يوف ��ر مرتبات
املوظف�ي�ن واملتقاعدين لتفتح يف �أواخ ��ر العام م�شكلة مالية
كبرية .على اثرها ا�ضط ��ر البنك املركزي اىل تخفي�ض قيمة
الدين ��ار .و�شهد الع ��ام  2020اي�ض ��ا توقيع اتف ��اق تطبيع
العالق ��ات ب�ي�ن دول ��ة االم ��ارات وا�سرائي ��ل ،حي ��ث اعلن ��ت
ادارة الرئي� ��س االمريك ��ي ترام ��ب يف � 13آب انه ��ا �ساعدت
يف التو�ص ��ل له ��ذا االتف ��اق ،ويف  11ايل ��ول ان�ضمت دولة
البحرين اي�ضا لالتفاق وحلقت بهما بعدها كل من ال�سودان
واملغرب.
 نقال عن جمموعة من ال�صحف العاملية

محليات
قائممق��ام �سنج��ار :ا�ستم��رار
التهريب والمظاهر الم�س ّلحة
 نينوى  /املدى
حتدث قائممق ��ام �سنجار حمم ��ا خليل،
�أم� ��س ،ع ��ن ا�ستمرار عملي ��ات التهريب
واملظاه ��ر امل�س ّلحة رغم انت�شار القوات
االحتادية يف الق�ضاء.
وق ��ال خليل يف ت�صريح �صحفي تابعته
(امل ��دى) �إن "عنا�ص ��ر ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستاين مازالوا ميار�سون عمليات
التهري ��ب عل ��ى ال�شريط احل ��دودي مع
�سوريا".
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "رغ ��م دخ ��ول الق ��وات
االحتادي ��ة و�سيطرته ��ا عل ��ى �سنج ��ار،
لك ��ن مظاه ��ر ال�س�ل�اح املنفل ��ت ماتزال
منت�شرة م ��ع ا�ستمرار عمليات التهريب
الت ��ي يق ��وم به ��ا عنا�صر ح ��زب العمال
عل ��ى ال�شري ��ط احل ��دودي ب�ي�ن �سوريا
والعراق".
و�أو�ض ��ح ،خلي ��ل� ،أن "عنا�ص ��ر ح ��زب
العم ��ال مازال ��وا ي�ؤثرون عل ��ى امل�شهد
الأمن ��ي ومينع ��ون ع ��ودة العوائ ��ل
النازح ��ة وهنال ��ك ا�ستم ��رار لل�س�ل�اح
املنفل ��ت وحماول ��ة لل�سيط ��رة عل ��ى
ال�شريط احلدودي".

و�أ�ش ��ار �إىل �أن "هنالك طرق ًا ي�ستخدمها
عنا�صر احل ��زب لتهريب املواد الغذائية
وحتى �إدخ ��ال عنا�صر من داع�ش مقابل
مبالغ �ضخمة ،ون�أم ��ل من تطبيق كامل
لالتفاقي ��ة ب�ي�ن بغ ��داد و�أربي ��ل ت�شم ��ل
اجلانب الأمني والإداري".
ويف وقت �سابق� ،أعلنت قيادة العمليات
امل�شرتكة� ،ش ��روع عمليات غرب نينوى
بتنفي ��ذ خط ��ة �إع ��ادة االنفت ��اح للقوات
الأمنية يف ق�ضاء �سنجار.
وذك ��رت العملي ��ات يف بي ��ان �سابق �أنه
" ب�إ�ش ��راف مبا�شر مِ ن قيادة العمليات
امل�شرتك ��ة� ،شرعت قي ��ادة عمليات غرب
نينوى ،فجر اليوم ،بتنفيذ خطة �إعادة
االنفتاح للقوات الأمنية يف مركز ق�ضاء
�سنج ��ار ،حي ��ث ت�ضمنت �إع ��ادة توزيع
الواجبات وامل�س�ؤوليات لتحقيق االمن
واال�ستق ��رار وتهيئ ��ة البيئ ��ة واملن ��اخ
املالئ ��م لع ��ودة النازح�ي�ن كاف ��ة اىل
مناطقهم داخل الق�ضاء".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن ��ه "ت�ستم ��ر الق ��وات
الأمني ��ة ب�إجراءاته ��ا لتحقي ��ق كام ��ل
الأم ��ن واال�ستق ��رار يف ق�ض ��اء �سنجار
ووحداته الإدارية".
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الوزير �أكد التن�سيق مع دول المنبع ..ووعد بالق�ضاء على التجاوزات

الموارد المائية تفتتح م�شروع ًا في ذي قار يروي نحو � 100ألف دونم

 بغداد  /املدى
للم�شروع يقدر ب 15م/٣ثا وبطول كلي
53ك ��م منها 32كم �ضمن حمافظة ذي قار
افتتح ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة� ،أم�س ،و 21كم يف حمافظة مي�سان وبا�ستخدام
م�شروع تبطني ال�سابلة الإروائي املبطن الطرق احلديثة يف جمال الإرواء".
يف ق�ض ��اء الرفاع ��ي مبحافظ ��ة ذي قار ،م�ضيف� � ًا "تكم ��ن �أهمي ��ة امل�ش ��روع يف
فيما �أكد الوزير مهدي ر�شيد احلمداين ،احلف ��اظ عل ��ى كمي ��ات املي ��اه م ��ن خالل
�أن التن�سي ��ق م�ستم ��ر م ��ع دول املنب ��ع تقليل ال�ضائعات املائي ��ة وتقليل الر�شح
لتعزيز ح�ص�ص العراق املائية.
يف القن ��اة الرتابية بع ��د تبطينها ب�شكل
وذك ��رت الوزارة يف بي ��ان تلقت (املدى) منوذج ��ي و�ضم ��ن املوا�صف ��ات الفني ��ة
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن "وزي ��ر امل ��وارد املائية املعم ��ول به ��ا ل�ضم ��ان ع ��دم ح ��دوث
مهدي احلم ��داين� ،أفتتح �أم�س االربعاء ،جت ��اوزات عل ��ى احل�ص� ��ص املائي ��ة بني
م�ش ��روع تبط�ي�ن ال�سابل ��ة الإروائ ��ي املحافظت�ي�ن م ��ن جه ��ة ،وكذل ��ك من ��ع
املبط ��ن يف ق�ض ��اء الرفاع ��ي �ضم ��ن التجاوزات داخل حدود كل حمافظة من
حمافظة ذي قار ،بح�ضور نائب املحافظ جهة �أخرى".
ح ��ازم الكن ��اين وع ��دد م ��ن املديري ��ن وب�ي�ن� ،أن "امل�شروع يحت ��وي على �أكرث
العام�ي�ن ومدراء ت�شكي�ل�ات الوزارة يف م ��ن  98من�ش� ��أة ب�ي�ن ج�س ��ور �سي ��ارات
وج�س ��ر للم�ش ��اة و�سيفون ��ات ونواظ ��م
املحافظة".
و�أكد الوزير وفق� � ًا للبيان� ،أن "امل�شروع ومنافذ حقلية".
من امل�شاريع املهمة وال�سرتاتيجية الذي كم ��ا ا�ستم ��ع الوزير بح�س ��ب البيان �إىل
نفذته ت�شكي�ل�ات ال ��وزارة والذي يخدم "�أه ��م امل�ش ��اكل واملعوقات م ��ن الأهايل
�أرا�ض ��ي زراعي ��ة بح ��دود � 90000أل ��ف والفالح�ي�ن ،ووعد بحل جمي ��ع امل�شاكل
دومن موزع ��ة � 50000أل ��ف دومن يف م ��ن خ�ل�ال درا�سته ��ا م ��ع املخت�صني يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،و� 40000أل ��ف دومن ال ��وزارة و�إيج ��اد احلل ��ول ال�سريع ��ة
�ضم ��ن حمافظة مي�س ��ان وبت�صريف كلي والناجعة لها".

انتخابات نقابة �أطباء اال�سنان يف العراق
�إىل � /أطباء وطبيبات اال�سنان يف العراق كافة

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

نقابة �أطباء الأ�سنان يف العراق
�إعــــالن

إلى  /الشركات اخملتصة في األنظمة املعلوماتية وااللكترونية
استنادا ً إلى قرار مجلس النقابة املرقم ( )1393في 2020/12/27
ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجي في التحول االلكتروني
إلدارة املؤسسات ،ندعو الش��ركات الرسمية اخملتصة في هذا
اجمل��ال الى تقدمي عطاءاته��م وفق االلتزامات التالي��ة واعتبارا ً
من تاريخ نش��ر هذا اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم
اخلميس .2021/1/14
االلتزامات:
 -1على الشركة تقدمي رؤيتها للتحول االلكتروني للنقابة.
 -2يفض��ل ان تكون لديها جتربة س��ابقة في مج��ال التحول

االلكتروني وتقدمي األعمال املماثلة.
 -3تسليم أصل البرنامج ( )Source Codeللنقابة بعد انتهاء
فترة العقد.
 -4الصيانة والتطوير للبرنامج طيلة فترة العقد.
 -5تدريب الكادر الوظيفي.
 -6القي��ام بتقدمي مش��روع جتريب��ي  Pilot Projectعلى نفقة
الشركة قبل املباشرة باملشروع.

الدكتور �أبو بكر زياد الراوي
نقيب �أطباء الأ�سنان يف العراق

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

م � /إعادة �إعــــــالن

�إحلاق ًا ب�إعالننا املرقم  1927يف 2019/9/1

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (تشييد وتأهيل
شبكات كهرباء في اجلبايش – الفهود – سيد دخيل – االصالح – البطحاء  -اور) ضمن
خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ()2
لسنة  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 (العدالة ،الصباح،
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 اخلميس املصادف  2020/12/31في بناية الشركة العامة لتوزيع
كهرباء اجلنوب  /فرع شمال الناصرية 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 الت�أهيل املطلوبة:
�أ -الكوادر الفنية :
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
1
		
مهندس كهرباء
1
1
		
مهندس ميكانيك
2
1
		
مهندس مدني
3
ب -املتطلبات املالية :
أوالً :املوارد املالية (السيولة النقدية) :من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ
املشروع ملبلغ اكبر او يساوي ( )104.000.000سبعمائة وتسعة وثمانون مليون وأربعة
وخمسون ألف دينار عراقي.
ج  -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 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

ت �سعر الك�شف امل�صادق مدة العمل
1

الزراعية".
وكل ��ف رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،وزي ��ر
امل ��وارد املائي ��ة مهدي احلم ��داين ممث ًال
عن ��ه يف التباح ��ث ب�ش�أن مل ��ف املياه مع
اجلانب الرتكي.
وذك ��رت وزارة املوارد املائي ��ة يف بيان
بتاري ��خ ( 18كان ��ون الأول ،)2020
�أن ��ه "عل ��ى خلفي ��ة م�شارك ��ة وزي ��ر
امل ��وارد املائي ��ة مهدي ر�شي ��د احلمداين

باجتماع ��ات الوف ��د ال ��وزاري برئا�س ��ة
رئي� ��س الوزراء يف تركيا ،قرر الكاظمي
ت�سمي ��ة وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة مبعوث� � ًا
خا�ص� � ًا وممث�ل ً�ا عنه ملل ��ف املي ��اه �أ�سوة
باجلانب الرتكي".
و�أ�ضاف البيان �أن "وزير املوارد املائية
�أعل ��ن التو�ص ��ل اىل اتف ��اق م ��ع اجلانب
الرتك ��ي لعق ��د اجتم ��اع ي ��وم اخلام� ��س
ع�شر م ��ن ال�شهر املقب ��ل للتفاو�ض حول
بروتوكول التع ��اون يف مياه نهر دجلة
واملق ��دم من قب ��ل وزارة امل ��وارد املائية
واملق�ت�رن مبوافق ��ة جمل� ��س ال ��وزراء
والذي ي�ضم ��ن احل�ص�ص املائية للعراق
يف نهر دجلة الرئي�س".
و�أك ��د م�ست�ش ��ار وزي ��ر امل ��وارد املائية،
ع ��ون ذي ��اب ،اجلمع ��ة املا�ضي ��ة� ،أن �سد
"�إلي�س ��و" الرتك ��ي ال ي�ؤثر على كميات
املي ��اه الواردة �إىل العراق ،فيما عرب عن
قلقه م ��ن م�شروع "اجل ��اب" الذي تعمل
عليه �أنقرة.
و�أكد ذياب �ض ��رورة التو�صل �إىل اتفاق
ثنائ ��ي ب�ش�أن كمي ��ات املياه الت ��ي ت�صل
�إىل احلدود العراقية الرتكية قبل �إجناز
هذه امل�شاريع.

املناق�صة :رقم ( )22خطة تنمية االقاليم  2019ل�سنة 2020

العدد2167 :
التاريخ2020/12/29 :

1.208.013.000

وقال احلمداين ،يف كلمته خالل افتتاح
م�ش ��روع ال�سابل ��ة الكب�ي�رة يف ذي قار،
"عازم ��ون عل ��ى الق�ض ��اء عل ��ى جمي ��ع
التج ��اوزات عل ��ى احل�ص� ��ص املائية يف
الع ��راق" ،مبين� � ًا �أن "االهتمام بالزراعة
�ضرورة ملحة الجناح االقت�صاد".
و�أك ��د ،عل ��ى "قي ��ام ال ��وزارة بالتن�سيق
مع دول املنب ��ع لتعزيز احل�ص�ص املائية
للع ��راق" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل "جه ��ود لإي�صال
مي ��اه ال�سق ��ي �إىل �أغل ��ب الأرا�ض ��ي

العدد1334 :
التاريخ2020/12/29 :

اس��تنادا ً على أحكام املادة ( )9من قانون نقابة أطباء األس��نان املقر العام في بغداد س��يكون في اجلمعة األخيرة من ش��هر
وامل��ادة ( )21و( )23من النظ��ام الداخلي وق��رار اجمللس النقابة آذار  2021وف��ي حال عدم اكتمال النص��اب تؤجل الى اجلمعة
األولى من شهر نيس��ان  2021ويعتبر النصاب مكتمال ً مهما
املرقم  1051في .2020/11/8
ندعوك��م للحض��ور واملش��اركة ف��ي انتخابات نقاب��ة أطباء كان عدد احلاضرين.
االس��نان الدورة الس��ابعة عش��ر النتخاب النقي��ب وأعضاء وللمزيد من املعلومات مراجعة :
مجل��س النقاب��ة ورؤس��اء الف��روع وأعضاء مجال��س الفروع  -املوقع الرسمي للنقابةhttp://www.iraqidentalassociation.org :
 الصفحة الرسمية للنقابة على الفيس بوك.وأعض��اء جلن��ة صن��دوق الضم��ان وأعص��اء جل��ان االنضباط  -الكروب الرس��مي ألعضاء الهيئة العامة لنقابة أطباء األسنان على
وسيكون موعد االنتخابات في احملافظات عدا إقليم كردستان الفيسبوك.
في اجلمعة األولى من ش��هر آذار  2021وفي حال عدم اكتمال
الدكتور �أبو بكر زياد الراوي
النصاب تؤجل الى اجلمعة الثانية من ش��هر آذار  2021ويعتبر
نقيب �أطباء الأ�سنان يف العراق
النص��اب مكتمال ً مهما كان ع��دد احلاضرين وموعد انتخابات
 / E-mail: Gc.thiqar@yahoo.comامييل ق�سم العقود
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من قبل االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )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 الـ
( )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.
رابعأً :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 ( )%50من 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 املقدمني على العطاءات باستكمال النواقص
التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال
ميكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة
االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب
كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى
صاحب العمل.
 -15ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة ( )11ظهرا ً من يوم االحد املصادف
 2021/1/10إلى 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 املبنى اجلديد  /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 في تنفيذ بدون مطالبة باي متويل حلني
اإلجناز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه حلني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

ناظم حميد الوائلي
حمافظ ذي قار

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات املطلوبة/
بالدينار

الت�صنيف على
الأقل

�سعر العطاء
بالدينار

تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في اجلبايش – الفهود –
سيد دخيل – االصالح – البطحاء  -اور

الشركة العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب

اجلبايش – الفهود – سيد دخيل
– االصالح – البطحاء – اور

 %1من قيمة الكشف
التخميني

كهربائية سابعة

 250.000ألف دينار
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مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

لت�سقط حكومة الريا�ضة!
دخلت الريا�ضة العراقية يف حلقات
مت�شابكة م ��ن ال�صراع امل�صلحي مع
�أواخ ��ر ع ��ام ُ 2020تع� � َرف بدايت ��ه
وتجُ َه ��ل نهايت ��ه م ��ع خي ��وط الفجر
يحم ��ل كث�ي�ر ًا
الأوىل لع ��ام جدي ��د ِ
م ��ن املفاج� ��آت ال�صا ِدم ��ة ك�سابق ��ه
عل ��ى م�ستوى العامل�ي�ن يف الأندية
الغارق ��ة يف �أزماته ��ا
واالحت ��ادات ِ
نتيج ��ة �صم ��ت الأجه ��زة الرقابي ��ة
الت ��ي تركت �أكدا�س ملفات ُ
ال�شبهات
املالي ��ة والإداري ��ة تقوّ � ��ض ثق ��ة
ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي به ��ذا امل�س�ؤول
وذاك البط ��ل وتل ��ك امل�ؤ�س�س ��ة على
معلوم
�روق مل تقيّد �ض ��د
خلفي ��ة خ � ٍ
ٍ
حتى الآن!
�أيُّ ع � ٍ�ام ن ��ودّع  ..ح�سرات ��ه �أك�ث�ر
م ��ن م�س ّراته ،ومل يك ��ن �أي ريا�ضي
يتوقع �أن تت�صاعد فيه حدّة التهافت

عل ��ى املنا�ص ��ب مثلم ��ا ج ��رى يف
م�ؤمتري اللجن ��ة الأوملبية الوطنية
�شب ��اط 2019وت�شري ��ن الث ��اين
 ،2020واللذي ��ن كان م�صريهم ��ا
الإبط ��ال ق�ضائي� � ًا ودولي� � ًا لع ��دم
�صف ��اء النفو� ��س املتناف�س ��ة للظف ��ر
حماور
مبقاع ��د التنفي ��ذي ،وبن ��اء ِ
ت�سته ��دف كل جهد خيرّ بذريعة عدم
اال�صطف ��اف معها! ومل ي ��زل بع�ض
املنتفع�ي�ن م ��ن التن ��ازع يخ ّبئ ��ون
مل�شاع ��ل �أخ ��رى
�أع ��واد الثق ��اب
ِ
ت�ستقبل ع ��ام  2021بحرا ِئق ال تدع
�ساحة الريا�ضة تنع ��م بالهدوء ،فقد
ابتل ��ى الو�سط الإعالم ��ي هو الآخر
بث ّلة م ��ن �صانعي امل�شاكل حتى و�إن
مل يج ��دوا ق�ضي ��ة للإث ��ارة يذهب ��وا
ل�شت ��م بع�ضه ��م البع� ��ض والتنكي ��ل
والته ��ازل �أم ��ام �شا�ش ��ات التلفاز �أو

يف مواقع التوا�صل االجتماعي!
و�إذا كان فايرو� ��س  2020ق ��د
خطف �أربعة م ��ن �أ�شهر العبي جيل
الثمانيني ��ات والت�سعيني ��ات للقرن
مم ��ن ّ
�سط ��روا ق�ص�ص� � ًا
املا�ض ��ي ّ
م�ؤث ��رة عل ��ى �أدمي املالع ��ب ،ف� ��إن
فايرو� ��س  2021ه ��و الأك�ث�ر فت ��ك ًا
لي� ��س على �صعيد ال�صحّ ��ة الب�ش ّرية
التي تت�صدّى ل ��ه بالوعي وااللتزام
بقيود احلجر والتباعُد ،بل بالعقول
تو�شك �أن ُتدمّر �آخر
الريا�ضية التي ِ
ما تب ّق ��ى لأمل �إنقاذه ��ا من ّ
تدخالت
�راف ال عالق ��ة لها بكيان
طارئة لأط � ٍ
الريا�ض ��ة ،و�إن ارت ��دت معاط ��ف
ّ
فاحلل
الرقاب ��ة والقانون والنزاهة،
ل ��ن يَن ُف ��ذ �إال م ��ن جهت ��ي ال ��وزارة
ّ
القطاعي ��ة والأوملبي ��ة الدولي ��ة
املعنيّتان بخارطة الطريق الر�سمية

امل�ضمونة بالنظام الأوملبي العاملي.
�س�أبق ��ى �شخ�صي ًا حمتفظ� � ًا ب�أمنيتي
امل� َّؤجل ��ة م ��ن ع � ٍ�ام اىل ع ��ام حت ��ى
تتح ّق ��ق� ،أن تب ��ادر احلكوم ��ة
االحتادي ��ة ب�إ�سق ��اط (حكوم ��ة
الريا�ض ��ة) املتغوّ لة من ��ذ عام 2003
بتحال ��ف ممثلني لأندي ��ة واحتادات
م ��ا انف ّك ��وا ع ��ن �إدارته ��ا ،وذل ��ك
خ�صخِ �ص
ب�إ�ص ��دار ق ��رار ج ��ريء ُت ْ
في ��ه جمي ��ع امل� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضي ��ة
التي ظ ّلت معتا�ش ��ة على ميزانياتها
ال�سنوي ��ة املا ّرة عرب جمل�س النواب
خلدم ��ة ال�شعب ولي� ��س لزيادة ثراء
بع� ��ض املتن ّفذي ��ن عل ��ى كرا�س ��ي
تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات! ه ��ذا م ��ا ي�شك ��و
من ��ه جمي ��ع الريا�ضي�ي�ن �س ��واء يف
لقاءاتهم الإعالمية �أم يف ح�ساباتهم
بال�سو�شيال ميديا!

اخل�ص َخ�ص ��ة ه ��ذا،
ب�إ�ص ��دار ق ��رار
ْ
�ستتف� � ّرغ احلكومة وممثلتها وزارة
ال�شباب والريا�ضة لعملها احلقيقي
من �أجل االرتقاء بجيل الغد وتفعيل
براجمه ��ا لبن ��اء املالع ��ب والقاعات
وامل�سابح ليمار�سوا ريا�ضاتهم فيها
بعي ��د ًا ع ��ن التناف�س غ�ي�ر ال�شريف
بطرق التزوير وال�سرقة واملحاربة
ال�شخ�صية� ،أما الأندية واالحتادات
والأكادميي ��ات ومراك ��ز املوهب ��ة
�ستلق ��ى الدع ��م م ��ن رج ��ال الأعمال
لي� ّؤ�س�س ��وا هيئ ��ات �إداري ��ة ت�ستمد
�شرعيته ��ا م ��ن اع�ض ��اء اجلمعي ��ة
العمومي ��ة و ُن ِبع ��د ت�صدّعات معارك
امل�ستفيدين من مواقعها ليتناطحوا
بع�ضه ��م ببع� ��ض بعيد ًا ع ��ن �أجهزة
الدولة واملجل� ��س النيابي وو�سائل
الإعالم.

ال غري القوانني والأنظمة ت�ضبط
�إيق ��اع العم ��ل الإداري واملايل يف
دوائر الريا�ضة املطالبة بالإجناز
والتخطي ��ط واملتابع ��ة لت�أهي ��ل
الأبط ��ال لل ��دورات الأوملبية التي
مازلن ��ا ننظ ��ر له ��ا كا�ستحق ��اق
ثان ��وي حت ��ت وط�أة اخل ��وف من
التعهّد عل ��ى بلوغ مرك � ٍ�ز ما حتى
يف ال ��دورات الآ�سيوي ��ة الت ��ي
�سنبقى نتغ ّن ��ى مبيداليات �أبطال
الع ��راق يف العقدي ��ن ال�سبعين ��ي
والثمانيني من القرن املا�ضي!
عَال َم تتظاه ��رون ب�أنك ��م الأف�ضل
قي ��ادة وم�س�ؤولي ��ة يف الأوملبي ��ة
واالحت ��ادات والأندي ��ة لأكرث من
 17عام� � ًا؟ �أرحل ��وا واتركوها ملن
ي�ستطيع حتقيق �أماين اجلماهري
لالحتفاء ببط ��ل �آ�سيوي و�أوملبي

�أ�س ��وة ب�أبط ��ال عرب م ��ن �سوريا
واجلزائ ��ر وم�ص ��ر وغريه ��م ال
متتل ��ك جلانه ��م الأوملبي ��ة مئ ��ات
املالي�ي�ن م ��ن ال ��دوالرات كالت ��ي
�أه ��درت يف ريا�ضتن ��ا وبع�ضه ��ا
جاري البحث عن �سبب اختفائها!
ومع ذلك تر ّب ��ع ابطال هذه الدول
عل ��ى ق ّمة املج ��د الريا�ضي العاملي
بع ��د �أن حوّ ل ��وا الأم ��وال املتاحة
لهم اىل م�شاري ��ع وطنية واعتلوا
من�ص ��ات التتوي ��ج ،و�سيحتف ��ي
ّ
التاري ��خ بهم مئات ال�سنني �إكرام ًا
ل�شجاعته ��م والتزامه ��م ب�أخ�ل�اق
التناف� ��س وحتقيقهم االنت�صارات
برغم التحدّيات العظيمة.
مب ��ارك ق ��دوم ع ��ام  .. 2021فكل
�ام م�ض ��ى وريا�ضتن ��ا لي�س ��ت
ع� ٍ
بخري!..

ب�إ�صدار قرار
الخ�ص َخ�صة هذا،
ْ
�ستتفرغ الحكومة
ّ
وممثلتها وزارة ال�شباب
والريا�ضة لعملها
الحقيقي من �أجل
االرتقاء بجيل الغد
وتفعيل برامجها لبناء
المالعب والقاعات
والم�سابح ليمار�سوا
ريا�ضاتهم فيها بعيداً
عن التناف�س غير
ال�شريف بطرق التزوير
وال�سرقة والمحاربة
ال�شخ�صية،

ح�صاد الريا�ضة لعام  .. 2020فايرو�س كورونا يطيح بنجوم الكرة ..وي�ؤجل �أحالم ت� ّأهلنا للمونديال
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 بغداد  /حيدر مدلول
بعد �ساعات قليلة �سنودّع عام  ،2020ونبد�أ الرحلة
مع عام  2021الذي �سيكون العام الثامن ع�شر منذ
زمن التغيري الذي �شهد ُه العراق بعد �أحداث التا�سع
من �شهر ني�سان عام  2003والذي كانت العديد من
ّ
حمطاته مواقف م�ؤملة ومثرية ومُده�شة للعامل يف
�أوقات كثرية وال �سيما يف منا�سبات كرويّة ريا�ضية
حت ّولت العديد منها اىل �أحداث تاريخية ال ميكن �أن
متحو ب�سهولة من الذاكرة يف ال�شارع الريا�ضي
العراقي.
غزو فايرو�س كورونا

ويقف يف مقدّمة الأحداث التي تتناولها (املدى)
يف احل�صاد الريا�ضي ال�سنوي ،ال�صدمات الذي
تل ّقتها الكرة العراقية من غزو فايرو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد  ) 19 -الذي �ضرب العراق يوم �أحمد را�ضي فار�س الكرة العراقية يف مونديال 1986
ال�ساد�س والع�شرين من �شهر �شباط املا�ضي ،ويقف البلد ي�ستوعبها مبغادرة جنم جديد كان ين�صح
يف مقدمتها �إجبار الهيئة التطبيعية يف احتاد الكرة املواطنني ب�ضرورة التقيّد وااللتزام ب�إجراءات
برئا�سة �إياد بنيان على اتخاذ قرار ب�إلغاء مناف�سات الوقاية ال�صحّ ية من خالل الربامج الريا�ضية التي
دوري الكرة املمتاز للمو�سم  2019-2020الذي يظهر فيها للحفاظ على �سالمتهم اىل جانب دعم
�شارك فيه  15فريق ًا من العا�صمة بغداد واملحافظات املبادرات التي يقوم بها عدد من زمالئه الريا�ضيني
يوم الثاين من �شهر حزيران املا�ضي بعد ف�شلها يف يف توفري املواد الغذائية والطبية للعوائل املتع ّففة
احل�صول على ال�ضوء الأخ�ضر من قبل اللجنة العليا خالل تلك الفرتة التي انقطعت �سُ بل �أرزاقهم ،و�أقيم
لل�صحّ ة وال�سالمة الوطنية مبجل�س الوزراء ملكافحة ل�شاكر ت�شييع ر�سمي مهيب تقدّمه وزير ال�شباب
الوباء ال�ستكمال املناف�سات التي توقفت يف الثاين والريا�ضة عدنان درجال �إنطلق من مقر نادي القوة
ع�شر من �شهر �آذار من �أجل املحافظة على �سالمة اجلوية الريا�ضي يف �شارع فل�سطني اىل منزله يف
الالعبني واملدربني واملالكات الإدارية والطواقم منطقة الدورة قبل نقله اىل مثواه الأخري يف مقربة
التحكيمية واجلماهري يف ظ ّل تزايد �أزمة انت�شار الكرخ .
املر�ض اخلطري القادم من مدينة ووهان ال�صينية
وفاء الكرخ ل�سلمان
الذي جتاوز �أكرث من �ستة �آالف �شخ�ص يف اليوم
وتلقت الكرة العراقية ظهر يوم الثاين من �شهر
الواحد.
وفجعت يف يوم الثاين ع�شر من �شهر حزيران كانون االول اجلاري خرب ًا حزين ًا بوفاة مدرب فريق
الأو�ساط واجلماهري الريا�ضية بخربة وفاة مدرب الكرخ لكرة القدم عبد الكرمي �سلمان يف م�ست�شفى
منتخب النا�شئني ال�سابق لكرة القدم علي هادي ال�سالم مبعر�ض بغداد الدويل يف العا�صمة بغداد
يف م�ست�شفى اخلطيب (منطقة الزعفرانية  -جانب الذي كان �صادم ًا ملحبيه و�أ�صدقائه وجماهريه نظر ًا
الر�صافة) مت�أ ّثر ًا مب�ضاعفات جائحة كوفيد بعد لتح�سّ ن حالته ال�صحّ ية قبل يوم من تدهورها بتفاقم
�أ�سبوع من دخوله �إليها ،حيث �ساءَت حالته كثري ًا م�ضاعفات الفايرو�س حيث جرى ت�شييعه من ملعب
ممّا �أ�ستوجب و�ضعه على جهاز التن ّف�س اال�صطناعي (ال�ساحر �أحمد را�ضي) يف مقر النادي على هام�ش
من دون �أن يفلح يف اجتياز �أزمته و�أغم�ض عينيه! �إقامة مباراة فريقي الطلبة والقا�سم �ضمن مناف�سات
اجلولة ال�سابعة من مرحلة الذهاب بدوري الكرة
فاجعة الأ�سطورة!
املمتاز اىل �سكنه مب�شاركة عدد من ال�شخ�صيات
ومل مت ّر �سوى ت�سعة �أيام فقط حتى ُفجع الو�سط احلكومية الريا�ضية يتقدّمهم وزير ال�شباب
الكروي �صبيحة يوم احلادي والع�شرين من ال�شهر والريا�ضة عدنان درجال وم�ست�شار رئي�س الوزراء
ذاته برحيل الأ�سطورة �أحمد را�ضي الذي كان يرقد ل�ش�ؤون الريا�ضة �إياد بنيان رئي�س الهيئة التطبيعية
مب�ست�شفى النعمان يف مدينة الأعظمية يف الوقت يف احتاد الكرة ،ومت بعد ذلك دفنه يف مقربة الكرخ
الذي ّ
مت فيه تهيئة طائرة طبية خا�صة لنقله يف حيث قام رئي�س النادي �شرار حيدر وزمالئه يف
ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا اىل العا�صمة الأردنية عمّان جمل�س الإدارة مببادرة تكرميه وذلك وفا ًء و�إكرام ًا
من �أجل تكملة عالجه يف �إحدى امل�ست�شفيات الطبية للدور الكبري يف النادي الذي مثله كالعب قبل �أن
املتخ�ص�صة بالوباء ،و�ش ّكل رحيله �صدمة و�صلت يتولىّ القيادة التدريبية من خالل الإبقاء عليه مد ّرب ًا
ّ
ن�شر
الذي
القدم
لكرة
الدويل
االحتاد
اىل
مداها
من�صب �شريف مع تقا�ضي
يف
احلياة
مدى
للفريق
ٍ
ّ
على ح�سابه الر�سمي نعي كتبه رئي�سه ال�سوي�سري جميع حقوقه املالية املرتتبة خالل املو�سم احلايل
جياين �أنفانتينو اىل جانب ن�شر نبذة تاريخية واملوا�سم املقبلة مل�صلحة عائلته.
عنه باعتباره �صاحب الهدف الوحيد الذي �سجّ له
رحيل طارق �أحمد
يف مرمى احلار�س البلجيكي ماري جان بفاف يف
بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم التي �أقيمت عام  1986و�شهد يوم الثامن ع�شر من �شهر ت�شرين الأول
يف العا�صمة املك�سيكية (مك�سيكو �سيتي) الذي مت املا�ضي وفاة ع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد
تخليده باعتباره امل�شاركة العراقية الأوىل يف هذا ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم طارق �أحمد
املحفل اخلارجي اىل جانب قيام العديد من املبادرات علي رئي�س جلنة احلكام يف االحتاد العراقي
اخلليجية بحفر �آبار �سميت با�سمه يف عدد من الدول ال�سابق لكرة القدم مت�أثر ًا مب�شاكل يف القلب
الآ�سيوية والأفريقية ترحّ م ًا عليه اىل جانب قيام �إثر �إ�صابته بوباء كورونا الذي مت نقله اىل
جمل�س �إدارة نادي الكرخ الريا�ضي برئا�سة �شرار م�ست�شفى الكندي يف جانب الر�صافة لتف ِق َد
حيدر ب�إطالق �أ�سم (ال�ساحر �أحمد را�ضي) على الكرة العراقية �شخ�صية رائدة �ساهمت يف
ملعبها الكروي اخلا�ص بها الكائن مبنطقة املن�صور .بروز عدد من الطواقم التحكيمية العراقية
على ال�صعيد الآ�سيوي وكان �آخرهم �أبنه
�شاكر النا�صح
حممد الذي يعترب من احلكام الواعدين الذين
و�أتى الفايرو�س بعد ذلك على املدافع الدويل ال�سابق ينتظرهم م�ستقب ًال باهر ًا خالل الفرتة املقبلة،
ناظم �شاكر الذي لبّى نداء ربّه يف �إحدى امل�ست�شفيات ليتم ت�شييعه من داره يف منطقة الك�سرة اىل
اخلا�صة يف حمافظة �أربيل ب�إقليم كرد�ستان يوم مثواه الأخري يف مقربة الكرخ.
احلادي ع�شر من �شهر �أيلول بعد �صراع ِه مع
ت�أجيل ت�صفيات المونديال
الفايرو�س �أ�ستم ّر ملدة  43يوم ًا فقط يف فاجعة مل
يكن �أحّ د ًا من �أن�صاره وحمبيه يف داخل وخارج و�أتى الدور بعد ذلك على االحتاد الدويل لكرة القدم
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الذي قام بت�أجيل اجلوالت الأربع املتبقية حل�ساب
الدور الثاين بالت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة
لنهائيات مونديال  2022بقطر والن�سخة الثامنة
ع�شرة من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم2023
بال�صني حل�ساب املجموعات الثماين ،ومنها
املجموعة الثالثة التي يرتبّع منتخبنا الوطني على
�صدارتها بر�صيد  11نقطة باالتفاق مع االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم مل ّرتني متتاليتني ،الأوىل اىل
�أيام  8و 13من ت�شرين الأول و 12و 17من ت�شرين
الثاين  2020بد ًال من  26و� 31آذار و 4و 9حزيران
 ،والثانية اىل �أيام  25و 30لآذار و7و 15حلزيران
من عام  2021بنا ًء على ا�ستمرار �أزمة كورونا
وفر�ض مزيد القيود من دول كثرية يف القارة
ال�صفراء على منافذها الربيّة والبحرية واجلوية
للحفاظ على �سالمة اجلميع من خالل و�ضع
بروتوكوالت طبية �شاملة واخ�ضاع القادمني اليها
اىل حجر �صحّ ي يتجاوز  14يوم ًا.
ويف �ضوء ذلك ،قامت جلنة امل�سابقات يف االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم بت�أجيل الن�سخة احلادية
والأربعني من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب حتت 19
عام ًا التي ت�ضيّفها العا�صمة الأوزبكية ط�شقند
اىل الفرتة من الثالث ولغاية الع�شرين من �آذار
املقبل بد ًال من املوعد ال�سابق الرابع ع�شر لغاية
احلادي والثالثني من ت�شرين الأول
املا�ضي ،مب�شاركة منتخب
ال�شباب لكرة القدم الذي
�أوقعته �سحبة العا�صمة
املاليزية كواالملبور
يف املجموعة الثانية
اىل جانب منتخبات
كوريا اجلنوبية و�صيف
حامل اللقب ،واليابان
والبحرين �ضمن الدور
الأول .
دوري �أبطال �آ�سيا

وجل�أ املكتب التنفيذي يف االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم اىل اال�ستعانة بدولة قطر من �أجل �إنقاذ
ن�سخة  2020من دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم من
الإلغاء حيث وافق احتادها الوطني على احت�ضان
املواجهات املتبقية من دور املجموعات والأدوار
الإق�صائية التي مت تقلي�صها مبباراة واحدة ملنطقة
الغرب خالل الفرتة من الرابع ع�شر من �شهر �أيلول
ولغاية الثالث من �شهر ت�شرين الأول بنظام التجمّع
وفق اجراءات احرتازية �صحّ ية ووقائية مب�شاركة
فريق ال�شرطة حامل لقب دوري الكرة املمتاز حيث
ف�شل يف العبور حتت قيادة املدرب عبد الغني �شهد
ومالكه امل�ساعد املكون من حيدر جنم وح�سني عبد
الواحد ومدرب حرا�س املرمى عماد ها�شم ومدرب
اللياقة البدنية الإ�سباين رودريغيز اىل الدور ثمن
النهائي من البطولة بعد حلوله يف املركز الثالث
يف ترتيب املجموعة الأوىل بر�صيد  5نقاط من 4
مباريات لعبها فاز يف واحدة وتعادل يف  2وخ�سر
يف  2بعد �شطب نتائج فريق الوحدة الإماراتي �إثر
ان�سحابه ب�صورة ر�سمية متخلف ًا بفارق نقطة واحدة
عن فريق �أهلي جدة ال�سعودي املت�صدّر بر�صيد 6
نقاط وبفارق الأهداف عن فريق ا�ستقالل طهران
الإيراين �صاحب املركز الثاين اللذين َ�ضمَنا بطاقة
العبور اىل الدور الثاين من البطولة حيث �أ�صبح
الفريق العراقي ثالث املودّعني للمناف�سات من
بداية عُمر امل�سابقة بعد فريق الزوراء
الذي خرج من الأدوار التمهيدية امل� ّؤهلة
اىل دور املجموعات ملنطقة غربي
�آ�سيا التي جرت يف يوم الثاين
والع�شرين �شهر كانون الثاين
املا�ضي .
ب�شار الأف�ضل

وجنح �صانع �ألعاب املنتخب
الوطني لكرة القدم ب�شار ر�سن
بنيان املحرتف ال�سابق يف �صفوف
بري�سبولي�س الإيراين لكرة القدم يف
الظفر بجائزة �أف�ضل العب �ضمن قائمة
�أف�ضل ثمانية العبني يف مباراة نهائي
دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم
 2020التي �أقيمت على ملعب

ب�شار ر�سن ينال جائزة الأف�ضل يف نهائي دوري الأبطال

باملدينة الريا�ضية التي حتت�ضن تدريبات
املنتخبات الثمانية امل�شاركة (العراق والبحرين
وقطر وال�سعودية والإمارات والكويت وعُمان
واليمن) وكذلك �ستتفقد املن�ش�آت احليوية
والفنادق وامل�ست�شفيات ومطار الب�صرة الدويل
املُدرجة يف امللف الذي �سيتم على �ضوئه ت�شكيل
جلان تعاون ما بني الهيئة التطبيعية يف احتاد
الكرة وحمافظة الب�صرة ووزارات ال�شباب
والريا�ضة والداخلية وال�صحّ ة والثقافة والدفاع
من �أجل �إكمال جميع متط ّلبات ال�ضيافة الكاملة
للبطولة اخلليجية املقبلة التي �سينظمها العراق
للمرة الثانية وفق ًا للمعايري املحدّدة من قبل
الأمانة العامة يف االحتاد اخلليجي بعد خليجي5
عام 1979الذي �أحت�ضنه ملعب ال�شعب الدويل يف
العا�صمة بغداد وح�صل املنتخب الوطني لكرة
القدم على لقبها حتت قيادة �شيخ املدربني املرحوم
عمو بابا وظفر املهاجم ح�سني �سعيد بجائزة
اجلنوب بنادي الوكرة الريا�ضي يف العا�صمة الهداف �إثر ت�سجيله ع�شرة �أهداف ونال �صانع
القطرية الدوحة يوم التا�سع ع�شر من �شهر كانون الألعاب هادي �أحمد لقب �أف�ضل العب وح�صل على
الأول اجلاري �ضمن اال�ستفتاء اجلماهريي الذي جائزة �أف�ضل حار�س مرمى القائد رعد حمودي .
ّ
نظمه االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم على موقعه
ا�ستقالة اتحاد م�سعود
الر�سمي ملدة ت�سعة �أيام بعد ح�صوله على ن�سبة
 % 54من جمموع �أ�صوات اجلماهري يف منطقتي ووافق االحتاد الدويل لكرة القدم يوم احلادي
ال�شرق والغرب حيث جاء اختياره ك�أف�ضل العب والثالثني من �شهر كانون الثاين املا�ضي على
برغم خ�سارة فريق بري �سبولي�س �أمام نظريه اال�ستقالة اجلماعية التي قدّمها �أع�ضاء املكتب
فريق �أول�سان هيونداي الكوري اجلنوبي ،وقدّم التنفيذي لالحتاد العراقي لكرة القدم برئا�سة عبد
ر�سن م�ستوى مميّز ًا خالل املباراة ليوا�صل تقدمي اخلالق م�سعود يوم الثاين والع�شرين من ال�شهر
العرو�ض املميّزة طيلة ال�شوطني الأول والثاين ذاته �ضمن �إطار اتفاقية مت �أبرامها مع جنم الكرة
وكانت ن�سبة متريراته الناجحة  % 92من �أ�صل العراقية ال�سابق عدنان درجال يف حمافظة �أربيل
 59متريرة ليجمع  6.2نقطة حيث �سجّ ل حماولتي برعاية وزير ال�شباب والريا�ضة د�.أحمد العبيدي
ت�سديد على املرمى و�صنع فر�صة لزمالئه لي�ؤكد يف عهد حكومة عادل عبد املهدي وعبا�س عليوي
�أنه كان واحد ًا من �أبرز جنوم الن�سخة الأخرية رئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة يف جمل�س النواب
من البطولة القارية الذين و�صل عددهم اىل و�إياد بنيان م�ست�شار رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
ثمانية باالعتماد على �إح�صائيات �شركة �أوبتا من الريا�ضة يتنازل درجال مبوجبها عن الدعاوي
�أجل حتديد �أف�ضل العب يف اجلولة الأخرية من التي قدّمها للمحاكم العراقية �ضد عبد اخلالق
املناف�سات التي �شهدت ح�ضور رئي�س االحتاد م�سعود ونائبه علي جبار وال�سماح ب�إطالق
الدويل لكرة القدم ال�سوي�سري جياين �أنفانتينو �سراح �أمني �سر احتاد كرة القدم د�.صباح حممد
ونائبه البحريني �سلمان بن �إبراهيم رئي�س االحتاد ر�ضا ورئي�س جلنة اال�ستئناف ال�سابق �ستار
الآ�سيوي لكرة القدم .
زوير مبوجب عفو رئا�سي خا�ص ي�صدر من قبل
وكانت تلك املباراة االخرية للنجم ب�شار ر�سن رئي�س اجلمهورية د.برهم �صالح و�إغالق الق�ضية
بنيان مع فريق بري�سبولي�س الإيراين لكرة القدم التي رفعها بحق مدير العالقات يف االحتاد وليد
بعد رحلة احرتافية �أ�ستمرت ملدة ثالثة موا�سم طربة �أعقبه بقرار جديد يوم التا�سع ع�شر من �شهر
متتالية قادم ًا من فريق القوة اجلوية ،مودّع ًا �شباط بتعيني �أحمد عبا�س �إبراهيم لإدارة �ش�ؤون
زمالئه يف ملعب اجلنوب املونديايل بانتظار االحتاد العراقي لكرة القدم حلني ت�شكيل هيئة
خو�ضه جتربة احرتافية جديدة يف دوري م�ؤقتة تطبيعية ت�أخذ على عاتقها �إدارة االحتاد
جنوم قطر لكرة القدم مع فريق قطر خالل فرتة و�إجراء انتخابات مبكرة حيث �أدار مبفرده
(املريكاتو ال�شتوي) للدفاع عن �ألوانه ال�صفراء جميع الأعمال وعمل على �إقامة دوري الكرة
ملدة مو�سمني ون�صف وفق ًا لالتفاق املبدئي الذي املمتاز مب�شاركة  15فريق ًا من العا�صمة بغداد
مت �إبرامه مع �إدارة النادي حيث كان من �أبرز واملحافظات حتى مناف�سات اجلولة اخلام�سة
العبي �أ�سود الرافدين يف الدوريات اخلارجية التي مت ت�أجيلها اىل �إ�شعار �آخر بنا ًء على تعليمات
خالل عام  2020مقارنة بزمالئه الآخرين الذين �صادرة من قبل خلية الأزمة احلكومية التي �أوقفت
يلعب عدد منهم يف �أوروبا و�أمريكا وي�ش ّكلون جميع الن�شاطات الريا�ضية و�أغلقت املالعب
الأعمدة الرئي�سة لكتيبة �سريت�شكو كاتانيت�ش!
ومنعت �إجراء الوحدات التدريبية للمنتخبات
الوطنية والفرق بعد تزايد معدل اال�صابات
ملف خليجي25
بفايرو�س كورونا حيث �س ّلم عبا�س مقاليد الأمور
وجدّد احتاد ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم يف احتاد الكرة يوم اخلام�س من �شهر ني�سان
برئا�سة القطري حمد بن خليفة موافقته املبدئية اىل هيئة تطبيعية برئا�سة �إياد بنيان ونائبه
من جديد خالل االجتماع الأخري الذي عقده يوم د�.شامل كامل واالع�ضاء د�.أ�سعد الزم و�أحمد
الثاين والع�شرين من �شهر كانون الأول اجلاري كوجر ود.رافد عبد الأمري مت ت�سميتها من قبل
يف العا�صمة القطرية الدوحة على احت�ضان االحتاد الدويل لكرة القدم ،ووافق بعد ذلك على
حمافظة الب�صرة الن�سخة اخلام�سة والع�شرين ان�ضمام حممد فرحان ليكون �أمني ال�سر العام فيها
من بطولة ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم �أواخر لإدارة ال�ش�ؤون املحلية واخلارجية و�إعداد نظام
عام � 2021أو بداية عام  2022عطف ًا على امل�ؤمتر داخلي جديد يوافق عليه الفيفا لكي يتم عر�ضه
العام الذي عقده ر�ؤ�ساء االحتادات اخلليجية على اجلمعية العمومية للح�صول على ثقتها
والعراق واليمن يوم الثامن والع�شرين من �شهر ومبا ميهّد الطريق نحو �إجراء انتخابات جديدة
ت�شرين الثاين  2019يف فندق ال�شرياتون على لت�شكيل جمل�س �إدارة يقود الكرة العراقية لوالية
هام�ش �إقامة الن�سخة الرابعة والع�شرين من متتد لأربع �سنوات قادمة حيث �أ�شرتط عليهم عدم
البطولة حيث �ستقوم جلنة تفتي�شية برئا�سة تر�شيح �أي واحد منهم يف تلك االنتخابات وحدّد
د.حميد ال�شيباين ع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد فرتة العمل ملدة �ستة �أ�شهر تنتهي يف بداية �شهر
اخلليجي بزيارة الب�صرة خالل الفرتة من الرابع ت�شرين الأول ليقوم بعد ذلك بتمديد عملها لغاية
والع�شرين ولغاية ال�سابع والع�شرين من �شهر نهاية �شهر حزيران املقبل فقط على �أن تنتهي من
كانون الثاين املقبل للمالعب الرئي�سة والفرعية جميع الأعمال املنوطة بها .

آراء وأفكار
الأوبئة قدمي ًا وكورونا..
َّ
ال�شعوذة واحدة

ت�شت ��د قدمي ًا َّ
ال�شع ��وذة يف موا�سم الأوبئة ،ومازالت كذلك عن ��د فئات ِمن الب�شر،
فف ��ي ال�سَّ ن ��ة ( 456و 600هجر َّي ��ة) ظه ��ر وباء بالع ��راق يُ�صيب احلل ��وق ومات
الكث�ي�ر من ��ه ،عندها ظهر مَن عزا الوباء �إىل غ�ضب اجلنية «�أم عنقود» عليهم ،لأن
ابنه ��ا عنقود ،ويُعرف بـ«�سيدوك» ،قد مات ومل يحزن عليه ال َّنا�س ،ومل يقيموا له
امل� ��آمت! فخرجوا حا�سري ال ُّر�ؤو�س يقولون« :يا �أ َّم عنقو ٍد ُاعذرينا قد مات عنقود
ما درينا ،وكان ال ِّن�ساء يلطمن»(ابن الأثري ،الكامل يف ال َّتاريخ) .
عندم ��ا كان يُقال «وباء» يعنى به يف الغال ��ب َّ
«الطاعون» ،ورمبا �أول الأخبار عنه
يف تاريخ الإ�سالم كان ال�سَّ نة (18هجرية) «طاعون عموا�س» ،الذي وقع بال�شام،
واتف ��ق مع القحط باملدينة ،و�سميت تلك ال�سن ��ة بـ«ال َّرمادة» ،وكانت ع�سرية على
امل�سلمني� .سم ��ي َّ
الطاعون يف بع�ض موا�سمه بـ«الوب ��اء املهول»(ال َّذهبي ،تاريخ
الإ�س�ل�ام) مثل الذي حدث (318هجريَّة) ،وج ��اء ذكره بـ«الوباء الو�سطي» ،الذي
يقع بني وباءين(ابن تغرى بردى ،ال ُّنجوم ال َّزاهرة) الذي ح�صل (755هجريَّة).
كذلك ا�شتهر وباء (131هـ) ،ومات فيه م�ؤ�س�س املعتزلة وا�صل بن عطاء.
�أمَّا الوباء العاملي الأعظم فوق ��ع (750-748هجرية) ،وعُرف بـ«الف�صل الكبري»،
و«�سنة الفناء»� ،أ�صاب الأر�ض �شرق ًا وغرب ًا ،بد�أ ِمن �أر�ض املغول ،حيث دار حكم
الق ��ان الكبري ،و�صل تربيز ،فالعراق ،وبالد َّ
ال�شام كافة ،و�ضرب غزة ،والقاهرة،
والإ�سكندر َّي ��ة ،وب�ي�روت ،وقرب� ��ص ،وق�سطنطيني ��ة حي ��ث ب�ل�اد ال ��روم ،وبالد
الف ��رجن ،و�أنطاكية ،وب ��وادي العرب ،وم ��ات فيه ثالثة ملوك ،وخل � ٌ�ق ال يُعد وال
يح�صى" ،مل يقع مثله يف �سالف الأع�صار" .
هلك ��ت فيه الزروع ،ونفقت احليوانات ،وتعطل ��ت امل�صالح وال�سيا�سات ،وتعطل
الأذان يف امل�ساج ��د ،لك�ث�رة املوت مل يجد املوتى �أكفان� � ًا وتوابيتَ  ،ونا�س �أخذت
تقيم يف املقابر لقرب املوت منهم ،و�صارت املواريث تنتقل �إىل الرابع واخلام�س
ال�صيد ِم ��ن البحر ،واحلقول ال
ِم ��ن الوارثني ،خلت الطرق ��ات ِمن املارة ،وتعطل ّ
جتد مَن يزرعها ،والوايل ال ي�أتيه مَن ي�شكو �إليه مظلم ًة ،وال القا�ضي يجد �شهود
عدول ،عندها ُن�صح بقراءة �سورة «نوح» ،ل�شبه الكارثة الكونيَّة ،فاجتمع ال ّنا�س
يف امل�ساج ��د يقر�ؤونه ��ا ،ون ��ودي بقراءة «�صحي ��ح البخاري» ،ل ��درء الفناء .ظل
الوباء يدور «على �أهل الأر�ض مدة خم�سة ع�شر عام ًا»(ال ُّنجوم ال َّزاهرة) .
نح ��ن الآن يف زم ��ن الوب ��اء العامل ��ي «كوفي ��د ،»19 -حت ��ى الآن �أ�ص ��اب املاليني،
واملوتى يف تزايد .كان م�صدر الطاعون الأكرب املذكور ِمن ال�شرق الأق�صى حيث
منغولي ��ا ،وه ��ذا وكوفيد الذي نعي�ش ��ه م�صدره ال�صني ،كذلك جن ��د ال�شعوذة يف
التف�س�ي�ر واحدة .ظهر م�شعوذون ي�ستخدمون �أرق ��ى التقنيات العلمية ،فواحدة
ِم ��ن ّ
ال�شعوذات تقولَّ � :إن كورونا تخطيط غربي ،لتقليل �سكان الأر�ض ،واخلطة
ً
املر�سومة �إنقا�ص �سكان الكوكب مليارا حتى ( ،)2025لتبقى الفوارق قائمة بني
العبي ��د والأ�سي ��اد .غري � َّأن ه�ؤالء اخل�ب�راء يف نظري ��ة «مالتو�س»(القرن التا�سع
ع�ش ��ر) القائلة ب�إعادة التوازن بني م ��وارد الطبيعة وعدد ال�سكان ،مل مينع ه�ؤالء
تقدم ّ
الطب الهائل ،الذي �سُ هل الوالدات و�أطال عمر الإن�سان �أ�ضعاف ًا ،ومل يذكروا
ق�ص�ص الأوبئة الكربى التي كانت جتتاح الب�شرية ،يا ترى مَن كان املت�آمر فيها؟!
ال�صفدي(ت764 :هجرية):
جاء يف الوب ��اء الأعظم �شعر كثري ،قال �صالح الدِّين َّ
«رع ��ى ال َّرحم ��ن دهر ًا ق ��د توىلُ /يج ��اري بال�سَّ الم ��ة ك َّل �ش� � ْر ٍط /وكان ال َّنا�س يف
أمر /فجا طاعو ُنهم ِمن حتت �أب ِْط»(ال ُّنجوم ال َّزاهرة ) .
ِ
غفالت � ٍ
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المثقف اال�ستبدادي
�إن في الذات العربية بما فيها الذات المثقفة ا�ستبداداً خفي ًا،
والمفارقة �أنه متى ما �صارت لها قوة �أو �سلطة انعك�س الأمر
ّ
ف�صار اال�ستبداد بادي ًا عليها ظاهري ًا وغدا اال�ستعباد والتذلل
خفي ًا كتبعة ا�ستعمارية مت�أ�صلة فينا وعقدة نف�سية بها تزدوج
ذواتنا �إ�سقاط ًا وتعالي ًا.
وفي الغالب ال تظهر ا�ستبدادية المثقف �إال وهو مدعوم بمن�صب
حكومي �أو موقع �سيادي �أو موال لمنظومة ما �أو كيان ر�سمي
�سيا�سي �أو مادي� .أما المثقف الذي هو بال انتماء وال والء وال
دعم فم�ستبعد وم�ستعبد ال يملك الإمكانيات التي بها يناف�س
مثقف ال�سلطة وحتى لو امتلك الإمكانيات فلن يكون م�ؤثراً في
العوام الذين هم تحت رحمة ال�سلطة وطوع بنانها على وفق
االزدواجية التي ذكرناها.

 ر�شيد اخل ّيون

كان��ت الأوبئة قديم�� ًا ،وحتى ف��ي الما�ضي القريب،
تنت�ش��ر وتنح�سر ،بعد �أن تفن��ي ما تفنيه من الب�شر،
ال ع�لاج وال وقاي��ة ،وال تكهن��ات وتوقع��ات .لي���س
ل��دى النا�س غي��ر تف�سيره��ا بالغ�ضب الإله��ي لكثرة
المعا�صي .يتحدث ابن الجوزي(ت597 :هجرية) في
�أخبار ( 449هجرية) وقع «وباء عظيم ،م�سرف زائد
الحد ...وت��اب ال َّنا�س كله��م ،وت�صدقوا بمعظم
ع��ن
ِ
�أموالهم ،و�أراقوا الخم��ور ،وك�سروا المعازف ،ولزموا
الم�ساجد»(المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم) .
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فكي ��ف بع ��د الدعم و�إع�ل�ان ال ��والء ميكن
ملثقف ال�سلطة �أن يكون واقف ًا من �أطروحة
اال�ستب ��داد موقف� � ًا حماي ��د ًا ،والأطروح ��ة
تنطبق �أول ما تنطبق على الذين يدعمونه
ومينحونه القوة والإمكانية ؟ !!
و�إذا كان لال�ستب ��داد �أن يبي� ��ض ويف ��رخ؛
ف�إن ل ��ه �أي�ض� � ًا طبائع َّ
�شخ�صه ��ا الكواكبي
يف ( اال�ستب ��داد ال�سيا�س ��ي ) وو�صف ��ه
بال ��داء امل�ستع�ص ��ي ال ��ذي ال ي�سل ��م من ��ه
ع�ص ��ر وال جي ��ل والي ��وم جن ��د �أن هن ��اك
نوع� � ًا م ��ن اال�ستبداد هو مبثاب ��ة ا�ستبداد
م�ستحدث ،وفيه يكون امل�ست ِبد يف الأ�صل
م�ستع َب ��دا لوجهة بعينها �أو ملنظور معني،
ف�ل�ا يهم ��ه �إن هو زي ��ف التاري ��خ �أو �شوه
رم ��وز الأم ��ة و�أعالمه ��ا .ولنمث ��ل على ما
تقدم بنموذج�ي�ن� ،أحدهما عبا�س حممود
العقاد وترجمته ل�سرية الكواكبي كم�صلح
ُركز ًا
ديني ولي�س مفكر ًا �صاحب نظرية ،م ِ
على �أدبية الأ�سلوب ح�سب� ،صارف ًا �أنظار
الق ��راء ع ��ن فل�سفي ��ة امل�ش ��روع الكواكبي
حمجم� � ًا �ص ��ورة الكواكب ��ي يف امل�صل ��ح
ّ
الدين ��ي؛ والنم ��وذج الآخ ��ر عل ��ي ح ��رب
حجم فكر الكوكبي �أي�ض ًا يف �صورة
الذي ّ
ال�شي ��خ الداعي ��ة من خ�ل�ال التعتي ��م على
�أطروحة اال�ستبداد بالبحث يف تاريخيته
�أوال وبتجزئت ��ه ثاني� � ًا وبالتفري ��ق ثالث� � ًا
بني الكواكب ��ي املفكر املتن ��ور والكواكبي
ال�شي ��خ الداعي ��ة م ��ع اال�ستعا�ض ��ة ع ��ن
البح ��ث يف نظري ��ة اال�ستب ��داد بالبح ��ث
متو�ص�ل� ًا �إىل �أن ال
يف حري ��ة الكواكب ��ي
ّ
حرية فكري ��ة عند الكواكب ��ي الذي ي�سائل
ويج ��ادل وه ��و واق ��ع �أ�س�ي�ر م�سلم ��ات
عقائدي ��ة حتى �أو�صلت ��ه عقليته الأ�صولية
الفقهي ��ة ـ كم ��ا ي ��رى ح ��رب ـ �إىل "الوقوع
يف التك ��رار واخل ��واء �أو م�س ��خ م�آث ��ر
املا�ضي�ي�ن و�أعماله ��م �أو اخل ��روج عليه ��ا
وادع ��اء التطاب ��ق معه ��ا �أو ال�سط ��و على
منجزات الغربيني ون�سبتها �إىل الإ�سالم"
واملتح�ص ��ل �أن الكواكب ��ي �شي ��خ �أوقع ��ه
دفاع ��ه وتربيره ملرجعيت ��ه الدينية يف فخ
اال�ستبداد.
وحجة علي حرب يف التح�صيل �أعاله هو
منهجيته التي تقوم عل ��ى "م�ضاعفة ن�ص
الكواكبي بالت�أويل واخل ��رق والتجاوز"
مت�ص ��ور ًا �أنه به ��ذه املنهجية ميار�س دور
الناق ��د الدين ��ي التفكيك ��ي وه ��و ال ��ذي مل
ميثل بن� ��ص ديني واح ��د للكواكبي ي�ؤكد
فيه �ص ��دق دع ��واه .واملفارق ��ة الأدهى �أن

ه ��ذا التح�صي ��ل الذي ال يلي ��ق مبفكر تقام
لفك ��ره مئوية احتفائية من جهة ومن جهة
�أخرى ي�ستبد بفكره ا�ستب ��داد ًا م�ستحدث ًا
حت ��ى ا�ستك�ث�ر علي ��ه ح ��رب كم ��ا ا�ستكرث
العقاد قبله و�صفه بالفيل�سوف �أو املفكر.
ويب ��دو �أن لال�ستظالل حت ��ت غطاء دعوة
ر�سمي ��ة �أو �سلطة جمتمعية دور ًا يف جعل
املثق ��ف متعملق� � ًا ،ال جت ��ري عل ��ى ل�سان ��ه
�س ��وى �أو�ص ��اف( الت�سلي ��م والأ�صولي ��ة
والتكرار واخلواء وامل�سخ وال�سطو ).
وال�س� ��ؤال مل ��اذا جتاه ��ل علي ح ��رب فكرة
اال�ستب ��داد نف�سه ��ا ومل يناق�شه ��ا ؟ وكيف
يكون الكواكبي خا�ضع ��ا للأ�صول والفقه
وه ��و الذي �أرهقه وق�ض م�ضجعه التفكري
يف اال�ستب ��داد حتى و�ضع يده على عيوب
احلكوم ��ات التي تتخ ��ذ من ت�ألي ��ه الآحاد
�ست ��ارا ب ��ه ت�ستعب ��د الع ��وام فا�ستنه� ��ض
الهم ��م من ��ور ًا العقول ،وه ��و القائل� " :أن
امل�ست ِب ��د فرد عاجز ال حول ل ��ه وال قوة �إال
باملتمجدين" و�أن " الأمة لي�س لها من يحك
جلدها غ�ي�ر ظفرها وال يقودها �إال العقالء
بالتنوي ��ر واالهت ��داء والثب ��ات" و�أن":
امل�ستبد ..خائ ��ن خائف حمتاج لع�صابة..
فهو ووزرا�ؤه كزمرة ل�صو�ص" ؟
ال �ش ��ك �أن ت�ضيي ��ع فك ��رة اال�ستب ��داد
ومتييعه ��ا �أمر متح�ص ��ل للذي يري ��د" �أن
ن�صن ��ع م ��ا مل ي�صن ��ع /نعال ��ج اال�ستبداد
بطريق ��ة خمتلفة /كل من ��ا ي�ستبد بقدر ما
ت�ستبد به رغبات ��ه ونزواته" � /أن نتناول
اال�ستبداد من حيث ج ��ذوره وم�صادره /
يفك ��ر ويف عقله الباطن م�ش ��روع م�ستبد،
�شبح م�ستبد غيب ��ي �أو ب�شري ) والنتيجة
عدم البناء عل ��ى نظرية اال�ستبداد مبا هو
موج ��ود يف واقعن ��ا الراهن م ��ن حاكمية
مقيت ��ة و�شل ��ل ق ��درات وتخل ��ف وتراجع
و�إمن ��ا االن�شغ ��ال بتتب ��ع �شواه ��د ذكره ��ا

الكواكبي تتعلق باليونان وفكرة الت�شريك
وع�ص ��ر الرا�شدين واحلكوم ��ة املثالية مع
حتا�ش ��ي اخلو� ��ض يف �سياقاته ��ا بح�سب
وروده ��ا يف كت ��اب( طبائ ��ع اال�ستب ��داد )
ويف ه ��ذا ت�أكي ��د لالرغب ��ة يف الت�ص ��ادم
املبا�ش ��ر م ��ع �أطروح ��ة اال�ستب ��داد نف�سها
الت ��ي ميّعها علي ح ��رب و�ضيّعه ��ا جمزئ ًا
�أبعادها .وق�صده �إثبات تراجع الكواكبي
عن ا�ستقالليته و�أن ��ه كان مت�صرف ًا بعقلية
الت�سليم لي�صل �إىل املراد وهو الرنج�سية
الثقافي ��ة املتمثل ��ة ( بانزالق ��ه) م�شتغ�ل� ًا
كداعية همه الدفاع عن �إعجاز القران.
فلم ��اذا ع ��د ح ��رب الدف ��اع ع ��ن الإ�س�ل�ام
�أ�صولي ��ة ،والإ�س�ل�ام "قب ��ل كل �ش ��يء
دي ��ن وثقاف ��ة وكل م ��ن هذي ��ن مرك ��ب من
ع ��دة عنا�صر و�أبع ��د ما يكون ع ��ن الكيان
ال�صخ ��ري اجلام ��د" وعل ��ى �أي �أ�سا� ��س
ا�ستن ��د ح ��رب يف الق ��ول �إن (املنط ��ق
اال�صطفائي االق�صائي اال�ستبدادي) حمل
الكواكب ��ي "على االعتقاد ب�أن ��ه وحده من
دون �سواه يقب�ض عل ��ى احلقيقة �أو ميلك
مفاتي ��ح الإمي ��ان ..على ه ��ذا امل�ستوى ال
ي�أت ��ي اال�ستبداد من اخل ��ارج بل ينبع من
الداخل"
وكان حري� � ًا بالناقد علي ح ��رب �أن يناق�ش
مو�ضوع ��ة اال�ستب ��داد نف�سه ��ا ليتو�ص ��ل
�إىل حم�ص�ل�ات �أك�ث�ر دقة ومقبولي ��ة ،و�أن
يتح ��رى الأ�سئل ��ة الت ��ي به ��ا يق ��ف عل ��ى
جت ��اوب طبائ ��ع اال�ستبداد م ��ع املتغريات
احلياتي ��ة وه ��ل تتب ��دل �صوره ��ا ؟ وم ��ا
امدا�ؤه ��ا وتفرعاته ��ا ؟ وه ��ل ميكنن ��ا ـ كما
يق ��ول هابرما� ��س ـ "�أن نتابع فه ��م �أنف�سنا
كما لو كنا َمن يكتب..و�أن نعرتف ب�أنف�سنا
�أ�شخا�ص ًا يعملون بطريقة م�ستقلة" ؟
و�إذا كان ح ��رب قد اعت�ب�ر الكواكبي واقع ًا
ب�ي�ن فك ��ي كما�ش ��ة عقائدي ��ة؛ ف� ��إن يف ذلك

 د .نادية هناوي
�إ�سقاط� � ًا نف�سي� � ًا حلقيق ��ة وقوع ��ه هو بني
فكي كما�شة اال�ستب ��داد امل�ستحدث متعالي ًا
ثقافي� � ًا عل ��ى القارئ ومتحام�ل ً�ا نقدي ًا على
املقروء .و�شتان م ��ا بني التفكيك والتغافل
كم�أزق قرائي يو�صل املثقف �إىل اال�ستبداد
امل�ستح ��دث ال ��ذي ب ��ه يكم ��ل افتق ��اده �إىل
مرجعي ��ات ل ��و توف ��رت ل ��كان مو�ضوعي� � ًا
ث ��م �أن التفكي ��ك لي�س هو احلري ��ة ال�سائبة
والتهوميات القرائية ،به ��ا ي�ستبد القارئ
باملق ��روء ناقم� � ًا علي ��ه ب�ل�ا مرجعي ��ات بها
ي�ستن�ي�ر متحريا الدقة بعيد ًا عن االزدواج
والرنج�سية.
و�إذا �أحلقنا بالعقاد وحرب نقاد ًا ومثقفني
�آخري ��ن ا�ستب ��دوا بفك ��ر الكواكب ��ي؛ ف ��ان
املتح�ص ��ل �أنن ��ا �أم ��ام فيل�س ��وف ومفك ��ر
�سيا�سي جنت �أطروحة اال�ستبداد عليه قبل
غريه .وم ��ا ا�ستبداد املثقف�ي�ن ال�سلطويني
به �سوى دليل م�ؤكد على �صحة الأطروحة
الكواكبي ��ة و�أن اال�ستب ��داد يبي�ض ويفرخ
ليكون ا�ستبدادات ب�أنواع �شتى.
وكان الق ��رن الع�ش ��رون ق ��د �شه ��د �أ�ش ��كا ًال
�شت ��ى م ��ن اال�ستب ��داد؛ �أما قرنن ��ا احلايل
بعقدي ��ه الأولني ف�إنه ي�شه ��د �صورا جديدة
م�ستحدث ��ة م ��ن اال�ستب ��داد .فاال�ستب ��داد
ال ��ذي كان بالأم� ��س البعي ��د ذو �ص ��ور
مقرون ��ة باحلاكم وزبانيت ��ه �أو حمددة يف
اال�ستعم ��ار وقوت ��ه �أو مرهون ��ة بالأنظمة
ال�سيا�سية دكتاتورية كانت �أم دميقراطية.
ه ��ذا اال�ستب ��داد �ص ��ار الي ��وم يتجل ��ى
ب�ص ��ورة م�ستحدثة ثقافي ��ة ميثلها املثقف
ال�سلط ��وي النخبوي الأح ��ادي ناهيك عن
�صور �أخ ��رى تتجلى يف ال�شع ��وب نف�سها
وكذل ��ك احلكوم ��ات املتخاذل ��ة والرجعية
و�أكرب �ص ��ور اال�ستب ��داد و�أو�سعها ميثلها
اال�ستب ��داد العامل ��ي االمربي ��ايل .ولع ��ل
نواعم الق ��وة ال�سربانية �ستجعل الب�شرية
قطعان� � ًا م�ستعبدة لربوت ��ات التكنولوجيا
الفائقة.
ال�ش ��ك �أن ممار�س ��ة املثق ��ف ال�سلط ��وي
العرب ��ي له ��ذه ال�ص ��ورة م ��ن اال�ستب ��داد
حتتم ��ي ب�سج ��ف املنظوم ��ة الثقافي ��ة
الر�سمي ��ة الت ��ي تب ��ارك ه ��ذا التوج ��ه
وتدعم ��ه .وهك ��ذا ت�ضي ��ع االنتلجن�سي ��ا
العربية وتتميع �أهدافها و�سرتاتيجياتها
وتته ��اوى م ��ع القطعاني ��ة �أو القطائعي ��ة
بوج ��ود �آح ��اد املثقف�ي�ن النخبوي�ي�ن
ال�سلطوي�ي�ن .وه ��و م ��ا يح�ص ��ل الي ��وم

كان القرن الع�شرون قد �شهد �أ�شك ً
اال �شتى من اال�ستبداد؛ �أما قرننا احلايل بعقديه الأولني ف�إنه ي�شهد �صورا جديدة م�ستحدثة من
اال�ستبداد .فاال�ستبداد الذي كان بالأم�س البعيد ذو �صور مقرونة باحلاكم وزبانيته �أو حمددة يف اال�ستعمار وقوته �أو مرهونة
بالأنظمة ال�سيا�سية دكتاتورية كانت �أم دميقراطية .هذا اال�ستبداد �صار اليوم يتجلى ب�صورة م�ستحدثة ثقافية ميثلها املثقف
ال�سلطوي النخبوي الأحادي ناهيك عن �صور �أخرى تتجلى يف ال�شعوب نف�سها وكذلك احلكومات املتخاذلة والرجعية و�أكرب
�صور اال�ستبداد و�أو�سعها ميثلها اال�ستبداد العاملي االمربيايل .ولعل نواعم القوة ال�سربانية �ستجعل الب�شرية قطعان ًا م�ستعبدة
لربوتات التكنولوجيا الفائقة.

للأ�سف يف م�شهدنا الثقايف العربي.
ومن طبائع املثقف اال�ستبدادي ما ي�أتي :
ـ القب ��ول بالتبعي ��ة والت�سلي ��م لل�ضع ��ف
وع ��دم ا�ستنها� ��ض الإرادة احل ��رة يف
امتالك احلق بالكرامة الإن�سانية.
ـ املثق ��ف اال�ستب ��دادي عب ��د للمرك ��ز
وال�سلط ��ة ،ي�ستظل بظلهما مت�ب�رك ًا بهما
ال غريهما .
ـ املثقف اال�ستبدادي عادة ما يكون غا�شم ًا
نخبوي ًا مت�سلط ًا تهومي� � ًا حامل ًا ناقم ًا على
ما ه ��و م�ستجد وحديث واقع� � ًا يف م�أزق
ال�صنمية الفكرية.
ـ املثق ��ف اال�ستب ��دادي يتح ��رج دوم ��ا من
اخلو� ��ض يف مو�ضوع ��ات مت� ��س �أول ما
مت� ��س املنظوم ��ة �أو امل�ؤ�س�س ��ة �أو الكيان
الذي ي�ستظل بظله.
ـ التعمل ��ق بعقلي ��ة م�ؤدجل ��ة وتهوميي ��ة
ال�سيما على عمالقة الفكر العربي �أ�صحاب
امل�شاريع الريادية والنظريات االنقالبية.
ـ احلداث ��ة واال�ستن ��ارة علم� � ًا وفل�سف ��ة
لي�س ��ت يف �أولويات املثق ��ف ال�سلطوي ال
خللو فكره من �أي م�شروع ثقايف ح�سب؛
ب ��ل لأن �أخ ��اه املثق ��ف ه ��و الأولوية التي
عليه ا�ستبدادها ومناه�ضتها.
ـ ا�ستئث ��ار املثق ��ف اال�ستب ��دادي باملناب ��ر
والهيمن ��ة على امل�ؤمت ��رات عوائق حتول
دون �أن ميار�س املثقفون غري ال�سلطويني
�أدوارهم الفكرية التي تتعرث وهي ال جتد
طريقها للتعريف والإعالم والرتويج.
ـ عرقل ��ة �إنت ��اج املعرف ��ة عندن ��ا ه ��و �أحد
مبتغي ��ات املثق ��ف اال�ستب ��دادي �أوال
برنج�سي ��ة تكتل ��ه ونخبويت ��ه وثاني� � ًا
بهواج�س ال ��والء جلهة راعي ��ة ت�ستخذله
وت�ستعبده.
ـ اال�صطفائي ��ة �سمة الثقاف ��ة اال�ستبدادية
الت ��ي تق ��ف حج ��ر ع�ث�رة �أم ��ام االندماج
والتعاي�ش حائل ��ة دون التحاور والتنوع
والتفاع ��ل ،م�شرذمة �أي م�ش ��روع يراد له
�أن يتكامل.
ـ الت�سقي ��ط الثق ��ايف قرب ��ان �أي ا�ستبداد
م�ستح ��دث يج ��د النظ ��ام ال�سيا�سي الذي
ي�ستظل بظله حما ّرب ًا بالثقافة ومرفو�ض ًا
من قبل االنتلجن�سيا.
ـ مناه�ض ��ة الطبيع ��ة الإن�ساني ��ة جتع ��ل
املثقف اال�ستبدادي بارد ًا فكري ًا وهو يرى
الواق ��ع االجتماع ��ي منق�سم� � ًا �إىل ح ��كام
وحمكومني.
ـ حفظ الذاكرة التي ت� ��ؤرخ ل�صور العنف
والق�سوة واخلوف واال�ضطهاد والإبادة
فق ��ط ك�أح ��د م�ص ��ادر الق ��وة الت ��ي متن ��ح
املثقف امل�ستبد ال�سلطة واملهيمنة.
ـ الوهم والتخريف والتزييف و�سائل بيد
املثق ��ف اال�ستب ��دادي بها ي�ؤك ��د تزييفاته
وتخاريف ��ه حت ��ى ي�صب ��ح م ��ن ال�صع ��ب
�إزالته ��ا .واله ��دف جعل العم ��وم بعيدين
عن التفك�ي�ر ،وماذا يبقى �س ��وى �إعفائهم
م ��ن كل م�شق ��ة التفك�ي�ر متحول�ي�ن �إىل
قطيع من احليوان ��ات املرعوبة املكدودة،
واحلكومة فوقهم الراعي.

 2020و�إ�شكالية الت�سمية
تب ��د�أُ عالق ��ة الإن�س ��ان م ��ع الأ�ش ��ياء
والظواه ��ر م ��ن خ�ل�ال ت�س ��ميتها وه ��و
اليدع مايق� � ُع حتى خارج املح�س ��و�س �إال
ُ
وي�ستنبط له �إ�سم ًا �إذ ًا ف�إنَّ الكائن الب�شري
ي�س ��تم ُد فرادته من �إمكانية نحت الإ�سماء
"وعلمنا �آدم الأ�سماء كلها" مايثري �س�ؤا ًال
�إ�ش ��كالي ًا مع ال�س ��نة التي مل يب � َ�ق منها �إال
�أيام مع ��دودات لي�س النق�ص يف الأ�سماء
بل الزحمة يف معج ��م املفردات املتداولة
لتحدي ��د ت�ص ��ور ح ��ول ه ��ذه ال�سنة ومن
املعل ��وم ب� ��أنَّ احلك ��م على �ش ��يء فرع من
ت�ص ��وره هنا قد اليكون احلك ُم مهم ًا بقدر
ري
ما يج � ُ�ب ر�ص ��د املرتادف ��ات الت ��ي ت�ش ُ
�إىل الت�ضيي ��ق يف جمال حرك ��ة الإن�سان
وظه ��وره اجلزئ ��ي فالوج ��ه ال ��ذي ُيع ��د
جماز ًا لكينونته �أ�صبح �شبه حمتجب يف
 2020كما مل يعد هناك مكان �آمن فالعامل
كله �أ�صبح نهب اخل ��وف والقلق واحلال
هذه فم ��اذا يك ��ون عليه �ش ��كل  2020يف
الأذه ��ان ،لأنَّ �إعط ��اء ال�شكل مل ��دة زمنية
مطل ��ب الذاك ��رة عل ��ى حد تعب�ي�ر "ميالن
كونديرا" وما �أن وقعت الإغارة الوبائية
عل ��ى العامل حت ��ى علت بع� ��ض الأ�صوات
مطالب� � ًة بتعديل الرقم و�إن كان هذا الأمر
ُ
يك�شف من
اليع ��دو �ضرب ًا من امل ��زاح لكن
جديد عن حلقة جمهولة يف طبيعة الب�شر
والتو�س ��ل بالتعاويذ لفك عق ��دة الأزمات
عندم ��ا يت�أخ ��ر �إيج ��اد احلل ��ول بطريق ��ة

عقالنية.رمب ��ا لي�س من اخلط� ��أ تو�صيف
احلال ��ة الت ��ي الي ��زال يعي�شه ��ا العامل يف
ال�ص ��راع م ��ع الوب ��اء باحل ��رب ف�ب�ر�أي
الفيل�س ��وف الفرن�س ��ي �آالن توري ��ن �أن
مامن� � ُر به حالي ًا هو ح ��رب بدون مقاتلني
فالع ��دو غري مرئي فالبت ��ايل يت ُم التعامل
مع الآخر بو�صفه كائن ًا ملغم ًا.
مرحلة فا�صلة

طبع� � ًا تعك� � ُ�س العب ��ارات الإر�شادي ��ة يف
و�سائل الإعالم "يف التباعد حياة" حجم
القلق والتح ��ول الذي �أحدثت ��ه اجلائحة
يف �شكل التعامل الإجتماعي و�سلوكيات
ُ
النا�س �أك َ
رث
بحيث �صار
احلياة اليومي ��ة
ُ
ح�ض ��ور ًا يف الف�ض ��اء الإفرتا�ض ��ي م ��ع
الإن�سح ��اب م ��ن الواقع �إذ حل ��ت ال�شا�ش ُة
م ��كان الف�ص ��ول الدرا�سي ��ة وم ��ا يحظى
ب�إهتم ��ام ال ��ر�أي العام العامل ��ي هو �أخبار
مت�سرب ��ة م ��ن خمت�ب�رات العل ��م ب ��د ًال من
ت�صريح ��ات ال�سيا�سيني.ف ��كان الوب ��اء
عام�ل ً�ا حا�سم� � ًا يف الإنتخابات الأمريكية
ول ��وال تقاع� ��س ترام ��ب يف التعاطي مع
ت�صاع ��د ع ��دد امل�صاب�ي�ن والوفي ��ات يف
�أمريكا مل ��ا وجد خ�صم ��ه الطري ��ق �سالك ًا
�إىل البيت الأبي� ��ض مايعني �أن الأولوية
�ستكون لل�صحة بالن�سب ��ة للمواطن.و�أنَّ
مايفي ُد الدول َة لي�س الرت�سانة النووية بل
وجود الطاق ��ات والعقليات العلمية التي

 كه يالن حممد

ميك ��ن التعوي ��ل عليها لتف ��ادي الإجنرار نواجه ��ه الي ��وم�.إذ ًا ف� ��إنَّ تاري ��خ �إع�ل�ان
�إىل الكارث ��ة  .ي�ش ��ا ُر �إىل �أنَّ كورون ��ا ق ��د �أول حال ��ة الإ�صابة بكورونا يف  7كانون
ك�شف ثغرات يف النظام العاملي و�أبان عن الثاين  2020يع ُد مرحلة فا�صلة يف حياة
الق�ص ��ور يف �إدراك املخاط ��ر التي حتدق الأمم وال�شع ��وب � .إذ ماع ��اد التفك�ي�ر يف
بالب�شرية وغاب ع ��ن اجلميع ب�أنَّ مفهوم النهاي ��ة �أوالفوز بفر�صة جدي ��دة للحياة
الزمن الآمن ماه ��و �إال وه ُم و�إنَّ تاريخنا ه ��و ماي�شغ ُل الإن�س ��ان فح�سب بل الفراغ
�سل�سل ��ة م ��ن الأح ��داث الكب�ي�رة الت ��ي مل الناجم من الإن�سحاب �إىل البيت وفائ�ض
يتوقعه ��ا �أي �شخ� ��ص وف ��ق ر�أي "ن�سيم الوقت ق ��د �سببا �أرق ًا و�شع ��ور ًا باخلواء
طالب" ومن جانبه يرى املفكر الأمريكي ل ��دى اجلمي ��ع �أي�ض� � ًا ،ف�ش ��ن كل �شخ�ص
"نعوم ت�شوم�سكي" يف اجلائحة عالمة م ��ن جانب ��ه حرب� � ًا دونكي�شوتي ��ة عل ��ى
حتذي ��ر ودر� ��س للب�شري ��ة م�ش�ي�ر ًا �إىل التقي ��دات والعزل ��ة الإجباري ��ة ومامتت
�ضرورة البحث ع ��ن اجلذور التي ت�ؤدي م�شاهدات ��ه م ��ن العرو� ��ض عل ��ى و�سائل
�إىل �أزم ��ات ق ��د تك � ُ
�ون �أك�ث�ر �شرا�سة مما التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي كان �أعرا�ض� � ًا

يف مقال ��ه بعن ��وان " رواقي ��ون من دون
ري الكات � ُ�ب العراقي "علي
رواقي ��ة " وي�ش ُ
ح�س�ي�ن" يف كتابه "مائ ��دة كورونا" �إىل
�أن الفل�سف ��ة مل ت�ث�ر �إهتم ��ام النا� ��س منذ
ال�سنوات مثلم ��ا هو واقع اليوم عليه �أنَّ
ماقال ��ه العامل الربيط ��اين �ستيفن هوكنغ
عن موت الفل�سفة مل يكن �إال تطرف ًا نا�شئ ًا
من الإنت�ش ��اء بالعلم ففي زمن كورونا قد
�إ�ستعادت �أروقة الفل�سفة �إعتبارها وتبني
ب� ��أنَّ العلم اليفك� � ُر على حد ق ��ول هايدغر
فيم ��ا ح ��ذر �أح ��د املفكري ��ن قب ��ل �أكرث من
ن�صف قرن ب� ��أن النا�س يج ��دون �أنف�سهم
يف مواجهة واقع ��ة مل يكن يف و�سع �أحد
�أن يتخيلها.
للجن ��ون اجلماعي.هك ��ذا عندم ��ا حلت ،
ال�صم ��ت  ،و�أ�صبح ��ت الإن�ساني ��ة واقع ًة اليث�ي ُ�ر �ص ��وتُ زجم ��رة �آالت قتالي ��ة وال
على تخوم اجلنون ب ��د�أت بوم ُة مينريفا دوي القنابل ريب ��ة الإن�سان �إمنا ال�صمت
تب�سط جناحيها واحتل الفال�سفة �صدارة ال ��ذي ي ��دوم �أكرث مماه ��و متوق� � ُع ُ
ُ
يعمق
امل�شهد العاملي ومر ُد هذا الإهتمام الكبري �شك ��ه لدرجة ق ��د يفق� � ُد توازن ��ه لذلك قال
بالفل�سف ��ة يف وق ��ت الأزم ��ات ه ��و حاجة الفيل�س ��وف الفرن�سي با�سكال "�إن �صمت
الإن�س ��ان امللح ��ة �إىل احلكم ��ة والإعتدال ه ��ذه الف�ض ��اءات الالمتناهي ��ة يخيفني"
يف �إدارة �أيام ��ه بعيد ًا ع ��ن اخلوف الذي �صحيح هو يق�ص ُد بكالمه الكون ومايلفه
خرج �أثناء فرتة
ي�صف ��ه �أبيق ��ور بالعدو الأك�ب�ر ،والكتاب م ��ن ال�صمت غري �أنَّ م ��ن َ
الذي يواظب على متابعته وزير ال�صحة الإغ�ل�اق العام قد �شع� � َر بثقل ال�صمت يف
الفرن�سي ��ة من ��ذ �إنت�ش ��ار كوفي ��د 19هو ال�ش ��وارع والأماكن العام ��ة ف�أينما وليت
"ت�أم�ل�ات ماركو� ��س �أورليو�س" ح�سب ب�ص ��رك فثم ��ة الالمتوق ��ع اخل ��ايل م ��ن
مايذك ��ر ذل ��ك عبد ال�س�ل�ام بنعب ��د العايل الت�شوي ��ق نعم قد يبدو ل ��ك امل�شه ُد جديد ًا
ال�صمت

ُ
الميكن الإ�ستئنا� ��س به.من ميلأُ كل
لك ��ن
ه ��ذا الف ��راغ املمتد يف الف�ض ��اء امل�سكون
ُ
ماي�شدك لي�س �صوت الع�صافري
بال�صمت
والحفي ��ف الأوراق وال زرق ��ة ال�سم ��اء
وال هواج�س ��ك الداخلي ��ة ب ��ل الال�ش ��كل
النا�س
اجلاثم على الأ�شياء.وح�ي�ن ك�سر
ُ
حاج ��ز اخلوف ودبت احلي ��ا ُة جزئي ًا يف
ال�شوارع بعد حتديد �ساعات للحركة كان
النظ ��ر يق ��ع عل ��ى م�شاهد رمب ��ا مل تخطر
على بال �أي مبدع � ،إذ كانت حركة النا�س
وهم يخرجون من التجمعات الت�سويقية
قبل نفاد الوقت يف غاي ��ة الغرابة.و�أكرث
مالف ��ت الإنتباه يف ه ��ذا امل�شهد هو �شكل
�إنت�شار املارة احلاملني لأكيا�س الب�ضائع
وم ��ن ث ��م ال�صم ��ت ال ��ذي كان يعقب� � ُه من
جديد.يخي� � ُل �إلي ��ك �أن ما�شاهدت ��ه فيلم ��ا
م ��ا ا�ستم� � َّر �إال حلظ ��ات حم ��دودة �أخري�أً
ع ��ام � 2020سيم�ض ��ي قريب� � ًا ه ��ل يح � ُ�ق
لنا التف ��ا�ؤ ُل بالعام اجلدي ��د؟ من الأف�ضل
التفكري ف ��وق ثنائية الت�ش ��ا�ؤم والتفا�ؤل
ونت�ص ��رف ب�إيح ��اء م ��ن كالم حمم ��ود
دروي�ش
حني تبدو ال�سماء رمادية
و�أرى وردة نت�أت فج�أة
من �شقوق جدار
ال �أقول  :ال�سماء رمادية
بل �أطيل التفر�س يف وردة
و�أقول لها :ياله من نهار
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ثقافة
كالكيت

 عالء املفرجي

من الرواية اىل ال�سينما

قراءة في كتاب:

الثقافة ال�سينمائية -مونوغرافيات-
لل�سينمائي والباحث قي�س الزبيدي
ع�صام اليا�سري

في  29حزيران 2014 ,كان
ال�صديق ال�سينمائي والباحث
في ال�سينما قي�س الزبيدي قد
�أهداني كتابه  :في "الثقافة
ال�سينمائية -مونوغرافيات"
الذي �صدر في نهاية عام 2013
في �سل�سلة افاق �سينمائية/
الهيئة العامة لق�صور الثقافة
في القاهرة وكنب على �أول
�صفحة لعنوان الكتاب� :صديقي
و�أخي ع�صام اليا�سري ع ّلك
تجد في كتابي بع�ض المتعة؟
و�أ�ستطيع �أن اقول �إن من يقر�أ
كتاب “في الثقافة ال�سينمائية
– مونوغرافيات” ال يح�صل على
مثل متعة كهذه � ،إنما يح�صل –
كما يتمنى الزبيدي  -على زاد
معرفي كثير ،لأنني و�أنا �أعيد
ن�شر المقالة مرة �أخرى ب�شكل
�أعمق و�إ�ضافات مت�سعة كان البد
منها بحكم الجديد الذي طر�أ،
خا�صة لأن المخرجين ال�شباب
خالل ال�سنوات المن�صرمة
قد حققوا لل�سينما العراقية
منجزات رائعة  ،ومهم لكل منهم
�أن يلتفت �إلى �أهمية هذا الكتاب.

ملاذا؟
يكت ��ب يف املقدم ��ة الناق ��د ال�س ��وري زياد
عبد الل ��ه �أنه “ :ر�صد نقدي لأكرث من مئة
كتاب �صدر يف الوطن العربي ليجعل منه
م�ؤلف ��ه قي�س الزبيدي ناف ��ذة وا�سعة تطل
عل ��ى اجلوان ��ب املختلف ��ة واملتع ��ددة لفن
ال�سينما! وجند “يف ف�صوله ر�صد ًا نقد ًي ًا
وفن ًي� � ًا للعدي ��د م ��ن التج ��ارب والظواهر
ال�سينمائي ��ة يف الع ��امل ،ويحت ��وى عل ��ى
الكتاب ��ات الت�أ�سي�سي ��ة الت ��ى تل ��زم لبن ��اء
ال ��زاد املعرف ��ى ل ��كل مهت ��م وحم ��ب لف ��ن
ال�سينم ��ا( )...و�سيك ��ون “املونوغراف”

هن ��ا تتبع� � ًا لل�سينما من ح�سن ب ��ن الهيثم
والفوتوغ ��راف �إىل �أيامن ��ا ه ��ذه ،وب�ي�ن
املونت ��اج واملي ��زان �س�ي�ن جن ��د م�ساح ��ة
ل ��كل ما له �أن يكون عل ��ى ات�صال مبفا�صل
تاري ��خ ال�سينم ��ا ،وليك ��ون الكت ��اب يف
م�س ��اره ال�س ��ردي م�ستعين� � ًا مب ��ا ق ��ر�أه
الزبي ��دي م ��ن كت ��ب �سينمائي ��ة �ص ��درت
بالعربية �س ��واء املرتجمة �إليها �أو امل�ؤلفة
به ��ا ،وعليه مي�سي الأم ��ر �أ�شبه بكتاب يف
كت ��ب ،مع �آلي ��ة مونتاجية متنحه ��ا �سياق ًا
زمني� � ًا ،و�صراع� � ًا درامي� � ًا متار�س ��ه تل ��ك
الكتب بع�ضها مع بع�ض ،فتتالقح الأفكار،
وتخ ��رج من ��ه جمتمعة عل ��ى كل م ��ا يريد
قي�س الزبيدي قول ��ه لنا ،وهو هام وم ّلح،
ويل �أن ا�سمع ��ه �أحيان ًا كنداء دائم وعميق
�أمام ن ��داءات اال�ستغاثة التي على الثقافة
ال�سينمائية �أن تطلقها يف عاملنا العربي".
يحت ��وي الكتاب عل ��ى � 192صفحة واثنا
ع�ش ��ر ف�ص�ل� ًا هام ًا م ��ن الناحي ��ة احلرفية
والفكري ��ة وغ�ل�اف بت�صمي ��م ب�سي ��ط ذو
مغزى مو�ضوعي .وين�شغل الف�صل الأول
ببداي ��ة اخ�ت�راع ال�ص ��ورة الفوتوغرافية
ب ��دء ًا م ��ن الب�صري ��ات العربي ��ة واخرتاع
الفوتوغرافي ��ا :الكتاب ��ة بالنور اىل بداية
ال�ص ��ورة املتحرك ��ة :ال�سينماتوغرافي ��ا:
النح ��ت يف الزم ��ن .وين�شغ ��ل الف�ص ��ل
الث ��اين ب�أه ��م كتاب�ي�ن ح ��ول نظري ��ة ف ��ن
ال�سينم ��ا �ص ��درا يف املاني ��ا وهم ��ا :م ��ن
كاليغاري اىل هتلر وال�شا�شة ال�شيطانية،

�إ�ضاف ��ة �إىل �أهم كت ��اب �صدر يف م�صر يف
اخلم�سيني ��ات اىل �أه ��م كت ��اب �ص ��در يف
فرن�س ��ا ـ عل ��م جم ��ال وعلم نف� ��س ال�سينما
ملي�ت�ري ـ هن ��ا يعرفن ��ا امل�ؤل ��ف مبنط ��ق
الفيل ��م ومفارق ��ات الزمن و�ص ��ورة الفيلم
الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر.
و�سيب ��دا الف�ص ��ل الثال ��ث ب�صب ��اح خ�ي�ر
ال�سينم ��ا يف منهج يتن ��اول منطق البحث
ع ��ن التجري ��ب الكت�ش ��اف ق ��درة ال�صورة
املتحرك ��ة يف خل ��ق الف ��ن ال�ساب ��ع� :أفالم
التجري ��ب الأوىل ومتع ��ة ت ��ذوق ال�سينما
كف ��ن وفروق ��ات اال�ستع ��ارة ال�شعرية يف
الأدب وال�سينم ��ا ،اىل دخ ��ول ال�سينم ��ا
عامل احلداثة .وطريف الف�صل الرابع :ما
هي ال�سينما؟ �إنه يتن ��اول طرق و�أ�ساليب
الكتاب ��ة والإخراج عن ��د املوجة اجلديدة
يف ال�سينما و�سينم ��ا امل�ؤلف اىل �أ�ساليب
الإخ ��راج عند الذين يحبون ال�سينما التي
ال حتبه ��م :و�سنقر�أ كي ��ف يتعر�ض غودار
يف فيلم “ال�صينيون” اىل �أطفال مارك�س
والكوكا كوال! ونقر�أ يف الف�صل اخلام�س
ع ��ن املخت�ب�ر الإبداع ��ي وعالق ��ة النق ��اد
بال�سينما وكي ��ف يتعر�ضون يف حوارهم
اىل الأف�ل�ام وكيف ميك ��ن للنقد والتقومي
ان ي�ساه ��م يف تدري ��ب احلا�س ��ة النقدي ��ة
ومهمة الناق ��د ال�سينمائي و�أ�س ��رار النقد
يف الكتاب ��ة عن ال�سينم ��ا والأفالم وحول
املعادل ��ة ال�صعبة يف اجن ��از ما يُحكى يف
الرواية وما يُحكى يف ال�سينما؟

وبعد قلي ��ل من ال�صرب لن نعود �إىل قراءة
ف�صول الكتاب ف�ص ًال بعد ف�صل امنا ن�صل
با�ستمرار يف تتابع منهجي اىل علم جمال
ال�سينما وجماليات الفيلم وم�ساراته لي�س
فق ��ط يف الأفالم التي ن�شاهدها �إمنا �أي�ض ًا
يف تل ��ك الأفالم التي مل تنجز وبالتايل لن
يت�سنى لنا ر�ؤيتها!
وقد يب ��دو هنا �أن ن�ستم ��ر لنعرف القارئ
مبحتوي ��ات الكتاب الذي يتعر� ��ض �أي�ض ًا
اىل مهن ��ة كتاب ��ة ال�سيناري ��و ع ��ن الأديب
الكب�ي�ر جني ��ب حمف ��وظ واىل خ�صائ�ص
ال�سينم ��ا يف الع ��امل الثالث وع ��ن املخرج
الإي ��راين وال�شاع ��ر كرمي�ست ��اين :يلق ��ب
بذئ ��ب ال�شع ��ر وال�سينما املرتب� ��ص الذي
ورث موهبة غنائية ترى اجلمال واحلياة
و�س ��ط حتمية وجود ال يط ��اق ،ويعد �أول
�شاع ��ر ب�صري و�ض ��ع ال�سينم ��ا الإيرانية
على خريطة العامل بعد ان �سار يف طريق:
م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل اجلن ��ة /يتحتم
العبور /من طريق اجلحيم.
وعلين ��ا �أن نذه ��ب اىل ال�سينم ��ا يف رحلة
طويل ��ة كم ��ا فعل �سي ��د فيل ��د لنكت�شف من
جديد ار�سطو الذي يعاد طريقته املده�شة
واملثرية يف مبد�أ “التماهي” ،الذي يعود
من امل�سرح اليون ��اين اىل �أفالم هوليوود
لتخاطبن ��ا ،لكننا �سنكت�ش ��ف �أي�ض ًا غرميه
غرب برتول ��ت بري�شت الذي
املُغ�ت ِ�رب واملُ ٍ
ذهب بدوره اىل هوليوود وكتب:
عند كل �صباح

لكي اك�سب ُقوتي
�أذهب اىل ال�سوق
حيث تباع الأكاذيب
و�أنا
حافل بالأمل
ا�صطف بني البائعني
نتعرف �أي�ض ًا على الكاتب العظيم غابرييل
غار�سي ��ا ماركيز وواقعيت ��ه ال�سحرية يف
ال�سينم ��ا ال ��ذي رمب ��ا ال يع ��رف �إال القل ��ة
م ��ن حمبي ��ه تل ��ك العالق ��ة الوثيق ��ة بين ��ه
وال�سينما و�إىل بع�ض الأفالم التي حولت
م ��ن روايات ��ه اىل ال�سينم ��ا مث ��ل “حكاية
موت معلن” و”احلب يف زمن الكولريا”
لكن ��ه كت ��ب �سيناريوه ��ات كث�ي�رة ونظ ��م
ور�ش ��ات لتطوي ��ر الق�ص� ��ص واحلكايات
يف مدر�س ��ة �س ��ان انطوني ��و دي لو� ��س
بانيو�س الدولي ��ة لل�سينم ��ا والتلفزيون،
ليت ��م حتوي ��ل احلكاي ��ات ،بعدئ ��ذ� ،إىل
�سيناريوه ��ات يف ور�ش ��ة ماركيز الدائمة
يف املك�سي ��ك ،واله ��دف م ��ن ور�شاته دعم
املدر�سة ال�سينمائية يف كوبا مالي ًا.
تت ��واىل �إذن ف�صول الكت ��اب بحيث ي�ضم
كل منه ��ا جمموعة من حرفي ��ات ال�سينما،
ٍ
مناهجه ��ا وم�صطلحاته ��ا و�أ�سراره ��ا،
ونتع ��رف فيه ��ا عل ��ى اه ��م التي ��ارات
ال�سينمائي ��ة والأف�ل�ام واملخرجني :امللك
�أور�س ��ون ويلز :ي�ؤ�س� ��س عر�ش اللقطة/
امل�شهد .االيطايل فيلليني :يرى �أن �أفالمه
ال�سينمائية ه ��ي �أوالده� ،أما التلفزيونية
فهي �أ�شب ��ه ب�أبناء �إخوت ��ه .بينما نتعرف
عل ��ى انطوني ��وين �أثن ��اء م ��ا يك ��ون يف
ال�صح ��راء لري�س ��م ق�ص ��ة ع ��ن البح ��ر.
ويخربن ��ا بازوليني �إنه ّ
ف�ض ��ل غرام�شي
عل ��ى مارك�س ،ولعبت �أف ��كاره كما يقول:
„دور ًا �أ�سا�سي ��ا يف تكوين ��ي… وكان
لأ�صدائه ��ا يف داخل ��ي ت�أث�ي�ر حا�س ��م“.
مما جع ��ل بازوليني يعار� ��ض ميل حزبه
ال�شيوع ��ي للحك ��م عل ��ى الأدب من وجهة
نظر �سيا�سي ��ة لي�ضع الت�سا�ؤل التايل� :إن
�أولئك الذين مع الي�سار يف الأدب ،لي�سوا
دائم� � ًا مع ��ه يف ال�سيا�س ��ة! وامل�س�ألة التي
تث�ي�ر اال�ستغراب هي الت�شابه بني انغمار
بريغمان و�أر�س ��ون ويلز ،ف� ��إذا ما �أخذنا
فيلم “الفراول ��ة الربية” لبريغمان وفيلم
“املواطن كني” لويلز ،ف�أين �سنجد ال�صلة
الفني ��ة يف معاجل ��ة املو�ض ��وع املت�شاب ��ه
عن ��د االثن�ي�ن؟ �أي البح ��ث ع ��ن الطفول ��ة
ال�ضائعة! يكتب بريغمان”:احلقيقة �أين
�أعي�ش دائم ًا وبا�ستمرار يف طفولتي ،كما
�أين �أ�سك ��ن با�ستم ��رار يف حلم ��ي ،ومنه
�أقوم �أحيان ًا بزياراتي للواقع”!.
يتبع

�أعاد لي الن�شاط ال�سينمائي الذي �صاحب معر�ض العراق الدولي
للكت ��اب ،والذي ت�ضمّن في بع�ض منه الحديث عن الروايات التي
�أُفلم ��ت لل�سينما على تاريخ الف ��ن ال�سابع..وكان من ح�سن الحظ
�أن �أك ��ون م ��ن يتحدث عن رائعة غونتر غرا� ��س (الطبل ال�صفيح)
وهي التي تعد واحدة من �أهم �أعمال الراحل غونترغرا�س  ،لكني
�أجدها واحدة من �أهم الأعمال التي عالجتها ال�سينما.
فل ��م ُت�ص ��ب ال�سينم ��ا ف ��ي كل م ��رة يج ��ري فيه ��ا نقل رواي ��ة الى
ال�سينم ��ا� ،إال مع روايات بعينه ��ا خلدتها ال�سينم ��ا ،مثلما خلدها
الأدب كرواي ��ة ،مثل رواي ��ة الحرب وال�سالم ،وذه ��ب مع الريح،
وعناقي ��د الغ�ض ��ب ..وغيرها .وعن ��د هذا الم�ست ��وى تقف رواية
الطب ��ل ال�صفي ��ح لغونتر غرا� ��س وهي الت ��ي نالت جائ ��زة نوبل
الأدبي ��ة  .فق ��د ترجمت ال ��ى اغلب لغ ��ات العام وعده ��ا النقاد من
عيون الأدب العالمي.
ه ��ذه الرواية تهي�أ لها واحد من �أه ��م مخرجي المانيا  ،ففي نهاية
ال�سبعيني ��ات يت�صدى المخرج الألمان ��ي فولكر �شلندروف لنقلها
ال ��ى ال�شا�شة في مغامرة اثم ��رت تحفة �سينمائي ��ة رائعة تعد من
روائ ��ع الإنت ��اج ال�سينمائ ��ي منذ بدايت ��ه  ،وعد "�أو�س ��كار" بطل
الرواي ��ة �أحد �أهم ال�شخ�صيات ف ��ي الأدب العالمي  .ومثلما نقلت
الرواي ��ة �صاحبه ��ا الى قمة المجد الأدبي فانه ��ا و�ضعت مخرجها
بي ��ن م�ص ��اف مخرجي ال�سينما في العالم  ،ويكف ��ي �أن هذا الفيلم
تقا�سم عام � 1979سعفة كان الذهبية مع تحفة �سينمائية اخرى
�صنعه ��ا فرن�سي�س كوب�ل�ا  ،ويا للم�صادفة كان ��ت معالجة متقدمة
لرائعة جوزيف كونراد "قلب الظالم"..
ل ��م يحاول �شلندروف في فيلمه فر�ض ر�ؤيته الخا�صة على الن�ص
الأدب ��ي ب ��ل تعامل معه ��ا بح ��ذر �شديد للحف ��اظ عل ��ى الم�ضمون
الخيالي للرواية في �إطار واقعي دقيق فاقت�صر دوره على الربط
بي ��ن الأحداث على اختالفها وتنوعه ��ا ال�شديد وهي مهمة لم تكن
�سهل ��ة على �أية حال  ،خا�صة �أن الم�ؤلف لم يلتزم ب�أ�سلوب روائي
واح ��د و�إنما ا�ستعان ب�شتى الأ�ساليب التي الحد فيها يف�صل بين
الواق ��ع والخي ��ال .ال�شخ�صي ��ة الرئي�سة ف ��ي الرواية ه ��ي القزم
"�أو�س ��كار مات�سرات" نزيل م�صح عقل ��ي يكتب مذكراته ابتداء
بق�ص ��ة �آبائه وميالده ون�ش�أته وحياته ف ��ي ظل النازية والحرب،
ث ��م ق�صته م ��ع مجتمع ما بعد الحرب .ومن خ�ل�ال هذه المذكرات
نتع ��رف على ق ��رار �أو�سكار بوق ��ف نموه في عيد مي�ل�اده الثالث
احتجاج� � ًا على ما يحدث حوله ثم ق ��راره بالنمو مرة �أخرى بعد
انتهاء الحرب.
تجل ��ت ال�صعوبة في تحوي ��ل الن�ص الأدبي في طريق ��ة ال�سرد فـ
" �أو�س ��كار" ي ��روي ذكرياته بطريقة االنتق ��ال من الحا�ضر الى
الما�ضي وه ��و ما يلزم الكاميرا بالعودة ال ��ى الوراء على طريقة
الـ"فال� ��ش ب ��اك"  ،ولالف�ل�ات من ه ��ذه الفك ��رة يلج� ��أ �شلندروف
ال ��ى طريق التتاب ��ع الزمني ال ��ذي ا�ضطره الى تخط ��ي المرحلة
الأخيرة ف ��ي المذكرات التي تعالج �أحداث م ��ا بعد الحرب ،وهي
�أي�ض ًا مرحلة كتابة المذكرات واالكتفاء بالت�سل�سل الزمني لحياة
�أو�سكار حتى انتهاء الحرب بخلفية الأحداث التي ترافقها..
ف ��ي الن�ص الروائي يكتب غونتر غرا�س �سيرة تاريخية من خالل
�سي ��رة بطل ��ه  ،بمعن ��ى �إنه ير�ص ��د الأحداث التاريخي ��ة من خالل
منظ ��ور حياة متفردة ،منظور �شخ�صي ��ة م�صطنعة هي �شخ�صية
الق ��زم "�أو�س ��كار" والذي هو بدوره م ��ر�آة م�شوهة له ��ذا الواقع
ب�سبب رف�ضه له وتمرده عليه ..فكان من المهم �أن ي�ستعين الفيلم
بو�سائله الخا�صة لتكري�س ه ��ذه الحقيقة فمنذ اللقطة التي يرفع
به ��ا الطبيب المولود الجديد �أو�سكار من قدميه وتثبيت الكاميرا
عن ��د م�ست ��وى ر�أ�س ��ه يجعلنا المخ ��رج نلتزم في �أغل ��ب الم�شاهد
واللقطات بمنظوره للأحداث التي �ستقع بعد والدته.
لم يحاول �شلندروف في فيلمه فر�ض
ر�ؤيته الخا�صة على الن�ص الأدبي بل
تعامل معها بحذر �شديد للحفاظ على
الم�ضمون الخيالي للرواية في �إطار واقعي
دقيق فاقت�صر دوره على الربط بين
الأحداث على اختالفها وتنوعها ال�شديد
وهي مهمة لم تكن �سهلة على �أية حال ،

�أ����س���ئ���ل���ة ال���ت���ط���ه�ي�ر م����ن �أج�������ل ال�����س��ي��ن��م��ا
�صالح ال�صحن

غالب ًا ما تتجمع لدينا وترتاكم
جملة من الأ�سئلة الباحثة عن
الوجه الأنقى للحقيقة املعلنة
والكامنة يف قطاع الفن ال�سمعي
والب�صري ،ذلك �إننا نعد �أن هذا
الفن هو ( :املنجزاالبداعي
امل�ؤثر) الذي البد �أن يكون له
لون وطعم و�شكل ورائحة،
ولي�س جمرد كالم �أو ادعاءات
فارغة ،و�إمنا َ،هو جت�سيد
لقراءة الفنان للواقع
والتقاطاته ،مبا يحمل من �شكل
وم�ضمون ،فكري وجمايل ،
على وفق املهارات واالبتكارات
املتقدمة يف ال�صنعة،

و�إن ه ��ذا املنجز البد �أن يحمل ر�سالة وي�سهم
يف خلق املتعة والت�سلية واملحاكاة والتنوير
واملعرفة واجلمال ،مب ��ا يليق بثقافة املجتمع
وتطلعات ��ه ، ،ولك ��ن� ،إن م ��ا يراف ��ق عملي ��ات
انت ��اج بع� ��ض املنج ��زات الفنية،وتقالي ��د
عر�ضها،مب ��ا يف ذل ��ك م ��ن حلق ��ات التقيي ��م
واملناف�س ��ة ،هنال ��ك ثم ��ة م�ش ��كالت قائم ��ة،
�أ�صبح ��ت عائق� � ًا كب�ي�ر ًا �أمام ما نطم ��ح له من
م�ست ��وى راق عن ��د هذا العم ��ل �أو ذاك ،ومبا
ي�ش ��كل حتدي ًا �أم ��ام حتديد اال�س ��م والعنوان
والهوية  ،ويف تطلعنا اىل �أرفع معاين الرقي
والأ�صالة وااللتزام وال�سمات اجلمالية الفذة
للف ��ن العراقي ،نعتقد �أن هناك ثمة ت�سا�ؤالت،
تبح ��ث عن �أجوبة لها ،نعده ��ا تطهري ًا ملا متر
ب ��ه منظومات العمل الفن ��ي  ،بعد الت�شخي�ص
الدقيق واحلل ال�صائب ،ومنها:: :
_ مت ��ى ن�صنع قانون ًا ي�ضم ��ن رعاية الثقافة
والآداب والفن ��ون ،وف ��ق اعتب ��ارات حري ��ة
التعب�ي�ر وو�ض ��ع نظ ��ام داخل ��ي مل�ؤ�س�س ��ات
حكومي ��ة و�شركات خا�ص ��ة ،يعتمد ال�سياقات
واملعاي�ي�ر املتداول ��ة دولي� � ًا م ��ع خ�صو�صي ��ة
الواقع املحلي ،ومبا يعمق ال�صلة مع املجتمع
وتطلعاته وثقافاته وق�ضاياه اال�سا�سية  ،مع
احرتام هيبة الفنان و�إعالء قيمته العليا؟
_نت�ساءل دائم ًا ملاذا نفتقد اىل التن�سيق بني
كلي ��ات ومعاهد الفنون مع امل�ؤ�س�سات الفنية
املطابقة لالخت�صا�ص؟ .
_ م ��ا ه ��ي الر�سائ ��ل والأطاري ��ح املتمي ��زة
واملهم ��ة يف جم ��ال الفن ��ون الت ��ي اعتم ��دت
م�صدر ًا مهم ًا وتطبيقي ًا يف م�ؤ�س�ساتنا الفنية
.؟
_ مت ��ى نح�س ��ن التنظي ��م والتخطي ��ط

والتن�سي ��ق ،ب�أبه ��ى �ش ��كل و�أداء بفعالياتن ��ا
املختلفة؟
_ متى تتجر�أ امل�ؤ�س�سات وال�شركات املنتجة
لإب ��رام عقود العم ��ل امل�شرتك م ��ع م�ؤ�س�سات
عاملي ��ة و�ش ��ركات �إنت ��اج متقدم ��ة يف جم ��ال
الدراما وال�سينما و�إنتاج �أعمال م�شرتكة؟
_متى تخ�ص�ص م ��وارد مالية كافية للإنتاج
الفني درامي ًا و�سينمائي ًا؟
_مت ��ى نتخل�ص م ��ن الأناني ��ة واال�ستحواذ
عل ��ى فر� ��ص العم ��ل وحرم ��ان الآخري ��ن
منها؟وهن ��اك خمرج ��ون وك ّت ��اب وممثل ��ون
وفني ��ون ،دون فر� ��ص عم ��ل ،رغ ��م كفاءاته ��م
املعروفة ،كيف ن�ضمن لهم فر�ص العمل؟
_مت ��ى ي�س� ��أل القائم ��ون عل ��ى املهرجان ��ات
ع ��ن الآخري ��ن الذي ��ن ي�ستحق ��ون احل�ض ��ور
وامل�شارك ��ة �أ�س ��وة ب�سواه ��م الذي ��ن تتك ��رر
دعواتهم دائم ًا؟
متى نتخل�ص من ماكنة احلديث عن الآخرين
ب�سوء يف املقاهي والأماكن الأخرى؟
_متى نتخل�ص من �آثار العالقات ال�شخ�صية
وانعكا�سه ��ا يف التعام ��ل املهن ��ي انتقائي� � ًا
بالو�سط الفني؟
_ متى نكتب بحيادية عالية دون ميل مفرط،
�أو دون هجوم مفرط على الآخرين؟
_مت ��ى نكت ��ب موا�ضي ��ع ي�سع ��ى الع ��رب
مل�شاهدته ��ا ومتابعته ��ا ومب ��ا يحق ��ق اجلذب
والت�شويق واي�صال الر�سالة
_ مت ��ى يتخل�ص البع�ض م ��ن و�ضع �أنف�سهم
�أ�سي ��اد املهن ��ة و�أ�صح ��اب �سلط ��ة القب ��ول �أو
الرف� ��ض له ��ذا وذاك ،م ��ع �أن حاله ��م ح ��ال
الآخرين ولن يتميزوا ب�شيء �أرقى؟ ،
_متى يت ��م ت�أهيل الك ��وادر الفنية لدينا يف

الإدارة الفنية و الت�صوير واملونتاج واملكياج
والإ�ض ��اءة واحلي ��ل واخل ��دع ال�سينمائي ��ة
وبقية العنا�صر ،يف دول وم�ؤ�س�سات متقدمة
يف هذا املجال؟
مت ��ى تتخل� ��ص من ح ��االت الك ��ذب والنفاق
والكراهي ��ة وامل�ؤامرات والأنانيات وتهمي�ش
الآخري ��ن وال�سرق ��ة والف�س ��اد امل ��ايل وبقي ��ة
�أ�شكال ��ه ،والبح ��ث ع ��ن خل ��ق �أج ��واء فني ��ة
�صاحلة وطاحمة ل�صنع اجلمال؟
__مت ��ى نتم�سك ولن نتخلى عن التوا�صل
الإن�س ��اين ورق ��ي العالق ��ات االجتماعي ��ة
واملهني ��ة ،بني �أع�ض ��اء الو�سط الفن ��ي ،الذي
يع ��د عام�ل ً�ا مهم� � ًا ج ��د ًا يف حت�ص�ي�ن قيمت ��ه
وم�ست ��واه ،ومب ��ا ينعك� ��س �إيجابي� � ًا لإ�شاعة
�أج ��واء املحبة والوفاء واالح�ت�رام والتقدير
املتبادل يف مواقع العمل وميادينه املتعددة؟ .
__مت ��ى يتخل� ��ص الو�س ��ط الفن ��ي م ��ن
الطارئ�ي�ن املعروف�ي�ن بعدم املعرف ��ة واملوهبة
والكفاءة ،واملتلهف�ي�ن لال�ستحواذ على فر�ص

عمل لن يح�سنوا �أداءها وب�أ�ساليب مريبة؟ .
_ مت ��ى يع ��اد النظ ��ر م ��ن قب ��ل امل�ؤ�س�س ��ات
املنتج ��ة حكومي� � ًا و�ش ��ركات خا�ص ��ة ب�أجور
العامل�ي�ن جميع� � ًا يف قطاع الفن ��ون ال�سمعية
واملرئية؟ قيا�س ًا اىل دول اجلوار.
_ مت ��ى ن�ص ��ل اىل م�ست ��وى �أن يت�ساب ��ق
اال�شق ��اء الع ��رب عل ��ى م�شاه ��دة امل�سل�س�ل�ات
ً
ومتثيال
والأف�ل�ام العراقي ��ة ن�ص ًا و�إخراج� � ًا
و�إنتاج ًا ،بقنواتهم املحلية والف�ضائية؟
_ مت ��ى نتمكن م ��ن �صناعة النج ��م العراقي
(ممث ��ل وممثل ��ة) وات�س ��اع م�ساح ��ة ال�شهرة
والنجومي ��ة واالعجاب بالنم ��وذج العراقي،
وكيف ن�صنع ذلك؟
_مت ��ى نن�ص ��ف ح ��ق املبدع�ي�ن يف قط ��اع
الإذاعة والتلفزيون وال�سينما وامل�سرح  ،وما
حققوه من �إجنازات �إبداعية كبرية يف البالد
وخارجها؟
_ مت ��ى ن�ؤ�س�س اوب ��را عراقية ،وهي تعزف
املالحم العراقية ،ب�أنغام اجلمال؟

_مت ��ى تع ��اد �ص ��االت ال�سينم ��ا وقاع ��ات
امل�سارح ،لتقدم رفعة الفن الأ�صيل امللتزم بكل
ما يعنيه من معنى وجمال بعيد ًا عن الرُخ�ص
واالبتذال؟
_م ��ا الذي نقوم به كي نق�ض ��ي على تهمي�ش
بع�ض الفنانني الذين مل يح�صلوا على فر�صة
عمل ،ومل يذكرهم �أحد بح�ضور مهرجان ،ومل
ي�سلط ال�ضوء عليهم من قبل و�سائل الإعالم؟
_مت ��ى يعمل ب�آلي ��ات دقيق ��ة يف تقييم �سمة
الإبداع للعاملني يف قطاع الدراما وال�سينما،
وعدم ا�ست�سهال ،منح ه ��ذه ال�سمة دون �أدنى
معيار قيا�سي؟ ،
_مت ��ى نكف عن ا�شرتاط من ��ح فر�صة العمل
بثمن دينء خال من ال�سمة الأخالقية؟
_ ه ��ل انتف ��ت احلاجة لبن ��اء م ��دن �إعالمية
مزودة ب�أح ��دث �إمكانات تنفيذ الأعمال الفنية
املتعددة؟
_مت ��ى ترتق ��ي الذائقة اجلمالي ��ة مل�ستويات
الرف�ض او القبول او التحفظ ،للمنجز الفني،
ال ��ذي يخل ��وا م ��ن اال�شكالي ��ة واملالحظ ��ات،
ومت ��ى نتوقف ع ��ن ميلنا وت�صفيقن ��ا لعمل ال
ي�ستحق والعك�س كذلك؟
_مت ��ى يتعامل املرء يف معرفة ق ��دره قيا�سا
اىل معرف ��ة قدر االخرين؟ ومب ��ا يتعلق بتعدد
االجيال من رواد وو�سط و�شباب،؟
_متى ت�س ��ود �سياقات ت�صني ��ف امل�ستويات
والأجنا� ��س والفئ ��ات الفني ��ة للعامل�ي�ن يف
الو�س ��ط الفن ��ي ،والعم ��ل يف �ض ��وء �سيا�سة
(كل م ��ن يع ��رف ق ��دره �أو حدود م�ست ��واه )،
وبح�س ��ب قيم ��ة املنج ��ز الفن ��ي كم� � ًا ونوع� � ًا
وم�ستواه الإبداعي؟ .
_ متى نتخل� ��ص من لغة الهجوم والت�سقيط

والت�شوي ��ه بالأحق ��اد والبغ� ��ض والكراهي ��ة،
يف تن ��اول احلدي ��ث عن الأعم ��ال الفنية ،عرب
املواقع وال�صفحات االلكرتونية؟
_متى يك ��ف البع�ض عن الهجوم على بع�ض
الأعم ��ال �أو اجله ��ة املنتج ��ة له ��ا ب�سبب عدم
ا�شرتاكه فيها ،والوقوف بال�ضد منها،؟
_ مت ��ى نعم ��ل عل ��ى ا�ست�ضاف ��ة الفنان�ي�ن
والفنانات املهاجرين خارج البالد و�إ�شراكهم
م ��ع زم�ل�اء املهن ��ة يف الداخ ��ل ،لتوا�ص ��ل
العمل الفن ��ي ،وا�ستثم ��ار طاقاتهم ،مبختلف
اخت�صا�صاته ��م  ،واالهتم ��ام به ��م ،بو�صفه ��م
(فنان ��و البلد) حت ��ى و�إن �أجربته ��م الظروف
للهجرة والتغرب،
_هل �صحيح� ،أن تقوم منظمات �أو جمعيات
�أو جه ��ات معين ��ة مبن ��ح �سمة (الإب ��داع) لهذا
وهذه وتلك ،وه ��ي غري خمت�صة بالفن وغري
م�ؤهل ��ة للتقييم الفكري واجلمايل؟وهل يعقل
�أن متن ��ح تو�صيف ��ات �أف�ض ��ل خم ��رج� ،أف�ضل
ممثل� ،أف�ضل كاتب ،وغريهما؟
_مت ��ى تنه� ��ض �ش ��ركات الإنت ��اج اخلا�صة،
املدعومة من الدولة �أو م ��ن ر�ؤو�س الأموال،
لغر� ��ض تفعي ��ل عملي ��ة الإنت ��اج ال�سينمائ ��ي
والتلفزيوين وامل�سرحي ،ب�إمكانات م�ستوفية
ال�شروط ،لدوام عجلة الإنتاح الفني ب�أنواعه
كاف ��ة وفق خطة �إنتاج تق ��دم الأرقى مع ك�سب
الأرباح؟
_�ألي�س من احلاجة اىل فتح معهد متخ�ص�ص
بالكتاب ��ة الدرامي ��ة للإذاع ��ة والتلفزي ��ون
وال�سينما وامل�س ��رح ،وفق مناهج متخ�ص�صة
يف تقني ��ات الكتاب ��ة الدرامي ��ة ،م ��ع ا�ستثمار
الطاقات واملواهب وت�أهيلها وتن�شيط قدرتها
على فن كتابة الدراما و�سيناريو الفيلم،
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ً
وداعا ،كولومبو�س

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى الرتجم ��ة العربي ��ة لرواي ��ة :وداع ًا،
كولومبو�س وق�ص�ص �أخرى ،للكاتب االمريكي ال�شهري فيليب
روث ،ترجم ��ة� :أ�سام ��ة منزجل ��ي .ويع ��د فيلي ��ب روث ال ��ذي
ت ��ويف ع ��ام  2018من ابرز كت ��اب الرواي ��ة يف امريكا ح�سب
ا�ستطالع ��ات القراء وقد �صدرت روايت ��ه "وداعا كولومب�س"
ع ��ام  1959فلفت ��ت اليه انظ ��ار النقاد وحازت جائ ��زة الكتاب
الوطني ��ة ،ي�صفه النقاد بانه امت ��داد لوليم فوكرن ،ح�صل على
" "19جائ ��زة ادبية ا�شهرها بوليت ��زر ومان بوكر الدولية،
وثالث مرات جائزة فوكرن ،ويعد واحدا من اهم اربعة كتاب
يف تاري ��خ االدب االمريك ��ي اىل جانب ولي ��ام فوكرن و�سول
بيلو وجون ابدايك.

قا���س عل��ى الفنان�ين العراقي�ين
 2020ع��ام ٍ
كان عام  2020الذي
ي�سدل ال�ستار عليه
منت�صف ليل اليوم
اخلمي�س ،من الأعوام
ال�صعبة على الفنانني
العراقيني ،حيث �شهد
هذا العام العديد
من حاالت الوفاة،
وال�شائعات التي الحقت
العديد من الفنانني،
�إ�ضافة لفايرو�س
كورونا الذي �أ�صاب
عددا منهم.
 متابعة /املدى
حي ��ث �شهد ه ��ذا الع ��ام رحيل عدد
م ��ن املبدع�ي�ن العراقي�ي�ن ،منه ��م
الفنان الت�شكيلي املقيم يف باري�س
�ص�ل�اح جياد الذي ولد يف الب�صرة
ع ��ام  ،1947ودر� ��س يف �أكادميية
الفن ��ون اجلميلة ببغ ��داد ،وتخرج
ع ��ام  .1971وهو ال ��ذي �أ�سهم يف
ت�أ�سي�س جماع ��ة الأكادمييني التي
تكون ��ت م ��ن الفنانني كاظ ��م حيدر
وفي�ص ��ل لعيب ��ي ونعم ��ان ه ��ادي
ووليد �شيت.
و�شهد هذا العام كذلك رحيل الفنان
الرائ ��د �سامي عب ��د احلميد عن 92
عام ًا ،وهو �أح ��د �أعالم امل�سرح يف
الع ��راق والوط ��ن العرب ��ي ،وم ��ن
ال�شخ�صي ��ات الثقافي ��ة الراحل ��ة
هذا الع ��ام الكاتب ع ��ادل كاظم عن
عم ��ر ناهز  .81وم ��ن �أ�شهر �أعماله
امل�سرحية" :الطوفان" و"املتنبي"
و"مت ��وز يق ��رع الناقو� ��س"
و"ندميك ��م ه ��ذا امل�س ��اء" .كما قدم
للتلفزي ��ون م�سل�س�ل�ات" :الن�سر"
و"الذئب" وعيون املدينة ،و"بنت
املعيدي".
و�شه ��د الع ��ام اي�ضا رحي ��ل الفنان
مناف طالب ،بعد �أيام على �إ�صابته

�صالح جياد
بفايرو�س كورونا .وهو واحد من
ابرز جن ��وم امل�س ��رح والتلفزيون
يف الع ��راق ،وت ��ويف ال�شاع ��ر
ال�شعب ��ي العراق ��ي ع ��ادل حم�س ��ن
اليوم اخلمي�س ،عن عمر ناهز 60
عاما ،بع ��د �صراع م ��ع مر�ض ورم
الكبد.
وحم�س ��ن غن ��ى م ��ن كلمات ��ه �أغلب
املطربني العراقيني وجمموعة من
املطرب�ي�ن العرب ،كما ق ��دم برامج
يف عدة قنوات ف�ضائية عراقية.
ورحل الفنان ال�شاب كامل ابراهيم
ال ��ذي كان ل ��ه ح�ض ��ور ب ��ارز على
ال�شا�ش ��ة من ��ذ بدايته ،وم ��ن الذين
اثبت ��وا ح�ضوره ��م وجدارتهم يف
الدرام ��ا العراقية ،من ��ذ ان اختاره
املخ ��رج حمم ��د �شك ��ري جمي ��ل
لبطول ��ة امل�سل�س ��ل الدرامي الكبري
(حكاية املدن الث�ل�اث) وكان طالبا
�آن ��ذاك ع ��ام  ،1997ورح ��ل ع ��ن
عاملنا الفنان القدير مهدي احل�سني
ب�سب ��ب �سكت ��ة قلبي ��ة ،بعي ��د فرتة
وجي ��زة من الك�ش ��ف ع ��ن �إ�صابته
بفايرو�س كورونا.
واحل�سين ��ي م ��ن امل�سرحي�ي�ن
العراقي�ي�ن ال ��ذي �أث ��روا ال�ساح ��ة
الفني ��ة العراقي ��ة بالعدي ��د م ��ن
الأعم ��ال امل�سرحي ��ة والدرامي ��ة
اخلال ��دة ومنه ��ا "فاتن ��ة بغ ��داد"

عادل حم�سن

�سامي عبد احلميد

مناف طالب

ليلى كوركي�س

�سهام عبد الرحمن  /احالم وهبي

و"رياح املا�ضي".
غ َّي ��ب املَ ��وت ع ��ام  2020املُطر َبة
�رة) "�سهام عب ��د الرحمن"،
(ال َكب�ي َ
ً
املعروف ��ة فنيا با�س ��م �أحالم وهبي
عن عم ��ر ناه ��ز /82عام� � ًا ،رح َلت
"وهبي" بهدوء تام ،و�سط جتاهل
و�سائ ��ل االعالم له ��ا يف ال�سنوات
االخرية.
وتوفي ��ت املمثل ��ة ،فائ ��زة جا�سم،
مبر� ��ض ال�سرط ��ان .وفائ ��زة
جا�سم قدم ��ت العديد م ��ن االعمال
التلفزيوني ��ة وال�سينمائي ��ة منها:
القل ��ب يف م ��كان �آخ ��ر للمخ ��رج
ح�س�ي�ن التكريت ��ي ،ون�س ��اء يف
الذاك ��رة والدف�ت�ر االزرق لفي�صل
اليا�س ��ري وذئاب اللي ��ل مع ح�سن
ح�سن ��ي ،وفيل ��م (زم ��ن احلب) مع
املخرج كارلو هاريتيون ،كما اعلن

قا�سم �صبحي
يف الوالي ��ات املتح ��دة ع ��ن رحيل
الفنان ��ة العراقي ��ة ليل ��ى كوركي�س
التي تعد واحدة من فنانات اجليل
الذهبي يف الفن العراقي.
ونع ��ت نقاب ��ة الفنان�ي�ن العراقيني
الفنان ط ��ارق الربيعي الذي تويف
ع ��ن عمر ناهز  83عام ��ا بعدما ظل

فائزة جا�سم
عل ��ى م ��دى عق ��ود م�ص ��در �سعادة
للطفل والأ�سرة يف بالده من خالل
عمل ��ه مب�س ��رح الدمى م ��ع �صديقه
حريان ،فكونا فرق ��ة م�سرح بغداد
اجلوال ��ة للعرائ� ��س الت ��ي قدم ��ت
عرو�ضها يف املدار�س واملتنزهات
و�ساحات الرتفيه ب�أنحاء العراق.
ورحل يف �شه ��ر ت�شرين االول من
ع ��ام  2020الفن ��ان القدي ��ر ن ��زار
ال�سامرائ ��ي ال ��ذي كان ل ��ه ح�ضور
ب ��ارز يف ع�ش ��رات امل�سل�س�ل�ات
وال�سه ��رات التلفزيوني ��ة منه ��ا
"عط ��ارد" ،و"البدي ��ل" ،و"عندما
ُت�س ��رق الأح�ل�ام" ،و"فت ��اة يف
الع�شري ��ن" .وق ��دم �أك�ث�ر م ��ن 20
فيلم ًا مثل "بيوت يف ذلك الزقاق"،
و"املل ��ك غ ��ازي" ،و"القاد�سي ��ة"،
و"ي ��وم �آخ ��ر" ،و"الباحث ��ون"،

نزار ال�سامرائي
و"احل ��دود امللتهب ��ة" ،و"�صخ ��ب
البحر" ،و"بغداد خارج بغداد".
ورح ��ل يف ت�شري ��ن االول اي�ض ��ا
الفن ��ان الكومي ��دي خل ��ف �ضيدان
مت�أث� � ًرا ب�إ�صابت ��ه بفايرو� ��س
كورونا .بعد �ص ��راع مع الوباء مل
ميهله طويال ،وا�شتهر الفنان خلف
�ضيدان ،ب ��الأدوار الكوميدية ،يف
امل�س ��رح والتلفزي ��ون ،وم ��ن �أبرز
اعمال ��ه ،م�سل�س ��ل ب ��رج العق ��رب
و�صي ��ام غ ��زال ،وم�سرحي ��ة ب�ي�ن
مري ��دي ولن ��دن ،وليل ��ة وي ��وم،
وحفلة �سيد حمرتم ،وتويف الفنان
وال�شاع ��ر العراق ��ي ،املع ��روف،
�صباح اله�ل�ايل .وللفن ��ان الراحل
�صباح اله�ل�ايل العديد من الأعمال
الفني ��ة وامل�سرحي ��ة والفن ��ون
ال�شعبي ��ة وال�شعر الغنائي ،ورحل
عن عاملن ��ا املط ��رب العراقي عودة
فا�ض ��ل "�أبو عم ��ار" ،يف العا�صمة
بغ ��داد ،االثن�ي�ن ،عقب �ص ��راع مع
مر�ض ع�ضال ،و ُيع ��د عودة فا�ضل
م ��ن �أ�شه ��ر مطربي الل ��ون الريفي
يف الع ��راق ،وبد�أ م�ش ��واره الفني
من ��ذ ال�سابع ��ة م ��ن عم ��ره ،ع�ب�ر
الإذاع ��ة والتلفزي ��ون وت�سجيالت
الكا�سي ��ت ،وحق ��ق �شه ��رة كب�ي�رة
يف الأو�س ��اط ال�شعبي ��ة ،خ�ل�ال
�سبعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي .وفقا

يحيى �أدري�س

�صباح الهاليل

خلف �ضيدان

عادل كاظم

كامل ابراهيم

لو�سائ ��ل �إع�ل�ام عراقي ��ة .وغي ��ب
امل ��وت ،الفن ��ان ،ح�س�ي�ن ال�سلمان،
الي ��وم ال�سبت ،ع ��ن  70عاما ،بعد
�ص ��راع م ��ع فايرو� ��س "كورون ��ا"
امل�ستجد .وح�سني ال�سلمان خمرج
�سينمائي وكات ��ب ق�صة وم�سرحي
عراق ��ي .والعام نف�س ��ه �شهد رحيل
الفن ��ان عب ��د االله كم ��ال ومن ابرز
اعمال ��ه بي ��ت الط�ي�ن م ��ع نخب ��ة
م ��ن الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ابرزه ��م
�سو�سن �شك ��ري وميمون اخلالدي
و�آخرون ،ونع ��ت االو�ساط الفنية
الفن ��ان الرائ ��د قا�س ��م �صبحي عن
 84عاما ،نتيجة ت�أثره مب�ضاعفات
�إ�صابت ��ه بفايرو� ��س كورون ��ا،
ويعت�ب�ر الفن ��ان الراح ��ل قا�س ��م
�صبحي م ��ن الرواد يف فن التمثيل
وا�شته ��ر بلق ��ب (اب ��و جوقي) يف
امل�سل�س ��ل العراقي (ابو البالوي)،
باال�ضاف ��ة اىل ان تاريخ ��ه الفن ��ي
ي�شهد ل ��ه باملثابرة خا�ص ��ة انه من
اجليل الذي ت ��رك ب�صمة يف ذاكرة
امل�شاه ��د ،من ��ذ افتت ��اح التلفزيون
العراقي.
وتويف الفنان الت�شكيلي املعروف
وخمط ��ط الأعم ��ال الفني ��ة و�أغلفة
املج�ل�ات �سلم ��ان ال�شه ��د .وع ��رف
ال�شه ��د م ��ن ب�ي�ن �أ�شه ��ر ثالث ��ي
ت�شكيلي يف الع ��راق خالل حقبتي
ال�ستيني ��ات وال�سبعيني ��ات �إىل
جان ��ب الفن ��ان في�ص ��ل لعيب ��ي،
والفن ��ان �صالح جي ��اد .كما ودعت
الأو�س ��اط الثقافي ��ة والإعالمي ��ة
والفني ��ة مق ��دم الربام ��ج والفن ��ان
يحي ��ى �إدري� ��س ،بع ��د �ص ��راع
طوي ��ل م ��ع املر� ��ض ،كان الراح ��ل
يحي ��ى �إدري� ��س �أح ��د رواد املق ��ام
العراق ��ي ،وم ��ن و�ض ��ع ل ��ه �أ�س�سه
الفنية وطريق ��ة تدري�سه من خالل
حما�ض ��رات عدي ��دة وح ��وارات
تلفزيوني ��ة و�صحفي ��ة ،ورحل يف
العام نف�س ��ه الفنان الرائ ��د يا�سني
لطي ��ف برب ��ن ال ��ذي يعد م ��ن ابرز
جن ��وم الفرق ��ة القومي ��ة للتمثي ��ل
حيث �شارك يف العديد من االعمال
امل�سرحي ��ة ،كم ��ا كان ل ��ه ح�ض ��ور
يف التلفزي ��ون وكان �آخ ��ر اعمال ��ه
التلفزيوني ��ة م�سل�س ��ل النخل ��ة
واجلريان املع ��د عن رواية الكاتب
العراق ��ي الكب�ي�ر غائ ��ب طعم ��ة
فرمان.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

فـي
حب امل�سيحيني
قبل �أن تتحول ف�ضائياتنا �إىل حلبة
لل�شتائم والتباهي بكره العراق،
وقبل �أن تظهر جماعات حتذر
من االحتفال ب�أعياد امليالد لأنها
"حرام�س" ،وقبل �أن ت�ستفحل
االنتهازية والل�صو�صية ومعهما
اخلراب والطائفية ،قبل قرن من
هذا الزمان العجيب ق ّرر الأب
�أن�ستا�س الكرملي �أن يجعل من
بغداد حا�ضرة للثقافة والعلم ،كان
الكرملي الذي مل يخلع ثوب الرهبنة
 ،قرر ان يعقد جمل�سه يوم اجلمعة
ملا ميثله هذا اليوم عند امل�سلمني،
فبماذا كان رواد املجل�س يتحدثون؟
مل يكن هناك حديث عن اال�ستحقاق
الطائفي يف اجلامعات ،وال عن
ح�صة املكون ،كان الفكر والثقافة
والتعليم هي الأهم يف املجل�س،
لرقي العراق وتقدمه
لأنها ال�سبيل ّ
ومن دونها �سندخل يف �صراعات
مذهبية و�سيا�سية ،كان العراقيون
ّ
وي�سطرون ملحم ًة
�آنذاك يكدّون
يومية يف وجه من يريد �أن يغيرّ
هوية البالد وثقافتها ،من املو�صل
جاء م ّتي عقراوي الذي �سي�صبح
عميد ًا لدار املعلمني العالية ،ومن
�أق�صى القرى املو�صلية �سوف
يقدّم امل�سيحي �سليمان �صائغ،
م�سرحيات تروي تاريخ الإ�سالم ،
ومن املو�صل �أي�ضا جاء امل�سيحي
ف�ؤاد �سفر لي�صبح �سيد الآثاريني.
ويف بغداد يكتب امل�سيحي رفائيل
بطي ان العراق هو حا�صل
جمموع الكرامة واخلبز واحلرية
فحذار من التالعب بهذا الثالوث..
والعراقي مقد�س ..العراقي مقد�س.
ومن النا�صرية �سينادي امل�سيحي
يو�سف �سلمان يو�سف "فهد "بوطن
حر .ومن الكرادة �سوف يذهب
امل�سيحي ميخائيل عواد �إىل مدن
العامل يجمع املخطوطات الإ�سالمية
 .ومن كركوك نزلت امل�سيحية
بولينا ح�سون لت�ؤ�س�س �أول جملة
ن�سائية  ،وت�شارك �صديقتها �أ�سماء
الزهاوي ابنة مفتي العراق �أجمد
الزهاوي يف ادارة نادي النه�ضة
الن�سائية  ،ومن �أربيل جاءت
اجلميلة عفيفة ا�سكندر لي�صبح
ا�سمها بني ليلة و�ضحاها على كل
ل�سان .فيما �أ�ص ّر الأرمني �أر�شاك
على �أن ينقل بعد�سته �أحا�سي�س
العراقيني وم�شاعرهم ،وعندما قرر
�أمري �سليم �أن يرافق عبد الكرمي
يف جوالته اختار �أن ي�سمي نف�سه
احلاج �أمري.
قرون وجوامعنا يف جنبهن
الكنائ�س مثلما كتب � ،أحمد حامد
ال�صراف:
و�سوف يعي�ش ال�شعب يف وحدة
عمائمنا يف جنبهن القالن�س
فيما يكتب العالمة م�صطفى جواد:
يا�سائرا ووجيب القلب �صاحبه
لنا ببغداد من بني الق�سو�س �أبٌ
ُطرد امل�سيحيّون من ديارهم يف
العراق ،و ُقتلوا بدم بارد ،فيما
تنازع على حريّة النا�س يف بالد
الرافدين نوعان ،الأول ي�ش ّرع
قوانني حتوّل الإخوان امل�سلمني
�إىل زعماء لأحزاب مدنية ،والثاين
ي�ضحك عليهم بفتاوى من عيّنة ال
جتوز تهنئة امل�سيحي وال�صابئي
يف �أعيادهما.
يا �أبناء بلدي الطيبني يف كل بقاع
الأر�ض و�أنتم حتتفلون بعيد امليالد،
ال تن�سوا العراق وهو يلوذ بكم
حام ًال �صليبه.
يا �أبناء بلدي �سالم ًا عليكم و�أنتم
توقدون �شمعة عام جديد ،ف�ستظ ّل
مالحمكم تختلط مبالحمنا ،كالنا
�سينت�صر يف النهاية ،وكالنا �سيظ ّل
يغ ّني مع ناظم الغزايل� :سمراء من
قوم عي�سى.

ه�ؤالء النجوم رحلوا يف  ..2020كورونا و�أمرا�ض �أخرى
ماج ��دة الت ��ي دخل ��ت �إىل جم ��ال
التمثي ��ل يف �سن �صغ�ي�رة ،وكانت
بدايته ��ا احلقيقية يف عم ��ر الـ 18
بفيلم "النا�صح" قدمت العديد من
 متابعة /املدى
الأعمال املهمة يف تاريخ ال�سينما،
من بينها "الآن�سة حنفي" و"بنات
عام ا�ستثنائي �شهد العديد الي ��وم" و"النداه ��ة" ،كما ج�سدت
من الأخبار املفجعة ،ورحل �شخ�صي ��ة املنا�ضل ��ة اجلزائري ��ة
خالله عدد من عمالقة الفن جميلة بوح�ي�رد يف فيلم "جميلة"
ليو�سف �شاهني.
يف م�صر والوطن العربي،
كما �شه ��د كان ��ون الث ��اين املا�ضي
بعدما ح�صد املوت �أرواحهم
وف ��اة الفنان ��ة نادية رفي ��ق عن 84
ب�سبب املر�ض والتقدم يف
عاما بع ��د �صراع مع املر�ض ،وهي
العمر.
الفنان ��ة التي ا�شتهرت بتقدمي دور
والبداية كانت يف كانون
الأم وبرعت يف جت�سيده.
الثاين املا�ضي حينما رحلت ويف �شب ��اط رحل ��ت الفنان ��ة نادية
لطفي بع ��د �صراع ا�ستمر ل�سنوات
عن عاملنا الفنانة ماجدة
م ��ع املر�ض ،عن عمر يناهز الـ ،83
عن  89عاما ،بعد �صراع
حي ��ث كانت تقي ��م طيل ��ة �سنواتها
ال�شيخوخة،
مع �أمرا�ض
الأخرية يف امل�ست�شفى.
حيث كانت تقيم يف منزلها نادي ��ة لطف ��ي قدم ��ت العدي ��د م ��ن
ب�صحبة ابنتها غادة نافع .الأف�ل�ام الهام ��ة� ،أبرزه ��ا "النا�صر

الفنانة ماجدة
�ص�ل�اح الدي ��ن" و"النظ ��ارة
ال�سوداء" و"للرجال فقط" ،كانت
ترف�ض مغ ��ادرة امل�ست�شف ��ى طيلة
ال�سنوات الأخرية..
ويف ال�شه ��ر ذات ��ه ،رح ��ل الكات ��ب
امل�سرحي لينني الرملي بعد �صراع
م ��ع املر�ض ،والذي كان واحدا من
�أه ��م الكت ��اب امل�سرحي�ي�ن ،وق ��دم
ب�صحبة حممد �صبحي العديد من
الأعمال املميزة.
ويف �شه ��ر �آذار ،ت ��ويف الفن ��ان

نادية لطفي

جورج �سيدهم

رجاء اجلداوي

حممود يا�سني

ح�سن ح�سني
ج ��ورج �سيده ��م ع ��ن  82عام ��ا
بعدما ظل ل�سنوات طويلة حبي�سا
للمنزل يع ��اين من املر�ض ،خا�صة
�أن ��ه تعر�ض قب ��ل �سن ��وات طويلة
جللطة �أثرت على حركته.
ويف منت�ص ��ف ني�س ��ان ،ت ��ويف
الفن ��ان �أحمد دي ��اب ال ��ذي ا�شتهر
بتق ��دمي الأدوار الثانوية ،عن عمر
يناهز الـ  75عام ��ا ،وكان متزوجا
م ��ن ابن ��ة الفن ��ان الراح ��ل ر�شدي
�أباظة.

ويف �شه ��ر اي ��ار ،رح ��ل الفن ��ان
�إبراهيم ن�صر عن عمر ناهز الـ 70
عاما ب�شكل مفاج ��ئ ،وكان واحدا
م ��ن �أهم مقدم ��ي برام ��ج الكامريا
اخلفية يف م�صر والوطن العربي.
وبع ��ده ب�أي ��ام رحل الفن ��ان ح�سن
ح�سن ��ي �إث ��ر �إ�صابته ب�أزم ��ة قلبية
مفاجئ ��ة ،لريحل وي�ت�رك ما يقرب
م ��ن  500عم ��ل فن ��ي تنوع ��ت بني
ال�سينما وامل�سرح والتلفزيون.
ويف �شهر متوز� ،سجلت م�صر �أول
حالة وف ��اة فنية ب�سب ��ب فايرو�س
كورون ��ا امل�ستج ��د ،حينم ��ا رحلت
رجاء اجلداوي ع ��ن عمر يناهز الـ
 ،85بع ��د �أكرث م ��ن �شهر ق�ضته يف
م�ست�شفى العزل.
وبعده ��ا ب�أي ��ام رح ��ل حمم ��ود
ر�ض ��ا م�ؤ�س� ��س فرق ��ة "ر�ض ��ا"
اال�ستعرا�ضي ��ة ووال ��د الفنان ��ة
�شريي ��ن ر�ضا ،وه ��و �أ�شهر راق�ص
وم�صمم رق�صات وا�ستعرا�ضات.
ويف �آب�/أغ�سط� ��س ت ��ويف الفنان

واملخرج �سناء �شافع عن عمر ناهز
ال� �ـ  77عاما �إثر �صراع مع املر�ض،
بعد �أن �سرت �شائعة �أنه يعاين من
فايرو� ��س كورون ��ا قب ��ل �أن تنف ��ي
نقابة املمثلني الأمر.
ويف نف� ��س ال�شه ��ر �سجل ��ت م�صر
وفاة فنية جديدة برحيل �شويكار،
الت ��ي تعر�ض ��ت لوعك ��ة �صحي ��ة
دخل ��ت عل ��ى �إثره ��ا للم�ست�شف ��ى.
وقبل �أن ينته ��ي ايلول ب�أيام رحل
الفن ��ان املنت�ص ��ر بالله ،ال ��ذي كان
يع ��اين من وعك ��ة �صحية واختفى
عن الظه ��ور لفرتات طويلة ب�سبب
املر�ض.
ويف ت�شري ��ن االول ،رح ��ل الفنان
امل�صري حممود يا�سني ،الذي كان
يعاين من املر�ض ل�سنوات طويلة،
لكنه تعر�ض لوعكة �صحية �شديدة
وتده ��ور ت�سب ��ب يف دخول ��ه �إىل
امل�ست�شف ��ى ،لريحل بع ��د �أن عانى
من مر�ض الزهامير وابتعد ب�سببه
عن الو�سط الفني.

