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يكتب :العراق بني متطلبات
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اعتبار الوباء احلايل جديداً علينا
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العدد ( )4845ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء ( )5كانون الثاين 2021

جريدة �سيا�سية يومية

النازحون يفرت�شون  32مع�سكراً �أغلبها يف الإقليم

وزير الدفاع يعاقب قادة رفيعي امل�ستوى

فيتو الفقر وعوائل داع�ش �أرج آ�
خطة �إخالء املخيمات خالل 2020

حوا�ضن داع�ش فـي دياىل تك�شف ملف
الف�ضائيني :ن�صف اجلي�ش على الورق فقط!
 بغداد /متيم احل�سن
ت�ش�ي�ر �سج�ل�ات وح ��دات ع�سكرية
وامني ��ة يف دياىل اىل وجود اعداد
متكامل ��ة م ��ن اجلن ��ود وال�شرط ��ة ،لك ��ن يف
احلقيقة ن�صف تل ��ك االعداد على الورق فقط،
او كما يعرفون بـ"الف�ضائيني".
ويطل ��ق و�ص ��ف الف�ضائي�ي�ن عل ��ى اجلن ��ود
الوهمي�ي�ن يف ال�سل ��ك االمن ��ي الذي ��ن
يتقا�ض ��ى مر�ؤو�سوه ��م نحو ن�ص ��ف رواتبهم
وخم�ص�صاته ��م املالية مقاب ��ل اعطائهم اجازة
مفتوحة.
و ُك�ش ��ف ع ��ن تل ��ك االوراق يف دي ��اىل ،عق ��ب
تكرار "مريب" للخروقات االمنية يف اال�شهر
القليل ��ة املا�ضية ،عل ��ى الرغم م ��ن وجود عدد
كبري من القوات االمنية.
ودفع ��ت تلك االح ��داث ،وزي ��ر الدف ��اع جمعة
عن ��اد ،اىل معاقب ��ة ع ��دد م ��ن ال�ضب ��اط برتب
رفيعة يف �شمال �شرقي دياىل.
وتوج ��د يف دي ��اىل  9ت�شكي�ل�ات ع�سكري ��ة
م ��ن اجلي� ��ش وال�شرط ��ة ومكافح ��ة االرهاب،
باال�ضاف ��ة اىل نحو  4ت�شكيالت تابعة للح�شد
ال�شعبي.
ويق ��ول م�صدر امن ��ي يف دي ��اىل لـ(املدى) ان
"ف�س ��ادا كبريا يف بع�ض الت�شكيالت االمنية
والع�سكري ��ة وحت ��ى احل�ش ��د ال�شعب ��ي وراء
تكرار هجمات داع�ش يف املحافظة".

ويته ��م داع� ��ش وجماع ��ات م�سلح ��ة اخ ��رى،
ب�إرب ��اك االم ��ن يف مناط ��ق �شرقي دي ��اىل منذ
نحو � 3سنوات ،فيما نزح على اثر التهديدات

والهجم ��ات امل�سلح ��ة ،اك�ث�ر م ��ن  12الف فرد
واخلي عدد من القرى هناك.
وي�ضي ��ف امل�صدر" :هناك عدد كبري ي�صل اىل

 بغداد /فرا�س عدنان

نحو ن�صف الق ��وات يف دياىل هم ف�ضائيون،
وي�ستلم �ضباط كل مرتباتهم ،او ن�صفها".
 التفا�صيل �ص3

ك�شف ��ت مفو�ضي ��ة
حق ��وق الإن�سان� ،أم�س
االثن�ي�ن ،ع ��ن �إح�صائي ��ة ب�أع ��داد
خميم ��ات النازح�ي�ن املتبقي ��ة يف

 بغداد /المدى

جا�سم ال�صفار يكتب :قرار
احلرب مل يعد �أمريكي ًا

بائع جوال ملتزم ب�إجراءات الوقاية رغم انخفا�ض ا�صابات كورونا  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف
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�أبو زياد من �صيانة املحركات النفاثة �إىل
ت�صليح "ال�صوبات" النفطية

اليوني�سيف % 94 :من الآباء يف�ضلون تلقي
�أوالدهم الدرو�س يف ال�صف

مقترحات من الحكومة ورئا�سة الجمهورية والكتل لتعديل القانون

لطفية الدليمي تكتب:
عن الزمان الذي يخيفنا

حممد �شكري
جميل :مل
�أجنز الفيلم
الذي �أحلم به
والذي يتالءم
وع�شقي
لل�سينما
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الع ��راق ،الفت ��ة �إىل �أن �أغلبه ��ا
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،مبين ��ة �أن
اخلدم ��ات املقدم ��ة ل�ساكنيه ��ا
تقت�ص ��ر عل ��ى ال�سل ��ة الغذائي ��ة
واملعقمات ال�صحية ،فيما حتدثت
ع ��ن جملة �أ�سباب دفعت احلكومة
�إىل ت�أجيل قرار غلق امللف نهائي ًا،
وال ��ذي كان مق ��رر ًا نهاي ��ة الع ��ام
املا�ض ��ي .وقال ع�ض ��و املفو�ضية
فا�ض ��ل الغ ��راوي يف حدي ��ث
�إىل (امل ��دى)� ،إن "املتبق ��ي م ��ن
املخيم ��ات للنازح�ي�ن يف الع ��راق
يبل ��غ �ست ��ة يف نين ��وى واالنب ��ار
و�ص�ل�اح الدي ��ن ودي ��اىل ،و26
خميم ًا �آخر يف �إقليم كرد�ستان".
و�أ�ض ��اف الغراوي� ،أن "خميمات
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة والف ��رات
الأو�س ��ط وبغ ��داد ق ��د مت �إغالقها

بالكامل خالل املدة املا�ضية".
وزاد الغ ��راوي� ،أن "املتواجدين
يف املخيمات املتبقية يبلغ عددهم
� 60ألف عائلة فقط" ،الفتا �إىل �أن
"اخلدمات املقدمة لهم من وزارة
الهج ��رة واملهجري ��ن ،تقت�ص ��ر
عل ��ى ال�سلة الغذائي ��ة ،واملعقمات
ال�صحي ��ة املتعلق ��ة بالوقاي ��ة من
فايرو�س كورونا".
و�أ�شار �إىل �أن "�أو�ضاعا م�أ�ساوية
وم�ش ��كالت �إن�سانية كبرية يعاين
منه ��ا النازح ��ون ،خا�ص ��ة عل ��ى
اجلان ��ب ال�صح ��ي والتعليم ��ي
م ��ع ع ��دم توف ��ر فر� ��ص العم ��ل،
و�صعوب ��ة عودته ��م �إىل مناط ��ق
�سكناه ��م الأ�صلي ��ة ك ��ون بيوتهم
مهدمة".
 التفا�صيل �ص3

املوانئ بعد تفكيك اللغم:
املياه الإقليمية وقنوات
املالحة �آمنة
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

�شركتـان �إ�سبانيــة وكوريــة �ستزودان مفو�ضيـة االنتخـابـات
بـ � 55ألف جهـاز اقتـراع
 بغداد /محمد �صباح

رغ ��م االتفاق ��ات المبدئي ��ة بي ��ن
الفرق ��اء ال�سيا�سيين عل ��ى �إرجاء
االنتخاب ��ات البرلمانية �إلى ثالث ��ة �أ�شهر �أو
�أكث ��ر بقليل ،توا�ص ��ل مفو�ضية االنتخابات
ا�ستعداداتها وتح�ضيراتها ال�ساعية لإكمال
تحديث �سجالت وبيانات  26مليون ناخب
تحق له ��م الم�شاركة ف ��ي االقت ��راع المقبل،
وفق ��ا لبيان ��ات وزارة التج ��ارة .وقدم ��ت

رئا�س ��ة الجمهوري ��ة ،وجه ��ات �سيا�سي ��ة،
وكت ��ل برلماني ��ة مقترحات م ��ن اجل تعديل
قان ��ون االنتخاب ��ات البرلمانية مم ��ا ي�ؤخر
وي�ؤثر على الجداول الزمنية التي و�ضعتها
المفو�ضية لإجراء االقتراع .ويقول ح�سين
الهنداوي ،م�ست�شار رئي�س مجل�س الوزراء
لل�ش� ��أن االنتخابي في ت�صريح لـ(المدى) �إن
"مفو�ضية االنتخابات بد�أت بعملية تحديث
بيان ��ات الناخبين من اج ��ل منحهم بطاقات
بايومتري ��ة خ�ل�ال اق ��ل م ��ن �أ�سبوعي ��ن"،

جراء ارتفاع �سعر �صرف الدوالر

زيادة �أ�سعار الأدوية تلقي بظاللها على
�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة
 بغداد /املدى
�ساه ��م رفع �أ�سعار �ص ��رف ال ��دوالر يف العراق برفع
�أ�سع ��ار الأدوي ��ة يف ال�صيدلي ��ات .وكان ��ت �شريح ��ة
"�أ�صحاب االمرا�ض املزمنة" هي الأكرث ت�ضرر ًا من
هذا االرتفاع ،فهم م�ضطرون ل�شراء �أدويتهم ب�صورة
دورية .وتقر نقابة ال�صيادلة بارتفاع �أ�سعار الأدوية
يف الأ�س ��واق بن�سب ��ة  ،%20م�ؤكدة �أنه ��ا ال ت�ستطيع
حما�سبة ال�صيدليات �أو �إلزامها ب�أي �إجراء.
وقال النائ ��ب الثاين لنقيب ال�صيادل ��ة �أجمد ح�سيب
�إن "نح ��و  90باملئة م ��ن الأدوية املوج ��ودة بالقطاع
اخلا� ��ص �أو يف امل�ست�شفي ��ات �أو العي ��ادات ال�شعبية

واملراكز ال�صحية ،م�ست ��وردة ومن منا�شئ خمتلفة،
لأن املعام ��ل الدوائية يف الب�ل�اد ال ت�ستطيع �أن تلبي
احتياجات ال�سوق املحلية".
و�أ�ض ��اف �أن "طريقة التعامل مع ه ��ذه ال�شركات عند
�شراء الأدوية عن طريق وكالئها املوجودين بالعراق
واملكات ��ب العلمية ،يك ��ون ب�أ�سلوب الدف ��ع بالدوالر،
�إ�ضاف ��ة اىل دخ ��ول امل ��واد ب�سل�سل ��ة بي ��ع معينة من
املكت ��ب الإعالمي الدوائ ��ي اىل املذخر ال ��ذي بدوره
يبيع ��ه بالعمل ��ة ال�صعب ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "املعامل
املحلية ت�أثرت بارتف ��اع الدوالر كون موادها الأولية
اخلام م�ستوردة".
 التفا�صيل �ص5

م�ؤك ��دا �أن "الحملة ت�سته ��دف ( )10ماليين
ناخ ��ب غي ��ر م�سجلين حتى ه ��ذه اللحظة".
وانطلق ��ت عملي ��ة تحديث �سج ��ل الناخبين
ف ��ي مراكز الت�سجي ��ل االلكتروني في عموم
الع ��راق ،والبال ��غ عدده ��ا  1079مرك ��ز ًا
ولم ��دة  30يوم ًا ،و�ستنتهي ف ��ي الثاني من
�شهر �شب ��اط المقبل ،وتهدف ه ��ذه المرحلة
لغر� ��ض جم ��ع بيان ��ات الناخبي ��ن الن�صي ��ة
والحيوي ��ة وتحديثه ��ا ،حي ��ث تتمث ��ل هذه
المرحلة ب�إجراء حاالت الإ�ضافة ،والحذف،

والتغيير ،والت�صحيح ،وت�سجيل النازحين
والق ��وات الأمني ��ة .وي�شير الهن ��داوي الى
�أن "الحكوم ��ة �شكلت عدة لج ��ان لدعم عمل
وجه ��ود المفو�ضي ��ة منه ��ا اللجن ��ة الأمنية
لتوفير البيئ ��ة الآمنة لإج ��راء االنتخابات،
ولجن ��ة خا�ص ��ة لدع ��م عملي ��ة ت�سجي ��ل
الناخبي ��ن بالتع ��اون م ��ع وزارة الداخلي ��ة
من خ�ل�ال وجود فرق �أمني ��ة لحماية الفرق
الجوالة".
 التفا�صل �ص2

اك ��دت ال�شرك ��ة العامة لموان ��ئ العراق� ،أم� ��س االثنين،
�أن المي ��اه االقليمي ��ة والقن ��وات المالحية للع ��راق �آمنة
بالكامل ،فيما ك�شفت ع ��ن تفا�صيل ازالة اللغم البحري من الناقلة
النفطي ��ة .وق ��ال مدي ��ر ال�شرك ��ة فرح ��ان محي�س ��ن الفرطو�سي �إن
"الباخ ��رة (نوردك فريدم) المحمل ��ة بـ 149الف طن من الوقود
اال�سود ،كانت معها بواخر �صغيرة مهمتها نقل الم�شتقات النفطية
البالغ ��ة كمياتها بين  30 – 20الف طن من ميناء خور الزبير الى
بواخر الماذر الموجودة في محطات الـ (.")FBF
وا�ض ��اف ان "الناقل ��ة (بول ��و) ه ��ي التي ت ��م ن�صب اللغ ��م بالبدن
الخارج ��ي لها من قب ��ل جهات مجهول ��ة ،وتم اتم ��ام عملية تفريغ
حمولته ��ا بالكامل عل ��ى الباخرة نوردك" .وبي ��ن الفرطو�سي ،ان
"الناقلتين قريبتان من بع�ضهما البع�ض ولو انفجر اللغم لت�سبب
بكارث ��ة بيئي ��ة لم ي�شهده ��ا تاريخ الع ��راق الن حمولتها  149الف
طن ،وبامكانها تغطية �سواحل �شرق الخليج العربي بالكامل".
وا�ش ��ار ال ��ى ان "القطع البحري ��ة با�شرت باج ��راء عملية مكافحة
التل ��وث وجهوزيته ��ا لالن ��ذار ،ف�ض�ل�ا ع ��ن دخ ��ول ال�ساحب ��ات
الموج ��ودة بالموان ��ئ النفطي ��ة وعدده ��ا � 16ساحب ��ة منه ��ا 6
�ساحب ��ات عل ��ى الموانئ الثابت ��ة والقريبة جدا م ��ن موقع الحدث
ف ��ي حالة ح ��دوث انفج ��ار اللغ ��م مهمتها اخم ��اد الحرائ ��ق ،و10
�ساحبات موجودة في محطات الـ( )sbmبالتعاون مع الزوارق
ال�ساندة".
وا�ضاف مدير ال�شركة العامة للموانئ ،انه "تم التوجه منذ �صباح
ال�سبت لال�شراف على عملية تفكيك الناقلة فريدم من الناقلة بولو،
بوجود القطع البحرية التابعة للقوة البحرية العراقية التي ت�ضم
�ضفادع ب�شرية وغوا�صين بم�ساندة الفريق التكتيكي ،وبتن�سيق
عال".
وا�ش ��ار الفرطو�سي ،الى انه "تم انت ��زاع الناقلة الكبيرة (فريدم)
من المقدمة والم�ؤخرة وانت ��زاع جميع الو�صالت بين الناقلتين،
و�سحبه ��ا بعي ��دا عن القن ��اة بم�سافة مي ��ل ون�صف المي ��ل ،وانهاء
العملي ��ة فجر االح ��د برفع اللغ ��م البحري بعملي ��ة نوعية من قبل
خب ��راء المتفج ��رات ،وا�صبح ��ت المي ��اه االقليمي ��ة والقن ��وات
البحرية العراقية �آمنة حاليا".

 60منفذ ًا لتوزيع لقاح كورونا على العراقيني بعد و�صوله
�أعلن وزير ال�صحة ح�سن التميمي ،ان
لقاح كورونا �سيوزع عبر �أكثر من 60
منفذاً لل�صرف فور و�صوله �إلى البالد،
م�شيراً �إلى �أن " % 20من �سكان العراق
�سيتلقون اللقاح".
وقال التميمي �إن "ح�صة العراق من
اللقاح �ضمن اتحاد كابي هي  16مليون
جرعة تكفي لـ 8ماليين �شخ�ص �أي ما
يعادل  % 20من �سكان العراق".

 بغداد /المدى
مج ��ال ال�صح ��ة والفئ ��ات المعر�ض ��ة العراقي ��ة خ�ص�ص ��ت  170ملي ��ون
للخط ��ر عن ��د توزي ��ع اللق ��اح ،والذي دوالر ،ل�ش ��راء لق ��اح لفايرو� ��س
وحول كيفي ��ة و�صوله وتوزيعه على �سيتم توفيره "مجانا".
كورونا.
ً
المواطنين �أو�ضح �أن ��ه حددت منافذ ويوج ��د حالي� � ًا  190لقاح� �ا لكورونا وقال ��ت المنظمة في بيان ن�شرته على
ال�صرف ف ��ي الم�ست�شفيات التعليمية قي ��د البح ��ث والتطوي ��ر 10 ،منه ��ا موق ��ع تويت ��ر �إن العراق ان�ض ��م �إلى
والرئي�س ��ة ف ��ي بغ ��داد والمحافظات فقط و�صل ��ت �إلى المرحل ��ة النهائية ،مب ��ادرة كوفاك� ��س ()COVAX
و�سيك ��ون ف ��ي العراق "�أكث ��ر من  60وفق ًا لمنظم ��ة ال�صحة العالمية ،ومن ليكون م ��ن �أوائل ال ��دول الم�ستفيدة
منفذ ًا لل�صرف".
الم�ؤم ��ل �أن تكون ملي ��اري جرعة من من لقاح مر�ض كوفيد  19لمواطنيها
ب ��دوره ،ق ��ال المتحدث با�س ��م وزارة اللقاح متاحة عالمي ًا نهاية .2021
وبمخ�ص�ص ��ات بلغ ��ت  170ملي ��ون
ال�صحة �سيف البدر� ،إنه �سيتم توزيع و�سج ��ل الع ��راق حت ��ى الآن اكثر من دوالر.
اللقاح مجان ًا ،م�ضيف ًا �أن "هناك خطة � 597033إ�صاب ��ة بفايرو�س كورونا وكوفاك�س مب ��ادرة عالمية ترمي �إلى
لتوزي ��ع اللقاحات ح�سب الأولويات ،في عم ��وم البالد منها  541746حالة العمل مع م�صنعي اللقاحات من �أجل
لكن تجب الموافقة على اللقاح �أو ًال"� .شفاء و 12829وفاة.
تمكي ��ن البل ��دان ف ��ي مختل ��ف �أنحاء
و�أو�ضح �أن ��ه �سيتم �إعط ��اء الأولوية وكان ��ت منظم ��ة ال�صح ��ة العالمي ��ة العالم من الح�صول على لقاحات �آمنة
للق ��وات الع�سكري ��ة والعاملي ��ن ف ��ي ق ��د �أعلن ��ت ،الجمع ��ة� ،أن الحكوم ��ة وفعالة بمجرد ترخي�صها واعتمادها.
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سياسة
مقترحات من الحكومة
ورئا�سة الجمهورية
والكتل لتعديل القانون
 بغداد /محمد �صباح

رغم االتفاقات المبدئية
بين الفرقاء ال�سيا�سيين
على �إرجاء االنتخابات
البرلمانية �إلى ثالثة �أ�شهر
�أو �أكثر بقليل ،توا�صل
مفو�ضية االنتخابات
ا�ستعداداتها وتح�ضيراتها
ال�ساعية لإكمال تحديث
�سجالت وبيانات  26مليون
ناخب يحق لهم الم�شاركة
في االقتراع المقبل ،وفقا
لبيانات وزارة التجارة.
وقدمت رئا�سة الجمهورية،
وجهات �سيا�سية ،وكتل
برلمانية مقترحات من اجل
تعديل قانون االنتخابات
البرلمانية مما ي�ؤخر وي�ؤثر
على الجداول الزمنية التي
و�ضعتها المفو�ضية لإجراء
االقتراع.
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�شركتان �إ�سبانية وكورية �ستزودان مفو�ضية االنتخابات
بـ � 55ألف جهاز اقرتاع

يوم� � ًا ،و�ستنته ��ي ف ��ي الثاني م ��ن �شهر
�شب ��اط المقب ��ل ،وته ��دف ه ��ذه المرحلة
لغر� ��ض جمع بيان ��ات الناخبين الن�صية
والحيوي ��ة وتحديثه ��ا ،حي ��ث تتمث ��ل
هذه المرحل ��ة ب�إجراء ح ��االت الإ�ضافة،
والح ��ذف ،والتغيي ��ر ،والت�صحي ��ح،
وت�سجيل النازحين والقوات الأمنية.
وي�شي ��ر الهن ��داوي ال ��ى �أن "الحكوم ��ة
�شكل ��ت ع ��دة لج ��ان لدع ��م عم ��ل وجهود
المفو�ضي ��ة منها اللجن ��ة الأمنية لتوفير
البيئ ��ة الآمن ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات،
ولجن ��ة خا�ص ��ة لدع ��م عملي ��ة ت�سجي ��ل
الناخبين بالتعاون م ��ع وزارة الداخلية
م ��ن خ�ل�ال وج ��ود ف ��رق �أمني ��ة لحماية
الف ��رق الجوال ��ة" .ويلف ��ت الم�ست�ش ��ار
الحكوم ��ي �إل ��ى �أن "م ��ن �ضم ��ن الجهود
الحكومي ��ة الداعمة للعملي ��ة االنتخابية

ه ��ي توفير المخ ��ازن الخا�صة في عموم
المحافظ ��ات العراقي ��ة الت ��ي تحتاجه ��ا
المفو�ضي ��ة لو�ض ��ع م�ستلزماته ��ا
وممتلكاته ��ا و�صناديق االنتخابات وكل
الأ�شياء التي تخ�ص االقتراع".
و�أك ��دت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �أنه ��ا
"م�ستم ��رة بعملها ب ��كل جهدها ،لإجراء
االنتخاب ��ات في موعدها المحدد ،وكذلك
العم ��ل عل ��ى �إنجاحه ��ا" ،داعي ��ة جمي ��ع
�شركاء العملية االنتخابية الى "التعاون
م ��ن الناخبي ��ن ،وو�سائ ��ل الإع�ل�ام،
والمهتمي ��ن بال�ش� ��أن االنتخاب ��ي".
واعتب ��رت �أنه ��ا "وقف ��ة وطني ��ة ج ��ادة
لإنجاح العملية االنتخابية في العراق".
وزارة التجارة
وي ��ردف الم�ست�ش ��ار ان "عملية تحديث

�سج ��ل الناخبي ��ن قائم ��ة عل ��ى بيان ��ات
وزارة التج ��ارة (البطاق ��ة التمويني ��ة)
الت ��ي ت�شي ��ر �إل ��ى وج ��ود ( )26ملي ��ون
ون�ص ��ف الملي ��ون مواط ��ن عراق ��ي
�سي�شاركون ف ��ي االنتخاب ��ات المقبلة"،
مبينا �أن "مفو�ضي ��ة االنتخابات تطالب
من كل الناخبين مراجعة مراكز االقتراع
لتحدي ��ث �سجالته ��م (ت�شم ��ل ب�صم ��ة
الأ�صابع و�صورة للناخب من اجل منحه
رمزا انتخابيا)".
ويتاب ��ع �أن "عملي ��ة تحدي ��ث �سج ��ل
الناخبي ��ن �ستنته ��ي بي ��ن �أ�سبوعين �إلى
ثالث ��ة �أ�سابيع ث ��م �إر�س ��ال بطاقة ناخب
بايومتري ��ة ل ��كل ناخ ��ب عل ��ى �أ�سا� ��س
المعلومات التي حدث ��ت" منوها �إلى �أن
"من مجموع ( )26مليون ناخب ،هناك
( )16مليون ناخب عل ��ى الأقل يمتلكون

بطاقة بايومترية طويلة الأمد".
� 55ألف جهاز الكتروني
وي�شي ��ر الهن ��داوي �إل ��ى �أن "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ترج ��ح ت�سجي ��ل وتحديث
�سج�ل�ات �أكث ��ر م ��ن  %90م ��ن الناخبين
المتبقي ��ن م ��ن دون بطاق ��ات بايومترية
خ�ل�ال الفت ��رة القادم ��ة" ،م�ش ��ددا عل ��ى
�ض ��رورة "وجود خطة ط ��وارئ لمتابعة
وتحديث كل المتبقين من الناخبين".
ويتوق ��ع المخت�ص بال�ش� ��أن االنتخابي،
"تمدي ��د مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات عملي ��ة
تحدي ��ث �سج ��ل الناخبي ��ن �إل ��ى م ��دة
جدي ��دة ،لإف�س ��اح المج ��ال �أم ��ام كل
الناخبي ��ن لتحديث �سجالته ��م" ،م�ضيفا
�أن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات تعاق ��دت مع
�شركة ا�سبانية ،و�أخرى كورية جنوبية

لتوفي ��ر الأجه ��زة االلكتروني ��ة الت ��ي
تحتاجها في يوم االقتراع".
ويبين �أن "مفو�ضية االنتخابات �ستوفر
قراب ��ة (� )55أل ��ف جه ��از االلكتروني في
االنتخاب ��ات المقبل ��ة مع وج ��ود �أجهزة
احتياطية لتدارك �أي م�شكلة فنية" ،الفتا
�إلى �أن "هناك ع ��دة مقترحات مقدمة من
جهات �سيا�سي ��ة متع ��ددة لتعديل قانون
االنتخابات".
وي�ش ��دد الم�ست�ش ��ار عل ��ى �أن "�أولويات
الحكوم ��ة ه ��ي �إج ��راء االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة ف ��ي مواعيده ��ا المحددة في
حزي ��ران المقبل" ،مو�ضح ��ا �أن من بين
الجه ��ات الت ��ي اقترح ��ت تعدي ��ل قانون
االنتخاب ��ات ه ��ي "رئا�س ��ة الجمهوري ��ة
وكتل برلمانية".
ويتاب ��ع �أن "الحكوم ��ة لديه ��ا م�ش ��روع

 10ماليين ناخب
ويق ��ول ح�سي ��ن الهن ��داوي ،م�ست�ش ��ار
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء لل�ش� ��أن
االنتخاب ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن
"مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ب ��د�أت بعملي ��ة
تحدي ��ث بيان ��ات الناخبي ��ن م ��ن اج ��ل
منحه ��م بطاق ��ات بايومترية خ�ل�ال اقل
م ��ن �أ�سبوعي ��ن" ،م�ؤك ��دا �أن "الحمل ��ة
ت�سته ��دف ( )10ماليي ��ن ناخ ��ب غي ��ر
م�سجلين حتى هذه اللحظة" .وانطلقت
عملية تحديث �سجل الناخبين في مراكز
الت�سجيل االلكتروني في عموم العراق،
والبال ��غ عدده ��ا  1079مركز ًا ولمدة 30

اكد وزير النفط اح�سان عبد الجبار،
حر�ص الدول المنتجة للنفط في "اوبك"
والمتحالفين معها في الحفاظ على توازن
وا�ستقرار ال�سوق النفطية العالمية ،من
خالل االلتزام بخطط خف�ض االنتاج،
لمواجهة تداعيات وباء كورونا .وذكرت
وزارة النفط في بيان ،تلقت (المدى)
ن�سخة منه ،ان "وزير النفط اح�سان عبد
الجبار �شارك في االجتماع الوزاري للجنة
مراقبة الإنتاج ( )Jmmcوالمنبثقة عن
الدول الم�صدرة للنفط (اوبك) ،وفي
االجتماع الوزاري الع�ضاء منظمة اوبك،
عبر الدائرة التلفزيونية".

وق ��ال الوزي ��ر بح�س ��ب البي ��ان� ،إن "االجتماع ��ات
ته ��دف ال ��ى متابع ��ة تط ��ورات ال�س ��وق النفطي ��ة،
واالط�ل�اع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات
المعني ��ة ف ��ي المنظمة ،من اجل و�ض ��ع التو�صيات
الالزمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معها".
واك ��د الوزي ��ر ان "اتفاق �أوبك لخف� ��ض االنتاج قد
ا�سه ��م ف ��ي التقليل م ��ن تداعيات وت�أثي ��ر فايرو�س
كورون ��ا عل ��ى ا�ستق ��رار وا�سعار النف ��ط الخام في
اال�سواق العالمي ��ة" .وارتفع �سع ��ر برميل النفط،
ام� ��س االثنين ،ف ��وق م�ست ��وى  52دوالر ًا للبرميل
الواح ��د ،محقق ًا �صع ��ود ًا بلغ �أكثر م ��ن  1في المئة
من �سعره .وو�صل �سعر برنت مع �ساعات ال�صباح
الأول ��ى� ،إل ��ى  52.40دوالر ًا للبرمي ��ل ،حي ��ث بلغ
االرتف ��اع ع ��ن �آخ ��ر �سعر ل ��ه  1.11في المئ ��ة .كما

ت�أجيل االنتخابات
م ��ن جانب ��ه ي�ش ��كك �سرب�س ��ت م�صطف ��ى،
رئي� ��س مجل� ��س المفو�ضي ��ن اال�سب ��ق في
ت�صري ��ح لـ(المدى) "ب�إج ��راء االنتخابات
البرلماني ��ة ف ��ي مواعيده ��ا المقترح ��ة
م ��ن قب ��ل الحكوم ��ة" ،معل�ل�ا �سب ��ب ذل ��ك
بـ"وج ��ود م�ش ��اكل فني ��ة ومالي ��ة داخ ��ل
المفو�ضي ��ة ،و�أخ ��رى تتعل ��ق بالقان ��ون
االنتخاب ��ي ،وع ��دم ا�ص ��دار قان ��ون جديد
للمحكمة االتحادي ��ة" .وي�ضيف م�صطفى
�أن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات غي ��ر ق ��ادرة
عل ��ى �إكم ��ال تعاقداتها لإكم ��ال الموظفين
في مراك ��ز االقت ��راع في محافظ ��ات �إقليم
كرد�ست ��ان" ،م�شي ��را ال ��ى �أن "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات م�ستم ��رة ب�أعماله ��ا رغم هذه
الم�صاعب والم�ش ��اكل" .ويرى �أن "جملة
الم�ش ��اكل والتحدي ��ات الت ��ي تواجه عمل
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �أن المفو�ضي ��ن
الج ��دد ال يمتلك ��ون الخب ��رة الكافي ��ة
لإج ��راء االقت ��راع ،ف�ضال ع ��ن �إعفاء 400
من م ��دراء عامين ومعاوني ��ن وم�س�ؤولي
�أق�س ��ام و�شعب ،وجاءوا بب ��دالء عنهم من
الموظفين العاديين".
وي�ضيف �أن "الأ�سرع في انجاز كل المهام
والتح�ضي ��رات تتطل ��ب توفي ��ر الأم ��وال
الالزم ��ة للمفو�ضي ��ة من قب ��ل الحكومة"،
م�ضيف ��ا �أن "ه ��ذه الم�ش ��اكل �ست�ؤث ��ر على
الج ��دول الزمن ��ي لالنتخاب ��ات وم ��دى
جاهزية مفو�ضية االقتراع".
وي�شي ��ر ال ��ى �أن "قان ��ون االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة رق ��م  9ل�سن ��ة  2020الم�شرع
حديث ��ا ح ��دد �آلي ��ة الت�صوي ��ت للنازحي ��ن
والخا� ��ص وعراقي ��ي الخ ��ارج بالبطاق ��ة
البايومترية ،ويفر�ض م�شاركة الت�صويت
الع ��ام بالبطاق ��ة االلكتروني ��ة" ،معتب ��را
�أن "ه ��ذه الإ�شكالي ��ة �ستفت ��ح الب ��اب على
�إمكانية الإبقاء عل ��ى البطاقة االلكترونية
ف ��ي حال ع ��دم تعدي ��ل القان ��ون" .ويعتقد
م�صطف ��ى �أن "تعدي ��ل قان ��ون االنتخابات
�سي�ؤث ��ر عل ��ى موع ��د اج ��راء االنتخاب ��ات
الن ذل ��ك يفر� ��ض عل ��ى المفو�ضي ��ة و�ضع
(روزنامة) جديدة".

احد مراكز االقرتاع� ..أر�شيف

وزير النفط :اتفاق �أوبك بال�ص �أ�سهم
با�ستقرار �أ�سعار اخلام
 بغداد /المدى

قان ��ون انتخابات كامل في ��ه المالحظات
واالقتراحات على قانون االنتخابات �إال
�أنها لم تقدمها حتى هذه اللحظة ".

حقق نفط �أوبك ارتفاع� � ًا زاد عن � 60سنت ًا للبرميل
الواح ��د ،ليبل ��غ �سع ��ره � 50.78أم ��ا النف ��ط الخام
الرو�س ��ي فق ��د بل ��غ  52دوالر ًا .ويح ��اول الع ��راق
ان ير�س ��خ اتفاقا نفطي ��ا مع ال�صي ��ن بمقت�ضاه يتم
ت�صدي ��ر النف ��ط بعي ��دا ع ��ن اتف ��اق �أوب ��ك بال�ص.
وتح ��دث الخبي ��ر النفطي ،ف ��رات المو�س ��وي ،عن
المزاي ��ا التي �ستوفرها اتفاقية العراق النفطية مع
ال�صي ��ن ،والتي �ستكون عبر بي ��ع النفط عبر الدفع
الم�سب ��ق ،وفيم ��ا �أ�ش ��ار �إل ��ى �أن الكمي ��ة المطلوبة
من الع ��راق ال تتجاوز  %5من النات ��ج العام .وقال
المو�س ��وي ،في حديث متلفز �إن "عملية بيع النفط
وفق الدفع الم�سب ��ق تجربة جديدة في العالم وفي
نفط منظم ��ة اوبك خ�صو�صا" ،مبين ��ا �أن "العملية
�ستوف ��ر للع ��راق �سيول ��ة مالي ��ة ت�ساع ��د ف ��ي رف ��د
الموازن ��ة المالية العامة" .و�أ�ضاف المو�سوي� ،أن
"الطرف الم�ستفيد في الجانب الآخر هي ال�شركة
ال�صيني ��ة الت ��ي �ست�ستفيد عبر كمي ��ات النفط التي
�ست�أخذه ��ا دفع ��ة واحدة لمدة �سن ��ة ،ومن ثم يكون
االتف ��اق لأربع �سن ��وات ،وهي اف�ضل م ��ن الكميات
ال�شهري ��ة بالن�سبة لل�س ��وق العالمي ��ة" .وتابع� ،أن
"االيجابي ��ة للجان ��ب العراقي ،ه ��ي �أن العراق ال
يتحم ��ل ف ��رق اال�سع ��ار ال�شهرية في ح ��ال حدثت،
بل تتحمل ��ه ال�شركة الم�ستفيدة" ،مبينا �أن "الكمية
الت ��ي �سيدفعها الع ��راق لل�شركة ه ��ي  4ماليين من
النف ��ط الخ ��ام �شهريا ،بمع ��دل  130الف برميل في
الي ��وم ،وه ��ي ن�سبة تمث ��ل �أقل م ��ن  %5على النفط
العراقي الم�ص ��در ،وال ت�ؤثر على �سيا�سة تخفي�ض
االنت ��اج ف ��ي �أوب ��ك" .و�أكم ��ل الخبير النفط ��ي� ،أن
"الع ��راق �سيب ��د�أ من ال�شهر المقب ��ل برفع االنتاج
النفط ��ي" و�أك ��د المو�س ��وي� ،أن "واق ��ع الع ��راق
الحال ��ي ال يمتل ��ك �أي بدي ��ل ع ��ن النف ��ط لتدعي ��م
اقت�ص ��اده" ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن "الع ��راق ال يمتلك اي
بدائ ��ل اخ ��رى �إال ببيعه بهذه الطريق ��ة ،خا�صة مع
�أن الواردات غير النفطية ال ت�ساهم ب�شكل كبير في
الواردات العامة".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

قالت �إن المواطنين متخوفين من تخفي�ضات �أخرى للعملة

نيويورك تاميز :الأزمة املالية تنذر بتجدد االحتجاجات
و�صراع بني املجاميع امل�سلحة
 ترجمة /حامد احمد
عن ��د ك�ش ��ك �صغي ��ر ف ��ي اح ��د االزق ��ة
ال�ضيق ��ة لأق ��دم �أ�س ��واق بغ ��داد ف ��ي
ال�شورج ��ة يجل� ��س احم ��د خل ��ف (34
عاما) ،لبيع حاجيات �صغيرة تتراوح
م ��ا بي ��ن �صب ��غ ا�ضاف ��ر وم�ستلزم ��ات
حالق ��ة وقبع ��ات واقالم ملون ��ة ،لكنه
ي�شك ��و م ��ن قل ��ة المتب�ضعي ��ن خالف ��ا
لما اعت ��اد عليه ال�سوق م ��ن زحام قبل
�إقدام الحكومة على تقليل قيمة العملة
�أم ��ام الدوالر .م�شاكل ��ه تعك�س م�ؤ�شر
م ��ا و�صف ��ه خب ��راء اقت�صادي ��ون بانه
�أكبر تهديد مال ��ي يواجهه العراق منذ
�سقوط النظام ع ��ام  ،2003باخت�صار
الق ��ول ان العراق ��ي يعان ��ي من جفاف
�سيولة مالي ��ة تعيقه من ت�سديد نفقات
متكفل بها.
ال�شه ��ر الما�ضي اقدم الع ��راق وللمرة
االول ��ى منذ عقود عل ��ى تخفي�ض قيمة
عملت ��ه الدينار مما ت�سبب ذلك وب�شكل
مبا�شر بارتفاع ا�سعار كل �شيء تقريبا
في الب�ل�اد التي تعتمد ب�ش ��كل رئي�سي
على الب�ضائع الم�ستوردة.
وخ�ل�ال اال�سب ��وع الما�ض ��ي قطع ��ت
ايران تجهيز العراق بالكهرباء ومادة
الغاز ،عازية ذلك لعدم ت�سديد االجور
تاركة اجزاء وا�سع ��ة من البالد بدون
كهرباء على مدى �ساعات خالل اليوم.
احم ��د الطبقجل ��ي �صيرف ��ي وزمي ��ل
معهد الدرا�س ��ات الدولي ��ة واالقليمية
ف ��ي الع ��راق ،ق ��ال" :اعتق ��د ان الأم ��ر

املدير العام
غادة العاملي

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

ح ��رج جدا ،النفقات فوق قدرة العراق
المالي ��ة" .رغم ان ��كار الحكومة لذلك،
فان كثيرا م ��ن العراقيين يخ�شون من
تخفي�ضات اخرى قادمة لقيمة العملة.
وق ��ال خل ��ف ال ��ذي انتق ��ل للعم ��ل في
ال�س ��وق بع ��د تخرجه وع ��دم ح�صوله
عل ��ى وظيف ��ة حكومي ��ة �إن "ال ��كل
متخوف من ال�شراء او البيع".
في �سوق جميلة للبيع بالجملة يجل�س
ح�سن الموزاني ( 56عام) ،في متجره
وه ��و مح ��اط باكيا�س م ��ادة الطحين،
كان يبي ��ع الكي� ��س قب ��ل االزم ��ة بمبلغ
 22دوالرا ولكنه رفع ال�سعر اال�سبوع
الما�ضي الى  30دوالرا للكي�س.

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

ق ��ال الموزان ��ي" :ف ��ي االوق ��ات
االعتيادية كان مع ��دل بيعي  700الى
 1,000ط ��ن بال�شه ��ر ،ولك ��ن منذ بدء
االزم ��ة انخف�ض مع ��دل البي ��ع الى ما
بين  170الى  200طن بال�شهر".
وكان �صن ��دوق النق ��د الدول ��ي ق ��د
اك ��د انكما� ��ش مع ��دل النات ��ج المحلي
القت�ص ��اد البالد بن�سب ��ة  %11في عام
 ،2020ووج ��ه تو�صيات ��ه بتح�سي ��ن
اداء االدارة المالية والحد من الف�ساد.
الطبقجل ��ي وخب ��راء اقت�صادي ��ون
�آخ ��رون قال ��وا ان "تخفي� ��ض قيم ��ة
العمل ��ة كان امرا �صعبا ولكنها خطوة
�ضروري ��ة ف ��ي م�ساع ��دة الو�ض ��ع

االقت�ص ��ادي للبل ��د ،وم ��ع تزاي ��د كلف
الم ��واد الم�ست ��وردة ،ف�ستك ��ون هناك
مناف�سة في ال�سوق من ب�ضائع عراقية
محلية مثل المنتجات الزراعية".
ف ��ي ما يخ� ��ص الدي ��ون المترتبة على
الع ��راق من ع ��دم ت�سديد كل ��ف الطاقة
الكهربائي ��ة والغ ��از الم�ست ��ورد م ��ن
اي ��ران ،يقول عب ��د الح�سين العنبكي،
الم�ست�ش ��ار االقت�ص ��ادي لرئي� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي �إن
"العراق لي�س با�ستطاعته ت�سديد كل
الدي ��ن لإي ��ران ،اي ��ران اي�ض ��ا تواجه
ازم ��ة اقت�صادي ��ة ،ونح ��ن ال ن�ستطيع
�شراء غاز بدون ت�سديد كلفه".

�سوق ال�شورجة يف بغداد� ..أر�شيف

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

م�س�ؤول ��ون عراقيون قالوا ان "ح�صة
اال�س ��د م ��ن دي ��ن الع ��راق ،البال ��غ 3
مليارات دوالر تقريبا ،ما تزال مجمدة
ف ��ي بنك عراق ��ي ،في وق ��ت يكافح فيه
الع ��راق م ��ن اج ��ل االلت ��زام ب�ش ��روط
العقوبات االميركية على ايران".
فره ��اد عالء الدي ��ن ،رئي� ��س المجل�س
اال�ست�ش ��اري العراقي ،ق ��ال �إن "الأمر
�صع ��ب بالن�سب ��ة للعراقيي ��ن الن �آلي ��ة
الت�سدي ��د لهم غير متوف ��رة تقريبا الن
االميركان ،وب�ش ��كل وا�ضح ،يراقبون
الو�ضع عن كثب".
ع�ل�اء الدي ��ن و�آخ ��رون يقول ��ون �إن
"االزم ��ة المالي ��ة ق ��د ت� ��ؤدي لتج ��دد
االحتجاجات وت�صارع بين المجاميع
الم�سلحة لل�سيطرة على موارد العراق
المحدودة ب�شكل متزايد".
وكانت الحكومة قد اقترحت اجراءات
كا�سحة للمحاولة في تعزيز االقت�صاد،
ب�ضمنه ��ا م�ضاعف ��ة ال�ضرائ ��ب ،ف ��ي
خط ��ة مطروح ��ة االن ام ��ام البرلمان،
ولك ��ن كثيرا م ��ن ال�سيا�سيين يعولون
عل ��ى احتمالي ��ة زي ��ادة ا�سع ��ار النفط
ه ��ذا العام لت�أجي ��ل تمرير م ��ا يعتبره
اقت�صادي ��ون اج ��راءات ا�صالحي ��ة
ملح ��ة .ولحين م ��ا يتحقق ذل ��ك ،فانه
من المتوق ��ع ان يزداد ع ��دد العاطلين
ف ��ي �س ��وق العمال ��ة بمع ��دل � 700ألف
�ش ��اب �سنوي ��ا ،وم ��ع �شح ��ة فر� ��ص
العمل �ستزداد ن�سب ��ة �شريحة الفقراء
والمعدمين.
 عن :نيويورك تايمز
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سياسة

حوا�ضن داع�ش يف دياىل تك�شف ملف الف�ضائيني:
ن�صف اجلي�ش على الورق فقط!
ت�شي��ر �سج�لات وحدات ع�سكرية وامنية في ديالى الى وجود اعداد متكاملة من الجن��ود وال�شرطة ،لكن في الحقيقة ن�صف تلك
االع��داد عل��ى الورق فقط ،او كما يعرف��ون بـ"الف�ضائيين" .ويطلق و�ص��ف الف�ضائيين على الجنود الوهميي��ن في ال�سلك االمني
الذين يتقا�ضى مر�ؤو�سوهم نحو ن�صف رواتبهم ومخ�ص�صاتهم المالية مقابل اعطائهم اجازة مفتوحة.

 بغداد /تميم الح�سن

اخرى في ديالى تربك االمن.
وب ��د�أ داع�ش يظهر ب�ش ��كل تدريجي في
�شرق ��ي البالد بع ��د  3ا�شهر م ��ن انتهاء
عملي ��ات التحري ��ر ،التي اعلن ��ت نهاية
عام .2017
وي�أت ��ي م�ص ��در انط�ل�اق داع� ��ش ال ��ى
خانقي ��ن م ��ن جهتين :محاذي ��ة لإيران،
واخرى من جنوب ق�ضاء خانقين.
وب�سبب �س ��وء توزيع الق ��وات االمنية
ف ��ي ديال ��ى ،ف ��ان هن ��اك معلوم ��ات عن
تدفق م�سلحين م ��ن ال�شريط الحدودي
مع ايران الى خانقين ،وتنفيذ هجمات
هن ��اك .وواج ��ه داع� ��ش عق ��ب �إع�ل�ان
تحرير العراق م ��ن �سيطرة الم�سلحين
نهاية � ،2017أزم ��ة مكان ا�ضطرته الى
�إحي ��اء تحالف ��ات قديم ��ة م ��ع جماعات
متط ّرفة جمعت في ما بينها العزلة.
وحاول التنظيم التن�سيق مع متطرفين
�إيرانيي ��ن لإيج ��اد موط ��ئ قدم ل ��ه عند
ال�شري ��ط الح ��دودي ال�شرق ��ي للعراق،
م�ستغلاً وجود ثغرات �أمنية.

و ُك�ش ��ف ع ��ن تل ��ك االوراق ف ��ي ديالى،
عقب تكرار "مريب" للخروقات االمنية
ف ��ي اال�شه ��ر القليل ��ة الما�ضي ��ة ،عل ��ى
الرغ ��م من وجود ع ��دد كبير من القوات
االمنية.
ودفع ��ت تل ��ك االح ��داث ،وزي ��ر الدفاع
جمع ��ة عن ��اد ،ال ��ى معاقب ��ة ع ��دد م ��ن
ال�ضب ��اط برتب رفيعة في �شمال �شرقي
ديالى.
وتوجد في ديالى  9ت�شكيالت ع�سكرية
م ��ن الجي� ��ش وال�شرط ��ة ومكافح ��ة
االره ��اب ،باال�ضاف ��ة ال ��ى نح ��و 4
ت�شكيالت تابعة للح�شد ال�شعبي.
ف�ساد الأمن
ويق ��ول م�ص ��در امن ��ي ف ��ي ديال ��ى
لـ(الم ��دى) ان "ف�س ��اد كبي ��ر ف ��ي بع�ض
الت�شكي�ل�ات االمنية والع�سكرية وحتى
الح�ش ��د ال�شعب ��ي وراء تك ��رار هجمات
داع�ش في المحافظة".
ويته ��م داع� ��ش وجماع ��ات م�سلح ��ة
اخ ��رى ،ب�إرب ��اك االم ��ن ف ��ي مناط ��ق
�شرق ��ي ديالى منذ نحو � 3سنوات ،فيما
ن ��زح عل ��ى اث ��ر التهدي ��دات والهجمات
الم�سلحة ،اكثر من  12الف فرد واخلي
عدد من القرى هناك.
وي�ضي ��ف الم�ص ��در" :هناك ع ��دد كبير
ي�صل الى نحو ن�صف القوات في ديالى
ه ��م ف�ضائي ��ون ،وي�ستل ��م �ضب ��اط كل
مرتباتهم ،او ن�صفها".
وق ��در �أي ��اد ع�ل�اوي ،حي ��ن كان نائب ��ا
لرئي� ��س الجمهوري ��ة ف ��ي  ،2014ع ��دد
"الجي�ش الف�ضائي" في العراق بنحو
ربع مليون "جندي".
وقال ع�ل�اوي في ت�صريح ��ات �صحفية
حينه ��ا �إن "�أم ��وال الع ��راق �ضاع ��ت
مرجحا �أن "ي�صل
ب�سبب المف�سدي ��ن"ّ ،
ع ��دد الف�ضائيين ف ��ي الأجه ��زة الأمنية
�إل ��ى ربع ملي ��ون" ،ولي� ��س � 50ألفا كما
�أعل ��ن رئي� ��س الحكوم ��ة �آن ��ذاك حي ��در
العبادي.
ويتقا�س ��م عنا�ص ��ر داع� ��ش ،وع�صابات

م�ست�أجرة م ��ن ق ��وى �سيا�سية واخرى
م ��ن خارج الح ��دود ،وف�صائ ��ل م�سلحة
تخري ��ب االم ��ن ف ��ي ديال ��ى .و�سجل ��ت
خ�ل�ال ال�سنوات الثالث ��ة الما�ضية اكثر
من  200حادث جنائي وارهابي.
وق ��ال الم�ص ��در ان وزير الدف ��اع "اقال
�آمر لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى و
�آمر فوج بالجي�ش ،وعدد من ال�ضباط"
عل ��ى خلفية هج ��وم م�سلح ف ��ي �شرقي
ديالى.
وقت ��ل ،ال�سب ��ت ،جن ��دي وا�صي ��ب 6
�آخ ��رون ،بهج ��وم لداع� ��ش عل ��ى ثكن ��ة
ع�سكري ��ة عل ��ى منطقة حل ��وان الواقعة
بي ��ن خانقي ��ن وجل ��والء ( 7ك ��م �شمال
�شرق بعقوبة).

ي�ضيف �شفي ان "عودة البي�شمركة �سي�ساعد على اال�ستقرار" ،م�ضيفا ان "مناطق
يف جلوالء وال�سعدية ت�ضم حوا�ضن للتنظيم وتوفر معلومات للم�سلحني وت�ساعد على
تنقلهم" .ويطالب النائب عن دياىل بـ"ت�سيري طائرات" ب�شكل دائم يف املناطق اجلبلية
املحيطة بدياىل ،و"و�ضع كامريات حرارية".
عقوبات ع�سكرية
واعتب ��رت لجن ��ة االم ��ن والدف ��اع ف ��ي
البرلم ��ان ،ان "العقوب ��ات" عل ��ى
المق�صري ��ن ف ��ي الح ��وادث االمنية امر

"غاية في الأهمية".
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة عب ��د الخال ��ق
العزاوي لـ(الم ��دى) ان "انذار وتنزيل
عقوب ��ات عل ��ى القطع ��ات االمني ��ة عند
حدوث الخروقات �سي�ساعد على �ضبط

تلك القطعات".
وعي ��ن رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،ف ��ي ايل ��ول الما�ض ��ي ،قائد
الفرق ��ة ال�سابع ��ة ف ��ي الجي� ��ش ،اللواء
الرك ��ن رع ��د محم ��ود الجب ��وري قائدا

ً
مخيما �أغلبها في الإقليم
النازحون يفتر�شون 32

فيتو الفقر وعوائل داع�ش �أرج�آ خطة �إخالء املخيمات
خالل 2020
ك�شفت مفو�ضية حقوق الإن�سان� ،أم�س االثنني ،عن �إح�صائية
ب�أعداد خميمات النازحني املتبقية يف العراق ،الفتة �إىل
�أن �أغلبها يف �إقليم كرد�ستان ،مبينة �أن اخلدمات املقدمة
ل�ساكنيها تقت�صر على ال�سلة الغذائية واملعقمات ال�صحية،
فيما حتدثت عن جملة �أ�سباب دفعت احلكومة �إىل ت�أجيل
قرار غلق امللف نهائي ًا ،والذي كان مقرراً نهاية العام املا�ضي.

 بغداد /فرا�س عدنان
وق ��ال ع�ض ��و المفو�ضي ��ة فا�ض ��ل الغ ��راوي
ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "المتبق ��ي من
المخيمات للنازحي ��ن في العراق يبلغ �ستة في
نينوى واالنبار و�ص�ل�اح الدين وديالى ،و26
مخيم ًا �أخر في �إقليم كرد�ستان".
و�أ�ضاف الغ ��راوي� ،أن "مخيمات المحافظات
الجنوبي ��ة والف ��رات الأو�س ��ط وبغ ��داد قد تم
�إغالقها بالكامل خالل المدة الما�ضية".
وزاد الغ ��راوي� ،أن "المتواجدي ��ن ف ��ي
المخيمات المتبقية يبلغ عددهم � 60ألف عائلة
فق ��ط" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن "الخدم ��ات المقدمة لهم
م ��ن وزارة الهجرة والمهجري ��ن ،تقت�صر على
ال�سلة الغذائية ،والمعقمات ال�صحية المتعلقة
بالوقاية من فايرو�س كورونا".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "�أو�ضاع ��ا م�أ�ساوية وم�شكالت
�إن�سانية كبي ��رة يعاني منها النازحون ،خا�صة
على الجانب ال�صحي والتعليمي مع عدم توفر
فر� ��ص العم ��ل ،و�صعوبة عودته ��م �إلى مناطق
�سكناه ��م الأ�صلية كون بيوتهم مهدمة" .ولفت
الغ ��راوي� ،إلى �أن "ق�سم ًا من مناطق النازحين

الأ�صلي ��ة ل ��م يتحق ��ق فيه ��ا التعاي� ��ش ال�سلمي
لغاية الآن" .وتحدث الم�س�ؤول في الوقت ذاته
عن "م�شاكل �أخ ��رى تخ�ص معامالت تعوي�ض

مت�ض ��رري الإره ��اب والعملي ��ات الع�سكري ��ة،
المعطلة ب�سبب الروتين الإداري".
ويوا�ص ��ل� ،أن "عدد ًا م ��ن الم�شاريع الإن�سانية
التي تم تخ�صي�صها �ضمن الم�ؤتمر الدولي في
الكويت ،لم تقدم للنازحين لغاية الآن".
ولفت ع�ض ��و المفو�ضية� ،إلى "م�شكالت كبيرة
وخطيرة تتعلق بالمعي�شة داخل �أماكن تواجد
النازحين كونها مجرد خيام ،كما �أن الكرفانات
تنطوي عل ��ى العديد م ��ن ال�سلبي ��ات المتعلقة
بدرجة الح ��رارة فيها باختالف ف�صول ال�سنة،
مع عدم توفر الطاقة الكهربائية".
و�أك ��د الغ ��راوي� ،أن "تقارير الر�ص ��د الخا�صة
بالمفو�ضي ��ة العلي ��ا لحق ��وق الإن�س ��ان وثق ��ت
ح ��االت عدي ��دة لت�س ��ول �أطف ��ال المخيم ��ات
نتيج ��ة الفق ��ر ال ��ذي تعان ��ي من ��ه عائالته ��م"،
م�شدد ًا على �أن "جهودنا م�ستمرة في المتابعة
والت�شخي� ��ص و�إع�ل�ام الجه ��ات الر�سمية ب�أي

احد خميمات النازحني� ..أر�شيف

مخالفة �أو خرق للقانون والمواثيق الدولية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الحكوم ��ة كان ��ت ق ��د اتخ ��ذت
ق ��رار ًا نهائي� � ًا بغل ��ق مخيم ��ات النازحي ��ن في
م ��دة �أق�صاه ��ا نهاية الع ��ام الما�ض ��ي ،لكن تلك
الم�ش ��كالت �أدت �إل ��ى تمدي ��د الق ��رار �إلى وقت
الحق".
وانته ��ى الغراوي� ،إل ��ى �أن "�صعوبة تواجهها
الحكوم ��ة �أي�ض� � ًا ف ��ي مل ��ف النازحي ��ن ،ك ��ون
العدي ��د م ��ن المخمي ��ات ت�ضم عائ�ل�ات لتنظيم
داع� ��ش االرهاب ��ي م ��ا ي�صع ��ب عودته ��م �إل ��ى
ديارهم في الوقت الحالي".
م ��ن جانب ��ه ،قال ع�ض ��و لجنة حق ��وق الإن�سان
النيابي ��ة رع ��د الدهلك ��ي� ،إن "ع ��ودة العائالت
المتبقي ��ة ف ��ي مخيم ��ات الن ��زوح بحاج ��ة �إلى
ق ��رار �سيا�سي ،كون الحكوم ��ة ال ت�ستطيع ذلك
بمفردها".
وتاب ��ع الدهلكي ،في ت�صريح �إلى (المدى)� ،أن
"المو�ض ��وع ينبغي ع ��دم ال�سكوت عليه �أكثر
م ��ن ذلك ،مع عدم وج ��ود ر�ؤية وا�ضحة لح�سم
المل ��ف ،بل تعمد من بع�ض الجه ��ات على بقاء
النا�س في العراء".
و�أورد� ،أن "النازحي ��ن يعي�ش ��ون ف ��ي �أو�ضاع
�إن�ساني ��ة �صعبة للغاية ،بالتزامن مع انخفا�ض
درجات الح ��رارة ووج ��ود فايرو� ��س كورونا
الذي قد يت�سبب بكارثة ال يمكن تداركها".
وم�ضى الدهلكي� ،إلى �أن "المو�ضوع ال يتعلق
فق ��ط بالق ��رارات� ،إنم ��ا �سيا�س ��ة دول ��ة وخطة
وا�ضحة تعم ��ل على �إع ��ادة النازحين وت�أهيل
مناطقهم ودورهم المهدمة".
ي�شار �إلى �أن العراق قد �شهد �أكبر موجة نزوح
جماعي بع ��د �سيطرة تنظيم داع� ��ش االرهابي
عل ��ى ع ��دد م ��ن المحافظ ��ات منت�ص ��ف الع ��ام
 ،2014وق ��د رجع العدي ��د منهم �إل ��ى ديارهم،
فيما ينتظر الآخرون ال�سيما من �أهالي منطقة
يث ��رب ف ��ي محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن ،وج ��رف
ال�صخر في �شمال بابل.

قوة امنية خالل ممار�سة �أمنية� ..أر�شيف
لعملي ��ات ديال ��ى بدال من الل ��واء الركن
غ�سان خالد العزي.
وجاءت تل ��ك التغييرات ف ��ي القيادات،
عل ��ى خلفية حوادث ج ��رت في مناطق
�شرق ��ي ديالى ،في المقاب ��ل تم نقل قائد
عمليات ديالى المقال غ�سان العزي �إلى
دائرة االمرة في وزارة الدفاع.
ويق ��ول عب ��د الخال ��ق الع ��زاوي ،وهو
نائ ��ب عن ديالى ان "الح ��وادث في تلك
المناط ��ق تتكرر ب�شكل �شهري ،واغلبها
تت ��م عب ��ر بن ��ادق القن� ��ص او العبوات
النا�سفة".
وتق ��در الم�ص ��ادر االمني ��ة ف ��ي ديال ��ى
اع ��داد تنظيم "داع�ش" ف ��ي المحافظة،
بنح ��و  100عن�صر ،لكن هن ��اك اطرافا

حوا�ضن التنظيم
ب ��دوره يق ��ول النائب ع ��ن ديال ��ى �آزاد
حمي ��د �شف ��ي لـ(الم ��دى) ان "تك ��رار
الح ��وادث ف ��ي مناط ��ق �شم ��ال �شرق ��ي
المحافظ ��ة ،يعود الى وج ��ود حوا�ضن
لتنظيم داع�ش وعدم وجود تن�سيق مع
البي�شمركة".
و�سنية ب�شدة
وتعتر�ض ق ��وى �شيعي ��ة ُ
عل ��ى ع ��ودة "البي�شمرك ��ة" ال ��ى تل ��ك
المناط ��ق ،على الرغم م ��ن اعالن بغداد
واربيل قبل نحو �شهرين ،الى تفاهمات
متقدم ��ة لو�ض ��ع نق ��اط م�شترك ��ة ف ��ي
المناطق المتنازع عليها.
وي�ضيف �شف ��ي ان "ع ��ودة البي�شمركة
�سي�ساع ��د على اال�ستق ��رار" ،م�ضيفا ان
"مناط ��ق في جل ��والء وال�سعدية ت�ضم
حوا�ض ��ن للتنظي ��م وتوف ��ر معلوم ��ات
للم�سلحين وت�ساعد على تنقلهم".
ويطال ��ب النائب ع ��ن ديال ��ى بـ"ت�سيير
طائ ��رات" ب�ش ��كل دائ ��م ف ��ي المناط ��ق
الجبلي ��ة المحيط ��ة بديال ��ى ،و"و�ض ��ع
كاميرات حرارية".

النزاهة النيابية :الأموال املهربة تقدر
بـ 350تريليون دينار ..وال�ضغوط
�أثنت اللجنة احلكومية
 بغداد /المدى
ك�شف ��ت لجن ��ة النزاه ��ة النيابي ��ة ،ام� ��س االثنين ،عن
حجم الأم ��وال المهربة خ ��ارج العراق والت ��ي تقدر بـ
 350تريليون دينار.
وق ��ال ع�ضو اللجنة طه الدفاع ��ي �إن "الحكومة �شكلت
لجن ��ة لمكافح ��ة الف�س ��اد ،وه ��ذه اللجن ��ة عملت خالل
الأي ��ام الأولى ب�شكل وا�ضح وكبي ��ر ،ولكنها تراجعت
خ�ل�ال الفت ��رة الأخيرة ب�سب ��ب ال�ضغ ��وط ال�سيا�سية،
حي ��ث اتهمت ب�شتى �أنواع االتهامات" ،معبر ًا عن امله
بـ"ا�ستمرار عمله ��ا ،والتحقيق في ق�ضايا �أهم كملفات
الف�ساد الم�ست�شرية في بع�ض الوزارات".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى ان "الأم ��وال الت ��ي �صرف ��ت بع ��د الع ��ام
 2003تق ��در ب�أل ��ف تريلي ��ون ،وهي ت�شم ��ل موازنات
ال ��وزارات الت�شغيلي ��ة واال�ستثماري ��ة ،حي ��ث ه ��درت
�أم ��وال طائلة ف ��ي ق�ضايا التعاق ��د ،ف�ضال ع ��ن الف�ساد
ال ��ذي كان م�ست�شري ��ا ف ��ي �أغلب العقود الت ��ي تعاقدت
عليها ال ��وزارات والمحافظ ��ات" .وتاب ��ع" :لم نلم�س
�أي م�ش ��روع وا�ض ��ح ت ��م ا�ستكمال ��ه ف ��ي بغ ��داد �أو
المحافظ ��ات ،و�أغلب الم�شاريع �أحيل ��ت ل�شركات غير
ر�صين ��ة ،وتم التعام ��ل عليها ب�أ�سو�أ العم ��والت ،لذلك
ل ��م تنج ��ز الأعم ��ال ،وبقي ��ت االم ��وال عل ��ى م�شاري ��ع
ب�سيط ��ة ،لكن لم ن�شاه ��د م�شاري ��ع �ستراتيجية كطرق
رئي�س ��ة وج�سور �سريعة" .ولفت �إل ��ى انه "تم تهريب
نحو  350تريليون دينار خارج العراق خالل االعوام
الما�ضي ��ة ،وجميعها خالل اي�ص ��االت وهمية" ،م�ؤكدا
ان "�أغل ��ب االموال هربت بهذا االتجاه خارج العراق،
بكثير من هذه العموالت التي كان يح�صل عليها بع�ض
الم�س�ؤولين".
بدوره ،قال الع�ضو الآخر ف ��ي اللجنة �صباح طلوبي،
ان "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة بالإجم ��اع اعط ��ت تفوي�ض ��ا
كام�ل�ا لرئي� ��س الحكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي عن ��د
ت�سلم ��ه المن�صب لمحارب ��ة الف�ساد وا�ص�ل�اح الو�ضع
االقت�ص ��ادي للبالد" .وا�ض ��اف ان "التفوي�ض لم يجن
ثم ��اره وما ح�صل حتى االن هو �سوء ادارة ،والتقييم
النيابي للعمل الحكومي هو ان ن�سب الإنجاز ال تتعدى
ال� �ـ  ."%17واو�ضح طلوب ��ي ان "التقييم لم ي�صدر عن
جه ��ة او كتل ��ة حزبي ��ة لتتحج ��ج الحكوم ��ة بتعر�ضها

ل�ضغ ��ط الأحزاب" ،مبينا ان "التقرير والتقييم �صدرا
ع ��ن مجل�س النواب باجماع جمي ��ع الكتل" .وتابع ان
"الكاظم ��ي يمتل ��ك �سلطة عليا وم�سخ ��رة لديه جميع
االمكاني ��ات ومن المعي ��ب التحجج بالأح ��زاب وعدم
الق ��درة عل ��ى العم ��ل" ،الفت ��ا ال ��ى ان "لجن ��ة مكافحة
الف�س ��اد الت ��ي �شكلها لم ت ��ر النور باي مل ��ف ولم تطح
باي من الر�ؤو�س الكبيرة للف�ساد".
وكان رئي� ��س الجمهوري ��ة بره ��م �صالح ،ق ��د بحث في
وق ��ت �سابق ،ملف ا�سترداد الأموال العراقية المهربة،
وذلك خ�ل�ال ا�ستقباله رئي�س هيئة النزاهة عالء جواد
حمي ��د ،ونائب رئي�س هيئة االدع ��اء العام ،ومدير عام
اال�سترداد ف ��ي هيئة النزاهة ،ومدير ع ��ام التحقيقات
ف ��ي الهيئ ��ة .وذكر بي ��ان لرئا�س ��ة الجمهوري ��ة تلقت
(الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن ��ه "ف ��ي م�سته ��ل اللق ��اء �أكد
رئي� ��س الجمهوري ��ة على ال ��دور المهم ال ��ذي ت�ضطلع
ب ��ه هيئة النزاهة واالدع ��اء العام ف ��ي مكافحة الف�ساد
وغ�سيل الأموال وا�سترداد الأموال العراقية المهربة،
وبالتكام ��ل م ��ع باقي الدوائ ��ر ذات العالق ��ة" ،م�شددا
عل ��ى ان "الحف ��اظ عل ��ى �أم ��وال الدول ��ة وغل ��ق منافذ
الف�س ��اد وا�سترداد الأم ��وال المنهوبة و�إيق ��اف الهدر
العام بات اليوم مهمة وطنية".
ولف ��ت �صال ��ح بح�س ��ب البي ��ان� ،إل ��ى "خط ��ر الف�س ��اد
ف ��ي تغذية �أعم ��ال العن ��ف والإره ��اب ،و�إ�ضعاف دور
الم�ؤ�س�سات في تلبية احتياجات المواطنين ،والت�أثير
�سلب� � ًا عل ��ى فر�ص اال�ستثم ��ار في البلد" ،م�ش ��دد ًا على
"�أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة
الف�ساد ،والك�شف عن الأموال المهربة والفا�سدين عبر
التن�سي ��ق م ��ع البل ��دان وم�ؤ�س�سات المجتم ��ع الدولي
ذات العالق ��ة ،واال�ستعان ��ة بالخب ��رات والتج ��ارب
الدولية في هذا ال�صدد" .و�أ�ضاف البيان� ،أن "رئي�س
الجمهوري ��ة ا�ستم ��ع �إلى ا�ستعرا�ض م ��ن رئي�س هيئة
النزاهة ونائ ��ب رئي�س هيئة االدعاء العام ،حول �سير
عمل الهيئتين ،و�أكد دعمه لكل الجهود التي ت�صب في
تحقي ��ق اهداف ا�ستئ�صال الف�س ��اد ،ووقف هدر المال
الع ��ام ،وتحقي ��ق ال�شفافي ��ة والنزاهة ف ��ي م�ؤ�س�سات
الدول ��ة ،كما وجه الرئي�س بعق ��د االجتماعات الدورية
م ��ع المعنيين لغر�ض تفعيل ا�سترداد ما تم تهريبه من
االموال ومالحقة الفا�سدين".
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CNOOC Iraq LTD
�شركة �سينوك العراق املحدودة

Invitation for Bids (IFB)
Tender : General Tender to Buying the VACCINE & SERUM
Tender No.: VACC 1 / 2021 on the recent Iraqi Federal Budget
IFB Number: 1
1. The Ministry of Health / Environment/ The State Company for
Marketing Drug and Medical Appliances (Kimadia) invites the a bidders
qualified to present the tenders that sealed & signer for contracting on
supplying of medicine.
2. Will be adoption measures of public bidding in the process of tender
where allowed to take part of all bidders from Countries eligible legally
as specified in the Document of bidding.
3. Interested eligible bidders may obtain further information's from
Ministry of Health / Environment/ The State Company for Marketing
Drug and Medical Appliances
(Kimadia) / Drug media department & the public Relations- 5th floor /
position of MOH (ministry of Health), E-mail : (dg@kimadia.iq) & kimadia
website is (www.kimadia.iq) and inspect the bidding documents at the
address given below from (8:30 AM) to (2:30 PM] at Baghdad time.
4. Bidders must meet the requirements of qualifications including the
legal technical and financial requirements as mentioned in Bidding
Documents. A margin of preference for the pharmaceutical will be
adopted from suppliers / national factories goods. Additional details
shall be specified in the bidding documents (see the clause (30)
priority national from the instructions to bidders & clause (30) from bid
informations sheet.
5. The interested bidders could purchase the complete set of bidding
documents in English or Arabic Language upon submission of a written
application to the address below and after payment of a non-refundable
fee with lump sum as follows:
A- (1.000.000) one million Iraqi Dinar of the tender that less than
(1.000.000) Dollars.
B- (2.000.000) Two million Iraqi Dinar for the tender that more than
(1.000.000) Dinar.
Otherwise the offer will be neglected.
The way of payment this duty will be cash & the Bidding Document will
be sent as state in ITB (Instruction To Bidders.) & the bidder who is
previously participated in the re-announced bid to submit the previous
purchasing receipt with the tender documents.
6- Announcement date of this tender will be on 5/ 1 / 2021 and the date
of conference convening will be on 4/ 2/ 2021 for responding the inquire
of the participants against the tender.
Bids must be delivered at or before the end of formal work on (7 / 2/
2021). The late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence
of the bidders' representatives who choose to attend in person at the
address below.
The date of opening the tender will be the day after closing date in
Kimadia and in publicly form.
All bids must be accompanied by a Bid Security at ratio 1 % from
the estimated cost on condition issued from Iraqi dependable bank

according to report issued from the Iraqi central bank for the bank
financial performance & it depend on:
a- the primary insurance (Bid Bond) for the tender's applicant will not be
accepted unless they are inform of guarantee letter or legalize check of
svtjh & the swift of a guarantee letter or direct bond are not accepted.
b- Bid Bond should submit by the bidder or any of the share holders of
the company or companies participate under contract for the benefit of
contracting party as mentioned in attached sample in bidding Forms /
part 4th .
c- Public companies exempt from submitting the bid bond & letter of
guarantee good execution stipulated by instruction of implementation
the contracts (no. 2) year 2014.
d- the bond issued from company which contracted with it or with
its legal authorized for issuing the bond under formal & certified
authorization.
e- the submitting of bond should attached with litter of legalized issuing
(private & secret) send to ministry of Health / Environment / the State
Company for Marketing Drug Medical Appliances (kimadia) by the bank
who issued the bond.
F- the bond should not conditional & for the favor of the ministry of
Health / Environment / The State Company For Marketing Drug Medical
Appliances (Kimadia).
g- the bond must issued by two languages (Arabic & English).
h- the primary insurance will be confiscated for who to be the successful
upon his abstain for signing the contract after the notification with
awarding matter & all other legal procedures will be taken against
him that indicated in these instructions & confiscate the bid bonds for
those who referred to him the tender when withdraw its bid during the
period of validity after the closing of tender or refused correction on his
calculations mistakes in tender & its reflection or awarding decision
& take legal actions set forth in the instructions of implementation the
Government contracts against him.
i- the duration of validity of bid bonds be valid until after the end of
validity tender specified in the documents of tender.
7- the address(es) referred to above is Baghdad / bab – Almadhm
Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing
Drug Medical Appliances (Kimadia) / 6th floor / Financial Dept. to submit
the bid bond or Receipt & Opening the offers to submit the tenders.
Tel.: 4157667, Mobil: 707705419074
Switchboard : 8, 7, 5, 4158401 (Switchboard with 4 line)
Contracting Entity The Ministry of Health / Environment / The State
Company For Marketing Drug Medical Appliances (Kimadia)
Contracting Authority : PH. ALI HASAN AL-BALDAWI.
Title : Director General of the State Company for Marketing Drug
Medical Appliances (Kimadia)
Signature : (Singned)

االعــــالن

 مناق�صة عامة ل�شراء م�صول ولقاح: املناق�صة
 على املوازنة اجلاريةVACC 1 / 2021 : مناق�صة رقم
الع��راق مبوجب نش��رة يصدرها البنك املركزي العراقي ع��ن الكفاءة املالية
:للمصرف ويعتمد ما يلي
 ال تقب��ل التأمين��ات األولي��ة ملقدمي العطاءات إال إذا كانت على ش��كل-أ
خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان
.او كفالة مباشرة
 تق��دم التأمين��ات االولية من قبل مقدم العطاء او (أي من املس��اهمني-ب
في الشركة او الشركات املش��اركة مبوجب عقد مشاركة) ملصلحة جهة
. القسم الرابع/ التعاقد وكما في النموذج املرفق في مستندات العطاء
 تعفى الش��ركات العامة م��ن تقدمي التأمينات االولي��ة وخطاب ضمان-ج
2 حس��ن التنفيذ املنصوص عليها وحس��ب تعليمات تنفي��ذ العقود رقم
.2014 لسنة
 تصدر الكفالة بأمر الشركة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا ً الصدار-د
.الكفالة ومبوجب تخويل رسمي مصدق
 تقت��رن الكفالة بكتاب صحة صدور (س��ري وش��خصي) يرس��ل إلى-ه��ـ
الش��ركة العامة لتسويق األدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا) من قبل
.املصرف املصدر للكفالة
 ان تك��ون غير مش��روطة ولصال��ح الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية-و
.)واملستلزمات الطبية (كيماديا
. ان تكون صادرة باللغتني العربية واالنكليزية-ز
 يت��م مصادرة التأمينات األولية ملن ترس��و علي��ه املناقصة عند نكوله-ح
عن توقيع العق��د بعد التبليغ بأمر االحالة وتتخ��ذ بحقه كافة االجراءات
القانوني��ة األخ��رى املنص��وص عليها في ه��ذه التعليمات ويت��م مصادرة
التأمينات األولية ملن حتال إليه املناقصة عند سحب مقدم العطاء لعطائه
خ�لال فترة نفاذيته بعد غل��ق املناقصة او رفض التصحي��ح على اخطائه
احلسابية في العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات
.القانونية املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية
 تك��ون مدة نفاذية التأمينات األولية س��ارية إلى م��ا بعد انتهاء نفاذية-ط
.العطاء احملدد في وثائق املناقصة
ً
/  العناوين املش��ار اليها س��ابقا هي بغداد – باب املعظ��م وزارة الصحة.1
) الش��ركة العامة لتسويق االدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا/ البيئة
 القس��م املالي لتقدمي التأمينات األولية او جلنة استالم/ الطابق الس��ادس
: رقم هات��ف النقال،4157667 :وفت��ح العروض لتق��دمي العطاءات هات��ف
 بدالة ذات اربعة خطوط4158401 ،5 ، 7 ، 8 :  هاتف البدالة، 07705419074
.
 الش��ركة العامة لتس��ويق/  البيئة/  وزارة الصحة:جه��ة التعاق��د
.)األدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا
 الصيدالني علي حسن البلداوي:سلطة التعاقد
 مدير عام الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية واملس��تلزمات:املنصب
.)الطبية (كيماديا
) (موقع:التوقيع
) 2020 / / ( : التاريخ

1 :رقم كتاب الدعوة
 الش��ركة العام��ة لتس��ويق األدوي��ة/  البيئ��ة/  تدع��و وزارة الصح��ة.1
واملس��تلزمات الطبي��ة (كيمادي��ا) مقدم��ي العط��اءات املؤهل�ين لتقدمي
.)العطاءات اخملتومة واملوقعة للتعاقد (لتجهيز األدوية
 سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح.2
باملش��اركة جلمي��ع مقدم��ي العطاءات من ال��دول املؤهلة قانوني �ا ً كما مت
.حتديده في وثيقة املناقصة
ميك��ن ملقدمي العطاءات املهتمني ومن ذوي األهلية القانونية احلصول على
 الش��ركة العامة لتس��ويق/  البيئة/ معلوم��ات إضاف��ة من وزارة الصحة
 قس��م االعالم الدوائي والعالقات/ )األدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا
dg@ العام��ة – الطاب��ق اخلام��س مق��ر وزارة الصح��ة البري��د االلكتروني
 واالطالع علىwww.kimadia.iq  واملوقع االلكترون��ي لكيمادياkimadia.iq
وثائق املناقصة على العنوان أدناه من الساعة الثامنة والنصف صباحا ً إلى
.الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد
:  عل��ى مقدمي العطاءات ان يس��توفوا متطلبات املؤه�لات مبا في ذلك.3
املتطلب��ات القانوني��ة والفنية واملالية وكم��ا مذكور في وثائ��ق املناقصة
وس��وف يعتمد هامش أفضلية للس��لع الصيدالنية م��ن اجملهزين املصانع
احمللي�ين إن التفاصي��ل اإلضافية يتم حتديده��ا في وثائ��ق املناقصة (انظر
 األفضلية احمللية من تعليمات إلى مقدمي العطاءات) والفقرة/ 30 الفقرة
.) من ورقة بيانات العطاء30(
 ميك��ن ملقدم��ي العط��اءات املهتمني ش��راء اجملموع��ة الكامل��ة لوثائق.4
املناقص��ة باللغة اإلنكليزي��ة أو العربية عند تقدمي اس��تمارة حتريرية على
العن��وان أدناه وبعد تس��ديد الرس��م غير القابل لالس��ترداد مببلغ مقطوع
:وكالتالي
. مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر-أ
. مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها على مليون دوالر-ب
.وبخالفه فان العروض سوف تهمل
ً
 سوف يتم ارس��ال وثائق املناقصة.طريقة دفع هذا الرس��م س��تكون نقدا
وكم��ا مش��ار إليها ف��ي تعليمات مقدم��ي العطاء وعلى مق��دم العطاء
الذي س��بق له االش��تراك في املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الشراء
.السابق لها مع وثائق العطاء
 وس��يكون تاري��خ انعقاد املؤمتر2021/ 1 / 5  تاري��خ اع�لان املناقصة يوم.5
2021/ 2 /4 اخلاص باالجابة على استفس��ارات املشاركني في املناقصة يوم
) لغاية2021/2/7( يتم تس��ليم العطاءات على العن��وان ادناه عند او قب��ل
نهاية الدوام الرس��مي س��وف يتم رف��ض العطاءات املتأخرة س��يتم فتح
العط��اءات بحض��ور ممثلني عن مقدمي العط��اءات الذين اخت��اروا احلضور
ش��خصيا ً على العن��وان ادناه ويكون موع��د فتح العط��اءات اليوم التالي
م��ن يوم غلق املناقص��ة في مقر كيماديا وبصورة علني��ة ودعوة املناقصني
.للحضور في يوم الفتح العلني
)يجب على جميع العطاءات ان تُرفق بضمان للعطاء (املبلغ بالدينار العراقي
 من الكلف��ة التخمينية تكون صادرة م��ن مصرف معتمد في% 1 بقيم��ة
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جراء ارتفاع �سعر �صرف الدوالر

اللجنة المالية :ثالثة خيارات لفر�ض
ال�ضريبة على رواتب الموظفين

زيادة �أ�سعار الأدوية تلقي بظاللها
على �أ�صحاب الأمرا�ض المزمنة
 املدى  /بغداد

�ساهم رفع �أ�سعار �صرف الدوالر
في العراق برفع �أ�سعار الأدوية
في ال�صيدليات .وكانت �شريحة
"�أ�صحاب المزمنة" هي الأكثر
ت�ضرراً من هذا االرتفاع ،فهم
م�ضطرون ل�شراء �أدويتهم ب�صورة
دورية.

زيادة مبقدار 20%
بدوره ��ا ،تق ��ر نقاب ��ة ال�صيادل ��ة بارتف ��اع �أ�سعار
الأدوية يف الأ�سواق بن�سب ��ة  ،20%م�ؤكدة �أنها
ال ت�ستطي ��ع حما�سبة ال�صيدلي ��ات �أو �إلزامها ب�أي
�إجراء.
وق ��ال النائ ��ب الث ��اين لنقي ��ب ال�صيادل ��ة �أجم ��د
ح�سي ��ب �إن "نحو  90باملئة من الأدوية املوجودة
بالقطاع اخلا�ص �أو يف امل�ست�شفيات �أو العيادات
ال�شعبي ��ة واملراك ��ز ال�صحي ��ة ،م�ست ��وردة وم ��ن
منا�شئ خمتلف ��ة ،لأن املعام ��ل الدوائية يف البالد

ال ت�ستطيع �أن تلبي احتياجات ال�سوق املحلية".
و�أ�ض ��اف �أن "طريق ��ة التعامل مع ه ��ذه ال�شركات
عن ��د �شراء الأدوية عن طريق وكالئها املوجودين
بالعراق واملكاتب العلمي ��ة ،يكون ب�أ�سلوب الدفع
بال ��دوالر� ،إ�ضافة اىل دخول امل ��واد ب�سل�سلة بيع
معين ��ة من املكت ��ب الإعالمي الدوائ ��ي اىل املذخر
ال ��ذي بدوره يبيعه بالعملة ال�صعبة" ،م�شري ًا اىل
�أن "املعامل املحلية ت�أث ��رت بارتفاع الدوالر كون
موادها الأولية اخلام م�ستوردة".
وب�ي�ن ح�سي ��ب �أن "النقاب ��ة �أ�س�س ��ت منظوم ��ة
الت�سعرية بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة ،من خالل
تنظي ��م بيع الأدوية من املكات ��ب العلمية للمذاخر
ومنه ��ا اىل ال�صيدلي ��ات بالدين ��ار العراق ��ي من ��ذ
الع ��ام  ،2017بي ��د �أن الدوالر بق ��ي م�سيطر ًا على
الت�سعرية ب�سبب اال�سترياد".
وتاب ��ع �أن "الت�ضارب الذي ح�ص ��ل م�ؤخر ًا ب�سعر
ال ��دوالر� ،أ ّثر يف �سعر ال ��دواء وحقق زيادة ت�صل
م ��ن  17.5اىل  20باملئ ��ة ،م ��ا ا�ضط ��ر امل�ست ��ورد
اىل رف ��ع �أ�سع ��اره وكذل ��ك �صاح ��ب املذخ ��ر على
ال�صيدلي ��ة ،والأخ�ي�ر رف ��ع �سع ��ر ال ��دواء عل ��ى
املواط ��ن الب�سيط ،ما انعك� ��س ب�شكل �سلبي عليه،
م�ستبع ��د ًا وج ��ود �أي دور لل�صي ��ديل �أو �صاح ��ب
املكتب �أو املذخر بهذا املو�ضوع".

 بغداد  /املدى

ومفاجئ� � ًا ،وله ��ذا مل ت�ستط ��ع النقاب ��ة حما�سب ��ة
ال�صيدالين �أو �إلزامه ب�إجراءات تفوق طاقته".

قائمة ا�سا�سية
اىل ذل ��ك ،قال املتحدث ب�إ�سم وزارة ال�صحة �سيف
الب ��در �إن م�س�ؤولي ��ة وزارة ال�صح ��ة تقت�صر على
توفري "القائمة الأ�سا�سية للأدوية والتي تت�ضمن
�أكرث م ��ن  530فقرة عالجية لأ�صح ��اب الأمرا�ض
ال�سرطانية والف�شل الكلوي".
و�أ�ض ��اف البدر يف حديث لـ"امل ��دى" �أن "الوزارة
جنح ��ت بتوف�ي�ر القائم ��ة اال�سا�سي ��ة للأدوي ��ة
باملج ��ان وبن�س ��ب قيا�سي ��ة خ�ل�ال ال�سن ��وات
املا�ضي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "ال ��وزارة تتعاون مع
نقاب ��ة ال�صيادل ��ة ب�ش�أن ت�سعرية ال ��دواء لتخفيف
ال�ضغط عن كاهل املواطن".
وتاب ��ع �أن "فئ ��ات املجتمع تف�ضل �ش ��راء الأدوية
واحل�ص ��ول عل ��ى اخلدم ��ات الطبي ��ة م ��ن القطاع
اخلا�ص وهذا الأمور موجود يف كل دول العامل".
ولف ��ت اىل �أن "التوج ��ه الع ��ام لل ��وزارة هو دعم
ال�صناع ��ة املحلي ��ة والع ��راق جنح ب�صن ��ع بع�ض
الأدوية اخلا�صة بفايرو�س كورونا وفق ًا ملقايي�س
عاملية".
فيم ��ا يك�ش ��ف ال�صي ��دالين حمم ��د ال�شم ��ري ،عن
ارتفاع بع�ض �أ�سعار الأدوية بن�سبة .% 25
و�أ�ض ��اف يف حديث ��ه لـ"امل ��دى"� ،أن "ق ��رار رف ��ع
قرار مباغت
ً
ً
و�أك ��د �أن "ق ��رار رفع �أ�سعار ال�ص ��رف جاء مباغتا �ص ��رف الدوالر خاط ��ئ" ،داعي� �ا "وزارة ال�صحة

من الشارع

�أبو زياد من �صيانة
املحركات النفاثة �إىل ت�صليح
"ال�صوبات" النفطية
 املدى  /بغداد
يف حم ��ل مظلم تفوح منه رائحة النف ��ط وزيوت املحركات ،يجل�س
�أب ��و زي ��اد م ��ع بع� ��ض الأدوات املنزلي ��ة املعطلة والتي ي ��داوم على
ت�صليحها.
و�أب ��و زي ��اد ،نقي ��ب يف اجلي� ��ش العراق ��ي كان يعم ��ل ب�صف ��ة "فني
طائرات" قبل تقاعده يف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
"�أ�صل ��ح الطي ��ارة م ��ن الر�أ�س للذيل" يق ��ول �أبو زي ��اد ،وي�ضيف
"ه ��ذه اخل�ب�رة مل ت� ِأت من فراغ فخالل م�سريتي املهنية لدي �أكرث
من � 2000ساعة طريان".
وبع ��د العام  2003ولج عامل الت�صليح وهو عامل "ال يليق مب�سريته
املهنية" على حد تعبريه.
ويو�ضح �أنه �أجرب على ممار�سة هذه املهنة ملواجهة م�صاعب احلياة
وتوفر لقمة العي�ش لعائلته.
وي�ؤكد �أن "عملي تراجع بالفرتة الأخرية ب�سبب الأزمة االقت�صادية
التي مير بها العراق" ،م�شري ًا اىل �أن �ضعف نظره يف عينه الي�سرى
�إثر على عمله ب�صورة كبرية خا�صة و�أنه ال ميلك ثمن �إجراء عملية
جراحية لها.
وخ�ل�ال ف�ت�رة تف�ش ��ي جائح ��ة كورون ��ا ،ا�ضط ��ر �أب ��و زي ��اد لإنفاق
خمزون ��ه املايل الذي جمعه من عمله خ�ل�ال عام  2019بعد ا�صابته
بالفايرو�س وقطع رحلة عالجية امتدت على خم�سة �أ�شهر.
وعن ��د �س�ؤاله ما �إذا كان يفكر بتوريث هذه املهنة اىل ابنائه ،حاول
الب ��كاء لكن الزمن جفف منابع عين ��اه�" ..أوالدي ماتوا مب�ضاعفات
�أمرا�ض القلب وتركوا يل �أوجاع الزمن" يجيب ب�صوت متح�شرج".

الخطوط الجوية لـ"
املدى  /بغداد
مل ين � ُ�ج قط ��اع الط�ي�ران يف الع ��راق م ��ن
تداعيات فايرو�س كورونا� ،إذ �أجرب �شركة
اخلطوط اجلوي ��ة على �إيق ��اف الرحالت
الداخلي ��ة واخلارجي ��ة وا�ستئنافه ��ا يف
فرتات �سابقة.
ويف الرابع والع�شري ��ن من كانون الأول
 2020ق ��رر الع ��راق وق ��ف الرح�ل�ات
اجلوي ��ة م ��ع ثم ��اين دول (بريطاني ��ا
وجن ��وب �أفريقيا و�أ�سرتالي ��ا والدامنرك
و�إي ��ران والياب ��ان وبلجي ��كا وهولن ��دا)
ب�سب ��ب انت�ش ��ار ال�سالل ��ة اجلدي ��دة م ��ن
فايرو�س كورونا يف هذه الدول.
وخ�ل�ال الأ�شه ��ر الأربع ��ة الأخ�ي�رة م ��ن
 2020حتولت �شركة اخلطوط اجلوية

اقتصادية

ونقاب ��ة ال�صيادل ��ة اىل �إيجاد حلول له ��ذه الأزمة
كتحديد �سعر �صرف ثابت خا�ص ب�أ�سعار الأدوية
�أو ت�سعريها بالدينار العراقي".
و�أو�ض ��ح �أن "املر�ض ��ى ب�ص ��ورة عام ��ة يف�ضلون
الأدوية الأجنبي ��ة امل�ستوردة على ح�ساب املحلية
ال�صنع".
�أم ��ا ال�صي ��دالين �أحم ��د �س ��امل ف�أنه يع ��زو ارتفاع
�أ�سع ��ار الأدوي ��ة اىل اعتم ��اد �آلي ��ة الدف ��ع بالآجل
بالن�سبة للمذاخر يف تعاملها مع ال�صيدليات.
وي�ش�ي�ر يف حديث ��ه لـ"امل ��دى" اىل �أن "ت�سدي ��د
فوات�ي�ر �أغل ��ب ال�صيدلي ��ات يك ��ون بالآج ��ل �أي
ت�شرتي الأدوية وتدف ��ع ح�سابها بعد فرتة زمنية
لك ��ن ب�سع ��ر ال�ص ��رف ال ��ذي يك ��ون علي ��ه حلظ ��ة
الت�سديد".
كم ��ا �أك ��د �أن "بع�ض ال�صيدلي ��ات حاولت احلفاظ
عل ��ى اال�سع ��ار باالتف ��اق م ��ع املذاخر" ،مبين� � ًا �أن
"الفئ ��ة االك�ث�ر ت�ضرر ًا ه ��م ا�صح ��اب االمرا�ض
املزمنة".
وتابع �أن نقابة ال�صيادلة حاولت ايجد حال م�ؤقت
لهذه االزمة وهو اعتماد �سعر �صرف  1270دينار
لل ��دوالر الواحد ولغاي ��ة  15كانون الثاين 2021
وبعدها يعتمد �سعر ال�صرف اجلديد".
و�أ�ست ��درك �أن �أ�سع ��ار الأدوي ��ة مل ت�شهد قفزة يف
الأ�سعار ف ��كل الزيادات ترتاوح ب�ي�ن 500ـ1000
دينار".
م ��ن جهته ،دع ��ا نقيب ال�صيادل ��ة م�صطفى الهيتي
احلكومة اىل اعتم ��اد ما ي�سمى بالدوالر الدوائي
وهو تثبيت �سعر الدواء كما كان �سابق ًا.
وق ��ال الهيتي �إن "تغيري �سعر �صرف الدوالر �أدى
اىل تغيري �أ�سعار �أغل ��ب املواد ومنها الدواء لذلك
طالبن ��ا احلكومة بتثبي ��ت �سعر ال ��دوالر كما كان
�سابق� � ًا حت ��ت م�سمى (ال ��دوالر الدوائ ��ي) وبهذه
احلالة لن يكلف الدولة املبالغ الكبري".
و�أ�ضاف �أنه "يف حال طبق هذا الأمر فان املواطن
�سيح�صل على الدواء ب�سعر مقبول ،ويتم ت�سجيل
الأدوي ��ة املوج ��ودة يف ال�س ��وق ب�ش ��كل نظام ��ي
وبهذه العملية �سنح�صل على دواء �آمن وفعال".
ب ��دوره ،ك�ش ��ف ع�ض ��و جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئ ��ة
النيابي ��ة ح�س ��ن خالط ��ي ،ع ��ن جه ��ود "نيابي ��ة"
حثيث ��ة تبذله ��ا م ��ع وزارة ال�صح ��ة يف �إن�ش ��اء
منظومة �سيطرة على �أ�سعار الدواء.
وقال خالط ��ي �إن "جلن ��ة ال�صح ��ة النيابية تدعم
�أي خط ��وات من �ش�أنها و�ض ��ع �سيطرة التكرونية
بارك ��ود معني لأ�سع ��ار كل دواء يب ��اع يف املذاخر
وال�صيدليات".
و�أ�ش ��ار خالط ��ي �إىل �أن "هن ��اك حت ��رك ًا لإن�ش ��اء
�سيط ��رة كاملة م ��ن �ش�أنها امل�ساهم ��ة يف ا�ستقرار
�أ�سع ��ار ال ��دواء خ�صو�ص ًا امل�ست ��وردة وانعكا�سها
على �أ�صحاب ذوي الدخل املحدود".
وذكر �أبو حممد (متقاعد)� ،أن �سعر دواءه اخلا�ص
مبر�ض ال�سكري زاد مبقدار  2000دينار عراقي.
و�أ�ضاف يف حدي ��ث لـ"املدى" �أن "�أ�سعار الأدوية
تتفاوت ب�ي�ن �صيدلية و�أخ ��رى" ،داعي ًا "اجلهات
املعني ��ة بفر�ض رقابة عل ��ى ال�صيدلي ��ات لتوحيد
الت�سعرية الدوائية".

ك�شف ع�ضو اللجن ��ة املالية ،جمال كوجر ،عن
�أن جمل� ��س الن ��واب �سيجري الق ��راءة الأوىل
مل�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة
االحتادي ��ة ل�سن ��ة  ،2021و�أن هن ��اك ثالث ��ة
خي ��ارات لفر� ��ض �ضريبة الدخ ��ل على رواتب
املوظفني.
وق ��ال كوج ��ر ويف ت�صري ��ح �صحف ��ي تابعته
(امل ��دى) �إن "جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي
�سي�ست�أن ��ف جل�سات ��ه الأ�سب ��وع املقب ��ل ،ومن
املق ��رر �أن جت ��ري الق ��راءة الأوىل مل�س ��ودة
م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة االحتادي ��ة
ل�سن ��ة  ،2021بع ��د �أن ح�ص ��ل كل النواب على
ن�سخة من م�شروع القانون".
وب�ش� ��أن فر� ��ض "�ضريب ��ة دخ ��ل عل ��ى رواتب
املوظف�ي�ن" يف موازن ��ة � ،2021أ�ش ��ار �إىل �أن
"هناك ثالثة خي ��ارات لفر�ض �ضريبة الدخل
على رواتب املوظفني".
و�أو�ضح كوجر �أن "اخليار الأول هو امل�صادقة
على ما ج ��اء يف م�شروع قانون املوازنة الذي
قدمت ��ه احلكوم ��ة االحتادية ملجل� ��س النواب،

والثاين ،رف�ض فر�ض هذه ال�ضريبة كما حدث
مع رواتب املتقاعدين ،والثالث� ،أن يتم تعديل
كمية ون�سبة ال�ضريبة".
م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة االحتادي ��ة
العراقي ��ة ل�سن ��ة  ،2021وال ��ذي �ص ��ادق عليه
جمل� ��س ال ��وزراء االحت ��ادي العراقي يف (21
كان ��ون الأول  )2020ورفع ��ه �إىل جمل� ��س
الن ��واب ،يفر� ��ض �ضريبة الدخ ��ل على رواتب
جميع متقا�ضي الرواتب يف العراق ،ي�ستثنى
منه ��ا من كان �إجمايل دخله ال�شهري � 500ألف
دينار �أو �أقل.
وت�ستقط ��ع  % 10ع ��ن كل م ��ن ي�ت�راوح دخله
ال�شه ��ري ب�ي�ن � 500ألف وملي ��ون دينار (لكن
ال� �ـ� 500ألف الأوىل غ�ي�ر م�شمولة بال�ضريبة)
وتفر�ض بن�سبة  % 20على من يتقا�ضى راتب ًا
يرتاوح ب�ي�ن مليون وملي ��ون ون�صف مليون
دين ��ار عراقي و  % 30ع ��ن كل ما زاد عن 1.5
مليون دينار.
ه ��ذه ال�ضريب ��ة ت�شم ��ل املتقاعدي ��ن املدني�ي�ن
والع�سكري�ي�ن وبنف� ��س الن�س ��ب .كم ��ا تفر�ض
�ضريب ��ة  % 10مقطوع ��ة عل ��ى املكاف� ��آت
التقاعدية ومكاف�آت نهاية اخلدمة.

تقرير من الق�ضاء حول التحقيقات
بملف مزاد العملة :توجيه �إلى المحاكم
و�أوامر �ضد تجار
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف قا� ��ض م�س� ��ؤول ،ي ��وم �أم� ��س ،وج ��ود
خمالف ��ات قانوني ��ة كب�ي�رة وعملي ��ات تهريب
للعملة الأجنبية للخارج.
وذكر تقري ��ر ن�شرته �صحيف ��ة الق�ضاء وتابعه
(امل ��دى) �إن جمل� ��س الق�ض ��اء وج ��ه حماك ��م
التحقي ��ق باتخاذ الإج ��راءات القانونية بحق
كل م ��ن ت�سب ��ب بال�ض ��رر باالقت�ص ��اد الوطني
من جتار العملة الأجنبية والتجار املحتكرين
للب�ضائع وال�سلع.
وذك ��ر القا�ض ��ي املخت� ��ص ،وفق التقري ��ر� ،أن
"التحقي ��ق الذي و�صل مراحل متقدمة ك�شف
ع ��ن عملي ��ات غري قانوني ��ة وحتاي ��ل وتزوير
لال�شرتاك يف مزاد بيع العملة وتهريب العملة
الأجنبية خارج البلد".
وق ��ررت حمكم ��ة حتقي ��ق الر�صاف ��ة املخت�صة
بالنظ ��ر يف ق�ضاي ��ا النزاهة وغ�سي ��ل الأموال
واجلرمي ��ة االقت�صادي ��ة اتخ ��اذ الإج ��راءات
القانوني ��ة بح ��ق ثالث ��ة ع�ش ��ر م�صرف ��ا ع ��ن
خمالف ��ات دخ ��ول م ��زاد العمل ��ة دون تق ��دمي
ت�صاري ��ح كمركي ��ة ت�ؤي ��د دخ ��ول الب�ضائ ��ع
والتحا�س ��ب ال�ضريبي ووجود �شبهات تزوير
وثائق تتعلق بذلك.
وك�شفت هيئة النزاهة ،يف وقت �سابق ،نتائج
تق�صيها مراحل بيع ال ��دوالر مبزاد نافذة بيع
ّ
العمل ��ة ،فيما دع ��ت ّ
ل�سن قان ��ون مينع خروج
خا�صة ل�ضمان
الأموال �إال مبوافق � ٍ
�ات ر�سم َّي ٍة َّ

ال�سيطرة عليها ومنع غ�سيلها.
ودع ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة االحتاد َّي ��ة يف بي ��ان،
بيانات مُتكامل ٍة
�إىل "الإ�س ��راع ب�إن�شاء قاع ��دة
ٍ
(الأمتتة) يف الهيئ ��ة العامة للكمارك ،وربطها
بجمي ��ع الدوائ ��ر الت ��ي له ��ا عالق ��ة بعمل َّي ��ة
اال�ست�ي�راد ودخول الب�ضائ ��ع ،التي من �ش�أنها
منع التالعب والتزوير والهدر باملال العام".
و�أ�ش ��ارت الهيئ ��ة� ،إىل �أن "فري ��ق عم � ٍ�ل م ��ن
تقرير
دائ ��رة الوقاي ��ة يف الهيئة �أو�ص ��ى ،يف ٍ
�أع� �دَّه حول الزيارات التي ق ��ام بها �إىل (البنك
املرك ��زي العراق ��ي ٍّ
وكل م ��ن الهيئ ��ة العام ��ة
لل�ضرائب والكمارك وهيئة املنافذ احلدوديَّة،
�إ�ضاف ��ة �إىل دائرت ��ي العالق ��ات االقت�صاد َّي ��ة
اخلارج َّي ��ة ومُ�سجّ ��ل ال�ش ��ركات يف وزارة
التج ��ارة)؛ لت�سليط ال�ضوء عل ��ى مراحل بيع
ال ��دوالر والأث ��ر االقت�صادي وامل ��ايل املُتح ّقق
منه".
و�أو�ص ��ى تقري ��ر الهيئ ��ة ،ب� �ـ "�ض ��رورة �إعادة
العم ��ل بكت ��اب مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء يف
�ات
 2015/3/24املُت�ض ِّم ��ن ا�ستقط ��اع ت�أمين � ٍ
خا�ص� � ٍة بالر�س ��وم الكمرك َّي ��ة بن�سب ��ة ()% 5
َّ
خا�ص� � ٍة ب�ضريبة الدخل
وا�ستقط ��اع ت� ٍ
أمينات َّ
بن�سب ��ة ( ،)% 3عل ��ى �أن جت ��ري ت�سويته ��ا
الحق� � ًا م ��ن قبل الهيئت�ي�ن العا َّمت�ي�ن لل�ضرائب
والكم ��ارك ،ف�ض�ل ً�ا عن العمل عل ��ى ِّ
�سن قانون
مين ��ع خ ��روج الأم ��وال �إىل خ ��ارج الب�ل�اد �إال
خا�ص� � ٍة؛ ل�ضمان ال�سيطرة
مبوافق � ٍ
�ات ر�سم َّي ٍة َّ
عليها ومنع غ�سيلها".

" :نعمل على تعظيم �إيرادات ال�شركة في  2021وتقديم خدمات �أف�ضل
اىل "�شركة خا�سرة" ،بح�سب وزير النقل
نا�صر ال�شبلي.
وع ��زا ال�شبل ��ي ه ��ذه اخل�س ��ارة اىل
"تداعي ��ات تف�ش ��ي فايرو� ��س كورون ��ا"،
م�ش�ي�ر ًا اىل "وزارت ��ه مل ت�سج ��ل �إع�ل�ان
�إفال�س لأي �شركة طريان عراقية خا�صة".
ب ��دوره ،قال م�س�ؤول العالقات اخلارجية
يف اخلط ��وط اجلوي ��ة العراقي ��ة ح�س�ي�ن
جليل� ،إن ما تعر�ضت له اخلطوط اجلوية
العراقية تعر�ضت له �أغلب �شركات ال�سفر
وال�سياحة العاملية.
و�أ�ض ��اف يف حديث لـ"املدى"� ،أن "�شركة
اخلطوط اجلوية العراقي ��ة ورغم الأزمة
الت ��ي و ّلده ��ا فايرو� ��س كورون ��ا �إال �أنه ��ا
ت�سرح
جنحت باملحافظة على كادرها ومل ّ
ع ّماله ��ا مث ��ل م ��ا فعل ��ت بع� ��ض ال�شركات

العاملية".
و�أك ��د �أن "ال�شرك ��ة تعم ��ل خ�ل�ال الف�ت�رة
املقب ��ل عل ��ى تعظي ��م �إيراداته ��ا وفق� � ًا
خلط ��وات واثق ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا �أو توف ��ر
خدمات �إ�ضافية للمواطنني".
وتابع جليل �أن "واحدة من هذه اخلطوات
هي فت ��ح بع�ض خطوط الطريان املتوقفة
بالإ�ضافة اىل ا�ستح ��داث خطوط جديدة
بعد ح�صول موافقة رئا�سة الوزراء".
وذك ��ر �أن "ال�شرك ��ة حققت �أك�ث�ر من 18
ملي ��ون دوالر خ�ل�ال الرب ��ع الأخ�ي�ر م ��ن
."2020
ب ��دوره ،ق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي با�سم
انط ��وان �إن �شرك ��ة اخلط ��وط اجلوي ��ة
العراقي ��ة ما ت ��زال ُتدار بعقلي ��ة حكومية
فه ��ي تعاين من الروت�ي�ن والبريوقراطية

وفر�ض الإرادات ال�سيا�سية على عملها.
و�أ�ضاف يف حديث لـ"املدى" �أن "ال�شركة
يج ��ب �أن تهت ��م �أك�ث�ر ب ��الإدارة وتق ��دمي
عرو� ��ض تناف�سية تتعلق بتخفي�ض �أجور
الرحالت".
وب�ي�ن �أن "القوان�ي�ن احلكومي ��ة تكب ��ل
عم ��ل ال�شرك ��ة فه ��ي تع ��اين م ��ن الروتني
والبريوقراطي ��ة وفر� ��ض الإرادات
ال�سيا�سية على �أداء بع�ض �أعمالها".
و�ش� �دّد انط ��وان على "�ض ��رورة االعتناء
مبوظف ��ي ال�شرك ��ة وزجه ��م ب ��دورات
تدريبية خارج الوطن".
فيم ��ا ،قال ع�ض ��و جمل�س الن ��واب جا�سم
البخات ��ي� ،إن خ�سائر الق�سم التجاري يف
اخلط ��وط اجلوي ��ة العراقي ��ة خ�ل�ال �آخر
خم�س �سنوات تقدر بـ 55مليون دوالر.

و�أ�ض ��اف البخات ��ي يف ت�صري ��ح �أورده
التلفزي ��ون الر�سم ��ي واطلع ��ت علي ��ه
"امل ��دى"� ،أن "الق�س ��م التج ��اري يف
اخلطوط اجلوية العراقية كان يحقق يف
الع ��ام  2014بح ��دود  76مليون دوالر
�سنوي ًا".
وتاب ��ع �أن "املبال ��غ كان ��ت ت�ساه ��م ب�س ��د
روات ��ب العامل�ي�ن يف �شرك ��ة اخلط ��وط
اجلوية العراقية".
و�أ�شار البخات ��ي اىل �أن "�إيرادات الق�سم
التج ��اري بلغ ��ت  76ملي ��ون دوالر يف
الع ��ام  2014لكنه ��ا تراجع ��ت خ�ل�ال
اخلم� ��س �سنوات الأخرية اىل  21مليون
دوالر" ،حمم�ل ً�ا الإدارات املتعاقبة للق�سم
التجاري م�س�ؤولية الرتاجع احلا�صل يف
الأرباح.

عمان تفاو�ض بغداد لتجديد عقد �شراء النفط
ّ

�سومو :ريعية االقت�صاد العراقي �أثرت على مفاو�ضاتنا مع �أوبك
بغداد  /املدى
ق ��ال مع ��اون مدير ع ��ام �شرك ��ة ت�سويق
النف ��ط العراق ��ي (�سوم ��و) عل ��ي ن ��زار،
�إن ريعي ��ة االقت�ص ��اد العراق ��ي �أ�ضعفت
املفاو�ض العراقي خ�ل�ال مفاو�ضاته مع
�أوبك يف بداية .2020
وذك ��ر ن ��زار يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �أن
"ريعية االقت�صاد العراق واعتماده على
الإي ��رادات النفطي ��ة �أ�ضعف ��ت املفاو�ض
العراق ��ي وحدّدت ��ه ب�إجت ��اه ع ��دم رف�ض

الدخ ��ول باالتف ��اق اخلا� ��ص بتخفي� ��ض
الإنتاج النفطي".
و�أ�ضاف �أن "االلتزام ب�إتفاق �أوبك ي�ؤثر
عل ��ى اي ��ردات الع ��راق م ��ن النف ��ط لكنه
ي�ساه ��م يف دعم �أ�سع ��ار النف ��ط العاملية
ويع ��زز ا�ستقرارها ،مبين� � ًا �أننا "نبحث
ع ��ن عم�ل�اء قادرين عل ��ى �ش ��راء نفوطنا
ب�أ�سع ��ار ترف ��د ميزانية الدول ��ة بالعملة
ال�صعبة".
و�أ�شار نزار اىل �أنه "يف حال لو مل يلتزم
الع ��راق ب�إتف ��اق �أوب ��ك ال�ساب ��ق لهبطت

�أ�سعار نفطه ملا دون الـ 10دوالرات".
م ��ن جان ��ب �آخر� ،أك ��دت �شرك ��ة ت�سويق
النف ��ط "�سومو" ،يوم �أم� ��س� ،أن الأردن
يفاو� ��ض الع ��راق ب�ش� ��أن �ش ��راء النف ��ط
اخل ��ام م ��رة �أخ ��رى بع ��د انته ��اء العق ��د
ال�سابق.
وق ��ال مدي ��ر ال�شركة ع�ل�اء اليا�سري يف
حدي ��ث �صحف ��ي� ،إن الع ��راق مل ي�ص ��در
النف ��ط اخلام خ�ل�ال �شهر كان ��ون الأول
النتهاء فرتة عقد تزوي ��د الأردن بالنفط
اخلام ،مبين ��ا ان االردن تتفاو�ض حاليا

مع العراق ب�ش�أن جتديد العقد.
وا�ض ��اف اليا�س ��ري "�سيتم خ�ل�ال العقد
اجلدي ��د حتدي ��د الكمي ��ات النفطي ��ة
امل�صدرة لالردن وف�ت�رة العقد" ،متوقعا
ان "يت ��م جتدي ��د العقد واالع�ل�ان ب�شكل
ر�سميا قريبا".
ومل ي�ست ��ورد االردن النف ��ط اخل ��ام من
الع ��راق خالل �شهر كانون االول املا�ضي
يف ح�ي�ن ا�ستورد ما مق ��داره � 252ألف
برميل يف ت�شرين الثاين املا�ضي.
وكان الأردن تلق ��ى يف �أيل ��ول 2019

�أوىل �شحناته مبوجب اتفاق ل�شراء 10
�آالف برميل يوميا م ��ن النفط اخلام من
حق ��ول كرك ��وك لتلبي ��ة جزء م ��ن الطلب
املحل ��ي قب ��ل ان يوقفها يف �شه ��ري ايار
وحزي ��ران نتيج ��ة انخفا� ��ض ا�سع ��ار
النفط ،ليعاود اال�سترياد مرة اخرى يف
�شهر ايلول املا�ضي
يذك ��ر ان الع ��راق ي�ص ��در النف ��ط اخلام
ب�أ�سع ��ار تف�ضيلي ��ة اىل االردن ع�ب�ر
ال�شاحنات احلو�ضي ��ات ومبعدل تقريبا
 10االف برميل يوميا.
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بدعم وتمويل من قبل م�ؤ�س�سة ،كير  ، CAREالت�شيكية للم�ساعدات االن�سانية الخارجية
�سيتم تنفيذ م�شروع ي�ستمر ل�ستة ا�شهر يهدف ال�ستعادة منظومة تجهيز مياه ال�شرب
في احياء الزنجيلي والغزالني في الجانب الغربي من مدينة المو�صل مع تح�سين �شبكة
الت�صريف ال�صحي فيها وذلك خدمة للنازحين المحليين والعائدين في تلك المناطق
والبالغ عددهم بحدود � 47,500شخ�ص.

م�ساعدات دولية ال�ستعادة منظومة تجهيز
مياه ال�شرب للجانب الغربي من المو�صل
ترجمة حامد �أحمد
ا�ستهدف امل�شروع مناطق �صنفت من قبل
دائرة املياه على انها ذات اولوية ق�صوى
وبحاج ��ة الع ��ادة ت�أهيل وجتدي ��د البنية
التحتية ل�شبكة املي ��اه .ال�سلطات املحلية
بحاج ��ة لدع ��م م ��ن متربع�ي�ن ومنظمات
ان�سانية لغر�ض توف�ي�ر حلول م�ستدامة
من خدمات جتهيز مياه لتمكني النازحني
العائدين من اال�ستقرار .
و�سي�شمل امل�شروع اي�ضا توعية ال�سكان
املحليني باملمار�س ��ات ال�صحية واحلفاظ
عل ��ى النظافة من خ�ل�ال ا�ستخ ��دام مياه
�صاحل ��ة لل�ش ��رب يف اع ��داد الطع ��ام
واال�ستخدام ��ات ال�شخ�صي ��ة املتع ��ددة
وبالتايل ت�ساهم هذه املمار�سات ال�صحية
بتقليل ن�سبة االمرا�ض الناجمة عن املياه
امللوث ��ة .و�سيوفر امل�شروع �أي�ضا و�سائل
ومع ��دات النظاف ��ة م ��ن عج�ل�ات قمام ��ة
وعجالت تنظي ��ف ال�شوارع ت�ستخدم يف
حمالت تنظيف عند اكتمال امل�شروع .
وا�ستن ��د امل�شروع على قاع ��دة معلومات
ع ��ن االحتياج ��ات جمع ��ت م ��ن اه ��ايل
املناط ��ق واالحي ��اء امل�شمول ��ة بالتطوير
من خ�ل�ال لقاءات معه ��م .ومت تنفيذ هذه
املهمة من قبل مديرية مياه املو�صل بلقاء
عائالت من حمل ��ة الزجنيلي والغزالين.
وبعده ��ا مت ��ت مراجع ��ة �آراء النا� ��س

املحلي�ي�ن واجاباتهم ح ��ول امل�شاكل التي
يواجهونه ��ا يف احل�صول مي ��اه �صاحلة
لل�ش ��رب وكذل ��ك عط ��ل وتهال ��ك �شب ��كات
الت�صريف ال�صحي .
 % 66من االه ��ايل الذين اخذت �آرا�ؤهم
كانوا من املقيم�ي�ن يف حني  % 30منهم
كان ��وا م ��ن العائدي ��ن الذين رجع ��وا بعد
مغادرته ��م املخيم ��ات .واغلبهم كانوا من
العوائ ��ل وا�ش ��ار  % 63منه ��م اىل عدم
وجود مدار�س مكتمل ��ة .معدل عدد افراد
العائل ��ة ي�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن  4اف ��راد اىل
�سبعة افراد و ان  24%من تلك العوائل
ي�ت�راوح عدد افرادها ما بني  8اىل ع�شرة
اف ��راد وان  % 12م ��ن العوائ ��ل تت�أل ��ف
م ��ن اك�ث�ر م ��ن ع�ش ��رة اف ��راد يف العائلة
الواحدة .
ويه ��دف امل�ش ��روع عن ��د اكتمال ��ه اىل
تقلي�ص ع ��دد اال�صاب ��ات ب�أمرا�ض تلوث
املياه والتي ت�شتمل على حاالت اال�سهال
واالمرا�ض اجللدي ��ة واملالريا وامرا�ض
الع�ي�ن .وا�شتمل ��ت اال�سئل ��ة املوجه ��ة
لالهايل يف اال�ستط�ل�اع على اال�ستف�سار
منه ��م اذا كان اح ��د اف ��راد العائل ��ة ق ��د
تعر� ��ض لأمرا�ض ناجتة ع ��ن تلوث املياه
او التل ��وث البيئي الناجم عن عدم وجود
�شبكات �صرف �صحي .
املعلوم ��ات الت ��ي ي�ستن ��د له ��ا امل�ش ��روع
تعطي انطباعا عن االحتياجات ال�سكانية

من الإجراءات ال�صحية املطلوب تطبيقها
وتوفريه ��ا % 19 .م ��ن االهايل اجابوا
ب ��ان فردا واح ��دا على االقل م ��ن عائلتهم
ا�صيب مبر�ض متعلق برداءة نوعية املاء
والتل ��وث البيئ ��ي الناجم عن ع ��دم توفر
�شبكة ت�صري ��ف �صحية .وتبني من خالل
املعلومات ان ��ه لي�ست هن ��اك خدمة ازالة
املي ��اه الثقيلة واالفتقار له ��ا ،هذا ال�شيء
مقل ��ق الن ��ه م�ص ��در الإ�صاب ��ة بامرا� ��ض
ناجم ��ة ع ��ن التل ��وث .وا�ش ��ار اه ��ايل
منطقت ��ي الزجنيلي والغ ��زالين اىل عدم
وج ��و د �صيانة ل�شبك ��ة ال�صرف ال�صحي
وان هناك عجلتني فقط خم�ص�صتني لهذا
الغر� ��ض حي ��ث ان البلدي ��ة م�س�ؤولة عن
هذه املهم ��ة ولكن خدمات رف ��ع النفايات
مل ت�ستمر ب�شكل متوا�صل مما ي�ؤدي اىل
تراكم النفايات .
ويهدف امل�شروع اىل اخذ هذه االجابات
بنظ ��ر االعتب ��ار لغر� ��ض توف�ي�ر ادراك
اف�ض ��ل عن الو�ض ��ع القائم عل ��ى االر�ض
فيم ��ا يتعل ��ق بتجهي ��ز املي ��اه وخدم ��ات
ال�ص ��رف ال�صحي يف املناط ��ق امل�شمولة
بالتطوي ��ر خلدم ��ة اه ��ايل تل ��ك املناطق
وحتقي ��ق اله ��دف املن�شود م ��ن امل�شروع
وهو �سهول ��ة احل�صول على نوعية مياه
�آمن ��ة ونظيف ��ة والتغلب عل ��ى التحديات
املتمثل ��ة بتجدي ��د �شب ��كات ال�ص ��رف
ال�صحي وكذل ��ك توفري توعي ��ة للعوائل

كورونا دفع مليوين عائلة عراقية
حتت خط الفقر

 املدى /وكاالت
�أو�ض ��ح م�ست�ش ��ار رئي� ��س الوزراء
العراق ��ي لل�ش�ؤون املالي ��ة �أن ن�سبة
الفق ��ر يف البالد بلغت  30باملئة من
جمموع ال�سكان.
ونقل عن ،مظهر حمم ��د �صالح� ،أن
ن�سبة الفقر ارتفع ��ت �إىل ن�سبة 30
باملئ ��ة بني �أفراد ال�شع ��ب العراقي،
م�ش�ي�را �إىل �أن ب�ي�ن �أولئك الفقراء،
"مهج ��رون قدم ��اء وعاطل ��ون عن
العم ��ل� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن هنالك �أكرث
من مليوين عائل ��ة� ،أ�ضيفت نتيجة
جائح ��ة كورون ��ا الت ��ي اجتاح ��ت
العامل".
وت�ش�ي�ر ه ��ذه الن�سب ��ة �إىل ارتف ��اع
كب�ي�ر للغاي ��ة يف �أع ��داد الفق ��راء،
فبح�سب بيان ��ات ر�سمية ف�إن ن�سبة
الفق ��ر يف الع ��راق مل تك ��ن تتجاوز
 15يف املئ ��ة يف الع ��ام ،2013
وو�صلت �إىل  22يف املئة يف ال�سنة
التي تلته.
و�أظه ��ر م�سح الفق ��ر لعام � 2018أن
حمافظة املثنى التي تعد ثاين �أكرب
حمافظ ��ة يف الب�ل�اد ،تع ��د الأوىل
ب�أعلى ن�سبة فق ��ر ت�صل �إىل  52يف
املئة ،والتي تليها الديوانية  48يف
املئة ومي�سان  45يف املئة وذي قار
 44يف املئة.
وبلغ ��ت ن�سب ��ة الفق ��ر يف حمافظة
نينوى  37.7يف املئة ،تليها دياىل
 22.5يف املئة ،وا�سط  19يف املئة،
�ص�ل�اح الدين  18يف املئ ��ة ،الأنبار
 17يف املئ ��ة ،الب�صرة  16يف املئة،

النج ��ف  12.5يف املئة ،كربالء 12
يف املئة ،بابل  11يف املئة.

وكان ��ت ن�سب ��ة الفق ��ر الأق ��ل يف
العا�صمة بغداد  10يف املئة ،تليها،
ده ��وك  8.5يف املئ ��ة ،كركوك 7.6
يف املئة� ،أربيل  6.7يف املئة.
ويعترب الع ��راق من ال ��دول الغنية
بالنف ��ط وال�ث�روات واملعدني ��ة
والزراعي ��ة ،غ�ي�ر �أن ف�ش ��ل
احلكوم ��ات املتعاقبة �أدخلت البالد
يف دوام ��ة من الأزم ��ات ال�سيا�سية
وم ��ا تبعها م ��ن ك ��وارث اقت�صادية
ترك ��ت �آثاره ��ا القا�سية عل ��ى �أبناء
ال�شع ��ب ،بح�س ��ب �آراء الكث�ي�ر من
اخل�ب�راء واملراقبني .لك ��ن العراق
باملرتب ��ة  12يف الئح ��ة البل ��دان
الأك�ث�ر ف�س ��ادا يف الع ��امل بح�س ��ب
منظمة ال�شفافية الدولية.
ورغم الغلي ��ان ال�شعب ��ي يف البالد
ال ��ذي �أنت ��ج احتجاج ��ات مطلبي ��ة
مناه�ض ��ة للف�س ��اد �أودت بحي ��اة
املئات �إال �أن الإجراءات احلكومية
يف الب�ل�اد ال ترق ��ى �إىل م�ست ��وى
الأزم ��ة وهي بال ��كاد تط ��ال �صغار
الفا�سدين ومل تقرتب حتى الآن من
كبار امل�س�ؤول�ي�ن املتهمني بالف�ساد،
يف �أح ��د �أك�ث�ر البل ��دان ف�س ��ادا يف
العامل ،وفق تقرير لفران�س بر�س.
وت�ش�ي�ر اخلب�ي�رة االقت�صادي ��ة،
�سالم �سمي�سم ،اىل �أن "ن�سبة الفقر
يف الع ��راق �أعلى بكث�ي�ر من املعلن
عن ��ه م ��ن قب ��ل اجله ��ات الر�سمية،
وذل ��ك ك ��ون �أن الب�ل�اد تع ��اين م ��ن
ارتفاع ن�سبته قب ��ل انت�شار جائحة

كورونا وانهيار �أ�سعار النفط وفق
معايري �صن ��دوق البنك الدويل ،ما
يعن ��ي �أن ن�سب ��ة الفق ��ر يف العراق
تبل ��غ نحو  % 40ورمبا ت�صل يف
مناط ��ق �إىل  ، ."% 50و�أ�ضاف ��ت
�أن "الرتاج ��ع الكب�ي�ر ال ��ذي �شهده
االقت�ص ��اد العراقي ،ج ��راء جائحة
كورون ��ا وانهي ��ار �أ�سع ��ار النف ��ط
وعجز م ��ايل جت ��اوز  50تريليون
دين ��ار� ،أث ��ر ب�ش ��كل الف ��ت وكب�ي�ر
عل ��ى �شرائح كب�ي�رة م ��ن ال�سكان،
حتول ��ت فيه ��ا عائ�ل�ات كث�ي�رة �إىل
حت ��ت خ ��ط الفق ��ر ،فيم ��ا حتول ��ت
ال�شرائ ��ح الت ��ي تعي� ��ش حتت خط
الفق ��ر �إىل م�ستوي ��ات خطرة ت�صل
حلد املجاعة".
و�أ�شارت �سمي�سم �إىل �أن "كثريا من
الأ�سر العراقية بحاجة �إىل �إعانات
مالي ��ة ودع ��م غذائ ��ي ملن ��ع حدوث
كارث ��ة �إن�ساني ��ة ته ��دد املجتم ��ع
العرقي ،لذلك ف� ��إن احلكومة ملزمة
بتق ��دمي �إعان ��ات مالي ��ة حقيقي ��ة
وتفعي ��ل البطاق ��ة التمويني ��ة م ��ن
خ�ل�ال توزي ��ع املف ��ردات الغذائي ��ة
ب�شكل �صحي ��ح ومتكام ��ل ،منوهة
�إىل �أنه حتى اللحظة اقت�صر تقدمي
املعونات االجتماعية على منظمات
املجتمع املدين والف ��رق التطوعية
م ��ن املدني�ي�ن ،وال دور للحكوم ��ة
العراقية يذكر يف ذلك".
وت�ش�ي�ر تقديرات ر�سمية �إىل تبخر
�أك�ث�ر من  450ملي ��ار دوالر يف 16
عاما يف العراق ب�سبب الف�ساد.
ا.ف.ب

ب�ض ��رورة اتب ��اع ار�ش ��ادات النظافة من
خالل جل�سات عل ��ى م�ستوى رب العائلة
ومن يعيلهم .
وبالتن�سيق بني م�ؤ�س�س ��ة كري الت�شيكية
ودائرة مي ��اه املو�ص ��ل مت جمع وحتليل
خم� ��س نوعي ��ات م ��ن املي ��اه يف كل م ��ن
منطقت ��ي الزجنيل ��ي والغ ��زالين وم ��ن
اماك ��ن خمتلف ��ة .ومت اج ��راء الفح� ��ص
على ه ��ذه العينات لتحدي ��د اخل�صائ�ص
الكيمياوي ��ة والبايولوجي ��ة ليتم تالفيها
ومعاجلتها خالل تنفيذ امل�شروع .
الغالبية من اهايل الزجنيلي والغزالين
والت ��ي تبل ��غ ن�سبته ��م بح ��دود % 85
قال ��وا انهم كان ��وا يح�صلون عل ��ى املياه
لأغرا� ��ض الغ�س ��ل والطب ��خ وغ�س ��ل
املالب� ��س والتنظي ��ف وذل ��ك ع�ب�ر �شبكة
مي ��اه اال�سال ��ة .واغلبه ��م قال ��وا انه ��م
ي�ستخدمون هذه املي ��اه لل�شرب يف حني
ذكر  % 15منهم فقط بانهم ي�ستخدمون
مياه القناين املعدنية لل�شرب .
اما عن ا�ستقرار جتهيز املياه اىل البيوت
فان  % 32من الذين ا�ستطلعت �آرا�ؤهم
قال ��وا انه ��م يح�صل ��ون عل ��ى امل ��اء خالل
ي ��وم واحد م ��ن اال�سب ��وع يف ح�ي�ن ذكر هناك انقطاعات متكررة بتجهيز املياه  .بالأمرا� ��ض الت ��ي ت�سببه ��ا املي ��اه امللوثة العناي ��ة بالنظاف ��ة يع ��دان ام ��ران مهمان
�آخ ��رون من الغ ��زالين والزجنيل ��ي انهم وت�ش�ي�ر امل�ؤ�س�س ��ة الت�شيكي ��ة اىل ان ��ه وكذل ��ك اج ��راءات الوقاي ��ة م ��ن تف�ش ��ي لتاليف كثري م ��ن الأمرا�ض وهو ما يركز
يح�صل ��ون عل ��ى املياه كل �ست ��ة ايام .مع م ��ن خ�ل�ال املعلوم ��ات الت ��ي مت جمعه ��ا وباء كورونا و�ض ��رورة اتباع اجراءات عليه هذا امل�شروع .
ذل ��ك ف ��ان الغالبي ��ة العظمى ذك ��روا انهم من اه ��ايل مناط ��ق غرب ��ي املو�صل تبني التعقي ��م والنظاف ��ة يف ممار�سات العي�ش
عن م�ؤ�س�سة  CAREالت�شيكية
يح�صل ��ون عل ��ى م ��ا يكفي لل�ش ��رب ولكن بان هن ��اك فج ��وات يف االدراك واملعرفة اليومي ��ة .احل�ص ��ول على مي ��اه نقية مع

اليوني�سيف %94 :من الآباء يف�ضلون تلقي �أوالدهم الدرو�س في ال�صف
و�أظهر اال�ستبيان بان التحديات الرئي�سة
 ترجمة :املدى
التي مت حتديدها فيما يتعلق بالتعليم عن
بعد هو الو�صول املحدد النرتنيت ،حيث
ب�ي�ن  % 74من الآباء املج ��االت املحدودة
للتوا�ص ��ل م ��ع االنرتني ��ت يف ح�ي�ن ب�ي�ن
 62%منه ��م عدم ت�أقلم االطف ��ال مع تقنية
التعلي ��م ع�ب�ر االنرتني ��ت ،وب�ي�ن % 54
اجرت منظمة اليون�سيف
منه ��م افتقار اوالدهم الجه ��زة احلا�سوب
ا�ستطالعا �شمل  303عائالت
و�صعوبة توفريها .اما التعليم عن طريق
التلفاز من خالل فقرة الربنامج الرتبوي
مختلفة من  11محافظة
ف ��ان  74%م ��ن الآب ��اء قال ��وا ان الطف ��ل
في العراق للتعرف على ما
�سيكون قلي ��ل الرتكيز واالنتب ��اه على ما
يف�ضلونه من و�سيلة تعليم
ي�شرحه املدر�س .
من
و�سط اجراءات الوقاية
وكان الع ��ام الدرا�س ��ي اجلدي ��د 2020
تف�شي وباء كورونا وتحديد
–  2021ق ��د ب ��د�أ مع �ش ��روط الدمج بني
الدوام بيوم درا�سي واحد،
التعلي ��م املدر�س ��ي والتعلي ��م ع ��ن بع ��د
وتبين ان  % 94من االهالي
وذل ��ك ا�ستجاب ��ة الج ��راءات الوقاي ��ة من
وب ��اء كورونا .ومتا�شيا م ��ع خطة العمل
والآباء الذين اجريت لقاءات
امل�شرتك ��ة التي وقع ��ت يف ت�شرين الثاين
معهم يف�ضلون تلقي اوالدهم
الدرو�س والتعليم في المدر�سة  ،2020ف ��ان كال من منظم ��ة اليوني�سيف
ومنظم ��ة برنامج الغذاء ال ��دويل يعمالن
ولي�س عبر و�سائل االت�صال
�سوي ��ة لتن�سي ��ق جهودهما يف دعم تعليم
واالنترنيت .
اطفال املدار� ��س واملحافظة على �صحتهم
ومنوه ��م .وم ��ن اج ��ل الع ��ودة لربنام ��ج
التعلي ��م عملت تلك املنظمت ��ان على تنفيذ
ه ��ذا اال�ستط�ل�اع جلم ��ع معلوم ��ات ع ��ن
جتربة االطف ��ال لهذه الطريقة يف التعليم
عن بعد داخ ��ل البيت و�آراء ابائهم ومدى

تف�ضيلهم لعودة االطفال اىل املدر�سة .
مت جم ��ع املعلوم ��ات من خ�ل�ال ات�صاالت
هاتفي ��ة ومقاب�ل�ات م ��ن قب ��ل اط ��راف
ثالث ��ة وذل ��ك بانتق ��اء  303عائ�ل�ات
ب�ش ��كل ع�شوائ ��ي ع�ب�ر  11حمافظ ��ة عرب
الع ��راق وه ��ي كل م ��ن نين ��وى واالنب ��ار
وكرك ��وك ووا�سط ودياىل و�صالح الدين
والقاد�سي ��ة ومي�س ��ان وذي ق ��ار واملثن ��ى
والب�صرة .
رغم تف�شي وب ��اء كورونا امل�ستجد كوفيد
–  19ف�ض ��ل  94%م ��ن االه ��ايل والآباء
الذين ا�ستطلع ��ت �آرا�ؤهم ان يكون تعليم
اوالده ��م يف املدر�س ��ة ،خ�صو�ص ��ا �أولئك
الذي ��ن يعي�شون يف مناط ��ق ريفية .بينما
اع ��رب  % 29م ��ن الآب ��اء ع ��ن تف�ضيله ��م
اال�ستم ��رار بتعلي ��م اوالده ��م بانف�سه ��م
داخ ��ل البي ��ت .وهذا ال ��ر�أي الث ��اين كان
متعلقا باملدن احل�ضرية فقط .
وخ�ل�ال �أي ��ام غل ��ق املدار� ��س يف الف�صل
االخ�ي�ر م ��ن ال�سن ��ة الدرا�سي ��ة 2019-
 ،2020ف ��ان  % 75م ��ن ط�ل�اب املرحل ��ة
االبتدائي ��ة توا�صلوا م ��ع التعليم عن بعد
مب�ساع ��دة �آبائه ��م .ولكن م�ساع ��دة الآباء
كانت اقل مع طالب املراحل املنتهية .
وخالل الف�ت�رة الزمنية نف�سها فان غالبية
االطف ��ال ،والت ��ي تبل ��غ ن�سبته ��م 65%
ق�ض ��وا اقل من �ساع ��ة ون�صف باليوم يف
التعلم داخل البيت او مل يق�ضوا اي وقت

اب ��دا .يف حني بلغت ن�سبة الذين يق�ضون
اكرث م ��ن �ساعة ون�صف تعلي ��م يف البيت
بحدود . % 35
التح ��دي االك�ب�ر مل ��ا يق ��ارب م ��ن % 75
م ��ن الآب ��اء كان يف حمدودي ��ة و�صوله ��م
لالنرتني ��ت ،خ�صو�ص ��ا الذي ��ن يعي�شون
يف مناط ��ق ريفي ��ة ،ويل ��ي ذل ��ك حت ��دي
انتب ��اه االطف ��ال وقل ��ة ا�صغائه ��م للتعليم
ع�ب�ر االنرتني ��ت وبلغ ��ت ن�سبتهم .% 62
وتو�ضح ان التعليم عن بعد لي�س بو�سيلة
جذاب ��ة بالن�سب ��ة لالطف ��ال يف الو�ض ��ع
احلايل ،وهناك عامل �آخر وهو عدم توفر
اجهزة احلا�س ��وب واحلا�سوب املحمول،
البتوب ،حيث بني ذلك  % 54من العوائل
وغالبيتهم من �سكنة املناطق الريفية .
�أما التعليم بطريقة قناة التعليم الرتبوي
ع�ب�ر التلفاز فق ��د اعرب  % 74م ��ن الآباء
قل ��ة انتب ��اه اوالده ��م مل ��ا يقدم ��ه املدر�س
وهذا ي�شكل حتديا �آخر اما التعليم داخل
املدر�سة كو�سيلة بديلة ،هذا دون اال�شارة
اىل �ضع ��ف البث التلفزيوين يف ق�سم من
املناطق الريفية النائية ب�شكل خا�ص .
اغل ��ب العوائ ��ل التي مت اج ��راء مقابالت
معهم والذين تبلغ ن�سبتهم  % 92اعربوا
ع ��ن رغبته ��م بار�س ��ال اطفالهم م ��ن جديد
للمدار� ��س ،يف ح�ي�ن كان  % 8منهم حذر
م ��ن خم ��اوف تعر�ضهم لع ��دوى فايرو�س
كورون ��ا .يف ت�شرين الثاين  2020اعرب
اكرث من  % 60م ��ن الآباء عن اطمئنانهم
بار�سال اوالده ��م للمدار�س ،وكان القرار
بفتح املدار�س مرحب لديهم .
اك�ث�ر م ��ن  % 97م ��ن الآب ��اء اعرب ��وا عن
قلقه ��م م ��ن تراج ��ع امل�ست ��وى التعليم ��ي
واالكادمي ��ي الوالده ��م .يف ح�ي�ن اع ��رب
 54%م ��ن الآب ��اء ع ��ن قلقه ��م م ��ن ان ذلك
�سيك ��ون له ت�أثري نف�س ��ي واجتماعي على
ابنائهم .
يف املناط ��ق الريفي ��ة كان قل ��ق الآباء من
تعر� ��ض اوالده ��م لرتاج ��ع بامل�ست ��وى
العلمي و�سوء ممار�س ��ات اجتماعية .من
ناحي ��ة اخ ��رى اع ��رب �آباء ع ��ن ترحيبهم
باتخ ��اذ املدار� ��س اج ��راءات ا�ضافي ��ة
للوقاية من مر�ض كورونا والتي جتعلهم
اك�ث�ر اطمئن ��ان عل ��ى ع ��ودة اوالده ��م
للمدر�س ��ة .وا�شتمل ��ت ه ��ذه االج ��راءات
على حتديد ع ��دد الطالب يف كل �صف مع
ارت ��داء الكمام ��ات والكف ��وف واجراءات
التعقيم وكذلك اعطاء الطالب الذي تظهر
عليه اعرا�ض وباء كورونا اجازة ملدة 14
يوما .
اال�ستط�ل�اع ب�ي�ن ب� ��أن الآب ��اء متحم�سني
الر�س ��ال اوالده ��م م ��رة اخ ��رى للمدر�سة
ولهم ا�سبابهم الوا�ضح ��ة لذلك ملا البتعاد
الطال ��ب ع ��ن املدر�س ��ة م ��ن �آث ��ار حتد من
معدل م�ستواه العلمي واالكادميي .
عن موقع ريليف ويب
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رياضة
بعبارة أخرى

�سر الأخطبوط املايل و�سراديب الأوملبية الوطنية!
ك�شف عن ّ

ال�سهالني  :ثالثية اتفاق م�سقط من خارج العمومية ..واالنتخابات
بعد طوكيو لت�صفير الإ�شكاالت ونب�ش ّ
الملفات!

 علي رياح

�شياطين  ..ومـواطـنون!

� أع�������ض���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي ر���ض��خ��وا ل��ت��ه��دي��د ���س��رم��د ف���ي ب��ي��ت ح��م��ودي
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

�أك ��د جزائ ��ر ال�س ��هالين ،املدي ��ر التنفيذي
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة� ،أن واحدة من
ِ�س ��مات املرحل ��ة الأوملبي ��ة الأخ�ي�رة ه ��ي
عدم ال�ش ��فافية وغي ��اب املعلوم ��ة والطرق
البولي�س ��ية ال�س� � ّرية املهيمن ��ة عل ��ى �أغل ��ب
الإج ��راءات ،وت�س� � ّرب بع� ��ض الأ�س ��رار
الغريب ��ة ملل ّف ��ات خط�ي�رة بعد ح�ي�ن و�آخر،
كا�ش ��ف ًا عن �أن ما بعد الإقرار باتفاق م�سقط
لن يبقى �ش ��يء ا�سمه كتلة �س ��رمد عبدالإله
�أو كتل ��ة رع ��د حم ��ودي ،ف ��الأول �س ��يغادر
العم ��ل الأوملب ��ي نهائي� � ًا النتهاك ��ه مدوّ ن ��ة
خللق الريا�ض ��ي والثاين �سيكون ّ
ا ُ
مر�شحا
النتخابات متهيدية �أ�سوة بالآخرين.
خ�ص به (املدى)
وقال ال�سهالين يف حديث ّ
":م ��ا يتع ّل ��ق بنتائج اجتماع م�س ��قط الذي
ج ��رى يف  16كان ��ون الأول  ،2020مل يكن
هنالك تعتي ��م ،بل اخت�ل�اف يف املعلومات،
فالأطراف التي ح�ضرت االجتماع مل حت ّرر
خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ض ��ية اتفاق� � ًا ر�س ��مي ًا عن
م�ض ��مونه لغاي ��ة  31كان ��ون الأول ،2020
حي ��ث �أبرق ��ت اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة
واملجل� ��س الأوملب ��ي الآ�س ��يوي حم�ض ��ر
االتف ��اق النهائ ��ي لالجتم ��اع وال ��ذي دخل
حيّز التنفيذ بعد توقيع ر�ؤ�س ��اء االحتادات
الأوملبي ��ة على الإق ��رار بفقرات ��ه وااللتزام
بتنفيذه ��ا ،واملت�ض ��من االع�ت�راف بالقرار
الق�ض ��ائي ب�إلغ ��اء االنتخاب ��ات واالعرتاف
بر�س ��التي اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة يف
 20و 27ت�ش ��رين الث ��اين  2020اللت�ي�ن
�أ�ش ��ارتا اىل �إلغ ��اء االنتخاب ��ات لتعار� ��ض
�إجراءاته ��ا م ��ع ق ��رار جلن ��ة الأخالقي ��ات
والنظ ��ام الداخل ��ي ّ
لرت�ش ��ح ع�ض ��و اىل
اجلمعية العمومية متو ّرط بانتهاك مدوّ نة
ا ُ
خللق الريا�ض ��ي ،و�آخر لديه جنحة خم ّلة
بال�ش ��رف ،الأمر الذي ح�س ��م مغادرة �سرمد
عبدالإل ��ه و�ش ��عالن عبدالكاظ ��م العم ��ل
الأوملبي ب�شكل نهائي"!
وا�س ��تدرك "يف مفارقة غريبة مت ت�أييد هذا
االتفاق من قبل �أع�ض ��اء كثريين يف كابينة
�س ��رمد عبدالإل ��ه ممّا يزي ��د يف توكيد حالة
خلخل ��ة املواق ��ف عل ��ى ح�س ��اب امل�ص ��الح!
وت�ض� �مّن االتفاق �أي�ض� � ًا االلت ��زام بامليثاق
الأوملب ��ي والنظ ��ام الداخل ��ي يف جُمم ��ل
الإج ��راءات الالحق ��ة وتفوي� ��ض حم ��ودي
ودرج ��ال بتعيني جلنة من ثالثة �أ�ش ��خا�ص
محُ ايدي ��ن يديرون العمل ملدة ثالثة �أ�ش ��هر
جترى خاللها االنتخابات" .
اللجنة الثالثية

و�أو�ض ��ح ال�س ��هالين "�أ�ص ��بحت اجلمعي ��ة
العمومي ��ة متم ّثل ��ة بر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات
الأوملبية والبالغة  25رئي�س� � ًا هي �ص ��احبة
القرار ،ومن ي�ضع خرائط املرحلة القادمة،
�أم ��ا ت�ش ��كيل اللجن ��ة الثالثي ��ة و�آلياتها فلم
ترد يف �أي ن�ص م ��ن النظام الداخلي وهي
تخ�ض ��ع ملوافق ��ة رع ��د بالتنحّ ��ي لكونه مت
ت�س ��ميته بقرار املكتب التنفي ��ذي للأوملبية
الدولي ��ة يف  27ت�ش ��رين الث ��اين ،2020
وكذلك اتفاق م�س ��قط كان ��ون الأول ،2020
وق ��د ارت� ��أى امل ّتفق ��ون �ض ��رورة �إخ ��راج
�أع�ض ��ائها م ��ن اجلمعية العمومية ل�ض ��مان

احليادي ��ة الت ��ي م ��ا تع ��وّ د عليه ��ا عبدالإله
طيل ��ة م�س�ي�رته يف اخلم� ��س �س ��نوات
الأوملبية املا�ض ��ية ،وهي لي�س ��ت عائق ًا بعد
امل�س ��تحدثات الأخ�ي�رة للأح ��داث وتغي�ي�ر
موازي ��نالت�أث�ي�ربالق ��رار".
ر�سالة التخويل

وذك ��ر �أن "اللجنة الأوملبي ��ة الدولية دقيقة
ج ��د ًا يف �إجراءاته ��ا ،فر�س ��الة ال�س ��ابع من
مت ��وز  2020التي خوّ لت حمودي حماور ًا
ويدي ��ر �إج ��راءات اللجن ��ة الأوملبية وافقت
عليها اجلمعية العمومية باجتماع ر�س ��مي
فر�ض ��ت ُه خارط ��ة الطري ��ق الت ��ي وردت يف
الر�س ��الة ،وبذلك يكون االع�ت�راف بالقرار
الق�ض ��ائي ب�إلغ ��اء االنتخاب ��ات للمكت ��ب
التنفيذي وت�س ��ريحه عن العمل وتن�ص ��يب
حم ��ودي جاء مبوافق ��ة اجلمعية العمومية
للجنة الأوملبية العراقية".
وي�ض ��يف "الإرب ��اك ال ��ذي تزام ��ن م ��ع م ��ا
�س ��بق انتخابات  14ت�ش ��رين الثاين 2020
جع ��ل الأوملبية الدولي ��ة ت� ّؤ�ش ��ر اخفاق ًا ملن
�أوكل ��ت اليه مَه ّم ��ة �إدارة مل ��ف االنتخابات
والتح ��اور معه ��ا ،فوجدت من ال�ض ��روري
�أن تناط م�س� ��ؤولية �إدارة ملف االنتخابات
اىل �شخ�ص ��يات محُ ايدة ،تعمل على تطبيق
بنود النظ ��ام الداخلي وق ��رارات الأوملبية
الدولية ب ��دون مواراة �أو تردّد كما ح�ص ��ل
يف ع ��دم �إجن ��از ق ��رار جلن ��ة الأخالقي ��ات
ب�إبع ��اد �س ��رمد عبدالإل ��ه م ��ن قب ��ل رع ��د
حمودي ،الأمر ال ��ذي �أطاح مبُجمل خارطة
الطريق التي و�ض ��عتها الأوملبي ��ة الدولية،
وكذلك ف�إن مدير ق�سم العالقات الدولية يف
اللجنة الأوملبية العراقية هيثم عبداحلميد
تعامل مع امللف خارج �صالحياته ،و�أجتهد
دون �س ��ند مكتوب يف كثري من الإجراءات،
ولع ��ب دور ًا �س ��لبي ًا يف فِهم ُمق� � ِّررات جلنة
الأخالقي ��ات وكيفية التعاط ��ي معها وكذلك
تف�سري الن�صو�ص للنظام الداخلي" .
�أوراق خا�سرة

وع ��ن ا�س ��تمرار �س ��رمد عبدالإل ��ه بالت�أكيد
على �س�ل�امة موقفه من الرت�شيح ،قال ":مل
ي ��زل عبدالإل ��ه يلعب ب�أوراق ِلعب خا�س ��رة
ومك�ش ��وفة� ،إن ن�ص ��و�ص النظ ��ام الداخلي
للجن ��ة الأوملبي ��ة وا�ض ��حة يف امل ��ادة ()9
من ��ه ،فاملُح ّرم ��ات الت ��ي ت� ��ؤدّي اىل �إبع ��اد
ال�ش ��خ�ص عن العمل الأوملبي وردت بثالثة
مفا�ص ��ل� ،أو ًال يف ح ��ال انتهاك ��ه ملدوّ ن ��ة
ا ُ
خلل ��ق الريا�ض ��ي ،وثاني� � ًا عن ��د انتهاك ��ه
ملدونة الوكالة الدولية ملكافحة املن�ش ��طات،
والثالث ��ة عن ��د ارتكاب ��ه جرمي ��ة �أو جنحة
مخُ ّل ��ة بال�ش ��رف ،وكل م ��ن تل ��ك املُح ّرمات
له ��ا ت�ص ��نيفات الفع ��ل ال ��ذي ت�س ��تند اليه،
وجميعه ��ا يرت ّتب عليها عقوب ��ة الإبعاد عن
العم ��ل الإداري بغ� �ّ�ض النظر ع ��ن العقوبة
اجلنائية �أو الفني ��ة ،فمث ًال جرمية عبدالإله
م ��ن الناحية اجلنائي ��ة تلقى عقاب� � ًا جنائي ًا
عليه ��ا كاحلب� ��س �أو الغرام ��ة �أو ا َ
جللد� ،أما
العقوب ��ة الإداري ��ة فه ��ي �إبعاده ع ��ن العمل
الإداري الأوملب ��ي كما هو مثبت يف امليثاق
الأوملب ��ي والنظ ��ام الداخلي لكونه ��ا مت ّثل
انته ��اك ًا ملدوّ ن ��ة ا ُ
خلل ��ق الريا�ض ��ي والذي
ثبتت ��ه جلن ��ة الأخالقي ��ات بقرار غ�ي�ر قابل

الأوملبية الوطنية �أمام خارطة طريق جديدة النتخاب مكتبها التننفيذي
للنق� ��ض �إال مبحكم ��ة كا�س وهذا ين�س ��حب اللجن ��ة رع ��د حم ��ودي لف�ت�رة �س ��نتني،
ّ
للمن�ش ��طات وان�س ��حب الأم ��ر اىل م ��ا قب ��ل االنتخابات
عل ��ى الريا�ض ��يني املُنتهك�ي�ن
ً
ّ
�تُ
فعقوباته ��م الفني ��ة تتف ��اوت باحلرمان من الأخ�ي�رة حي ��ث بلغ � �شخ�ص ��يا ثالثة من
ن�ص ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات الأوملبي ��ة ب�ض ��رورة
امل�ش ��اركات الفنية� ،أما العقوبات التي ّ
عليها امليثاق والنظام الداخلي فهي الإبعاد �إب�ل�اغ عبدالإل ��ه بع ��دم الرت�ش ��يح يف
ع ��ن العمل الإداري الأوملبي ،وذلك ي�س ��ري انتخاب ��ات اجلمعية العمومي ��ة و�إذا رف�ض
على اجلنح املخ ّلة بال�ش ��رف والتي تتفاوت ذلك فعليكم عدم الت�ص ��ويت ل ��ه �أو الدخول
عقوباتها املقيّدة للحرية كاحلب�س ال�ش ��ديد مع ��ه يف حم ��ور انتخابي لأن ذلك �س� �يُلغي
�أو الب�س ��يط ،لكن امليثاق الأوملبي والنظام االنتخابات مبُجملها �إال �أنهم مل ي�صغوا �إال
الداخلي حدّدها ووحّ دها يف عقوبة الإبعاد ل�ص ��وت م�صلحتهم ال�شخ�ص ��ية  -وللأ�سف
ال�ش ��ديد -اثن ��ان منهم ع�ض ��وان يف املكتب
عن العمل الإداري الأوملبي".
التنفي ��ذي ال�س ��ابق التحقا بكابينة �س ��رمد
مخالفة النظام
يف�سر دون جماملة الأخطبوط
املُلغاة! ذلك ّ
و�أ�ش ��ار املدي ��ر التنفي ��ذي �إىل �أن "�س ��رمد امل ��ايل الذي ا�س ��تخدمه عبدالإله لل�س ��يطرة
عبدالإل ��ه ال يخ�ض ��ع اىل ن� ��ص الفق ��رة ( )3عل ��ى القرار ،و�أنا واثق جد ًا ب�أن ف�ض ��ائحه
من امل ��ادة ( )9م ��ن النظام الداخل ��ي للجنة �س ��تطفو على ال�س ��طح قريب ًا يف ما لو تب ّنى
الأوملبي ��ة العراقي ��ة الت ��ي ت�ش�ي�ر اىل ع ��دم الفاعلون ا ُ
جلدد منهج ًا �شفاف ًا ملا كان يجري
ال�س ��ماح مل ��ن ارتك ��ب جرمي ��ة �أو جنح ��ة يف ال�سراديب املالية للجنة الأوملبية"!
خم ّل ��ة بال�ش ��رف ،و�إمن ��ا �إبع ��اده يخ�ض ��ع
هيكلة الم�ؤ�س�سة
ملخالفت ��ه ن� ��ص الفق ��رة ( )2من امل ��ادة ()9
من النظام الداخلي والتي ت�ش�ي�ر �ص ��راحة وب�ش�أن احللول الالزمة ال�ستقرار امل�ؤ�س�سة
ب�إبع ��اد �أي �ش ��خ�ص يرتكب انته ��اك ًا ملدوّ نة الأوملبية ،قال :لن ت�ستق ّر امل�ؤ�س�سة الأوملبية
ا ُ
خللق الريا�ض ��ي ،والذي ثبتته عليه جلنة يف خ�ض ��م الفهم اخلاطئ الذي ي� ّؤ�ش ��ر على
الأخالقي ��ات يف اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولية �أننا �أمام خيارين �إما رعد حمودي �أو �سرمد
كم ��ا ذكرت ،لفعل قام به يف طهران وت�أ ّكدتْ عبدالإل ��ه ،كالهم ��ا مل يكونا على م�س ��توى
من ��ه جلن ��ة الأخالقي ��ات ب�ش ��كل قاطع عرب م�س� ��ؤوليتيهما يف التعام ��ل م ��ع احلرك ��ة
م�ستندات ر�سمية ،و�إن ما يقوم به عبدالإله الأوملبي ��ة م ��ع اخت�ل�اف حج ��م ت�أثريهم ��ا
من ت�أوي�ل�ات و�إثارة �إعالمي ��ة لن ت�ؤثر يف ال�سلبي ،فحمودي مل ُيجيرّ العمل الأوملبي
جمريات الإجراءات التي اتخذتها الأوملبية مل�صلحته ال�شخ�ص ��ية �أو يعبث ب�إجراءاته،
الدولية� ،أما مو�ضوع التعليق امل�ؤ ّقت الذي لكنه مل يُح�س ��ن تنظيم مفا�ص ��له ابتدا ًء من
مت �س ��حبه من االحت ��اد الدويل لل�س ��باحة ،اق�س ��امه الإدارية واملالي ��ة والقانونية التي
ّ
فلكل م�ؤ�س�س ��ة قواعد عمله ��ا القانونية وما مل تك ��ن مب�س ��توى الثقة وانته ��ا ًء بكابينته
ت�س ��مح به بع�ض االحتادات الدولية متنعه اال�ست�ش ��ارية وخربائ ��ه� ،أم ��ا عبدالإله ف�أنه
الأوملبي ��ة الدولي ��ة ،و�إن عقوبت ��ه احلالي ��ة �أ�ض ��اع احلرك ��ة الأوملبي ��ة يف فو�ض ��اه،
�ص ��ادرة من جلنة الأخالقيات يف الأوملبية و�أتخمها بعبث الإجراءات و�س ��وء اختيار
الدولي ��ة وال تن�س ��حب عليه ��ا �إج ��راءات ال�ش ��خو�ص والت ��ي دف ��ع ثمنه ��ا م�س ��تقبله
الريا�ض ��ي بالكام ��ل� ،إذ ًا نح ��ن �أم ��ام �أر�ض
االحتاد الدويل لل�سباحة"!
متع ّرج ��ة ال ميكن لها �أن تنب�س ��ط تربتها �إال
تفرد بالإجراءات
ب�إعادة حرثها وت�ش ��ذيبها �شخو�ص ًا ومنهج
ّ
وك�ش ��ف ال�س ��هالين �:أن رئي� ��س اللجن ��ة واج ��راءات ،واع ��ادة هيكل ��ة كل �ش ��يء يف
الأوملبي ��ة ،ومكتب ��ه التنفي ��ذي ،وجمعيت ��ه �أ�س�س ��ها وبخالف ذل ��ك ف�إننا �س ��نكون �أمام
العمومي ��ة ،يتح ّمل ��ون جميع ًا ما �آل ��ت �إليه م�أ�ساة متك ّررة ال حمالة".
�أو�ض ��اع احلركة الأوملبي ��ة ،والتي الزالت
ت�أجيل االنتخابات
�آثاره ��ا باقية حيث منحوا �س ��رمد عبدالإله
فر�ص ��ة لت�ش ��كيل لوبي يف املكتب التنفيذي ولف ��ت �إىل �أن ��ه "ل ��و كنت جزء ًا م ��ن كابينة
من خ�ل�ال تف� � ّرده بالإج ��راءات والقرارات حوارات م�سقط ،لطلبتُ ت�أجيل االنتخابات
املالي ��ة ،وكذل ��ك فع ��ل ولنف� ��س ال�س ��بب يف اىل ما بعد طوكيو ،ف�أي منطق يق ّر بت�شكيل
اجلمعي ��ة العمومي ��ة ممّا كبّل ق ��رار رئي�س مكتب تنفيذي قبل الأوملبياد بثالثة �أ�ش ��هر!

كل الع ��امل تك ��ون �أ�ش ��هره الثالث ��ة الأخرية
قب ��ل الأوملبي ��اد ه ��ي مرحل ��ة ا�س ��تقرار
وته ّي�ؤ للم�ش ��اركة بفعّاليات ��ه والتي تتط ّلب
حت�ض�ي�رات واج ��راءات لوج�س ��تية مُع ّقدة
من ت�سجيل وا�س ��تمارات وت�سمية وفود ال
ميكن تغيريها يف حال انتخاب �شخ�صيات
جدي ��دة ،كذلك ف� ��إن املكت ��ب التنفيذي الذي
�س ��ي ُنتخب بع ��د ثالثة �أ�ش ��هر �س ��يكون نتاج
لر�ؤ�س ��اء احت ��ادات تنته ��ي واليته ��م يف
 2022ويج ��ب �إع ��ادة انتخابهم م ّرة �أخرى
مم ��ا يعن ��ي احتمالي ��ة تغي�ي�ر ق�س ��م ًا كبري ًا
ّ
منه ��م ،لأنهم انتخب ��وا يف � 2018إذن كيف
�سي�س ��تمر عملهم لأربع �س ��نوات يف املكتب
التنفي ��ذي بع ��د  2022والت ��ي متت ��د اىل
2025؟ نح ��ن �أمام جمعي ��ة عمومية ال متت
ب�ص ��لة اىل التي انتخبت املكت ��ب التنفيذي
مم ��ا يعني فراغ� � ًا قانوني ًا حمتم ًال� ،إ�ض ��افة
ّ
اىل وج ��ود عملي ��ات قي�ص ��رية حالي ��ة يف
بع� ��ض االحت ��ادات قد تل ��د �أع�ض ��اء جُ دد مل
يُح�س ��م و�ض ��عهم القان ��وين يف متثيله ��م
باجلمعي ��ة العمومي ��ة ،ل ��ذا �أعتق ��د كان
ي�س ��توجب من ��ح احلرك ��ة الأوملبية فر�ص ��ة
لت�ص ��فري ا�ش ��كاالتها بالكام ��ل وت�ش ��ريع
قانون الأندية واالحت ��ادات والبدء بعملية
انتخابي ��ة متكامل ��ة ،ونب� ��ش قب ��ور امللفات
املجن ��ي عليه ��ا املدفون ��ة جميعه ��ا ،و�إعادة
البح ��ث عن مرتكبي جرائمه ��ا هي الطريق
الأمثل للحل".
عالقة م�صالح

وخت ��م جزائ ��ر ال�س ��هالين حديث ��ه بالق ��ول
":مل تك ��ن هنال ��ك عالق ��ة م�ش�ت�ركة ب�ي�ن
حمودي وعبدالإله ،بل كانت هنالك م�صالح
تت�ش ��ارك حين� � ًا وتتقاطع حين� � ًا �آخر ،فعلى
م ��دار اخلم� ��س �س ��نوات الت ��ي عم�ل�ا فيه ��ا
مع� � ًا مل يك ��ن هنال ��ك م�ش ��روع ًا ريا�ض ��ي ًا �أو
منهج� � ًا م�ش�ت�رك ًا وا�ض ��ح ًا لكليهم ��ا ،وذل ��ك
انعك� ��س �س ��لب ًا عل ��ى الكث�ي�ر من الق ��رارات
التي ا�ض ��عفت �إرادة حمودي ،بعد �أن مت ّكن
عبدالإل ��ه م ��ن الهيمن ��ة عل ��ى الق ��رار املايل
املح� � ّرك جلميع االج ��راءات ،و�ش� � ّكل تكت ًال
يف املكتب التنفيذي ا�س ��تغ ّله لتعطيل كل ما
يتعار�ض مع رغباته وتوجّ هاته وتخطيطه
للهيمن ��ة عل ��ى اللجن ��ة الأوملبي ��ة القتنا�ص
فر�ص ��ة تزعّم رئا�س ��تها التي ّ
خط ��ط لها منذ
 2017حينم ��ا فر�ض �أمين ًا عام ًا يف اجتماع
ُعق ��د ببي ��ت حم ��ودي �ض� � ّم جميع �أع�ض ��اء
املكتب التنفيذي الذين ر�ض ��خوا لتهديدات
عبدالإل ��ه وتلويح ��ه له ��م بزلزل ��ة املكت ��ب
التنفيذي حت ��ت �أقدامهم بعد �أن هيمن على
�أغلب �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومية ،وبهذه
اخلطوة هيمن عبدالإله على القرار الإداري
و�سخر الإجراءات القانونية ّ
واملايل ّ
اله�شة
لإجراءات ��ه القادمة والت ��ي نتج عنها انهيار
احت ��ادات امل�ص ��ارعة والتايكوان ��دو وكرة
الطاول ��ة لتك ��ون الإجراءات الت ��ي �أطاحت
به ��ذه االحتادات هي الع�ص ��ا التي لوّ ح بها
ل ��كل م ��ن يتعار� ��ض م ��ع توجّ هات ��ه ،وكذلك
هيمنت ��ه على �أموال اللجنة والت�ص� � ّرف بها
خارج �أي �س ��ياقات جعل ��ه واهب ًا ملا ال ميلك
ومتح ّكم ��ا مب ��ا ال �ش ��رعية بحكم ��ه علي ��ه،
ولي�ضع احلركة الأوملبية يف م�أزق ّ
نتوخى
احل ��ذرللخ ��روجمن ��ه"!

يف ك�أ� ��س رابط ��ة املحرتف�ي�ن ب�إنكل�ت�را ،البطول ��ة الت ��ي توا�ص ��ل
مو�س ��مها احل ��ادي وال�س ��تني� ،ستم�ض ��ي (مان�ش�س�ت�ر) املدين ��ة
ال�ص ��ناعية التي ترتكن يف �ش ��مال غرب �إنكلرتا �سهرة ا�ستثنائية
ي ��وم غد الأربع ��اء ،بلق ��اء قطبي �أو وجه ��ي �أو عمالق ��ي املدينة..
ال�ش ��ياطني (يونايت ��د) واملواطن�ي�ن (ال�س ��يتي)  ..ومن هن ��ا تبد�أ
حكاي ��ة م�ش ��وار طوي ��ل املواجه ��ات الع�ص ��يبة الت ��ي ج ��رت حينا
بعي ��د ًا عن الأ�ض ��واء ،وغالب� � ًا يف قلب وواجهة ال�ص ��راع الكروي
الإنكليزي!
لقاء املان�ش�سرتين  ،يونايتد و�سيتي  ،غدا يدخل يف �إطار �سل�سلة
طويل ��ة م ��ن الديربي ��ات التي يظه ��ر فيها مع ��دن الك ��رة احلقيقي
 ،مثلم ��ا ت�ب�رز فيه ��ا جتليات ال َعـ ��داء الريا�ض ��ي ال ��ذي يتدنى �إىل
م�ستوى الكراهية االجتماعية املقيتة بني �أبناء املدينة الواحدة!
يف الثاين ع�شر من ت�شرين الثاين عام  1881كان اللقاء الأول بني
قطبي مدينة مان�ش�س�ت�ر يف عامل الكرة  ..و�أعجب ما يف الأمر �أن
الفريقني مل يحمال يف تلك املواجهة ا�س ��ميهما اللذين نعرفهما يف
يومنا هذا  ..مان�ش�س�ت�ر يونايتد كان يلعب با�س ��م (نيوتن هيلث)
�أما مان�ش�س�ت�ر �سيتي فكان ا�سمه (وي�س ��ت غورتون)  ،وقد انتهى
ذلك اللقاء مل�ص ��لحة املان يونايتد بثالثي ��ة نظيفة  ..وحتى الثاين
ع�ش ��ر من �ش ��هر ال�س ��اد�س من كانون الأول  ، 2020حمل ال�س ��جل
امل�ش�ت�رك ( )183لق ��اء يف خمتل ��ف اال�س ��تحقاقات وامل�س ��ابقات ،
كان فيه ��ا الفوز لل�ش ��ياطني احلمر ( )76م ��رة يف مقابل ( )54مرة
للمواطنني وهو لقب املان �س ��يتي يف زماننا احلا�ض ��ر  ..وتعادل
القطبان ( )53مرة!
عل ��ى م�س ��توى ال ��دوري الإنكلي ��زي (الدرج ��ة الثاني ��ة والأوىل
واملمت ��از) تواجه الطرفان ( )163مرة  ..ف ��از املان يونايتد ()64
م ��رة  ..وتفوق ال�س ��يتي ( )47م ��رة  ،وتعادل القطب ��ان يف ()52
منا�سبة!
ه ��ذا الرتاك ��م التاريخي على الأر�ض الكروي ��ة  ،كان يحمل يف كل
مرة م�ض ��امني اجتماعية ت�شغل املجتمع الربيطاين عن بكرة �أبيه
 ..ف�ل�ا يغرن ��ك �أن �س ��تة كيلومرتات تف�ص ��ل بني مالع ��ب ومواقع
االثن�ي�ن عل ��ى الأر�ض �ض ��من مدينة واحدة  ..وال ميك ��ن �أن يكون
َمظهر االرتباط باملدينة خدّاعا �إىل احلد الذي تتنا�سى فيه م�سافة
عميقة من زمن التباع ��د الكروي الذي تغذيه املباريات واملفاج�آت
والنتائج الكبرية التي حترك امل�شاعر ورمبا تعبث كثريا مبرافق
املدينة مبج ّرد �أن تنتهي �إحدى املواجهات  ..ولهذا ترتك ال�صحف
الربيطانية التي ت�ص ��در يف انكلرتا  ،و�أهمها املطبوعة ال�ش ��عبية
(�صن) �ش�ؤون العامل ال�ساخنة لرتكز النظر والتحليل واال�ستقراء
على ملعب �أولد ترافورد الذي �سيكون �ساحة ال�سباق يوم غد!
وثم ��ة حقائ ��ق �أخ ��رى حتي ��ط باالثن�ي�ن  ،فطبق ��ا ل ��كل املراج ��ع
التاريخية التي تتحدث عن قطبي مان�ش�سرت  ،فان �شياطني املانيو
ال يتفوقون يف املباريات التي يخو�ض ��ونها على �أر�ض ��هم فح�سب
 ،و�إمن ��ا ميتد الأمر لي�ش ��مل مباريات ال ��دوري والتي لعبوها على
�أر�ض ال�سيتيزن  ..فقد فاز يونايتد على ال�سيتي يف ملعب الأخري
( )30مرة مقابل ( )21لل�س ��يتي يف �أولد ترافورد.
ويف ال�سجل امل�شرتك يُع ّد جنم اليونايتد ريان غيغز �أكرث من لعب
هذا الديربي عرب التاريخ وله ( )36مباراة  ،فيما يعد زميله واين
روين الهداف الأبرز للقاءات بر�صيد ( )11هدفا..
يف بطول ��ة ك�أ�س رابطة املحرتفني نف�س ��ها  ،تقاب ��ل القطبان ()20
م ��رة من قبل  ..ف ��از اليونايتد ( )12وال�س ��يتي ( )7وكان التعادل
مرة واحدة.
لكن ما ينطبق على القراءة التاريخية النظرية  ،و�إن كانت معززة
بال�ش ��واهد والأ�س ��انيد  ،ال يعني �أن املباراة حم�س ��ومة لل�شياطني
ملج ��رد �أنه ��ا تق ��ام يف �أر�ض ��هم  ..لق ��د تبدل ��ت الأح ��وال كثري ًا يف
املوا�س ��م العديدة املا�ضية وبات (ال�س ��يتي) قوة تكت�سح الثوابت
والأرق ��ام  ،م ��ا يعن ��ي �أن خطر كتيب ��ة غوارديوال يرت ّب� ��ص باملان
يونايتد وقائده �سول�شاير .
وما �أروع  ..وما �أفدح التحوالت يف مالعب الكرة الإنكليزية وما
�أ�س ��رع تب� �دّل الأحوال  ..ومن هنا بال�ض ��بط تب ��د�أ متعة اللقاء يف
ِ�صدام �أبناء املدينة الواحدة!
لقاء المان�ش�سترين  ،يونايتد و�سيتي ،
غدا يدخل في �إطار �سل�سلة طويلة من
الديربيات التي يظهر فيها معدن الكرة
الحقيقي  ،مثلما تبرز فيها تجليات
ال َعـداء الريا�ضي الذي يتدنى �إلى م�ستوى
الكراهية االجتماعية المقيتة بين �أبناء
المدينة الواحدة!

توتنهام يراهن على كني لإيقاف مفاج�آت برينتفورد خربة �شني�شل ترفع معنويات النوار�س �أمام الأحمر الديواين
 بغداد  /املدى
يواجه فريق توتنهام هوت�س ��بري لكرة
القدم يف ال�س ��اعة العا�ش ��رة وخم�س ��ة
و�أربعني دقيقة م�س ��اء الي ��وم الثالثاء
بتوقي ��ت بغ ��داد �ض ��يفه الثقي ��ل فريق
برينتف ��ورد لك ��رة الق ��دم عل ��ى ملع ��ب
توتنه ��ام بالعا�ص ��مة لن ��دن �ض ��من
مناف�س ��ات ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي من
ك�أ� ��س رابط ��ة املحرتف�ي�ن االنكليزي ��ة
لكرة الق ��دم باملو�س ��م . 2020-2021
ويراه ��ن الربتغايل جوزي ��ه مورينيو
م ��درب فريق توتنهام هوت�س ��بري لكرة
الق ��دم عل ��ى الق ��درات الت ��ي يتمتع بها
ورقت ��اه الرابحت ��ان القائ ��د االنكليزي
ه ��اري كني والكوري اجلنوبي هيونغ
مني �س ��ون لإيق ��اف �سل�س ��لة املفاج�آت
الت ��ي �أحدثه ��ا فري ��ق برينتف ��ورد �أحد
�أندي ��ة الدرج ��ة الأوىل الإنكليزية منذ
ال ��دور الث ��اين م ��ن الن�س ��خة احلالي ��ة
بك�أ� ��س رابط ��ة املحرتف�ي�ن الإنكليزية
بهزميت ��ه لف ��رق �س ��اوثامبتون
و�س ��ت بروميت� ��ش �ألبي ��ون وفوله ��ام
ونيوكا�س ��ل يونايت ��د وبلوغ ��ه للم ��رة
الأوىل يف تاريخ ��ه لن�ص ��ف النهائ ��ي

الذي اعتربته جماهريه مبثابة �إجناز
تاريخ ��ي يف م�س�ي�رته من ��ذ ت�أ�سي�س ��ه
ع ��ام � 1889أم�ل� ًا يف بل ��وغ املب ��اراة
النهائي ��ة ولق ��اء الفائ ��ز م ��ن ديرب ��ي
مدينة مان�ش�سرت الناري الذي �سيجمع
مان�ش�سرت �س ��يتي وم�ضيفه مان�ش�سرت
يونايتد يف ال�ساعة العا�شرة وخم�سة
و�أربعني دقيقة م�ساء غد الأربعاء على
ملعب �أول ��د ترافورد يف خت ��ام املربع
الذهبي  .و�س�ي�رفع الفوز الكبري الذي
حققه فري ��ق توتنهام هوت�س ��بري على
�ض ��يفه فريق ليدز يونايت ��د بثالثية
بي�ض ��اء �ض ��من اجلولة ال�س ��ابعة
ع�ش ��رة من ال ��دوري الإنكليزي
املمت ��از ال ��ذي و�ض ��عته يف
املرك ��ز الراب ��ع يف الرتتي ��ب
بر�ص ��يد  29نقطة وله مباراة
م�ؤجل ��ة خلف ف ��رق ليفربول
ومان�ش�سرت يونايتد ولي�سرت
�سيتي حيث �ساهمت يف عودة
ال�سبريز اىل �س ّكة االنت�صارات
م ��ن جديد ورفع معنويات الالعبني
يف بل ��وغ املباراة النهائية للن�س ��خة
احلالي ��ة م ��ن البطول ��ة حت ��ت قيادة
املدرب مورينيو طمع� � ًا يف نيل �أول

لق ��ب حملي يف هذا املو�س ��م مع البقاء
�ضمن دائرة التناف�س على نيل ك�أ�س
الربميرلي ��غ وكذلك خطف بطولة
ال ��دوري الأوروبي لك ��رة القدم
الذي بلغ الدور  32منه .

 بغداد  /حيدر مدلول
جت � ��ري غ� � ��د ًا الأرب � �ع� ��اء
خم�سة ل�ق��اءات ملتهبة
على مالعب العا�صمة
ب��غ��داد وامل �ح��اف �ظ��ات
يف اف��ت��ت��اح اجل��ول��ة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة ع� ��� �ش ��رة م��ن
مرحلة ال��ذه��اب ب��دوري
ال�ك��رة املمتاز للمو�سم
2 0 2 0 -2 0 2 1
ب ��دون تواجد
اجل� �م ��اه�ي�ر
ع� � � � � �ل � � � � ��ى
امل��د ّرج��ات
ل� � �ل� � �م � ��رة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة

ع�شرة على التوايل تنفيذ ًا للقرارات
والتعليمات ال�صادرة من قبل اللجنة
العليا لل�صحة وال���س�لام��ة الوطنية
مبجل�س ال ��وزراء ملكافحة فايرو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد )-19الذي
� �ض��رب ال� �ع ��راق م �ن��ذ ي ��وم اخل��ام����س
والع�شرين م��ن �شهر �شباط املا�ضي
و�أدّى اىل حدوث �أ�صابات 597774
�شخ�ص ًا ووفيات  12834ح�سب �آخر
�إح���ص��ائ�ي��ة � �ص��ادرة م��ن ق�ب��ل وزارة
ال���ص�ح��ة ب��ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق مع
ال�صحة العاملية.
منظمة
ّ
وت�ت� ّ�ج��ه الأن �ظ��ار اىل ملعب ال�شعب
ال��دويل يف ال�ساعة الرابعة والربع
ع �� �ص��ر ًا ح�ي��ث يحت�ضن م��ب��اراة من
الوزن الثقيل جتمع فريق الديوانية
تا�سع الرتتيب بر�صيد  16نقطة مع
م�ضيفه فريق الزوراء الرابع بر�صيد
 19نقطة يف �أول
م �ه �م��ة ل �ل �م��درب
را�ضي �شني�شل
بعد تعيينه على
رئ� ��ا� � �س� ��ة امل �ل��اك
ال�ت��دري�ب��ي م���س��اء ي��وم الأح��د
املا�ضي بد ًال من املدرب ال�سابق با�سم

قا�سم ال��ذي مت ف�سخ عقده مع �إدارة
ال�ن��ادي بالرتا�ضي حيث ت�سعى منه
اجلماهري اىل �أن يرتقي الفريق اىل
املركز الثالث م�ؤقت ًا يف �إط��ار رحلته
احلثيثة للبقاء كمناف�س �شر�س على
الألقاب املحلية ومتثيل الكرة العراقية
ب�أبهى �صورة يف الن�سخة اجلديدة
من دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم من
بوابة ال��دور الت�أهيلي الأخ�ير لدور
املجموعات مبنطقة الغرب بانتظار
�أن ي��ق��دّم ل��ه ف��ري��ق ال��ك��رخ ال�ث��ال��ث
ع�شر بر�صيد  14نقطة هد ّية ثمينة
بهزميته ل�ضيفه فريق القوة اجلوية
ال�ث��ال��ث بر�صيد  22نقطة يف القمة
الكروية التي �ستجري بينهما على
ملعب ال�ساحر �أحمد را�ضي مبنطقة
املن�صور يف ال�ساعة الثانية ظهر ًا .
ويلتق ��ي فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط لك ��رة
الق ��دم املت�ص� �دّر بر�ص ��يد  26نقط ��ة
على ملعب نادي ال�ص ��ناعة الريا�ض ��ي
يف ال�س ��اعة الثانية ظهر ًا مع م�ض ��يفه
فريق ال�ص ��ناعات الكهربائية التا�س ��ع
ع�ش ��ر بر�ص ��يد  9نق ��اط يف مواجه ��ة
بغاية الأهمية للأول الذي يطمح بنيل
االنت�صار التا�س ��ع له من �أجل التم�سك

مبرك ��زه احلايل واالبتع ��اد عن الفرق
البغدادي ��ة املط ��اردة ل ��ه قبي ��ل توقف
املناف�س ��ات ملدة �أ�س ��بوع واحد نتيجة
ل�س ��فر املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة القدم
اىل مدينة دب ��ي خلو�ض مباراة دولية
ودي ��ة مع �ش ��قيقه املنتخ ��ب الإماراتي
ي ��وم الأثن�ي�ن املقب ��ل املواف ��ق الثاين
ع�ش ��ر من �ش ��هر كانون الثاين اجلاري
�ضمن ا�س ��تعداداته خلو�ض اجلوالت
املتبقي ��ة م ��ن ال ��دور الث ��اين حل�س ��اب
املجموع ��ة الثالثة �ض ��من الت�ص ��فيات
الآ�س ��يوية امل�ش�ت�ركة لبطول ��ة ك�أ� ��س
الع ��امل لكرة القدم  2022بقطر وك�أ�س
�آ�س ��يا لكرة القدم 2023بال�ص�ي�ن فيما
يواجه يف التوقي ��ت ذاته فريق النفط
الثام ��ن بر�ص ��يد  16نقط ��ة على ملعب
نادي التاجي الريا�ضي فريق ال�شرطة
الو�صيف بر�ص ��يد  23نقطة بتطلعات
جدي ��دة للم ��درب ال�ص ��ربي الك�س ��ندر
اليتي� ��ش للظف ��ر بث�ل�اث نق ��اط غالي ��ة
تبقي فريقه املناف�س العنيد للمت�ص� �دّر
يف ظل ال ��روح املعنوي ��ة العالية التي
يتح ّل ��ى به ��ا جنوم ��ه الذين ي�ش ��كلون
الأعمدة الرئي�س ��ة لكتيبة ال�س ��لوفيني
�سريت�شكو كاتانيت�ش.
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رواية "فوق ج�سر اجلمهورية"
عندما يتجاوز الواقع خميلة الراوي

قناديل

 لطفية الدليمي

عن الزمان الذي يخيفنا

د .غادة العاملي
بو�سع القارئ �أن يتلقى الرواية وفق ًا لقراءته وتبنيه للأحداث
بدءاً من عتبة الن�ص� ،شخو�ص الرواية ،الأ�سلوب ال�سردي
للأحداث وما يطرحه الن�ص من م�شاهد و�أحداث حقيقية على
ل�سان �أبطاله بلغة متناوبة بين الواقع والخيال.
من يقر�أ رواية "فوق ج�سر اجلمهورية" يدرك �أن الكاتبة "�شهد
عبت عن نف�سها مبا كتبت ...
الراوي" رّ
الن� ��ص �س ��ل�س ،ان�س ��يابي� ،ش ��فاف
ويف نف� ��س الوق ��ت ق ��وي ،مت�ي�ن
ومتما�س ��ك ،ي�ش ��عر الق ��ارئ مبتعة
الأح ��داث وت�ش ��ويقها دون �إث ��ارة
مفتعلة.
ت�أوي ��ل اللحظة وقراءتها من زاوية
خ ��ارج الأبع ��اد املتوقع ��ة ه ��و م ��ا
ي�س ��تحق �أن ن�ض ��ع حتت ��ه �أكرث من
خ ��ط� ،أو بالأح ��رى �أن نخزن ��ه يف
ذاكرتنا لن�س ��تعيد الإح�سا�س نف�سه
كلما تكرر امل�شهد معنا..
بع�ض اللقطات متر بحياتنا برم�شة
ع�ي�ن وال نتوق ��ف عندها .جه�ل ً�ا �أو

ا�ستخفاف ًا� ،إال �أين تتبعّتها وع�شتها
ملي� � ًا ع�ب�ر و�ص ��ف الكاتب ��ة الدقيق
واملميز وامل�شبع بالعاطفة...
الرواي ��ة ا�ش ��تغلت عل ��ى ع ��دة
حم ��اور قد �أذكر منها م ��ا علِق جيد ًا
بذاكرت ��ي ،حم ��ور الطفول ��ة ،حياة
املدر�س ��ة والتن ��وع االجتماع ��ي،
حياة الأ�س ��رة العراقي ��ة التقليدية،
بيوتاتن ��ا الأنيق ��ة يف الثمانينيات،
احلرب يف ذاكرة الأجيال ،اخليال،
العالق ��ات ب�ي�ن الب�ش ��ر ،الهج ��رة،
االغرتاب ،اخل ��وف ،الآمال ،املوت
احلتم ��ي ولك ��ن ب�ص ��يغته العراقية

امل�أ�س ��اوية ،املعقدة واال�س ��تثنائية
املتج ��اوزة للمنط ��ق بتن ��وع نكه ��ة
امل ��وت ورائحت ��ه وتع� �دّد �ص ��وره
ون ��وع بقاياه ،حتى �ضم ��ن العائلة
الواح ��دة ال�صغرية ،يف زمن واحد
حمدود.
ال ميك ��ن لق ��ارئ الرواي ��ة �إال �أن
يتعاط ��ف مع كل ال�ش ��خو�ص ،حتى
اخلالة امل�س ��كينة املُهجرة ،اجلميع
ل ��ه ظ ��رف نف�س ��ي خا� ��ص ب ��ه ،عدا
اجلد واجلدة اعتقد �أن فرزهم بهذه
الطريقة يحيلن ��ا �إىل كونهم ُخلِقوا
ون�ش� ��أوا يف الزم ��ن اجلمي ��ل وم ��ا

�أفرزه من �شخ�ص ��يات م�س ��تقرة،
متكامل ��ة تتمت ��ع بثب ��ات املواق ��ف
و�س ��ويّة ال�س ��لوك وفه ��م وا�ض ��ح
للحياة.
الرواي ��ة ا�س ��تعادة لأحا�س ��ي�س
جي ��ل الثمانيني ��ات والت�س ��عينيات
و�سنوات بعد الـ. ٢٠٠٣
الرواي ��ة وثائقي ��ة ،خيالي ��ة ،وهي
�س�ي�رة ذاتية تت�ش ��ابك يف كثري من
الأحيان م ��ع �أحداث حي ��اة الكاتبة
ووقائ ��ع حقيقي ��ة عا�ش ��تها خ�ل�ال
مراحله ��ا العمرية ،ف�ص ��وت البطلة
كان يطاب ��ق متام� � ًا يف بع� ��ض

امل�ش ��اهد �ص ��وت الكاتبة بل ويعرب
عنه ��ا بو�ض ��وح وخ�صو�ص� � ًا يف
الثلث الأول من الرواية.
التخي ��ل العر�ض ��ي ،واخلي ��ال
الوهم ��ي كان حا�ض ��ر ًا يف معظ ��م
م�ش ��اهد الرواي ��ة وترتك ��ز علي ��ه
الأحداث يف بع�ض الأحيان ب�ش ��كل
�أ�س ��ا�س ،والواق ��ع م ��ع اخلي ��ال
متداخل بال حدود فا�ص ��لة بينهما،
ومبا �أين واقعية متام ًا كنت �أبحث
ع ��ن ت�أوي ��ل للأح ��داث اخليالي ��ة
وربطها مبجري ��ات الرواية .ولكن

جت ��اوزت امل�ؤلف ��ة حال ��ة التوق ��ع
واج�ب�رت الق ��ارئ على االن�ض ��مام
حلال ��ة التخيي ��ل م ��ع �أنه ��ا خ ��ارج
املعقول.
متنيت "لدالي ��ا" �أن تعي�ش ،متنيت
�أن �أك ��ون ق ��د غفوت �أثن ��اء قراءتي
ل�صفحات زيارتها لباري�س� ،أو �أنها
زارت باري�س يف حلظة من حلظات
غيابته ��ا دون عل ��م الكاتبة وحققت
حلمها ال�ص ��غري! �شعرت ب�أحالم كل
ال�شابات ال�ش ��هيدات املغدورات يف
االنفج ��ارات اللئيمة وه ��ن يودعن
خياالته ��ن على ج�س ��ور بغداد ويف
�ش ��وارعه ،داليا حتول ��ت �إىل دخان
�أ�س ��ود ومل يحويه ��ا و�أحالمها قرب
�صغري !...
النهاي ��ة م�أ�س ��وية وزخ ��م حلظ ��ة
االنفجار م�ؤمل جد ًا ولكنه بب�س ��اطة
يعك� ��س واق ��ع ال ميكن جتميل ��ه �أو
ترتي�ش ��ه بعب ��ارات حامل ��ة وغ�ي�ر
�صادقة.
�شكر ًا لأنني ا�ستمتعت بهذه الرحلة
بدء ًا م ��ن �أر�ض ج�س ��ر اجلمهورية
�إىل دخان �سمائه.

حقائق ال�سرد اخلفية
د� .أحمد الزبيدي
ح�ي�ن تتم ّع ��ن يف ( الكتاب ) ترغم ��ك النباهة
عل ��ى اقتنا� ��ص مق�ص ��دية امل�ص ��مم خال ��د
النا�صري بدالالت �سيميائية ّ
تلخ�ص الب�ؤرة
ال�سردية وتكثفها � ،إذ يدبغ ال�صفحة ال�سوداء
بر�س ��ومات لآثار قدم�ي�ن حافيتني ت�س�ي�ران
باجتاه �أفقي يح ّرك عمودية الزمن التعاقبية
 ،وه ��ذه الأيقونة توقظ ف�ض ��ول القارئ �إىل
تتبع خطوات القدمني يف ال�صفحة ال�سوداء
الأخ�ي�رة من ( الكت ��اب ) فتجد القدمني ب�آثار
ملتحف ��ة بحذاء ك�أنه حذاء ( ع�س ��كري ) �إذن
الداللة ال�س ��يميائية للم�صمم �سمحت لنف�سها
�أن تك ��ون �ش ��ريكة للدالل ��ة ال�س ��ردية � :إنه ��ا
تكثي ��ف لرحل ��ة الرواية م ��ن ( ال�س ��لم ) �إىل
( احل ��رب ) وم ��ا ميكن �أن ينتم ��ي �إىل هذين
البعدي ��ن املتزامن�ي�ن املت�ص ��ارعني الأزلي�ي�ن
 ،ولع ��ل م ��ن �أب ��رز

وتكورها مب�صطلح
لعل مترد الرواية احلديثة على التقانات ال�سردية الرتاتبية
ّ
( امليتا �سرد ) من بني انفتاح العمل ال�سردي على �آفاق فكرية تتجاوز املركزية
�إىل التعددية  ،ولعل املتابع لنتاجات ل�ؤي حمزة عبا�س  :الفكرية والأدبية يجد
التنا�سق الفكري بينهما وك�أنه م�ؤمن بحكمة �أمربتو �إيكو ( :ما ال ميكن تنظريه
ينبغي �سرده )  ..وهذا ما عملت عليه رواية ل�ؤي حمزة ع ّبا�س ( حقائق احلياة
ال�صغرية ) ال�صادرة عن دار املتو�سط بزمن مل ُيدّ ّ�شن بعد 2021 ( :م) فقد راوغت
( حقائق احلياة ) ب�أ�سلوب يفكر �سردًا وي�سرد الفكرة بوظيفة تخبئ الدالالت
االجتماعية وال�سيا�سية والدينية والثقافية ..

جتلي ��ات الت ��وازي الت�ض ��ادي ( اجل ��رذ م ��ع
الطف ��ل ) ( بلقي� ��س م ��ع ال�ش ��اب ) وم ��ا ب�ي�ن
هذي ��ن القطبني تت ��وزع الوحدات ال�س ��ردية
التي اعتمدت ب�ص ��ورة طاغي ��ة على الراوي
امل�ش ��ارك ( البط ��ل ) الغائ ��ب ع ��ن التحدي ��د
ال�س ��يميائي  ،ب ��ل حتى ا�س ��مه غ ��اب يف ظل
جتاعي ��د احلي ��اة الق�ص�ي�رة ،و�أكاد �أ�ش ��م
رائحة ا�س ��م البطل املخفي عن دفرت النفو�س
ال�س ��ردي عل ��ى جدران ال�ص ��فحة الأوىل من
( الكت ��اب ) بخ ��ط ( �أ�س ��ود ) ف ��وق اخل ��ط
(الأبي�ض لعنوان الرواية
) ..
ال ميك ��ن �أن ا�س ��ميها
م�ش ��اهد �س ��ردية� ،أعني
املقاط ��ع الل�س ��انية التي
تبد�أ بالرقم ( )1وتنتهي
بالرق ��م (  ) 82وم ��ع
الك�ث�رة العددية اقت�ص ��اد
لغ ��وي �إذ ال تتج ��اوز
الرواي ��ة ثم ��اين ع�ش ��رة
�صفحة بعد املئة ! فالق�صر
العددي لل�ص ��فحات �أحكمه
الروائ ��ي ( امل�ش ��ارك !!)
بكثاف ��ة �س ��ردية ابتعدت عن
الرتهل الو�ص ��في والتداخل
والتف�ص ��يالت
الزمن ��ي
ال�سردية التي حت�شر خ�شمها
ب ��كل �ش ��اردة وواردة تخ� ��ص
العم ��ل كالت ��ي ق ��د جنده ��ا يف
�أعم ��ال روائية �أخ ��رى ( متينة
احلجم !) ..كذلك نالحظ تكفله
بالإخبار ال�س ��ردي املعتمد على

التتابع والر�ص ��د املبا�ش ��ر من دون و�س ��اطة
�سردية �أخرى وهذا ما �أدى �إىل هفوت تقنية
احل ��وار الدايولوج ��ي وخا�ص ��ة يف املقط ��ع
ال�سردي الأول ( الطفولة ) ولكنه برز ب�شكل
ملحوظ يف املقطع ال�سردي الثاين ( ال�شباب
) وجم ��ازا �أق ��ول ال�ش ��باب فال�س ��ارد قد بخل
علين ��ا حتى يف حتديد عمر �شخ�ص ��يته وهو
يجد ( بلقي�س ) وجتده ..
وح�ي�ن تتابع امل�ش ��اهد ال�س ��ردية ( البوحية
) يهيم ��ن علي ��ك ح�ض ��ور ( اجل ��رذ ) ولكن َمل
اجلرذ دون �س ��واه ؟ هنا �س ��تتعدد الت�أويالت
�:إذا كن ��ت قارئ� � ًا للميثيولوجي ��ا �ست�س ��وغ
التوظي ��ف له ��ذا الكائ ��ن الرئي� ��س يف العمل
الروائ ��ي �إىل توظيف ��ات �أ�س ��طورية �أو
ثقافي ��ة تنتمي لقارة �آ�س ��يا التي ي�ش ��يع فيها
ه ��ذا احلي ��وان ورمبا ه ��و جزء م ��ن ( طق�س
) املدين ��ة ال�س ��احلية الت ��ي يجاوره ��ا امليناء
وت�ش ��تعل �أر�ض ��ها بالنخي ��ل فهن ��اك ج ��رذ
ال�س ��فن وج ��رذ النخيل وج ��رذ البي ��وت، ...
و�إذا كن ��ت طبيب ��ا �س ��تتذكر �ص ��فاته وذكاءه
وبراءت ��ه وحيلته واالفرتاء علي ��ه و�إذا كنت
قارئا لروايات وق�ص ���ص �س ��تكون م�س ��رورا
باكت�ش ��افك لتنا�ص ��ات خفية امت�صا�ص ��ية �أو
حواري ��ة ولكن كل ال ��ذي �أ�س ��تطيع ان �أبوح
ب ��ه �أن الروائ ��ي اقتن� ��ص ثيم ��ة اجل ��رذ مب ��ا
ميثله من �أيقونة حا�ضرة يف احلياة املحلية
الب�ص ��رية ذات املعي�ش ��ة الب�س ��يطة ..ليك ��ون
للجرذ ف�ض�ل�ا عن وظيفته ال�سردية والرمزية
والثقافية وظيفة �سيميائية متثل لك ( حقيقة
احلياة ) حلظة ت�شكل وعي البطل وما ميثله
م ��ن براءة يف اكت�ش ��اف وظيفة ميتا واقعية
لآخ ��ر ( يفهمه ) بل يكاد الوحيد الذي يفهمه.

احلوار مع اجلرذ من �شكوى له �أو ا�ستنجاد
ب ��ه ه ��و ج ��زء م ��ن ب ��راءة الطف ��ل واغرتابه
ومونولوجياته ،ومل يكتف الروائي بالداللة
الإيجابي ��ة للج ��رذ بل جتاوز ذل ��ك �إىل تتابع
�سيا�سي يتعلق ب�ص ��دام ح�سني وا�ستمرارية
الرم ��ز للوقت الراهن !! و�أقول ذلك ول�س ��ت
مطمئن ��ا متام ��ا مل ��ا يحمل ��ه العم ��ل م ��ن حيل
�س ��ردية وكثافة ت�أويلية قد ت�ستح�ض ��ر كل ما
ذكرته يف �آن واحد .
ومل يك ��ن اجل ��رذ ( العليم ) ،كما و�ص ��فه علي
وجيه  ،فعلاً �س ��لبيا بال�ض ��رورة فـ )) ق�س ��وة
بني �آدم كم قتلت م ��ن اجلرذان !)) ( الرواية
� ��ص  ) 10وك�أن حرك ��ة اجلرذ ه ��ي ردة فعل
لق�س ��وة احلالة الذئبي ��ة الكامن ��ة يف النف�س
الإن�س ��انية ح�سب تو�ص ��يفات توما�س هوبز
� .أو ي�ؤ�ش ��ر �إىل فك ��رة تنا�س ��خ الأرواح فـ ((
ل ��كل منا حياة �س ��ابقة عا�ش ��ها بهيئ ��ة �أخرى
 ،ف ��كان طائ� � ًرا �أو من� � ًرا �أو مت�س ��احً ا �أو �أي
كائ ��ن �آخر يخطر عل ��ى الب ��ال ( )) ..الرواية
 ) 41وم ��ن هن ��ا (( ينطل ��ق احليوان الذي
طاملا �أح�سّ ه الإن�س ��ان حبي�سا يف �أعماقه )) (
الرواي ��ة  )42و ك�أن اجلرذ الآخر االغرتابي
املتثاق ��ف م ��ع ال ��ذات االغرتابية!ي�ش ��كالن
ن�س ��قا �س ��رديا متوازيا ومتفاهما ..ومل يبح
ب�سره �س ��وى لقريبه و�صديقه ( �سليم �سامي
) احل ��امل بالبح ��ار ..وحني يجن ��ح الروائي
�إىل ت�ش ��بيه منظر ي�ش ��وبه العنف ي�ستح�ضر
�صورة ت�شبيهية تكاد �أن تكون الزمة �سردية
للمقط ��ع الأول وهي ( �أف�ل�ام الكابوي ) ومع
ذلك يوازن الق�س ��وة بروحية �ص ��وفية عالية
تتمثل يف ا�ستح�ضار ( اجلدة ) التي يرافقها
م ��ع وعي خمتلف ،فهي التي ال جتيد القراءة

تهف ��و على �ش ��راء الكت ��ب املقد�س ��ة ولكنها ال
تق ��ر�أ ومع ذلك تخربه ب�أن ( كتاب الله ال يُقر�أ
كما ُتق ��ر�أ الكتب � ..إنه الكت ��اب الوحيد الذي
ُيق ��ر�أ بالقل ��ب )( الرواي ��ة  .. )44فهنا مييز
ب�ي�ن التعالق الديني الروح ��اين النقي وبني
التدي ��ن ال�سيا�س ��ي ال�س ��لطوي املنتج للعنف
برمزي ��ة احلي ��وان فاع�ل�ا ومفع ��وال ..وهذا
الطفل الذي تقوده اجلدة من يده ي�ش�ت�ري (
مو�سوعة املدن !) ..
وم ��ع كرهه للقطط ( مل يح ��ب القطط يومًا
ومل يفك ��ر بها �إال ك�أع ��داء ( ) ..الرواية )56
ي�ستح�ضر م�ش ��اهد تعذيبها على يد الأطفال!
وخا�ص ��ة ( �ش ��هاب الوح�ش ) لتك ��ون رمزية
�أخ ��رى للحالة الذئبية الإن�س ��انية الفطرية..
وم ��ع هيمن ��ة اجل ��رذ واال�س ��تنجاد ب ��ه م ��ن
العن ��ف املحيط به يف ال�ش ��ارع يف املدر�س ��ة
و�أف�ل�ام الكاب ��وي يتحول امل�ش ��هد �إىل حلظة
احل ��رب الثمانيني ��ة مب�ش ��هد حل ��م يجره من
نافذة البي ��ت �إىل املعركة  ..هنا تربز اجلارة
اجلميل ��ة بلقي� ��س وت�ب�رز مراهق ��ة البط ��ل
وبزوغ ال�ش ��باب وحتول امل�شاهد من اجلرذ
والكاب ��وي �إىل كت ��اب ج�ب�را وق�ص ��ائد نازك
و�ص ��ورها اجلميلة والولع بقراءة الكتب ..
ح�ض ��ور بلقي�س �ألهاه عن ح�ض ��ور اجلرذ ..
�إنها ال�ض ��فة الأخرى من احلياة �إنها ال�س�ل�ام
املط ��وق باحلرب ولكن ��ه كاد �أن يك ��ون حلما
ح�ي�ن اكت�ش ��ف خيانة �س ��ليم ل ��ه م ��ع بلقي�س
فاكت�ش ��ف (( ما �أ�س ��هل اخليان ��ة )) ( الرواية
 )113فا�ستح�ضر اجلرذ بحوار دايولوجي
ين�ص ��حه ب� �ـ ( ق�صا�ص ��ة �ص ��غرية ) لينتقم له
ولك ��ن ال�ش ��اب الواع ��ي املغدور يلق ��م اجلرذ
ال�سيا�سي ( القاتل /القناع ) بحجر ي�صرعه
قتي�ل�ا � ،إنها حلظ ��ة ردة الفع ��ل الواعية على
العن ��ف اخليان ��ة الق�س ��وة  ..لتنته ��ي حقيقة
احلياة ال�ص ��غرية بت�س ��فري بلقي�س وعائلتها
�إىل �إيران كونها ( تبعية ) ..و �أظن �أن جمرة
الرواي ��ة ق ��د انتهت باملقطع الل�س ��اين ( )81
ولهذا مل يكن للمقطع الأخري دينامية �سردية
ت�ضاف للعمل  ..والله �أعلم .

�ب مقالت ��ي هذه يف الأيام الأخ�ي�رة من عام 2020
�أكت � ُ
،وعندما �س ��يقر�أها الق ّراء الأعزاء يكون عام  2021قد
ّ
حل بيننا .
رمب ��ا يكون من قبيل املخالفة �أن �أكتب عن مفردة مثل
( اخل ��وف ) ونح ��ن ن�س � ُ
�تقبل عام� � ًا جديد ًا ؛ لك ��ن لي�س
ّ
م ��ن احلكم ��ة �أن نح ��اول التمل� ��ص من بع� ��ض خماوفنا
(اجلمعية) عرب الإنغما�س يف �أفراح �أو �سعادات جمعية
مثلما يح�صل يف �إحتفاالت ر�أ�س ال�سنة .
جمي� � ٌل �أن نف ��رح كل وق ��ت ؛ لك ��ن يب ��دو يل �أن بع�ض
�أفراحن ��ا �إمن ��ا هي لتنا�س ��ي الأح ��زان التي نراه ��ا ( �أو
نت�ص � ّ�ورها ) يف وجودنا الب�ش ��ري  .ه ��ل هناك يف هذا
ت�صور انزالق
الوجود �أكرث مدعا ًة حلزننا اجلمعي من
ّ
الزمان من بني �أيدينا وتال�شيه يف غمرة العدم الكبري .
يتعام ��ل �أغلبن ��ا مع الزم ��ان مثلم ��ا يتعامل ال�سما�س ��رة
نتح�سر ك ّلما م ّر عا ٌم ونراه �إيذان ًا
اجل�ش ��عون مع املال :
ّ
�أو تذك ��رة لن ��ا ب�أننا خ�س ��رنا عام� � ًا من حياتن ��ا املح ّددة
بقدر معلوم من ال�س ��نوات على ه ��ذه الأر�ض ،و�أظنّ �أنّ
متادينا يف الأجواء الإحتفالية لي�س �س ��وى غطاء ثقيل
ميوه خوفنا من حلظة التال�شي القادمة الحمالة .
لطاملا ت�س ��اءلتُ  :ملاذا يخ�شى الإن�س ��انُ �سنواته القادمة
حت ��ى لو كان يف مطلع حياته  ،وملاذا تتعاظم منا�س ��يب
اخل ��وف لدي ��ه كلما تق� � ّدم عم ��ره ؟ �أظ ��نّ �أن من�ش� ��أ هذا
اخل ��وف ( الوج ��ودي ) يكم ��ن يف ثنائي ��ة متالزم ��ة
 :احل�س ��رة عل ��ى م ��امل يتحق ��ق يف ال�س ��نوات الفائت ��ة
نجز
،واخلوف من ق ّلة ماتبقى من الزمان لإجناز مامل ُي َ
يف مام�ض ��ى  .النتيجة واحدة يف كل الأحوال � :شعو ٌر
ُ
ي�ستحيل َع َوق ًا نف�سي ًا مزمن ًا
مقلق وخوف َم َر�ض ��ي ( قد
) من قادمات الأيام .
هناك الكثري من التفا�ص ��يل املحيرّ ة يف هذا املو�ض ��وع
نعب
 .ماهو الزمان ؟ ملاذا نت�ص � ّ�وره نهر ًا جاري ًا ونحنُ ُّ
مياه ��ه التي لن تلب ��ث �أن تتناق�ص حت ��ى جتف لترتكنا
يف جلة ال�س ��غب القاتل؟ الزمان ت�ص � ّ�ور نف�س ��ي حم�ض
،وهو كينونة �أوىل ُو ِجدت متالزمة مع املكان يف حلظة
الوجود الأوىل ( الب�أ�س �أن ن�س ��ميها الإنفجار العظيم )
 .الزمان موا�ضع ٌة نف�سية تخلقها �أوهامنا  :هذا مااتفق
علي ��ه �أكابر الفيزيائيني النظريني ؛ فعال َم نتخ ّيله خزنة
�سين�ض ��ب خمزونها ع ّما قريب؟ ّ
كل الب�ش ��ر م�س ��كونون
يتوجب
بهذه احلقيقة  :ال�ش ��عور ب�أنن ��ا مل نحقق ماكان
ّ
حتقيقه منذ �سنوات مبكرة ،و�أن الوقت املتبقي اليكفينا
لتحقيق (ولو بع�ض) ماعجزنا عن حتقيقه يف املا�ض ��ي
 .ه ��ذه حقيق ��ة ب�ش ��رية وجودي ��ة عان ��ى وط�أته ��ا حامل
جائ ��زة نوبل مثلما الذين يعي�ش ��ون حياتهم يوم ًا بيوم
نرو�ض
 .ه ��ي لعبة النهائية  ،ولن ينفع معها �س ��وى �أن ّ
�أنف�س ��نا على املعنى الكامن يف الأمثولة احلكيمة ( بدل
�أن تن�ش ��غل برتقيع الثقوب العتيقة مت ّتع بن�شوة اخلمر
اجلديدة ) .
هل ت�ساءلنا يوم ًا ماهي الأهداف العظمى التي نتح�سر
ت�صورنا يوم ًا �أنّ عظائم الأفعال
على عدم حتقيقها ؟ هل ّ
ق ��د يكمن يف �ص ��غائر الأفعال ؟ �أتذ ّك ُر �ص ��ديق ًا م�س ��تور
احل ��ال كان ي ��ردد دوم ��ا �أنّ �أعظ ��م مايتم ّن ��اه يف حياته
�أن ي ��رى العراقي�ي�ن يقابلونه �ص ��باح ًا بابت�س ��امة تعلو
وجوهه ��م  .عا� ��ش �ص ��ديقي ه ��ذا حي ��اة �أراه ��ا مقبولة
ب ��كل املقايي�س  ،وغادر هذه احلياة من غري �ش ��كوى �أو
امتعا�ض .
كل عظم ��اء املفكّري ��ن والعلم ��اء م�س ��كونون بقناع ��ة
ميتافيزيقي ��ة �أنّ الزم ��ان ( �أي �س ��نوات العمر ) لي�س ��ت
�س ��وى وه ��م ،و�أن امل ��وت لي� ��س �س ��وى حمط ��ة عب ��ور
�واز لعاملن ��ا ،وق ��د يك ��ون  -رمب ��ا � -أكرث
نح ��و ع ��امل م � ٍ
فتنة و�إدها�ش� � ًا من عاملنا  .ملاذا �إذن نحجب عن �أنف�س ��نا
�إمكاني ��ة العي� ��ش يف هذا احلل ��م امليتافيزيق ��ي اجلميل
ونبقى م�أ�س ��ورين لقوانني الزمان ومات�سببه من خوف
م�ستدمي ؟
ّ
كل عام و�أنتم بخري .
يتعامل �أغلبنا مع الزمان مثلما
يتعامل ال�سما�سرة الج�شعون مع المال
مر عامٌ ونراه �إيذان ًا
:
ّ
نتح�سر ك ّلما ّ
�أو تذكرة لنا ب�أننا خ�سرنا عام ًا من
حياتنا المحدّ دة بقدر معلوم من
ال�سنوات على هذه الأر�ض ،

فيليب روث � ..سيرة ت�ستحق البحث عنها في عامنا الجديد
ترجمة� /أحمد فا�ضل

في خريف عام  ، 2012قال
فيليب روث مازح ًا �أنه تنازل
للم�ؤلف الأميركي بليك
بيلي عن كل ما تختزنه
حياته  ،باعتباره الوحيد
الذي �سيكتب واحدة من
�أكثر ال�سير الذاتيـة الأدبية
المتوقعة في الذاكرة
الحديثة .

كت ��ب روث �إىل كات ��ب �س�ي�رته يف
مرا�س�ل�ات �ش ��اركها بيل ��ي م ��ع وكال ��ة
�أ�سو�ش ��يتيد بر� ��س � " :أث ��ق يف �أن ��ك
تلقي ��ت كل ر�س ��ائل الربي ��د الإلكرتوين
العا�ص ��فة التي �أر�سلتها �إليك "  " ،كل
حيات ��ي يف الكتابة ت ��دور الآن حولك ،
�أي �شيء منها جلعلك �سعيد ًا  ،بر�أيي
�سيكون جنون " .
ال�س�ي�رة م ��ن امل�ؤم ��ل �أن ت�ص ��در يف
ني�س ��ان  ، 2021حي ��ث �أعلنت �ش ��ركة
نورت ��ون و�ش ��ركاه �أن �ص ��فحات
ال�س�ي�رة �ستبلغ � 880ص ��فحة تتناول
كل م ��ا له �ص ��لة بحياته وعمل ��ه  ،منذ
والدت ��ه حتى رحيله ع ��ام  2018عن
عمر ناهز  85عام ًا  ،وعالقته املعقدة
ب�أ�صله اليهودي وهو الذي تخرج من
مدر�س ��ة كاثوليكية  ،وكتاباتـه املتعددة
ع ��ن ُكت ��اب معروف�ي�ن منه ��م ريت�ش ��ارد
ييت� ��س وت�ش ��ارلز جاك�س ��ون وج ��ون
�ش ��يفر  ،الذي عرفه روث وكان من �أ�شد
املعجبني به .

قال بيلي لوكالة �أ�سو�ش ��ييتد بر�س " :
كانت لقاءاتنا معقدة يف بع�ض الأحيان
 ،لكنها غري مملة �أبد ًا " .
يفرد بيلي �صفحات طويلة للحديث عن
�أعمال روث خا�ص ��ة رواياته " الرعوية
الأمريكي ��ة " و " �ش ��كوى بورتن ��وي "
 ،والعدي ��د م ��ن �أعمال ��ه الأخ ��رى م ��ن
اخليال الكال�س ��يكي ككتاب " امل�ؤامرة
�ضد �أمريكا " املثري للجدل .
ب ��د�أ بيل ��ي العم ��ل عل ��ى ال�س�ي�رة
الذاتي ��ة يف عام  2012وح�ص ��ل على
و�ص ��ول وا�س ��ع �إىل روث و�أ�ص ��دقائه
و�أوراق روث اخلا�ص ��ة  ،مب ��ا يف ذل ��ك
� 295ص ��فحة ملذكرات غري م�ألوفة
كتبته ��ا الزوج ��ة ال�س ��ابقة ل ��ه كل�ي�ر
بل ��وم  ،و�س ��يكون ل ��دى بيل ��ي حتك ��م
�إبداع ��ي كامـل ولكنه �سي�س ��مح بفح�ص
خمطوطت ��ه للت�أك ��د من دقتها  ،م�ض ��يف ًا
�أن ��ه ي�أم ��ل �أن يج ��د الق ��راء يف كتاب ��ه "
انق�ل�اب "  ،و�أن ت�ص ��وراتهم ع ��ن روث
�ست�صبح �أكرث دقة بكثري " .

كان روث واقي� � ًا حلياته وعمله  ،حتى
�أنه واجه ويكيبيديا علن ًا ب�ش�أن الأخطاء
يف �ص ��فحتها ب�س ��بب روايت ��ه " البقعة
الب�ش ��رية " ،يق ��ول بيل ��ي � " :إن روث
حاول بالت�أكيد ت�شكيل �سرد الكتاب ،
لكنه كان دائم ًا يتجاوب ب�ش ��كل جيد "
 ،وقـال  " :يتمتع ُكتاب ال�س�ي�رة الذاتية
بتاري ��خ طويل من خيب ��ة الأمل جتاه
رعاياه ��م  ،لكنه يقـول �إن ��ه جاء بعاطفة
كبرية لروث  ،و�أنه ي�س ��تخدم اقرتاح ًا
قدم ��ه امل�ؤل ��ف يف كتاب ��ه  " :ال حت ��اول
�إع ��ادة ت�أهيل ��ي  ،فق ��ط اجعلني ممتع ًا
"  ،وقد اختلفت حياته
�واح عديدة
�
ن
وح�سا�س ��يته الأدبية يف
ٍ
عن حي ��اة �ش ��يفر  ،لكن بيل ��ي يقول �إن
كليهما ف�ص ��ل �سلوكهما  ،وفق ًا لبيلي ،
كان روث ملتزم� � ًا جزئي ًا وجزء ًا متمرد ًا
 ،وجزء ًا راهب ًا خمل�ص ًا لفنه .
تعك� ��س ر�س ��ائل الربي ��د الإلك�ت�روين
الت ��ي �أر�س ��لها �إىل بيل ��ي تفاني ��ه يف
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة � ،إىل ح ��د الهو�س ،

و�إدراك ��ه للوق ��ت واملوت  ،ففي ر�س ��الة
�أُر�س ��لت يف نوفم�ب�ر  /ت�ش ��رين الثاين
 ، 2012بعد فرتة وجيزة من �إع�صار
�س ��اندي � ،أ�ش ��ار روث �إىل �أن ��ه تلق ��ى
بع�ض املرا�س�ل�ات من معا�صره العظيم
 ،ج ��ون �أبدايك  ،الذي توفـي قبل ب�ض ��ع
�س ��نوات  ،كت ��ب روث � " :س� ��أقـوم
باح�ض ��ارها �إلي ��ك  ،ه ��ذا عم ��ل �ش ��اق
ي ��ا رج ��ل  ،قد�أع ��ود �إىل الكتاب ��ة الت ��ي
انقطعت عنها للأبد " .
يف بريد �إلكرتوين �آخر  ،ن�صح روث
بيلي باالت�صال ب�صديق يبلغ من العمر
 87عام� � ًا م ��ن جامعت ��ه باكنيل والذي
يقول عنه " بدا مرتبك ًا بع�ض ال�ش ��يء
عندم ��ا حتدثوا �آخر مرة "  ،يقدم رقم
هاتف ��ه ويبلغ بيلي �أن �ص ��ديقه يتـوقع
مكاملته  ،ي�سرد روث �أي�ض ًا املو�ضوعات
املو�صى بها  ،كل �شيء من "الأعراف
والأخالق " لباكنيل �إىل حقبة مكارثي
يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي.
كتابة  /هيلل �إيتايل
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حوار

يرى �أنه �آن االوان �أن يقر�أ الجمهور والنقاد �أفالمي ليقيموها بعيداً عن اال�شتراطات ال�شخ�صية

"اعتنوا بهذا ال�شاب وامنحوه
ً
ح�سا
فر�صته فقد لم�سنا فيه
ً
�سينمائيا وموهبة تحتاج الى
عنايتكم" ..هذا ما قالته الروائية
االنكليزية ال�شهيرة �آجاثا كري�ستي
في افتتاح المتحف العراقي �أوا�سط
الخم�سينيات في بغداد برفقة
زوجها عالم الآثار مالوان.
ال�شاب الذي كانت تعنيه كري�ستي
هو محمد �شكري جميل الذي ولج
كل الأبواب للدخول الى ال�سينما..
جرب في بداية الخم�سينيات
ّ
الدخول الى معهد الفنون الجميلة
حيث لم يكن هناك ق�سم لل�سينما،
فيدخل المو�سيقى ثم يغادر المعهد
الى غير رجعة بعد �سنة واحدة.
من الوحدة الخا�صة بالإنتاج
ال�سينمائي كانت البداية ،وكانت
الفر�صة التي تعرف فيها على
كري�ستي ونبوءتها بحقه ،مار�س
الت�صوير والمونتاج ..ثم الى
انكلترا ليدر�س ال�سينما ويح�صل
على الدبلوم ليعود مونتيراً ثم
ً
مخرجا.

حاوره :عالء املفرجي

قب ��ل البداي ��ة الحقيقي ��ة م ��ع ال�س ��ينما ،كانت له
بداي ��ة �أخرى ه ��ي �إخراجه �أفالم ًا ب�ش ��كل غريب
وطريف ..ففي طفولته �أه ��داه والده �آلة عر�ض
�سينمائي ��ة تعمل بالكهرب ��اء ..وفيلم ًا ال يتجاوز
الدقيقتين ..مع �صديق يجمع ق�صا�صات الأفالم
المرمية والمتروكة في النفايات ..وحتى يخرج
فيلم ��ه الغري ��ب كان يجم ��ع ه ��ذه الق�صا�ص ��ات
ويل�ص ��ق بع�ضه ��ا ببع� ��ض ..والنتيج ��ة خلي ��ط
عجيب من ق�صا�صات دون رابط منطقي..
�أكثر م ��ن �ستة عقود من الزم ��ن ..ق�ضاها محمد
�شك ��ري جمي ��ل مع ال�سينم ��ا تب ��د�أ بالدرا�سة في
لن ��دن حي ��ث العم ��ل ف ��ي غرف ��ة المونت ��اج وفي
�ستودي ��و (�أمغول) الذي كان ينت ��ج �أفالم روبن
هود ثم الى �شركة (فيلم هاو�س) ثم الى القاهرة
ف ��ي �شرك ��ة الإنت ��اج العرب ��ي الت ��ي كان يديرها
�صالح �أبو �سيف.
محمد �شكري جميل ..تعي�ش الفيلم معه فيحدثك
ع ��ن موقف �أو �شخ�صي ��ة �أو فكرة او حركة ك�أنك
تعي� ��ش الفيل ��م مثلهَ ..من لي� ��س قريب ًا من محمد
�شك ��ري جمي ��ل �سيج ��ده �صعب ًا .تحت ��اج قبل �أن
تكت�شفه �أن تمار�س رحلة معرفة به..
ب ��د�أ م ��ن درا�سته ف ��ي انكلترا ث ��م لقائ ��ه ب�أجاثا
كري�ست ��ي ،ولنق ��ل بعمر  17عام� � ًا ،وهو يجل�س
ق ��رب المخ ��رج والمونتير ج ��ون �شيرمان الذي
قال ل ��ه� :إن الفيل ��م مثل عجينة م ��ن الطين التي
ي�ستخدمها النحات ل�صنع نموذج تمثال وعندما
ت�ض ��ع ال�سينما بين يدي ��ك بهذا ال�ش ��كل �ستدرك
قيمة هذا الفنان.
ثم انتقل الى رئي�س وحدة المونتاج في م�صلحة
ال�سينم ��ا والم�سرح والأفالم الوثائقية ..قبل �أن
ي�ش ��ارك يو�سف جرجي�س حمد ف ��ي �إخراج فيلم
(�أبو هيلة) الذي كتب ل ��ه ال�سيناريو �أي�ض ًا ..ثم
التجربة غير الناجحة له في فيلم (�شايف خير).
ثم ليخو�ض التجرب ��ة الثالثة (الظامئون) الذي
كان فيلم� � ًا متما�سك ًا قوي ًا ب ��كل تفا�صيله ويتمتع
بقيمة فنية وفكرية تجعل منه �أثر ًا كبير ًا والذي
ح�ص ��ل على جائزة اتح ��اد النق ��اد ال�سينمائيين
ال�سوفي ��ت في مهرج ��ان مو�سكو  .ث ��م التجربة
الرابع ��ة (الأ�س ��وار) الت ��ي ح�ص ��د به ��ا الجائزة
الذهبية لمهرج ��ان دم�شق الدول ��ي عام ، 1980
وبع ��د اال�س ��وار (الم�س�أل ��ة الكبرى)،
وقب ��ل (المل ��ك غ ��ازي) ( ،عر� ��س
عراقي) و(اللعبة).
ف ��ي ر�أي ��ي المتوا�ض ��ع  ،كان
فيل ��م (الظامئ ��ون)  -وي ��ا
للم�صادف ��ة  -كان ه ��ذا ر�أي
جمي ��ل �أي�ض� � ًا ،اف�ض ��ل م ��ا
انتجت ��ه ال�سينم ��ا
العراقي ��ة حت ��ى
منت�ص ��ف

محمد �شكري جميل :لم �أنجز الفيلم الذي �أحلم به
والذي يتالءم وع�شقي لل�سينما

ال�ص ّناع المهرة ،بينما �أن�ظ��ر ال��ى م�صر فيها
اال�ستوديوهات ومدينة ال�سينما التي تدل على
�إدراك لقيمة الفن ال�سينمائي ك�صناعة وكفن.
• وبم��ن ت�أث��رت من رج��االت ال�س��ينما وتعده
�سبب ًا في ع�شقك لل�سينما؟

 الرجل ال�صامت الذي ال يعرفني وال �أعرفه،�شاهد م�شهد ًا واحد ًا �صورته  ،فقال :هذا ت�أتون
به الى لندن هو (�ستيوارت ليك ) المنتج الذي
كان يدير وحدة �أفالم �شركة نفط العراق وكان
��س��اب�ق� ًا رئ�ي����س مجل�س �إدارة ��ش��رك��ة الأف�ل�ام
الوثائقية الكندية والحا�صل على �شهادة من
�أكاديمية ووورد في لندن بالفيلم الوثائقي،
و�أي�ض ًا (ج��اك هيلد ي��ارد) وه��و �أح��د من كبار
الم�صورين ف��ي ال�ع��ال��م ،و�أدار ت�صوير فيلم
(الم�س�ألة الكبرى) ،وعندما �سئل كيف ر�أي��ت
(محمد �شكري جميل)  ،ق��ال� :شاهدت مخرج ًا
تعلمت منه الكثير ،عنده لغة بالن�سبة لي �أعدها
جديدة وتنقل كثير ًا وعيونه حادة في االختيار
ولكنه ال يعجبني برفع �صوته على من يعمل
معه من الفنيين.
من التفا�صي ��ل ،والتي �أرى �أن �ستار كان ملتزم ًا
و�أبدع بهذا الدور.

ال�سبعيني ��ات �إ�ضاف ��ة ال ��ى فيل ��م (الحار� ��س)
لخليل �شوق ��ي  ..وكان فيل ��م (الم�س�ألة الكبرى)
ه ��و الفيلم الأعل ��ى �إنتاج ًا ف ��ي تاري ��خ ال�سينما
العراقية.
محمد �شكري جميل يتحدث ب �م��رارة ف��ي كل
منا�سبة ،ع��ن الم�صاعب ال�ت��ي اكتنفت فيلمه
الأخ �ي��ر (ال�م���س��رات والأوج� � ��اع) ال ��ذي م��وّ ل
�ضمن م�شروع بغداد عا�صمة للثقافة العراقية..
حيث ك��ان الفيلم م��ازال (مرهون ًا) ل��دى �شركة
�إي��ران �ي��ة للطبع والتحمي�ض وال �ت��ي ترف�ض
اطالق �سراحه قبل دفع م�ستحقاتهم المالية..
والفيلم الذي ر�صدت له ميزانية هي الأكبر في
الم�شروع وجد �إنه لم ي�ستطع تلبية حقوق هذه
ال�شركة !!..
وتناه ��ى ال ��ى �سمع ��ي الآن �أن الم�شكل ��ة ،حُ ًلت،
وربم ��ا �سن�شاهد فيلم ًا يكف ��ر عما اقترفته وزارة
الثقافة في حق ال�سينما العراقية من ف�ساد كبير
في هذا الم�شروع.
حاورت ��ه (الم ��دى) لتقف عند �أب ��رز محطاته في
م�سيرت ��ه مع ال�سينما التي امتدت لأكثر من �ستة
عقود من الزمن
• �أربع��ة ع�ش��ر فيلم�� ًا روائي�� ًا فق��ط ه��و كل
م��ا �أنجزت��ه ،وبع���ض االف�لام الوثائقي��ة
والق�ص��يرة ..ه��ل ت��رى ذل��ك كافي�� ًا لتكري�س
تجربتك و�شخ�صيتك ال�سينمائية؟

 فع�ل ً�ا �أنا انجزت هذا العدد من الأفالم ،وعليك�أن تع ��رف �أنه لي�س بعدد الأف�ل�ام يثبت المخرج
ح�ض ��وره ،ب ��ل بنوعي ��ة الفيل ��م وقيمت ��ه الفنية
والفكري ��ة ،حتى لو كانت ثالثة �أفالم  ..كوبريك
ل ��م ينجز �سوى اثنا ع�شر فيلم� � ًا وهذا كان كافي ًا
لأن ي�ضع ��ه ف ��ي م�ص ��اف �أه ��م مخرج ��ي العالم.
الأفالم الت ��ي قدمتها غطت مرحل ��ة تاريخية من
تاريخ العراق ف�ض ًال عن نوعها؛ نعم كانت هناك
�أفالم لي�ست بالم�ستوى المطلوب و�شكلت حالة
من النكو�ص ف ��ي م�سيرتي ،و�أنا بع ��د الثمانين
م ��ن العمر� ،أقول انني لم انجز الفيلم الذي احلم
به ،الفيل ��م الذي يت�ل�اءم وع�شقي من ��ذ الطفولة
لل�سينما.

• لم��اذا اخت��رت رواي��ة الأوجاع والم�س��رات،
لتعالجه��ا لل�س��ينما ،من بين العدي��د من �أعمال
التكرلي ،مثل (الرجع البعيد)؟

 فيما خ�ص الرجع البعيد ،بالن�سبة لي �أراهاال ت�صلح لل�سينما ،ثم �إن فكرتها لم ت�ستهوني
كثير ًا ،بينما الم�سرات والأوج��اع ،في الوقت
الذي تتناول في ق�ضية �سيا�سية هي �أي�ضا تبرع
في ر�سم خط اجتماعي وهو رواية �أفكار
• ل��م يتعر�ض فيلم ال��ى م�شاكل و�إلتبا�س
ف��ي الفهم ،مثلما تعر�ض ل������ه ف��ي��ل��م
ال�����م�����������س�����رات
والأوج�����اع..
ك�������ي�������ف

• بعد هذه الم�س��يرة الطويلة مع ال�س��ينما ،ما
ال��ذي يعني��ه الفن ال�س��ابع ل��ك؟ وكيف تدخل
الدول��ة للخروج من ه��ذه الأزمة ،خا�ص��ة و�أن
البع���ض (يعي��ب ) عليك �إنك �أكثر من �س��اندته
الدولة في عملها؟

ا�ستطعت �أن ت��ت��ج��اوز ق�ضية الجن�س ،في
الفيلم؟؟

 �أن ��ا �أع ��رف ذل��ك ف��ي ال��رواي��ة بعد ق��راءت�ه��ا،و�أي�ضا كاتب ال�سيناريو ال�صديق ثامر مهدي،
ف�ك��ان االت �ف��اق بيني وب�ي��ن ال�سيناري�ست �أن
ن�ستبدل الم�شاهد الجن�سية التي اكتظت بها
الرواية ،والتي جاءت في �سياق هذه الرواية
التي اعتبرها �أف�ضل رواي��ات ف��ؤاد التكرلي..
ف��ي فيلم (الأوج � ��اع وال �م �� �س��رات) عملنا �أن��ا
وثامر مهدي على �إنتاج رواي��ة �أخ��رى� ،أو قل
نظرنا ال��ى ثيمة ال��رواي��ة م��ن زاوي��ة �أخ��رى..
حيث ا�ستبدلنا ق�ضية الجن�س بعقم المر�أة في
الفيلم ..وبالت�أكيد �أ�صبحت ق�ضية الجن�س في
الفيلم مجرد �إيحاء وك��ان ال�سبب بفراقها مع
البطل ،ليتنا�سب مع الظرف االجتماعي الذي
عادة ما يرف�ض مثل ذلك .الظامئون �أكملت ربع
الفيلم بال �سيناريو وقبل �أن يكتب ثامر مهدي
ال�سيناريو حيث كنت م�صر ًا على ا�صطحاب
ال�سيناري�ست ال��ى موقع الت�صوير م��ع مدير
الت�صوير حاتم ح�سين ..المنطقة كان ا�سمها
�سن الذبان ..ال�صخرتان يبرز بينهما القرية،
ف��ال�ق��ري��ة م�صيرها ك ��ان م�ع�ل�ق� ًا ب�ي��ن ال�سماء
والأر�ض،
• لم��اذا اخت��رت قري��ة ف��ي فيل��م الظامئون،
رواي��ة عب��د ال��رزاق المطلب��ي رغم �إن��ك ابن
للمدينة ؟

 ح�صلت على الرواية على مكتبة في الر�صيف،واتفق ��ت مع المطلب ��ي على �إخراجه ��ا  ،اخترت
القرية لأن المخرج يبحث عن الفكرة ،والحظت
�أن فكرة الرواية ت�ستحق �أن تعالج �سينمائي ًا،
فاخت ��رت �شخو�ص� � ًا من الرواي ��ة كان لهم �أثر
كبير في �إغناء هذه الفك ��رة .والظامئون �أول
فيل ��م روائي لي و�أنجزته بحريت ��ي ولم يتدخل
فيه �أحد ،واخترت الراحل حاتم ح�سين الذي
رافقن ��ي بالعديد م ��ن �أفالم ��ي وا�ستمرينا
بالعم ��ل �سوية لوجود لغة م�شتركة بيننا
ال ��ى �أن توف ��اه الل ��ه .وكان فيلم وكانت
�آخر تعاون بيننا ه ��و فيلم (الم�سرات

والأوجاع) فيلم الوداع فيما بيننا ،وعندما كنت
بالمونتاج ب�أربي ��ل �أنفذ مع المونتيرة الإيرانية
�أبلغون ��ي بوفاته لم �أتحمل ذل ��ك ف�سقطت �أر�ض ًا
فور ًا.
• �أرى �إن��ك عمل��ت فيل��م المل��ك غ��ازي بح��ب
وبرغبة ت�ص��ل حد ال�ش��غف  ،هل لذلك �أ�سباب
تتعل��ق ب��ك م��ن ناحي��ة كون��ك عا�ص��رت هذه
الأحداث� ،أم هناك �أ�سباب �أخرى؟

 �أن ��ا ول ��دت قبل عامي ��ن من مقت ��ل الملك غازيف ��ي ني�سان عام  ،1939الذي مرت جنازته قريب ًا
م ��ن دارنا فما زالت الأهازيج التي قيلت في هذه
الجنازة ماثلة �أمامي ،وقبل هذا يجب �أن تعرف
�أن �أب ��ي كان �آمر الحر�س الملك ��ي ،و�أخي الأكبر
كان �ضابط� � ًا كبير ًا في هذا الحر� ��س ،وا�شير لك
�أن �أخ ��ي كان م�س� ��ؤو ًال عن تجهي ��ز عربة المدفع
التي حملت جثمان الملك الراحل .ف�أنك ت�ستطيع
�أن تعتب ��ر �إنن ��ا جز ٌء م ��ن البالط الملك ��ي ..لذلك
ف�أن ��ا احتفظ ب�سرد لتفا�صيل ه ��ذه الفترة ابتدا ًء
م ��ن والدتي �سنة  ،1937وحت ��ى عام  1958في
 14تم ��وز .من هنا اعتبر ه ��ذا الفيلم لي�س فيلم ًا
عادي� � ًا بل هو ا�ستعادة لذكرياتي عن هذه الفترة
وخا�صة مقتل الملك غ ��ازي الذي يعتبره الكثير
م ��ن الم�ؤرخين مل ��ك وطني و�أح ��ب العراق بل
�إن ذل ��ك ح�سب ما يذه ��ب به البع� ��ض من ه�ؤالء
كان �سبب� � ًا رئي�س ًا الغتياله ،فمواقفه من االنكليز
كانت معروفة بمعار�ضت ��ه للكثير من توجهاتهم
التي تعد �ضد توجهات ا�ستقالل البلد بقراراته.
فق ��د كنت حري�ص� � ًا فيه بالتدخل ف ��ي ال�سيناريو
واالعتن ��اء بال�شخ�صي ��ات وتاري ��خ الواقع ��ة بل
وحت ��ى اختي ��ار �أماك ��ن الت�صوي ��ر ..وم ��ن دون
الكثي ��ر من الممثلين مثال اخت ��رت الممثل �ستار
خ�ضي ��ر ،وه ��ذا له �أ�سب ��اب كثيرة �أوله ��ا مظهره
الخارجي حيث ال�شبه الكثي ��ر مع الملك ،وثاني ًا
ه ��دوءه ف ��ي التعبير وه ��ي من �سم ��ات الملوك،
وبقي �أن يتعلم �سل ��وك الملك وهذه كانت عدّتي
�أن ��ا  ..ف�أدخل ��ت �ست ��ار خ�ضي ��ر بوق ��ت لتدريبه،
فعلمت ��ه �أن المل ��ك كان ي�سم ��ع �أكث ��ر مم ��ا يتكلم،
وكان قلم ��ا ي�ستعم ��ل يديه بالحدي ��ث ..وغيرها

رافقني حامت ح�سني بالعديد من �أفالمي وا�ستمرينا بالعمل
�سوية لوجود لغة م�شرتكة بيننا اىل �أن توفاه اهلل
لي�س بعدد الأفالم يثبت املخرج ح�ضوره ،بل بنوعية الفيلم
وقيمته الفنية والفكرية

 �أن��ا در�ست طلبة كلية الفنون �سنة واح��دة،حاولت �أن �أفهمهم �أن ال�سينما هي من الناحية
التكنولوجية �صور متحركة لكن لها وظيفة
مهمة ،فهي لغة �أو ًال و�صور ينبغي �أن تكون
متحركة وم��ؤث��رة ،ولكي تكون م�ؤثرة ينبغي
�أن تكون فاعلة ،لماذا لأنها موحية .هذه النقاط
الثالث المهمة هي مقومات الفعل ال�سينمائي
�أي اللغة ال�صورية .الم�شكلة الأ�سا�سية التي
عانيتها م��ازال��ت م��وج��ودة وه��ي �أن ال�سينما
ن�شطت عندما تلقت ال��دع��م م��ن الحكومة �أو
ال��دول��ة ،ف��ال��دول��ة منتج �سيئ وج�ي��د للإنتاج
ال�سينمائي !  ،لأن �أول �شيء تريده �صنع دعاية
لنظامها ،وه��ذا يوقعها في م�شكلة رئي�سة مع
ال�شعب ،وال�شعب ه��و (الميزان�سين) ال��ذي
يعني ال�م��وازن��ة بين �إر� �ض��اء الحكومة وبين
�إر�ضاء ال�شعب .و�إر�ضاء ال�شعب هو �أكثر عمق ًا
في الت�أثير ولأج�ل��ه ،دائ�م� ًا ،ت��رى �أن (المنتج
ال�شعبي) ال ��ذي يطلع م��ن ال�شعب ه��و �أك�ث��ر
نجاح ًا من الدولة .ال�سينما يا �صديقي مجموعة
فنون ولي�س فن ًا واح ��د ًا ،هي (�إن�سكلوبيديا
�أوف �آرت) �أي دائ��رة معارف الفنون ،فالفن
ال�سينمائي يتكون م��ن ك��ل ال�ف�ن��ون بما فيها
الهند�سة والنجارة والتخطيط وغيرها ،ف�أنت
عندما تربي هذا الكادر �سيتكون لديك مجتمع
كامل ،واال�ستوديوهات التي تدخلها
ت� ��� �ش ��اه ��د ف��ي��ه��ا ك� ��ل ه ��ذه
الإخت�صا�صات والبيئة
ال �خ��ا� �ص��ة ب� �ه ��ا .ال ��ذي
يعيقني ه��و الت�صوير
ف ��ي ب �ي��وت ع ��ام ��ة ،في
حين المفرو�ض بالدولة
ب� �ن ��اء ث �ل��اث �أو �أرب � ��ع
ا� �س �ت��ودي��وه��ات ل�ت�ك��ون
م� �ع ��ام ��ل ل�ل��إن� �ت ��اج
وه � ��ي ال �ت��ي
ت � ��رب � ��ي

ٌ
ج��دل ع��ن فيلمك
• م��ا زال حت��ى الآن يث��ار
الم�س���ألة الكبرى� ،إن كان بطبيع��ة اختياراتك
لل��كادر الفني �أو م��ن ناحية الم�ض��مون الفكري
للفيلم والذي يقال �إنك ر�ض��خت لأوامر الدولة
�آنذاك في اعتماده؟

 عندم ��ا تك ��ون غني ًا ف ��ي ثقافتك العام ��ة تكونم�ؤث ��ر ًا .العم ��ل ال�سينمائ ��ي م ��ن الناحي ��ة
التكنولوجي ��ة لم ��ا يك ��ون غني� � ًا الب ��د �أن يك ��ون
غني ًا �أي�ض ��ا بالعالقات الإن�ساني ��ة واالجتماعية
العراقية ،ف�أنا �أع ��رف الأحياء ال�شعبية والنظام
االجتماعي في بلدي وطبق ��ات المجتمع ،ولهذا
ا�ستغرب ��وا مث�ل�ا �أنن ��ي �أع ��رف المف ��ردات التي
يلفظه ��ا البريطان ��ي العاي� ��ش خ ��ارج انكلت ��را،
وعندم ��ا ي�أت ��ي لإنكلت ��را تكت�ش ��ف انه ج ��اء من
م�ستعم ��رات انكليزي ��ة ولهذا ي�سمون ��ه بريت�ش
ولي�س �إنكليزي� .أما فيما يخ�ص م�ضمون الفيلم
�أق ��ول :لم يفر� ��ض علي �أحد الم�ضم ��ون �أنا فقط
نظ ��رت لثورة الع�شرين م ��ن زاويتي ،وهي غير
زاوية فيلم (ال�سالح الأ�سود) وغير زاوية (نجم
البق ��ال) وكل ه ��ذه الأفالم عن ث ��ورة الع�شرين،
ثم �إن ��ي لم �أق ��دم ال�شيخ �ض ��اري كثائ ��ر والذين
�شاه ��دوا الفيلم دون انطباع م�سبق ي�ستطيعون
�أن يقرروا ذلك.
• يتهم��ك البع�ض �إنك كنت تحظى بم�س��اعدة
الدول��ة وتوفرت ل��ك فر�ص كثيرة ف��ي التعلم
والعالق��ات ل��م تتوف��ر لغي��رك ..م��ا ه��و ردك
على ذلك؟

 ال �أعرف ما الذي تعنيه بم�ساعدة الدولة� ،أنامهنتي مخرج ،وكانت ال��دول��ة هي المحتكرة
للعمل ال�سينمائي ،فكان من الطبيعي �أن �أُكلف
ب ��إخ��راج �أف�ل�ام ،ب�سبب كوني م�خ��رج ،ف��أن��ا لم
علي
�أذهب لكي ا�ستجدي عم ًال �سينمائي ًا ُتفر�ض ّ
�شروط فيه� ،أما �شكل العمل ومحتواه فهذا بحث
�آخ��ر� .أم��ا عن الفر�ص الكثيرة والعالقات،
فالجميع يعرف �أنني من عائلة متي�سرة
ولم �أذهب الى لندن للدرا�سة �إال ب�إرادتي
وعلى نفقتي ،ثم �أني لم �أمنع �أحد ًا من
�إقامة عالقات مع النا�س ..حقيقة تبدو
ه��ذه االتهامات من ال�سماجة بحيث ال
�أرد عليها .فقد اتهمت بالكثير ،لكن �آن
االوان �أن ي �ق��ر�أ ال�ن��ا���س �أف�لام��ي
ولهم ما يقرروا من تقييم
ع�ل��ى �أن ال ي�شترط
ال � � � �ج� � � ��وان� � � ��ب
ال�شخ�صية في
حياتي.
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العراق بين متطلبات الحكم الر�شيد وا�ستحقاقات اليوم العالمي للخدمة العامة
�إن قط ��ف ثم ��ار احلك ��م الر�ش ��يد يف الع ��راق عملي ��ة
جنيني ��ة ينتظره ��ا جه ��د �ض ��خم م�س ��تقبلي حمركها
الأ�سا�س ��ي جن ��ده يف طبيع ��ة احل ��راك والتناغ ��م
املفرت� ��ض ب�ي�ن القطاعني الع ��ام واخلا�ص و�ص ��و ًال
�إىل التنمية الب�ش ��رية امل�س ��تدامة يف ..2030ولكن
تداعي ��ات �أزم ��ة كورون ��ا امل�س ��تمرة عاملي� � ًا والأزمة
املالي ��ة – االقت�ص ��ادية احلرجة �إن�س ��اني ًا يف العراق
هي جم ��رد عنوان لإزمة وطن يبح ��ث لي�س فقط عن
هوي ��ة وطنية م�س ��تقلة بل وع ��ن بل ��ورة �أداء �إداري
متمي ��ز – نوع ��ي �س ��يوفر �إن طب ��ق ب�ش ��كل �س ��ليم
و�صحيح نتائج باهرة على �ص ��عيد ت�أ�سي�س وتنمية
نظام ق ��ومي للخدمة العام ��ة  .والت�س ��ا�ؤل املنطقي :
�أين يقع دوراملوظف العمومي العراقي من متطلبات
احلك ��م الر�ش ��يد وم ��ن م�ش ��روع التنمي ��ة االدارية –
امل�ستقلةامل�س ��تدامة يف ظل االحتفال ال�سنوي لليوم
العاملي للخدمة العامة؟
ال�شك �أن التنمية الب�شرية امل�ستدامة للدول تفرت�ض
�أن حتق ��ق ج ��زء ًا ي�س�ي�ر ًا ولكن ��ه مه ��م م ��ن �سل�س ��لة
�إ�س ��تحقاقات متعددة متوقعة تتويج� � ًا لليوم العاملي
للخدم ��ة العام ��ة يف ال 23م ��ن حزيران م ��ن كل عام
(حت ��ى الآن دون ج ��دوى تذكر)  .ي ��وم �أعلنته الأمم
املتح ��دة �إحتف ��ا ًء باخلدم ��ة العام ��ة لل ��دول وبالذات
�إىل كل م ��ن يدي ��ر ويعمل يف م�ؤ�س�س ��اتها ودوائرها
متع ��ددة الأغرا� ��ض  .يفرت� ��ض بحق �أن يك ��ون يوم ًا
منا�س ��ب ًا لي� ��س ككل الأيام او املنا�س ��بات ،كونه مير
يف ظ ��ل تنام ��ي جائحة كورون ��ا بكل م ��ا حتمله من
تعقيدات وتداعيات خط�ي�رة تهدف �إىل عرقلة تلبية
الأه ��داف ال�س�ت�راتيجية املقررة للتنمية امل�س ��تدامة
يف  2030حي ��ث يت ��م حالي� � ًا "حتويل امل ��وارد من
اجله ��ود املبذول ��ة للتنمي ��ة �إىل اجله ��ود املبذول ��ة
لال�س ��تجابة لالزم ��ات"� .إ�س ��تجابة لي�س ��ت موفق ��ة
طامل ��ا وح�س ��ب جلن ��ة مراجع ��ة الأداء احلكومي فلم

ي�ص ��ل ه ��ذا الأداء �إىل ال  . 18%يوم يقع يف موقع
"القل ��ب م ��ن اجلهود املبذولة ل�ض ��مان اال�س ��تجابة
الفعالة لالزمة -ال�ص ��حية� ، -س ��واء بو�ص ��فه عامال
يف اخلط ��وط االمامي ��ة يف جمال الرعاية ال�ص ��حية
�أو كان �أحد املعنيني بو�ضع �سرتاتيجيات واخلطط
الهادفة �إىل التخفيف من ت�أثري اجلائحة" .ال�ش ��ك �أن
حماة ال�ص ��د الأول من اجلائحة نق ��در عالي ًا �إيثارهم
وت�ضحياتهم خا�ص ��ة وهم يجابهون �أخطار ًا حمدقة
بحياته ��م وحياة �أ�س ��رهم و�أ�ص ��دقائهم يف كل حلظة
يف �س ��بيل توف�ي�ر �أف�ض ��ل عناي ��ة ورعاية �ص ��حية -
تنموية م�س ��تدامة� .إنطالق ًا من ذلك  ،ت�ض ��حى �أهمية
ت�ش ��كيل ر�ؤية جيو�سيا�س ��ية� -إقت�ص ��ادية م�ش�ت�ركة
"قابل ��ة للتطبيق من خالل �إجراءات عملية" ت�ض ��ع
الإن�س ��ان على �أعلى �أولويات �أجندة الدولة الوطنية
 .ما ي�ستوجب �أ�سا�س ًا االرتقاء بنوعية حياة ال�سكان
وعدم امل�س ��ا�س بقوتهم اليومي من �سلة غذاء متاحة
 ،متنوع ��ة ومغذية �ص ��حي ًا لكل �إن�س ��ان يقطن �أر�ض
العراق املعطاء بعيد ًا عن جور الزمن متمث ًال ب�إخفاق
�إداري ي�ص ��احبه ف�ساد �سيا�س ��ي� -إداري متغلغل يف
مفا�ص ��ل الدولة العراقية� .ض ��من هذا الت�صور ت�أتي
اهمي ��ة حتلي ��ل ومراجع ��ة مايعرف باحلكم الر�ش ��يد
 Good Governanceبكل �سماته  ،معايريه
ونتائ ��ج �أو تداعي ��ات تطبيقاته الإيجابي ��ة .الباحث
الدكتور عماد ال�ش ��يخ داود �أ�ش ��ار بو�ضوح يف مقال
له عنوانه " :احلكم الر�ش ��يد و�س ��بل تعزيزه" �إىل ما
ا�سماه املثلث االفرتا�ضي للحكم الر�شيد قائم ًا على 3
زوايا " :الر�أ�س – ترتبع عليه ال�س ��لطات ال�سيا�سية
املنتخب ��ة ، -وقاعدة ي�ش ��غل �أحد ر�ؤو�س ��ها (القطاع
اخلا�ص املتفهم والنا�ضج) فيما ي�سكن الر�أ�س الثالث
(املجتم ��ع امل ��دين)"� .ض ��من ه ��ذا ال�س ��ياق �أو�ض ��ح
الباحث العنا�ص ��ر التالية لإ�س ���س احلكم الر�شيد يف
�إطار النظام الدميقراطي "احلقيقي"  )1( :م�شاركة



د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

ال�شعب يف �صنع القرار  )2( ،تعزيز امل�ساءلة العامة
وامل�س ��اءلة الداخلية واخلارجية ( )3حكم القانون،
( )4حق ��وق الإن�س ��ان و�أعم ��ال احلري ��ات العام ��ة
الناجم ��ة عن توافق الأراء  .ي�ض ��اف لهما عن�ص ��ران
جوهريان يف تقديري هما تبلور ر�ؤية �سرتاتيجية
�ش ��املة تغط ��ي حتلي�ل�ات ومفاهي ��م و�سيا�س ��ات
متجان�س ��ة وفاعل ��ة للمعاجل ��ة مقرتن ��ة بال�ش ��فافية
الكامل ��ة يف �أداء الأعم ��ال �أو االدوار احلكومي ��ة �أو
غري احلكومية من خالل تفعيل لدور الإعالم الن�شط
لك�شف احلقائق ب�ص ��ورتها التف�صيلية دون وجل �أو
تلك� ��ؤ � .إن املعادل ��ة الناجحة التي ينتظرها ال�ش ��عب
العراق ��ي تتمثل يف �إمكانية بل �ض ��رورة حتجيم او
�إحتواء خماطر �إ�س ��اءة ا�ستخدام ال�سلطة ال�سيا�سية
– الإدارية – القانونية التي تعظم من نيل املنافع
وامل�ص ��الح اخلا�صة على ح�ساب امل�ص ��لحة الوطنية
م ��ا يفق ��د نظام احلك ��م الوطن ��ي �ش ��رعيته وينعك�س
�س ��لب ًا على مهنية نظام اخلدمة الوظيفية� .إن تطبيق
نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة الطائفية – املذهبي ��ة – العرقية
– اجلهوي ��ة من ��ذ  2003يف االط ��ار امل�ؤ�س�س ��ي

ق���رار احل���رب مل ي��ع��د �أم�يرك��ي� ً�ا
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جنحت املخاب ��رات الإ�س ��رائيلية يف تدبري عملية
اغتي ��ال رئي� ��س مرك ��ز البح ��وث واالكت�ش ��افات
بوزارة الدفاع ،رئي�س الربنامج النووي الإيراين
حم�س ��ن فخ ��ري زادة ،يف  27ت�ش ��رين الث ��اين
� .2020إثرها ،و�ص ��فت ال�س ��لطات الر�سمية يف
جمهوري ��ة �إي ��ران الإ�س�ل�امية احل ��ادث ب�أن ��ه عمل
�إرهاب ��ي يهدف �إىل تقوي�ض �أ�س ���س الأمن القومي
للب�ل�اد ،و�ألق ��ت م�س� ��ؤولية التخطيط ل ��ه وتنفيذه
على �إ�سرائيل والواليات املتحدة االمريكية.
وهن ��ا الب ��د م ��ن مراجع ��ة جدي ��دة لتداعي ��ات هذا
احلدث وت�صور الآفاق املحتملة ملا ميكن �أن يحدث
يف املنطق ��ة بع ��د و�ص ��ول فري ��ق ج ��و باي ��دن اىل
البيت �ألأبي�ض يف يناير القادم .خا�صة و�أن امللف
الن ��ووي االيراين ،يف ف�ت�رة �إدارة دونالد ترامب
للبي ��ت �ألأبي� ��ض من ��ذ � ،2016ش ��غل حي ��ز ًا مهم ًا
م ��ن اهتمامات املجتمع الغرب ��ي باعتباره التهديد
الرئي�س ،املحتمل ،لل�سالم والأمن الدوليني.
وق ��د تع ��زز االهتمام به ��ذا التهديد بع ��د �أن تيقنت
ال ��دول الغربي ��ة م ��ن عج ��ز �أمري ��كا الوا�ض ��ح عن
الق�ض ��اء عل ��ى الرت�س ��انة النووي ��ة الت ��ي متلكه ��ا
كوريا ال�ش ��مالية .وهذا ما جعل م�س�ألة منع �إيران
م ��ن تطوي ��ر برناجمه ��ا الن ��ووي "م�س� ��ألة مب ��د�أ"
بالن�سبة للواليات املتحدة الأمريكية للحفاظ على
مكانتها باعتبارها القوة املهيمنة �ألأعظم على هذا
الكوكب.
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،يع�ت�رف البي ��ت الأبي� ��ض
والبنتاغ ��ون �ض ��مني ًا بع ��دم الق ��درة عل ��ى �إجب ��ار
ال�س ��لطات الإيراني ��ة عل ��ى اخل�ض ��وع لإم�ل�اءات
ال�سيا�سة الأمريكية اعتمادا على ما مينحها تفوقها
الع�س ��كري من امكانيات .فمن نتائج حتليل جلنة
ر�ؤ�س ��اء الأركان يف الوالي ��ات �أملتحدة للأمريكية،
يتب�ي�ن �أن ح ��دود ق ��درات البنتاغ ��ون حم�ص ��ورة
يف خي ��ار واحد ال غ�ي�ر ،و�إن كان وا�س ��ع النطاق،
ويت�ض ��من قائم ��ة م ��ن الأه ��داف ،على الأرا�ض ��ي
الإيراني ��ة ،ميكن �أن تتعر�ض ل�ض ��ربة �ص ��اروخية
ال حتمل ر�ؤو�سا نووية .و�أمريكا كما هو معروف
تاريخي ًا ،ال تقيد نف�سها ب�أهداف ع�سكرية فقط.
ولك ��ن هنالك رادع مه ��م ،البد و�أن ت�أخ ��ذه الإدارة
�ألأمريكي ��ة بنظ ��ر االعتب ��ار ،وه ��و �أن امل�س ��توى
احل ��ايل للدفاع اجل ��وي ال ��ذي حقق ��ه الإيرانيون
ال ي�ض ��من احتمال ع ��دم وقوع خ�س ��ائر من جانب
الط�ي�ران املت ��ورط بدخ ��ول املج ��ال اجل ��وي
الإيراين .ومثل هذه اخل�س ��ائر غري مقبولة ب�شكل
قاطع من وجهة نظر �سيا�س ��ية .يف الوقت نف�س ��ه،
عل ��ى الرغم م ��ن �أن احتمال �إحلاق �ض ��رر ملمو�س

ب�إيران ،وخا�صة من�ش�آتها النووية ،يعترب مرتفعًا
ب�ش ��كل عام� ،إال �أنه ال يزال هناك خطر تكرار ف�شل
هجوم �ص ��اروخي �أمريكي مماثل على �سوريا يف
�أبريل  .2018نتائجه احلقت �ض ��رر كبري ب�سمعة
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية و�أدت �إىل �إ�ض ��عاف
الوزن اجليو�سيا�س ��ي لوا�ش ��نطن ب�شكل ملحوظ،
لي�س فقط يف املنطقة ،ولكن � ً
أي�ضا يف الناتو.
وم ��ا دم ��ت قد تطرق ��ت ل�س ��وريا ،فال ب�أ� ��س يف �أن
�أ�ش�ي�ر اىل �أنه وفقا ملا �صرح به دبلوما�سي وخبري
�أمريك ��ي يف ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة ،نقل ��ت عن ��ه
ال�ص ��حافة الرو�س ��ية ،قوله ب� ��أن الواليات املتحدة
بذلت ق�ص ��ارى جهدها من �أجل �إ�سقاط نظام ب�شار
الأ�س ��د يف �سوريا ،لكنها ف�ش ��لت يف نهاية املطاف
ب�س ��بب املواق ��ف احلا�س ��مة لرو�س ��يا والق ��درات
القتالي ��ة الديناميكية للقوات الإيرانية واملتحالفة
معه ��ا ،التي جندته ��ا �إيران يف الدف ��اع عن النظام
ال�سوري.
كما �أو�ض ��ح فيليب جوردون ،امل�ست�ش ��ار ال�س ��ابق
للرئي� ��س الأمريك ��ي ومن�س ��ق البي ��ت الأبي� ��ض
لل�ش ��رق الأو�سط و�ش ��مال �إفريقيا ،يف م�ؤمتر عرب
الفيدي ��و مع �إح ��دى مراكز �أبحاث الأم ��ن القومي
الإ�س ��رائيلية� ،أ�س ��باب �إخفاقات الواليات املتحدة
و�إ�س ��رائيل يف املنطقة على النح ��و التايل :عندما
غزون ��ا الع ��راق ،مل يكن �أحد منا يتوقع ما ح�ص ��ل
فيما بعد هناك .فعلى خالف ما خططنا له ،متكنت
�إي ��ران م ��ن التحكم يف م�س ��ار �ألعملية ال�سيا�س ��ية
يف العراق ،وخلقت وقائ ��ع على الأر�ض� ،أحبطت
خمططاتن ��ا وحجم ��ت دورن ��ا� .أم ��ا يف �س ��وريا،
�أ�ض ��اف جوردن ،فم ��ع الدور احلا�س ��م الذي لعبته
الق ��وات الرو�س ��ية هن ��اك يف مواجه ��ة �أمري ��كا
وحلفائها ،اال �أن �إيران لعبت هناك دور ًا مف�ص ��لي ًا
يف تغيري معادالت ال�ص ��راع .و�أ�شار كذلك اىل �أن
الإدارة االمريكي ��ة تعتم ��د ،منذ زم ��ن ،على عقيدة
تق ��وم عل ��ى ثواب ��ت خاطئ ��ة ،ت ��رى �أن ��ه م ��ن �أجل
حتقيق انت�صار يف املواجهة مع العدو ،يكفي فقط
ت�ش ��ديد العقوبات املفرو�ضة عليه �أو حتى ترتيب
عملية ع�سكرية �صغرية �ضده.
يف ن ��دوة حواري ��ة ،ن�ش ��رت تفا�ص ��يلها كافي� ��ش
مييدي ��ا ،قالت الرئي�س ��ة ال�س ��ابقة لدائ ��رة التقييم
والتحليالت يف املو�ساد� ،سيما �شاين ،يف معر�ض
اجابتها على �س�ؤال حول ما �إذا كانت هناك فر�صة
لتغيري النظام ال�سيا�سي يف �إيران� ،أن من الأف�ضل
الآن ع ��دم الإجاب ��ة عل ��ى هذا ال�س� ��ؤال ،فب ��د ًال من
االعرتاف ب�أنه حتى الآن مل ت�ؤد �أي جهود لإ�سقاط
النظ ��ام احلاكم يف �إي ��ران �إىل النجاح ،يجب ،يف
ر�أيها ،الآن طرح �س�ؤال �آخر ،ما هي الدرو�س التي
يجب �أن نتعلمها من الإخفاقات التي حلت بنا.
و�أك ��دت �س ��يما �ش ��اين ،يف الندوة ذاته ��ا ،على �أنه
"�إذا ما حتدثنا عن ال�سبل املمكنة لإ�سقاط النظام
احلاكم يف �إيران ،فعلينا �أن ن�ستخل�ص اال�ستنتاج
التايل ،وه ��و �أن كل املقومات ال�ض ��رورية لتغيري
النظام ال�سيا�س ��ي هناك يج ��ب �أن تبزغ من داخل
املجتم ��ع الإيراين نف�س ��ه ،ولن تك ��ون دخيلة عليه
من خارجه" ،و�أ�ض ��افت� ،أن املعار�ض ��ة يف �إيران،
كم ��ا ه ��ي يف �س ��وريا ،ال حتظى عل ��ى تعاطف من
�أغلبية ال�سكان لأنها مزروعة من اخلارج.
ورد ًا عل ��ى �س� ��ؤال �آخ ��ر  -ه ��ل كان ��ت املعار�ض ��ة
املناه�ض ��ة للحكوم ��ة يف �إي ��ران و�س ��وريا فعال ��ة،
�س ��واء كان ��ت من �أ�ص ��ل داخل ��ي �أو حمل ��ي �أو تلك
الت ��ي تتواج ��د يف اخل ��ارج� ،أجاب ��ت ،عل ��ى وجه
التحدي ��د" :ال ،ال ميك ��ن االع�ت�راف به ��ا عل ��ى �أنها
فعالة ب�أي �ش ��كل من الأ�ش ��كال ،حتى و�إن كانت من
�أ�ص ��ل حملي ،ما دامت حت�صل على دعم من خارج
البالد".

وتابع ��ت �ش ��اين ،يف نف� ��س ال�س ��ياق ،قائل ��ة� ،إذا
حتدثن ��ا عن �إي ��ران ،ف�إن هناك معار�ض ��ة موجودة
خارج �إيران منذ �س ��نوات ،ومن ال�س ��هل جد ًا على
ال�س ��لطات الإيراني ��ة �إقناع ال�ش ��عب الإيراين ب�أن
تلك املعار�ض ��ة ال متلك �أي ر�ص ��يد �شعبي �أو ت�أثري
�أو �ش ��رعية داخ ��ل الب�ل�اد .ع�ل�اوة على ذل ��ك ،ف�إن
بع�ض ممثلي هذه املعار�ض ��ة ال ي�س ��تحقون �سوى
كراهية ال�ش ��عب الإي ��راين ،ب�س ��بب االحتجاجات
التي حاولوا تنظيمها والتي �أدت فقط �إىل املذابح
وتدمري البنية التحتية.
ويف معر� ��ض حديثه ��ا ع ��ن الو�ض ��ع االجتماع ��ي
يف �إي ��ران ،اعرتف ��ت �س ��يما �ش ��اين ب� ��أن "الطبق ��ة
الو�س ��طى" م ��ن ال�ش ��عب الإي ��راين ،وه ��ي الأه ��م
يف املع ��ادالت االجتماعية واالقت�ص ��ادية ،لي�س ��ت
متحم�س ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص للإطاح ��ة باحلكوم ��ة.
م�ش�ي�رة يف نف�س الوقت �إىل �أن الطبقة الو�س ��طى
يف �إيران لي�س ��ت متام ًا كما هي الطبقة الو�س ��طى
يف ال ��دول الأوروبي ��ة �أو حت ��ى يف جمهوري ��ات
االحتاد ال�س ��وفيتي ال�س ��ابق .و�ش ��ددت عل ��ى �أنه،
رغ ��م �أن العدي ��د من ممثلي ما ي�س ��مى ب� �ـ "الطبقة
الو�سطى" يف �إيران ،حيث كان من املمكن �أن تظهر
براعم الليربالية ،ال ميكن و�صفهم ب�أنهم معجبون
بالنظام احل ��ايل يف البالد ،اال �أنهم ،وفقا للمحللة
ال�سيا�سية واخلبرية يف ال�ش�ؤون اال�ستخباراتية،
�س ��يما �ش ��اين ،ما زالت ترعبهم التجربة امل�أ�ساوية
للمنطقة ب�أ�س ��رها ،وال�س ��ورية ب�ص ��ورة خا�ص ��ة،
اب ��ان م ��ا ي�س ��مى بالربيع العرب ��ي ،عندم ��ا تخلت
فئات خمتلفة من املجتمع ال�س ��وري ،والليبي اىل
ح ��د ما ،عن االنظم ��ة "الدكتاتوري ��ة" فيها ،فكانت
نتيجة تخليهم عن تل ��ك االنظمة وااللتحاق بركب
املعار�ض ��ة ،حربًا �أهلية طاحنة ا�ستمرت ل�سنوات
عدي ��دة� ،أدت اىل انهي ��ار اقت�ص ��ادي وحت ��والت
اجتماعية مفجعة "للطبقة الو�سطى" ذاتها.
ل ��ذا ف ��ان الطبق ��ة الو�س ��طى الإيراني ��ة لي�س ��ت
حري�ص ��ة عل ��ى الإط�ل�اق عل ��ى �إي�ص ��ال الأمور يف
�إيران �إىل اىل ما و�ص ��لت اليه يف �س ��وريا والدول
العربي ��ة االخ ��رى ،الت ��ي امت ��دت اليه ��ا فو�ض ��ى
"الربي ��ع املزع ��وم" .كم ��ا �أنها تدرك متام� � ًا ،ب�أن
ان ��دالع الفو�ض ��ى يف �إي ��ران �س ��وف لن ي� ��ؤدي ال
اىل االنفت ��اح االقت�ص ��ادي وال اىل الدميقراطي ��ة،
و�ستفقد "الطبقة الو�س ��طى" االيرانية ،بنتيجته،
احل ��د الأدنى من اال�س ��تقرار الذي متتلك ��ه حاليا،
والذي فقدته مثيالتها يف �سوريا والدول العربية
الأخ ��رى .وهك ��ذا ،خل�ص ��ت الرئي�س ��ة ال�س ��ابقة
لدائ ��رة التقيي ��م والتحلي ��ل يف املو�س ��اد �إىل �أن
"الطبقة الو�سطى" الإيرانية ال ترى �أمامها �سوى
"مناذج" �سيئة للغاية ،لن جتازف باالحتذاء بها.
لذلك ،ال يزال تغيري النظام يف �إيران بعيد ًا جد ًا.
يف اخلت ��ام ،الب ��د م ��ن الت�أكي ��د عل ��ى �أن �أي حرب
ت�ش ��نها �أم�ي�ركا على �إيران �س ��تكون مكلف ��ة للغاية
وغري م�ض ��مونة النتائج .خا�ص ��ة �إذا نفذت �إيران
تهديداتها ب�سد �شريان النقل الرئي�سي عرب م�ضيق
هرم ��ز� .إ�ض ��افة اىل �أن حلفاء �أم�ي�ركا يف املنطقة،
وعلى ر�أ�س ��هم ،اململكة العربية ال�س ��عودية ودولة
االم ��ارات كانتا ق ��د �أثبتتا عجزهما الع�س ��كري يف
حربهما �ض ��د اليمن� .أما �إ�سرائيل ،فرغم اهتمامها
بجر �أمريكا اىل عمل ع�سكري �ضد �إيران ي�ستهدف
مفاعله ��ا الن ��ووي ،اال �أن خياراتها تبقى حمدودة
مازال ��ت �ص ��واريخ ح ��زب الل ��ه اللبن ��اين جاهزة
لالنط�ل�اق .يف ظ ��ل هذه الظ ��روف تفق ��د الأعمال
الع�سكرية املبا�شرة �ضد �إيران مغزاها وترتفع يف
نف�س الوقت وتائر احلرب الإعالمية عليها ،مربرة
للتطبيع ومت�س�ت�رة على عملية الق�ض ��م التدريجي
للأرا�ضي الفل�سطينية.

العراق ��ي ل ��ن يجلب للبالد �س ��وى مزيدا م ��ن الت�أخر
 ،التخل ��ف والك ��وارث االن�س ��انية .ترتيب ��ا على ذلك
الب ��د من ت�ص ��حيح مايع ��رف ب"م�ؤ�ش ��ر االنحراف"
الذي جت�س ��د يف ظ ��ل �" :إحت ��كار ال�س ��لطة  +تقل�ص
البدائ ��ل املتاح ��ة للمتعامل�ي�ن م ��ع حائزها � +ض ��عف
امل�س ��اءلة .م�س�ألة لي�س ��ت هينة طاملا مير الزمن هبا ًء
دون توجهات �إ�ص�ل�احية �إدارية – �سيا�سية حقيقية
يفرت�ض �أن تواجه ب�شدة اعرافا وتقاليد عاف عليها
الزم ��ن قائم ��ة على �أ�س ���س بعيدة عن �أية ممار�س ��ات
دميقراطية حقة �أو بعيدة عن حماربة جادة للف�س ��اد
بكل �أ�شكاله وم�ضامينه املعنوية واملادية (�أخالقي ًا –
قيمي ًا – �سيا�سي ًا – �إداري ًا – جمتمعي ًا و�إقت�صادي ًا).
وبحق ف�إن احلكم الر�ش ��يد �إن طبق ب�ص ��ورته املثلى
�أو قريب ��ا منه ��ا �س ��يعزز الثق ��ة املتبادلة ب�ي�ن احلكام
واملحكوم�ي�ن م ��ا ينعك� ��س �إيجاب� � ًا عل ��ى دميومة او
�إ�س ��تدامة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي – الإداري ال ��ذي يقدم
خدمات جليلة ومفيدة ناجعة لل�ش ��عب بكل �شرائحه
وفئاته وطبقاته االجتماعية – االقت�صادية -لثقافية
وطبقات ��ه خا�ص ��ة تل ��ك الت ��ي تنتظر خدم ��ات عاجلة

�أ�سا�س ��ية لتنت�شلها من وهدة احلاجة  ،الفقر  ،اجلهل
واملر�ض .
�إن العالق ��ة املتبادل ��ة ب�ي�ن النظام�ي�ن ال�سيا�س ��ي
والإداري يف مواجه ��ة الف�س ��اد م�س� ��ألة حيوي ��ة
الب ��د منه ��ا لإجن ��اح برنام ��ج اال�ص�ل�احات ب�ش ��قيها
ال�سيا�سي والإداري مع كل التداعيات واالنعكا�سات
ال�سيا�س ��ية -املجتمعي ��ة – الثقافي ��ة – التقني ��ة
املتوقع ��ة .من هنا ميكننا القول ب�إن �ص�ل�ابة املوقف
العراق ��ي الوطن ��ي �سيا�س ��ي ًا� -إداري� � ًا �س ��توفر مظلة
ناجعة للحماية م ��ن �أية تدخالت داخلية �أو خارجية
غري مرغوب بها ت�ؤثر �سلب ًا على قوة الدولة وتعزيز
�س ��يادتها الوطني ��ة بعي ��د ًا ع ��ن التبعي ��ة االقليمي ��ة
والدولي ��ة يف مقاب ��ل تنمي ��ة عالئ ��ق �إقت�ص ��ادية –
تقنية دولي ��ة توفر منافع ومتج ��زات علمية وعملية
يحتاجها الع ��راق يف الآماد ال�س�ت�راتيجية املختلفة
� .إال �أن ��ه وم ��ن ناف ��ل الق ��ول �إن �إ�ص�ل�احات حقيقية
للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي-الإداري يف الع ��راق حتت ��اج
لتح�ض�ي�رات م�س ��بقة بع�ض� � ًا من جذورها ترجع �إىل
مقتب ��ل العهد امللك ��ي يف الع ��راق()1921-1958
 .م ��ن �أب ��رز �أمثلته ��ا �إق�ت�راح �إيجابي للملك في�ص ��ل
الأول يف ت�أ�س ��ي�س مدر�س ��ة لتخري ��ج املوظفني على
غ ��رار ما�س ��ارت عليه عدد من دول الع ��امل املتقدم يف
مرحل ��ة زمنية مبكرة �أو يف مراح ��ل الحقة تعد �أكرث
تقدم ًا تقني ًا تطلبت �سمات جديدة تتكيف مع �سمات
ع�صر تقني جديد �س ��ريع االيقاع ي�ستفيد من نواجت
�أو �آث ��ار العومل ��ة ومنه ��ا �أهمية التكييف م ��ع تقنيات
ع�ص ��ر الإبداعات التقنية الرقمية وال�س ��يابريةage
 .Cyber –digital innovationsمق�ت�رح
امللك في�ص ��ل االول تن ��اول عدة فوائ ��د مرجوة تدفع
بت�أ�س ��ي�س معايري م�شرتكة ملدر�س ��ة تخريج موظفني
�أكف ��اء ميكنه ��م معاجل ��ة خمتل ��ف �أنواع امل�ش ��كالت
والأزم ��ات والتحدي ��ات وردت يف املذك ��رة امللكي ��ة

التي ن�ش ��رها الأ�س ��تاذ عبد الك ��رمي االزري يف كتابه
"م�شكلة احلكم يف العراق"منها مايلي :
�أو ًال :بناء معايري علمية ا�سا�س ��ية ت�ستند �إىل "روح
واحدة وتعليم واحد".
ثاني ًا :االعرتاف املبكر ب�إن لي�س كل خريجي املراحل
الدرا�س ��ية ميكن توظيفه ��م بل �أن بع�ض ��هم ميكن �أن
يعدوا للقيام بالأعمال احلرة.
ثالث� � ًا� :إنه ��اء "عملي ��ة ال�ش ��غب" التي تنطل ��ق " من
قب ��ل طالب الوظائف غ�ي�ر القديرين الذين يتذرعون
بذريع ��ة القومي ��ة والطائفي ��ة" لني ��ل "مقا�ص ��دهم
اخل�سي�سة ".
رابع ًا" :جعل �س ��كان العراق كافة م�ش�ت�ركني بن�سبة
واح ��دة يف حتمل امل�س� ��ؤوليات واقتط ��اف الثمرات
و�إزالة كل التما�س وت�ص ��احب يف التوظيف" .ولعل
العب ��ارة الأخ�ي�رة ت�ش�ي�ر �إىل �أهمي ��ة جمابه ��ة كل ما
يدخل يف الف�ساد الإداري – ال�سيا�سي.
لع ��ل م ��ن املنا�س ��ب الإ�ش ��ارة �أي�ض� � ًا �إىل �أهمي ��ة �أن
يت�ش ��رب موظفي الدولة �أو م�أم ��وري االدارة بتعليم
متن ��وع متعدد �أو مرتابط التخ�ص�ص ��ات (كلما �أمكن
ذلك ح�س ��ب �إجتهادي) من خالل �إهتمامهم لي�س فقط
مبعرفة القوانني االدارية واملالية ولكن اي�ض ًا مبادئ
علوم �أخرى مهمة منها هند�س ��ة الطرق والإن�شاءات
والزراع ��ة وغريها� .إن تالقح العل ��وم واملعارف يف
ظل عومل ��ة يفرت� ��ض �أن تق ��رب لي�س فقط امل�س ��افات
الكوني ��ة ولكن الأه ��م تغيري الذهنية نح ��و االنفتاح
على االخر املتقدم لال�س ��تفادة من جمزاته التي طاملا
افتقده ��ا الع ��راق ع�ب�ر تاريخ ��ه ال�سيا�س ��ي احلديث
�إال يف حدوده ��ا اال�س ��تثنائية .الأمر ال ��ذي يفرت�ض
�إ�ص�ل�اح جه ��از اخلدم ��ة الوطني ��ة وتبن ��ي �أف�ض ��ل
الت�ش ��ريعات على �أولوية �أجندة الربامج للحكومات
العراقية خا�صة و�أن ع�ص ��ر مابعد كورونا لي�س كما
قبله.

نافذة من موسكو

مالمح الو�ضع العراقي المرتقب في 2021



د .فالح احلمـراين

قام ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات احلك ��م الأخ ��رى برتحي ��ل غالبية
امل�ش ��اكل امل�ص�ي�رية الت ��ي تواجهه ��ا الب�ل�اد اىل ع ��ام  ،2021ولي� ��س ثم ��ة
�أم ��ل يف �أنها �س ��تفلح يف �إيجاد احلل ��ول الناجعة لها خ�ل�ال �أل  360اليوم
القادم ��ة ،فف�ض ��اء ال�س ��احة العراقي ��ة ملب ��د بغيوم "تن ��ذر بالرع ��ود" وتنب�أ
بانفجار �ص ��راعات على �أكرث من جبهة وقطاع ،واندالع �أزمات ،ومل تو�ضع
�س�ت�راتيجية بناءة وبرامج ناجعة ولو على املدى الق�صري لتح�سني الو�ضع
املتده ��ور ،وهن ��اك متلمل بني �ش ��رائح املجتمع ،فاحللول كم ��ا يبدو تتطلب
�أعادة النظر يف جممل العملية ال�سيا�س ��ية ،و�إعادة هيكلتها ،واتفاق القوى
الوطني ��ة الفاعل ��ة على منوذج جديد للنظام ،لأن كل امل�ؤ�ش ��رات تربهن على
خطل �ش ��كل النظام احلايل ،وعدم تنا�س ��به للعراق كدولة وجمتمع .النظام
ال�سيا�س ��ي يف العراق منذ ن�شوء �أول دولة كان مركزيا ،وعلى هذا الأ�سا�س
ت�أ�س�س ��ت الذهنية الوطنية ،وال ميك ��ن �أن يكون برملاين بحت ،وهو ما نرى
تداعياته ،و�إخفاقه الوا�ضح ،وجنم عنه ظهور مراكز " كيانات" م�ستقلة عن
الدولة ،تناف�سها يف �صنع القرار الأمني وال�سيا�سي واالقت�صادي ،والتحكم
يف ميول ال�شارع.
وتعم ��ل احلكومة العراقية من �أجل �إ�ص�ل�احات �أعمق  ،ولكن نظر ًا ل�ض ��عف
�إرادته ��ا ال�سيا�س ��ية  ،وتزايد الغ�ض ��ب ال�ش ��عبي م ��ن تخفي�ض قيم ��ة العملة
واقت�ص ��اد غ�ي�ر م�س ��تقر  ،وحقيق ��ة �أن ع ��ام  2021ه ��و ع ��ام االنتخابات ،
فم ��ن غري املرج ��ح �أن ي�ؤدي ه ��ذا �إىل نتائج حقيقية� .إن اال�س ��تياء العام من
ق ��رار احلكوم ��ة بتخفي� ��ض قيمة العملة �سي�ض ��عف ق ��درة بغداد عل ��ى تنفيذ
وتنفيذ الإ�ص�ل�احات التي ت�ش ��تد احلاجة �إليها .بالإ�ضافة �إىل ذلك � ،ستجعل
االنتخابات الت�ش ��ريعية يف حزيران  2021العديد من �صانعي ال�سيا�سات
حذرين من �أي قرارات �إ�ص�ل�احية غري �شعبية قد ت�ؤدي �إىل تدابري تق�شفية.
وب ��دون الق�ض ��اء عل ��ى الف�س ��اد املنهج ��ي (وه ��و تطور غ�ي�ر مرج ��ح للغاية
للأح ��داث خ�ل�ال الع ��ام املقبل)  ،من ال�ص ��عب تخي ��ل �أن االقت�ص ��اد العراقي
�سوف يتح�سن على املدى الطويل .يف منت�صف كانون الأول  ،قال �صندوق
النق ��د الدويل �إنه لكي يتمكن العراق من بناء �أ�س ��ا�س مايل متني على املدى
الطوي ��ل  ،ف�إن ��ه يحت ��اج �إىل "تعزي ��ز املالي ��ة العامة  ،وحت�س�ي�ن احلوكمة ،
و�إ�صالح قطاع الكهرباء  ،وتعزيز تنمية القطاع اخلا�ص  ،و�ضمان ا�ستقرار
القطاع املايل"  ،الأمر الذي يتطلب زيادة قوة الدولة وا�ستقرارها.
وتواج ��ه الق ��وى امل�س ��تفيدة �أية �إ�ص�ل�احات باملعار�ض ��ة امل�س ��تميتة .ورغم
ذل ��ك ي�س ��عى رئي�س الوزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي للقيام ب�إ�ص�ل�اح احلكومة
الفيدرالية مع الرتكيز على الدفاع والأمن .ويحاول فريقه �إحكام ال�س ��يطرة
عل ��ى احل ��دود ،وجمع ال�ض ��رائب وجني الأم ��وال من ميزاني ��ة الدولة .كما
تل ��وح يف الأف ��ق �أزمة برملاني ��ة  .وتدعم ع ��دد ًا من الكتل الربملانية خا�ص ��ة
ال�س ّنية ا�ستقالة رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي .وتن�ضم احلركات
ال�سيا�سية االخرى تدريجي ًا �إىل الأحزاب غري الرا�ضية.
ً
كم ��ا مل يُالحظ تقدم كبري يف ان�س ��حاب الق ��وات الأمريكي ��ة .وردا على ذلك
 ،هاجم ��ت جماع ��ات م�س ��لحة �أهداف� � ًا مرتبط ��ة بالواليات املتح ��دة  ،مبا يف
ذلك ال�ش ��ركات العراقية التي توفر الدعم الأمني واللوج�س ��تي .ويف بع�ض
املناط ��ق العراق يت�ص ��اعد التوت ��ر بني القوى ال�سيا�س ��ية املحلي ��ة ميكن �أن
يتحول الت�صعيد يف العالقات �إىل ا�شتباكات م�سلحة بني الأكراد.
وتن�ش ��ط يف �ش ��مال غربي البالد خاليا تابع ��ة لتنظيم الدولة الإ�س�ل�امية ال
�سيما يف حمافظات الأنبار ونينوى ودياىل و�صالح الدين وكركوك .وعلى
الرغ ��م من �إج ��راءات مكافحة الإرهاب  ،ف�إن ن�ش ��اط اجلهاديني مل ينخف�ض.
وي�س ��تخدم الدواع�ش ولي�س وحدهم ،تدهور م�س ��تويات املعي�ش ��ية لتجنيد
مقاتلني جدد يف �صفوفهم.
وكما جاء يف تقرير للمراقب ال�سيا�س ��ي ل�ص ��حيفة "نيزافي�س ��يمايا غازيتا"
ال�ص ��ادرة يف مو�س ��كو ،يج ��ب �أن يكون ما ت ��ردد عن حدوث انق�س ��ام داخل

قوات احل�شد ال�شعبي مبثابة جر�س �إنذار لال�سرتاتيجيني الإيرانيني الذين
ينظرون �إىل العراق على �أنه �ساحة مل�صاحلهم.
وف ًقا لتقرير معهد درا�س ��ة احلرب ( )ISWالأمريكي ،عن "ه�شا�شة الو�ضع
يف العراق" ،ف�إن عدم اال�س ��تقرار الداخلي املزمن يف العراق يخلق م�ساحة
لالعب�ي�ن الأجانب  ،مما ي�س ��مح لهم بخو�ض حروبه ��م بالوكالة وي�ؤدي �إىل
تفاق ��م التوت ��رات الإقليمي ��ة� .إن �إحياء دولة عراقية ذات �س ��يادة �سي�ص ��بح
�ش ��رط ًا م�س ��بق ًا لال�س ��تقرار يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط .ويف تلخي�ص لأبحاثهم ،
الح ��ظ حمللو � ISWأن ��ه "بدون �إ�ص�ل�احات �سيا�س ��ية  ،وتخفيف التدخل
الأجنبي ودعم دويل م�س ��تمر � ،س ��تبقى قوات الأم ��ن العراقية جمز�أة وغري
فعالة ب�شكل �شبه م�ؤكد" .ومن املرجح �أن تكون غري قادرة على انزال هزمية
نهائي ��ة بداع� ��ش �أو مواجهة الهيمنة الإيرانية على �أم ��ن العراق .وكما يرى
التقرير "�أن م�س ��اعي �إيران للهيمنة بالوكالة على الأمن العراقي ت�ؤدي �إىل
تفاقم االنق�س ��امات الطائفية ،وجتع ��ل من املمكن �أن حتكم العراق ب�أ�س ��ره،
قيادة تكون دُمية بيد �إيران".
ويتف ��ق خرباء معهد ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف مو�س ��كو مع ا�س ��تنتاجات معهد
درا�س ��ة احلرب حول الو�ضع احلايل للقوات امل�سلحة العراقية .ويف الوقت
نف�سه  ،ي�شريون �إىل �أن الوجود طويل الأمد للواليات املتحدة وحلفائها يف
مل ت�س ��فر يف الواقع عن نتائج �س ��واء يف جمال ال�سيا�سة �أو الأمن .ول�سبب
ما ،وف ًقا خلرباء معهد درا�س ��ة احل ��رب فاجلي�ش العراقي ويف ظل هجمات
تنظي ��م داع� ��ش مل يعد فعاال كم ��ا كان عليه يف عام  ، 2011ورمبا لأ�س ��باب
مماثلة ال يزال "جمز�أ" اليوم.
ويف قراءة للو�ض ��ع االقت�صادي �أ�شار تقرير ملعهد ال�شرق الأو�سط مبو�سكو
�إىل تفاقم الأزمة املالية واالقت�ص ��ادية ب�ش ��كل �أكرب ب�س ��بب انخفا�ض �أ�سعار
النفط وانخفا�ض الطلب عليه ووباء فايرو�س كورونا .و�سي�سمح تخفي�ض
قيم ��ة العملة للحكومة بدف ��ع �أجور القطاع العام على املدى الق�ص�ي�ر  ،لكنه
لن ي�ساعد يف حل م�ش ��كلة ارتفاع �أ�سعار �أجور ومعا�شات التقاعد والفوائد
يف القط ��اع الع ��ام على املدى الطويل  ،مما ي�س ��لط ال�ض ��وء على واحدة من
�أك�ب�ر امل�ش ��اكل املالي ��ة التي تواجهه ��ا الع ��راق و�أكرثه ��ا تعقيدًا .و�س ��يقلل
تخفي� ��ض قيمة العملة م ��ن قيمة �أج ��ور القطاع العام بال ��دوالر وغريها من
االلتزام ��ات املقومة بالدينار  ،لك ��ن االنخفا�ض الفعلي يف التكلفة الإجمالية
للأجور كن�س ��بة مئوية من الإنفاق يف امليزانية �س ��يتطلب �إلغاء ال�ض ��مانات
االجتماعي ��ة احلكومي ��ة طويل ��ة الأم ��د الت ��ي توف ��ر الرعاي ��ة االجتماعي ��ة
والتوظي ��ف واملزايا الأخرى للعراقيني� .أكرب رب عمل يف العراق اليوم هو
احلكوم ��ة  ،التي توظف  4ماليني عامل يف القطاع العام  ،وتدفع  3ماليني
يف �ش ��كل معا�ش ��ات  ،وتوفر الرعاية االجتماعية ملليون �ش ��خ�ص يف �ش ��كل
�إعان ��ات .وتعتزم احلكومة العراقية خف�ض الإنفاق على الأجور يف القطاع
الع ��ام خالل الع ��ام املقبل من  25٪م ��ن الناجت املحلي الإجم ��ايل �إىل 12٪
م ��ن الناجت املحلي الإجمايل  ،وهو ما يعني على الأرجح ا�س ��تقالة ق�س ��رية
للحكومة و�س ��ط احتجاجات حا�ش ��دة .و�س ��ي�ؤدي خف�ض قيمة العملة �أي�ض ًا
�إىل رفع �أ�س ��عار اال�سترياد يف بلد ي�س ��تورد معظم �سلعه ويفتقر �إىل القدرة
عل ��ى بناء بدائل حملية ب�س ��رعة  ،مم ��ا يزيد من تكلفة املعي�ش ��ة وي�ؤدي �إىل
تدابري تق�ش ��ف �أخرى .يعاين العراق بالفعل من فقر مدقع .ت�ض ��اعف معدل
الفقر الر�سمي تقريبًا هذا العام �إىل  ، 40٪وهو معدل مرتفع حتى باملعايري
الإقليمي ��ة� .إن االرتفاع احلاد يف تكلفة ال ��واردات دون وجود بدائل حملية
�أقل تكلفة �سي�ؤدي �إىل تفاقم الت�ضخم وال�صراع من �أجل رفع تكلفة املعي�شة
 ،حت ��ى ل ��و �أدى �إىل حتفيز تنمية الإنتاج املحلي على املدى الطويل .يف بلد
يعاين من ا�ض ��طرابات �شعبية م�ستمرة وذات دوافع اقت�صادية ومظاهرات
متك ��ررة مناه�ض ��ة للحكومة  ،ف� ��إن �أي ارتف ��اع يف تكلفة املعي�ش ��ة ميكن �أن
ي�ؤدي ب�س ��هولة �إىل مزيد من اال�ض ��طرابات .عالوة على ذلك  ،يتم تخفي�ض
قيمة العملة حيث تخطط احلكومة لتنفيذ تدابري �أخرى يف عام  2021من
�ش� ��أنها زيادة تكلفة املعي�شة  ،مبا يف ذلك �ضريبة الدخل اجلديدة .كجزء من
مناق�ش ��ة ميزانية عام  ، 2021ومن املخطط تر�شيد الدعم للمرافق و�إدخال
�ض ��ريبة دخل جديدة بن�س ��بة  ، ٪ 15مما �سي�ؤدي �إىل زيادة تكلفة املعي�شة.
�س ��تواجه الزي ��ادة اجلدي ��دة املخطط ��ة يف تكاليف املراف ��ق يف عام 2021
�أي�ض� � ًا التخفي�ض ��ات املخطط له ��ا يف واردات الطاقة الإيراني ��ة  ،والتي من
املرج ��ح �أن ترف ��ع تكلفة الكهرباء وت�س ��بب تقلبات يف الإم ��دادات .والعراق
ي�ستورد �أكرث مما ي�صدر .يف عام  ، 2019كانت هذه ال�سلع م�ص ّنعة ب�شكل
�أ�سا�سي (ال يوجد يف العراق قطاع ت�صنيع متطور جيد ًا) و�أدوية ومركبات
وتبغ وغ ��ذاء .وتبلغ القيمة الإجمالية لواردات جمموعات ال�س ��لع املختلفة
 92مليار دوالر يف ال�سنة  ،بينما تبلغ قيمة �صادرات العراق  86.8مليار
دوالر (النفط اخلام والوقود ب�شكل �أ�سا�سي).
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كورونا

الفيل�سوف الفرن�سي �آالن باديو  :اليمكن اعتبار الوباء الحالي جديد ًا علينا
 ال��ب��ع�����ض الي��ف��ك��ر ف���ي م��ح��ارب��ة ال���م����أ����س���اة ب�����ش��ك��ل ج��دي
في لقاء �أجرته معه مجلة ال�سيان�س
الفرن�سية  ،تحدث الفيل�سوف والروائي
والكاتب الم�سرحي الفرن�سي �آالن باديو عن
موقفه تجاه انت�شار جائحة كورونا مجددا
قائال :

 ه���ن���ال���ك م����ن ي��ع��م��ل وف�����ق ق����اع����دة (�أن��������ا �أو ً
ال )...
ترجمة  :عدوية الهاليل

لطالما اعتبرت �أن الو�ضع الحالي  ،المتميز
بجائح ��ة فايرو�س ��ية  ،ل ��م يك ��ن ا�س ��تثنائي ًا
للغاية .فمنذ وباء الإيدز (الفيرو�سي � ً
أي�ضا)
 ،م ��رور ًا ب�أنفلون ��زا الطي ��ور  ،وفايرو� ��س
�إيب ��وال  ،وفيرو� ��س �س ��ار�س  ،1ناهي ��ك عن
العدي ��د من �أن ��واع الأنفلونزا  ،وحتى عودة
الح�صبة � ،أو ال�س ��ل الذي لم تعد الم�ضادات
الحيوي ��ة تعالج ��ه  ،جنب� � ًا �إل ��ى جن ��ب م ��ع
وج ��ود مناط ��ق �شا�س ��عة ال تخ�ض ��ع للعالج
الطب ��ي ومع نق� ��ص االن�ض ��باط العالمي في
�أخ ��ذ التطعيم ��ات الالزم ��ة  ،ف�أن ذل ��ك ي�ؤدي
حتم ��ا �إل ��ى ظه ��ور �أوبئ ��ة خطي ��رة ومدمرة
(كما ح�ص ��ل في حالة الإيدز  ،الذي �أدى الى
ماليين الوفيات ) ...
وب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن حقيق ��ة �أن الو�ض ��ع
الوبائ ��ي الحال ��ي ي�ض ��رب هذه الم ��رة على
نطاق وا�سع ما ي�سمى بالعالم الغربي المر ّفه
�إل ��ى حد ما  ،فلم �أك ��ن �أرى رد الفعل يتجاوز
الإج ��راءات الوقائية الوا�ض ��حة واالهتمام
بالح ��االت الطارئ ��ة .ع�ل�اوة عل ��ى ذل ��ك ،
اليمك ��ن اعتبار الوب ��اء الحالي جدي ��دا لأنه
يمث ��ل ف ��ي الحقيقة  ،الن ��وع الثاني من وباء
�س ��ار�س �أو " المتالزمة التنف�س ��ية الحادة "
والذي انت�ش ��ر في ع ��ام  ، 2003وكان وقتها

�أول مر� ��ض غير معروف ف ��ي القرن الحادي
والع�ش ��رين  ،لذل ��ك  ،ف ��ان م ��ن الوا�ض ��ح �أن
الوباء الحالي اليعني ب�أية حال ظهور �شيء
جديد � ،أو لم ي�س ��مع به من قبل  ،لأنه ينتمي
الى ن�س ��ل وباء �س ��ار�س  ،وهو ماي�ؤكد ف�شل
الدول ��ة ف ��ي عالقته ��ا بالبحث العلم ��ي الذي
�أ�سفر عن تلك النتائج من قبل ..
في غ�ضون ذلك  ،لم �أجد �شي ًئا �أفعله �أكثر من
محاولة الخ�ضوع للحظرفي منزلي  ،مثل �أي
�شخ�ص �آخر  ،ولي�س هناك ما �أقوله �أكثر من
حث الجميع على فعل ال�ش ��يء نف�سه .ذلك �أن
احترام االن�ضباط ال�ص ��ارم في هذه النقطة
�ض ��روري للغاي ��ة لأن ��ه يمثل دعم ��ا وحماية
�أ�سا�س ��يين لجميع الأ�شخا�ص الأكثر ً
تعر�ضا
للوباء كالكوادر الطبية الموجودة مبا�ش ��رة
ف ��ي الخط ��وط الأمامية  ،وكبار ال�س ��ن وكل
اولئ ��ك الذين يذهب ��ون للعمل ويتعر�ض ��ون
لخط ��ر اال�ص ��ابة بالع ��دوى ،لكنن ��ي ال�أرى
جهودا كبيرة لت�ش ��كيل فك ��ر جديد يدعو الى
" الإغاثة ال�ش ��عبية " التي يتطلبها الو�ضع
كم ��ا �أن البع�ض اليفكر في محاربة الم�أ�س ��اة
ب�ش ��كل جدي بينما يغ ��رق البع�ض الآخر في
الت�ش ��ا�ؤم وهو ي ��رى نهاية العال ��م ..وهناك
م ��ن يعمل وفق قاع ��دة " �أن ��ا �أوال " الذهبية
لاليديولوجيا المعا�ص ��رة والتي ت�ش ��ير الى
ا�ستمرار ال�شر الى �أجل غير م�سمى ..
ف ��ي مايخ�ص ��ني � ،أرى �أن محن ��ة الوباء في
كل م ��كان تق�ض ��ي عل ��ى الن�ش ��اط الجوهري
للعقل  ،و�إنها تجبر الأ�ش ��خا�ص على العودة
�إل ��ى الآثار المحزنة والت�ص ��وف  ،والتكاثر
 ،وال�ص�ل�اة  ،والنب ��وءات واللعن ��ات  -التي

�س ��ادت في الع�صور الو�س ��طى عندما اجتاح
الطاعون العالم ..
دعون ��ا نتفق على �أن نبد�أ بتعريف الم�ش ��كلة
 ،الت ��ي يت ��م تعريفه ��ا ب�ش ��كل �س ��يئ للغاية ،
وبالتالي معاملتها بطريقة �سيئة للغاية �أي�ضا
اذ يب ��دو الوب ��اء معق� �دًا لدرجة �أن ��ه دائمًا ما
يكون نقطة ات�صال بين المحددات الطبيعية
والقرارات االجتماعية ومن ال�ضروري فهم
النقاط التي يتقاطع فيها المحددان  ،ور�س ��م
النتائج...على �س ��بيل المث ��ال  ،من المرجح
�أن تك ��ون نقط ��ة انطالق الوب ��اء الحالي من
الأ�س ��واق في مقاطعة ووهان ال�صينية التي
ال ت ��زال تعر�ض الحيوانات للبيع في الهواء
الطل ��ق كالخفافي� ��ش وهي الفر�ض ��ية الأكثر
قب ��و ًال حتى الآن ف�ض�ل ً�ا عن انع ��دام النظافة
 ،ث ��م انتق ��ال الفايرو� ��س م ��ن نوع �إل ��ى �آخر
من �أنواع الجن�س الب�ش ��ري..ويمكن اعتبار
االنتق ��ال المحل ��ي بي ��ن الأن ��واع الحيوانية
والب�ش ��ر هو نقطة ن�ش� ��أة الق�ض ��ية برمتها..
يلي ذلك تلك الق�ض ��ية اال�سا�س ��ية ف ��ي العالم
المعا�ص ��ر وهي و�ص ��ول ر�أ�س ��مالية الدولة
ال�ص ��ينية �إل ��ى المرتب ��ة الإمبراطورية � ،أي
وجودها ب�ش ��كل مكثف وعالمي في ال�س ��وق
العالمي ��ة .وم ��ن ث ��م �ش ��بكات الب ��ث التي ال
تع ��د وال تح�ص ��ى  ،قبل �أن تتمك ��ن الحكومة
ال�ص ��ينية م ��ن احتواء الق�ض ��ية ع ��ن طريق
احتج ��از مقاطع ��ة ب�أكمله ��ا ،ت�ض ��م �أربعي ��ن
مليون �شخ�ص  -وهو ما �ستفعله في النهاية
بنج ��اح ، .ولك ��ن بع ��د ف ��وات الأوان لمن ��ع
الوباء من االنتقال الى بقية انحاء العالم ..
بع ��د ذل ��ك � ،س ��ندخل المرحل ��ة الت ��ي تعم ��ل

فيها ال ��دول على كبح هذا االنت�ش ��ارمحلي ًا .
وتج ��در الإ�ش ��ارة �إلى �أن ه ��ذا التحديد يظل
محلي ًا ب�ش ��كل �أ�سا�س  ،على الرغم من وجود
بع�ض ال�سلطات العابرة للقوميات ..
وهن ��ا ن�أت ��ي �إل ��ى تناق� ��ض كبي ��ر ف ��ي العالم
المعا�ص ��ريحدث ب�س ��بب االقت�ص ��اد  ،ف�ل�ا
تزال القوى ال�سيا�س ��ية وطني ��ة في الغالب.
كم ��ا �أن التناف� ��س بي ��ن الإمبريالي ��ة القديمة
(�أوروب ��ا والوالي ��ات المتح ��دة الأميركي ��ة)
والجدي ��دة (ال�ص ��ين والياب ��ان  )...يحظ ��ر
�أي عملية لدولة ر�أ�س ��مالية عالمية .وقد كان
الوباء �أي�ض� � ًا فترة ح ��دث فيها هذا التناق�ض
بي ��ن االقت�ص ��اد وال�سيا�س ��ة .حت ��ى ال ��دول
الأوروبية ف�ش ��لت في تعديل �سيا�س ��اتها مع
الفايرو� ��س في الوق ��ت المنا�سب..و�ض ��من
هذا التناق�ض نف�سه  ،تحاول الدول القومية
مواجهة الو�ض ��ع الوبائي من خالل احترام
�آلي ��ات ر�أ�س المال ق ��در الإمكان  ،على الرغم
م ��ن �أن طبيع ��ة المخاط ��ر تلزمه ��ا بتعدي ��ل
�أ�س ��لوب و�أفعال ال�سلطة.فمن المعروف منذ
زمن طوي ��ل �أنه في حالة ن�ش ��وب حرب بين
البلدان  ،يجب على الدولة �أن تفر�ض  ،لي�س
فقط بالطبع على الجماهير ال�شعبية  ،ولكن
على البرجوازيين �أنف�سهم قيود ًا كبيرة  ،من
�أجل �إنقاذ الر�أ�سمالية المحلية .وقد تم ت�أميم
ال�صناعات تقريب ًا ل�صالح �إنتاج �أ�سلحة.كما
يتم تعبئة العديد من البرجوازيين ك�ضباط
ويتعر�ض ��ون للموت .ويبح ��ث العلماء ليلاً
ونه ��ار ًا الخت ��راع �أ�س ��لحة جدي ��دة .ويطلب
من العديد م ��ن المثقفي ��ن والفنانين ت�أجيج
الدعاية الوطنية � ،إلخ.

وف ��ي مواجهة الوب ��اء  ،ف�إن ه ��ذا النوع من
رد الفع ��ل �أم ��ر ال مفر منه.وهذا هو ال�س ��بب
في �أن ا�س ��تعارة الرئي�س ماك ��رون لعبارة ،
"نحن في حالة حرب" � ،ص ��حيحة مايعني
�أن الدول ��ة مجب ��رة �أحيان� � ًا عل ��ى تنفي ��ذ
ممار�س ��ات �أكثر ا�س ��تبدادية  ،لتجنب كارثة
�س ��تراتيجية..وكل ه ��ذا الخطاب هو نتيجة
منطقية تمامًا للو�ضع  ،والهدف منه هو كبح
الوباء لك�س ��ب الحرب  ،مع البقاء في النظام
االجتماع ��ي القائ ��م� .إنه ��ا لي�س ��ت كوميدي ��ا
ب�أي حال من الأحوال بل �ض ��رورة يفر�ض ��ها
انت�ش ��ار عملي ��ة قاتل ��ة تتقاطع م ��ع الطبيعة
(واعني بذلك الدور الب ��ارز للعلماء في هذه
الق�ض ��ية) والنظام االجتماعي (واعني بذلك
التدخل اال�ستبدادي من الدولة).
لك ��ن في ه ��ذه الأثناء  ،ال يزال م ��ن العدل �أن
نق ��ول هنا �إنه لم يتوقع �أحد  ،بل حتى تخيل
 ،تطور وباء من هذا النوع في فرن�سا  ،ربما
با�س ��تثناء عدد قليل من العلماء المعزولين.
اذ اعتق ��د الكثي ��رون �أن ه ��ذا الن ��وع م ��ن
الأوبئة كان �س ��اري ًا في �أفريقي ��ا المظلمة �أو
ال�ص ��ين ال�ش ��مولية  ،ولكن لي�س في �أوروبا
الديمقراطية .
ويمك ��ن الح�ص ��ول عل ��ى در� ��س م ��ن مرحلة
الوب ��اء وه ��و �أن تاثي ��ره االقت�ص ��ادي
وال�سيا�س ��ي عل ��ى ال ��دول �أكب ��ر بكثي ��ر م ��ن
الت�أثي ��ر ال�ص ��حي  ،ولك ��ن  ،علين ��ا �أن نمنح
الف�ض ��ل وب�ش ��كل خا� ��ص للحقائ ��ق العلمية
وللآفاق الرا�س ��خة ل�سيا�س ��ة جدي ��دة تجمع
بي ��ن االهتمام بالآثار ال�ص ��حية والتاثيرات
االقت�صادية وال�سيا�سية للوباء ..

كين فوليت  :ك�شفت �أزمة كورونا عن الفارق بين الحكومات الجيدة وال�سيئة

 نواجه في كل �أزمة �أ�شخا�ص ًا ي�ؤمنون بالخرافات والأوهام ويتكاثرون حالي ًا مع االنترنت ويحيلونها في النهاية �إلى م�ؤامرة ّ
�ضدهم
ترجمة :منعم الفيتوري

كين فوليت (كارديف )1949 ،
�صحفي ،وروائي ويلزي يجنح
�إلى التاريخ في رواياته
وخياله الأدبي .،كتبه �أكثر
الكتب مبيع ًا حول العالم.
كانت روايته عمود نار -
�صدرت ترجمتها العربية عن
دار المدى  -من �أكثر الكتب
مبيع ًا على م�ستوى العالم منذ
ن�شر الكتاب في عام ،1989
من رواياته الم�شهورة :الظالم
والفجر ،عالم بال نهاية،
مفتاح ريبيكا ،الثالثي� ،أي�ضاً
رواية برقول التي �صدرت
م� ّؤخراً.

يف ه� ��ذا احل� � ��وار ج �م �ل��ة م ��ن الآراء
املختلفة ،كفايرو�س كورونا ،وال�سيا�سة
ال �ع��امل �ي��ة ،وخ� ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا ون�ق��ده
ال�ل�اذع حلكومة ب�ل�اده ،والعن�صرية
وال�ع�ب��ودي��ة ،واحل��ري��ة ،وحياته التي
ق���ض��اه��ا يف احل �ج��ر ال �� �ص �ح��ي .ول�ق��د
ارت� � ��أي � ��تُ ت��رج �م��ة احل� � ��وار ب�صيغة
تو�ضيحيّة ب �ع �ي��د ًا ع��ن احل��رف �ي��ة ،بل
ب�شكل خمت�صر ،مركز ًا على �أهم مقوالته
و�آراءه الفكرية وال�سيا�سية التي تهمنا
يف العامل العربي ،ال��ذي يفقد احلرية
والدميقراطية والإن�سانية ،وال يهتم �إال
بامل�ؤامرة واخلرافة والهلو�سات التي
ت�ض ّر ب�صحة العقل.
تن ��اول فولي ��ت احلريّة كث�ي�ر ًا يف كتبه،
وهي عن�صر �أ�سا�س ��ي تتميز به خمتلف
�رق
روايات ��ه ،وق ��د تعام ��ل معه ��ا بط � ٍ
خمتلفة ،فكيف يرى احلرية اليوم؟ وما
مدى التهديد الذي يالحقها؟ ومن املهدّد
له �أ�سا�س ًا؟!
بداي� � ًة ي ��رى فولي ��ت �أن احلري ��ة مهددة
بالفع ��ل؛ فاملواطن ��ون [يف دول الع ��امل]
هم امل�س� ��ؤولون عن التهديد الذي تتل ّقاه
احلريّة .في�ض ��رب مثا ًال على ذلك ،بحالة

الديكتاتوريات التي ت�صع ُد �إىل ال�سلطة
ب�أ�ص ��وات املواطن�ي�ن .الديكتات ��ور ال
ينج ��ح �إال بفوز ناخبي ��ه ،يقول فوليت.
م ��ا يث�ي�ر تفا�ؤل ��ه �أن الدمياغوجي�ي�ن
القومي�ي�ن يف �أوروب ��ا ال ينجحون ،وال
يتح�ص ��لون عل ��ى دع � ٍ�م كاف ،وكبري يف
معظ ��م دول �أوروب ��ا ،لك ��ن يف �أم�ي�ركا،
يتح�ص ��لون على الكثري من الدّعم؛ �إ ّنهم
ّ
النا�س الذي ��ن يدعمونهم ،يقول فوليت!
يف �أملانيا فق ��د النا�س ح ّريتهم؛ لأنهم مل
يدافعوا من �أجله ��ا .هذا �أمر خطر ج ّد ًا،
ح�سب قول فوليت .على من نلقي ال ّلوم
يف هك ��ذا �أمور؟ يجيب فوليت :ال ميكن
�أن نلق ��ي الل ��وم على ال ّزعم ��اء والقادة؛
لأنن ��ا دائم� � ًا ما جن� � ُد دجال�ي�ن ومغفلني
وجمان�ي�ن ،فه ��م موج ��ودون بطبيع ��ة
احل ��ال دائم ًا .ما احل � ّ�ل يف هذه احلالة؟
على النا�س �أن ي�ضعوا حدّا لهم!
 حلحل ��ة النزاع ��ات يف نهاي ��ة القرونالو�س ��طى ب ��د�أت باح�ت�رام القان ��ون
وتطبيقه ،فهو ال ��ذي فر�ض على النا�س
احرتام التن ��وع واالختالف والتعاي�ش
ب�ي�ن بع�ض ��هم البع� ��ض ،ومل تع ��د هناك
�س ��لط ٌة تعلو �سلطة القانون ،فمن يعتلي
�س� �دّة احلكم والكر�س ��ي� ،أو م ��ن يكن�س
ال�ش ��ارع �سوا�سي ٌة ك�أ�س ��نان امل�شط �أمام
�س ��يادة القان ��ون ،فمن يخال ��ف القانون
�أو يخد� ��ش املواطن�ي�ن وي�ض� �يّق عليهم
ح ّريته ��م عليه �أن ميتثل للقانون ويطيع
م ��واده وقوانين ��ه .فكيف ي ��رى فوليت
ذلك؟
�س ��يادة القان ��ون ه ��ي املك ��ون الرئي�س
للحري ��ة .عندم ��ا يك ��ون القان ��ون ف ��وق
احلكوم ��ة ،عل ��ى اجلمي ��ع �أن ميتث ��ل
للقان ��ون .م ��ن ال�ض ��روري �أن يطي ��ع
النا� ��س قوان�ي�ن احلريّة ،وه ��و ما نراه
دول ع� �دّة كالوالي ��ات
�أم ��ر ًا خط ��ر ًا يف ٍ
امل ّتحدة ،وبولن ��دا! يف اململكة امل ّتحدة،
توج ��د �ص ��حيفة :ديل ��ي مي ��ل ،تهاج ��م
كل خمي� ��س؛ لأنه ��ا ال يق ��ع اختياره ��ا.
ينبغ ��ي �أن نفه ��م �أن هناك ق�ض ��اة مل يتم
اختيارهم ،وال ميكن �أن نختار اجلميع.
هناك �أنا�س �أغبياء ،و�س ّذج وال يدركون
مدى خطورة ما يحدث!
 م��اذا تعلم فوليت من تاريخ ب�لاده،وم��ن خ�لال خياله ال��ذي ن�سج رواي��ات
تتحدث ع��ن ت��واري��خ ع��دي��دة يف حياة
اململكة املتحدة؟ �أكرب خط�أ ارتكبه
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ون ح���س��ب
فوليت ،هو خروجهم
م� � � � ��ن االحت � � � � � ��اد
الأوروب � � � � � � � � ��ي،
و�� �س� �ي� ��أ�� �س ��ف ل��ه

املواطنون بعد وقت .هذا القرار جاء،
بح�سب فوليت ،بناء على العواطف،
مما �سي�ضطر الأبناء والأحفاد عواقب
هذا الأمر .يقول فوليت �أن الأوروبيني
لن يقبلوا بنا مرة �أخرىّ ،
لكن االحتاد
الأوروب ��ي �سريحّ ب بنا؛ لأ ّن�ن��ا �سبّبنا
لهم م�شاكل ع��دي��دة! الآن بريطانيا،
دول��ة ت��راق��ب نف�سها .ه��ذا لي�س خط�أ
اقت�صاد ّي ًا� ،أو جتار ّي ًا� ،إنه خط�أٌ
روحي!
ّ
ال��رك��ود ،ه��و �أن ت�ه�ت� ّم بنف�سك فقط.
كان لزام ًا علينا �أن ننظر �إىل خمتلف
الثقافات ،واالختالف حول العامل ،و�أن
نهت ّم ونتقبّل الأدب يف �أماكن خمتلفة؛
ّ
والفن يف �أماكن عديدة،
كذلك ،الأزياء
علينا �أن نتقبّلها هي الأخرى!
العامل الذي �أمتتع به هو عاملي ،ولي�ست
بريطاني ��ا فق ��ط ،م ��ع �أن الكثريي ��ن من
الربيطاني�ي�ن ال يدرك ��ون ذل ��ك .ال ّتنوع
�ا�س املتعة .بالن�س ��بة يل ف� �� ّإن متعة
�أ�س � ُ
احلي ��اة ت�أتي عرب التنوع واال�س ��تمتاع
ب ��ه ،م ��ع �أن ب�ل�ادي تفع ��ل عك� ��س ذل ��ك!
يردّدون :ال نريد الأجانب ،ال نريد �شيئ ًا
ي�أتين ��ا من اخل ��ارج!" ه ��ذا خط� ��أٌ كبري
ج ّد ًا!
 ال�ق��وم�ي��ات والأي��دي��ول��وج �ي��ات ،هي�أ�شياء �سارت الب�شرية على نهجها يف
ع�صور خمتلفة ،حتقيق ًا لرغبات الذات
يف احل�ك��م ويف الت�س ّلط ويف �إب ��راز
الذات وح�ضورها �أمام العامل ،لكن مع
تقدّم الزمن �أ�صبح من العبث التعويل
عليها ،خ�صو�صا يف القرن الع�شرين،
فكيف يرى فوليت هذا ال�شي؟ فوليت
بحال
يرى ب�أن القومية لي�ست �سيئة ٍ
من الأح��وال يف املا�ضي ،فالدول
الإفريقية نالتْ �شرف ا�ستقاللها
ع�بر ال�ق��وم�ي��ة ،ويف القرنني
الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر
ك��ان��ت �شيئا ج � ّي��دا للبلدان
التي خلعتْ عن نف�سها ثوب
الأم�ب�راط��ور ّي��ة .لكن الأم��ر
الآن على العك�س م��ن ذل��ك،
الميكننا �أن نك�سب �شيئ ًا
ب �ف �� �ض��ل ال �ق��وم � ّي��ة،
ن� � ��اه � � �ي� � ��ك ع ��ن
اخل � �� � �س� ��ارة
ال � � �ت� � ��ي

�ستجلبها لنا.
يف روايت ��ه تن ��اول فولي ��ت ق�ض ��يةالعبودية يف �إنكل�ت�را ،وهو �أمر ال يهتم
ب ��ه امل�ؤرخ ��ون يف بريطاني ��ا ،وال جند
ل ��ه �ص ��دى للدرا�س ��ة والبح ��ث ،وال تت ّم
مناق�ش ��ته .من �أي ��ن ينبع هذا الن�س ��يان
لق�ض ��ية ع�ص ��فت ب�ض ��مري الب�ش ��رية
خالل قرونه ��ا املظلمة؟ يجي ��ب فوليت:
�إنه ��م يخجل ��ون من ذل ��ك ،ال يريدون �أن
ي ��روا ب�أن �إجنل�ت�را كان ��ت يف وقت من
الأوقات جمتمع� � ًا مكوّ ن ًا من العبيد .يف
جمي ��ع البل ��دان� ،إ�س ��بانيا ،و�إجنل�ت�را،
كان ��ت العبود ّي ��ة حا�ض ��رة ،وكلما كانت
هناك عبوديّة ،ازدادتْ وح�ش� �يّة الب�شر.
امل�ؤرخ ��ون ال يحب ��ون ذل ��ك؛ لأنه ��م ال
ال�س ��يئة[ .هنا
يريدون �س ��ماع الأ�ش ��ياء ّ
ي�ضحك فوليت.
 كيف يرى فوليت ق�ضية جورج فلويد،�أو �أعمال ال�ش ��غب التي حدثت ب�أمريكا،
ما ر�أيه يف حركة :حياة ال�سود مهمة؟
فوليت ،ي�ق��ول ع��ن نف�سه �أن��ه متورط
يف هذا الأمر� ،إذ لديه عائلة مت�أ ّلفة من
�أع��راق خمتلفة ،ف�أحفاده �أمريكيني من
�أ�صل �أفريقي� .أنا من �أجل حياة ال�سود
املهمة ،فهي حركة مهمة للغاية يجب �أن
تنال حُ �سن ال َقبول ،لن يتم تنحيتها،
�أو �إخ� � �ف � ��ا�ؤه � ��ا،
ك �م��ا � ّأن ال � ّن��ا���س
ل � ��ن ي��ق��ب��ل��وه��ا.
باملنا�سبة ي�ضيف
ف � ��ول� � �ي � ��ت� :أن

ال�شرطة الأمريكية لي�ست هي الوحيدة
عن�صريّة .لقد ع�شتُ معظم حياتي يف
لندن ،فال�شرطة الإجنليزية هي الأخرى
عن�صريّة ،كما � ّأن الفرن�سيّني عن�صريّون
ك��ذل��ك! ل�ي����س ل���ديّ ف �ك��ر ٌة ع�م��ا يحدث
لل�شرطة ،لك ّنهم عن�صريّون يف كل دول
العامل .ال �أعلم ما الذي دفعهم لذلك ،لكن
ينبغي علينا �أن نقف �ض ّد العن�صرية.
�أنا ل�ست حمايد ًا يف هذا الأمر� ،أنا ممّن
ي�ؤيّد حركة ال�سود مهمّة!
 فوليت ممّن ي�ؤيد هدم و�إزالة متاثيلو�آثار العبوديّة ،فكول�س ��تون الذي كان
يقوم ب�أعم ��ال خرييّة ،قد جن ��ى �أموا ًال
م ��ن جتارة العبي ��د ،لكن النا� ��س �أزالت
متثال ��ه يف بريطاني ��ا ،وه ��ذا م ��ا يراه
فولي ��ت ح ّق ��ا م�ش ��روع ًا يف �إزالته على
الرغ ��م من �أفعاله احل�س ��نة .عن ��د �إقامة
متثال لبطل ما ينبغي �أن يعلم ال�س ��كان
بذل ��ك ،وينبغي احرتامهم؛ ل ّأن التمثال
�كان ع ��ام .فال�ش ��خ�ص
يُو�ض ��ع يف م � ٍ
الذي كانت �س�ل�الته تنح ��د ُر من العبيد
ي ��رى ب� ّأن ذل ��ك �إهان ٌة له ،ف ��كل يوم مي ّر
به ي�ش ��عر ب� ��أن ذل ��ك جرمي ��ة يف ح ّقه.
كي ��ف ميكن لهذا ال�ش ��خ�ص �أن يكون له
متثال؟ ّ
كل تعاطفي.
 ه ��ل نح ��ن م�س ��جونون �سيا�س� � ّياًخ�صو�ص� � ًا يف مواق ��ع التوا�ص ��ل

االجتماع ��ي؟ ح�ي�ن نتعر� ��ض لهجمات
الكرتوني ��ة كم ��ا ج ��رى ج.ك رولين ��ج
ب�س ��بب �آرءه ��ا بخ�ص ��و�ص املثل ّي ��ة
اجلن�س� �يّة؟ عندم ��ا ن ��ديل ب ��ر�أي يف
ق�ض ��ية �سيا�س� �يّة م ��ا ،ف�إ ّنك �س ��تتعر�ض
لهجم ��ات قد حيك ��تْ لك وغري من�ص ��فة
�إطالق� � ًا ،كم ��ا ي ��رى فوليت .حي ��ث كان
ه ��و وزوجت ��ه منخرط�ي�ن يف العم ��ل
ال�سيا�س ��ي بربيطاني ��ا بدعمه ��م حلزب
لهجمات
العم ��ال ،تعر�ض ��وا خالل ذل ��ك
ٍ
كيد ّي ��ة ،وجمحف ��ة بح ّقهم .امل�ش ��كلة �أن
هذه الهجمات قد ن�ش ��رت يف ال�صحف،
قالت ال�ص ��حافة الكاثوليكية �أن فوليت
وزوجت ��ه م�ؤي ��دان للإجها� ��ض ،يف
الوق ��ت ال ��ذي مل يك ��ن له ��م ت�أيي ��د يف
الإجها�ض .بالأحرى ،يقول فوليت� ،إن
الن�س ��اء قررن �أن لهن ح ��ق الإجها�ض.
ه ��ذا هو ثم ��ن الأراء ال ��ذي ندفعه حني
يتعل ��ق الأمر بق�ض ��ية �سيا�س� �يّة .مت�أ ّكد
فولي ��ت م ��ن � ّأن رولينج تعل ��م ذلك ،وقد
علم ��ت قب ��ل �أن تق ��ول ر�أيه ��ا ،وكان ��ت
م�س ��تعدّة لتل ّق ��ي ه ��ذه الهجم ��ات .مل
�أناق�ش ��ها يف ذلك ،يقول فوليت ،لك ّنني
على ثقة من ذلك.
 �أم ��ا م ��ن ينك ��ر وج ��ود الوب ��اء،ويعتق ��دون يف نظري ��ة امل�ؤام ��رة ف� ��إن
فولي ��ت يرى ب�أ ّننا نواج ��ه يف كل �أزمة
�أ�شخا�ص ��ا ي�ؤمن ��ون باخلرافات
والأوهام ،ويتكاثرون حالي ًا
م ��ع االنرتنت ويحيلونها يف
النهاية �إىل م�ؤامرة �ض� �دّهم.
حي ��ث و ّف ��ر له ��م االنرتن ��ت
و�سيل ًة لن�شرها وللدفاع عنها.
لك ��ن م ��ع ذل ��ك يق ��ول فوليت:
ينبغ ��ي �أن نتحل ��ى بالعقالنيّة
ونناق� ��ش الأ�ش ��ياء م ��ن وجهة
نظ ��ر عقالنيّة .حي ��ث ينفي �أي
م�ؤامرة ح ��ول كوفيد  ،١٩و�أنه
مكان م ��ا .فه�ؤالء
ق ��د ُ�ص� � ّنع يف ٍ
النا� ��س لديه ��م م�ش ��كلة؛ لأنه ��م
ال ي ��رون املعلوم ��ات والبيان ��ات
ب�ش ��كل عق�ل�اين .وه� ��ؤالء ال
يختفون عل ��ى ال�س ��احة ،ه�ؤالء،
يق ��ول فولي ��ت ،لديه ��م �إمي ��ان
بالهلو�س ��ة! علين ��ا �أن ننتقد طرق
تفكريه ��م ،حت ��ى ال يتكاث ��روا من
جديد.
عا�ش فوليت حياته خالل احلجرال�صحي كالعادة .يق�ضي يومه يف
الكتاب ��ة ،كم ��ا فعل من ��ذ حوايل ٤٥
عام ًا .ال�ش ��يء ال ��ذي تغري هو وقت
ما بع ��د الظهرية .حي ��ث يذهب �إىل
مطعم
امل�سرح ،ويتناول الع�شاء يف
ٍ

ما ،وي ��رى قبل ذل ��ك عائلت ��ه .وقد ف ّرق
بينهم كورونا حالي ًا ،حيث يعي�ش بقية
�أف ��راد عائلته يف الواليات املتحدة ،وال
ي�س ��تطيع �أن يذه ��ب �إليهم؛ فهذا �أ�س ��و�أ
�ش ��يءٍ قد ح ��دث له :ع ��دم املق ��درة على
ر�ؤية عائلتي.
 ينتقد فوليت ب�شدّة �إدارة احلكوماتللأزم ��ة .لق ��د ك�ش ��فت ه ��ذه الأزم ��ة عن
الف ��ارق ب�ي�ن احلكوم ��ات اجلي ��دة،
وا�ضح جدّا .هناك من
وال�س ��يئة ،وهذا
ٌ
�أخربين ب� �� ّأن احلكوم ��ات التي تديرها
ب�شكل �صحيح ،بينما
الن�س ��اء قد عملت
ٍ
احلكومات التي يديره ��ا الرجال كانت
فا�شلة� .أ�شعر باخلجل حيال هذا الأمر،
م ��ع �أن ��ه �ص ��حيح بامل� � ّرة! يف اململك ��ة
املتح ��دة لدينا رئي�س وزراء �س ��يئ يف
تعامله لإدارة الأزمة .مل يكن يدير �شيئ ًا
�أبد ًا! على ال�سيا�س ��يني �أن يركزوا على
�إدارة الأ�ش ��ياء .نحن ن�س ��مع �أحاديثهم
وخطبهم ،ولكننا ال نلقي با ًال لإدارتهم.
ال�سيا�س ��ي يجب �أن يق�سم وقته ليكون
 %٩٠يف الإدارة .زوجت ��ي عمل ��ت يف
احلكومة و  %٩٠كان االهتمام بالإدارة
ال باجل ��دل ال�سيا�س ��ي .واعتم ��اد ًا على
الأيديولوجي ��ة ف�إنهم ي ��دارون بطريقة
�أخ ��رى ،امله ��م �أن الإدارة �ض ��رورية.
احلكوم ��ات ح ��ول الع ��امل ويف �أوروبا
ه ��ي حكوم ��ات فا�ش ��لة .فلنفرت� ��ض �أن
هن ��اك انتخابات مرة �أخ ��رى على ماذا
نر ّكز؟ لي�س على ما يقوله ال�سيا�سيون،
بل على قدرتهم على �إدراة امل�شاكل التي
تعج بها بلدانهم بكفاءة عالية.
ّ
 ما ن�ستفيده من جتربة كورونا علمياًوطبي ًا ،ينبغ ��ي �أن نتعلم م ��ن البيانات
العلمية واملعرفة العلميّة ،فلنتوقف عن
�سماع الأ�ش ��خا�ص الذي يقولون كالم ًا
جمي�ل ً�ا� ،أولئ ��ك الذين ال يعرف ��ون فعل
�ش ��يءٍ م ��ا .علينا احلذر يف ه ��ذا الأمر.
علين ��ا �أن نن�ص ��ت مل ��ن لديه ��م بيان ��ات
علمي ��ة ومنه ��ج علم ��ي وا�ض ��ح .املوت
الأ�س ��ود فتك ب�إمبان النا�س بالكني�س ��ة
كم�ص ��در للم�س ��اعدة الطبي ��ة ،لق ��د ركز
الأط ّب ��اء على ق�ض ��ايا الط ��ب والعالج،
وبد�أ الطب كعلم حقيقي� .آمل �أن يكون
الوباء جتربة ن�س ��تفي ُد منها و�أن نكون
واثقني من العلم ،وم�ؤمنني به.
 ويف �س� �� ٍؤال ل ��ه عن خروج الب�ش ��ريّة�كل الئق وم�ش ّرف من هذه
و العامل ب�ش � ٍ
الأزم ��ة العا�ص ��فة .حيث يث ّم ��ن فوليت
هذا ال�س� ��ؤال �أو ًال ،ويق ��ول :ال �أعلم �إن
ك ّن ��ا �س ��نخرج م ��ن ه ��ذه الأزمة ب�ش ��كل
�أف�ض ��ل �أم ال .ال فكرة يل عن هذا الأمر.
قادم يل �أعرف ذلك
رمبا يف ن�شر كتاب ٍ
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اللعبة

�ص ��درت عن دار امل ��دى رواية "اللعبة" للكات ��ب الرو�سي يوري
بونداري ��ف – ترجمة :نزار عيون ال�س ��ود ،والتي تتناول عامل
الطبقة املثقفة و�صراعها مع البريوقراطية والنظام ال�شمويل..
يب�ي�ن يوري بونداري ��ف يف م�ؤلفاته تعدد �أ�ش ��كال ال�شخ�صيات
الإن�ساني ��ة م ��ن غ�ي�ر �أن يغفر لأبطال ��ه الالمب ��االة والر�ضى عن
النف� ��س واخليانة .ي ��وري بوندرايف من موالي ��د  1924حائز
عل ��ى جائ ��زة لين�ي�ن ع ��ن االعم ��ال ذائع ��ة ال�صيت ع ��ن احلرب
الوطنية الكربى  1945-1941وابتد�أ بالروايتني الق�صريتني
"الكتائ ��ب تطل ��ب النار" و "الطلقات االخ�ي�رة" اللتني اعتمد
فيهم ��ا على خربت ��ه ال�شخ�صية ،حتظى موهبت ��ه باعرتاف من
عامة ال�شعب.

مع انعدام فر�ص العمل يف خمتلف املحافظات ..بغداد ملج�أ ال�شباب للبحث عن عمل
 عامر م�ؤيد

تتواىل االزمات االقت�صادية
مبختلف املحافظات العراقية ب�سبب
غياب اخلطط التي ت�ضمن ت�شغيل
املواطنني ف�ضال عن ا�ست�شراء
الف�ساد .وب�سبب انعدام فر�ص
العمل يف اغلب املحافظات العراقية،
فان العا�صمة بغداد ا�صبحت ملج�أً
لهم للبحث عن منفذ يكملون فيه
حياتهم وحياة عوائلهم.

ح

ول العا

لم

وال يقت�ص ��ر عم ��ل ه� ��ؤالء عل ��ى �ش ��يء
حمدد ب ��ل يتوزع ��ون مبختل ��ف املهن،
باحث�ي�ن ع ��ن اي فر�ص ��ة ت�ساعدهم يف
مت�شية امورهم.
ولع ��ل م ��ا يج�ب�ر الآالف عل ��ى الق ��دوم
اىل بغ ��داد هو تواج ��د مناطق جتارية
عدي ��دة فيها فال يخل ��و اي حي بغدادي
م ��ن �س ��وق كب�ي�ر وا�س ��واق �صغ�ي�رة
متوزعة.
ويق ��ول مهن ��د �سلمان-ق ��ادم م ��ن
حمافط ��ة ذي ق ��ار يف حديث ��ه لـ(املدى)
ان "العا�صم ��ة بغ ��داد تتوف ��ر فر� ��ص
عم ��ل فيه ��ا خا�ص ��ة وانها تعت�ب�ر مركز
العراق"٠
وا�شار اىل ان "ع�ش ��رات املطاعم على
�سبي ��ل املث ��ال تتواج ��د يف املنطق ��ة
التجارية الواحدة م ��ا يزيد من فر�ص
العمل فيها"٠

وا�ض ��اف ان "اغلب القادم�ي�ن يعملون
يف املطاعم الن فر�ص العمل فيها تكون
اكرب وحتى الحتتاج اىل معرفة م�سبقة

ب ��ل اىل ا�سل ��وب يف البي ��ع واجن ��از
متطلبات العمل االخرى"٠
ويف معظ ��م االماك ��ن الت ��ي حتت ��اج

اىل عامل�ي�ن ف ��ان �صاحب امل ��ال يبحث
ع ��ن جمه ��ز امل ��ادة الغذائي ��ة "خلف ��ة"
والآخرين باالمكان تدريبهم.
ه ��ذا االم ��ر ي�ؤهل اال�شخا� ��ص الذين ال
ميلكون مهنة حمددة اىل �سهولة عملهم
باي مف�صل �سواء حمال املواد الغذائية
واملنزلي ��ة واي�ض ��ا املطاع ��م وحتى يف
البناء.
وي�ش�ي�ر ن�ش ��وان حمم ��د -ق ��ادم م ��ن
حمافطة كركوك يف حديثه لـ(املدى) ان
"االجور اليومية للعامل يف العا�صمة
تكون اكرث من املحافظات االخرى"٠
وب�ي�ن حمم ��د ان "ما يه ��ون ال�سكن يف
العا�صمة هو م�شاركة اكرث من �شخ�ص
ل�سكن واحد مثل ما يحدث يف االق�سام
الداخلية"٠
وزاد ان "االج ��ر اليومي للعامل يكون
م ��ا ب�ي�ن  ٢٠اىل  ٢٥ال ��ف يف الي ��وم

حلم قد ي�صبح حقيقة...
ال�شباب يدوم وتنتهي
ال�شيخوخة

ب�سبب كورونا ..الربيطانيون يتخل�صون من �صديقهم املخل�ص
قال ��ت �صحيف ��ة "ديل ��ي مي ��ل"
الربيطاني ��ة� ،إن الكث�ي�ر م ��ن
الربيطانيني تخلوا عن كالبهم �أو
�أعطوها لآخرين حتى يتبنوها.
وبع�ض هذه ال ��كالب كانت جراء
ت�ت�راوح �أعماره ��ا ب�ي�ن � 6أ�شهر،
و�سن ��ة ،وا�شرتوها �أثن ��اء تف�شي
الوباء ،ثم اكت�شفوا عدم مقدرتهم
عل ��ى العناية به ��ا .وارتف ��ع �سعر
اجل ��راء �إىل �أكرث من  3000جنيه
�إ�سرتلين ��ي لبع� ��ض ال�س�ل�االت،
الع ��ام املا�ض ��ي ،حيث ب ��د�أ الكثري
م ��ن النا� ��س العم ��ل من املن ��زل �أو يف ا�ستعادة املال الذي دفعوه.
وقت لديه حتى يعتني باحليوان.
متت �إجازتهم .وظهرت الع�شرات وقال �أحد الأ�شخا�ص �إنه باع كلبه وق ��ال مال ��ك �آخ ��ر ،عر� ��ض كلبت ��ه
م ��ن الإعالن ��ات عل ��ى املواقع مثل البال ��غ � 6أ�شه ��ر ،ب� �ـ 2250جنيها للبي ��ع ،مقاب ��ل  2000جني ��ه
االلكرتوني ��ة ،حيث ي�أمل املالكون �إ�سرتليني ��ا ،وال�سب ��ب ه ��و �أنه ال �إ�سرتليني�" :إنها بحاجة �إىل �أكرث

مما ميكننا تقدميه لها".
و�ص ��رح بائ ��ع �آخ ��ر ،عر� ��ض
كلب ��ه للبي ��ع مقاب ��ل  1500جني ��ه
�إ�سرتلين ��ي" :ل�سوء احلظ ،ونظرا
اللتزام ��ات العم ��ل الآن ،مل نع ��د
قادرين على منحه احلب والرعاية
الت ��ي يحتاجه ��ا وي�ستحقه ��ا".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،جل� ��أ �آخ ��رون
�إىل اجلمعي ��ات اخلريي ��ة،
للم�ساعدة على �إعادة �إ�سكان
حيواناته ��م الأليف ��ة
اجلدي ��دة ،وفق ��ا
ل�صحيف ��ة
�صنداي تاميز،
الت ��ي ك�شف ��ت
عن الأمر.

يعتق ��د الع ��امل الربيط ��اين �أن ��درو �ستي ��ل �أن
الب�شري ��ة لي�س ��ت بعيدة ع ��ن اكت�ش ��اف الأدوية التي
ميكن �أن ت�ضاعف متو�سط العمر املتوقع.
قد ي�صب ��ح �إبطاء عملية ال�شيخوخة ب�شكل كبري حقيقة واقعة .حتدث
عامل الأحياء عن هذا يف كتابه "دائم ال�شباب :العلم اجلديد لل�شيخوخة
دون ال�شيخوخ ��ة" .و�أك ��د العامل �أن ��ه ال يتوقع �أن يب ��د�أ املتقاعدون يف
الظه ��ور كمراهق�ي�ن .بد ًال من ذل ��ك� ،سيتم اكت�ش ��اف دواء ميكنه حتديد
الأ�سباب اجلذرية للخل ��ل الوظيفي مع تقدم الأ�شخا�ص يف ال�سن ،مما
مينع امل�شكالت ال�صحي ��ة ال�شائعة التي يعاين منها معظمنا مع تقدمنا
يف العم ��ر .م ��ن بينها �آالم املفا�ص ��ل والتهاب املفا�ص ��ل وم�شاكل الورك
وه�شا�شة العظام وما �إىل ذلك.
قال العامل بح�سب �صحيفة "الغارديان"" :ميكننا التو�صل �إىل عالجات
تبطئ عملية ال�شيخوخة ب�أكملها ،وت�أجيل املر�ض �إىل امل�ستقبل".
يعتقد �ستيل �أن هذا قد يحدث يف امل�ستقبل غري البعيد.
ق ��ال �ستي ��ل�" :أعتق ��د �أن ��ه �سيك ��ون لدين ��ا دواء يبط ��ئ ال�شيخوخة يف
ال�سن ��وات الع�شر القادمة" .وجتري حاليًا جت ��ارب ب�شرية ال نهاية لها
يف جميع �أنحاء العامل ،ويعمل العلماء بجد لتطوير هذا الدواء.

كامريون دياز حتب جتاعيد وجهها وكيت وين�سلت ترف�ض التجميل
مع التق ��دم يف العمر تظه ��ر عالم ��ات ال�شيخوخة على
اجلمي ��ع ،لك ��ن العدي ��د م ��ن امل�شاه�ي�ر يف هولي ��وود
خا�ص ��ة م ��ن الن�ساء ،يلج� ��أن للعدي ��د من الط ��رق التي
ميكنه ��ا م�ساعدته ��ن يف �إخف ��اء �أعماره ��ن ،لك ��ن عل ��ى
اجلان ��ب الآخ ��ر ،هن ��اك � ً
أي�ض ��ا بع�ضه ��ن مم ��ن يف�ضلن
الظه ��ور ب�إطالالته ��ن الطبيعية ،دون �إخف ��اء التجاعيد
�أو اخلط ��وط الدقيق ��ة يف ب�شرته ��ن ،فاملمثلة كامريون
دي ��از مل تهت ��م لظهور التجاعي ��د على ب�شرته ��ا ،وتعرب
عن وجه ��ة نظرها قائلة" :القيام بذل ��ك ميكن �أن يطيل
حيات ��ك" ،وت�ضيف�" :إنك يف الواق ��ع ت�ضيف ما ي�صل
�إىل � 6سن ��وات �أخ ��رى �إىل حيات ��ك عندم ��ا تقب ��ل �أن ��ك

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(الثالث ��اء) �أن درجات احلرارة �ستنخف�ض
قليال ع ��ن معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
�سيكون غائما وممط ��را يف بع�ض مناطق
البالد.
بغداد C° 6 - C° 19 /الب�صرة C° 7 -C° 21 /
�أربيل C° 4 - C° 15 /النجف C° 6 -C° 19 /
املو�صلC° 5 - C° 17 /

الرماديC° 6 -C° 18 /

تتق ��دم يف العم ��ر ،فيم ��ا �أو�ضح ��ت املمثل ��ة ال�شه�ي�رة
كي ��ت وين�سلت �أنها ال تخطط �أب� �دًا لإجراء �أي جراحة
جتميلية ،وبغ� ��ض النظر عن تقدم العم ��ر ،فهي تعتقد
�أن تعري ��ف اجلم ��ال ذات ��ه يتناق�ض م ��ع �إجنازاتها يف
العم ��ل ،وع ��ن ذلك قال ��ت�" :أن ��ا ممثل ��ة ،ال �أريد جتميد
تعب�ي�رات وجه ��ي ".على ما يب ��دو ،يف وقت مبكر من
حياته ��ا املهنية ،قدم ��ت "ناتايل بورمت ��ان" تعليقات
ت�شري �إىل �أنها �ستفك ��ر يف النهاية يف �إجراء جراحة
جتميلية ،ولكن م ��ع اقرتابها من �سن الأربعني ،يبدو
�أن "بورمت ��ان" قد قررت تقب ��ل عيوبها وترى اجلمال
يف �شيخوختها الطبيعية.

خاص جدًا ...

الطقس

الواحد للعام ��ل االعتيادي بينما يزداد
بالن�سبة ل�صاح ��ب املهنة والذي ي�سمى
باللغة العامية (اخللفة)"٠
وقب ��ل خم�س ��ة ايام �أكد املتح ��دث با�سم
وزارة التخطي ��ط العراقية عبد الزهرة
الهن ��داوي� ،أن ن�سبة الفق ��ر يف العراق
بلغ ��ت نح ��و  %30خ�ل�ال ع ��ام ،2020
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن �أك�ث�ر م ��ن  12ملي ��ون
عراقي هم حتت خط الفقر.
و�أ�ش ��ار الهن ��داوي يف ت�صريح ��ات
�صحفي ��ة �إىل �أن ن�سب الفقر يف العراق
ارتفع ��ت خ�ل�ال ع ��ام  2020ب�سب ��ب
جائحة كورونا و�آثاره ��ا التي ت�سببت
بحالة انكما� ��ش اقت�صادي كبري� ،شهده
الع ��راق وبلدان الع ��امل الأخرى ،مبين ًا
�أن "ه ��ذا االنكما� ��ش ت�سب ��ب بوق ��ف
الكث�ي�ر م ��ن االن�شط ��ة االقت�صادي ��ة
واالعمال ال�سيما يف القطاع اخلا�ص".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ال�صقر
�أعتذر جلميع قراء هذه الزاوية،
لأنني دائم ًا ما �أعيد و�أكرر
احلديث عن الكتب ،وجتارب
ال�شعوب وما تفر�ضه هذه
التجارب من املقارنات ،بني واقع
يزدهر ،و�آخر يتعكز على اخلطب
وال�شعارات .يف هذا املكان كنت
قد ن�صحت م�س�ؤولينا ب�أن يقر�أوا
كتاب "ق�صة �سنغافورة" والذي
يروي فيه "يل كوان يو" كيف
بد�أت م�سرية �سنغافورة ،جزيرة
كانت على هام�ش التاريخ ومل
يكن فيها �سوى الفقر .كان يل
كوان يف مقتبل حياته يحلم ببناء
وطن للنا�س ولي�س له ،وحني �أتت
الفر�صة بنى امل�صانع و�أمر النا�س
بالعمل ال بالت�صفيق.
اليوم �أطلب من م�س�ؤولينا اي�ضا
�أن يقر�أوا رواية كتبها الفرن�سي
جيلربت �سينويه بعنوان
"ال�صقر" ،وقبل �أن يقول قارئ
عزيز :يارجل �أنت ته ّرف مبا
ال تعرف ،ترتك م�شاكل البالد،
لتطلب من م�س�ؤولينا املنذورين
ملهام كربى �أن يقلبوا �صفحات
رواية عن احلب �أو املغامرات..
�س�أقول ملن ال يعرف ال�سيد
جيلربت �سينويه �إن هذا الروائي
اللبناين الأ�صل ،الفرن�سي
اجلن�سية عنده ولع بكتابة
تاريخ هذه الأمة التي ا�ستبدلت
الإعمار وبناء امل�ستقبل باخلطب
وال�شعارات  ،فنجده ي�سطر رحلة
ابن �سينا ،وحكاية ابن ر�شد مع
الت�شدد ،وماجرى بني البكبا�شي
وامللك فاروق ..هذه املرة يتناول
�سرية ال�شيخ زايد من خالل رواية
ت�ؤرخ مل�سرية بالد كانت من قبل
�صحراء وحتولت بف�ضل هذا
الرجل �إىل واحدة من �أجمل دول
العامل و�أكرثها �سعادة.
ومثلما تتزاحم امل�شاهد يف كتاب
"ق�صة �سنغافورة" بني حياة
يل كوان وتطور �سنغافورة،
ي�أخذنا جيلربت �سينويه يف رحلة
تبد�أ عام  ،2004بطل الرحلة
رجل رج ٌل بلغ من العمر �آنذاك
ال�ساد�سة والثمانني ،يقول لنا:
"�أخرجت من عمق ال�صحراء بالد ًا
يعرف �أهل الغرب ا�سمها ،فهل
تعرفون ا�سمي؟ ح�سن ًا �س�أعلمكم
به :ا�سمي زايد بن �سلطان �آل
نهيان" .و�سريوي بزهو حكاياته
عن امل�ستقبل  ،لي�أخذ القارئ معه
يف بالد حتولت من �صحراء
�إىل مدن ب�شوارع ت�شع �سعادة
وناطحات �سحاب وحدائق
ومدار�س وجامعات وم�ست�شفيات
ومتاحف و�أحالم �أخرى حتولت
اىل حقائق .الرجل الثمانيني
فخور ب�أنه �أخرج للعامل منوذج ًا
ي�ؤكد �أن الإن�سان العربي قادر
على البناء والتطور ،و�أي�ضا على
ال�سعادة واال�ستقرار.
ومل يكن بطل رواية ال�صقر
يحب �إقاء اخلطب� ،أو هتاف
اجلماهري ،لكنه يع�شق بناء املدن
وبناء الإن�سان ،وطوال م�سريته
ال�سيا�سية مل يظهر واقف ًا على
من�صة ينتظر "الأهازيج" ،وبدل
�أن يعد �شعبه باملنح واملكارم ،
قدم �إليهم منوذج ًا مزدهر ًا من
خالل العمل ،ظل ي�ؤمن حتى
اللحظة الأخرية من حياته �أن
وقت امل�س�ؤول ملك للنا�س  ،ف�إما
�أن مي�ضيه يف العمل ورفع �ش�أن
البالد ،و�إما �أن يق�ضيه يف القتال
حتى مع خياله.
ال�س�ؤال الآن :ملاذا ال ي�سعى
�سا�ستنا �إىل قراءة جتارب
ال�شعوب ،ولتكن رواية " ال�صقر"
منوذج ًا يطلعون عليه ،ليعرفوا ان
م�ستقبل النا�س و�سعادتهم  ،اهم
من عراك املنا�صب والغنائم؟ .

كورونا تغيب �إليا�س الرحباين غ�صن �آخر يهوي من ال�شجرة الرحبانية
ُتويف ،ام�س ،الفنان واملو�سيقي اللبناين �إليا�س الرحباين ( 1938ــ  ،)2021بعد
�إ�صابته بفايرو�س كورونا ،وفق ما نقلت مواقع لبنانية حملية.
الفنان الراحل هو �شقيق الأخوين عا�صي ومن�صور الرحباين ،لك ّنه حاول
ّ
م�ستقل طيلة �سنوات ن�شاطه الفنيّ .
فقدم �آالف الأحلان ال�شرقية
العمل ب�شكل
والغربية خالل م�سريته التي امتدت لأكثـر من  60عام ًا.

متابعة املدى
ومن بني �أ�شهر �أحلانه تلك التي قدمها
لف�ي�روز مث ��ل "الأو�ض ��ة املن�سي ��ة"،
و"معك" ،و"يا طري الوروار" ،و"حنا
ال�سك ��ران" ...كم ��ا قدّم �أحلان� � ًا لوديع
ال�ص ��ايف ،وملح ��م ب ��ركات ،وماج ��دة
الرومي ،و�سمري حنا.
و ّ
حلن املو�سيقى الت�صويرية لعدد من
الأفالم وامل�سل�سالت ،نذكر منها "دمي
ودموع ��ي وابت�سامت ��ي" (،)1973
و"�أل ��و حيات ��ي" ( ،)1974و"دي ��اال"
( ،)1977و"�ش ��ارع الك�سلي ��ك"

(.)1997
كذل ��ك �ش ��ارك يف عدد م ��ن املهرجانات
املو�سيقي ��ة العاملي ��ة بينه ��ا :مهرج ��ان
اليونان ال ��دويل للأغني ��ة ،ومهرجان
رو�ست ��وك العامل ��ي للأغني ��ة يف �أملانيا
ال�شرقي ��ة عام  ،1979وح ��از اجلائزة
الأوىل ع ��ن �أغنية ،Mory Mory
للفنان �سامي كالرك.
وقد عربت النجمة اللبنانية الي�سا ،عن
حزنها من خرب وفاة املو�سيقار �إليا�س
الرحب ��اين ،ونع ��ت الي�س ��ا املو�سيقار
الراح ��ل بر�سال ��ة عل ��ى ح�سابه ��ا
بـ"توي�ت�ر" ،قائل ��ة" :لبن ��ان كل ��ه ع ��م

يخ�سر ثال ��ث العمالقة من �آل رحباين،
املو�سيق ��ار العظيم اليا� ��س رحباين..
فن ��ان �ص ��ادق وحمب ومب ��دع" .كذلك
نع ��ى الفن ��ان اللبن ��اين وائ ��ل ج�سار،
املو�سيق ��ار �إليا� ��س الرحب ��اين ،حيث
كتب ج�س ��ار عرب �صفحت ��ه على موقع
التوا�ص ��ل االجتماعي "في� ��س بوك":
"انتق ��ل �إىل رحمت ��ه تع ��اىل ركن من
�أركان املو�سيق ��ى والف ��ن العرب ��ي
والعاملي الأ�ستاذ �إليا�س الرحباين ،له
الرحمة ولكم الأجر والثواب".
ونعى النج ��م راغب عالمة ،املو�سيقار
الكب�ي�ر �إليا� ��س الرحب ��اين ،ووج ��ه

ر�سال ��ة م�ؤث ��رة عل ��ى ح�ساب ��ه مبوقع
"توي�ت�ر" ،قائ�ل�ا" :ي ��ا �ضيعان ��ك ي ��ا
�صديقي ي ��ا اليا�س الرحباين ،الرحمة
لروح ��ك احلل ��وة ..برحيل ��ك رحل ��ت
قطع ��ة رومان�سي ��ة كب�ي�رة م ��ن بلدن ��ا
اجلري ��ح وراح الكث�ي�ر م ��ن الأغ ��اين
التي تزرع الفرح ��ة والراحة واحلب،
وراح عام ��ود م ��ن عوامي ��د بعلب ��ك،

وراحت الروح احللوة التي جت�سدت
بكلمات ��ك وجمل ��ك املو�سيقي ��ة ال�سهلة
لدرج ��ة ال�صعوبة .اىل جن ��ة اخللد".
وحر�صت املطرب ��ة هيفاء وهبي ،على
تودي ��ع الراح ��ل اليا� ��س الرحب ��اين،
ون�ش ��رت �ص ��ورة ل ��ه عل ��ى ح�سابه ��ا
بـ"توي�ت�ر" ،وقال ��ت" :ق ّدم ��ت احلياة
والف ��رح واحل ��ب ب ��كل اعمال ��ك الف ��ن

اللبن ��اين راح ي�شت ��ق لك الل ��ه يرحمك
وتك ��ون نف�س ��ك بال�سم ��اء" ،كم ��ا نعى
الفن ��ان ح�سني اجل�سم ��ي بر�سالة على
"توي�ت�ر" ،قائال" :وداع� � ًا يا �صديقي
الل ��ه يرحمك ويغفر ل ��ك وي�صرب �أهلك
و�أحبابك".
كما قدم ��ت النجم ��ة ال�سوري ��ة �أ�صالة
الع ��زاء يف وف ��اة اليا� ��س الرحب ��اين،
وغردت عل ��ى ح�سابها بـ"تويرت" :الله
يرحم ��ه ويغفر له وبعوّ � ��ض لبنان ك ّل
هاحلزن ا ّللي مرق برحيل كبار ووجع
�أهل ..ف ّنان كب�ي�ر وطيّب وحنون كان
على الك ّل الله برحمه.
وحر� ��ص �سع ��د احلري ��ري ،رئي� ��س
ال ��وزراء اللبن ��اين املكل ��ف بت�شكي ��ل
احلكومة ،على نعي املو�سيقار الكبري
�إليا�س الرحباين ،بر�سالة على ح�سابه
مبوق ��ع "توي�ت�ر" ،قائ�ل�ا" :اليا� ��س
الرحب ��اين غ�ص ��ن �آخ ��ر م ��ن ال�شجرة
الرحباني ��ة يهوي بعد م�س�ي�رة حافلة
يف االنتاج املو�سيقي الراقي"..

