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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

جريدة �سيا�سية يومية

العدد ( )4867ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد (� )7شباط

المباحثات �ألغت ا�ستقطاعات الرواتب وو�ضعت قيوداً لك�شف "الف�ضائيين"

المـوازنـة �شـبه كـاملـة ..وتحـديـد مـوعـد
�إقرارها متوقف على مفاو�ضات بغداد و�أربيل
 بغداد /حممد �صباح
�أقل من � 24س ��اعة و�س ��يكون م�ش ��روع قان ��ون املوازنة
االحتادية لعام  2021جاهزا للت�صويت ،بح�سب �أع�ضاء
يف اللجنة املالية النيابية.
و�شدد الأع�ضاء ذاتهم على �أن االجتماعات احلالية تركز
عل ��ى ال�صياغة النهائي ��ة مل�سودة امل�شروع قب ��ل �إر�سالها
�إىل هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب الت ��ي حت ��دد جل�سة
الت�صويت.
وم ��ن ب�ي�ن �أه ��م تعدي�ل�ات اللجن ��ة املالي ��ة النيابية هي
�إلغاء نظ ��ام ا�ستقطاع الرواتب ،واعتماد �ضريبة الدخل

الت ��ي �ستك ��ون �أ�ضراره ��ا �أق ��ل عل ��ى روات ��ب املوظفني
واملتقاعدين ،بح�سب النواب.
و�صوتت اللجنة النيابية �أي�ضا على �إلغاء الفقرات التي
تبيح بيع عقارات و�أ�صول الدولة خ�شية من تعر�ض هذا
امللف للف�ساد.
ورغ ��م ذل ��ك ،م ��ا زال ��ت اخلالف ��ات قائم ��ة ب�ي�ن الق ��وى
الكرد�ستاني ��ة والق ��وى ال�شيعي ��ة على الكث�ي�ر من مواد
قان ��ون املوازن ��ة .وه ��ددت الق ��وى ال�شيعي ��ة بتمري ��ر
امل�شروع باالغلبية ولي� ��س بالتوافق ال�سيا�سي ردا على
املوقف الكردي.
وي�ؤكد في�ص ��ل العي�ساوي ،ع�ضو اللجنة املالية النيابية

يف ت�صريح لـ(املدى) ان "كل هذه املقرتحات و�ضعت يف
م�سودة قانون املوازنة االحتادية و�ستح�سم بالت�صويت
عليه ��ا داخل جمل�س النواب" ،م�ؤكدا "ا�ضافة الكثري من
التعديالت واملقرتحات على م�سودة امل�شروع".
وي�ضيف العي�ساوي �أن "اجتماعات اللجنة املالية تهدف
�إىل �إكم ��ال �صياغة قانون املوازن ��ة االحتادية من خالل
توحي ��د هذه املقرتح ��ات والتعديالت قبل رف ��ع القانون
�إىل رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب" ،متوقعا ان تكون املوازنة
جاهزة للت�صويت "خالل � 48ساعة".
 التفا�صيل �ص2
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ي�ستغل الخالف بين القوات االتحادية والبي�شمركة للتنقل

ً
تزامنا
داع�ش ينفذ هجومني قرب وادي ال�شاي
مع دخول قيادات جديدة �إىل العراق
 بغداد /متيم احل�سن
من املرجح ان ي�صعد ما تبقى من عنا�صر تنظيم داع�ش هجماتهم
يف البالد رد ًا على مقتل زعيمهم يف العراق ،عرب ا�ستغالل بع�ض
الأخطاء الع�سكرية وال�سيا�سية.
ومنذ مقتل مايعرف بوايل العراق �أبو يا�سر العي�ساوي ب�ضربة
جوي ��ة نهاي ��ة ال�شهر املا�ض ��ي� ،ش ��ن التنظيم ث�ل�اث هجمات يف
حمافظتني �سبق ان كانا حتت �سيطرته.
و�أ�سف ��رت الهجم ��ات االخرية عن مقتل وا�صاب ��ة  15من مقاتلي
احل�شد ال�شعبي والقوات االمنية بوا�سطة كمائن وبنادق قن�ص.
�آخ ��ر اخلروق ��ات االمني ��ة ،جرى ليل ��ة اجلمعة عل ��ى ال�سبت يف
منطق ��ة قريب ��ة م ��ن وادي ال�ش ��اي الواقع جنوب كرك ��وك ،وهي
نف�س املنطقة التي قتل فيها العي�ساوي.

ويق ��ول م�صدر امن ��ي يف كركوك لـ(املدى) ان ��ه "يف الليلة
املا�ضية �شن تنظيم داع�ش هجومني على قوة من ال�شرطة،
االوىل يف داق ��وق جنوب ��ي كرك ��وك ،والث ��اين يف ناحي ��ة
الر�شاد الواقعة يف اجلنوب الغربي للمحافظة ذاتها".
وا�ستغل تنظيم داع�ش غزارة االمطار التي ت�شهدها البالد
من ��ذ ليلة اجلمعة ،واالنخفا�ض ال�شدي ��د لدرجات احلرارة
يف كرك ��وك ،و�سق ��وط ثل ��وج يف بع� ��ض مناطقه ��ا ،لتنفيذ
عملياته.
وي�ضي ��ف امل�صدر ان "الهجوم على قرية طوق قرب داقوق
مت ع�ب�ر مهاجم ��ة عنا�صر من داع�ش نقط ��ة امنية ،ما ا�سفر
عن ا�ست�شهاد عن�صر من ال�شرطة وا�صابة ثالثة �آخرين".
 التفا�صيل �ص3

�أمـطار مـ�ستمرة مـنـذ �أكثر من � 48سـاعـة
و�سكان "المناطق الطينية" يغرقون
 بغداد /ح�سني حامت
يق ��ول متنبئ ��ون جويون ان ن�سب ��ة املياه الت ��ي �سقطت على
بغ ��داد بلغ ��ت  0.9ملم وه ��ي ن�سبة اقل بكثري م ��ن ان تغرق
العا�صمة.
وكان ��ت العا�صمة قد �شهدت غ ��رق اغلب �شوارعها يف اواخر
�شهر ت�شرين الثاين� ،إذ �سقط حينها حوايل  72.8ملم.
واك ��د املتنبئ اجل ��وي �صادق عطي ��ة ،ان االج ��واء �ست�ستقر
خ�ل�ال اال�سب ��وع احل ��ايل بع ��د انتهاء موج ��ة االمط ��ار التي
ا�ستمرت حوايل يومني.
وق ��ال عطية يف حديث لـ(املدى) �إن "موجة االمطار �ستنتهي
اليوم االحد اذا ب ��د�أ املنخف�ض بالعبور" .و�أ�ضاف �أن "املدن
الت ��ي �شه ��ت اق ��ل كمي ��ات م ��ن االمطار ه ��ي �شم ��ايل العراق
واملو�صل".
وا�ش ��ار اىل �أن "املدن التي غرقت هي بغداد والكوت النجف
والنا�صري ��ة وكذل ��ك �شمال ذي ق ��ار" ،مبينا ان ��ه "لي�س غرقا
باملعن ��ى الفعل ��ي �إمنا ب�سبب �سوء اخلدم ��ات" .ولفت اىل �أن
"كمية االمطار املت�ساقطة تقا�س كل � 24ساعة".
و�سب ��ق ان او�ضح عطية يف من�شور ع�ب�ر (في�سبوك) كميات
االمط ��ار املت�ساقطة خالل الـ � 24ساعة املا�ضية قائال "�شهدت
بغ ��داد  ،0.9الرم ��ادي  14.0مل ��م ،وحديث ��ه  0.5مل ��م ،عن ��ه
 ،5.0هي ��ت  ،2.5الرطب ��ة  ،1.3القائ ��م  ،0.2كرك ��وك ،18.5
الط ��وز  ،13.5بيجي  ،7.6زاخ ��و  ،2.5املو�صل  ،6.3ربيعة
 ،1.2تلعف ��ر  ،3.2اربي ��ل  ،3.6م�صيف �ص�ل�اح الدين ،15.1

ال�سليماني ��ة  ،30.5جمجم ��ال  ،30.5ده ��وك  ،12.7عق ��ره
."22.4
وتعليقا عل ��ى ذلك يقول م�صطفى كرمي ،اح ��د �سكنة املناطق
الع�شوائي ��ة �إن "املنطق ��ة تفتقر اىل (التبلي ��ط) وهذا بدروه
ي�ؤدي اىل غرقها باول ن�صف �ساعة من املطر".
وي�ضيف كرمي يف حديث لـ(املدى)" :ال توجد بنى حتتية وال
حت ��ى �صيانة دائمة" ،م�ش�ي�را اىل �أن "التيار الكهرباء يقطع
عن املنطقة مع بدء االمطار وال يكرتث اي م�س�ؤول لذلك".
ويردف "كالعادة نقوم بعدها على ح�سابنا اخلا�ص ب�إ�صالح
الكهرباء وكذلك ب�سحب مياه االمطار املتجمعة يف املنطقة".
ويتف ��ق احم ��د بدر اح ��د �سكنة مناط ��ق خلف ال�س ��دة مع هذا
احلدي ��ث قائال لـ(امل ��دى) �إن "مي ��اه االمط ��ار ال�ساقطة تبقى
حت ��ى بعد ا�ستق ��رار اجلو وانقطاع املط ��ر وال جتف االر�ض
لأنها لي�ست معبدة".
وي�ضي ��ف بدر �أن "الو�ضع ي�صب ��ح �سيئا عند هطول االمطار
رغ ��م �سوئه احل ��ايل" ،م�ش�ي�را اىل �أن "ال�ب�رك الطينية متلأ
اال�سواق واملدار�س حتى بعد ا�سبوع من هطول االمطار".
وي�ش�ي�ر اىل ان ��ه "ال توجد جم ��اري جيدة لت�صري ��ف املياه،
اجلميع يوعد قبل االنتخابات وال نراه بعدها".
اىل ذل ��ك طم�أن ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة املواطن�ي�ن ،ام� ��س
ال�سب ��ت ،باتخاذه ��ا الإجراءات لدف ��ع خطر الفي�ض ��ان جراء
ا�ستم ��رار ت�ساقط الأمطار يف البالد ،م�شرية �إىل �أن ال�سدود
واخلزان ��ات والبح�ي�رات ت�ستوع ��ب املي ��اه املت�أتي ��ة يف هذا
املو�سم لال�ستفادة منها يف املو�سم ال�صيفي املقبل.

آلية تابعة ألمانة بغداد خالل تنظيف مجاري تصريف األمطار ..عدسة :محمود رؤوف

وزي����ر ال�����ص��ن��اع��ة :ال��ت��ج��ار ���س��ب��ب ت��راج��ع �صناعتنا!

 بغداد /املدى

�أكد وزي ��ر ال�صناع ��ة منهل عزيز اخلب ��از� ،أم�س
ال�سب ��ت� ،أن التج ��ار الكبار يتناف�س ��ون من اجل
الأرب ��اح وه ��م بالت ��ايل ي�ضغط ��ون لوق ��ف تقدم
ال�صناعة يف البلد.
و�أ�ض ��اف اخلباز� ،أن ��ه "مل يتعر�ض من ��ذ ت�سنمه
املن�ص ��ب �إىل اي �ضغ ��ط م ��ن جه ��ة داخلي ��ة وال

اقليمية ملنع منتج �أو افتتاح م�صنع" ،م�شري ًا �إىل
"وجود حرب بني التجار الكبار من �أجل االرباح
والفائ ��دة ،على ح�س ��اب وزارة ال�صناعة ،تهدف
�إىل منع تقدم العراق اقت�صاديا".
و�أك ��د اخلب ��از� ،أن "هذه امل�شاكل حت ��اول �إعطاء
انطباع على �أن هن ��اك م�شاكل يف الوزارة �إال �أن
امل�شكلة احلقيقية هي بني التجار ذاتهم".
وب�ش� ��أن املحا�ص�ص ��ة ،ق ��ال �إن "ه ��ذا االمر واقع

�سنجار تعيد دفن رفات �ضحاياها
 بغداد /المدى
انطلق ��ت �صباح �أم� ��س ال�سب ��ت مرا�سم دفن
� 104إيزيديي ��ن ف ��ي قري ��ة كوج ��و بق�ض ��اء
�سنج ��ار ،بع ��د يومي ��ن م ��ن �إقام ��ة مرا�س ��م
ت�أبينية لهم في العا�صمة العراقية بغداد.
وبح�س ��ب بي ��ان لحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
ف� ��إن المرا�سم تج ��ري بح�ض ��ور ممثلين عن
حكومة الإقليم والحكوم ��ة العراقية والأمم
المتحدة ومنظمات دولي ��ة ومحلية ،خا�صة
تل ��ك العامل ��ة ف ��ي مج ��ال الإب ��ادة الجماعية
وعائالت �ضحايا داع�ش.
و�شه ��دت �سنج ��ار �أم� ��س ا�ستكم ��ال
اال�ستع ��دادات للمرا�س ��م الت ��ي تت�ضم ��ن
ا�ستعرا�ض� � ًا ع�سكري� � ًا للجي� ��ش العراق ��ي،
وانته ��ى تجهي ��ز المقب ��رة الواقع ��ة و�س ��ط
كوج ��و ف ��ي �ساحة كان ��ت مخ�ص�ص ��ة لإقامة

المنا�سبات واالحتف ��االت قبل دخول داع�ش
�إلى القرية.
وت ��م حف ��ر �شواخ� ��ص رمزي ��ة ل� �ـ  517قب ��ر ًا
مخ�ص�ص� � ًا لدف ��ن جثامين قتل ��ى الإيزيديين
عل ��ى يد م�سلح ��ي التنظيم ،بح�س ��ب مرا�سل
الحرة في �أربيل.
ويذك ��ر م ��ن تبق ��ى م ��ن �أهال ��ي كوج ��و �أنها
تعر�ض ��ت لإب ��ادة جماعي ��ة على ي ��د م�سلحي
داع� ��ش حيث فقد من �س ��كان القرية لوحدها
 520من الرجال و 510من الن�ساء ،ويتحدث
�أهالي �سنجار عن نحو  3000مفقود.
وت�أت ��ي مرا�س ��م دف ��ن الرفاة بع ��د يومني من
ت�أب�ي�ن كب�ي�ر �أقي ��م له ��م يف ن�ص ��ب ال�شهي ��د
بالعا�صمة بغداد بح�ضور رئي�س اجلمهورية
وال ��وزراء ونائب رئي� ��س الربملان وممثلني
�أمميني ودبلوما�سيني.
 التفا�صيل �ص
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حال على مدى �سنوات ،ولكن الوزراء احلاليني
جميعه ��م مهني ��ون رغم الدعم ال ��ذي يتلقونه من
االحزاب احيانا".
وا�ش ��ار اىل ان "وزارة ال�صناعة فيها � 29شركة
و 3هيئ ��ات ومديري ��ة ،و�سابق ��ا كان ��ت تع ��اين
م ��ن املح�سوبي ��ة وتوزيع احل�ص� ��ص بني جهات
معينة لكن اليوم مت حتجيم هذا االمر مب�ساعدة
النواب".

متحدث حكومي :ال �إ�صابات بـ"ال�ساللة الجديدة"

وح ��ول انتمائ ��ه ال�سيا�س ��ي ،ق ��ال الوزي ��ر �إن ��ه
"مر�ش ��ح ع ��ن كتل ��ة �سنية وه ��ذا االم ��ر معلوم
للجميع ..لكنني م�ستقل و�أعمل مبهنية و�أحظى
بالدع ��م والرتحي ��ب م ��ن جمي ��ع اجله ��ات ،رغم
املنغ�ص ��ات الت ��ي حت ��اول الت�سقي ��ط وت�شوي ��ه
ال�سمعة مل�صالح �شخ�صية ،بعد ت�ضرر ا�صحابها
م ��ن ال�ضواب ��ط والأ�س� ��س الت ��ي مت تفعيلها يف
الوزارة �أخري ًا".

الفيل�سوف الفرن�سي
فريدريك لينوار يخو�ض
رحلة فل�سفية
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ال�صحة توجه بغلق المقاهي والموالت المخالفة
والعودة �إلى "الحظر ال�شامل" م�ستبعد
 بغداد /فرا�س عدنان
وجه ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئة� ،أم� ��س ال�سبت،
بغلق امل ��والت واملطاعم واملقاه ��ي التي ال تلتزم
ب�شروط الوقاية ال�صحية.
ويف �سي ��اق مت�صل ،ر�أت جلن ��ة ال�صحة النيابية
�أن اللج ��وء اىل "الع ��زل ال�شام ��ل" �أو احلظ ��ر
ال�شام ��ل ه ��و �آخ ��ر اخلي ��ارات ملواجه ��ة التطور
اخلط�ي�ر يف ع ��دد الإ�صابات بفايرو� ��س كورونا
الذي بد�أ بالت�صاعد منذ يومني.
وقال ��ت وزارة ال�صح ��ة يف بي ��ان مقت�ضب تلقته
(امل ��دى) �إن "دائ ��رة ال�صحة العام ��ة توجه بغلق
كافة املوالت واملطاع ��م والقاعات واملقاهي التي
ال تلتزم ب�شروط الوقاية من فايرو�س كورونا".
و�سب ��ق ان ه ��ددت وزارة ال�صح ��ة ،اجلمع ��ة،

ب�إج ��راءات �صارمة خالل الأي ��ام املقبلة يف حال
التزاي ��د امل�ستمر لعداد �إ�صاب ��ات كورونا ،متهمة
جه ��ات وراء الأ�سب ��اب "الكارثي ��ة" الراهن ��ة
واملتمثلة بعدم االلتزام.
ويف �سياق مت�صل ،قال املتحدث الر�سمي للوزارة
�سيف البدر ،يف حديث لـ(املدى)� ،إن "عدم التزام
املواطنني بالوقاي ��ة والتباعد االجتماعي ما زال
م�ستمر ًا يف جمي ��ع املحافظات ،وهو ما �أدى �إىل
االرتفاع يف عدد الإ�صابات بفايرو�س كورونا".
وا�ض ��اف الب ��در� ،أن "جناح ��ات عدي ��دة حققتها
وزارة ال�صح ��ة خ�ل�ال املدة املا�ضي ��ة على �صعيد
ا�ستيع ��اب الإ�صابات وت�سجيل �أرقام قيا�سية يف
انخفا�ض عدد الوفيات وزيادة حاالت ال�شفاء".
 التفا�صيل �ص2

قال �إن �شركات ال�سفر تزودهم بها ب��دون الذهاب �إل��ى المراكز

موقع بريطاني يتجول في الب�صرة :الم�سافرون يح�صلون على وثائق مزورة لت�أكيد خلوهم من كورونا
 ترجمة /حامد احمد
ك�ش ��ف موق ��ع م ��دل اي�س ��ت �آي الربيط ��اين
ع ��ن قي ��ام مكات ��ب �سف ��ر يف حمافظ ��ة الب�صرة
با�صدار نتائج فح� ��ص كورونا مزيفة ليت�سنى
للم�سافري ��ن الط�ي�ران بدون ان يت ��م الت�أكد من
انه ��م حامل�ي�ن لفايرو�س كورون ��ا امل�ستجد من
عدمه.

كم ��ا ه ��و احلال م ��ع كث�ي�ر م ��ن البل ��دان حول
الع ��امل ،فانه يتطلب من كل �شخ�ص يف العراق
اثناء م ��روره مبطارات البلد طالب ��ا ال�سفر ان
يق ��دم فح�ص كورون ��ا  PCRيثبت بانه �سلبي
عل ��ى ان يتم اجرا�ؤه قب ��ل � 72ساعة عن موعد
ال�سفر.
وكان الع ��راق قد ت�أثر كثريا م ��ن تف�شي الوباء
م�سجال وفاة اكرث من � 13,000شخ�ص ب�سبب

كورونا .وتزداد املخاوف االن من قدوم موجة
جديدة م ��ع ت�صاعد ع ��دد اال�صابات�.صوميكن
احل�ص ��ول عل ��ى الفح� ��ص م ��ن م�ست�شفي ��ات
حكومية منت�شرة يف البالد.
ويف حمافظ ��ة الب�ص ��رة ف ��ان م�ست�شفى الزبري
املرك ��زي يعت�ب�ر املرك ��ز الرئي� ��س الج ��راء
فحو�ص ��ات كورونا ويبعد بح ��دود  22كم عن
مرك ��ز املدين ��ة .وتبل ��غ كلفة الفح� ��ص  50الف

دينار عراقي .
رغم ذلك ،فان موقع مدل اي�ست �آي التقى بكثري
م ��ن امل�سافرين الذي ��ن قالوا بانه ��م يتحا�شون
الذه ��اب اىل امل�ست�شفى الخ ��ذ فح�ص متذرعني
ببع ��د مركز الفح� ��ص عن مناط ��ق �سكناهم� ،أو
انهم ال يريدون املجازفة بفر�صة �سفرهم اذا ما
كانت نتيجة فح�صهم �إيجابية .
 التفا�صيل �ص 3

سياسة
 100مليار دينار تكلفة
رفع الأنقا�ض تحولت �إلى
عقود على الورق فقط

العدد ( )4867ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد (� )7شباط 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

مو�صليون يرف�ضون بيع ركام البيوت �إىل غرباء
وينتظرون تعوي�ضات احلكومة

 بغداد /المدى

ينتظ ��ر ب ��دران بك ��ري ،وه ��و متقاع ��د
واغل ��ب راتبه يذهب ل�س ��داد نفقات بيت
م�ست�أج ��ر ،بانه "ينتظ ��ر تعوي�ضات من
الحكومة او حت ��ى رفع الركام من بداية
الزق ��اق ال ��ذي يق ��ع في ��ه منزل ��ه القدي ��م
العادة ترميمه".
وق ��درت االمم المتحدة حج ��م االنقا�ض
الت ��ي �سقط ��ت ف ��ي المو�ص ��ل بنح ��و 7
ماليي ��ن طن ،وهو ما يع ��ادل  3ا�ضعاف
حجم هرم الجيزة االكبر في م�صر.
ويق ��ول م�س�ؤول ��ون ف ��ي المو�ص ��ل ان
عملية اخالء االنقا�ض تحتاج الى اموال
هائلة.
وكان ��ت  100ملي ��ار دين ��ار ق ��د اعطي ��ت
بع ��د تحرير المو�ص ��ل لرف ��ع االنقا�ض،
واغلبه ��ا كان "اعم ��اال عل ��ى ال ��ورق"،
بح�سب الم�س�ؤولين.
و�سلمت تلك المبالغ حينها الى المحافظ
ال�ساب ��ق نوفل العاكوب ،ال ��ذي ت�سربت
معلوم ��ات الع ��ام الما�ضي ،ع ��ن اعتقاله
بع ��د �إدانته باختال� ��س  64مليون دوالر
من �أموال الإعمار وم�ساعدات النازحين
في نينوى.
بالمقابل ي�ؤكد محاف ��ظ نينوى الحالي،
نجم الجب ��وري ،ان المبالغ المخ�ص�صة
لإع ��ادة ت�أهي ��ل م ��ا دمرت ��ه الح ��رب ف ��ي
المحافظ ��ة تف ��وق تكاليفه ��ا الح�ص ��ة
ال�سنوي ��ة م ��ن الموازن ��ة ب�أكث ��ر من 30
�ضعف ًا.
وا�ضاف الجبوري في ت�صريحات �سابقة
ان "الخب ��راء قدروا حج ��م ال�ضرر بـ 15
ملي ��ار دوالر كح ��د �أدن ��ى ،لك ��ن ميزانية
نين ��وى ت�صل ف ��ي �أح�سن الأح ��وال �إلى
ن�ص ��ف ملي ��ار �أو يزيد قلي�ل� ًا" .وب�سبب
االزم ��ة المالي ��ة ل ��م ت�ستط ��ع الحكوم ��ة
تعوي�ض �س ��كان نينوى ،حي ��ث و�صلت
معام�ل�ات التعوي� ��ض الكث ��ر م ��ن 100
معامل ��ة ،بينما ماتم النظر به هو 2500
معاملة فقط.
وف ��ي اال�سا�س فان مبال ��غ التعوي�ضات،
في حال تم �صرفها ،ف�ستكون بنحو ربع

يمر بدران بكري كل ثالثة
ايام من �أمام محلة الميدان،
و�سط المو�صل القديمة،
فيجد ر�أ�س الزقاق الذي
كان ي�سكنه منذ عقود مغلقا
باالنقا�ض.
ذاع �صيت المدينة القديمة،
الواقعة في ال�ساحل الأيمن
للمو�صل حين قام تنظيم
داع�ش في حزيران 2017
بتفجير منارة الحدباء
وجامع النوري الكبير (ما زاال
مدمرين حتى اللحظة) في
َّ
وقت كان فيه الجي�ش يقترب
من فر�ض طوق محكم على
تلك المنطقة لتحريرها.

املو�صل القدمية بعد �سنوات من التحرير ..ار�شيف
وفي تموز من نف�س العام انتهت القوات
العراقية من عقدة المدينة القديمة ،لكنّ
ن�سبة الدمار و�صل ��ت في بع�ض الأحياء
�إل ��ى  ،%100فيم ��ا ال ت ��زال الحكوم ��ة
محتارة في م�صير تلك البقعة التي بدت
وك�أنها تعر�ضت لزلزال مدمِّر.
و�س � َّ�وت الح ��رب �ض ��د داع� ��ش الت ��ي
ا�ستم ��رت  9ا�شهر في نين ��وى� 35 ،ألف
من ��زل في المحافظة ،بينه ��ا � 15ألف في
المدينة القديمة فقط.

ويق ��ول بكري لـ(المدى) انه بعد الحرب
تح ��ول لل�سكن ف ��ي ال�ضف ��ة االخرى من
نه ��ر دجل ��ة (�ساح ��ل المو�ص ��ل االي�سر)
"لكن بيتي م ��ا زال في ال�صوب الثاني
وازوره ف ��ي اال�سب ��وع مرتي ��ن او ثالثة
رغم انه مدمر".
ا�ستخ ��دم الجي� ��ش في اال�شه ��ر االخيرة
م ��ن تحرير المو�ص ��ل ،مقذوف ��ات ثقيلة
لح�س ��م المعرك ��ة ،حي ��ث كان ��ت حكومة
حي ��در العب ��ادي حينه ��ا في م� ��أزق امام

جمل�س الأمن :داع�ش
يحتفظ بـ� 10آالف م�سلح
يف العراق و�سوريا

العالم.
وكان ��ت القذائ ��ف الت ��ي �سقط ��ت عل ��ى
المدين ��ة القديم ��ة (تقدر ب ��الآالف) ،تزن
الواحدة منها �أكثر من  200كيلوغرام.
وا�ستط ��اع داع� ��ش ان ي�ؤخ ��ر عملي ��ة
تحرير الجان ��ب االيمن من المو�صل لـ3
ا�شهر ،بعدم ��ا منع نحو  100الف ن�سمة
من الخروج من المدينة القديمة.
ثم اخذ التنظي ��م بعد ذلك يفخخ المنازل
ف ��ي و�س ��ط المو�ص ��ل� ،ضم ��ن �سيا�س ��ة

متحدث حكومي :لم ن�سجل �إ�صابات بـ"ال�ساللة الجديدة" لكن دخولها ممكن

ال�صحة توجه بغلق املقاهي واملوالت املخالفة والعودة
�إىل "احلظر ال�شامل" م�ستبعد
 بغداد /فرا�س عدنان

 متابعة /المدى

جنود يعتقلون م�شتبها به يف مناطق غرب بغداد

�أك ��د مجل� ��س الأمن الدولي �أن تنظيم داع�ش ما ي ��زال قادر ًا على �شن عمليات
في المناطق الحدودية بين الع ��راق و�سوريا ،رغم التحديات التي يواجهها
ومن بينها فقدانه عدد ًا من قياداته في عام .2020
وقدر المجل� ��س في تقرير تحليلي عن تنظيمي داع� ��ش والقاعدة والكيانات
الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما ،وتابعته (المدى) "عدد مقاتلي داع�ش في
البلدي ��ن بنحو ع�شرة �آالف عن�صر غالبيتهم في العراق .وقال تقرير مجل�س
الأم ��ن الدول ��ي �إن قدرة داع� ��ش على �شن هجم ��ات في المناط ��ق التي ت�شهد
نزاع ًا� ،أكبر منها في المناطق الآمنة.
و�أو�ض ��ح التقري ��ر �أن هن ��اك مي ًال داخ ��ل التنظيم ف ��ي مناطق الن ��زاع ،نحو
الالمركزي ��ة ،وزي ��ادة تفوي�ض عمليات اتخ ��اذ الق ��رارات التكتيكية� ،إلى كل
خلية من الخاليا الم�ستقلة في الميدان.
ويتفق الباحث في "مركز ج�سور للدرا�سات" عبد الوهاب عا�صي مع تقرير
مجل� ��س الأمن ب�أن عودة تنظيم "داع� ��ش" لن تكون �شاملة وقوية في الوقت
الحال ��ي .وقال عا�ص ��ي �إن هناك مراح ��ل لعودة التنظيم وف ��ق �ستراتيجيته
المعه ��ودة ومنها "ك�سر الأ�سوار" وهي �ستراتيجية يتبعها لتحرير معتقليه
عب ��ر �شن هجمات على مراكز االعتق ��ال ،بالإ�ضافة �إلى اتباع خطوات �أخرى
تقوم عل ��ى تو�سيع �سيطرته الأمنية وذلك ب�ض ��رب مراكز الخدمات الإدارية
والخدماتي ��ة وال�سيط ��رة على المراف ��ق الع�سكرية و�إ�ضعاف ق ��درة الطرف
الآخر على ال�سيطرة ّ
و�شل حركته في المناطق الم�ستهدفة.

وجه ��ت وزارة ال�صح ��ة والبيئ ��ة� ،أم� ��س
ال�سبت ،بغلق الموالت والمطاعم والمقاهي
التي ال تلتزم ب�شروط الوقاية ال�صحية.
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،ر�أت لجن ��ة ال�صح ��ة
النيابية �أن اللجوء الى "العزل ال�شامل" �أو
الحظر ال�شامل هو �آخر الخيارات لمواجهة
التط ��ور الخطي ��ر ف ��ي ع ��دد الإ�صاب ��ات
بفايرو�س كورون ��ا الذي بد�أ بالت�صاعد منذ
يومي ��ن .وقال ��ت وزارة ال�صح ��ة ف ��ي بيان
مقت�ضب تلقته (الم ��دى) �إن "دائرة ال�صحة
العامة توجه بغلق كافة الموالت والمطاعم
والقاع ��ات والمقاهي التي ال تلتزم ب�شروط
الوقاية من فايرو�س كورونا".
و�سب ��ق ان ه ��ددت وزارة ال�صحة ،الجمعة،
ب�إج ��راءات �صارم ��ة خ�ل�ال الأي ��ام المقبل ��ة
في ح ��ال التزاي ��د الم�ستمر لع ��داد �إ�صابات
كورون ��ا ،متهم ��ة جه ��ات وراء الأ�سب ��اب
"الكارثي ��ة" الراهن ��ة والمتمثل ��ة بع ��دم
االلت ��زام .وفي �سياق مت�صل ،قال المتحدث
الر�سم ��ي لل ��وزارة �سيف الب ��در ،في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "ع ��دم الت ��زام المواطني ��ن
بالوقاي ��ة والتباع ��د االجتماع ��ي م ��ا زال
م�ستمر ًا في جميع المحافظات ،وهو ما �أدى
�إلى االرتفاع في ع ��دد الإ�صابات بفايرو�س
كورون ��ا" .وا�ض ��اف الب ��در� ،أن "نجاح ��ات
عدي ��دة حققتها وزارة ال�صح ��ة خالل المدة
الما�ضي ��ة على �صعيد ا�ستيع ��اب الإ�صابات
وت�سجي ��ل �أرقام قيا�سية ف ��ي انخفا�ض عدد
الوفي ��ات وزيادة ح ��االت ال�شف ��اء" .و�أ�شار
�إل ��ى �أن "الأ�سبوعي ��ن الما�ضيي ��ن �شه ��دا
تراجع� � ًا ف ��ي الموق ��ف الوبائ ��ي" .وتاب ��ع
"تجاوزنا �أم�س � 1600إ�صابة يومي ًا ،وهو
م�ؤ�ش ��ر خطي ��ر حذرن ��ا من ��ه ف ��ي العديد من
الت�صريحات" .ولفت البدر� ،إلى �أن "خبراء

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

االر� ��ض المحروق ��ة تمهي ��دا لهروبه من
المدينة.
وقبل اق ��ل من عام قال خب ��راء في االمم
المتح ��دة� ،إن نح ��و  %70م ��ن الألغ ��ام
والعب ��وات المتفج ��رة ،الت ��ي زرعه ��ا
تنظي ��م داع� ��ش ف ��ي المو�صل ،م ��ا تزال
تحت الأنقا�ض.
وو�ض ��ع داع� ��ش �شحن ��ات نا�سف ��ة ف ��ي
المن ��ازل �أو عل ��ى م�ساف ��ات منتظم ��ة
ف ��ي "�أحزم ��ة" ي�ص ��ل طوله ��ا �إل ��ى 10

كيلومت ��رات ،بحيث تزرع �شحنة نا�سفة
كل مترين.
وتحت ��وي كل �شحن ��ة عل ��ى م ��ا بين 10
و 20كيلوغ ��رام من المتفج ��رات بدائية
ال�صنع.
وتقدر م�صادر ف ��ي المو�صل لـ(المدى)،
ان  10احي ��اء �ضم ��ن محي ��ط ي�صل الى
اكث ��ر من  8كم مربع في المدينة القديمة
م ��ا زال ��ت مدم ��رة بالكام ��ل ،وق ��د ت�ضم
تحتها جثثا اي�ضا.

قيم ��ة المن ��زل او الم ��كان الت ��ي تعر�ض
لل�ض ��رر ،وهو ق ��د ي�شج ��ع ا�صحاب تلك
الدور لقبول عرو�ض البيع.
وقب ��ل نح ��و عامي ��ن ،ب ��د�أ م�ستثم ��رون
ايراني ��ون وات ��راك ب�ش ��راء الأرا�ض ��ي
والبيوت المدمّرة في المدينة القديمة.
وتوقف ترويج المعامالت في الت�سجيل
العق ��اري من ��ذ م ��دة ،وتعتم ��د عملي ��ات
البي ��ع وال�ش ��راء على ق ��رارات ق�ضائية،
وهو �أمر ت�صعب من خالله معرفة هوية
الم�شترين.
وبح�س ��ب الم�ص ��ادر �أن عملي ��ات البي ��ع
تج ��ري عب ��ر و�سط ��اء (داللي ��ن) م ��ن
المو�ص ��ل ،وتك ��ون ال�صفق ��ة بال�ش ��كل
الآت ��ي :الأر�ض التي يبل ��غ �سعرها 200
مليون تباع بـ 10ماليين او �أقل.
وف ��ي  2019كان ق ��د عر� ��ض محاف ��ظ
نين ��وى ال�سابق من�صور المرعيد� ،أثناء
تجواله ف ��ي المنطقة القديم ��ة� ،أن يبيع
ال�س ��كان منازله ��م و�أرا�ضيه ��م لغر� ��ض
اال�ستثمار.
ّ
وت�س ّب ��ب ال ��كالم ،ال ��ذي ب ��ث عل ��ى قناة
تلفزيونية محلي ��ة حينها ،ب�إثارة غ�ضب
النا�شطي ��ن ،و�أطلقوا حم�ل�ات للمقاطعة
ورف�ض بيع "تراث المو�صل".
لكن المرعيد الذي كان مقربا من الح�شد
ال�شعبي ،عاد بعد ذلك و�أ�صدر تو�ضيح ًا
نفى فيه تقديم ذلك العر�ض.
وق ��ال المرعي ��د الذي اقيل بع ��د  6ا�شهر
م ��ن انتخابه كمحاف ��ظ لنينوى �إن هناك
"مقترح ��ات" م ��ن ع ��دة جه ��ات لتغيير
�ش ��كل المناط ��ق المحاذي ��ة لنه ��ر دجل ��ة
الت ��ي تدم ��رت بالكام ��ل �إث ��ر العملي ��ات
الع�سكرية.
ال ��ى ذلك يقول ح�سين حاج ��م ،قائممقام
المو�ص ��ل ال�سب ��اق ان "بي ��وت المدين ��ة
القديمة هي طابو �صرف واهل المو�صل
متم�سكون بامالكهم".
وي�ؤكد بدران بكري ذلك الكالم ويقول:
"اقبل ان تبقى داري مدمرة على ان اجد
غريبا ي�سكن فيها".
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ال�صح ��ة العام ��ة �أك ��دوا �ض ��رورة اتخ ��اذ
�إجراءات احترازية من �ضمنها التدقيق في
التوعية ،وق ��د بد�أنا بحملة ميدانية للك�شف
المبك ��ر ع ��ن الح ��االت ال�صامت ��ة و�إج ��راء
الم�س ��وح الميدانية ومحا�سبة المخالفين".
و�أو�ض ��ح� ،أن "دخ ��ول ال�سالل ��ة الجدي ��دة
�إلى الع ��راق ممكن ،لكنه لم يثب ��ت لنا علمي ًا
حت ��ى الآن ،والأيام القليل ��ة المقبلة �سنكمل
المختبرات لكي نتمكن من ك�شفها داخلي ًا".
واكم ��ل المتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صح ��ة،
�أن "الع ��راق يلج� ��أ حالي ًا لإر�س ��ال الحاالت

الم�شتب ��ه به ��ا �إل ��ى المختب ��رات المرجعية
خارج البالد"� ،شدد على �أن "عدد مختبرات
ك�ش ��ف ال�سالل ��ة الجديدة مح ��دود جد ًا على
م�ست ��وى العال ��م ولم يبق لن ��ا �إال وقت قليل
لتحديث مختبراتنا".
وبي ��ن الب ��در� ،أن "ال ��وزارة دوره ��ا علم ��ي
وفن ��ي يتعلق بالت�شخي� ��ص والتوعية ،ولن
تتردد في تقديم تو�صيات بفر�ض �أي �إجراء
لمواجه ��ة الت�صاعد في ع ��دد الإ�صابات ،في
حال عدم االكت ��راث وال�شعور بالم�س�ؤولية
م ��ن المواط ��ن العراق ��ي" .و�أف ��اد م�س�ؤول

�صح ��ي طل ��ب ع ��دم الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه ،لـ
(المدى)� ،أن "العراق �سيتلقى ر�سمي ًا نهاية
ال�شهر الحالي �أولى الوجبات من اللقاحات
وهي  3ماليي ��ن من �أ�سترازني ��كا ،ومليون
و� 550ألف م ��ن فايزر" .وم�ضى البدر� ،إلى
�أن "المجم ��وع النهائي من اللقاحات ي�شمل
 8ماليين مواطن ،ما ي�شكل  %20من نفو�س
الع ��راق ،وقد ن�ضي ��ف ن�سبا �أخ ��رى ح�سب
م�ستج ��دات الموق ��ف الوبائ ��ي ،و�أعلن ��ت
وزارة ال�صح ��ة مناف ��ذ التوزي ��ع والفئ ��ات
الأول ��ى الم�شمول ��ة بالقاح" .وف ��ي ال�سياق
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نف�س ��ه ذك ��ر ع�ض ��و لجن ��ة ال�صح ��ة النيابية
فالح الزي ��ادي ف ��ي ت�صريح لـ(الم ��دى)� ،أن
"العزل ال�شامل هو �آخر الخيارات لمواجهة
التطور الخطير في عدد الإ�صابات ،وهو ما
لج�أت �إليه العديد من الدول المتقدمة".
وي�ضي ��ف الزي ��ادي� ،أن "خي ��ار اللجوء �إلى
فر� ��ض الحظر ال�شامل ،ف ��ي بلد مثل العراق
�أمر �صعب وبرغم انن ��ا قد طالبنا به �سابق ًا،
لكننا ال ن�شجع عليه في الظرف الراهن".
وبي ��ن� ،أن "الو�ضع االقت�ص ��ادي الحالي ال
ي�سم ��ح �أن نفر�ض قيود ًا عل ��ى المواطن من
�ش�أنه ��ا �أن ت�ؤثر في م�صادر رزقه ال�سيما مع
ا�ستمرار الأزمة المالية".
ويو�ض ��ح الزي ��ادي� ،أن "المو�ض ��وع المهم
بالن�سب ��ة لتطبي ��ق الحظ ��ر ال�شام ��ل �أو
الجزئ ��ي ،ه ��و معرفة م ��دى ق ��وة الحكومة
عل ��ى فر�ض ه ��ذه الإج ��راءات ،وه ��و محل
ا�ستفه ��ام بالنظر لتجربتن ��ا ال�سابقة عندما
بد�أ الوباء بالتف�ش ��ي" .ويكمل� ،أن "اللجنة
العلي ��ا لل�صح ��ة وال�سالم ��ة ق ��د تعاملت مع
الموقف الوبائي بمب ��د�أ الفعل وردة الفعل،
فكلم ��ا انخف�ض ��ت الإ�صابات ي�أت ��ي الحديث
ع ��ن التف ��ا�ؤل ،بنح ��و يخل ��ق تراخ ��ي لدى
المواطن ،في حين �أن المو�ضوع ينبغي �أن
يح�سم من قبل اللجان اال�ست�شارية".
وا�ش ��ار الزيادي� ،إلى �أن "تراجع الإ�صابات
في المدة الما�ضية ل ��ه �سببين ،الأول جهود
وزارة ال�صحة ،والثاني �ضعف الفايرو�س،
وينبغ ��ي عل ��ى الجمي ��ع �أن ال ي�ضي ��ع ه ��ذه
النجاح ��ات م ��ن خالل تج ��اوز الإج ��راءات
الوقائي ��ة واللج ��وء �إل ��ى حل ��ول ال يمك ��ن
تطبيقها" ،و�أن "الموقف الوبائي بد�أ ي�شهد
تط ��ور ًا خطي ��ر ًا بازدياد ح ��االت الإ�صابات
خ�ل�ال الأ�سبوعي ��ن الما�ضيين ،م ��ع تلويح
حكوم ��ي ب�إمكاني ��ة �إع ��ادة �إج ��راءات حظر
التجوال ال�شامل".
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سياسة

داع�ش ينفذ هجومني قرب وادي ال�شاي تزامن ًا مع دخول
قيادات جديدة �إىل العراق

م��ن المرجح ان ي�صعد م��ا تبقى من عنا�صر تنظيم داع�ش هجماتهم في البالد رداً عل��ى مقتل زعيمهم في العراق ،عبر
ا�ستغ�لال بع�ض الأخطاء الع�سكري��ة وال�سيا�سية .ومنذ مقتل مايعرف بوالي العراق �أب��و يا�سر العي�ساوي ب�ضربة جوية
نهاية ال�شهر الما�ضي� ،شن التنظيم ثالث هجمات في محافظتين �سبق ان كانتا تحت �سيطرته.
 بغداد /تميم الح�سن
و�أ�سف ��رت الهجم ��ات االخيرة ع ��ن مقتل
وا�صاب ��ة  15من مقاتلي الح�شد ال�شعبي
والق ��وات االمني ��ة بوا�سط ��ة كمائ ��ن
وبنادق قن�ص.
�آخ ��ر الخروق ��ات االمني ��ة ،ج ��رى ليل ��ة
الجمع ��ة عل ��ى ال�سبت في منطق ��ة قريبة
من وادي ال�شاي الواقع جنوب كركوك،
وه ��ي نف� ��س المنطق ��ة الت ��ي قت ��ل فيه ��ا
العي�ساوي.
ويق ��ول م�ص ��در امن ��ي ف ��ي كرك ��وك
لـ(الم ��دى) انه "في الليل ��ة الما�ضية �شن
تنظي ��م داع� ��ش هجومي ��ن على ق ��وة من
ال�شرط ��ة ،االول ف ��ي داق ��وق جنوب ��ي
كرك ��وك ،والثان ��ي ف ��ي ناحي ��ة الر�ش ��اد
الواقعة في الجن ��وب الغربي للمحافظة
ذاتها".
وا�ستغ ��ل تنظيم داع�ش غ ��زارة االمطار
الت ��ي ت�شهده ��ا البالد منذ ليل ��ة الجمعة،
واالنخفا� ��ض ال�شديد لدرج ��ات الحرارة
ف ��ي كركوك ،و�سق ��وط ثلوج ف ��ي بع�ض
مناطقها ،لتنفيذ عملياته.
وي�ضي ��ف الم�ص ��در ان "الهج ��وم عل ��ى
قري ��ة طوق قرب داقوق ت ��م عبر مهاجمة
عنا�ص ��ر م ��ن داع� ��ش نقط ��ة امني ��ة ،م ��ا
ا�سف ��ر عن ا�ست�شهاد عن�ص ��ر من ال�شرطة
وا�صابة ثالثة �آخرين".
ال�سيا�سة �أهم من الأمن!
وداق ��وق ،هي اح ��دى المناطق المتنازع
عليها بين بغ ��داد واربيل ،وت�ضم خليطا
قومي ��ا ،و�أخي ��را ب ��د�أت �ص ��ور زعم ��اء
�سيا�سيين وف�صائل م�سلحة و�شخ�صيات
ايراني ��ة مث ��ل قا�س ��م �سليمان ��ي تنت�ش ��ر
داخله ��ا .وبح�س ��ب ال�س ��كان هن ��اك ،فان
االهتم ��ام بالتناف� ��س ال�سيا�س ��ي ف ��ي
المدين ��ة ،يتغلب ف ��ي كثير م ��ن االحيان
على الجانب الأمني.
وي�ستغ ��ل التنظي ��م الم�سل ��ح ـ� �ـ بح�س ��ب

تقاري ��ر امنية ـ� �ـ الخالف عل ��ى النهايات
الع�سكري ��ة بي ��ن الق ��وات االتحادي ��ة
وق ��وات البي�شمرك ��ة م ��ع بق ��اء الخالف
وع ��دم االتف ��اق عل ��ى ت�أمي ��ن المنطق ��ة
بتعاون الجميع.
وكان التنظي ��م قد �شن هجوما مماثال في
داق ��وق ال�شه ��ر الما�ض ��ي ،ا�ستهدف قوة
تابع ��ة ال ��ى الجي� ��ش ،و�أ�سفر ع ��ن مقتل
�ضابط وجنديين وباال�ضاف الى �إ�صابة

جندي �آخ ��ر .وخالل الهج ��وم ذاته زرع
التنظي ��م عبوة نا�سفة ف ��ي وادي ال�شاي
جن ��وب ق�ضاء داقوق ،ا�ستهدفت قوة من
الل ��واء  / 45الجي� ��ش العراق ��ي .و�أ�سفر
الهج ��وم ع ��ن مقت ��ل الم�ل�ازم �أول نه ��اد
فالح واثني ��ن من الجنود هم ��ا مرت�ضى
جبار و�صف ��اء المر�ش ��دي ،و�إ�صابة �آخر
بج ��روح .وعد الهج ��وم في ذل ��ك الوقت
ه ��و الأول للتنظي ��م ف ��ي الع ��ام 2021

بعدم ��ا �شه ��د الع ��ام الما�ض ��ي زي ��ادة في
وتي ��رة هجمات ��ه ال�سيم ��ا ف ��ي المنطق ��ة
بي ��ن كركوك و�صالح الدين وديالى التي
و�صلت حينها الى اكثر من الف هجوم.
وبح�س ��ب مواق ��ع الكتروني ��ة مرتبط ��ة
بتنظي ��م داع�ش ،فان االخي ��ر نفذ 1329
هجوم ��ا خ�ل�ال ع ��ام  ،2020اكثرها كان
ف ��ي �شهر �أي ��ار بـواق ��ع  193هجوما ،ثم
ني�س ��ان  151هجوم ��ا ،واق ��ل �شهر بعدد

الهجم ��ات كان ف ��ي نهاي ��ة الع ��ام ب� �ـ75
هجوم ��ا .وعقب هجوم �ساح ��ة الطيران
ال ��ذي نف ��ذه انتحاريان ال�شه ��ر الما�ضي
وت�سب ��ب بمقتل وا�صابة اكث ��ر من 100
�شخ� ��ص ،ت�صاع ��دت التحذي ��رات م ��ن
انتقال الهجمات الى مناطق اخرى.
وبع ��د �أيام قت ��ل داع�ش و�أ�ص ��اب  11من
الح�شد ال�شعب ��ي في �شرق �صالح الدين،
فيما الحكومة ردت عبر طيران التحالف

موقع بريطاين يتجول يف الب�صرة :امل�سافرون يح�صلون على وثائق مزورة
لت�أكيد خلوهم من كورونا
 ترجمة /حامد احمد
ك�ش ��ف موق ��ع م ��دل اي�س ��ت �آي البريطان ��ي
ع ��ن قيام مكاتب �سفر ف ��ي محافظة الب�صرة
با�ص ��دار نتائ ��ج فح� ��ص كورون ��ا مزيف ��ة
ليت�سنى للم�سافري ��ن الطيران بدون ان يتم
الت�أك ��د من انهم حاملي ��ن لفايرو�س كورونا
الم�ستجد من عدمه.
كما ه ��و الحال م ��ع كثير من البل ��دان حول
العال ��م ،فان ��ه يتطل ��ب م ��ن كل �شخ� ��ص في
الع ��راق اثناء مروره بمط ��ارات البلد طالبا
ال�سف ��ر ان يق ��دم فح� ��ص كورون ��ا PCR
يثب ��ت بانه �سلبي على ان يت ��م اجرا�ؤه قبل
� 72ساعة عن موعد ال�سفر.
وكان الع ��راق ق ��د ت�أث ��ر كثي ��را م ��ن تف�ش ��ي
الوب ��اء م�سج�ل�ا وف ��اة اكث ��ر م ��ن 13,000
�شخ�ص ب�سب ��ب كورونا .وتزداد المخاوف
االن م ��ن ق ��دوم موج ��ة جديدة م ��ع ت�صاعد
ع ��دد اال�صاب ��ات .ويمك ��ن الح�ص ��ول عل ��ى
الفح�ص م ��ن م�ست�شفيات حكومية منت�شرة
ف ��ي الب�ل�اد .وف ��ي محافظ ��ة الب�ص ��رة ف ��ان
م�ست�شف ��ى الزبي ��ر المركزي يعتب ��ر المركز
الرئي�س الج ��راء فحو�صات كورونا ويبعد
بح ��دود  22ك ��م عن مرك ��ز المدين ��ة .وتبلغ
كلفة الفح�ص  50الف دينار عراقي .
رغم ذلك ،ف ��ان موقع مدل اي�س ��ت �آي التقى
بكثي ��ر م ��ن الم�سافري ��ن الذين قال ��وا بانهم
يتحا�ش ��ون الذه ��اب ال ��ى الم�ست�شفى الخذ
فح� ��ص متذرعي ��ن ببع ��د مرك ��ز الفح� ��ص
ع ��ن مناط ��ق �سكناه ��م� ،أو انه ��م ال يريدون
المجازف ��ة بفر�ص ��ة �سفره ��م اذا م ��ا كان ��ت
نتيجة فح�صهم �إيجابية .
ولاللتف ��اف ح ��ول ه ��ذا المو�ض ��وع يق ��وم
م�ساف ��رون بدفع مبالغ ت�صل ما بين  70الى
 100دوالر لمكات ��ب �سفر مقاب ��ل تزويدهم
بوثائ ��ق فح� ��ص كورون ��ا مزيف ��ة م�سج ��ل
فيه ��ا نتيج ��ة الفح� ��ص ايجاب ��ي ،والت ��ي
تق ��ول ال�ش ��ركات بانه ��ا تح�ص ��ل عليه ��ا من
الم�ست�شفى  .محمد �أحمد  26عاما يقول انه
ال يري ��د ان يجازف بخ�سارة م ��ا �أنفقه على
تذك ��رة ال�سفر ،م�ؤك ��دا بقول ��ه "اذا حجزت

تذكرة ومن ثم ظهرت نتيجة فح�ص PCR
ل ��دي موجب ��ة فعنده ��ا ل ��ن يعيدو ل ��ي مبلغ
التذكرة .لهذا �أف�ض ��ل الح�صول على وثيقة
فح� ��ص كورونا بطريقة اخ ��رى اتجنب بها
هذه الم�شاكل ".
وا�ضاف احمد قائال "في البداية كنت اعتقد
ب ��ان اج ��راءات ال�سفر م�شددة ف ��ي المطار.
ولك ��ن عند �سف ��ري لأكث ��ر من م ��رة وجدت
ان ال�سلط ��ات ف ��ي المطار ال تعي ��ر اهتماما
لوثيق ��ة فح� ��ص  PCRالخا�صة بكورونا.
حتى انن ��ي �سافرت مرتين با�ستخدام نف�س
وثيق ��ة الفح� ��ص ال�سالب ��ة� .أن ��ا �أق ��ر بان ما
فعلت ��ه خط�أ .ولكن عندما �شاهدت اجراءات
الدول ��ة روتيني ��ة وال�سلط ��ات ال�صحي ��ة ال
تعي ��ر اهمي ��ة لوثيق ��ة فح� ��ص الم�سافر فقد
اخت ��رت ان اح�ص ��ل عل ��ى وثيق ��ة الفح� ��ص
م ��ن �شركات ال�سف ��ر ،فهي �أ�سه ��ل بكثير من
ان ت�ضط ��ر للذه ��اب ال ��ى مختب ��ر الفح� ��ص
في الزبي ��ر  ".عند الم�ست�شفى المركزي في
الزبير قال منت�سب هناك لموقع مدل اي�سـت
�آي بان ��ه ال يت ��م ا�ص ��دار �أي وثائ ��ق م ��ا ل ��م
ي�أتي الم�سافر بنف�س ��ه الى المختبر الجراء
الفح�ص .وق ��ال المنت�سب ال ��ذي طلب عدم
ذكر ا�سم ��ه" :ما تدعيه �ش ��ركات ال�سفر بان
وثائ ��ق فح� ��ص  PCRالت ��ي ت�صدرها هي

فريق خمت�ص بك�شف امل�صابني بكورونا يف احدى م�ست�شفيات الب�صرة

داع�ش ينتقم لزعيمه
وي ��رى عل ��ي الح�سين ��ي ،القي ��ادي في
الح�ش ��د ف ��ي مناط ��ق �شمال بغ ��داد في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ،ان الهجمات هي
"رد فع ��ل وث�أر لخ�سارة تنظيم داع�ش

خالل ح�ضورهما مرا�سيم دفن نحو � 100أيزيدي

قال �إن �شركات ال�سفر تزودهم بها بدون الذهاب �إلى المراكز

حقيقي ��ة وا�صلي ��ة ه ��و ادع ��اء كاذب .نحن
الجه ��ة الوحيدة التي له ��ا �صالحية ا�صدار
وثيقة فح� ��ص  PCRالخا�صة بكورونا".
م ��ع ذل ��ك ف ��ان ع ��دة �ش ��ركات �سف ��ر تحدثت
لموقع مدل اي�س ��ت �آي� ،أكدوا انه بامكانهم
الح�صول على وثائق فح�ص � PCRسالبة
عن بُعد من م�ست�شفى الزبير المركزي.
وبين ��ت ال�ش ��ركات انه ��م مج ��رد ير�سل ��ون
ن�سخة م ��ن جواز �سف ��ر الم�ساف ��ر ل�شخ�ص
معين يعمل في مركز الفح�ص بالم�ست�شفى
وان الوثيق ��ة المطلوبة يت ��م ار�سالها اليهم
في غ�ضون �ساعات قليلة .
وعندم ��ا ذه ��ب المرا�س ��ل ال�صحفي الحدى
�ش ��ركات ال�سف ��ر ف ��ي الب�ص ��رة للتحقق من
االم ��ر بع ��د ان طل ��ب منه ��ا الح�ص ��ول على
وثيق ��ة فح� ��ص  PCRموجب ��ة ،ق ��ال ان
موظف ��ة اال�ستعالمات ابلغ ��ت مدير ال�شركة
بطلب الزبون .ومن ثم قال المدير لمرا�سل
مدل اي�ست �آي "�سجل عندك رقم وات�س �آب
الخا� ��ص بي ث ��م ار�سل لي �ص ��ور جوازات
ال�سفر وبعدها �س�أ�صدر لك الفح�ص".
�صاح ��ب �شركة اخ ��رى لل�سفر ق ��ال ان عمله
ف ��ي ا�صدار هذه الوثائ ��ق يجري عن طريق
ات�صاالت مع الم�ست�شفى تقوم بالترتيبات.
قال �صاح ��ب ال�شركة" :يقوم ��ون بتزويدنا

قوة ع�سكرية قرب وادي ال�شاي  ..ار�شيف
بعد ذل ��ك ب�ض ��رب "وادي ال�شاي" .وهو
الق�ص ��ف الذي �أط ��اح بزعي ��م داع�ش في
العراق.

قيادات ��ه" .وق ��ال المتح ��دث با�س ��م
التحالف الدولي لمحاربة داع�ش واين
ماروت ��و قب ��ل اي ��ام� ،إن �شركاءه ��م في
العراق و�سوري ��ا نفذوا  19عملية �ضد
داع�ش منذ بداية �شهر �شباط الجاري.
و�أ�ض ��اف ماروت ��و ف ��ي تغري ��دة عل ��ى
تويت ��ر �أن �شركاءه ��م ا�ستطاعوا "ردع
� 12إرهاب ّي ��ا" م ��ن �أتب ��اع داع� ��ش م ��ن
ارتكاب "�أعمال �إرهابية" �ضد ال�سكان.
ومن ��ذ ث�ل�اث �سن ��وات عل ��ى االق ��ل،
وي�سك ��ن م ��ا تبقى م ��ن تنظي ��م داع�ش
ف ��ي وادي ال�ش ��اي وه ��و "مثلث وعر"
يربط عدة محافظ ��ات كركوك و�صالح
الدي ��ن وديالى .ومنذ ذل ��ك الوقت كان
"العي�س ��اوي" ال ��ذي اعلن ��ت الق ��وات
االمني ��ة قبل اكث ��ر من ا�سب ��وع مقتله،
قائد ًا لتلك المنطقة.
ويرجح الم�صدر االمن ��ي ان "الهجوم
الأخي ��ر ف ��ي داق ��وق كان محاول ��ة
للتغطية على نقل قي ��ادات من التنظيم
ال ��ى الع ��راق" .ويعتق ��د الم�ص ��در ان
"الهجوم الثاني الذي جرى بعد نحو
� 7ساع ��ات م ��ن االول كان بع ��د اكتمال
عملية التهريب".
وي�ضي ��ف الم�ص ��در ان "الطريق الذي
ي�ستخدم ��ه داع�ش من جن ��وب كركوك
يج ��ب ان يم ��ر عل ��ى الحويج ��ة ثم الى
جبال حمرين".
ويبل ��غ ط ��ول ه ��ذه الجب ��ال حوال ��ي
 30-25كيلومت ��ر ًا وعمقه ��ا 8-7
كيلومت ��رات ،وتمت ��د بي ��ن محافظت ��ي
�صالح الدي ��ن وال�سليمانية من ال�شرق
والغرب وكركوك وديالى من الجنوب.
ويق ��ول احم ��د خور�شي ��د ،م�س� ��ؤول
ف ��ي الح�ش ��د الع�شائري ف ��ي الحويجة
جن ��وب غ ��رب كرك ��وك لـ(الم ��دى) ان
"مناط ��ق الحويج ��ة وع ��رة وفيه ��ا
الكثير من المبازل والأحرا�ش الكثيفة
الت ��ي يمك ��ن ان ي�ستخدمه ��ا التنظي ��م
للهروب".

بوثائ ��ق فح� ��ص  PCRا�صلي ��ة والت ��ي
تكل ��ف  50دوالرا ل ��كل وثيق ��ة فح� ��ص
وتكون مطابق ��ة للوثائق الت ��ي ي�صدرونها
للم�سافرين الذين يراجعون مركز الفح�ص
بانف�سهم ف ��ي الم�ست�شف ��ى" ،م�شيرا الى ان
"هذه التن�سيقات تبقى �سرية".
ولك ��ن لي� ��س كل �ش ��ركات ال�سف ��ر تنهج هذا
اال�سل ��وب .ق�س ��م م ��ن ال�ش ��ركات ت�صر على
زبائنه ��ا بان يجرون الفح�ص بانف�سهم لكي
يزودوهم بوثيقة فح�ص ا�صلية .
امي ��ر غ ��ازي ،مدير اح ��دى �ش ��ركات ال�سفر
في الب�ص ��رة ،ق ��ال لموقع م ��دل �إي�ست �آي:
ان "الج�شعين م ��ن ا�صحاب �شركات ال�سفر
ه�ؤالء الذين لي�ست لديهم قيم وال مبادئ وال
اخ�ل�اق ،يقومون بما هو مخالف لل�شريعة.
انه ��م يقومون بدور خبي ��ث م�ضر بال�صحة
العام ��ة وي�ساع ��دون عل ��ى ن�ش ��ر مر� ��ض
كورون ��ا بي ��ن الم�سافري ��ن ف ��ي الطائ ��رات
م ��ن خ�ل�ال ا�ص ��دار وثائق فح� ��ص PCR
مزيف ��ة  ".وا�ضاف غازي قائ�ل�ا "ال�سلطات
تتحم ��ل جزءا من الم�شكل ��ة في عدم متابعة
م�صداقي ��ة الوثيق ��ة ،واح ��د ا�سب ��اب ه ��ذه
اال�سل ��وب ه ��و ان النا� ��س يتخوف ��ون م ��ن
الذه ��اب للمركز ال�صحي خ�شية ان ي�صابوا
ه ��م انف�سه ��م بالفايرو�س في�ضط ��رون لهذا
االجراء المزيف ".
وا�ش ��ار غ ��ازي ال ��ى ان االدعاء ب ��ان وثيقة
الفح� ��ص المزيف ��ة ه ��ي غي ��ر �ص ��ادرة ع ��ن
الم�ست�شف ��ى ه ��و ادع ��اء غي ��ر �صحي ��ح الن
الوثيق ��ة تح ��وي عل ��ى ختم ح ��راري ورمز
الم�ست�شف ��ى واختام نظامية �أخرى ال يمكن
تزويره ��ا  .ممثل منظمة ال�صح ��ة العالمية
ف ��ي العراق وائل حتاح ��ت ،قال لموقع مدل
اي�س ��ت �آي بان ��ه لي� ��س لدي ��ه عل ��م بوج ��ود
هك ��ذا ا�سل ��وب ،رغم ان ��ه يعلم ب ��ان ا�صدار
فحو�صات  PCRمزورة تعتبر ظاهرة في
عدد من البلدان االخرى .
وق ��ال حتاح ��ت "�أن ��ا مت�أك ��د م ��ن ان وزارة
ال�صح ��ة في العراق تق ��وم ما بو�سعها لكبح
مث ��ل هكذا ت�صرف .عل ��ى الرغم من ذلك �أود
ان ادع ��و و�سائ ��ل االعالم بان تق ��دم دعمها

ف ��ي ه ��ذه الجهود من خ�ل�ال ن�ش ��ر التوعية
بين النا� ��س .من ال�ضروري ان يعلم النا�س
الذي ��ن يدفع ��ون ام ��واال لقاء ه ��ذا الفح�ص
المزي ��ف بانهم يعر�ض ��ون حياته ��م وحياة
�آخرين مقربين لهم للخطر ".
ف ��ي كان ��ون االول فتح ��ت دائ ��رة �صح ��ة
الب�ص ��رة مركزي ��ن �آخري ��ن لفح�ص PCR
احدهما في م�ست�شف ��ى القرنة ،يبعد  75كم
ع ��ن البلدة ،والآخر ف ��ي م�ست�شفى الموانئ
المركزي  .ولكن مدير مطار الب�صرة �سمير
يون� ��س ،يرى انه من االف�ض ��ل ان�شاء مركز
فح� ��ص ف ��ي المط ��ار نف�سه من اج ��ل تفادي
عملي ��ات التزوير  .وق ��ال يون�س "قبل �ستة
ا�شه ��ر اخبرن ��ا دائ ��رة �صح ��ة الب�ص ��رة انه
بامكانن ��ا تولي فح� ��ص  PRCللم�سافرين
داخل المطار ومجانا او مقابل �سعر رمزي
لم�ساعدة النا�س في الح�صول على الفح�ص
ب�ش ��كل ا�سهل ،ولكن �صح ��ة الب�صرة لم ترد
على عر�ضنا".
من جانب ��ه ،قال مدير �صحة الب�صرة عبا�س
خلف التميمي ،ان ��ه لي�س من الممكن تعقب
مثل هك ��ذا خطة .وم�ضى بقول ��ه "انه لي�س
اجراء عمليا ان تبقي الم�سافرين ينتظرون
داخل المط ��ار لحين ظه ��ور النتائج .ف�ضال
ع ��ن ذلك فان جمي ��ع الفحو�ص ��ات ال�سريعة
الت ��ي تعطي نتائ ��ج خالل دقائ ��ق قليلة هي
غير مقبولة  ".احمد الزيرجاوي 30 ،عاما،
يق ��ول ان الم�سافر يج ��ب ان يكون حري�صا
ويقظ ��ا بقدر ما يمكنه كم ��ا هو الحال معه .
وي�ضي ��ف قائال "لك ��ي اكون في �أم ��ان ،فانا
اج ��ري فح�ص  PCRفي مختبر م�ست�شفى
الزبير المركزي .بهذه الطريقة فانا ال اهتم
بنف�سي فقط ولكن اهتم اي�ضا بحياة عائلتي
وا�صدقائ ��ي والم�سافري ��ن الآخرين معي".
و�أ�ضاف ان" :و�ض ��ع حد لنهاية الوباء هي
م�س�ؤولية الجميع ،االمر ال يتعلق بالجانب
المال ��ي ب ��ل بالجانب ال�صح ��ي .واطلب من
ال�سلط ��ات المحلي ��ة ان تفت ��ح مركز فح�ص
�آخر في و�سط الب�صرة لي�ساعد النا�س على
الفح� ��ص دون ان يذهبوا لمراكز بعيدة عن
مناطق �سكناهم ".

رئي�سا اجلمهورية والإقليم
يدعوان للم�ساعدة يف حترير
املختطفني الأيزيديني
 بغداد /المدى
دع ��ا رئي� ��س الجمهورية بره ��م �صال ��ح ،ورئي�س �إقلي ��م كرد�ست ��ان نيجيرفان
بارزان ��ي� ،أم� ��س ،المجتم ��ع الدول ��ي للم�ساع ��دة ف ��ي تحرير اكثر م ��ن 2500
ايزي ��دي مختط ��ف ،جاء ذلك خ�ل�ال مرا�سيم دفن نح ��و  100ايزيدي عثر على
رفاتهم في مقبرة جماعية.
و�ألق ��ى م�ست�شار رئي� ��س الجمهورية �سكفان مراد ،كلم ��ة بالنيابة عن الرئي�س
برهم �صالح ،قال فيها ان االخير ي�شدد على �أن "الإبادة الجماعية التي ح�صلت
للأيزيديين في �آب  2014ينبغي �أن ال تتكرر وذلك عبر ت�شريع قوانين �صارمة
للح� � ِّد من الإرهاب والعنف والكراهية �ض ��د �أي مواطن �أو مجموعة عرقية �أو
�إثنية �أو قومية �أو دينية ،لطوي �صفحة م�ؤلمة من معاناة �شعبنا من الإرهاب
والقت ��ل الجماعي والتهجي ��ر وال�ضرب بالأ�سلح ��ة الكيمياوية وحرق وتدمير
القرى والأرياف".
واك ��د على "�ض ��رورة �إن�ص ��اف ال�ضحاي ��ا ،والعمل محلي� � ًا ودولي� � ًا وب�أق�صى
الجهود من �أجل الك�شف ع ��ن م�صير باقي المختطفين وتحرير الأحياء منهم،
و�إن�ص ��اف ال�ضحايا وذويهم بم ��ا يحقق لهم العدالة والكرام ��ة ،و�إعادة الأمن
واال�ستقرار �إلى �سنجار وتنظيم �إدارتها".
واعتب ��ر �أن "الحاج ��ة ال ت ��زال قائم ��ة ف ��ي موا�صل ��ة الح ��رب عل ��ى الإره ��اب،
وبالتن�سيق مع التحالف الدولي من �أجل الق�ضاء على الخاليا النائمة وبع�ض
مالذات الإرهابيين التي تحاول زعزعة �أمن وا�ستقرار البالد".
وو�صل ��ت �أم�س ال�سبت ،رف ��ات  104من الأيزيديين من بغداد �إلى قرية كوجو
ف ��ي ق�ض ��اء �سنجار ،لت ��وارى الث ��رى بمرا�سي ��م ر�سمي ��ة ،وبح�ض ��ور ر�سمي
و�شعبي.
ب ��دوره� ،أكد رئي� ��س اقليم كرد�ست ��ان نيجيرفان بارزاني� ،أم� ��س ال�سبت ،على
ا�ستمرار الجهود لتحرير المختطفين الأيزيديين.
وق ��ال في ر�سالة اطلع ��ت عليها (الم ��دى) ان "الإبادة الجماعي ��ة التي ارتكبها
�إرهابي ��و داع�ش بح ��ق �أخواتنا و�إخواننا الأيزيديين ،ل ��م تكن مجرد محاولة
رجعي ��ة ل�ض ��رب �أقدم �أدي ��ان المنطقة والإن�ساني ��ة ،بل محاول ��ة عقيمة بائ�سة
ل�ض ��رب المفاهيم والقيم العلي ��ا المتمثلة في الت�سام ��ح والتعا�ضد والتعاي�ش
والإن�ساني ��ة وحب الحي ��اة التي هي ال�سم ��ات البارزة والم�شه ��ودة للمجتمع
الأيزيدي".
و�أ�ض ��اف�" :صحي ��ح �أن الإرهابيي ��ن وجه ��وا �ضرب ��ة له ��ذه المفاهي ��م والقيم
وحاول ��وا محوه ��ا ،لك ��ن ال �ش ��ك �أن �شعبنا و�أخواتن ��ا و�إخوانن ��ا الأيزيديين
ب�ص ��ورة خا�صة� ،أ�سمى بكثي ��ر من تلك المحاوالت ول ��م ي�ستطع عدو على مر
التاري ��خ ،ولن ي�ستطيع التقلي ��ل ولو قلي ًال من رغبتنا و�إرادتنا للحياة ،وحبنا
للإن�ساني ��ة وللتعاي�ش وقبول الآخر والت�سام ��ح .وكما جرى دائم ًا� ،ستوا�سي
مكون ��ات البل ��د القومي ��ة والدينية كافة بع�ضه ��ا البع�ض وتخف ��ف عن بع�ضها
البع�ض �آالمها ومعاناتها ،و�سنواجه مع ًا ال�صعوبات ،ون�ضمد جراحنا مع ًا".
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المباحثات �ألغت ا�ستقطاعات الرواتب وو�ضعت قيوداً لك�شف "الف�ضائيين"

الموازنة �شبه كاملة وتحديد موعد �إقرارها متوقف على المفاو�ضات
بيـن بغـداد و�أربيل
 ال���ل���ج���ن���ة امل����ال����ي����ة ����ص���وت���ت ع���ل���ى ت��خ��ف��ي�����ض م�����وازن�����ة ال����رئ����ا�����س����ات ال����ث��ل�اث % 20
 بغداد  /حممد �صباح

وتق ��دمي البنى التحتية لل ��وزارات اخلدمية
التي انفقت الدولة عليها ع�ش ��رات املليارات
من الدوالرات طيلة �سنوات عديدة وتقدمها
بابخ� ��س االثم ��ان للم�س ��تثمرين ورواد
اخل�صخ�صة".
ور�أى ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة ان
"اخلطر االكرب فيها هو التفريط بالكوادر
واملهند�س�ي�ن والفني�ي�ن ل�ص ��الح خدم ��ات
م�ش ��اريع التج ��ار ورواد اخل�صخ�ص ��ة
النافذين" ،مت�س ��ائال "هل هناك نية لتق�سيم
موارد البالد وبناها التحتية وبيعها للتجار
ال�شركاء لل�سا�سة املتنفذين وحتميل ال�شعب
مزي ��دا م ��ن العن ��اء واحلرمان والت�ض ��ييق
واملعاناة امل�ستمرة حتى يبقى حتت �سطوة
وهيمنة املتنفذين" .ويبني �أن "خ�صخ�ص ��ة
القط ��اع العام وخ�صو�ص� � ًا قط ��اع الكهرباء
والطاق ��ة ب�ش ��كل ع ��ام وال ��ذي �سيت�س ��بب
بت�س ��ريح عاملني وازدياد نقمة ال�شعب ،كما
�س ��ي�ؤدي ذلك اىل رفع �سعر التعرفة ا�ضعاف ًا
م�ضاعفة ،وان هذا التوجه اخلطري ال ميكن
ان ن�أخ ��ذه بح�س ��ن النوايا ،ب ��ل هو خمطط
مدرو�س تتبعه احلكومات املتعاقبة لتدمري
القط ��اع الع ��ام ل�ص ��الح �ش ��راهتهم وتعظيم
ملكياته ��م حت ��ت عن ��وان تطوي ��ر القط ��اع
اخلا�ص".

�أقل من � 24ساعة و�سيكون م�شروع قانون
املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام  2021جاه ��زا
للت�ص ��ويت ،بح�س ��ب �أع�ض ��اء يف اللجن ��ة
املالية النيابية .و�ش ��دد الأع�ضاء ذاتهم على
�أن االجتماعات احلالية تركز على ال�صياغة
النهائية مل�سودة امل�ش ��روع قبل �إر�سالها �إىل
هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب الت ��ي حتدد
جل�س ��ة الت�ص ��ويت .ومن بني �أهم تعديالت
اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة ه ��ي �إلغ ��اء نظ ��ام
ا�ستقطاع الرواتب ،واعتماد �ضريبة الدخل
الت ��ي �س ��تكون �أ�ض ��رارها �أقل عل ��ى رواتب
املوظفني واملتقاعدين ،بح�سب النواب.
و�ص ��وتت اللجنة النيابية �أي�ض ��ا على �إلغاء
الفق ��رات التي تبي ��ح بيع عقارات و�أ�ص ��ول
الدولة خ�شية من تعر�ض هذا امللف للف�ساد.
ورغ ��م ذل ��ك ،ما زال ��ت اخلالف ��ات قائمة بني
القوى الكرد�س ��تانية والقوى ال�شيعية على
الكث�ي�ر من م ��واد قانون املوازن ��ة .وهددت
القوى ال�ش ��يعية بتمرير امل�شروع باالغلبية
ولي�س بالتوافق ال�سيا�س ��ي ردا على املوقف
الكردي.
تعديالت يف قانون املوازنة
ويق ��ول هيث ��م اجلب ��وري ،رئي� ��س اللجن ��ة
املالي ��ة النيابي ��ة ،يف بي ��ان اطلع ��ت علي ��ه
(امل ��دى) ان جلنت ��ه "�ص ��وتت عل ��ى �إلغ ��اء
فق ��رة ا�س ��تقطاع روات ��ب موظف ��ي الدول ��ة
واملتقاعدين ،وتخفي�ض موازنة الرئا�س ��ات
الث�ل�اث  ،٪ ٢٠وكذل ��ك على خف� ��ض �إجمايل
العج ��ز م ��ن  % ٤٧اىل  ،٪ ١٩اي م ��ن ٧٦
تريليون دينار اىل  ٢٥تريليون دينار".
و�أ�ض ��اف اجلبوري �أن ��ه "من الأم ��ور التي
ح�س ��مت بالت�ص ��ويت اي�ض ��ا ه ��ي تخفي�ض
االقرتا� ��ض  ٥١تريلي ��ون دينار ،وت�ض ��مني
م�س ��تحقات املحا�ض ��رين ،والعق ��ود
والإج ��راء ،وتفعي ��ل مب ��د�أ اجلباية ب�ش ��كل
علم ��ي ومدرو� ��س ،وزي ��ادة مبال ��غ تنمي ��ة
املحافظ ��ات من  ٢تريلي ��ون �إىل  ٤تريليون
دين ��ار ،ومبال ��غ الب�ت�رودوالر للمحافظ ��ات
املنتجة للنفط م ��ن  ٥٠٠مليار �إىل تريليون
دين ��ار" .وتاب ��ع�" :ص ��وتنا داخ ��ل املالي ��ة
النيابي ��ة عل ��ى تخ�ص ��ي�ص جمي ��ع املبال ��غ
املخ�ص�ص ��ة للمحافظ ��ات املنتج ��ة للنف ��ط
والغ ��از ،واعتباره ��ا �س ��قفا ماليا م�ض ��مونا
لإحالة امل�ش ��اريع اخلدمي ��ة يف املحافظات،
وكذل ��ك زي ��ادة موازن ��ة الت�س ��ليح للجي� ��ش
العراقي والأجهزة اال�س ��تخباراتية لتطوير
مهاراته ��ا القتالي ��ة واملعلوماتي ��ة ملجابه ��ة
تهديد الإرهاب".
ويلف ��ت رئي� ��س اللجن ��ة املالي ��ة �إىل �أن "من
الق�ض ��ايا الت ��ي �ص ��وتت عليه ��ا اللجنة هي
زي ��ادة املبال ��غ املخ�ص�ص ��ة ل�ش ��بكة احلماية
االجتماعية عن ما خم�ص ���ص لها يف ٢٠٢٠
مبق ��دار تريليون ون�ص ��ف تريلي ��ون دينار
لزي ��ادة ع ��دد العوائل امل�ش ��مولة باملنحة مع
زي ��ادة قيم ��ة املنحة نف�س ��ها ،وكذل ��ك زيادة
تخ�صي�ص ��ات وزارة الرتبي ��ة لتمكينه ��ا من
طباعة الكتب وتوفري القرطا�س ��ية للطلبة".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ع ��ن حمافظة باب ��ل �إىل �أن
"اللجن ��ة املالي ��ة �ص ��وتت على تخ�ص ��ي�ص
مبالغ لإكمال اخلطوط الإنتاجية للم�ص ��انع
الكبرية يف وزارة ال�ص ��ناعة ،وتخ�ص ��ي�ص
مبل ��غ لتعوي� ��ض املت�ض ��ررين م ��ن تغي�ي�ر
�س ��عر ال�ص ��رف م ��ن القط ��اع اخلا� ��ص
ل�ض ��مان ا�س ��تمرار امل�ش ��اريع بطل ��ب م ��ن
وزارة التخطي ��ط ودي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة
االحتادي".
وي�ش�ي�ر اىل ان جلنت ��ه �ص ��وتت عل ��ى
"تخ�صي�ص مبالغ لدفع م�ستحقات الفالحني
واملزارع�ي�ن بالكامل وال�س ��ماح لهم ب�إدخال
املواد امل�ستوردة امل�س ��تعملة مبا�شرة ومنع
ال�س ��لع الزراعي ��ة الت ��ي تنت ��ج يف الع ��راق
م ��ن الدخ ��ول عرب املناف ��ذ لتطوي ��ر اجلانب
الزراع ��ي ودع ��م املزارع�ي�ن مع تخ�ص ��ي�ص
مبل ��غ  ٢٠٠ملي ��ار لتجهيزه ��م باملبي ��دات
الزراعي ��ة واال�س ��مدة والب ��ذور ودع ��م
نظ ��ام الالمركزي ��ة يف املحافظ ��ات و�إعطاء
�ص�ل�احيات للمحافظني التخاذ قرارات دون
روت�ي�ن او تعقيد الوزارات ودعم و�إ�ش ��راك
القط ��اع اخلا� ��ص العراقي ال ��ذي يعمل فيه
اكرث م ��ن  ٥ماليني مواطن ببناء امل�ش ��اريع
اال�ستثمارية وتن�شيط ال�سوق املحلية".
�إيقاف بيع عقارات الدولة
ويلفت اجلب ��وري �إىل ان "من بني الفقرات
التي ح�س ��مت اي�ض ��ا ه ��ي �إلزام ال ��وزارات
ب�شراء املنتج املحلي وعدم ال�سماح ب�إدخال
الب�ض ��ائع املماثل ��ة للمنتج املحل ��ي يف حالة
حدوث االكتفاء الذاتي ودعم هيئة احل�ش ��د

اجتماع رئا�سة الربملان واللجنة املالية ملناق�شة قانون املوازنة ام�س

 تخ�ص��ي�ص مبل��غ لتعوي���ض املت�ض��ررين م��ن تغي�ير �س��عر ال�ص��رف م��ن القط��اع اخلا���ص
� إلغ��اء الفق��رات الت��ي تبي��ح بي��ع عق��ارات و�أ�ص��ول الدول��ة خ�ش��ية م��ن تعر�ض��ها للف�س��اد
 الق��وى الكردي��ة :مل��ف املوازن��ة �أ�ص��بح �سيا�س��ي ًا وورق��ة انتخابي��ة ل��دى الكت��ل ال�ش��يعية
ال�ش ��عبي بالع ��دة الالزمة لت�أدي ��ة واجباتهم
وحماية �أفرادهم يف قتال داع�ش" ،م�ض ��يفا
ان "اللجن ��ة املالية �ص ��وتت كذلك على �إلغاء
قرار جمل� ��س الوزراء املتعل ��ق مبنع �إدخال
ال�س ��يارات ذات ال�ض ��رر الب�س ��يط لت�ش ��غيل
االحي ��اء ال�ص ��ناعية يف الع ��راق (�أعم ��ال
ال�سمكرة وال�ص ��بغ وغريها) والتي �ستوفر
الآالف من فر�ص العمل".
وي�ؤكد رئي�س اللجنة املالية �أن "من الق�ضايا
التي ح�س ��مت بالت�ص ��ويت (داخ ��ل اللجنة)
هي �إلغ ��اء الفقرات التي تبي ��ح بيع عقارات
و�أ�صول الدولة خ�شية من تعر�ض هذا امللف
للف�س ��اد وتخ�ص ��ي�ص مبالغ لإن�شاء مطاري
نين ��وى وذي ق ��ار ومين ��اء الف ��او الكب�ي�ر
وم�ش ��روع البدع ��ة لإي�ص ��ال امل ��اء ال�ص ��الح
لل�ش ��رب للب�صرة وتخ�صي�ص مبالغ لتطوير
و�إكم ��ال م�ص ��ايف ال�ش ��عيبة والنا�ص ��رية
وكربالء وبيجي اليقاف ا�سترياد امل�شتقات
النفطية الذي يكلفنا تريليونات الدنانري".
كم ��ا �ص ��وتت املالي ��ة النيابي ��ة عل ��ى �إعطاء
�صالحية لوزارة ال�صحة با�ستقدام �شركات
كب�ي�رة متخ�ص�ص ��ة ب� ��إدارة امل�ست�ش ��فيات
وتق ��دمي اخلدم ��ة ال�ص ��حية والطبية جمانا
و�إ�ض ��افة مبلغ  ٣٣٩ملي ��ار دينار على مبالغ
�ش ��راء الأدوي ��ة لزي ��ادة الق ��درة ال�ش ��رائية
ل�ش ��راء الأدوية وتوفريها للمواطنني ،وفقا
لبيان اجلبوري.
ويكمل اجلبوري حديث ��ه قائال �إن "اللجنة
املالية النيابية �ص ��وتت على �ض ��مان ت�سليم
النف ��ط اخل ��ام املنت ��ج يف حق ��ول اقلي ��م

اللجنة املالية
النيابية �صوتت
على ت�سليم النفط
اخلام املنتج يف
حقول �إقليم
كرد�ستان �إىل
احلكومة االحتادية

كرد�س ��تان اىل احلكوم ��ة االحتادية وزيادة دينار مبلغ ا�ض ��ايف غري املخ�ص ���ص �أ�ص�ل�ا
مبالغ التعوي�ضات للمت�ضررين من الإرهاب ملحافظة ذي قار".
وامل�ش ��مولني بق ��رارات م�ؤ�س�س ��ة ال�ش ��هداء
وم�ؤ�س�سة ال�س ��جناء ال�سيا�سيني ،ف�ضال عن املوازنة باتت جاهزة للت�صويت
تخ�ص ��ي�ص مبل ��غ  ١٩٩ملي ��ون دوالر له ��ذه من جهته ،ي�ؤكد في�ص ��ل العي�س ��اوي ،ع�ضو
ال�س ��نة لبن ��اء  ١٠٠٠مدر�س ��ة جدي ��دة يف اللجنة املالية النيابية يف ت�صريح لـ(املدى)
جمي ��ع املحافظات وتخ�ص ��ي�ص مبالغ لبناء ان "كل هذه املقرتحات و�ضعت يف م�سودة
م�ست�ش ��فيات � ١٠٠س ��رير يف كل حمافظ ��ة قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة و�ستح�س ��م
مع �إع ��ادة وت�أهيل م�ست�ش ��فيات اجلمهوري بالت�ص ��ويت عليها داخل جمل� ��س النواب"،
وابن �س ��ينا يف نينوى وبناء م�ست�شفى يف م�ؤك ��دا "ا�ض ��افة الكث�ي�ر م ��ن التعدي�ل�ات
ق�ض ��اء الرميثة مبحافظة املثنى وم�ست�شفى واملقرتح ��ات عل ��ى م�س ��ودة امل�ش ��روع".
ال�صقالوية وبلد".
وي�ضيف العي�ساوي �أن "اجتماعات اللجنة
و�ص ��وتت املالي ��ة النيابي ��ة عل ��ى �إلغ ��اء املالي ��ة ته ��دف �إىل �إكم ��ال �ص ��ياغة قان ��ون
الإج ��ازات والرتاخي� ��ص ل�ش ��ركات الهاتف املوازن ��ة االحتادي ��ة من خ�ل�ال توحيد هذه
النق ��ال يف حالة ع ��دم دفع الدي ��ون املرتتبة املقرتح ��ات والتعدي�ل�ات قبل رف ��ع القانون
عليهم للخزين ��ة العامة ،بح�س ��ب اجلبوري �إىل رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب" ،متوقع ��ا ان
ال ��ذي �أك ��د ان جلنته "�ص ��وتت عل ��ى ايقاف تك ��ون املوازنة جاه ��زة للت�ص ��ويت "خالل
�ص ��رف املبال ��غ املخ�ص�ص ��ة للم�ؤمت ��رات � 48ساعة" .وي�ضيف ع�ضو اللجنة املالية
والنرثي ��ة وال�ض ��يافة يف جمي ��ع ال ��وزرات النيابي ��ة �أن "حجم املوازنة العامة �أ�ص ��بح
وال ��زام جمل�س ال ��وزراء بامتت ��ة اجراءات وب�ش ��كل تقريب ��ي ي�ت�راوح ب�ي�ن � 126إىل
ال�ضريبة والكمارك واجازات اال�سترياد يف اقل من  130تريليون دينار" ،م�ش�ي�را �إىل
املنافذ احلدودية وربطها بنافذة بيع العملة �أن "املالي ��ة ق ��ررت �إلغ ��اء نظ ��ام ا�س ��تقطاع
يف البنك املركزي".
الرواتب وهي ب�ص ��دد �إيجاد �صيغة لتوفري
ويو�ض ��ح رئي�س اللجنة املالي ��ة النيابية ان الأموال البديلة عن هذه اال�ستقطاعات التي
"من الفقرات التي �صوتنا عليها هي الزام و�ضعتها احلكومة".
ال�ش ��ركات امل�ستوردة بالت�أمني يف ال�شركات ويو�ض ��ح العي�س ��اوي �أن "احلكوم ��ة كانت
العراقي ��ة ح�ص ��را لزي ��ادة اي ��رادات الدولة متوقعة ح�ص ��ولها على �إيرادات ت�ص ��ل �إىل
و�ش ��مول املناطق خارج الت�ص ��ميم اال�سا�س ثالثة تريليونات و�س ��بعمائة ملي ��ار دينار،
ملحافظة بغداد باخلدمة البلدية وتخ�صي�ص وبالت ��ايل يتطلب من املالي ��ة النيابية توفري
املبال ��غ الالزمة لذلك ،واي�ض ��ا الزام جمل�س هذه املبالغ قبل اتخاذ �أي قرار".
ال ��وزراء بالعم ��ل بالنظ ��ام البايوم�ت�ري
للموظف�ي�ن لك�ش ��ف الف�ض ��ائيني يف جمي ��ع
الوزارات واملو�س�سات".
وي�ش�ي�ر اجلب ��وري �إىل ان "اللجن ��ة املالية
النيابية �ص ��وتت �أي�ض ��ا على ال ��زام جمل�س
ال ��وزراء باع ��ادة التقيي ��م والتفاو� ��ض م ��ع �إلغاء قرار جمل�س
�شركات جوالت الرتاخي�ص النفطية وعقود
الوزراء املتعلق
وزارة الكهرب ��اء والغ ��اء جمي ��ع الإعفاءات
الكمركي ��ة املمنوح ��ة لل ��دول وتخ�ص ��ي�ص
مبنع �إدخال
مبال ��غ لتنفي ��ذ م�ش ��روع جم ��اري باب ��ل
ال�سيارات ذات
وم�ش ��روع حتلي ��ة املي ��اه ملحافظة الب�ص ��رة
وم�ش ��روع ماء ال�س ��ماوة الكبري وم�ش ��روع
ال�ضرر الب�سيط
جم ��اري النه ��روان والوحدة و�أب ��ي غريب
و�سبع البور يف بغداد".
لت�شغيل الأحياء
وي�ض ��يف ان "من املواد التي ح�سمت اي�ضا
ال�صناعية
تخ�ص ��ي�ص مبالغ لإن�ش ��اء حمط ��ات كهرباء
ذات الدورة املركبة يف وا�س ��ط وال�س ��ماوة
واالنب ��ار والنا�ص ��رية وتعي�ي�ن الك ��وادر
الطبية وال�ص ��حية وتخ�ص ��ي�ص ٣٠٠مليار

اىل ذل ��ك ،ق ��ال رئي� ��س كتلة النه ��ج الوطني
عم ��ار طعمة� ،إن هن ��اك خماطر جم ��ة جراء
بع�ض فقرات م�شروع قانون املوازنة.
وذك ��ر طعم ��ة يف بي ��ان تلقت ��ه (امل ��دى)
انن ��ا نح ��ذر م ��ن خماط ��ر �ش ��ديدة وعواقب
اجتماعي ��ة وفق ��دان ا�ص ��ول زراعي ��ة مهمة
تنت ��ج م ��ن تطبي ��ق املادت�ي�ن ( )٤٢ ،٤١من
قان ��ون املوازنة الت ��ي جتيز بيع الأرا�ض ��ي
الزراعي ��ة اململوكة للدولة ونو�ض ��ح بع�ض
هذه املخاطر :
 .1ت� ��ؤدي خل�س ��ارة الدول ��ة العراقي ��ة
الرا�ض ��ي زراعي ��ة وا�س ��عة كان ��ت متتلكه ��ا
ومنح ��ت حق ��وق انتف ��اع املت�ص ��رفني فيها،
وال يوج ��د �ض ��مان با�س ��تمرار ا�س ��تغاللها
الغرا�ض االنتاج النباتي واحليواين.
 .2تت�ض ��اعف قيم ��ة تلك االرا�ض ��ي املراد
ت�صحيح �ص ��نفها وهو ما �س ��يخلق نزاعات
اجتماعي ��ة وا�س ��عة ب�ي�ن م ��ن ميل ��ك ح ��ق
الت�ص ��رف واالف ��راد الذي ��ن ا�ش�ت�روا من ��ه
جزءا من االر�ض و�ش ��يدوا فيها م�ساكن ،اذ
ان �صاحب حق الت�صرف قد باعها لهم �ساب ًقا
بقيم ��ة كونه ��ا حقوق مثقلة بحق الت�ص ��رف
وبع ��د حت ��ول �ص ��نفها اىل مل ��ك �ص ��رف ل ��ه
�س ��يطالب ال�س ��اكنني فيه ��ا بف ��رق الزي ��ادة
احلا�ص ��لة يف قيمته ��ا وهو ف ��رق كبري ،فهل
العراقي ��ون بحاج ��ة مل ��ادة تن ��ازع و�ص ��راع
جديدة اكرث مما ح ّل بهم!؟.
� .3ستقود لربوز اقطاعيات جديدة متتلك
م�س ��احات �شا�س ��عة ج ��دا من االرا�ض ��ي الن
امل ��ادة الغ ��ت العم ��ل بالقوانني الت ��ي كانت
تقي ��د وحت ��دد امل�س ��احة امل�س ��موح ببيعه ��ا
وحتويله ��ا اىل ملك �ص ��رف ،بل قد ال يتمكن
املنتفع بحق الت�ص ��رف الفعلي من �ش ��رائها
في�شرتيها بوا�سطته من ال يعمل يف ان�شطة
االنت ��اج النباتي واحلي ��واين لكونه ميتلك
قيمة �ش ��رائها وعندئ ��ذ حُتتك ��ر ملكية �آالف
ال ��دوامن مبتنفذين ل ��ن ي�س ��هموا يف تنمية
القطاع الزراعي بقدر اهتمامهم ببيعها بعد
ت�صاعد قيمتها من جراء ت�صحيح �صنفها.
 .4توج ��د م�س ��احات وا�س ��عة م ��ن ه ��ذه
االرا�ض ��ي املراد حتويل �ص ��نفها يف مناطق
اخت�ل�اط ملكونات عراقية متع ��ددة ،وهو ما
�س ��يثري خماوف بع�ض ��ها من الآخر ان تقود
لتغيريات دميوغرافية مق�ص ��ودة حل�سابات
�سيا�سية تهدد ن�سيج املجتمع ووحدته .
 . 5توجد م�ساحات وا�سعة من هذا ال�صنف
امل ��راد ت�ص ��حيحه يق ��ع يف م�س ��ارات او
حمرم ��ات الرثوة النفطي ��ة والبنى التحتية
اخلدمي ��ة ،وتغي�ي�ر �ص ��نفها واخراجها من

ملكي ��ة الدول ��ة للأف ��راد وت�ص ��اعد قيمته ��ا
�س ��يجعل الدولة تدفع �أموالاً طائلة لالنتفاع
م ��ن تل ��ك الأرا�ض ��ي يف م�ش ��اريعها النفطية
واخلدمية ،وهي خ�سارة غري مربرة .
 .6مع ا�ست�ش ��راء الف�س ��اد املايل والإداري
ف ��ان تقيي ��م هذه االرا�ض ��ي �س ��يكون خالف
واقعي ��ة اثمانه ��ا وق ��د تخف� ��ض قيمته ��ا
التقديري ��ة اىل ن�س ��ب �ض ��ئيلة ج ��دا وتكون
خ�س ��ارة الدول ��ة مركب ��ة م ��ن �ض ��ياع ه ��ذه
اال�ص ��ول م ��ن جه ��ة وم ��ن بيعه ��ا باق ��ل من
اثمانه ��ا احلقيقية املتنا�س ��بة مع م�س ��احتها
ومواقعها.
حتذير من اخل�صخ�صة
ب ��دوره ،رف� ��ض رئي� ��س جلن ��ة مراقب ��ة
الربنامج احلكومي النيابية حازم اخلالدي
"خ�صخ�ص ��ة القط ��اع الع ��ام �ض ��من فقرات
املوازن ��ة كون ��ه خمط ��ط مدرو� ��س تتبع ��ه
احلكومات املتعاقبة".
وا�ض ��اف يف م�ؤمتر �صحفي تابعته (املدى)
ان "املادة ( )٣٨من املوازنة ت�ض ��منت مبد�أ
خط�ي�را يفت ��ح االب ��واب على اخل�صخ�ص ��ة
ال�شاملة جلميع مفا�صل وم�ؤ�س�سات الدولة
اخلدمية ومينح جمل�س الوزراء �صالحيات
تعطي ��ل اح ��كام القوان�ي�ن النافذة لتو�س ��يع
امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص (اخل�صخ�صة)
وعل ��ى غ ��رار جترب ��ة خ�صخ�ص ��ة جباي ��ة
الكهرباء امل�ؤ�سفة".
وب�ي�ن ان "اخلط ��ورة ت ��زداد بفت ��ح الب ��اب
خل�صخ�ص ��ة �ش ��ركات التوزي ��ع واالنت ��اج

�إلزام جمل�س
الوزراء العمل
بالنظام
البايومرتي
للموظفني لك�شف
الف�ضائيني يف
جميع الوزارات
وامل�ؤ�س�سات

اخلالفات مازالت قائمة
ب ��دوره ،ي�ؤك ��د ط ��ارق جوه ��ر ،امل�ست�ش ��ار
االعالمي لربملان �إقليم كرد�ستان يف ت�صريح
لـ(املدى) �أن "املفاو�ضات اجلارية يف بغداد
بني الوفد الكرد�س ��تاين والكتل ال�شيعية مل
حترز �أي تقدم ب�ش�أن النقاط اخلالفية ب�ش�أن
قانون املوازن ��ة االحتادية" ،منوها اىل انه
"من املفرو�ض ان تكون املفاو�ضات مركزة
بني وفد االقليم واحلكومة االحتادية ،ال ان
تدخل ال�س ��لطة الت�شريعية يف عمل ال�سلطة
التنفيذية".
ويعتق ��د جوه ��ر �أن "هن ��اك جت ��اوزا عل ��ى
�ص�ل�احيات ال�س ��لطة التنفيذي ��ة ،وان
�ص�ل�احيات الربمل ��ان يف �إج ��راء تعدي�ل�ات
عل ��ى قان ��ون املوازن ��ة معروف ��ة وحم ��ددة
ب�ش� ��أن التنقالت ،وبالتايل ال يحق لل�س ��لطة
الت�شريعية �إجراء مفاو�ضات لتحديد ح�صة
الإقلي ��م وغريها من املحافظ ��ات العراقية"،
معت�ب�را �أن "ملف املوازنة �أ�ص ��بح �سيا�س ��يا
وورقة انتخابية لدى الكتل ال�شيعية".
ويتوق ��ع امل�ست�ش ��ار الإعالم ��ي "وج ��ود
تدخالت خارجية تفر�ض �إرادتها على الكتل
ال�ش ��يعية م ��ن اجل ممار�س ��ة ال�ض ��غط على
�إقليم كرد�ستان لتقدمي التنازالت عن الكثري
م ��ن اال�س ��تحقاقات الد�س ��تورية" ،منوه ��ا
�إىل ان "القوى ال�ش ��يعية تطل ��ب من الإقليم
التنازل عن م�س ��تحقاته الد�س ��تورية خا�صة
امللف النفطي".
ويتابع امل�ست�ش ��ار �أن "عقلية بغداد مازالت
مركزية بعيدة عن مب ��د�أ الفيدرالية ،ويجب
�أن يك ��ون الع ��راق دول ��ة فيدرالي ��ة ولي� ��س
مركزية" ،م�شددا على ان "بغداد حتاول �أن
تفر�ض هيمنتها على الإقليم يف ق�ضية امللف
النفطي وت�صديره".
وو�ص ��ل وفد كردي برئا�س ��ة قوباد طالباين
�إىل بغداد من اجل حل امل�ش ��اكل واخلالفات
واالعرتا�ض ��ات التي �أبدتها قوى �سيا�س ��ية
متع ��ددة عل ��ى ح�ص ��ة �إقلي ��م كرد�س ��تان يف
املوازن ��ة االحتادي ��ة .ويح ��اول الوف ��د
التوا�ص ��ل م ��ع ه ��ذه الأط ��راف لإقناعه ��ا
بع ��دم تغيري االتفاق النفط ��ي الذي وُقع مع
احلكومة االحتادية ال�شهر املا�ضي.
ويب�ي�ن امل�ست�ش ��ار �أن "الإقلي ��م ال ميان ��ع
بااللت ��زام باال�س ��تحقاقات الد�س ��تورية
وواجبات ��ه ولك ��ن يف ذات الوق ��ت يجب ان
يح�ص ��ل عل ��ى ا�س ��تحقاقاته الد�س ��تورية،
وبالت ��ايل ال ميك ��ن لن ��ا التن ��ازل ع ��ن تل ��ك
احلق ��وق" ،معت�ب�را ان "ه ��ذا النه ��ج ال ��ذي
تتبع ��ه القوى ال�ش ��يعية ال يخ ��دم العالقات
التاريخي ��ة وال اال�س ��تقرار ال�سيا�س ��ي
واالقت�صادي وال حتى االجتماعي".
وي�ؤك ��د �أن "هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن امللف ��ات مل
ن�ص ��ل �إىل اتفاق بخ�صو�صها ،منها االر�ض
واجلغرافي ��ة واملوازن ��ة والبي�ش ��مركة
والنفط والغاز كل هذه امللفات مل حتل حتى
هذه اللحظة� ،إ�ض ��افة �إىل ت�أ�س ��ي�س املجل�س
االحت ��ادي ،وامل ��ادة  140وتغيري الن�ش ��يد
الوطني".
وي�ش ��دد عل ��ى �أنه "من ال�ض ��روري ت�ش ��كيل
بع� ��ض الهيئ ��ات ومب�ش ��اركة كل مكون ��ات
ال�ش ��عب العراق ��ي فيه ��ا م ��ن اج ��ل �أن تكون
هناك �شفافية يف جمع الإيرادات وتوزيعها
ب�ش ��كل عادل" ،متوقعا ان "القوى ال�شيعية
حتاول مترير الكثري من القوانني باالغلبية
ال�سيا�سية".
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يعتمد عليها ب�شكل كبير ..داعــ�ش ي�ستخدم دراجات جبلية لهذا ال�سبب
 متابعة /املدى
يف ال�س ��نوات الث�ل�اث املا�ض ��ية ،زاد
اعتم ��اد فل ��ول تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي
يف التنق ��ل ب�ي�ن املناط ��ق الوع ��رة عل ��ى
دراج ��ات نارية يطل ��ق عليه ��ا الكثريون
ت�س ��مية "اجلبلي ��ة" ،وه ��ي ذات ق ��درات
عالي ��ة مكيفة لل�س�ي�ر يف املناطق الوعرة
ب�س ��رعات عالية لتتج ��اوز كل التعقيدات
ماجعله ��ا نقط ��ة ارت ��كاز يف حركة خاليا
التنظيم ب�ش ��كل كبري لدرجة ان  %90من
حتركاته باتت تعتمد اجلبلية.
م�ص ��در امني رفي ��ع وهو �ض ��ابط برتبة
عقيد يف دياىل افاد يف ت�ص ��ريح �صحفي
تابعت ��ه (املدى) ان "ن�س ��بة اعتماد خاليا
داع� ��ش يف حتركاته ��ا عل ��ى الدراج ��ات
الناري ��ة بعد  2014كانت حم ��دودة جدا
الن ��ه بالأ�س ��ا�س اعتمد ب�ش ��كل كبري على
مركب ��ات البي ��ك اب يف حرك ��ة اف ��راده
وحتى هجماته نظرا لقدرة تلك املركبات
يف جت ��اوز م�ص ��اعب الط ��رق الوع ��رة
بالإ�ض ��افة اىل نقل اال�سلحة واملتفجرات
واال�ش ��خا�ص بني املناط ��ق ،لكن باملقابل

كانت �ص ��يدا �س ��هال جدا لطريان اجلي�ش
واملف ��ارز اجلوال ��ة حلامل ��ي قذائ ��ف �آر
ب ��ي جي م ��ا ا�س ��هم يف خ�س ��ارة التنظيم
الع�شرات من قادته وعنا�صره".
وا�ض ��اف امل�ص ��در ان "داع� ��ش بع ��د
 2018ب ��د�أ تغيريا جوهري ��ا يف التخلي
ع ��ن مركبات ��ه التقليدي ��ة واال�س ��تعانة
بالدراج ��ات النارية لكن م ��ن نوع واحد
وه ��ي املعروف ��ة باجلبلي ��ة وه ��ي تتم ��ع
بق ��درات يف جت ��اوز االرا�ض ��ي الوع ��رة
بالإ�ض ��افة اىل ان ر�ص ��دها لي�ل�ا �ص ��عب
قيا�س ��ا باملركب ��ات ناهي ��ك ع ��ن امكاني ��ة
اخفائها يف الوديان واجلحور والكهوف
وامل�ضافات".
وا�ش ��ار اىل ان "الق ��وات االمني ��ة الت ��ي
نفذت عمليات وا�سعة يف اال�شهر املا�ضية
�ض ��بطت الكثري م ��ن تل ��ك الدراجات لكن
املفاج ��ئ انها حديثة ج ��دا ما يثري الكثري "داع�ش اعتمد خالل ال�سنوات االخرية
من عالمات اال�س ��تفهام عن اجلهات التي عل ��ى الدراج ��ات اجلبلي ��ة يف التنق ��ل
توفر هكذا دراجات تبلغ ا�س ��عارها �آالف وميك ��ن الق ��ول ب ��ان  %90م ��ن حرك ��ة
خالي ��اه يف املناطق الوعرة والنائية تتم
الدوالرات".
فيم ��ا اك ��د الناط ��ق با�س ��م حم ��ور دياىل من خاللها".
للح�ش ��د ال�ش ��عبي �ص ��ادق احل�س ��يني ان وا�ض ��اف احل�س ��يني ان "اجلبلي ��ة ه ��ي

�ص ��ورة اخ ��رى حلج ��م التموي ��ل ال ��ذي
يح�صل عليه داع�ش" ،الفتا اىل ان "هناك
و�س ��طاء يقومون بت�أم�ي�ن تلك الدراجات
بعد �ش ��رائها ب�أموال ت�صل للتنظيم ويتم
و�ض ��عها يف مناط ��ق قريب ��ة م ��ن حرك ��ة
ون�شاط داع�ش لت�صل اىل عنا�صره".

وتاب ��ع ان "املناط ��ق الوع ��رة ه ��ي يف
ترابط م ��ع حمافظتي كركوك و�ص�ل�اح
الدي ��ن اي ان ط ��رق و�ص ��ول تل ��ك
الدراج ��ات ميكن ان تكون من خالل اي
نافذة �سرية يف املحافظات الثالث".
اما املراقب االمني غايب ح�س ��ن قال ان
"اجلبلية هي مبثابة ح�ص ��ان طروادة
لداع� ��ش يف تنق ��ل عنا�ص ��ره باق�ص ��ى
مناط ��ق دياىل م ��ن ناحية الت�ض ��اري�س
وه ��ي نفط خانة وحمري ��ن" ،م�ؤكدا ان
" %70م ��ن هجم ��ات التنظي ��م االخرية
مت ��ت م ��ن خ�ل�ال م�س ��لحني ي�س ��تقلون
دراجات جبلية ا�ستخدموها للفرار بعد
عمليات اال�ستهداف املبا�شرة والتي تتم
يف اغلب االحيان من خالل القن�ص".
وتاب ��ع ح�س ��ن ان "االم ��ر امله ��م االخري
ه ��و ان وج ��ود اجلبلية اعط ��ى لداع�ش
فر�ص ��ة يف دفع م�ض ��افاته للعمق بنحو
 30ك ��م اي ان ��ه ينطلق من نقط ��ة بداية
اىل اهداف ��ه وم ��ن ثم يعود وه ��ذا االمر
مت الت�أك ��د من ��ه بعد العملي ��ات االخرية
والت ��ي مت العث ��ور عل ��ى م�ض ��افات يف
العمق وفيه ��ا دراجات نارية ت�س ��تخدم

يف الهجم ��ات" ،الفت ��ا اىل ان "ابع ��اد
امل�ض ��افات ه ��ي �س�ت�راتيجية لت�أمينه ��ا
من اي عمليات مباغتة حت�ص ��ل لتعطيه
فر�ص ��ة الفرار وهذا ما ا�ص ��بحت تدركه
القوات االمنية بالوقت احلايل".
اما ابو ح�س ��ن التميمي وهو قيادي يف
احل�شد ال�شعبي قال انه "خالل عمليات
التم�ش ��يط االخرية نع�ث�ر على دراجات
ناري ��ة موزع ��ة بني ت�ل�ال ووديان وهي
خمفي ��ة ب�ش ��كل معقد وم ��زودة بالوقود
وك�أنه ��ا دراج ��ات احتي ��اط ت�س ��تخدم
عن ��د ال�ض ��رورة ما يدل ��ل ب ��ان التنظيم
ي�س ��تخدم اجلبلي ��ة بكثاف ��ة يف الهروب
واي�ضا يف �شن الهجمات معا".
وا�ض ��اف التميم ��ي ان " 3كمائن ملفارز
داع�ش خالل اال�ش ��هر  5املا�ض ��ية مت من
خالله ��ا قتل  7من افراده متت من خالل
ر�ص ��د دراجاته اجلبلية اي مبعنى انها
ا�ص ��بحت م�ؤ�ش ��را على حتركاتهم لكنها
الت ��زال اه ��م و�س ��ائل التنق ��ل بالن�س ��بة
خلالياه".
وتاب ��ع ان "ك�ش ��ف اجله ��ات التي متول
داع�ش بالدراجات �س ��يجيب عن الكثري

من اال�س ��لحة" ،مت�س ��ائال "كيف ت�ص ��ل
دراج ��ات ناري ��ة حديثة ج ��دا اىل ايدي
التنظي ��م يف قل ��ب حمري ��ن ونفط خانة
والتي تبعد عن اق ��رب مدينة بنحو 50
كم".
اما ع�ض ��و جلنة االمن والدفاع النيابية
النائب عبد اخلالق العزاوي فقد ا�ش ��ار
اىل ان "داع�ش اليزال يتلقى دعما وهذا
امر ال يختلف عليه اثنان" ،مو�ضحا ان
"الكث�ي�ر مما يعرث عليه يف م�ض ��افات
التنظيم ت�ش�ي�ر اىل ذلك بو�ضوح كما ان
التنظيم لديه و�سائل للتمويل من خالل
اخلطف واالبتزاز".
وا�ض ��اف الع ��زاوي ان "حتدي ��د هوية
مالك ��ي املركب ��ات والدراج ��ات الناري ��ة
ب�ش ��كل دقي ��ق ج ��دا �س ��يمكن من ك�ش ��ف
الكث�ي�ر م ��ن اخلي ��وط الهام ��ة يف بيان
طرق ت�سرب اي �آلية او دراجة لداع�ش"،
مو�ض ��حا ان "البع ��د اال�س ��تخباري هو
ال ��ذي يح�س ��م املعرك ��ة مع داع� ��ش الآن
ولي�س العمليات الوا�س ��عة الن التنظيم
مل يعد ي�س ��يطر على اي �ش�ب�ر من ار�ض
العراق".

(�شركة غاز ال�شمال � /شركة عامة)
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تعلن ش��ــركة غاز الش��ــمال (ش��ركة عامة) في محافظة كركوك عن اجراء املناقصة
( ،)2020 / 2326واخلاصــة بتجهــيز مواد كيمياوية لبرج التبريد فعلى الراغبني باالشتراك
باملناقصة اعاله:
 .1مراجعة مقر الش��ركة الكائن في (محافظة كركوك /طريق كركوك – بيجي) الستالم
املواصفات اخلاصة باملناقصة اعاله.
 .2تقدمي تأمينات اولية مببلغ قدره ( )$ 3900ثالثة آالف وتسعمائة دوالر أمريكي فقط ماعدا
الش��ركات احلكومية وتكون على ش��كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من املصارف
املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة ( )120مائة وعشرون يوما من تاريخ الغلق.
 .3تقدم الشركات كتاب عدم املمانعة من الدخول في املناقصات صادر من الهيئة العامة
للضرائب ومعنونا الى ش��ركة غاز الشمال (النس��خة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة
التموينية بالنسبة للشركات العراقية.
 .4ارفاق ش��هادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة  /دائرة تسجيل
الشركات الوطنية بالنسبة للشركات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل
مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية في بلد الشركة.
 .5على كافة املش��اركني امالء اجلزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكترونية املؤيدة
من قبلنا ،ويتطلب اس��تالم القرص ( )CDواملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة
قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات اخلاصة بكم وتسليمها في املوعد احملدد.
 .6يتم انعقاد مؤمتر اخلاص باالجابة عن استفس��ارات املش��اركني في الس��اعة العاش��رة

صباحا من يوم ( )2021/02/22في استعالمات شركة غاز الشمال.
 .7اخر موعد لتقدمي العطاءات في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق
( .2021/03/02تاريخ الغلق)
 .8يت��م فتح العط��اءات الواردة بعد تاريخ الغلق مباش��رة في االس��تعالمات الرئيس��ية
للش��ركة في غرفة الشركات وبحضور اصحاب العطاءات املشاركة ،وفي حالة مصادفة
عطلة رسمية ،فيكون في اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
 .9ان ش��ركة غاز الش��مال غير ملزمة بقب��ول اوطأ العطاءات ،ويتحمل من ترس��و عليه
املناقصة اجور نشر االعالن.
 .10الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ( )$ 390000ثالثمائة وتسعون ألف دوالر أمريكي.
 .11تهمل العطاءات املرسلة بالبريد االلكتروني وفي حالة عدم االلتزام بتقدمي العطاء مبا
تتطلبه الوثيقة القياسية وشروط االعالن.
 .12ارفاق وصل شراء املناقصة االصلي مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علما ان ثمن
املناقصة غير قابلة للرد اال في حالة الغاء املناقصة من قبل شركتنا.
 .13تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة التقل عن ( )120مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق.
 .14للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقعنا االلكتروني ()www.ngc.oil.gov.iq
وميكن مراسلتنا عبر البريد االلكتروني)ngc_contract@ngc.oil.gov.iq( :
)(ngc_info.iqoil@yahoo.com) (ngcoil.gov.iq@gmail.com
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دول عربية ت�ساعد العراق في جهوده ال�سترجاع �آثاره المنهوبة
 ترجمة :حامد �أحمد

في م�سعى لبع�ض الدول العربية في الم�شاركة
بالجهود الدولية ال�سترجاع القطع الأثرية
المنهوبة من العراق  ،طالب م�ؤخراً البرلمان
الم�صري وزارة �آثار بلده �أن ت�ساعد وت�ساند
العراق في ا�سترجاع �آثاره الم�سروقة التي تم
تهريبها لبلدان عديدة من بينها تركيا .
وقال  ،محمود ع�صام  ،ع�ضو البرلمان الم�صري
في حديث له خالل جل�سة برلمانية عقدت
بتاريخ  31كانون الثاني بان البرلمان الم�صري
يرحب بالتعاون مع نظيره العراقي فيما يتعلق
بحقل الآثار وجهود ا�ستعادة الآثار العراقية التي
دمرت �أثناء الحروب وا�سترجاع القطع الأثرية
التي تم تهريبها خارج البالد وبالأخ�ص نحو
تركيا .

وكان ��ت وزارة الآث ��ار امل�ص ��رية ق ��د اعلن ��ت يف
 23كان ��ون الثاين عن ا�س ��تعدادها لدعم وا�س ��ناد
الع ��راق يف جهوده ال�س�ت�رجاع �آثاره امل�س ��روقة
واملنهوبة .
بتاريخ  24كانون الأول  2020اتفق وزير الآثار
العراقي  ،ح�س�ي�ن كاظم  ،مع نظريه امل�صري خالد
عن ��اين لتعزيز التعاون وتطبي ��ق خربات العلوم
الآثاري ��ة ل ��دى البلدي ��ن وط ��رق ا�س ��تعادة الآثار
وتبادل خ�ب�رات البلدي ��ن والتعاون فيم ��ا بينهما
يف هذا املجال ال�س ��تعادة الآث ��ار العراقية املهربة
وامل�سروقة .
�ش ��عبان عبد اجلواد  ،رئي�س ق�سم ا�ستعادة الآثار
يف وزارة الآث ��ار امل�ص ��رية  ،ق ��ال للموني�ت�ر "
هناك تعاون بني م�ص ��ر والع ��راق بتدريب كوادر
عراقية يف جمال ا�س ��تعادة و�إنق ��اذ القطع الآثرية
امل�سروقة ".
و�أ�ش ��ار اىل خ�ب�رة م�ص ��ر الطويل ��ة يف جم ��ال
ا�س�ت�رجاع الآثار  .و�أ�ض ��اف بقوله " نحن نرحب
بت�ش ��كيل حتالف يف جمال الآثار مع بلدان عربية
 ،خ�صو�ص� � ًا تل ��ك الت ��ي �ش ��هدت �أزم ��ات داخلي ��ة
وحروب� � ًا مث ��ل الع ��راق وليبي ��ا واليم ��ن  ،وذل ��ك
يف م�س ��عى للحفاظ عل ��ى الآثار وا�س ��تعادة ما مت

تهريبه منها ".
و�أ�ض ��اف عبد اجل ��واد بقوله " م�ص ��ر لن ت�س ��مح
ب�س ��رقة �آثار بلد عربي �شقيق مثل العراق من قبل
جهات �أخرى ت�سعى لطم�س هوية البلدان العربية
التاريخية من خالل �سرقة �آثاره  ،العراق بلد غني
ب�آثاره و�صاحب ح�ضارة عريقة � .سنقوم بتدريب
ك ��وادر عراقي ��ة عل ��ى كيفي ��ة اقتف ��اء �أث ��ر القط ��ع
الآثاري ��ة العراقية يف جميع البل ��دان وكذلك على
و�س ��ائل �أخ ��رى من اتب ��اع الإج ��راءات القانونية
الق�ض ��ائية لإثبات �أحقية العراق با�س�ت�رجاع تلك
الآثار ".
التع ��اون امل�ص ��ري العراقي يف ا�س�ت�رجاع القطع
الآثري ��ة املهرب ��ة يق ��ع �ض ��من �إطار رغب ��ة القاهرة
مب�س ��اعدة بغداد با�س�ت�رجاع �آثارها  ،خ�صو�ص� � ًا
م ��ن تركيا التي تعترب �إح ��دى البلدان املنتفعة من
تهريب الآثار العراقية .
وكان ��ت ال�س ��لطات العراقية ق ��د �أعلنت يف 2018
م ��ن �أنها �أحبطت �أحد �أك�ب�ر عمليات تهريب للآثار
اىل تركي ��ا تق ��در قيمتها بح ��دود  13مليون دوالر
 .وزارة الداخلي ��ة العراقي ��ة قال ��ت يف حينها ب�أن
املتهم�ي�ن اعرتف ��وا بانهم مهرب�ي�ن حمرتفني ولهم
اتف ��اق م ��ع عمي ��ل متواج ��د يف تركي ��ا ي�س ��لموا

الآث ��ار له عن ��د احل ��دود الرتكي ��ة  .ويف  1كانون
الأول  2020جنح ��ت وزارة اخلارجي ��ة العراقية
با�س�ت�رجاع قط ��ع �أثري ��ة عراقي ��ة مت تهريبها اىل
تركيا وكانت معرو�ض ��ة يف متح ��ف هاتاي للآثار
يف �أنقرة .
يف ع ��ام � 2017أعادت م�ص ��ر اىل العراق عدد ًا من
القط ��ع الأثري ��ة العراقي ��ة الت ��ي متت م�ص ��ادرتها
يف م�ص ��ر  .ومت يف حينه ��ا ت�س ��ليم القطع الأثرية
لل�سفري العراقي يف القاهرة وكانت عبارة عن 44
قطعة نقدي ��ة تاريخية تعود حلقب ��ة احلكم امللكي
للعراق املمتدة من ملك في�ص ��ل الأول وامللك غازي
واملل ��ك في�ص ��ل الثاين  .و يف العام نف�س ��ه اعربت
م�ص ��ر �أي�ض ًا عن ا�ستعدادها لتجديد و�إعادة الآثار
العراقية املت�ض ��ررة وتدريب العراقيني يف جمال
علوم الآثار وال�س ��ماح لهم باال�س ��تفادة من خربة
م�ص ��ر يف احلفاظ على مقتنياتها االثرية و�إرجاع
املت�ضرر منها ب�سبب الأعمال االرهابية اىل �سابق
عهدها .
وقال ��ت رفع ��ت ن�ب�راوي  ،بروفي�س ��ور يف علوم
الآثار من جامعة القاهرة  ،بان م�ص ��ر لها القدرات
الكافي ��ة لدعم العراق با�س ��تعادة �آثاره امل�س ��روقة
واحلف ��اظ عليه ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تدري ��ب الك ��وادر

بعد ت�أبينهم في بغداد..
�سنجار تعيد دفن رفات �ضحاياها

العراقية  .ودع ��ى وزارة الآثار بان تقيم معار�ض
م�شرتكة للآثار يف البلدين .
م ��ن جانب �آخر ق ��ال  ،جنيد عام ��ر  ،خبري عراقي
بالآث ��ار يعم ��ل يف املتح ��ف الوطن ��ي العراقي يف
بغداد ب ��ان عدد ًا كبري ًا من القطع الأثرية العراقية
ق ��د �س ��رقت �أو دم ��رت خ�ل�ال احل ��رب م ��ع تنظيم
داع� ��ش ع ��ام  . 2014م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ع ��دد ًا م ��ن

املواقع الأثرية قد مت تدمريها مع تهريب كثري من
القطع الأثرية يف ذلك الوقت خارج البالد .
وق ��ال عام ��ر  ،للموني�ت�ر " االتفاقي ��ة امل�ص ��رية
العراقي ��ة ال�س ��تعادة القط ��ع الأثري ��ة املهربة تعد
اتفاقي ��ة ذات �أهمي ��ة كبرية .م�ص ��ر تتمتع بخربة
كب�ي�رة يف ه ��ذا املج ��ال يف احلف ��اظ عل ��ى الآثار
وا�س�ت�رجاعها  .الع ��راق بحاج ��ة جله ��ود عربي ��ة

 متابعة املدى

انطلقت �صباح �أم�س ال�سبت
مرا�سم دفن � 104إيزيديين
في قرية كوجو بق�ضاء
�سنجار ،بعد يومين من �إقامة
مرا�سم ت�أبينية لهم في
العا�صمة العراقية بغداد.

وبح�س ��ب بي ��ان حلكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�س ��تان ف� ��إن املرا�س ��م جت ��ري
بح�ض ��ور ممثل�ي�ن ع ��ن حكوم ��ة
الإقليم واحلكومة العراقية والأمم
املتحدة ومنظمات دولية وحملية،
خا�ص ��ة تل ��ك العامل ��ة يف جم ��ال
الإبادة اجلماعية وعائالت �ضحايا
داع�ش.
و�ش ��هدت �س ��نجار �أم�س ا�س ��تكمال
اال�س ��تعدادات للمرا�س ��م الت ��ي
تت�ض ��من ا�ستعرا�ض� � ًا ع�س ��كري ًا
للجي� ��ش العراق ��ي ،وانتهى جتهيز
املق�ب�رة الواقعة و�س ��ط كوجو يف
�س ��احة كان ��ت خم�ص�ص ��ة لإقام ��ة
املنا�سبات واالحتفاالت قبل دخول
داع�ش �إىل القرية.
ومت حف ��ر �ش ��واخ�ص رمزي ��ة ل� �ـ
 517قرب ًا خم�ص�ص� � ًا لدفن جثامني

م ��ن �س ��كان القري ��ة لوحده ��ا 520
م ��ن الرج ��ال و 510م ��ن الن�س ��اء،

قتل ��ى الإيزيديني على يد م�س ��لحي
التنظي ��م ،بح�س ��ب مرا�س ��ل احلرة
ويتح ��دث �أهايل �س ��نجار عن نحو
يف �أربيل.
ويذك ��ر من تبقى م ��ن �أهايل كوجو  3000مفقود.
�أنه ��ا تعر�ض ��ت لإب ��ادة جماعي ��ة وت�أت ��ي مرا�س ��م دف ��ن الرف ��اة بع ��د
على يد م�س ��لحي داع� ��ش حيث فقد يوم�ي�ن م ��ن ت�أبني كب�ي�ر �أقي ��م لهم

عن املونيتر

اقت�صاد مريع وفقر مت�صاعد في العراق
ومخاوف من عدم اال�ستقرار
 ترجمة :حامد �أحمد
عند �سوق منطقة الكاظمية العريقة �شمالي بغداد تجد المحالت
التجارية المختلفة بواجهاتها الم�ضيئة والملونة تملأ �شوارع و�أزقة
المنطقة  ،حيث الأك�شاك وبائعو ال�شاي ومحالت الألب�سة وبيع الحلويات
تبقى مفتوحة ل�ساعات مت�أخرة من الليل  .ولكن �أ�صحاب المحالت
يقولون �إنه لم يعد هناك من ي�شتري كما هو الحال قبل تخفي�ض قيمة
الدينار مقابل الدوالر .

يف ن�ص ��ب ال�ش ��هيد بالعا�ص ��مة
بغداد بح�ضور رئي�س اجلمهورية
وال ��وزراء ونائب رئي� ��س الربملان
وممثلني �أمميني ودبلوما�سيني.
وبح�س ��ب �إح�ص ��اءات �ص ��ادرة عن
�إقلي ��م كرد�س ��تان توج ��د �أك�ث�ر من
ثمانني مقربة جماعية يف �س ��نجار
�إىل جانب ع�ش ��رات املقابر الفردية
الت ��ي ترج ��ع �إىل ف�ت�رة �س ��يطرة
داع�ش على املنطقة يف �آب .2014
ووفق� � ًا للمديري ��ة العامة ل�ش� ��ؤون
الإيزيدي�ي�ن يف وزارة الأوق ��اف
التابع ��ة حلكوم ��ة �إقليم كرد�س ��تان
ف� ��إن � 2293إيزيدي� � ًا قتل ��وا يف
�سنجار على يد داع�ش.
ويف �آذار  2019مت فتح �أول مقربة
جماعي ��ة للإيزيدي�ي�ن يف كوج ��و
بالتع ��اون ب�ي�ن حكوم ��ة الإقلي ��م
وفريق حتقيق تابع للأمم املتحدة.
وحت ��ى الآن مت �إخ ��راج رفاة 348
�شخ�ص� � ًا م ��ن  17مق�ب�رة جماعي ��ة
ل�ض ��حايا داع�ش يف �سنجار ونقلت
�إىل الط ��ب الع ��ديل يف بغ ��داد
لفح�صها.
ويذك ��ر �أن م ��ن ب�ي�ن � 550أل ��ف
�إيزي ��دي كانوا ي�س ��كنون �س ��نجار
وحميطه ��ا قبل هجوم داع�ش ،بقي
نح ��و � 100أل ��ف منه ��م داخ ��ل هذه
املناط ��ق ،فيم ��ا جل� ��أ �آخ ��رون �إىل
�إقليم كرد�ستان.

و�أوروبي ��ة م ��ن �أج ��ل ا�س ��تعادة قطع ��ه الأثري ��ة
امل�س ��روقة ملوطنها الأ�ص ��لي التي تعترب جزء ًا من
�إرث البلد التاريخي وتاريخه احل�ضاري ".
و�أ�ضاف قائ ًال " �آثار كثرية مت تهريبها من العراق
اىل ع ��دة بل ��دان ومنه ��ا تركي ��ا  ،وقام ��ت وزارة
ال�س ��ياحة والآث ��ار باب ��رام اتفاقية م ��ع تركيا يف
 2019ال�س ��تعادة الآثار العراقي ��ة ومت يف حينها
ا�س�ت�رجاع كثري من الآثار كانت مهربة اىل تركيا
".
ويف تط ��ور جدي ��د �أعل ��ن مدي ��ر م�ؤ�س�س ��ة هوبي
لوبي االمريكية للمقتنيات الأثرية � ،ستيف غرين
 ،ع ��ن �إرج ��اع �آالف القط ��ع الأثرية امل�س ��روقة من
العراق وم�صر .
وق ��ال  ،غرين � ،إن القطع كانت جزء ًا من مقتنيات
متحف الإجنيل  ، Bible ،يف وا�ش ��نطن وت�شتمل
على ما يقارب م ��ن  8,100لوح طيني من العراق
و  5,000قطع ��ة م ��ن ورق ال�ب�ردي م ��ن م�ص ��ر .
م�شري ًا اىل القطع الأثرية العراقية قد مت �إرجاعها
ملوطنها الأ�صلي العراق بتاريخ  27كانون الثاين
 2021وت�سليمها للمتحف الوطني العراقي .

�سع ��د �سلم ��ان � ،صاح ��ب �أح ��د حم ��ال احللويات
يف �س ��وق الكاظمية ،يقول " م ��ا يتعلق بالو�ضع
االقت�صادي وارتف ��اع قيمة الدوالر فان ذلك �أدى
اىل تراجع القوة ال�ش ��رائية للنا�س  ،هذا ال�شيء
�أ�ض ��ر بالنا� ��س كث�ي�ر ًا  .م ��ن اعت ��اد �أن ي�ش�ت�ري
من ��ا كيلو غ ��رام من احللويات �أ�ص ��بح ي�ش�ت�ري
الآن ن�ص ��ف كيل ��و  ،وه ��ذا يعك�س تراج ��ع القوة
ال�شرائية ".
وكانت الأو�ض ��اع االقت�ص ��ادية يف العامل ب�أ�سره
قد ت�ضررت كثري ًا ب�س ��بب �إجراءات احلظر التي
رافقت تف�ش ��ي وب ��اء جائحة كورونا � .ص ��ندوق
النقد الدويل ذكر يف تقرير له �ص ��در يف ت�شرين
الأول �أن معظ ��م اقت�ص ��اديات بل ��دان ال�ش ��رق
االو�س ��ط ق ��د عانت ك�س ��اد ًا و ركود ًا اقت�ص ��ادي ًا .
ولكن هناك ق�س ��م من البلدان كان و�ض ��ع ال�ضرر
االقت�ص ��ادي عليها �أكرث حدة من البلدان االخرى
ومن بينهم العراق  .فان اقت�صاده اقت�صاد ريعي
يعتمد ب�ش ��كل �أ�س ��ا�س عل ��ى ما ي�ص ��دره من نفط
 ،وهبط ��ت نتيج ��ة ذل ��ك واردات ميزاني ��ة البالد
هبوط ًا حاد ًا حلد الإفال�س وذلك لرتاجع �أ�س ��عار
النفط نتيجة تكد�س ��ه يف �س ��وق النف ��ط العاملية
وقلة الطلب عليه .
وتق ��در وزارة املالي ��ة وج ��ود  7مالي�ي�ن عراق ��ي
(من جمموع  40مليون ن�س ��مة) يتلقون مرتبات
وا�س ��تحقاقات تقاعدي ��ة ورعاي ��ة اجتماعي ��ة من
احلكوم ��ة  .وي�ش�ي�ر البن ��ك الدويل  ،م ��ن جانب
�آخ ��ر  ،اىل �أن واردات احلكوم ��ة هبطت بن�س ��بة
 % 47,5خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من العام
املا�ضي  .ومع ُ�شح واردات النفط ب�شكل كبري فان
احلكوم ��ة كانت تدف ��ع املرتبات واال�س ��تحقاقات
التقاعدي ��ة ملواطنيه ��ا ب�ش ��كل متقط ��ع ومت�أخر .
ويقول اقت�ص ��اديون ب�أن مع ��دل الفقر يف العراق
ق ��د ازداد من  % 20خ�ل�ال العام  2018اىل �أكرث
من  % 30العام املا�ضي .

ويف حماول ��ة جلع ��ل ت�س ��ديد تل ��ك املرتب ��ات
�أ�س ��هل وكذلك ت�ش ��جيع النا�س ل�ش ��راء املنتجات
املحلي ��ة بد ًال م ��ن االعتم ��اد على اال�س ��تريادات،
قام ��ت احلكوم ��ة يف كان ��ون الأول بتخفي� ��ض
قيم ��ة الدين ��ار العراق ��ي مقاب ��ل الدوالر بن�س ��بة
 %20تقريب� � ًا  .ولكن لقلة املنت ��وج العراقي فان
النا�س لي�س لديهم خيار �س ��وى �ش ��راء الب�ضائع
امل�س ��توردة والتي ازداد �سعرها الآن ب�سبب هذا
الإجراء .
عند حمل بيع احللويات يف �سوق الكاظمية يقف
�ص ��احب املحل � ،س ��لمان  ،وهو مهموم  .ويقول
�إن �س ��عر كي�س ال�سكر ازداد مبعدل الثلث وكذلك
�أ�س ��عار املك�س ��رات مما ح ��دى ب�أ�س ��عار منتجاته
ت ��زداد عما كانت عليه وه ��ذا جعل النا�س ال تقبل
على ال�شراء كما يف ال�سابق ب�سبب فرق ال�سعر .
و�أ�ض ��اف بقول ��ه "الآن ب�س ��بب ارتف ��اع �ص ��رف
ال ��دوالر وتراج ��ع قيم ��ة العمل ��ة ف ��ان �أ�ص ��حاب
املرتب ��ات التقاعدية من النا�س الب�س ��طاء وذوي
الدخ ��ل املح ��دود ال ي�س ��تطيعون الإق ��دام عل ��ى
ال�ش ��راء بقوة  ،و�أ�صبح هناك طبقة غنية وطبقة
فقرية من املجتمع".
عل ��ي ال�ص ��فار م ��ن وكال ��ة الطاقة الدولي ��ة يقول
"اعتقد �أن �أح�س ��ن و�ص ��ف ميكن �أن يطلق على
الو�ضع االقت�صادي للعراق هو اقت�صاد مروع" .
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن الأو�ض ��اع يف العراق تنذر بعدم
ا�ستقرار .
وق ��ال ال�ص ��فار "ج ��ذور امل�ش ��كلة ه ��و �أن بني ��ة
اقت�ص ��اد البلد بنية ه�شة منذ عدة عقود  .العراق
يعتم ��د عل ��ى واردات النف ��ط بن�س ��بة  % 98وكل
�ش ��يء يذه ��ب للحكوم ��ة  ،ه ��ذا يعن ��ي �أن حج ��م
الدول ��ة ازداد �أكرب مما هو مطلوب مقابل تراجع
منو القطاع اخلا�ص وما يجب �أن يكون عليه من
منو لأجل خلق فر�ص عمل ".
م ��ن جان ��ب �آخر يعاين العراق �أي�ض� � ًا م ��ن �أعباء

�إع ��ادة �إعمار امل ��دن التي دمرت وت�ض ��ررت �أثناء
املعارك لتحريرها من م�سلحي تنظيم داع�ش .
عل ��ى م ��دى �س ��نوات � ،إن مل يك ��ون عق ��ود  ،كان
خ�ب�راء اقت�ص ��اديون ي�ؤكدون �أنه م ��ن املهم جد ًا
بالن�س ��بة للعراق �أن تكون لديه موارد اقت�صادية
متنوع ��ة �أك�ث�ر وقط ��اع خا� ��ص كبري لك ��ي ال يتم
االعتم ��اد فقط عل ��ى واردات النف ��ط  .ولكن رغم
مب ��ادرات التنمي ��ة الدولية ال�ص ��غرية والكبرية
 ،ف ��ان القط ��اع اخلا�ص م ��ا يزال يرتاج ��ع حجم ًا
ب�سبب �سيا�سة البلد االقت�صادية .
وزي ��ر املالي ��ة  ،علي ع�ل�اوي  ،لديه خط ��ة  .وقال
ملوق ��ع  NPRالإخب ��اري " يج ��ب �أن يك ��ون لنا
توج ��ه خمتلف متام ًا يف طريقة ح�ص ��ول الدولة
على واردات اخلزينة وطريقة تخ�صي�ص املوارد
لقطاعات البل ��د املختلفة  ".وقال �إن هناك اقرار ًا
�سيا�سي ًا و�ش ��عبي ًا بان الإ�ص�ل�احات االقت�صادية
يج ��ب �أن تطب ��ق  .مب ��ادرة الورق ��ة البي�ض ��اء
للإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي التي طرحته ��ا احلكومة
الع ��ام املا�ض ��ي تت�ض ��من املئ ��ات م ��ن اخلطوات
الرا�س ��خة الت ��ي يج ��ب تفعيله ��ا ع�ب�ر ث�ل�اث �إىل
خم�س �سنوات قادمة  ،واخلطوة االوىل �ستكون
بتخفي�ض قيمة العملة .
يف ه ��ذه الأثن ��اء ي�س ��عى العراق للح�ص ��ول على
ملي ��ارات ال ��دوالرات م ��ن خ�ل�ال قرو� ��ض م ��ن
�ص ��ندوق النق ��د ال ��دويل للتخفي ��ف م ��ن املعاناة
احلالية وتاليف حدوث حتديات �سيا�سية .
املحل ��ل ال�سيا�س ��ي �س ��جاد جي ��اد يق ��ول " �إذا ما
ا�ستمر الو�ض ��ع على ما هو عليه  ،و�إذا ا�ستمرت
ا�س ��عار النف ��ط بالرتاج ��ع ف ��ان الأمور �س ��تكون
�أ�ص ��عب بكث�ي�ر وتول ��د امتعا�ض� � ًا وي�أ�س� � ًا ل ��دى
النا�س ".
وكان ��ت احتجاجات �ش ��عبية قد عم ��ت البالد عرب
ال�س ��نة والن�صف املا�ضية ويخ�ش ��ى �أن تعود من
جدي ��د �إذا ما ازداد الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي �س ��وء ًا
 ،ويق ��ول ن�ش ��طاء ب� ��أن تزاي ��د ن�س ��بة الفق ��ر هي
�إحدى العوامل التي قد ت�ؤدي اىل ا�ستمرار هذه
االحتجاجات .
زي ��اد �أ�س ��عد � ،أحد الن�ش ��طاء الذين �ش ��اركوا يف
مظاهرات �سابقة �ضد احلكومة  ،يقول " الو�ضع
االقت�ص ��ادي يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��راق ي�ش ��هد
تراجع� � ًا نح ��و اال�س ��و�أ ي ��وم بعد يوم � .سن�ش ��هد
مزيد من االحتجاجات يف ال�س ��احات وال�شوارع
جراء هذا الو�ضع ".
عن موقع  NPRاالميركي
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هديتان تفردان ال�صدارة للجوية ..ومدرب الديوانية في خطر!
م���دوي���ة
 ال��ط��ل��ب��ة ي���وا����ص���ل ت��ق��ه��ق��ره ال��ف��ن��ي  ..وال���ق���ا����س���م ي��ح��ق��ق م���ف���اج����أة
ّ
 بغداد  /حيدر مدلول

الطري ��ق نح ��و انتخ ��اب جمل� ��س جدي ��د
ي�سه ��م يف عودة الع�ص ��ر الذهبي للعديد
من الألعاب اجلماعية ويقف يف مقدّمتها
فري ��ق كرة القدم ال ��ذي �أ�سهم يف تخريج
الكثري م ��ن النجوم الذين حققوا الألقاب
مع ��ه ،ويتولىّ ع ��دد منه ��م قي ��ادة الفرق
امل�شارك ��ة يف دوري الكرة املمتاز ،وكان
�آخره ��م ثائ ��ر �أحمد ال ��ذي ع ّينت ��ه �إدارة
نادي الكرخ الريا�ضي م�ست�شار ًا لفريقها
الكروي.

ق� �دّم فريقا نفط مي�سان والكهرباء هديّتني
غاليت�ي�ن اىل فريق القوة اجلوية املت�صدّر
ب�أ�سقاطهم ��ا مالحقي ��ه فريق ��ي ال ��زوراء
الو�صي ��ف وال�شرط ��ة الثال ��ث يف ف ��خ
التع ��ادل يف اللقاءي ��ن الذي ��ن �أقيم ��ا على
ملعب ال�شع ��ب ال ��دويل بالعا�صمة بغداد،
مقابل انت�صار الأول على غرميه التقليدي
فري ��ق الطلبة به ��دف نظيف حم ��ل توقيع
املهاجم �أمين ح�س�ي�ن ليت�سع فارق النقاط
ل�صاحل ��ه اىل ث�ل�اث يف خت ��ام مناف�س ��ات
اجلولة ال�سابعة ع�شرة من مرحلة الذهاب
ب ��دوري الك ��رة املمت ��از للمو�س ��م -2021
 2020الذي مازال ��ت اجلماهري فيه غائبة
عن التواجد على املد ّرج ��ات للحفاظ على
�سالمة اجلميع يف ظ � ّ�ل توا�صل ا�ستمرار
�أزم ��ة ّ
تف�ش ��ي فايرو�س كورون ��ا امل�ستجد
(كوفيد )-19منذ اخلام�س والع�شرين من
�شهر �شباط .2020

كاتانيت�ش في فران�سو حريري

تواجد ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
م ��درب منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
ومالك ��ه امل�ساع ��د عل ��ى مدرج ��ات ملعب
فران�سو حريري مط ّبقني �شروط التباعد
ال�صحي فيما بينهم ملتابعة مباراة فريق
نفط الب�ص ��رة لكرة القدم وم�ض ّيفه فريق
�أربي ��ل لك ��رة الق ��دم يف افتت ��اح اجلولة
ال�سابعة ع�شرة من مرحلة الذهاب ،حيث
كان وج ��ه ال�سع ��د للمهاج ��م با�س ��م عل ��ي
ح�سني ال ��ذي مت ّكن يف الدقيق ��ة الرابعة
وال�ست�ي�ن م ��ن قي ��ادة فريق ��ه اىل خطف
ث�ل�اث نق ��اط ثمين ��ة ،وه ��و �أول هدف له
يف  17مب ��اراة لعبه ��ا ليتج ��اوز النح�س
ال ��ذي �أ�صابه ه ��ذا املو�سم قيا�س� � ًا بكونه
م ��ن �أبرز املناف�سني عل ��ى عر�ش الهدّافني
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة حي ��ث �أ�صبحت
كتيب ��ة عم ��اد ع ��ودة يف املرك ��ز الثال ��ث
ع�ش ��ر بر�صي ��د  20نقطة مغ ��ادرة املراكز
املت�أخ ��رة الت ��ي كانت عليها حت ��ت قيادة
املدرب ال�سابق عمار ح�سني.

م�سيرة رائعة لكوبي النجف

وا�ص ��ل مهاج ��م فريق النجف لك ��رة القدم
�أحم ��د لفت ��ة كوب ��ي م�سريت ��ه الرائعة يف
�سجل ه ��دف الفوز
املو�سم احل ��ايل حيث ّ
الثم�ي�ن مبرمى حار�س فري ��ق �أمانة بغداد
يف الدقيقة الثانية والثمانني يف املواجهة
الت ��ي �ضيّفها ملعب بغداد مبتنزه الزوراء
لريفع من غ ّلته التهديفية اىل �سبعة باملركز
الثالث يف قائمة الهداف�ي�ن الذي يتقا�سمه
مع مهاجم فري ��ق الكهرباء حممد �إبراهيم
والعب و�س ��ط فريق امليناء ح�سني يون�س
نا�ص ��ر وخلف النج ��م �أمين ح�س�ي�ن الذي
ميتلك  14هدف ًا يف املركز الأول وو�صيفه
مهاج ��م الزوراء مهن ��د عب ��د الرحيم كرار
�صاح ��ب الأهداف الت�سع ��ة ،فيما حافظوا
"غزالن البادي ��ة" على مركزهم اخلام�س
يف الرتتي ��ب بر�صي ��د  29نقط ��ة خل ��ف
فريق القوة اجلوي ��ة والزوراء وال�شرطة
ونفط الو�س ��ط ،وه ��و �أول انت�صار حتت
قيادة املدرب اخلب�ي�ر هاتف �شمران الذي
ّ
متت اال�ستعانة بخدمات ��ه بد ًال من املدرب
ال�سابق ح�سن �أحمد عقب مغادرته �صوب
العا�صمة بغداد لتويل قيادة فريق الطلبة
لكرة القدم.
كاميروني ي�سعد ال�سفانة

زاد املهاجم الكامريوين جونيور رو�ستاند
مب ��اي من �سع ��ادة فريق املين ��اء الب�صري
حيث قاده بهدفي ��ه يف الدقيقتني العا�شرة
والثالثة والثالثني اىل التغ ّلب على �ضيفه

القا�سم يهزم نفط الو�سط

القا�سم يقهر نفط الو�سط يف ابرز مواجهاته بالدوري
الل ��دود فري ��ق الديوانية لك ��رة القدم على
ملعب الفيحاء باملدين ��ة الريا�ضية ليتقدم
مركزين فق ��ط وي�ستق ��ر يف املركز الثاين
ع�ش ��ر بر�صي ��د  20نقط ��ة من �سبع ��ة ع�شر
مب ��اراة لعبه ��ا مت ّكن من الف ��وز يف خم�س
وتع ��ادل مثلها ومُني بهزمية يف �سبع ممّا
�صح ��ة اال�ستعان ��ة الت ��ي طالب بها
�أثب ��ت ّ
ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي يف املحافظ ��ة ملجل�س
�إدارة الن ��ادي بامل ��درب ع ��ادل نا�صر الذي
يعترب من �أف�ضل املالكات الفنية الب�صرية
بع ��د �إقال ��ة الروم ��اين تيت ��ا بعدم ��ا ف�ش ��ل
يف �إقن ��اع اجلماه�ي�ر بال�سمع ��ة اجلي ��دة
الت ��ي ميتلكها يف املالع ��ب العربية ،وبات
جوني ��ور املح�ت�رف الأول عل ��ى �صعي ��د
�أقران ��ه م ��ن الأفارق ��ة ممّن ميتل ��ك خم�سة
�أه ��داف كم ��ا هو احل ��ال م ��ع املغربي عمر

من�صوري مهاجم فريق نفط الو�سط لكرة
الق ��دم ،وا�ضع ًا الأحمر الديواين يف حالة
الالت ��وازن ب�ش ��كل جعل �أمر بق ��اء املدرب
�سم�ي�ر كاظم من عدم ��ه يف خطر كبري بعد
�أن مت حتديد م�ص�ي�ره باجلولتني الثامنة
ع�شرة والتا�سعة ع�ش ��رة �أمام جاريه نفط
الو�سط وال�سماوة!
ورطة الأنيق!

وازدادت معان ��اة فريق الطلبة لكرة القدم
بع ��د �أن تلق ��ى اخل�س ��ارة الرابع ��ة عل ��ى
الت ��وايل م ��ع امل ��درب ح�س ��ن �أحم ��د الذي
�أخف ��ق يف ف � ِّ�ك �شف ��رة النتائ ��ج ال�سلبي ��ة
لالعبي ��ه �أم ��ام ف ��رق ال�شرط ��ة والنف ��ط
مم ��ا �أدى اىل
واملين ��اء والق ��وة اجلوي ��ة ّ
تقهقره وتراج ��ع فريقه اىل املركز التا�سع

�شباب اليد ي�ستعد لبطولة �آ�سيا
بقيادة قتيبة
 بغداد  /املدى
ّ
د�ش ��ن منتخ ��ب ال�شباب لك ��رة الي ��د وحدات ��ه التدريبية
التخ�ص�صية
بقي ��ادة امل ��درب قتيب ��ة �أحمد عل ��ى القاع ��ة
ّ
باللعب ��ة التابع ��ة ل ��وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ب�ش ��ارع
فل�سط�ي�ن يف العا�صم ��ة بغ ��داد ،يف �إط ��ار ا�ستعدادات ��ه
للم�شارك ��ة يف الن�سخة ال�سابع ��ة ع�شرة من بطولة ك�أ�س
�آ�سيا حت ��ت 19عام ًا التي ت�ضيّفه ��ا العا�صمة البحرينية
املنام ��ة للفرتة من  20ولغاي ��ة � 29آذار املقبل ،وامل� ّؤهلة
اىل ك�أ�س العامل لكرة اليد  2021باملجر.
وق ��ال املن�س ��ق الإعالم ��ي الحتاد ك ��رة اليد ح�س ��ام عبد
خ�ص به امل ��دى �:إن املالك التدريبي
الر�ض ��ا يف ت�صريح ّ
ملنتخ ��ب ال�شب ��اب لكرة الي ��د باالتفاق مع جمل� ��س �إدارة
االحتاد وجّ ه الدعوة الر�سمية اىل الالعبني (كرار �أ�سعد
قا�س ��م وعي�س ��ى �صالح ح�س ��ن وعلي �أحمد عب ��د ال�ستار
وم�صطف ��ى حممد عب ��د الر�ض ��ا وعبد الله جن ��م و�أحمد
ط ��ارق �صبيح وع�ل�اء حممد �سي�ل�اوي وح�س�ي�ن ح�سن
عامود وجعفر �صباح داود ومنتظر ناظم وح�سن كوكب
ح�سن وزيد جعفر حامد وكرار كاظم جبار وعلي �صالح
كاظ ��م ووائ ��ل حاف ��ظ نعيم وعبا� ��س عامر عب ��د اجلليل

منتخب �شباب اليد يوا�صل حت�ضرياته لبطولة �آ�سيا

وعل ��ي كرمي �سلم ��ان وعبد اللطيف ها�ش ��م حممد وعلي
عبا� ��س و�أحمد ح�سن ها�شم وعلي طاهر ها�شم وح�سني
علي خ�ضري ويو�سف ولي ��د مهدي و�سيف عبد احل�سني
وجمتبى با�سل حممد و�سجاد م�صطفى �إبراهيم وحيدر
علي ح�س�ي�ن وح�سني كوكب ح�سن وك ��رار حيدر غازي
و�سمن ��د �أ�شرف علي) من �أجل االن�ضمام اىل التدريبات
اجلماعية التي �ستكون مبثابة اختبارات ينتج عنها يف
النهاية اىل اخت�صار قائمة مكونة من  18العب ًا فقط.
و�أ��ض��اف �:إن احت��اد ك��رة اليد تلقى دع��وة ر�سمية من
نظريه الإيراين مل�شاركة منتخب ال�شباب يف بطولة
دول�ي��ة ودي��ة تقام هناك خ�لال ال�ف�ترة م��ن احل��ادي
والع�شرين ولغاية ال�ساد�س والع�شرين من �شهر
��ش�ب��اط اجل� ��اري ح�ي��ث ّ
مت ��ت امل��واف �ق��ة عليها بعد
الت�شاور م��ع امل��درب قتيبة �أح�م��د وم�لاك��ه امل�ساعد
املكوّ ن من خالد عدنان وخمل�ص عبد العبا�س وم�صطفى
يا�سني م��درب حرا�س املرمى حيث �ستكون من �أهم
برنامج الإعداد التي �سيتم فيها اكت�شاف نقاط
اخللل وال�ضعف يف اخلطوط من �أجل
معاجلته ب���ص��ورة �سريعة خ�لال
املع�سكر التدريبي اخلارجي
الذي �سيقام يف �شهر �آذار
امل� �ق� �ب ��ل اىل ج��ان��ب
تطبيق الأ�سلوب
التكتيكي الذي
�سيتم اتباعه
م� ��ن ق�ب�ل�ه��م
خ �ل��ال ت�ل��ك
ال� �ب� �ط ��ول ��ة
قبيل الدخول
يف املناف�سات
ال� ��ر� � �س � �م � �ي� ��ة يف
ب �ط��ول��ة ك���أ���س �آ��س�ي��ا
لكرة اليد حتت  19عام ًا
التي نتطلع منها اىل حتقيق
نتائج �إيجابية تعك�س امل�ستوى
املتطوّ ر الذي بلغته كرة اليد العراقية
يف الفرتة الأخ�يرة قبل ظهور فايرو�س
كورونا.

ع�شر بر�صي ��د  15نقطة فقط حتت وط�أة
الهب ��وط اىل دوري الدرجة الأوىل لكرة
القدم باملو�سم املقبل يف ّ
ظل رحيل �أغلب
جنوم ��هِ ال�شباب خالل ف�ت�رة االنتقاالت
ال�شتوي ��ة ب�سب ��ب ع ��دم ت�س ّلمه ��م مقدّمة
عقوده ��م الت ��ي وقعوه ��ا قبي ��ل انط�ل�اق
املناف�س ��ات حي ��ث ال يف�صل ��ه �س ��وى
�أرب ��ع نق ��اط فقط ع ��ن فري ��ق ال�صناعات
الكهربائي ��ة �صاح ��ب املرك ��ز الع�شري ��ن
والأخري ،وهو �أمر ال ير�ضى به �أن�صاره
املحبة ل ��ه الذين يوا�صل ��ون تظاهراتهم
�أم ��ام وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلمي �أم�ل� ًا يف ح�صول موافقة ر�سمية
من الوزي ��ر د.نبيل كاظ ��م ب�إقالة جمل�س
الإدارة برئا�س ��ة ع�ل�اء كاظ ��م واختي ��ار
هيئ ��ة �إدارية م�ؤقتة تدي ��ر الأمور ومتهّد

مت ّك ��ن فريق القا�س ��م البابلي من حتقيق
مفاج� ��أة مدوّ ي ��ة بهزميت ��ه م�ض ّيفه فريق
نفط الو�سط بنتيجة ( )2-3يف املواجهة
املثرية الت ��ي �أقيمت عل ��ى ملعب النجف
ال ��دويل يف حمافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف
وقاده ��ا احلك ��م االحت ��ادي في ��د ك ��رمي
ليتقدّم اىل املرك ��ز ال�سابع ع�شر و�أ�صبح
ميل ��ك يف جعبته  15نقطة فقط من ثالثة
انت�صارات مقابل تع ��ادل واحد وثمانية
خ�سارات و�أحرز العبيه � 6أهداف مقابل
 18ك ��رة دخل ��ت �شباك ��ه وب ��ات ينتظره
لقاءين مع ال�سماوة بعد غد الثالثاء على
ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة ملدين ��ة ال�سماوة
و�أم ��ام فريق النج ��ف على ملع ��ب الكفل
الأوملب ��ي يف حمافظة بابل ي ��وم ال�سبت
املقب ��ل �ضمن اجلولت�ي�ن الثامن ��ة ع�شرة
والتا�سعة ع�شرة �ضمن مرحلة الذهاب.

�إنجاز جديد لق�صي حاتم مع �سلة الغرافة
 بغداد  /املدى
وا�ص ��ل امل�ست�ش ��ار الفني للمنتخ ��ب الوطني لكرة
ال�سل ��ة ال�سابق ق�صي حامت يف نيل االجنازات مع
فري ��ق الغرافة القطري عندما قاده اىل خطف لقب
ك�أ�س قطر لك ��رة ال�سلة للمو�سم � 2020-2021إثر
ف ��وزه الثمني على غرميه اللدود فريق ال�شمال يف
املباراة النهائية بنتيج ��ة ( )86 - 77نقطة والتي
�ضيفته ��ا قاعة ن ��ادي الغرافة بالعا�صم ��ة القطرية
الدوح ��ة ،حمقق ًا ثنائية حملية اىل جانب التتويج
بك�أ�س الدوري.
وع��ّب ��رّ ق �� �ص��ي ح � ��امت ع��ن
� �س �ع��ادت��ه ب��ال��ف��وز على
فريق ال�شمال والتتويج
ببطولة ك�أ�س قطر لكرة
ال�سلة يف مباراة مثرية
جد ًا ظ ّلت النتيجة مُع ّلقة
حتى اللحظات الأخ�يرة
م� ��ن ال� ��� �ش ��وط ال���راب���ع
والأخري التي مت ح�سمها
م��ن ق�ب��ل ال�لاع �ب�ين ال��ذي��ن
ك��ان��ت ل�ه��م ال��رغ �ب��ة يف
حت�ق�ي��ق االن �ت �� �ص��ار
وال� � � �ت� � � �ت � � ��وي � � ��ج

ب��ال�ب�ط��ول��ة ب��رغ��م امل�ن��اف���س��ة ال �� �ش��دي��دة م��ن قبل
خ�صومهم .و�أ��ض��اف ح��امت يف ت�صريح للموقع
الر�سمي لنادي الغرافة الريا�ضي �:إن الغرافة
ا�ستحق اللقب والع �ب��وه جن�ح��وا يف موا�صلة
ال�ع��رو���ض ال�ق��وي��ة ل�ه��م يف ال�ب�ط��ول��ة والتتويج
باللقب الثاين هذا املو�سم وهذا �أمر مميز جد ًا.
وتاب ��ع ق�صي كالم ��ه �:أ�شيد بال ��روح القتالية التي
ظهر به ��ا العبو الفريق طيلة اال�شواط الأربعة من
املباراة النهائية التي كانت �صعبة للغاية نظر ًا لأن
الفريق املناف�س قدم �أدا ًء قوي ًا.

العبو الغرافة يحتفون مبدربهم بعد التتويج

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

�شهادات �أبناء الطلبة
م ��ن ال�صع ��ب �أن تج ��د تف�سي ��ر ًا مقنع� � ًا لم ��ا يج ��ري في ُع ْق ��ر نادي
الطلب ��ة الريا�ض ��ي ومن حوله في ظ ّل زيادة �أع ��داد معار�ضي �إدارة
ع�ل�اء كاظم ،ومُجاه ��رة بع�ض زمالئه بوجود مل ّف ��ات خروق مالية
و�إداري ��ة �أمام هيئ ��ة النزاهة ،وتعاظ ��م �سُ خط الجمه ��ور المقاطع
لمباري ��ات الفري ��ق في دوري الكرة الممت ��از ،كل ذلك لم يه ّز كر�سي
الرئي�س الذي يوا�صل حُ كمه على مقدّرات النادي حتى انتهاء مدّته
ال�شرعية مع حلول موعد االنتخابات المقبلة �أيار عام .2022
�إن مفهوم المعار�ضة في مجتمع الأندية الريا�ضية العراقية لتهيئة
انق�ل�اب �ض ��د رئي�س ن ��ا ٍد ما غالب ًا م ��ا ي�ستند الى تقهق ��ر الفريق في
بطول ��ة عريقة مثل دوري كرة القدم ،وتتم عملية تح�شيد الجمهور
ك ّلما واج ��ه نتائج �صادم ��ة ومخيّبة ،وك� ّأن المقيا� ��س الحقيقي هو
موا�صل ��ة ت�سجي ��ل النق ��اط واالحتف ��اظ بمركز متقدّم ف ��ي الالئحة
القا�ص ��رة زادت من تم ��ادي رئي�س نادي
النهائي ��ة ،وهذه النظ ��رة ِ
الطلب ��ة في عنادهِ بعدم �إخ�ل�اء موقعه ،ولم يلتفت المعار�ضون الى
مل ّفات �أكثر �أهمية من مراقبة حظوظ الأنيق في الدوري!
وزارة التعلي ��م العالي والبحث العلم ��ي (الأم) ما ِلكة لنادي الطلبة
من ��ذ ت�أ�سي�سه يوم  17كان ��ون الأول عام  1969بم�سمّى (الجامعة)
حي ��ث �سبق ��ت الت�أ�سي� ��س �أربع �سن ��وات م ��ن العمل الفن ��ي لثالثي
التدري ��ب (غني ع�سكر وم�ساعديه م�ؤيد الب ��دري و�سامي ال�صفار)
ف ��ي بطول ��ة الجمهوري ��ة ،قبل �أن يُ�سم ��ح له بالم�شارك ��ة في دوري
الأ�ض ��واء ع ��ام " 1970ا�ستثن ��اء" م ��ن الت ��د ّرج الوجوب ��ي ح�سب
مناف�سات �أدوار الت�أهيل المتعارف في الدوريات الأدنى ف�صعود ًا،
وظ ّل ��ت رعاية الوزارة له حتى ما بعد عام  2003بدعم متفاوت من
دون �أن نج ��د �أي تف�سير ل�صمتها اليوم �إزاء ما يجري لإدارته! ولو
بحثنا عن ال�سبب �سنتبيّن وجوه ًا عدة من الحقيقة.
من ��ذ �أي ��ار  2018تاريخ تجديد الثقة ب�إدارة ن ��ادي الطلبة كرئي�س
ب�ل�ا مناف� ��س ب� �ـ � 130ص ��وت م ��ن مجم ��وع 168ع�ضو ف ��ي الهيئة
العامة ،بد�أت مرحل ��ة انعدام الثقة بين الوزارة والنادي ،فالنادي
من ��ذ تول ��ي عالء كاظ ��م رئا�سته ي ��وم � 15آذار  2007ل ��م ي�شهد �أي
تطوير ف ��ي بناه التحتيّة ،بدلي ��ل �أن قطعة الأر� ��ض الم�شي ّد عليها
مق ��ر الن ��ادي في ح ��ي القاه ��رة ببغ ��داد  -تع ��ود ملكيتها ل ��وزارة
التعلي ��م العال ��ي  -تفتق ��ر ال ��ى مقوّ م ��ات الأندية الحديث ��ة ،وتع ّثر
�إعم ��اره من ��ذ �أوا�سط عام  2015مقاب ��ل ا�ستم ��رار الإدارة ب�إنفاق
ماليي ��ن الدنانير عل ��ى عقود العبي الكرة حت ��ى غرقت في الديون
وتع ّر�ض ��ت لال�ستدع ��اء �أم ��ام المحاك ��م المحلية ال�ست ��رداد حقوق
بع�ض المدربين والالعبين.
الأم ��ر الآخر ،ب ��روز معار�ضة �شديدة من �أبن ��اء النادي �ضد زميلهم
ع�ل�اء كاظم وهي �أ�ش� � ّد حاالت التعار�ض لما تترك ��ه من �آثار نف�سية
تجع ��ل الأخي ��ر يعي�ش دوّ ام ��ة الم�ؤامرة لإخراجه عن ��وة ،في حين
ل ��و اِختل ��ى مع نف�س ��ه قلي�ل ً�ا وتتبّع بداي ��ات ت�س ّلم ��ه الموقع لعرف
�أن هن ��اك رغب ��ة من زمالئه لخالفت ��ه لي�س لأنه ندّهم ،ب ��ل لكونه لم
يعت ��زل ر�سمي ًا حتى �أواخر ما بعد ف ��وزه بالرئا�سة وكان يُ�شاركهم
اللع ��ب حتى منت�صف عام  ،2007لهذا ف�إن مدة ا�شتغاله في الإدارة
دخل ��ت ال�سنة الرابع ��ة ع�شرة ،وه ��م �أي�ض ًا من ح ّقه ��م �أن يمار�سوا
العم ��ل الإداري بع ��د اعتزالهم منذ �سن ��وات ،وكان ينبغي �أن يكون
�شفاف ًا في تف ّه ��م هذه الرغبة دون تح�سّ �س �أو اتخاذ موقف مت�شدّد،
الأم ��ر الذي و�صل زميله يون�س محم ��ود �صاحب ال�شعبية الجارفة
ال ��ى الي�أ� ��س من وع ��ود اتفاقاته وتوجّ ��ه لت�أ�سي�س ن ��ادي الجامعة
ثان.
لي�ست�شعر بقيمة خدمة الطالب في كيان ٍ
الق�ضي ��ة الأكث ��ر �إثارة ف ��ي �أزمة الطلب ��ة هي مبلغ ال� �ـ  400مليون
دينار التي ّ
ظل يطالب عالء كاظم بها منذ تموز  2018ل�س ّد الديون
ك�ش ��رط وحي ��د لتوقي ��ع ا�ستقالته ،بينم ��ا ك�شف عل ��ي وهيب �أحد
�أب ��رز العبي الطلبة لبرنام ��ج (كوورة) مع الزميل عل ��ي �سالم� ،أن
هن ��اك مبلغ ًا يقدّر ب� �ـ � 350ألف دوالر منحها مر�شح النادي محمود
ال�سع ��دي مقاب ��ل ح�صوله على كت ��اب تمثيله ف ��ي انتخابات اتحاد
ك ��رة الق ��دم التي ج ��رت ي ��وم  18حزي ��ران  ،2011وطالبه وهيب
بالك�ش ��ف عن تفا�صي ��ل المو�ضوع! ف�ض ًال عن تلوي ��ح زميله با�سم
عبا� ��س بملف خروق ي�ض ��م �أوراق اختال�س وتزوي ��ر وعقود فيها
م�ش ��اكل كبيرة �أتجه بها الى الق�ض ��اء التخاذ الإجراءات القانونية
ب�ش�أنه ��ا ،وقبله ا�ضطر زميل ��ه الآخر مهدي كريم لإح�ضار مبلغ 60
ملي ��ون دينار في البرنامج نف�سه مع �إقرار منه ب�إعادته الى خزينة
الن ��ادي في حالة ا�ستقال ��ة �إدارة عالء كتح ٍد من ��ه �إثر خالف مادي
�أف�سد الود بينهما.
�شهادات �أبناء الطلبة ت�ستدعي وقفة جادة من وزارة التعليم العالي
لب�سط �صالحياتها القانونية والإدارية كونها الجهة الم�س�ؤولة عن
النادي الذي يواجه خطر الهبوط الى الدرجة الأولى �إذا ما ا�ستم ّر
تقهق ��ره في �أواخ ��ر الترتيب �ضمن الئحة ال ��دوري الممتاز في ظ ّل
ورطة مدربه ح�سن �أحمد الذي لم يُح�سن اختيار وجهته الفنية بعد
�إنهاء عمله مع فريق النجف بعك�س عديد المدربين الذين يتمهّلون
في قبول العرو�ض حفاظ ًا على تاريخهم!
َم ��ن ينقذ الطلب ��ة من محنته الكبيرة وقد �س�أم ��ت جماهيره ر�سوبه
في كل االختبارات؟!
الق�ضية الأكثر �إثارة في �أزمة الطلبة هي مبلغ
الـ  400مليون دينار التي ّ
ظل يطالب عالء كاظم
بها منذ تموز  2018ل�سدّ الديون ك�شرط وحيد
لتوقيع ا�ستقالته ،بينما ك�شف علي وهيب �أحد
�أبرز العبي الطلبة لبرنامج (كوورة) مع الزميل
علي �سالم� ،أن هناك مبلغ ًا يقدّ ر بـ � 350ألف دوالر
منحها مر�شح النادي محمود ال�سعدي مقابل
ح�صوله على كتاب تمثيله في انتخابات اتحاد
كرة القدم

ليفربول ين�شد ا�ستعادة التوازن في معقل انفيلد
 بغداد  /املدى
يواجه فريق ليفربول رابع الرتتيب بر�صيد 40

نقطة يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�ساء اليوم
الأح ��د بتوقي ��ت بغداد �ضيف ��ه فري ��ق مان�ش�سرت
�سيت ��ي املت�ص ��در بر�صي ��د  47نقط ��ة يف لقاء من
الوزن الثقيل على ملعب انفيلد مبدينة ليفربول
م ��ن دون ح�ض ��ور اجلماه�ي�ر �ضم ��ن مناف�س ��ات
اجلول ��ة الثالث ��ة والع�شري ��ن م ��ن ال ��دوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وال ميل ��ك الريدز �أي حلول �س ��وى نيل النقاط
الث�ل�اث من �أجل ا�ستعادة التوازن بعد �سقوطه

�أم ��ام فري ��ق برايت ��ون ي ��وم الأربع ��اء املا�ض ��ي
وبقائ ��ه �ضم ��ن دائرة �سب ��اق التناف� ��س على لقب
الربميرلي ��غ باعتب ��اره حام ��ل ن�سخت ��ه الأخرية
التي ناله ��ا املو�سم املا�ضي بعد ف�ت�رة طويلة من
غي ��اب ا�ستم ّر ملدة ثالثني عام ًا برغ ��م �أن مناف�سه
ل ��ن يكون فري�س ��ة �سهلة بع ��د �أن ظف ��ر �أثنا ع�شر
انت�ص ��ار ًا يف جمي ��ع امل�سابق ��ات املحلي ��ة خ�ل�ال
الف�ت�رة الأخرية ومنها الدوري جعله يرتبع على
املرك ��ز الأول برغ ��م �أن لديه مب ��اراة م�ؤجلة �أمام
فريق ايفرتون.
و�سي�شه ��د اللق ��اء �صراع� � ًا م ��ن ن ��وع خا�ص بني
جن ��م املنتخ ��ب امل�ص ��ري حمم ��د �ص�ل�اح مهاجم

فري ��ق ليفرب ��ول ال ��ذي يت�ص ��در قائم ��ة الهدافني
بر�صي ��د  15هدف ًا حيث جنح يف خلق  33فر�صة
و�صنع ثالثة �أهداف و�س� �دّد  31كرة على املرمى
ومناف�س ��ه الإنكلي ��زي رحي ��م �سرتلين ��غ مهاج ��م
فريق مان�ش�سرت �سيتي �صاحب الأهداف ال�سبعة
وخلق  23فر�صة و�صنع � 4أهداف و�سدّد  18كرة
على املرمى.
اجلدي ��ر بالذكر �أن فريق مان�ش�س�ت�ر �سيتي جمع
 47نقط ��ة م ��ن  21مب ��اراة خا�ضه ��ا ف ��از يف 14
وتع ��ادل يف  2و�أنه ��زم يف  2فيم ��ا لع ��ب فري ��ق
ليفرب ��ول  22مباراة متكن م ��ن االنت�صار يف 11
مباراة وخ�سر يف  4وتعادل يف .7
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الأر�ضة التي تفتك بالروح
تتوه ��ج يف �أذهانن ��ا كلم ��ا �أت ��ى �أحدنا على ذك ��ر غاليلو تل ��ك العبارة
املقت�ضب ��ة الت ��ي قالها وهو يه� � ّم مبغادرة قاعة حمكم ��ة التفتي�ش التي
عق ��دت جل�سة ملحاكمته عن هرطقة مزعومة ُن ِ�سبت �إليه  " ،لكنها تدور
"  :عبارة من كلمتني فح�سب قالها غاليليو ؛ لكنها تنطوي على حمولة
درامية فاجعة ،يبدو فيها غاليليو وك�أنه �أراد الترب�ؤ من وط�أة ما�ص ّرح
به �أمام جلنة التفتي�ش (حني اعرتف مرغم ًا بعدم دوران الأر�ض حول
ال�شم� ��س) ف� ��أدرك ما�سيرت ّت ��بُ على ت�صريح ��ه هذا من نتائ ��ج م�شينة
�ستثق ��ل �ضمريه وتقوده �إىل م�صري ر�آه ماث ًال �أمامه  .و�أغلب الظن � ّأن
غاليليو �إ�ست�شعر دنو موت ��ه املح ّتم بعدما خالف �ضمريه ؛ فك�أنه �أراد
بعبارته ال�صغرية هذه �أن تكون ترياق ًا م�ضاد ًا لعذابه وذبول روحه .
ال�ضم�ي�ر كائ ��ن يق ��ظ  ،مت�أه ��ب ليح�صي علي ��ك �أنفا�س ��ك و�أفعالك  .قد
يك ��ون ال�ضمري مو�ضوع ًا فل�سفي� � ًا �أو مبحث� � ًا يف الأخالقيات  ،ورمبا
هو مي ��زة ب�شرية ا�ستلزمته ��ا م�سرية البيولوجي ��ا التطورية للحفاظ
على الدميومة النف�سية الدافعة لالرتقاء الب�شري ؛ لكنه يبقى كينونة
حقيقية ميكن اختبارها وتلمّ�س ت�أثرياتها احلا�سمة.
يُن�سّ بُ �إىل الروائي الرو�سي بوري�س با�سرتناك ن�ص رائع يقول فيه:
"�صحت ��ك تت�أث ��ر �إذا ا�ضط ��ررت يوم� � ًا بع ��د يوم �أن تق ��ول عك�س ما
حت� ��س � ،أن تنحن ��ي �أم ��ام م ��ا تك ��ره � ،أن تف ��رح مب ��ا ال يجل ��ب ل ��ك
�إال ال�ش� ��ؤم  .جهازن ��ا الع�صب ��ي لي� ��س خراف ��ة ؛ �إنه جزء م ��ن ج�سدنا
 ،وروحن ��ا توج ��د يف مكان ما داخلن ��ا  ،كالأ�سن ��ان يف فمنا  ،ال ميكن
التعدي عليها با�ستمرار دون عقاب " .
كلم ��ا قر� ُأت مثل هذه الن�صو�ص ت ��كاد ت�سري رجفة يف �أو�صايل .هذه
لي�س ��ت كلمات عابرة يدونها روائي يري ��د ت�سويد ال�صفحات وح�سب
؛ ب ��ل هي كلمات تنبئ عن خربة مكتن ��زة تليق بروائي �أق ّل مايو�صف
ب ��ه ه ��و �أنه " روائ ��ي حقيقي " � :ضمرين ��ا لي�س كذب ��ة؛ و�إذا ماعمدنا
�إىل خداع ��ه وااللتفاف عليه �أو ت�سكين ��ه ب�أكاذيب �أو تلفيقات ف�سريتد
علين ��ا الحق ًا ب�صيغ ��ة عقوبة تتجلى يف ا�ضطراب ��ات ج�سدية مرتبطة
ب�شكل مبا�ش ��ر با�ضطرابات نف�سية� .أج�سادنا ذكية ،وهي نتاج فعالية
تطورية امتدّت �آالف الأعوام ،والي�صحّ �أن نتذاكى عليها �أو نخادعها.
القان ��ون احلاك ��م يف هذا هو �أنك ل�ست �أذكى م ��ن ج�سدك  ،ولي�ست لك
�سط ��وة على �ضم�ي�رك  .ج ّرب �أن تلعب معه و�س�ت�رى الحق ًا �أي م�أزق
خط�ي�ر �أوقع ��ت نف�س ��ك فيه  ،و�ستن ��دم بع ��د �أن ينالك ج ��رحٌ نف�سي قد
ي�صعب ال�شفاء من �آثاره.
ملاذا النتعامل مع �ضمائرنا ب�شفافية ؟ الأ�سباب كثرية � ،أهمها اخلوف
م ��ن الت�صري ��ح باحلقائق املك�شوف ��ة �أمامنا  ،ثم بع ��د ذاك ي�أتي الكذب
وحماولة خداع الذات طلب ًا لفائدة �سنكت�شف الحق ًا �أنها �ضريبة كبرية
�أثقل ��ت على ال�ضمري ومل تكن لت�ستحق ه ��ذه الت�ضحية ب�سالمة العقل
والروح .
امل ��رء هو امل�س� ��ؤول الأول عن خمادعة �ضم�ي�ره والوقوع يف ّ
فخ هذه
امل�صيدة القاتلة ؛ لكن ثمة حكومات تدفع مواطنيها دفع ًا �إىل ممار�سة
ن ��وع من اخلداع اجلمعي  ،وه ��و ماينجم عنه منط من موت ال�ضمري
اجلمع ��ي حت ��ى ل ��ك� ّأن ه ��ذه املجتمع ��ات ت�ستحي ��ل مع�سك ��ر ًا لكائنات
�سايكوباثية معطوبة اجل�سد والعقل والروح .
�ضمرينا لي�س لعبة نتلهّى بها وقتما ن�شاء ونطرحها يف �سلة املهمالت
�آخر الأمر � .إنه تكوين ذكي يتفاعل مع ك ّل م�ؤثرات حياتنا وي�ستجيب
له ��ا بطريقة تفاعلية ترتت ��ب عليها نتائج خطرية ،وم ��امل يطهّر املرء
�ضمريه بني �آونة و�أخرى من عواقب مناورة قد الير�ضاها يف �أعماقه
�أو يرجت ��ي منها منفعة متخيلة فليعلم �أن ��ه يرعى يف �أعماقه ح�شرة "
�أر�ضة " �ستقوّ ُ
�ض بُنيانه يف نهاية املطاف .
لماذا النتعامل مع �ضمائرنا ب�شفافية
؟ الأ�سباب كثيرة � ،أهمها الخوف من
الت�صريح بالحقائق المك�شوفة �أمامنا،
ثم بعد ذاك ي�أتي الكذب ومحاولة
خداع الذات طلب ًا لفائدة �سنكت�شف
الحق ًا �أنها �ضريبة كبيرة �أثقلت
على ال�ضمير ولم تكن لت�ستحق هذه
الت�ضحية ب�سالمة العقل والروح .

موسيقى االحد
ثائر �صالح
انت�ش ��رت ف ��ي الو�سائ ��ط االجتماعي ��ة
ق�صة ع ��ن البيانو الذهبي الذي �شوهد
خل ��ف ملكة بريطاني ��ا اليزابث الثانية
وه ��ي تلق ��ي خطابه ��ا بمنا�سب ��ة �أعياد
المي�ل�اد في �سن ��ة  .2018فقد �شاع �أنه
كان مل ��ك ًا للرئي� ��س العراق ��ي الأ�سب ��ق
�ص ��دام ح�سي ��ن و�أخ ��ذه البريطانيون
غنيمة حرب و�أه ��دوه الى ملكتهم بعد
احت�ل�ال الع ��راق ف ��ي  .2003ي�ص ��دق
الكثي ��رون ه ��ذه الق�ص ��ة الخيالي ��ة
ويتناقلونه ��ا ويعي ��دون ن�شره ��ا
ويبذل ��ون الوقت في كتاب ��ة مداخالت
حامي ��ة تلع ��ن �ص ��دام �أو الإنكليز – ال
فرق ،رغ ��م �أنهم ي�ستطيع ��ون التحقق
م ��ن �صحته ��ا ف ��ي لحظ ��ات با�ستعمال
نف� ��س الو�سائ ��ل ،نقرتي ��ن على محرك
البح ��ث وي�أتي ��ك الج ��واب .وه ��ذه
ظاه ��رة منت�شرة في ع�ص ��ر الفي�سبوك
واالنترن ��ت ،فالكثيرون ي ��رددون هذه
اال�شاع ��ات والأكاذي ��ب وغيره ��ا دون
التحق ��ق منها رغم �سهول ��ة هذا اليوم.
ويخ ��ال للم ��رء �أن هذا اال�ص ��رار على
اال�شاع ��ة مق�صود وهو هدف عدد كبير
من م�ستخدم ��ي الو�سائط االجتماعية
(ال �أتح ��دث هن ��ا عم ��ا �أ�صب ��ح يع ��رف
بالجيو�ش االلكترونية).
البيان ��و ال ��ذي �شاهدناه خل ��ف الملكة
اليزاب ��ث الثاني ��ة ه ��و بيان ��و �صنعته
�شرك ��ة �إرار Erardالفرن�سي ��ة
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يا�سني الن�صي
ماذا تحتوي عتبة الرواية"لقاء الجمعة"؟

ت�ض ��عنا عتب ��ة العنوان ف ��ي �إ�ش ��كالية بنية
الزمان والم ��كان ،وهي �إ�ش ��كالية �إجرائية
قبل �أن تكون �إ�ش ��كالية معرفية �أو فل�سفية.
وابتداء م ��ن العنوان"لق ��اء الجمعة" نجد
�أنف�س ��نا في مفه ��وم زمني ّلالم ��كان ،وهو
ي ��وم الجمع ��ة ،ف� ��إذا جئن ��ا لمعن ��ى اللقاء،
وه ��و -هنا جاء ب�صيغ ��ة النكرة التي تمثل
الم�سن ��د -نج ��د �أن مفه ��وم اللق ��اء مفه ��وم
عائ ��م ،فلي� ��س هو ح ��وار ،وال تب ��ادل �أراء،
وال �أحادي ��ث بي ��ن �شخ�صي ��ات ،وال �ص ��ور
قلمية ،وال ه ��و تحقيق �صحف ��ي او مقابلة
�أو ا�ستط�ل�اعً ع ��ن اتج ��اه او فك ��ر ،وال
هومقطوع ��ة نثري ��ة �أو ق�ص ��ة �أو ق�صي ��دة،
وال ه ��و ريبورتاج ،من هن ��ا ي�ضعنا غياب
هوي ��ة اللقاء في مفه ��وم الالن�ص ،ومفهوم
ال�ل�ا ن� ��ص باعتب ��اره �س ��رد ًا ،ه ��و مفه ��وم
الزمان ��ي وال مكاني ،مفهوم مرتبط بتقنية
الالبتوب ،وهذه الآلية هي الأخرى عر�ضة
للتثب ��ت �أو المح ��و ،لأنه ��ا �آلي ��ة معا�ص ��رة
بتقني ��ة غي ��ر م�ستقرة عل ��ى �ش ��كل ،فاللقاء
الزمان ��ي وال مكاني� ،أي ف�ض ��اء الال مكان.
لأن ��ه م�ستخل�ص من �أمكنة لم تحدد بزمان
�إال ي ��وم الجمعة ،وي ��وم الجمعة هو الآخر
لي�س زمن ًا محدد ًا كما نرى� .أن يوم الجمعة
ال ��ذي يت ��م اللقاء في ��ه� ،سنجده ه ��و الآخر
يوم� � ًا ملتب� ��س الت�ش� � ّكل .نح ��ن نع ��رف �أن
يوم الجمعة وف ��ق الر�ؤية الميثيولوجية؛
ه ��و الزم ��ن المقتط ��ع م ��ن �أي ��ام الأ�سبوع
ال�ست ��ة ،التي كون ��ت يوم ًا �سابع� � ًا ا�ستوى
فيه الخالق عل ��ى العر�ش الكون ��ي ،فاليوم
ال�سابع"الجمع ��ة" لي� ��س يوم� � ًا كباقي �أيام
الأ�سب ��وع ،فه ��و ي ��وم كل ��ي ،الزمن ��ي وال
مكان ��ي ،م ��ا يح ��دث في ��ه ه ��و خال�ص ��ة لما
حدث في �أيام الأ�سبوع ال�ستة ،لذلك يلتقي
النا�س فيه لل�صالة جمع� � ًا ،وك�أنهم يلتقون
ف ��ي كل �أي ��ام الأ�سب ��وع من خ�ل�ال ال�صالة
وعر� ��ض الم�ش ��كالت واال�ستم ��اع للحلول
وتب ��ادل ال ��ر�أي وخط ��اب الرج ��ل الدين ��ي
المتلب�س بخطاب ال�سلطة ،ولذلك كان ليوم
الجمعة هوي ��ة �سيا�سي ��ة ومكان� � ًا �سيا�سي ًا
ه ��و الجام ��ع ،ومهمة الجامع ه ��ي تكوين
الجماع ��ة الت ��ي �ستبلي ��غ بر�سال ��ة ال�سلطة
للعامة ف ��ي �أمور دينه ��م ودنياها وحياتهم
و�آخرتهم ،وتكون ال�صالة الجماعية هوية
لي ��وم الجمع ��ة ،فالجمع ��ة ،به ��ذا المعن ��ى
الدين ��ي والمثيولوجي غي ��ر محددة بزمن
و�ضعي خا�ص به ��ا ،لأنها تت�ألف من �أجزاء
لأيام ما�ضية من �أي ��ام الأ�سبوع ال�ستة،كما
كان ��ت �سف ��رة ال�سندب ��اد ال�سابع ��ة ه ��ي
خال�ص ��ة ل�سفرات ��ه ال�ستة ،وتنفت ��ح مهمة
ي ��وم الجمع ��ة عل ��ى الأي ��ام المقبل ��ة ،فه ��ي
زمن ما بين ��ي ،فيه تختم ��ر البنية الجدلية
للق�ضاي ��ا ال�سابق ��ة ولم ��ا يت�ص ��وره النا�س

تمتلئ هذه الرواية بمجموعة من العتبات،عتبة العنوان"لقاء الجمعة" عتبة الت�صدير "اال�ستهالل"عتبة
�أولى ،التي ت�شكل ثيمة"ما من �شيء يحدث في الن�ص �إال وله نواة في اال�ستهالل" * عتبة النهاية "عتبة
�أخيرة ،عتبتة الهوام�ش :اقتبا�سات من �أراء النقاد والكتاب ،وكل هذه العتبات منا�صات وممهدات ل�سبيل
ال�سير في �شعاب الرواية ،بع�ضها اليخ�ص الرواية �سنهمله وهو عتبات �أقوال النقاد ،وبع�ضه جزء من بنية
الرواية وهو العنوان وعتبتا البداية اال�ستهاللية والخاتمة.

عم ��ا يحدث فيه ��ا ،وتمهد لم ��ا �سوف يعمله
النا�س في الأ�سبوع المقبل ،لذلك فالجمعة
ف�ض ��اء الزمن ��ي ،لأنه ��ا عبارة ع ��ن مجموع
الأج ��زاء المقتطع ��ة م ��ن �أي ��ام الأ�سب ��وع.
وكم ��ا ي�شي ��ر ماي ��كل �أوج ��ي� ،إل ��ى �أن مثل
ه ��ذه الف�ض ��اءات الالزماني ��ة ،ه ��ي �أطالل،
�أي �أنه ��ا �أزمن ��ة متراك ��م تعبرع ��ن اح ��داث
مختلف ��ة ،تتجم ��ع كلها ف ��ي ي ��وم الجماعة
وفي مكان ا�سمه الجامع وي�ؤمه رجل يمثل
ر�أي الجماعة /ال�سلطة .لذلك �سيكون يوم
الجمع ��ة زمن ��ا طللي� � ًا ،بمعن ��ى �أن الجمعة
هي الي ��وم الزمني الطلل ��ي الكلي .وعودة
على الق�صي ��دة الجاهلية ،نجدها مجموعة
م ��ن البنى الزماني ��ة المختلف ��ة� ،أبيات عن
الأطالل ،ثم �أبيات عل ��ى الع�شيرة ،و�أبيات
ع ��ن الح ��ب والغ ��زل والن�س ��ب ،و�أبي ��ات
ع ��ن ال�صح ��راء والحيوان ��ات ،وابيات عن
البادية...ال ��خ ،وهك ��ذا تك ��ون الق�صي ��دة
الجاهلية مجموعة �أط�ل�ال زمنية ومكانية
لمو�ضوع ��ات متعددة .كون ��ت اطاللها عبر
م�سروده ��ا الفن ��ي ،وبتراك ��م �أزمن ��ة ه ��ذه
الأيام يخلق الروائ ��ي ف�ضاء ن�صه المتعدد
الأجزاء كم ��ا �سنرى في م�س ��رود الرواية.
�سبعة لقاءات و�سبع جُ مع"،بهوية التذكير
والت�أني ��ث" وهو ما يعن ��ي كلية ثيمة "لقاء
الجمع ��ة"� ،سف ��رة �سابع ��ة ،حامل ��ة لأزمنة
غي ��ر محددة بارب ��ع وع�شري ��ن �ساعة ،هذه
الك�س ��ر الزمنية التي �شكلت ف�ضاء الجمعة
ال�ل�ا زمن ��ي للرواية ،هي الثيم ��ة المنفتحة
عل ��ى الزم ��ان والم ��كان العراقيي ��ن .ثيم ��ة
الفك ��ر المارك�سي ال ��ذي اعتمدت ��ه الرواية
كلحمة بي ��ن البادي ��ة والمدينة،المعا�صرة
والمثيولوجي ��ا ،الن�ض ��ال والوج ��ود ف ��ي
الأر� ��ض العراقي ��ة .وه ��و الف�ض ��اء ال� �ـ
"مابين ��ي" �أي ف�ضاء التوا�ص ��ل بين �أيام
م�ض ��ت لل�سجن ��اء وحياته ��م م ��ن خ�ل�ال
مروي ��ات �سهي ��ل ال�سماوي ،واي ��ام �ست�أتي
وه ��م ف ��ي نق ��رة ال�سلم ��ان حي ��ث يتركه ��م
الروائي ي�صنعون حكايتهم خارج الن�ص،
ل ��ذا تك ��ون اللق ��اءات ،واال�ست ��ذكارات،
والبدء بم�شروعات جديدة ،هي من ثيمات
ي ��وم الجمع ��ة  ،كطرائق لم�س ��رود حكائي
وتجدي ��د للعق ��د االجتماع ��ي ال ��ذي ي�ضمن
النا� ��س فيه وحدتهم .فيوم الجمعة هو يوم
التحقيق لم ��ا جرى في �أي ��ام الأ�سبوع .لذا
يتم فيه تعطيل الأ�س ��واق والعمل القترانه
بالإج ��ازة والعطلة والراح ��ة واالن�صراف
للعبادة واللق ��اءات الأ�سرية ،لذا فهو ف�ضاء
الالزم ��ن .فمادام هناك ي ��وم جمعة �سيكون
الزم ��ن مطل ًق ��ا وغيرمح ��دد ،وم ��ا دام هناك
لقاء يحدث في ي ��وم الجمعة �سيكون اللقاء
ب�ل�ا هوي ��ة وبال�ش ��كل معي ��ن� ،سيتخ ��ذ كما
في ف�ص ��ول الرواية ا�ش ��كا ًال مختلفة للكالم
الم�س ��رود" البرقي ��ة ،الهج ��رة ،الزه ��رة،

بيان��و �إليزاب��ث الذهبي

خ�صي�ص� � ًا لفيكتوري ��ا ملك ��ة بريطانيا
�سن ��ة  .1856ع ��رف فيكتوري ��ا
وزوجها �ألب ��رت بمحبتهما للمو�سيقى
ورعايتهم ��ا المو�سيقيي ��ن ودعمهم ��ا
ن�ش ��ر الثقاف ��ة المو�سيقي ��ة (وال ت ��زال
�صال ��ة الأمير �ألبرت بين �أ�شهر �صاالت
المو�سيق ��ى ف ��ي لن ��دن) .ونع ��رف �أن
فيكتوري ��ا تدربت على الغناء والعزف
عل ��ى البيان ��و و�ألب ��رت الع ��زف عل ��ى
الأورغن والبيان ��و ،وكانا مو�سيقيين
متحم�سي ��ن� .أم ��ا �إرار فه ��ي واح ��دة
م ��ن ور�ش �صناع ��ة البيان ��و ال�شهيرة،
�أ�س�سه ��ا �سيبا�ستي ��ان �إرار (– 1751
 )1831وعم ��ل فيها مع ��ه �أخوه جان-
باتي�ست ( )1829 – 1749وانتع�شت
الور�ش ��ة بع ��د �صن ��ع �أدوات مو�سيقية

فاخ ��رة بطل ��ب م ��ن الملك ��ة م ��اري –
�أنطواني ��ت� .أدخ ��ل �سيبا�ستي ��ان �إرار
العدي ��د م ��ن التح�سين ��ات ع ��ل �صناعة
البيان ��و ول ��ه م ��ا بي ��ن 20 – 15
ب ��راءة اخت ��راع �سجلها ف ��ي بريطانيا
لوحدها .م ��ن اختراعاته تقنية ت�سمح
للع ��ازف بتك ��رار النغم ��ة بال�سرع ��ة
الت ��ي ي�ستطي ��ع ،مم ��ا ف�س ��ح المج ��ال
�أم ��ام تو�سيع و�سائ ��ل تعبير الم�ؤلفين
وظه ��ور المزيد م ��ن العازفين المهرة.
امتل ��ك عدد من �أمه ��ر العازفين و�أ�شهر
الم�ؤلفي ��ن بيان ��وات م ��ن �صن ��ع �إرار،
مث ��ل فيلك� ��س مندل�س ��ون وفران� ��س
لي�س ��ت .وكان مندل�س ��ون �ضيف� � ًا كثير
الت ��ردد عل ��ى ق�ص ��ر بكنغه ��ام اثن ��اء
زيارات ��ه العدي ��دة لإنكلت ��را ،ويحتفظ

الق�ص ��ر بمخطوط ��ة ل ��ه وزع فيها �أحد
�أعماله من مجموعت ��ه ال�شهيرة �أغاني
ب ��دون كلم ��ات ليع ��زف ب�أرب ��ع �أي ��ادي
حتى تتمكن الملك ��ة فيكتوريا والأمير
�ألب ��رت عزفه ��ا �سوي ��ة .عالق ��ة عائل ��ة
هانوف ��ر المالك ��ة في بريطاني ��ا وثيقة
بالمو�سيقى من ��ذ �أول ملك منها يعتلي
العر� ��ش ،وه ��و المل ��ك ج ��ورج �أمي ��ر
هانوف ��ر ( ،)1714و�أعط ��ت الأ�ص ��ول
الألماني ��ة له ��ذه العائل ��ة الفر�ص ��ة
للكثيري ��ن م ��ن خي ��رة المو�سيقيي ��ن
الألم ��ان للقدوم ال ��ى انكلترا من هندل
حتى مندل�سون .وكانت فيكتوريا �آخر
ملوك هذه ال�ساللة وحكمت من 1837
حتى وفاتها �سنة .1901
�صن ��ع ه ��ذا البيان ��و الكبير م ��ن �أجود
�أن ��واع �أخ�ش ��اب ال�ص ��اج الماهوغن ��ي
والعنب ��ر وال�صنوب ��ر وم ��ن البرا� ��ص
وم ��ن �إطار برون ��زي ،البيان ��و مذهب
ر�سم ��ت علي ��ه مناظ ��ر دقيق ��ة مثبت ��ة
بالوراني� ��ش ر�سمه ��ا �سيم ��ون ج ��اك
رو�شار ( .)1872 – 1788في الحقيقة
نقلت ه ��ذه الر�سومات م ��ن بيانو �آخر
م ��ن بيانوات الملك ��ة فيكتوريا ب�سبب
محبته ��ا له ��ا وو�ضع ��ت عل ��ى البيانو
الجدي ��د ال ��ذي كان �أكب ��ر حجم� � ًا مم ��ا
تطل ��ب �إ�ضاف ��ة نقو� ��ش و�إط ��ارات من
البرا�ص لتغطية كل الهيكل الجديد.
فل ��م ق�صير ع ��ن البيانو م ��ن مجموعة
الق�صر الملكي
https://vimeo.com/230431361

المظاهرة ،الخناق ،النفق...الخ"وكلها تتم
من خالل الحديث مع �سهيل ال�سماوي .بناء
على ذل ��ك الإط�ل�اق الالمكان ��ي والالزماني
�سيك ��ون لق ��اء الجمع ��ة �أمميًا ،بمعن ��ى �أنه
لي� ��س لقا ًء �شخ�صي� � ًا وال لق ��ا ًء بين طوائف
ومل ��ل وقومي ��ات و�أحزاب ،و�إنم ��ا هو لقاء
بي ��ن محقق و�شخو�ص ا�شترك ��وا في مهمة
�أو عم ��ل �أو مهن ��ة �أو �أرومة �سيا�سية كونية
و�أممية� ،سجنوا من �أجلها.
�أم ��ا �أمكنة الرواي ��ة التي �شملته ��ا اللقاءات
فهي الأخرى ال مكانية بالرغم من وجودها
ف ��ي البادي ��ة ،والمكان ال ��ذي ول ��د الرواية
و�شعابه ��ا هو �سجن بعقوب ��ة و�سجن نقرة
ال�سلم ��ان ،ولن اخو�ض ف ��ي داللة المكانين
"ال�سلم ��ان" و"بعقوب ��ة" فهم ��ا ملحق ��ان
بم ��كان ج ��ذري هو"ال�سج ��ن" و�ستك ��ون
ثيمة "النقرة /الحف ��رة ،دالة عليهما /نقرة
ال�سلم ��ان النائية ف ��ي بادي ��ة ال�سماوة ،هي
الزمن الالمكاني المثيولوجي الذي يلخ�ص
التواري ��خ كلها ،النق ��رة /برمزية البئر هي
النم ��وذج لتراكم هذا الزم ��ن المثيولوجي،
�أم ��ا الحف ��رة فتقت ��رن ب�سج ��ن بعقوبة هي
المم ��ر الباطن ��ي ال ��ذي حف ��ره ال�سجن ��اء
لله ��روب من ال�سجن والعودة �إلى المجتمع
/الأم بع ��د �أن ق ��رروا الخ ��روج م ��ن رح ��م
ال�سلطة كعقم للأم الولودة ،هنا نجد مفهوم
النقرة/الحف ��رة ،مفهو ًم ��ا المكاني ��ا �أي�ض ًا،

لأنه ��ا بدالل ��ة النق ��رة  /الحف ��رة� ،أ�صبحت
جوف ًا زمني ًا� ،ش�أنها �شان بئر يو�سف ،وغار
النب ��ي ،وكه ��ف �أفالطون ،وح ��وت يون�س،
و�صح ��راء مو�س ��ى ،ونخل ��ة مري ��م ،و�أبار
البادي ��ة  ،هذه الأمكنة ال مكاني ��ة لأنها كلية
البني ��ة مرتبطة بميالد �أفكار كونية� ،أممية،
فنقرة ال�سلمان مرتبط ��ة بال�شيوعيين ،لأن
النقرة /الحفرة ،في العنوان لي�ست ج�سر ًا
وال مقه ��ى وال ق�صر ًا ،انما نق ��رة ،والنقرة،
ف�ض ��اء المكان ��ي /الزمان ��ي مكثف،بهيئ ��ة
العم ��ق ال ��ى العال ��م المخفي ،ال ��ذي يرتبط
بالمحج ��وب والم�ستترف ��ي بادي ��ة الأفكار،
ربم ��ا تكون بئر ًا� ،أو واح ��ة� ،أوعالمة ،تدل
عل ��ى الفك ��ر الأمم ��ي الكون ��ي ،لأن النق ��رة
دال ��ة عل ��ى التبئي ��ر الزمكان ��ي� ،أو التراكم
التاريخ ��ي ،و�إذا عرفنا �أن "نق ��رة ال�سلمان
" تقع في بادية ال�سماوة الممتدة ،نجد ان
ف�ض ��اء البادي ��ة الالمكاني ي�ضف ��ي وجوده
عل ��ى محتوياته ��ا الرواي ��ة وعل ��ى الفك ��ر
ال�شيوع ��ي كفك ��ر �أمم ��ي ،حي ��ث ال يحدهما
م ��كان وال زمان ،لذلك تك ��ون �أمكنة الرواية
ج ��زءا من هوي ��ة التحقيق ،حت ��ى لو كانت
�سجن� � ًا معلن ًا كنقرة ال�سلمان .هذا االرتباط
الأمم ��ي لل�شيوعيي ��ن بالالم ��كان المح ��دد،
يحول الأفكارالى ممار�سات �أممية ،لأن الال
�أمكن ��ة ،ذات الف�ض ��اء الكوني ال ��ذي يت�سع
وجوده ��ا بالممار�س ��ة ،ال ترتب ��ط باف ��كار

جزئي ��ة �أو مرحلي ��ة �أو م�ؤقت ��ة ،قومي ��ة �أو
دينية� ،إنه ��ا �أفكاركونية غائرة بممار�ساتها
بالما�ض ��ي ،وتطل باعناقها على الم�ستقبل،
وم�شغولة بتثبيت وجودها في الحا�ضر.
�أما �إذا جئنا للف�ض ��اء ال�شامل للرواية وهو
ال�سم ��اوة� ،سنج ��د �أن ال�سم ��اوة الم�شتق ��ة
م ��ن ال�سم ��اء ،مكا ًن ��ا المكاني ًا لأنه ��ا المكان
ال ��ذي جمع ��ت �أج ��زا�ؤه م ��ن مثيولوجي ��ا
الرافدي ��ن وح�ضاراته ��ا وتاريخه ��ا القديم
والحدي ��ث ،فال�سماوة/ال�سم ��اء ،ف�ضاءات
كوني ��ة تربط بين ثنائي ��ة الأعلى والأ�سفل،
الآله ��ة والب�ش ��ر ،فالف�ض ��اء الكون ��ي ال ��ذي
ي�شم ��ل الأر� ��ض وال�سماء المكان ��ي ،ف�ضاء
�أمم ��ي ،مطل ��ق الأزمن ��ة والأمكن ��ة ،وكل
جزئي ��ة في ��ه ه ��ي كلي ��ة �أي�ض� � ًا .و�سنجد �أن
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي ارتبط ��ت بم�س ��رود
الرواي ��ة الفن ��ي ه ��ي الأخرى تحم ��ل ثيمة
الالمكاني ��ة والالزمنية ،فقد رك ��ز الروائي
عل ��ى �أربع ��ة �شخ�صي ��ات رئي�س ��ة هي"نجم
ال�سماوي� ،سهيل ال�سم ��اوي ،خادم عثرات
الأدب ��اء� ،س ��ارة ال�سم ��اوي ،وحائ ��ك كالم
الرواي ��ة .نج ��م ال�سم ��اوي هو وال ��د �سهيل
ال�سم ��اوي ،وكالهم ��ا نج ��م م ��ن نج ��وم
ال�سماء":نج ��م و�سهيل" .فالأ�سماء مختارة
بداللته ��ا الف�ضائي ��ة الالمكاني ��ة� ،أم ��ا خادم
عث ��رات الأدب ��اء ،ه ��و تعبي ��ر ع ��ن حائ ��ك
ال ��كالم ال ��ذي ي�صح ��ح مج ��رى االح ��داث
ويك ��ون �شاهدًا عليها فه ��و �صيغة من �صيغ
الإل ��ه هرم� ��س ال ��ذي يو�ص ��ل الم�سافة بين
الب�شر على الأر� ��ض والآلهة في ال�سماء في
الميثيولوجي ��ا اليوناني ��ة والإغريقية ولنا
مثيله ال�شيطان �أو �إبلي�س في المثيولوجيا
الإ�سالمي ��ة .ه�ؤالء ي�صل ��ون ما بين ال�سماء
والأر� ��ض لإغ ��واء الب�ش ��ر ويجيب ��ون ع ��ن
�أ�سلئ ��ة الآلهة وعلى المف�سري ��ن �أن ي�ؤولوا
م ��ا يقول ��ون ،ولذل ��ك فخ ��ادم العث ��رات
�شخ�صية المكاني ��ة �أي�ضا� ،شخ�صية �أممية،
�ش�أنه �شان �سهيل ال�سم ��اوي كلي الح�ضور
والغي ��اب ،يتلب�س ثيم ��ة المهدي الذي يرى
با�شكال مختلف ��ة ،هنا� ،أو في الهند م�سافر ًا
للع�ل�اج� ،أو �شخ�ص� � ًا يطل عب ��ر ال�شا�شة في
العتب ��ة الأخي ��رة �أو لغ ��ة غير مح ��ددة � .أما
الم�ؤل ��ف فتت�ضح هويته في العتبة الأخيرة
م ��ن الرواي ��ة عندم ��ا يك ��ون ه ��و و�سهي ��ل
ال�سم ��اوي وال�ص ��وت ف ��ي الالبت ��وب ومن
يكتب الر�سائل ومن يجيب عنها� ،شخ�صية
مركب ��ة من ع ��دة �شخ�صيات تكت ��ب وتروي
وت�سج ��ن ويطل ��ق �سراحه ��ا وت�ؤل ��ف ق�صة
وتتح ��دث ع ��ن التركيب الخا� ��ص لل�سماوة
وجذورها وما ارتباطه ��ا بالفكر الأممي الأ
م ��ن قبيل �أنها خلقت هك ��ذا كما كانت مدينة
ال�سماوة مهد ًا لح�ضارات العالم.
*اال�ستهالل يا�سني الن�صري،

احمد مختار يعزف في الأمم المتحدة
املتابعة\ خا�ص
نياب ��ة عن الأكاديمية الملكية الدولية للعلوم ( )RASITوالبعثات
الدائمة في الأمم المتحدة لدول :المجر وكينيا ومالطا والمك�سيك
وبولن ��دا والبرتغال وبنغالدي�ش و�سلوفاكي ��ا و�سلوفينيا والجبل
الأ�س ��ود وكو�ستاريكا و�س ��ان مارينو  -لدى الأم ��م المتحدة ،تمت
دع ��وة الفن ��ان العراق ��ي م�ساتر الع ��ود احمد مخت ��ار لتقديم بع�ضا
م ��ن م�ؤلفات ��ه بمنا�سبة الي ��وم الدولي للم ��ر�أة والفتاة ف ��ي العلوم
ويدع ��م ه ��ذا الح ��دث العلمي االكب ��ر االتح ��اد الأفريق ��ي واالتحاد
الدول ��ي لالت�ص ��االت ( )ITUوالمنظمة العالمي ��ة للملكية الفكرية
(.)WIPO
وه ��ذا المرة الأول الت ��ي ي�شترك بها عازف عود ف ��ي هذا الم�ؤتمر

الدولي �إذا �سيعزف مختار م�ؤلفات مثل "حوار  -تجوال – طفولة
 �سالم – امومة ،حي ��ث ٌ�سيعقد الم�ؤتمر في المقر الرئي�سي للأممالمتح ��دة ف ��ي نيويورك ف ��ي  11فبراي ��ر  .2021وذل ��ك بعد ختام
الم�ؤتم ��ر واعالن نتائج المر�أة المتفوقة علميا وهو اليوم العالمي
ال ��ذي �أعلنته الأمم المتحدة بق ��رار ها  212/70لتحقيق الم�ساواة
ف ��ي العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من �أج ��ل التنمية االجتماعية
واالقت�صادية الم�ستدامة.
�ستعر� ��ض اكاديمي ��ة ( )RASITوللم ��رة الأول ��ى نت ��اج العلم ��اء
المكفوفي ��ن بعن ��وان كتابة العل ��وم بطريقة "براي ��ل" وهي طريقة
خا�ص ��ة ت�ساع ��د المكفوفين عل ��ى الكتابة والقراءة .ته ��دف اللجنة
�إل ��ى رفع م�ستوى المجتمع الدول ��ي واالهتمام بحقوق المكفوفين
و�ضع ��اف الب�صر  -وخا�صة الن�ساء والفتيات واالرتقاء في العلوم
والتعليم ومحو الأمية وتكاف�ؤ الفر�ص.

ن��ظ��ري��ة ال��ج��ب��ل ال��ج��ل��ي��دي ال��ع��ائ��م
جودت هو�شيار
احت ��ل ارن�س ��ت همنغواي مكانت ��ه الرفيعة
في الأدب الحديث بف�ضل ا�سلوبه الوا�ضح
والب�سي ��ط ظاهري ��ا ،ال ��ذي �س ّم ��اه بالجبل
الجلي ��دي العائ ��م  ،فه ��و يق ��ول الكثي ��ر
با�ستعم ��ال القلي ��ل الموج ��ز م ��ن الكلمات
ويكتف ��ي بالتلميحات والتفا�صي ��ل الدّالة.
ن�صو� ��ص تت�ألق معانيه ��ا العميقة �ضمني ًا.
ويلع ��ب الق ��ارئ هن ��ا ال ��دور اال�سا�س ��ي
ف ��ي فه ��م الن� ��ص وتف�سي ��ره .ويفهم ��ه كل
مثق ��ف ح�س ��ب وعي ��ه وثقافت ��ه وادراك ��ه
لم�ضامين ��ه واح�سا�سه بجماليات ��ه� .أي �أن

ثمة م�ستويات عدي ��دة للفهم واال�ستيعاب.
وكان همنغ ��واي يقول ":الق�ص ��ة الجيدة،
هي تلك التي يح ��ذف منها اق�صى ما يمكن
حذف ��ه .واذا كان الكات ��ب يكت ��ب بن�صاعة،
ف� ��إن بو�س ��ع الق ��ارئ فه ��م م ��ا ه ��و مخف ��ي
ج�س ��د همنغ ��واي نظرية
ب�سهول ��ة .ولق ��د ّ
" الجب ��ل الجلي ��دي العائ ��م " عل ��ى نح ��و
رائ ��ع في ق�صت ��ه الق�صيرة " ت�ل�ال كالفيلة
البي�ض ��اء " .الق�ص ��ة على �ش ��كل حوار بين
رحل �أمريكي وفت ��اة ُتدعى جيغ ،ويحاول
فيه الرج ��ل اقناع الفتاة ب�إج ��راء عملية ما
 ،دون ان يف�ص ��ح ع ��ن نوع العملي ��ة ،ربما
كانت اجها�ض ًا.
ال توجد في الق�صة �أية ا�شارة الى ان الفتاة

حام ��ل ،ولك ��ن الق ��ارئ يفه ��م �أن الأمريكي
ال يري ��د ان تنج ��ب الفت ��اة طف�ل�ا ،وي�ؤدي
ذلك ال ��ى ته ��اوي عالقتهم ��ا ،وي�شعران ان
افتراقهما �أ�صبح امر ًا حتمي ًا.
ا�ستط ��اع همنغ ��واي ف ��ي ب�ض ��ع �صفحات
وبا�ستخ ��دام الح ��وار فق ��ط ،ان ي�ص ��ف
الت�أري ��خ الكام ��ل للعالق ��ة بي ��ن الرج ��ل
الأمريك ��ي والفت ��اة .ولكن الق ��ارئ يقر�أ ما
ه ��و م�ضم ��ر في ه ��ذه الق�ص ��ة الرائعة بكل
�سهول ��ة .و�صفوة الق ��ول �إن الغمو�ض من
مالمح الق�صور الفني �أو العجز االبداعي،
�إذا ل ��م ي�ؤ ِّد ً
غر�ضا فن ًّي ��ا �صر ًفا ،في حين ان
الغمو� ��ض ال ��ذي ي�ستدعيه الف ��ن هو مزية
ايجابية
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ماذا نقرأ

ً
غرابة وتناق�ض ًا
يُعد ليف تول�ستوي من �أهم الروائيين في رو�سيا والعالم  ،ومن �أكثر ال�شخ�صيات
التي �شهدها الأدب الرو�سي  ،فهوم�صلح اجتماعي وداعية �سالم و مفكر �أخالقي وع�ضو م�ؤثر في
�أ�سرة تول�ستوي  ،ويُعد بالتالي من �أعمدة الأدب الرو�سي في القرن التا�سع ع�شر  ،بل ويُعد من
�أعظم الروائيين على الإطالق.

دقائق وثواني �إليف �شافاك
علي ح�سني

ر����س���ائ���ل ت��ول�����س��ت��وي ال��م��خ��ت��ارة

عن العالم الداخلي للإن�سان  ..والبحث عن الحياة
 قراءة /عالء المفرجي
�أ�شهر �أعماله الروايت ��ان (الحرب وال�سالم)
و(�أنا كارنين ��ا) اللتين مازالتا تتربعان على
قم ��ة الأدب الواقع ��ي ،فهما تعطي ��ان �صورة
واقعي ��ة للحي ��اة الرو�سي ��ة في تل ��ك الحقبة
الزمنية .
رف� ��ض الجامع ��ة وكان ه ��ذا موقف ��ه الأخير
منه ��ا فف ��ي �أيل ��ول م ��ن ع ��ام 1844مُ ،قب ��ل
لي ��و تول�ست ��وي طالب ًا ف ��ي جامع ��ة كازان-
كلي ��ة اللغ ��ات ال�شرقي ��ة ،ق�س ��م اللغتي ��ن
الترك ّي ��ة والعربيّة ،واخت ��ار تول�ستوي هذا
االخت�صا� ��ص ل�سببي ��ن :الأول لأ ّن ��ه �أراد
�أن ي�صب ��ح دبلوما�سي� � ًا ف ��ي منطق ��ة ال�شرق
العربي ،والثاني ،لأ ّن ��ه مهتم ب�آداب �شعوب
ال�ش ��رق ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن تول�ست ��وي
كان �شغوف� � ًا بالق ��راءة منذ طفولت ��ه� ،إال �أنه
ل ��م ي�ستط ��ع التركي ��ز ف ��ي درا�ست ��ه عندم ��ا
�أ�صب ��ح طالب ًا ،وم ��ع ذلك فق ��د �أنغم�س تمام ًا
ف ��ي الحي ��اة االجتماعي ��ة بالجامع ��ة ،وبعد
�أن ف�شل ف ��ي امتحانات ال�سن ��ة الأولى ،قرر
�أن يغي ��ر اتجاهه ويدر� ��س القانون ،وكانت
البداية في ذلك �أكثر تب�شير ًا بالنجاح ،ولكن
ما �أن حل عام 1847م ،حتى كان تول�ستوي
ق ��د قرر ت ��رك الدرا�س ��ة دون �أن يح�صل على
�شهادت ��ه الجامعي ��ة ،وق ��د ج ��اء ذل ��ك بعدما
جاءته الأنباء ب� ��أن تق�سيم �أمالك الأ�سرة قد
جعلته يرث �إقطاعية يا�سنايا بوليانا ،وهي
�إقطاعي ��ة كبي ��رة فيه ��ا �أكثر م ��ن  330عائلة
فالحي ��ة .وكان تول�ست ��وي رج�ل� ًا ذا ُمث ��ل
عليا ف�أح� ��س �أن واجبه يحت ��م عليه العودة
�إلى �إقطاعيت ��ه يا�سنايا لرعاية �أموره هناك
ولتح�سين �أحوال رعيته من الفالحين.
وتع ��د ر�سائل ��ه المخت ��ارة ويوميات ��ه التي
�ص ��درت ع ��ن دار الم ��دى بترجمة عب ��د الله
حبه ،تت�ضم ��ن المو�ض ��وع الرئي�س لأعمال
الكاتب الرو�سي العظيم ليف نيكواليفيت�ش
تول�ست ��وي ( )1910-1828ه ��و درا�س ��ة
العال ��م الداخل ��ي للإن�س ��ان  ،الأ�س� ��س
الأخالقي ��ة للفرد .البح ��ث الم�ؤلم عن معنى
الحي ��اة  ،والمث ��ل الأخالقي ��ة  ،والقواني ��ن

الخفي ��ة للكينون ��ة تم ��ر عب ��ر كل �أعمال ��ه.
يت�ضم ��ن الكت ��اب ر�سائل ��ه م ��ن � 1882إل ��ى
 .1910و ُتع ��د خير �سجل لتط ��وره الفكري
والإبداع ��ي ،وال�ستك�ش ��اف الم ��واد الت ��ي
ا�ستق ��ى منه ��ا موا�ضيع روايات ��ه وق�ص�صه
وم�سرحيات ��ه وكذل ��ك درا�سات ��ه الفل�سفي ��ة
وال�سيم ��ا ح ��ول الحي ��اة وملكي ��ة الأر� ��ض

والعدال ��ة االجتماعي ��ة ،وح ��ول الفن ��ون
والتعلي ��م ال�شعب ��ي ،وق ��د انتق ��ى المترجم
عب ��د الله حبه الر�سائ ��ل التي لها عالقة بهذا
الإب ��داع والدرا�سات المهم ��ة ومنها ر�سائله
ال ��ى الك ّت ��اب تورجني ��ف وا�ستروف�سك ��ي
وجورك ��ي و�أندريي ��ف و�ستا�س ��وف
وت�شيرتك ��وف وروم ��ان روالن والفناني ��ن

جي وريبي ��ن والمو�سيق ��ار ت�شايكوف�سكي
ور�سالتي ��ه ال ��ى القي�ص ��ر الك�سن ��در الثالث
والقي�ص ��ر نيق ��والي الثان ��ي ور�سائل ��ه الى
برنارد �ش ��و والمهاتما غاندي ،لكن التتوفر
مرا�س�ل�ات ل ��ه م ��ع بع� ��ض معا�صري ��ه م ��ن
الك ّت ��اب المعروفي ��ن ومنه ��م دي�ستوف�سكي
وت�شيخ ��وف مث�ل� ًا .ور ّك ��زت الر�سائل على
ن�شاط ��ه االجتماع ��ي والتربوي ف ��ي مجال
التعليم وافتت ��اح المدار�س ال�شعبية وعمله
في التدري�س فيها.
وي�شغل مو�ضوع الحرب وا�ضطهاد ال�شعب
ال�سيم ��ا �أبناء الأقلي ��ات الدينية حيز ًا كبير ًا
م ��ن المرا�س�ل�ات .فالكاتب رف� ��ض فكرة �أن
يقتل الإن�س ��ان �أخاه ب�أي حال من الأحوال،
�إنطالق� � ًا من العقي ��دة الم�سيحي ��ة الراف�ضة
للعن ��ف بكل �أ�صناف ��ه  ،وتجلى ذلك الموقف
حت ��ى في ت�صوي ��ره بع�ض م�شاه ��د رواية(
الحرب وال�سالم ) حين يواجه �أحد الأبطال
ع ��دوه ف ��ي �ساح ��ة القت ��ال " .فنيق ��والي
رو�ست ��وف �أحد �أبط ��ال الرواية يرفع �سيفه
على خ�صمه الفرن�س ��ي ولكنه ال يُجهز عليه
لأن ��ه �شاه ��د نظ ��رة اال�ستعطاف ف ��ي عينيه
ف�أ�شفق عليه.
وي ��ورد تول�ست ��وي ف ��ي �أكث ��ر م ��ن ر�سال ��ة
موقف ��ه م ��ن ث ��ورة ع ��ام  1919ف ��ي رو�سيا
ورف�ضه لما رافقها م ��ن عنف .وعموم ًا فانه
رف�ض الثورات لأنها ترتبط بالعنف و�سفك
الدماء".
وثم ��ة ر�سائ ��ل كثيرة يرجو فيه ��ا ال�سلطات
�إ�ص ��دار عفو ع ��ن المظلومي ��ن ومنها حول
الجندي الذي قتل �ضابط ��ه و�أ�صدرت عليه
المحكم ��ة الع�سكري ��ة حك ��م الإع ��دام ونف ��ذ
الحكم الحق ًا بالرغم من منا�شدة تول�ستوي
العفو عنه.
وتظه ��ر الر�سائ ��ل الأخي ��رة الأج ��واء التي
�س ��ادت يا�سناي ��ا بوليان ��ا ل ��دى ه ��روب
تول�ست ��وي رب الأ�س ��رة منه ��ا تح ��ت جنح
الظ�ل�ام لكي يحيا حي ��اة التق�شف الم�أمولة
"بموجب العقي ��دة الكاثوليكية" في مكان
بعي ��د لم يكن حتى لحظ ��ة وفاته يعرف �أين
ي�ستقر به المقام.

زادت مبيع ��ت كتبه ��ا بعد م ��ا �شن عليه ��ا �أع�ضاء في
حزب العدال ��ة والتنمية الحاك ��م  ،متهمينها ب�إ�شاعة
مفاهيم عن الجن�س والدعارة في رواياتها  ،قالت �إن
ال�شعبوي ��ة �أ�صبحت هي الثقاف ��ة ال�سائدة في تركيا
 ،ف ��ي الوقت ال ��ذي تتال�شى في ��ه مفاهي ��م العلمانية
والدول ��ة المدنية  ،واتهمت ال�سلط ��ات ب�أنها تحاول
�إعادة ت�شكيل التعليم على �أ�س�س دينية وقومية .
�أغ ��زر الك ّت ��اب الج ��دد ف ��ي تركي ��ا  ،من ��ذ �أن ن�شرت
روايتها الأول ��ى في نهاية الت�سعينيات  ،وبعد �أكثر
م ��ن ع�شرين عام� � ًا كتبت �أكثر من ع�شري ��ن كتاب ًا  ،ال
ت ��زال َتغ�ضب م ��ن �أجل الحقوق المدني ��ة  ،تت�ساءل
من منزله ��ا في لندن في حوار عب ��ر النت مع محطة
ب ��ي ب ��ي �سي  :ه ��ل كان العالم طبيعي ًا حق� � ًا قبل هذا
وباء كورونا ؟ هل كان مجتمع ًا مثالي ًا حق ًا ؟ " .
�إليف �شافاك التي ال تزال روايتها "  10دقائق و38
ثاني ��ة في ه ��ذا العال ��م الغريب " عل ��ى قائمة الكتب
الأكثر مبيع ًا  ،تروي فيها حكاية امر�أة تركية ت�سمى
"ليل ��ى" تبلع من العمر  40عام ًا ،تعمل فى الدعارة
ف ��ى ا�سطنب ��ولُ ،تقت ��ل بوح�شية وتلق ��ى جثتها فى
�صن ��دوق خ�شبي ف ��ي ال�ضواحي المظلم ��ة للمدينة،
لك ��ن ف ��ى غ�ضون  10دقائ ��ق و 38ثاني ��ة بعد توقف
قلبه ��ا عن الخفق ��ان ي�ستم ��ر عقلها فى العم ��ل لتعيد
رواي ��ة م�أ�ساته ��ا � .صحيف ��ة التايم ��ز اللندني ��ة �أنها
رواي ��ة تثي ��ر الجم ��ال والألم من خ�ل�ال ق�صة قاتمة
جد ًا".
�شاف ��اك المدافع ��ة ع ��ن حري ��ة التعبي ��ر ،اختي ��رت
ع ��ام  2017كواح ��دة من بي ��ن اثني ع�ش ��ر �شخ�ص ًا
بامكانهم �أن يجعلوا العالم �أف�ضل  ،تجد اليوم �إننا
بحاجة الى بناء "عالم �أف�ضل" بعد الوباء  ،وت�ؤكد
الكاتب ��ة المدافعة عن حقوق الن�ساء والأقليات � ،إن
ما نحتاجه اليوم هو " المزيد من المعرفة والمزيد
من الحكمة " .
ول ��دت ف ��ي مدين ��ة �سترا�سب ��ورغ الواقع ��ة �شرقي
فرن�س ��ا ع ��ام  1971لأبوين تركيي ��ن  ،وانتقلت في
�سنتها الأول ��ى الى �أنقرةّ .
ف�ض ��ل والدها الذي كان
يع�شق الفل�سفة العي�ش في فرن�سا  ،عمل دبلوما�سي ًا
 ،تو ّل ��ت �أمه ��ا وجدتها تربيتها  ،تق ��ول �إن ن�ش�أتها
ف ��ي بيئ ��ة غير �أبوية كان ل ��ه ت�أثي ��ر �إيجابي عليها،
�أ�ضاف ��ت ا�سم والدته ��ا " �شافاك " ال ��ى ا�سمها كرد
فعل على تخلي والدها عنها وهي في �سنتها الأولى
� ،أم�ض ��ت �سن ��وات المراهق ��ة ف ��ي �أنق ��رة ومدري ��د
وعم ��ان وا�سطنبول ،وبو�سط ��ن  ،قبل اال�ستقرار
ف ��ي بريطانيا  ،لكنها ظلت "تحم ��ل ا�سطنبول في
روحها "
 ،قر�أت بنهم الكتب التي كانت تجدها في بيت جدها
 ،كانت ثم ��ة �أنواع من المجلدات قرب �سرير جدّتها
 ،ف ��ي المدر�س ��ة تكت�ش ��ف ت�شارل ��ز ديكن ��ز  ،فتنته ��ا
روايت ��ه ق�صة مدينتين  ":ظللت اقر�أ م�ؤلفات ديكنز
ف�ص ��ار ه ��ذا الم�ؤلف االنكلي ��زي من الق ��رن التا�سع
ع�شر قرين ًا لطفل ��ة من �أنقرة تعي�ش
�أواخ ��ر ال�سبعيني ��ات " ،
�شغف ��ت بالت�ص ��وف � ،إال

�أن مو�ض ��وع الن�س ��اء ظل ي�شغلها فق ��ررت �أن تكون
ر�سالتها عن الإ�سالم ،والن�ساء ،والت�صوف .
بي ��ن  1997و� ، 2009أ�ص ��درت ع�ش ��رة كتب  ،ت�سع
رواي ��ات وكتاب �أ�شب ��ه باليومي ��ات والمراجعات "
حلي ��ب �أ�سود "  ..كتب ��ت روايتها ال�شهيرة "لقيطة
ا�سطنب ��ول " ع ��ن الما�ض ��ي الذي يط ��ارد الإن�سان .
بطل ��ة الرواي ��ة " زليخة " تف�شل ف ��ي محاولة قامت
به ��ا لإجها�ض نف�سه ��ا  ،بعد �أن اكت�شف ��ت �إنها حامل
من عالقة خارج الزواج  ،تنجب طفلة ت�سميها �آ�سيا
 ،ترف� ��ض الك�ش ��ف عن هوي ��ة والد طفلته ��ا  ،تعي�ش
ف ��ي بي ��ت ت�سيط ��ر علي ��ه ن�س ��وة غريب ��ات  ،الرجل
الوحيد في العائل ��ة �شقيقها الذي يدر�س في �أميركا
 ،وعندم ��ا يعود ي�صطح ��ب معه زوجت ��ه الأرمنية ،
في الرواية ت�ضع �شافاك مقارنات بين �أرمن �أميركا
و�أتراك تركي ��ا وهو�س الطرفين بنق ��اء الدم .تقول
بطلة الرواية �آ�سي ��ا ":يتحدثون دائم ًا عن الما�ضي
بن�سخته النظيفة فقط  ،ويبتلعون كل يوم كب�سولة
جديدة من الك ��ذب" .ترى �شافاك �أن م�شكلة الأتراك
�أنه ��م ينظرون ال ��ى الما�ضي بجه ��ل  ،وي�صرون �أن
ال�أخطاء في ��ه  ،ويرف�ضون االعت ��ذار ُ ،تذكر الرواية
الت ��ي �صدرت ف ��ي  2006بما تعر�ض ل ��ه الأرمن من
م�آ� � ٍ�س  ،تربعت لقيطة �أ�سطنبول " على قائمة الأكثر
مبيع ًا بن�سختيها االنكليزية والتركية  ،لكنها لن تمر
ب�س�ل�ام  ،في �صيف � 2006أقام ع ��دد من المحامين
المتع�صبي ��ن قومي ًا ف ��ي تركيا دع ��وى ق�ضائية �ضد
�شافاك لورود كلمة"�إبادة"في روايتها .
تابع ��ت �شاف ��اك رحلته ��ا م ��ع الرواي ��ة  ،ول�شغفه ��ا
بالت�ص ��وف �أ�صدرت عام  2009روايتها ال�شهيرة "
قواعد الع�شق الأربعون "  ،حيث ت�ستدعي �شخ�صية
ج�ل�ال الدين الروم ��ي و�صديقه �شم� ��س التبريزي ،
من خالل بطلة الرواية �إيال روبن�شتاين  ،ربة منزل
عادية غي ��ر �سعيدة ولديها ثالث ��ة �أطفال وزوج غير
مخل� ��ص  ،لكن حياته ��ا تبد�أ في التغي ��ر ب�شكل كبير
عندم ��ا تتولى وظيفة قارئ في دار ن�شر � .أول مهمة
له ��ا كانت مهمتها فح� ��ص رواية  ،عن ال�شاعر جالل
الدي ��ن الرومي ومعلمه �شم� ��س التبريزي ،م�ؤلف
الرواي ��ة ا�سم مجهول في عال ��م الأدب  ،يكتب لأول
م ��رة  ،يعي�ش في تركيا ا�سم ��ه عزيز زهار � ،سرعان
م ��ا تج ��د �إي�ل�ا نف�سه ��ا مفتون ��ة بالرواي ��ة والرج ��ل
ال ��ذي كتبه ��ا  ،حي ��ث ب ��د�أت بمرا�سلته عب ��ر بريده
االلكترون ��ي  ،ت�س�أله عن الحياة التقليدية الخالية
م ��ن العاطفة والح ��ب الحقيقي..لتن�ش�أ بينهما ق�صة
ح ��ب  ،قال ��ت �إنها وج ��دت نف�سه ��ا �أمام تح ��دِ وهي
ت�ستح�ض ��ر �شخ�صي ��ة ج�ل�ال الدي ��ن الروم ��ي الذي
قر�أت عن ��ه في طفولتها بواحد م ��ن مجلدات جدّتها
 ،وظل ��ت ت�سمع ا�سمه يتردد في البيت  ،لذلك �أرادت
بعد �سنوات �أن ت�ستعيد ه ��ذه الأ�صوات التي كانت
ت�سمعه ��ا  ،ت�ؤم ��ن �أن الن�س ��اء ف ��ي الغ ��رب يتحررن
بينما الن�ساء في ال�شرق يتعر�ضن لال�ضطهاد طوال
الوق ��ت ":عندم ��ا كن ��ت �أكت ��ب رواي ��ة � ،أريد �أن
�أو�ص ��ل �صوت هذه المر�أة التي اليزال ينظر
�إليها بريبة " .

ف��ي ك��ت��اب��ه ال��ج��دي��د ( دروب ال��م��ق��د���س ):

الفيل�س��وف الفرن�سي فريدريك لين��وار يخو�ض رحلة فل�سفية
ال������ت�������أم������ل ه������و ال�����ح�����ل لأن���������ه ي���خ���ل���ق ه�������������دوءاً داخ����ل����ي���� ًا
في �أحدث �إ�صداراته  ،يدعونا
الفيل�سوف والكاتب فريدريك لينوار
,عبر رحلة روحية وج�سدية ,
الكت�شاف التراث المقد�س لعالمنا
..كان لينوار قد �ألف حوالي خم�سين
كتاب ًا مابين مقاالت وروايات وحكايات
ومو�سوعات ترجمت الى ع�شرين لغة
وبيع منها �سبعة �آالف ماليين ن�سخة
في جميع �أنحاء العالم  ،ولطالما اهتم
فريدريك لينوار بالق�ضايا الروحية
ً
�شامال
والحكمة لذا فهو يقدم م�سح ًا
عن �سفراته في مختلف دول العالم
عبر كتاب الرحالت الجديد " دروب
المقد�س "ال�صادر م�ؤخراً عن دار
بابيليو للن�شر والذي ي�ضم ر�ؤيته
الخا�صة لهذه الق�ضايا ..

 الت�����ش��ع��ر ب���ال���ذن���ب لأن������ك ب��خ��ي��ر ف����ي ع���ال���م ي���م���ر ب�����أزم����ة ..
 ترجمة  :عدوية الهاللي
يق ��ول لينوار في مقدم ��ة كتابه  ":لأكث ��ر من �أربعين
عام� � ًا  ،كن ��ت مهتم� � ًا بالق�ضاي ��ا الروحي ��ة والحك ��م
المتنوع ��ة في العال ��م .وتمكنت من �إنج ��از مجموعة
وثائقي ��ة بال�سف ��ر عبر الق ��ارات الخم� ��س على خطى
المقد� ��س .م ��ن �أ�سترالي ��ا �إل ��ى �إثيوبيا  ،وم ��ن بيرو
�إل ��ى الياب ��ان  -عب ��ر فرن�س ��ا  ،وتركي ��ا  ،وغواتيماال
 ،والوالي ��ات المتح ��دة  ،وكن ��دا  ،والهن ��د  ،والنيبال
– حي ��ث �شاه ��دت مناظ ��ر طبيعية رائع ��ة والتقيت
بن�ساء ورجال و�أطف ��ال �أثارتني حما�ستهم الروحية
و�إن�سانيته ��م .فقم ��ت بت�صويرهم وكتب ��ت ق�صة هذه
الرحالت من �أج ��ل م�شاركة هذه اللحظ ��ات الفريدة.
وهكذا و ِلد هذا الكتاب..
�صحيفة ( ايك ��و) الفرن�سية �أجرت حوار ًا مع الكاتب
حول محتوى كتابه ،جاء فيه :
ً
متناق�ضا ب�إ�ص��دار كتاب عن
*قد يب��دو الأم��ر
ال�سف��ر ف��ي فت��رة الحظ��ر المنزل��ي  ...لم��اذا
نحتاج �إلى ال�سفر كثيراً؟

لأن الب�ش ��ر ف�ضولي ��ون .ف ��كل ن ��وع حيوان ��ي ل ��هخ�صو�صيات ��ه وال تحت ��اج معظم �أن ��واع الحيوانات
�إلى مغادرة �أرا�ضيها � ،أم ��ا خ�صو�صية الإن�سان فهي
الت ��ي تمنحه ف�ضو ًال الي�شبع  ،لأن ��ه يرغب با�ستمرار
باكت�شاف �آفاق جديدة.
* ه��ل �ستك��ون ه��ذه الأزم��ة فر�ص��ة لإع��ادة
التفكير في طريقة �سفرنا؟

لق ��د قمت برحالت ا�ستثنائي ��ة بع�ض ال�شيء  ،الأمريتطل ��ب التنظي ��م بالت�أكي ��د ويكلفنا الكثي ��ر .فعندما

ن�ساف ��ر عادة  ،ال نلتقي دائم� � ًا بالنا�س ؛ نحن نتجمع
في الفنادق ونقوم فقط بم�شاهدة المعالم ال�سياحية.
ولك ��ن يمكن ��ك � ً
أي�ضا ال�سف ��ر دون تح�ضي ��ر �أي �شيء
على الإطالق  ،مما ي�سمح لنف�سك باال�ضطراب ب�سبب
الطبيع ��ة والآخري ��ن� .إن ت ��رك النف�س عل ��ى �سجيتها
يزعزع اال�ستق ��رار ويثرينا ب�شكل كبي ��ر .عندما كان
عم ��ري ع�شري ��ن عام ًا  ،ذهب ��ت �إلى �آ�سيا لم ��دة �أربعة
�أ�شهرولم �أكن �أعرف �أبد ًا �أين �س�أنام في اليوم التالي.

تجم ��د الأ�شياء .وبع ��د ذل ��ك  ،تنقلوا جميع� � ًا كثير ًا:
ظ ��ل �سقراط يتجول ف ��ي �شوارع �أثين ��ا ؛ وكان بوذا
ي�سير في �شمال ��ي الهند ؛ وجاب ي�سوع جميع �أنحاء
فل�سطي ��ن و�آم ��ن �أن الإن�س ��ان لي� ��س ل ��ه م ��كان محدد
لي�ستق ��ر في ��ه ،فالتنق ��ل ه ��و و�سيل ��ة للتعبيربطريقة
رمزي ��ة ..ال ينبغي علي ��ك �أب ��د ًا �إذن �أن تجمد تفكيرك
ب ��ل �أن تتعلم مغادرة منطق ��ة اال�ستقرارالخا�صة بك ،
والخ ��روج لمقابل ��ة المجهول .يج ��ب �أن يكون الفكر
دائم� � ًا ف ��ي حال ��ة حركة .له ��ذا فان ��ا �أمار� ��س الفل�سفة
�أثناء الم�شي .حقيقة ..الم�شي ي�ساعدني على تنظيم
الأفكار.

نع ��م  ،يمكنن ��ا تطوي ��ر طريق ��ة اهتمامنا بم ��ا لدينا..فبمج ��رد و�صول ��ي �إل ��ى المن ��زل  ،وج ��دت نف�س ��ي
محتجز ًا ف ��ي �شاليه �صغير في الجبال ...بد�أت انتبه
للطي ��ور و�أ�ص ��وات الطبيع ��ة .وكن ��ت ف ��ي حال ��ة من
االهتم ��ام واالنفتاح الم�ستمرعل ��ى مايحيط بي � .أنا
لم �ألحظ الطبيعة �أبد ًا كما فعلت �أثناء الحظر.

* �أثن��اء رحلتك � ،أنت تجعلنا نكت�شف عالقات
مختلفة مع "المقد�س " .ماهو المقد�س بر�أيك؟

*ه��ل تعلمن��ا ر�ؤي��ة الجم��ال في جمي��ع �أنحاء
العال��م �أن نول��ي المزي��د من االهتم��ام للجمال
القريب منا؟

*متى يجب �أن تنتهي الرحلة لديك ؟

 تعجبن ��ي فكرة �أنني يمك ��ن �أن �أ�سافر في �أي وقت.ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه � ،أق ��در التن ��اوب بي ��ن الترح ��ال
واال�ستقرار� .أ�شع ��ر �أي�ض ًا بحاجة قوية جد ًا للتم�سك
بالجذور.
*هل الفل�سفة رحلة � ً
أي�ضا؟

نع ��م  ،عندم ��ا نتفل�س ��ف  ،فنح ��ن ن�سعى دائم� � ًا الىالبح ��ث والن�ستق ��ر عل ��ى يقي ��ن ..الفل�سف ��ة تحركنا.
�سقراط وي�سوع وبوذا � ،أ�ساتذتي الروحيين الثالثة
العظم ��اء  ،لديه ��م الكثي ��ر م ��ن القوا�س ��م الم�شتركة.
ب ��ادئ ذي ب ��دء  ،ل ��م يكتب ��وا �أي �ش ��يء  ،لأن الكتابة

 لق ��د تع ��ودت الأدي ��ان عل ��ى ف�ص ��ل المقد� ��س ع ��نالمدن� ��س .ف ��ي العال ��م الحدي ��ث  ،قمن ��ا بعلمن ��ة هذا
التمييز .فنحن نعتق ��د  ،على �سبيل المثال � ،أن هناك
قيم� � ًا �أعل ��ى مث ��ل حق ��وق الإن�س ��ان �أو الديمقراطية.
وباخت�ص ��ار  ،هنال ��ك قيم مطلقة تتف ��وق على البقية.
وم ��ع ذلك  ،في نظري  ،المقد� ��س لي�س منف�ص ًال .لدي
تعري ��ف �أنثروبولوجي للمقد� ��س� :إنه ال�شعور العام
الذي يختبره المرء �أم ��ام جمال العالم و�سر الحياة.
�أمام ات�ساع الكون وجماله  ،و�أنا �أ�س�أل نف�سي �أحيان ًا
 :م ��ا معنى الحي ��اة؟ ماذا يج ��ب �أن �أفع ��ل؟ �إلخ ..لقد
كن ��ت في كثير من الأحي ��ان ا�ست�سلم للبكاء من جمال
الطبيع ��ة وهو مادفعن ��ي �إلى الت�س ��ا�ؤل ميتافيزيقي ًا.
�إن ال�شع ��ور بالمقد� ��س ه ��و �شعور عالم ��ي وال يزال
موجود ًا في كل واحد منا..
* لك��ن هل حافظ��ت الأديان على ه��ذا ال�شعور
بالمقد�س؟

 لقد تم تخفيف المقد�س في البيروقراطية الدينية.هذا ه ��و ال�سبب في �أننا لم نعد نع ��رف لماذا نمار�س
ه ��ذه الطقو� ��س �أو تل ��ك� .إن دور ال�صوف ��ي  ،ح�س ��ب
برغ�سون  ،هو �إحي ��اء ال�شعور بالمقد�س .والمقد�س
ال يرتب ��ط بالعقي ��دة الدينية .الإلح ��اد مثال يتعار�ض
م ��ع الدي ��ن  ،ولك ��ن لي� ��س الروحان ��ي �أو ال�شع ��ور
بالمقد�س .خ�ل�ال رحلتي  ،التقي ��ت ب�أ�شخا�ص لديهم
هذا الإح�سا�س بالمقد�س دون �أن يكونوا متدينين.
*هل تعتقد �أن الغرب يعاني من �أزمة روحية؟

 كثي ��ر م ��ن النا�س في الغ ��رب يج ��دون �صعوبة فيالو�ص ��ول �إل ��ى الروحاني ��ات .الت�أمل ه ��و الحل لأنه
ي�سم ��ح ل ��ك بالعثور عل ��ى الم�شاع ��ر الداخلي ��ة وفهم
الأنا .الفل�سفة �شيء �آخر .كانت الفل�سفة في الع�صور
القديم ��ة تجرب ��ة روحية تتمثل ف ��ي اكت�ساب الحكمة
لعي�ش حياة طيبة ب�أق�صى قدر من الو�ضوح.
*اليوم يمار���س العديد من النا���س الت�أمل ..ما
ر�أيك في حركة التطوير ال�شخ�صي هذه؟

 م ��ن الوا�ض ��ح �أنه من المفيد دائم� � ًا ممار�سة الت�أمللأن ��ه ي�سمح لك بخلق هدوء داخل ��ي  .يجب �أن يكون
الت�أم ��ل بدون هدف وبدون توق ��ع فهذه هي الطريقة
الت ��ي ت�ساعد الف ��رد عل ��ى التقدم في جمي ��ع مجاالت
حياته.
*ه��ل الأزمة التي نمر بها هي �ش��كل من �أ�شكال
التق�شف �أم الزهد؟

 لقد غيرت هذه الأزمة �أ�سلوب حياتنا ب�شكل عميق.كان علين ��ا �إع ��ادة خلق التج ��ارب الإيجابي ��ة .يمكن
للمرء �أن يتكيف م ��ع �أ�شياء كثيرة .وقد ر�أى البع�ض
ف ��ي ذلك فر�صة لتغيي ��ر �أ�سلوب حياته ��م بينما �شكك

�آخرون في معن ��ى وجودهم  .كان الحظرالأول نوع ًا
م ��ن التجربة ال�سحري ��ة �أما اليوم فالأم ��ر مختلف �إذ
ن�شع ��ر بتعب �أخالقي متزاي ��د ب�سبب نق�ص الحريات
التي تثقل كاهلنا.
*ه��ل يمك��ن �أن ي�ساعدن��ا الت�أم��ل بطريق��ة
ملمو�س��ة للغاي��ة للتغل��ب عل��ى ه��ذه الأزم��ة
ً
أخالقيا؟
�

 الت�أمل هو مدر�سة حكمة تعلمنا �أال نجعل �سعادتناتعتم ��د على �أح ��داث ال يمكن ال�سيط ��رة عليها .وهذا
ي�سمح لنا ب�إلقاء نظ ��رة �أخرى على العالم والأ�شياء.
قب ��ل كل �ش ��يء  ،ي�سم ��ح لنا بالحف ��اظ عل ��ى ال�صفاء
والف ��رح  ،والبحث داخل �أنف�سنا عن الموارد الالزمة
للحف ��اظ عل ��ى ال ��روح المعنوية ف ��ي مواجهة موقف
محبط.
*يمكنن��ا �إذن �أن نك��ون �سع��داء ف��ي وقت مثل
هذا؟

 يمكننا ذل ��ك دون �أن يعتبر المباالة من قبلنا� .سوءح ��ظ الم ��رء – على �سبيل المثال  -ل ��ن يغير م�صيبة
العالم .بينم ��ا �سعادتي و�سلمي الداخل ��ي لهما ت�أثير
على الآخرين .تجربت ��ي في المتعة والفرح يمكن �أن
ت�ساع ��د الآخرين  ،لأن ال�سع ��ادة والفرح معديان ،فال
ت�شع ��ر بالذنب حيال كونك بخير في عالم يمر ب�أزمة.
لكن علي ��ك �أي�ض ًا �أن تظ ��ل منتبه ًا للآخري ��ن مع العلم
�أن ��ه ال يمكن ��ك م�ساعدته ��م �إال �إذا كنت ف ��ي �سالم� .إنه
ي�شب ��ه �إلى ح ��د ما مهمة ك ��وادر الرعاي ��ة الطبية فاذا
كان ��وا م�ستائين  ،فلن يكون ��وا قادرين على م�ساعدة
الآخرين ب�شكل �صحيح..
عن �صحيفة ( ايكو) الفرن�سية
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ح ّلت منا�سبة اليوم العالمي لمكافحة الف�ساد  .منا�سبة ت�أتي في �أعقاب �إنت�شار جائحة كورونا وبما تحمله من تداعيات
�سلبية �أو خطيرة  .دعوة �شاملة �أعلنتها ووجهتها الأمم المتحدة �إلى الحكومات  ،م�ؤ�س�سات الأعمال  ،منظمات المجتمع
المدني وللمجتمعات وللأفراد لت�أكيد االلتزام بالعمل الجماعي الم�شترك من �أجل �إنهاء ت�أثيرات الف�ساد المدمرة لحياة
ال�شعوب في كل �أنحاء العالم ومنهم �شعبنا ال�صابر المحت�سب� .ضمن هذا المنظور  ،ك�شفت لنا جائحة كورونا وجود فجوات
�ضعف في الطرق التي تبذلها الحكومات في مجاالت الإنفاق من الم�صادر المالية مقترنة ب�شكل وثيق ن�سبي ًا مع حقل
�صناعة �إتخاذ القرارات لمواجهة ظروف الأزمات الطارئة – ال�ستراتيجية

في الب�صرة
الطماطة ّ
تهدد النفط

�أين العراق من اليوم العالمي لمكافحة الف�ساد؟


طالب عبد العزيز

انفجرت �ش ��م�س الب�ص ��رة اليوم على مزارعي الطماطة يف الزبري
و�س ��فوان ،بالب�ص ��رة وهم يقطعون الطريق وطريق النفط العام،
ب�س ��ياراتهم املحمل ��ة ب� �ـ  800ط ��ن ،ه ��و جمم ��وع م ��ا يجنونه من
مزارعه ��م يومي� � ًا ،الكمي ��ة الهائلة ه ��ذه ،تغطي حاج ��ة العراق من
ال�ش ��مال اىل اجلنوب ،ومباليينه الأربعني ،لكنَّ �آلية الف�س ��اد التي
تتحك ��م يف مفا�ص ��ل الدول ��ة طالته ��م ،و�أدت اىل انخفا�ض �أ�س ��عار
املح�ص ��ول الرئي�س هذا اىل م�س ��توى �أدنى ي�صل اىل  2000دينار
لل�صندوق الواحد زنة  30كغم ،ب�سبب �إطالق عملية اال�سترياد من
�إيران يف منافذ كرد�س ��تان ،الأمر الذي عر�ض ��هم خل�س ��ارات مالية
كبرية غري حم�سوبة النتائج بعد.
ال �أحد ي�شعر مبعاناة املزارع �إال من كابد �أعمال الفالحة ،ذاك ،ظل
يباك ��ر �ش ��مو�س الله ،وهي تتقلب موجع ًة يف الأفق الف�س ��يح ،فهي
تنفج ��ر بوجهه كل يوم ،مثل �ش ��عل من �ض ��رام ،يف الربية الظاملة،
حترق ج�س ��ده يف ال�ص ��يف ،وتقر�ض �أي ��ام عمره ب ��رد ًا وزمهرير ًا
يف ال�ش ��تاء ،هناك ،حيث ظل ينتظر الأيام والأ�س ��ابيع وال�ش ��هور،
�آم ًال �أن ميلأ الله هميانه ثانية تعوي�ض� � ًا عم ��ا �أنفقه من املال،وع ّما
عاناه من اجلوع واحلاجة وال�س ��هر ،لذا مل يجد ه�ؤالء و�س ��يلة �إال
التظاه ��ر واالحتجاج يف تقاطع الزبري الرئي�س ،الذي تتوزع منها
الط ��رق ،باجتاه مناب ��ع و�آبار النفط يف ال�ش ��عيبة والرميلة ،واىل
موانئ الت�صدير واال�سترياد يف �أم ق�صر وخور الزبري.
ومعلوم �أن الرب ّية الوا�س ��عة هذه هي من �أق�س ��ى بقاع اجلغرافيا
يف اجلنوب العربي ،حيث ت�ص � ُّ�ب ال�ش ��م�س حممها �أ�شهر ًا ثمانية،
يف ال�س ��نة ،وحي ��ث يك ��ون ال�ش ��تاء ب ��ارد ًا قار�ص� � ًا ،مثلج� � ًا ،ومبا
ي�ستوجب تغطية امل�ساحات املزروعة بالفر�ش البال�ستيكية ،غالية
الأثمان ،و�سط اجواء من ال�صرب واالنتظار والكلف املالية املهلكة،
كل ذلك من �أجل مو�سم يرجو فيه املزارعون والفالحون والأجراء
الله واحلكومة �أن يكون كما توقعوا ،وح�س ��بوا له ،و�أن ين�ص ��فهم
امل�س� ��ؤولون يف مو�س ��م جنيه ،لكنَّ احلال هذه ظلت تتكرر �سنوي ًا،
مبا ي�شبه امل�ؤامرة �ضدهم.
ومن ��ذ �أم ��د بعي ��د والأر�ض هذه ،تنت ��ج �آالف الأطنان �س ��نوي ًا من
الطماطة ،املح�صول الرئي�س يف املائدة العراقية ،ف�ض ًال عن الب�صل
والث ��وم والبطيخ وغ�ي�ره ،دون �أن تفكر احلكوم ��ات املتعاقبة يف
و�سيلة حتمي ال�شريحة املنتجة هذه ،وحمايتهم مما يتعر�ضون له
من خ�سائر �سنوي ًا ،على خالف ما تفعله دول كثرية مبا فيها �إيران،
الت ��ي تعمل ب�آلية عملية ،غاية يف ال�ض ��بط واالنتظ ��ام ،فاحلكومة
هن ��اك تق ��وم ب�ش ��راء املحا�ص ��يل الزراعي ��ة كله ��ا ،مبا فيه ��ا التمر
والطماط ��ة واخل�ض ��ار والفاكه ��ة ،ومن ث ��م ت�س ��ويقها اىل الداخل
واخلارج ،وب�أ�سعار تراعى فيها حاجة املزارع وامل�ستورد ،بوجود
م�صانع التعليب الكثرية ،التي تقوم بت�صنيع الفائ�ض منه.
التخب ��ط والف�س ��اد واالرجت ��ال وتقاطع القرارات بني كرد�س ��تان
واحلكوم ��ة الفدرالي ��ة ،وعدم وج ��ود �آليات عمل م�ش�ت�ركة ،تتفهم
حاجة ال�س ��وق وتراعي ا�س ��تقرار االقت�صاد الوطني وراء اخلراب
هذا كل ��ه ،الذي لن يكون املزارع املت�ض ��رر الوحيد فيه� ،إمنا البالد
ب�أ�سرها.
�ش ��بكة املافي ��ات الت ��ي تعم ��ل على وفق م�ش ��يئتها يف اال�س ��ترياد
والت�ص ��دير ،والتي تدار من قبل �أحزاب وع�ص ��ابات و�شخ�ص ��يات
ناف ��ذة يف الدولة اخذت تقر�ض �س ��لطة الدولة ،مب ��ا �أفقدها القدرة
عل ��ى �أي معاجل ��ة ،فاخلور وال�ض ��عف واملنفعة ال�شخ�ص ��ية �ص ��فة
امل�س� ��ؤول يف املفا�ص ��ل �أجمعه ��ا ،ويف ع�ص ��ب االقت�ص ��اد يتمحور
ال�سوء كله.

م ��ن هن ��ا  ،البد لن ��ا من �إعط ��اء نظ ��رة تقييمية عامة
ومراجع ��ة تف�سيري ��ة خا�ص ��ة للموق ��ف الدول ��ي
والوطن ��ي م ��ن ا�ستم ��رار تج ��ذر الف�س ��اد وتداعياته
الخطي ��رة على المجتم ��ع الدولي م ��ع �إهتمام خا�ص
بال ��دور العراقي من مجابهة الف�ساد ب�إعتباره الوجه
الثاني للعملة التي يج ��ب �أن تت�ضمن حرب ًا �ضرو�س
�ضد مظاهر التخلف وظاهرة االرهاب الخطيرة.
�إن الر�ؤية ال�ستراتيجي ��ة المحددة ل�سمات و مخاطر
الف�س ��اد ح� �دّد �إطاره ��ا الع ��ام االمي ��ن الع ��ام لالم ��م
المتح ��دة ال�سي ��د �أنطوني ��و غوتيري� ��س ف ��ي �أعقاب
�إنت�شار جائحة كورونا  ،كما يلي :
" الف�س ��اد �إجرامي  ،غير �أخالقي وقمة الخيانة للثقة
العام ��ة  ،ويع ��د �أكثر �ض ��رر ًا في وقت االزم ��ة –كما
يخبرها العالم من معاي�ش ��ته لجائحة كورونا . -19
�إن اال�ستجابة للفيرو�س تخلق فر�صا جديدة ت�ستغل
ال�ض ��عف الناجم عن اال�شراف ال�ضعيف وعدم كفاية
ال�شفافية وتحويل �إتجاه النفقات بعيد ًا (عن �أهدافها
ال�صحيحة) في �أحلك �س ��اعة �إحتياج ال�شعب االعظم
له ��ا" .التوج ��ه ال ��ذي عب ��ر عن ��ه االمين الع ��ام لالمم
المتح ��دة ي�ؤك ��د �أن الف�س ��اد ق ��د يج ��د مج ��اال حيويا
�إ�س ��تثنائي ًا النتعا�شه كلما جابه العالم �أزمات خطيرة
كجائحة كورونا �أو التغيير المناخي وغيرها .الأمر
المالحظ ب�ص ��ورة وا�ض ��حة �أن من دواعي االهتمام
العالمي  -ال�شعبي بمكافحة الف�ساد تمكن م�س�ؤولين
م ��ن الدرجات العلي ��ا الحكومية في م�ؤ�س�س ��ات دول
نامية عديدة من ا�ستالب فر�ص �شعوب تتجه �أنظارها
�إلى م�س ��تقبل تنمية ب�ش ��رية م�س ��تدامة .لذا كان البد
لدول العالم (من �ض ��منها العراق) �أن تتخذ �إجراءات
مهمة هدفها معالجة حالة التدهور ال�ص ��حي الطارئة
تجنب� � ًا النهي ��ار االقت�ص ��اد العالمي م ��ع كل مايحمله
م ��ن تداعيات �س ��لبية مدمرة لإقت�ص ��ادنا الذي يعاني
�أ�صال من �أمرا�ض الدولة الريعية المعتمد اقت�صادها
بن�سبة التقل عن  95%على النفط مدخو ًال �أ�سا�سيا
لموازنتها ولدخلها ال�س ��نوي في حي ��ن �أن دو ًال عدة
 ف ��ي منطق ��ة الخلي ��ج العربي وفي غيره ��ا من دولالعال ��م المتق ��دم �أو الأخذ ف ��ي الت�ص ��اعد التنموي -
�إتجهت �ص ��وب تقليل قيم مدخوالت ال ��دول الريعية
م ��ن النفط �أوغي ��ره من م ��وارد الدول ��ة المهمة التي
تعتم ��د على الوق ��ود االحفوري (نفط وغ ��از طبيعي
وفح ��م حجري) قيا�س� � ًا �إلى تنمية قطاع ��ات �إنتاجية
�أ�سا�سية �أخرى  .دول العالم حقيقة يفتر�ض �أن تكون
تعاف قوية
نظري ًا وعملي ًا حري�صة على تحقيق حالة ٍ
من خالله ��ا تتخذ حكوم ��ات الدول �إج ��راءات رادعة
لمن ��ع ومجابه ��ة حاالت الف�س ��اد والر�ش ��ى �أو التلك�ؤ
في �إنجاز الم�ش ��روعات اال�س ��تثمارية (بكل انواعها
وم�س ��توياتها الإداري ��ة ) ،ترتيب� � ًا على ذل ��ك  ،نبهتنا
تداعيات �أزمة جائحة كورونا على �ض ��رورة �إنعا�ش
وتنمية الحماية الم�ستدامة للم�صادر االقت�صادية –
المالي ��ة العامة للدولة من خالل و�ض ��ع حد للتدفقات
المالية غير الم�ش ��روعة باعتبارها "م�س� ��ألة حياة �أو
موت"  .و�ضع �س ��لبي كهذا �إن �أ�ستمر �سي�سمح �أي�ض ًا
بقي ��ام بع�ض ال ��دول بمقاي�ض ��ة االلتزام  ،الإ�ش ��راف
والمحا�س ��بة ال�ش ��ديدة للفا�س ��دين �أوحت ��ى لغي ��ر
الكفوئي ��ن مقاب ��ل تحقيق �إنج ��ازات �س ��ريعة مثيرة
لالنتب ��اه الدعائي �أكثر منه االعالمي ال�س ��ليم  ،الأمر
ال ��ذي يوف ��ر ب ��دوره فر�ص� � ًا مهمة لإنت�ش ��ار الف�س ��اد
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وتغلغل ��ه في مفا�ص ��ل الدولة الحيوي ��ة  .لي�س الأمر
بعي ��د ًا ع ��ن م ��ا يحدث م ��ن وقائع �س ��لبية ف ��ي الدول
النامي ��ة "المتخلف ��ة" الآيل ��ة النهي ��ار م�ؤ�س�س ��اتها
ال�ش ��رعية ومنها العراق .ترتيب ًا على ما تقدم � ،أ�شار
الأمي ��ن الع ��ام للأم ��م المتح ��دة �إل ��ى �أهمية ت�س ��ليط
ال�ض ��وء على مفهومي التعافي والنزاهة ب�إعتبارهما
اليمثالن فقط عنوان ًا لليوم العالمي لمكافحة الف�ساد
بل ي�شكالن �إجراءات فاعلة للتخفيف من حدة الف�ساد
ما يعني بال�ضرورة توفر �إمكانية �إيجابية لإنعا�ش و
تنمية الم�سار االقت�ص ��ادي تو�ص ًال لبناء الدول على
�أ�س ���س ر�ص ��ينة .في �ض ��وء ذلك يمكننا الإ�شارة �إلى
�أتف ��اق تم م�ؤخر ًا بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية
 Development Program - UNDPومكت ��ب
رئي�س الوزراء العراقي في ت�أكيد تع�ض ��يد ال�ش ��راكة
بينهم ��ا من �أج ��ل منع ومكافحة الف�س ��اد ف ��ي العراق
من خالل توقيع مذك ��رة للتفاهم Memorandum
( of Understanding –MoUغي ��ر ملزمة لكنها
التزام مهم) لتنمية المحا�س ��بة  ،ال�ش ��فافية والنزاهة
ف ��ي القطاعي ��ن الع ��ام والخا� ��ص .ت�أت ��ي مث ��ل ه ��ذه
التطورات في �أعقاب جهود حثيثة �سبق و�إن قام بها
فريق تابع لبرنامج الأم ��م المتحدة للتنمية لمجابهة
الف�س ��اد في م�ؤ�س�س ��ات حكومية وغير حكومية على
ال�ص ��عيدين الفدرال ��ي و�ض ��من �أقلي ��م الك ��رد – ف ��ي
�شمالي العراق � .Kurdish Region of Iraqضمن
هذا ال�سياق �أت�ض ��ح لنا من خالل متابعة وقراءة لغة
الأرقام وا�س ��تقراء الوقائع والتع ��رف على الحقائق
المو�ض ��وعية �أن حاالت الف�س ��اد ت�ست�شري في عموم
العراق ولكنها �س ��تتقل�ص م�س ��تقب ًال �إذا ما تم �إحداث
نقلة نوعية في المجاالت التالية :
 .1برامج دعم التنمية الإن�سانية
 .2تحقق درجات عالية من ال�شفافية والنزاهة
 .3ت�أ�س ��ي�س خط ��ط ناجعة م ��ن �أجل مكافح ��ة الفقر
والف�ساد مع ًا.
 . 4تمكين المر�أة  . .و�أخيراً
. 5تدعيم وا�س ��تدامة �أدوارال�ش ��باب في م�ؤ�س�س ��ات
المجتمع المدني .
عناوين وال�ش ��ك بارزة ت�س ��ترعي االنتب ��اه نظر ًا لما
تحمل ��ه من �إنعكا�س ��ات وتداعيات لأنج ��ازات يتوقع
�أن تنجز على الأر�ض ب�ص ��ورة م�شروعات تنموية–
هذا �إذا ح�س ��نت نوايا �صناع القرار وتوفرت الإرادة
ال�سيا�س ��ية القوي ��ة لتحجيم ال�ص ��راعات ال�سيا�س ��ية
تر�س ��يخ ًا لأ�س ���س الحك ��م الر�ش ��يد اله ��ادف لتقلي�ص
الفج ��وة المت�س ��عة لع ��دم الم�س ��اواة االجتماعي ��ة
– االقت�ص ��ادية بي ��ن م ��ن يملك ��ون الكثي ��ر والذين
الينال ��ون �إال الفت ��ات �أو ما يقارب ذل ��ك وهم الغالبية
م ��ن ال�س ��كان .ه ��ذا �إ�ض ��افة لأهمية االهتم ��ام بجملة
مهام منها  :عجالة تح�س ��ين و�صول �أف�ضل الخدمات

���س��ف��راء و���س��ي��ا���س��ة خ��ارج��ي��ة
عنوان ال�سيا�سة الخارجية لكل دولة يُترجم من خالل الأدوات والو�سائل المتبعة
من قبل الدولة تجاه النظام العالمي ومن خاللها يتم قيا�س تعاطي هذه الدولة
مع ال�سيا�سة الدولية ب�شكل عام ،وعند الحديث عن ال�سيا�سة الخارجية لهذه
ابتداء من
الدولة �أو تلك بال�ضرورة هنالك عناوين مهمة يتم التركيز عليها
ً
انتهاء بالبعثة الدبلوما�سية المبتعثة من قبلها ،بالإ�ضافة للأمور
�صانع القرار
ً
والق�ضايا الداخلية التي تحتم على �سبيل المثال اختيار الدولة لرجاالتها من ذوي
الخبرة والكفاءة والدراية بال�سيا�سة العالمية وكيفية ربط العالقات وفهم العمل
الدبلوما�سي

ف ��ي قطاع ��ات تنموية ما يخف ��ف من الآالم ال�ش ��ديدة
التي تعاني منها فئات �ض ��عيفة �أومعر�ض ��ة للمخاطر
 Vulnerable Groupsمن �شعوب العالم التجد ما
ي�شد �أزرها خالل فترة جائحة كورونا �أو ماورائها.
�ض ��من ه ��ذا الت�ص ��ور لال�ص�ل�اح  ،وف ��رت الأم ��م
المتحدة جل�س ��ة خا�ص ��ة لمكافحة الف�ساد General

ه ��ذا �إل ��ى جان ��ب معرف ��ة خفاي ��ا ال�سيا�س ��ة
والتع ��رف على ال ��دول المبتعثين لديها على
�أمل �أن يخرج عملهم ذي الإطار الدبلوما�سي
على اتم وجه ،فاغل ��ب الدول التي عمل على
تر�صين �سيا�ستها الخارجية تعتمد على فرق
مدركة للمخاطر والتحديات التي تحيط بها
وله ��م القدرة على خلق الخي ��ارات والبدائل
التي ت�س ��اهم ف ��ي تعزي ��ز العمل ال�سيا�س ��ي
الخارج ��ي ،ال�س ��يما و�إن ه ��ذه الف ��رق تكون
مدرك ��ة �أن النظامي ��ن الإقليم ��ي والدول ��ي
ُ�صاغ وفق �ستراتيجيات التوازن والتناف�س
واال�ستقرار وال�صراع ولكل مفهوم من هذه
المفاهيم دوره في مرحل ��ة من مراحل مهمة
وح�سا�سة يتطلبها النظام.
بالتال ��ي ف ��ان العم ��ل ال�سيا�س ��ي الخارج ��ي
وم ��ا حوله يتطل ��ب االبتع ��اد عن الم�ص ��الح
ال�ض ��يقة الت ��ي بال�ض ��رورة ال ت�ص ��ب ف ��ي
م�ص ��لحة الدولة ال بل ت�ض ��ر بها في مختلف
التفا�ص ��يل ،فهن ��اك دول تبتعث �شخ�ص ��يات
متخ�ص�صين ب�ش� ��ؤون الدول المراد التعامل

العام ��ة لم�س ��تحقيها  ،تدعي ��م ا�س ��تقاللية وحيادي ��ة
القانون – الق�ض ��اء  ،و�أخير ًا  ،خلق مجتمع ال�صمود
والتحدي لإعادة الثقة بين المواطنين والم�ؤ�س�سات
العامة على الم�س ��توى ال�س ��تراتيجي  .كما ويح�سن
االنتب ��اه ونح ��ن على �أعت ��اب �أول خط ��وات التعافي
م ��ن الجائح ��ة �أن يرك ��ن نح ��و "تمكي ��ن الع ��راق"
 Empoweringك ��ي يلع ��ب دور ًا حيوي ًا ت�ش ��اركي ًا
�سيا�س ��ي ًا – دبلوما�س ��ي ًا -مهني ًا – �ص ��حي ًا  -قانوني ًا
�إل ��ى جان ��ب دول العال ��م النامي والمتقدم تو�ص�ل�اللع�ل�اج المنا�س ��ب وال ��كاف من الأم�ص ��ال الم�ض ��ادة
للجائح ��ة وغيرها من �أزمات مزمنة .علم ًا ب�إن الدول
المتقدم ��ة مقارن ��ة بال ��دول النامية تتمت ��ع ب�إمكانات
مالي ��ة وتقنية كبيرة ج ��د ًا تتيح لها �إمكانية ت�س ��ارع
وا�س ��عة للتطور التقني ول�ش ��راء الأم�ص ��ال بكميات
كبي ��رة ج ��د ًا على ح�س ��اب ما ق ��د يتوفر ل ��دول العالم
النام ��ي  .مرحلة يج ��ب �أن ننبه لها م�س ��بق ًا كونها قد
ت�ش ��وبها عمليات ف�س ��اد تمار�س ��ها جماعات �أو �أفراد
يفتق ��دون للح�س ولل�ض ��مير الإن�س ��اني حيث قد تتم
المتاجرة غير الم�ش ��روعة مثال باالم�صال او االدوية
وغيره ��ا .ن�أم ��ل بح ��ق �أن اليحدث ذلك ف ��ي المنطقة
العربي ��ة ومنه ��ا الع ��راق م ��ن خ�ل�ال �إج ��راء مراقبة
�ص ��حية – قانونية – اقت�ص ��ادية –مالية و�سيا�سية
�ش ��املة ودقيق ��ة تقني ًا  .هذا وكي التبق ��ى االلتزامات
القانوني ��ة الدولي ��ة في مكافحة الجائح ��ة حبر ًا على
ورق البد من تعبئة طاقات كل ال�ش ��رائح االجتماعية
وخا�ص ��ة الفئات عالي ��ة التخ�ص ���ص والمثقفة للقيام
ب�إ�صالحات مفتاحية يمكن �إجمالها وفق ًا لما يلي :
�أو ًال� :إعتم ��اد ال�ش ��فافية ف ��ي التع ��رف عل ��ى ملكي ��ة
ال�شركات والم�ؤ�س�سات:
من ��ذ الإعالن عن ما يعرف ب�أوراق بنما Panama
 Papersف ��ي ع ��ام  2016ونح ��ن نج ��د �أ�شخا�ص� � ًا
يحتل ��ون مراك ��ز مرموقة في دولهم ينتهزون فر�ص� � ًا
مالئم ��ة �سيا�س ��ي ًا – اقت�ص ��ادي ًا و�أمني� � ًا لنق ��ل �أموال
�أو �أر�ص ��دة م�ص ��رفية من م�ص ��ادر مودعة في دولهم
الأ�صلية �إلى �أ�صقاع المناطق الحرة عبر المحيطات
 World offshore areasليت ��م �إيداعه ��ا ف ��ي
ح�س ��ابات التحمل واجه ��ات ا�س ��تثمارية معروفة �أو
(وهمي ��ة) الكثي ��ر منه ��ا ال تخ�ض ��ع ل�ض ��رائب عالي ��ة
ب ��ل وتعتبر جزء ًا من عمليات ف�س ��اد وغ�س ��يل �أموال
محرم ��ة قانون� � ًا  .م ��ن هنا ،تعال ��ت نداءات �ش ��رائح
متعددة من ال�شعوب الفقيرة �أو المغلوب على �أمرها
والت ��ي تعاني �أ�ص�ل ً�ا م ��ن تده ��ور �إقت�ص ��ادي بطلب
تفعيل الدور الق�ض ��ائي المميز للقيام بمحا�س ��بة من
يمتلكون �أموا ًال وعقارات �ض ��خمة في "مناطق حرة
عب ��ر المحيطات" .م�ص ��ادر دخ ��ل يمكن �أن ت�ض ��حى
م�شروعة وتدر منافع جمة ل�سكانها لو تم ا�ستثمارها
وطني� � ًا مث�ل ً�ا في القط ��اع ال�ص ��حي – الإن�س ��اني �أو
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 Corruption – UNGASSهدفه ��ا �إح ��داث
التغيير االيجابي المن�ش ��ود (من خالل تعزيز �أدوار
القادة االكاديميين  ،وقادة المجتمع المدني �إ�ض ��افة
ال ��ى قيادات نقاب ��ات و�إتحادات العم ��ال والمحامين
والطلب ��ة وغيرهم) بهدف التحقق م ��ن تطبيق مبد�أ
ال�ش ��فافية  Transparencyللتع ��رف عل ��ى الملكية
الأ�ص ��لية لل�ش ��ركات والم�ؤ�س�س ��ات بالتزام ��ن م ��ع
�إجراء �إح�ص ��اء وت�س ��جيل دقيق ��ة ن�س ��بي ًا لإيراداتها
ك ��ي تخ�ص ���ص للنفع الع ��ام ولي� ��س لأحت ��كار القوة
االقت�ص ��ادية.على ر�أ� ��س قائم ��ة ه ��ذه الم�ؤ�س�س ��ات
�ش ��ركات االت�ص ��ال المعروف ��ة عالمي� � ًا والت ��ي تجني
�أرباح� � ًا وفي ��رة مقارن ��ة ب ��دول �ض ��عيفة – و�ص ��لت
لمرحلة الف�ش ��ل االقت�صادي – المالي – ال�سيا�سي –
االقت�صادي والجيو�سيا�سي.
ثانيا� :ض ��رورة االلت ��زام بتطبي ��ق العدالة ب ��د ًال من
اللجوء للح�صانة
�إذا تمكن ��ا م ��ن رف ��ع الغط ��اء ع ��ن َمن �س ��رق �أموال
مجتمعاتن ��ا يبرز �س� ��ؤال مهم  :هل �س ��يواجه ه�ؤالء
ال�سارقون حكم القانون ؟ من ا�ستقراء �أو�ضاع الدول
ومنه ��ا العراق يت�ض ��ح �أن تطبيق الأنظم ��ة الوطنية
للعدال ��ة مازال ��ت بعي ��دة كل البع ��د ع ��ن �أن تخ�ض ��ع
ر�ؤو�س الف�س ��اد الكبي ��رة ما يجعل ه�ؤالء ي�ش ��عرون
بم�أمن م ��ن المالحقة القانونية – الق�ض ��ائية �أوحكم
القانون  .علم ًا ب�إن الإطار القانوني للمحا�س ��بة رغم
توف ��ر الت�ش ��ريعات والأنظمة واللج ��ان التي تالحق
الفا�س ��دين مازالت ت�س ��ير بخطى �س ��لحفاتية بطيئة
جد ًا مقرونة بتقنيات تقليدية الجدوى منها  .بالطبع
الينطبق الأمر مثال على دول حققت نتائج باهرة على
�صعيد محا�سبة المق�صرين والفا�سدين مثل ماليزيا ،
�س ��نغافورة  ،كوريا الجنوبية  ،الدول اال�سكندنافية
ودول منطق ��ة البا�س ��يفيكي الجنوب ��ي (ا�س ��تراليا
ونيوزلن ��دة) وغيره ��ا� .إن توفر الإرادة ال�سيا�س ��ية
الحازم ��ة ف ��ي الع ��راق �س ��يقلل وال�ش ��ك م ��ن ح ��االت
الف�س ��اد ال�سيا�سي -االقت�ص ��ادي – المالي واالداري
�إلى درجة كبيرة جد ًا .علم ًا ب�إن الق�ض ��اء على الف�ساد
القيمي – الأخالق ��ي والديني �أو التخفيف من حدته
يحت ��اج لجهود فكرية وثقافية جمة كي يتحقق عملي ًا
 ،علم ًا ب�إنه وفي الجل�س ��ة الخا�ص ��ة للجمعية العامة
للأمم المتح ��دة تمت الموافقة على ت�ش ��كل فريق من
مجتمع الخبراء المتخ�ص�ص ��ين يع ��رف بقوة المهام
الخا�ص ��ة Special Tasksالت ��ي يعهد �إليها درا�س ��ة
الخي ��ارات المتوف ��رة للم�ض ��ي قدم ًا بتحقي ��ق العدل
االجتماعي – االقت�صادي .من �ضمن المهام الموكلة
له ��ذه القوة تقدي ��م تعريف قانوني جام ��ع لمايعرف
بالف�ساد العظيم� Grand Corruptionأو مايعرف
بالف�س ��اد ال�س ��تراتيجي Strategic Corruption
الذي يغطي ممتلكات وح�ص�ص مالية كبرى تقبع في
م�صارف م�ش ��بوهة غير موثوق بها �أو لدى محطات
ا�ستثمارية دولية ي�شوبها مناخ الف�ساد .

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

معها �سواء كانوا �أ�ساتذة في التاريخ ملمين
بتاري ��خ تلك ال ��دول �أو �أ�س ��اتذة �سيا�س ��ة �أو
اقت�ص ��اد �أو خب ��راء بعل ��م االجتم ��اع وعل ��ى
عل ��م بالتكوين ��ات االجتماعي ��ة و�أ�س ��اتذة
ومخت�ص ��ين بالنظ ��م ال�سيا�س ��ية ال ��خ،...
فهي ال تخ�ض ��ع للمح�س ��وبية والمحا�ص�صة
والتقا�سم لأن النتيجة لهذا العمل هو تمثيل
الدول ��ة ورعاي ��ة م�ص ��الحها في تل ��ك الدولة
ولي� ��س رعاية م�ص ��الح هذا الح ��زب �أو ذاك،
والتج ��ارب عدي ��دة �إذا م ��ا �أردن ��ا �أن ندق ��ق
في تفا�ص ��يل ه ��ذه الق�ض ��ايا لم ��ا تحمله من
ح�سا�س ��ية عالية لأنه يت�ض ��من مجموعة من
الأه ��داف والعوامل وال�س ��تراتيجيات التي
يت ��م ر�س ��مها من قبل �ص ��انع الق ��رار وفريقه
وه ��ذا ف ��ي الح�ل�ات الطبيعية او ف ��ي الدول
الت ��ي ت�ش ��هد ا�س ��تقرار ًا �سيا�س ��ي ًا وفكري� � ًا
و�أخالقي ًا في هذا الجانب.
من ��ذ التا�س ��ع م ��ن ني�س ��ان ولغاي ��ة اللحظ ��ة
والعراق ي�شهد اختال ًال و�ضعف في �سيا�سته
الخارجية وحتى قبل هذا التاريخ البل �أثرت

�سيا�س ��ته الداخلية عل ��ى الخارجية بدرجات
عالية ،و الت�أكيد على عملية التدوير (تدوير
المنا�ص ��ب) ف ��ذات الأ�س ��ماء وذات التخب ��ط
فم ��ا �أن تنته ��ي واليت ��ه البرلماني ��ة حتى تم
ابتعاث ��ه ك�س ��فير وم ��ا �أنج ��ز مهام ��ه كوزير
حتى ت�س ��نم من�ص ��ب ملحق بالرغم من ف�شل
البع�ض منهم في �إدارة �ش� ��ؤون م�ؤ�س�ساتهم،
بالتالي الذي ح�صل ان ما بعد العام 2003
كان ��ت الآم ��ال معلقة عل ��ى ان يك ��ون العراق
�أكثر ا�ستقرار ًا في هذا الجانب وي�سير وفق
قيا�س ��ات منطقية وعلمية تعم ��ل على تعزيز
الم�ص ��لحة الوطنية ابتدا ًء من اتخاذ القرار
انته ��ا ًء بتنفي ��ذه ،لك ��ن الواقع اثب ��ت عك�س
ه ��ذا التوق ��ع بع ��د �أن �س ��ار وفق مقت�ض ��يات
الم�ص ��الح ال�ضيقة التي ا�ض ��رت بالم�صلحة
العراقي ��ة وفي العديد من المحافل ال بل كان
دور البعثات الدبلوما�سية العراقية �ضعيف
ج ��د ًا ي ��كاد يكون مخج�ل ً�ا بحج ��م دولة مثل
الع ��راق ،بعد �أن انتهج ��ت الأحزاب الحاكمة
�سيا�س ��ة المح ��اور والكي ��ل بمكيالي ��ن وبعد

�أن هيمن ��ت عل ��ى تفا�ص ��يل مهم ��ة وخط ��رة
جعل ��ت من العراق �أ�ض ��عف م ��ن �أن يكون له
دور �سيا�س ��ي �أو حتى ثقاف ��ي في العديد من
مناط ��ق العال ��م ،حتى بات توزي ��ع وابتعاث
البعث ��ات الدبلوما�س ��ية يتم م ��ن خالل نظام
المحا�ص�ص ��ة والتزكي ��ة بعي ��د ع ��ن الخب ��رة
والدراي ��ة بالعمل ال�سيا�س ��ي الخارجي� ،إن
م ��ا تفعله الأحزاب المتنفذة من كل الأطراف
يع ��د جريم ��ة بح ��ق الع ��راق و�سيا�س ��ته
الخارجي ��ة الت ��ي �س ��تكون بالت�أكي ��د ال نف ��ع
منه ��ا طالما ما زالت تنظ ��ر �إلى هذه المواقع
عل ��ى �أنها ح�ص ��ة ال بد من �أن تتمت ��ع بها� ،إن
ابتعاد ذوي الخبرة والكفاءة بق�ص ��د حزبي
ع ��ن �س ��احة العم ��ل الخارجي الدبلوما�س ��ي
العراق ��ي �س ��يجعل بال�ض ��رورة �سيا�س ��ته
الخارجي ��ة متعث ��رة و�ض ��عيفة وبائ�س ��ة
ك�سيا�س ��ته الداخلية التي �ألقت بظالل ف�شلها
على كل الم�ش ��اهد خ�صو�ص ًا �إذا ما ا�ستمرت
المنا�صب الخارجية تخ�ضع لعملية التوزيع
العائلي الحزبي.

محاكمة ترامب
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نيوزويك :فريق ترامب القانوني يخطط للتركيز على ا�ستهداف الديمقراطيين لحرية التعبير

غمو�ض �شكل حماكمة ترامب مبجل�س ال�شيوخ
بعد رف�ضه الإدالء ب�شهادته
 متابعة :املدى
قبل �أيام قليلة من بدء العزل..
الغمو�ض ي�سيطر على �شكل
حماكمة ترامب الثانية مبجل�س
ال�شيوخ ..الرئي�س الأمريكي
ال�سابق يرف�ض الإدالء ب�شهادته..
وفريقه القانوين يخطط للرتكيز
على ا�ستهداف الدميقراطيني
واتهامهم مبحاكمة حرية التعبري

�أي ��ام قليل ��ة وتب ��د�أ حماكم ��ة الع ��زل الثاني ��ة
للرئي� ��س الأمريك ��ي ال�سابق دونال ��د ترامب،
و�س ��ط حماولة م ��ن الدميقراطي�ي�ن ملنعه من
ت ��وىل املن�صب جم ��دد ًا بع ��د �أن غ ��ادر البيت
الأبي� ��ض بالفعل ال�شه ��ر املا�ض ��ي .لكن تبدو
�إدانت ��ه �شب ��ه م�ستحيل ��ة يف ظل غي ��اب الدعم
املطل ��وب م ��ن اجلمهوري�ي�ن يف جمل� ��س
ال�شيوخ.
وقال ��ت �صحيف ��ة وا�شنطن بو�س ��ت �إن �شكل
حماكم ��ة ترام ��ب يف جمل�س ال�شي ��وخ يظل
غ�ي�ر وا�ض ��ح م ��ع رف� ��ض الأخ�ي�ر طلب� � ًا من

الدميقراطي�ي�ن مبجل� ��س الن ��واب ل�ل��إدالء
ب�شهادته.
وكان الدميقراطي ��ون ق ��د طلب ��وا من ترامب
الإدالء ب�شهادت ��ه ح ��ول دوره ف ��ى هج ��وم
ال�ساد� ��س من كانون الثاين عل ��ى الكابيتول
الأمريك ��ي ،وه ��ي الدع ��وة الت ��ي رف�ضه ��ا
م�ست�ش ��اروه على الفور ،والت ��ي ال تقدم �أي
م�ؤ�ش ��رات حول م ��ا �إذا كان �سيت ��م ا�ستدعاء
مزي ��د م ��ن الأ�شخا� ��ص ه ��ذا ال�شه ��ر خ�ل�ال
املحاكمة املقررة الأ�سبوع املقبل.
وكتب النائب الدميقراط ��ي جامي را�سكني،
مدي ��ر الع ��زل الرئي�س ��ي� ،إىل ترامب يدعوه
ل�ل��إدالء ب�شهادت ��ه لأن حماميي ��ه جادال حول
املزاع ��م ب�أنه �أثار مت ��رد ال�ساد�س من كانون
الثاين عل ��ى الرغم من وج ��ود �أدلة وا�ضحة
وكا�سحة ،بح�سب ما تقول ال�صحيفة.
ويج ��ادل مدي ��روا الع ��زل ف ��ى بن ��د اتهامهم
لرتام ��ب ب� ��أن الأخ�ي�ر ح ّر� ��ض عل ��ى �أعم ��ال
ال�شغ ��ب ب�شحذ م�ؤيديه بجن ��ون فى خطابه
ف ��ى ال�ساد�س من كان ��ون الثاين ،ومن خالل
الرتوي ��ج لأكاذي ��ب لأ�شه ��ر مفاده ��ا �أن فوز
باي ��دن يف انتخاب ��ات الرئا�س ��ة كان ي�شوبه
التزوير .كما اتهموا ترامب برف�ض امل�ساعدة

نيويورك تايمز:

بايدن يتجه لمنع ترامب من
تلقي �إحاطات ا�ستخباراتية

يف وقف الفو�ضى ،بل واال�ستمتاع بها وهو
ي�شاهدها حتدث على �شا�شات التلفزيون من
البيت الأبي�ض.
وكت ��ب را�سك�ي�ن يق ��ول :ل ��و رف�ض ��ت ه ��ذه
الدعوة ،ف�إننا نحتف ��ظ بكل حقوقنا ،مبا يف
ذلك احل ��ق يف �أن ن�ؤ�س� ��س يف املحاكمة �أنك
رف�ضت ال�شهادة مما يدع ��م ا�ستنتاج ًا �سلبي ًا
قوي� � ًا ب�ش� ��أن �أفعال ��ك وتقاع�س ��ك يف كان ��ون
الثاين .2021
ورد حمامي ��ا ترامب ديفيد �سكوين وبرو�س
كا�س�ت�ر يف خط ��اب عل ��ى م ��ا قال ��ه را�سكني،
وقاال �إنه ه ��ذه الدعوة حيلة دعائية وكرروا
حمور دفاعهم الأ�سا�س عن الرئي�س ال�سابق
ب� ��أن رف ��ع دع ��وى لع ��زل رئي� ��س �سابق غري
د�ستورية.وق ��ال متح ��دث با�س ��م ترامب يف
بيان �إن الرئي�س ال�ساب ��ق لن يدىل ب�شهادته
يف �إجراء غري د�ستوري.
وكان جمل�س النواب قد �صوّ ت لعزل ترامب
قب ��ل مغادرت ��ه ملن�صب ��ه ،ويتف ��ق كث�ي�ر م ��ن
خ�ب�راء القان ��ون على �أن ��ه ميك ��ن �أن يحاكم
رئي�س �سابق م ��ن قبل جمل�س ال�شيوخ حتى
بعد مغادرته من�صبه.
من ناحية �أخرى ،قالت جملة نيوزويك �إن

قال الرئي�س الأمريكي ،جو بايدن �أم�س
الأول اجلمعة �إنه �سيمنع �سلفه  ،دونالد
ترامب  ،من تلقي �إحاطات ا�ستخباراتية
ُتق ��دم تقليدي� � ًا �إىل الر�ؤ�س ��اء ال�سابقني
 ،قائ�ل ً�ا �إن ��ه ال ميكن الوث ��وق به ب�سبب
"�سلوكه اخلاطئ" حتى قبل هجوم 6
كانون الثاين يف مبنى الكابيتول.
وقال ��ت �صحيف ��ة "نيوي ��ورك تامي ��ز"
الأمريكي ��ة �إن ه ��ذه اخلطوة ه ��ي املرة
الأوىل الت ��ي يُ�ستبعد فيها رئي�س �سابق
م ��ن الإحاط ��ات الإعالمي ��ة ،والت ��ي يتم
تقدميه ��ا جزئي� � ًا عل ��ى �سبي ��ل املجاملة
وجزئي� � ًا للحظ ��ات الت ��ي يطل ��ب فيه ��ا

فر�ص ترام ��ب فى حماكم ��ة عزله مبجل�س
ال�شي ��وخ �ضئيلة ج ��د ًا وتب ��دو م�ستحيلة،
�إال �أن فريق ��ه القانونى عليه �أن يقدم دفاع ًا
برغ ��م ذل ��ك ،و�ستك ��ون خطته ��م مالحق ��ة
الدميقراطيني مبا�شرة.
وتتمح ��ور حماكم ��ة الع ��زل الثاني ��ة
ح ��ول م ��ا �إذا كان ��ت ت�صريح ��ات ترام ��ب
ع ��ن االنتخاب ��ات ق ��د �شجع ��ت العن ��ف يف
الكابيتول يف  6كان ��ون الثاين ،ولو متت
�إدانت ��ه� ،سيت ��م منع ��ه م ��ن ت ��وىل املن�صب
جمدد ًا.
وب ��د ًال م ��ن الرتكيز عل ��ى خط ��اب ترامب،
قال جا�س ��ون ميلر ،م�ست�شار بارز للرئي�س
ال�ساب ��ق� ،إن فريقه القان ��وين �سريكز على
�أن الدميقراطيني يحاولون حماكمة حرية
التعبري.
و�أ�ضاف ميل ��ر يف ت�صريحات ل�ساب�ستيان
ج ��روكا يف بودكا�س ��ت �أم�ي�ركا �أوال� ،إن ��ه
م ��ن خ�ل�ال القي ��ام بذل ��ك� ،سنل ��ف الأم ��ور
ون�ضم ��ن �أن ال�سينات ��ور ت�ش ��اك �شوم ��ر،
زعيم الدميقراطيني ف ��ى جمل�س ال�شيوخ،
ورئي� ��س جمل�س الن ��واب نان�سي بيلو�سي
والنائب ��ة ماك�س�ي�ن وات ��رز  ،وكل املجانني

الرئي� ��س احل ��ايل امل�ش ��ورة .يف الوقت
احل ��ايل  ،يت ��م تق ��دمي الإحاط ��ات عل ��ى
�أ�سا� ��س منتظ ��م جليم ��ي كارت ��ر وبي ��ل
كلينتون وجورج دبلي ��و بو�ش وباراك
�أوباما.
و�أو�ض ��ح باي ��دن ،متحدث� � ًا �إىل ن ��ورا
�أودوني ��ل من �شبكة �س ��ي بي �إ�س نيوز،
�إن �سل ��وك ترام ��ب يقلق ��ه و"ال عالقة له
بالتم ��رد" الذي �أدى �إىل م�ساءلة ترامب
الثانية.
و�أ�ض ��اف بايدن�" :أعتقد فقط �أنه لي�ست
هناك حاجة له للح�صول على املعلومات
اال�ستخباراتية .ما قيمة �إعطائه �إحاطة

ا�ستخباراتي ��ة؟ م ��ا ه ��و ت�أث�ي�ره عل ��ى
الإطالق  ،بخ�ل�اف حقيقة �أنه قد يخطئ
ويقول �شيئ ًا ما؟"
وق ��ال البيت الأبي�ض ه ��ذا الأ�سبوع �إنه
كان ب�ص ��دد مراجع ��ة م ��ا �إذا كان ينبغي
�أن يتلق ��ى الرئي�س ال�ساب ��ق  ،الذي تبد�أ
حماكمت ��ه يف جمل� ��س ال�شي ��وخ ي ��وم
الثالثاء املقبل  ،الإحاطة.
من جانبه ،ق ��ال رئي�س جلنة املخابرات
مبجل� ��س الن ��واب  ،النائ ��ب �آدم ب.
�شي ��ف  ،ال�شه ��ر املا�ضي  ،قب ��ل تن�صيب
باي ��دن مبا�ش ��رة � ،إن و�ص ��ول ترام ��ب
�إىل �أي معلوم ��ات �سري ��ة يج ��ب وقف ��ه،

فـوكـ�س نـيـوز:

حماكمة "عزل ترامب"
�ستجعله �أقوى

الراديكاليني،عل ��ى اجلان ��ب الدميقراط ��ي
نف�س ��ه �سيت ��م حماكمته ��م .و مل تتوا�ص ��ل
نيوزوي ��ك م ��ع ت�ش ��اك �شوم ��ر �أو بيلو�سي
للتعليق دون رد.
و�أ�ض ��اف ميل ��ر �إن خط ��اب الدميقراطيني
وهجماته ��م �ستك ��ون حم ��ل تركي ��ز ،ول ��ن
تك ��ون امل ��رة الأوىل الت ��ي ي�سل ��ط فيه ��ا
اجلمهوري ��ون ال�ضوء عل ��ى الت�صريحات
ال�سابقة للم�شرعني.
وخ�ل�ال جل�سة عزل ترامب ،ح ��ول النائب
لويجومرت االنتب ��اه �إىل تعليقات نان�سي
بيلو�س ��ي ف ��ى ع ��ام  ،2018ب ��ات حلف ��اء
الرئي�س هم �أعداء الدويل ،ومل تكن تعرف
ملاذا ال يوجد انتفا�ضات حول البالد ب�ش�أن
املهاجري ��ن الأطفال الذين يت ��م ف�صلهم عن
ذويهم.
وق ��ال جوم ��رت ال ��ذي �ص ��وت �ض ��د ع ��زل
ترامب يف اجلل�سة :م ��ن جانبنا ،مل نعترب
مثل هذه الت�صريح ��ات حمل م�ساءلة لأننا
مل نعتق ��د �أنها تعنى ه ��ذا بالت�أكي ��د� ،إال �أن
الدميقراطي ��ون يقوم ��ون به ��ذا الإج ��راء،
وتقولون يل "ال عندما نقول هذه الأ�شياء
�أننا نق�صد بها التحري�ض على العنف".
م�ضيف� � ًا" :ال توج ��د ظ ��روف ينبغي �أن
يح�صل فيه ��ا هذا الرئي�س عل ��ى �إحاطة
ا�ستخباراتية �أخرى  ،لي�س الآن ولي�س
يف امل�ستقبل".
و�أ�ضاف �شيف" :يف الواقع  ،كان هناك
 ،كم ��ا �أعتقد  ،عدد من �شركاء املخابرات
حول العامل الذين رمبا بد�أوا يف حجب
املعلوم ��ات عن ��ا لأنه ��م مل يثق ��وا يف �أن
الرئي� ��س �سيحم ��ي تل ��ك املعلوم ��ات ،
ويحمي م�صادره ��م و�أ�ساليبهم" .وهذا
يجعلنا �أقل �أمان ًا .لقد ر�أينا هذا الرئي�س
يق ��وم بت�سيي�س اال�ستخب ��ارات  ،وهذا
خطر �آخر على البالد ".

�أك ��د خبري �سيا�س ��ي� ،أن الرئي�س الأمريك ��ي ال�سابق
دونال ��د ترام ��ب اكت�سب يف الواق ��ع نف ��وذ ًا �سيا�سي ًا
 ومل يخ�س ��ر  -من ��ذ مغادرته من�صب ��ه ،وفق ًا لتقريرن�شرته فوك�س نيوز.
تتعار�ض مالحظة املرا�سل ��ة ال�سيا�سية تارا باملريي
م ��ع افرتا�ض ��ات الكثريي ��ن يف وا�شنط ��ن العا�صم ��ة
وو�سائل الإعالم الرئي�سية ،وقالت باملريي" :ال يريد
النا� ��س �سم ��اع �أي �شيء �ض ��د ترام ��ب ..يف الواقع،
كلم ��ا بقي بعيد ًا عن و�سائل الإعالم ،كلما �أ�صبح هذا
ال�شهيد ،ه ��ذه ال�شخ�صية التي تل ��وح يف الأفق على
احلزب اجلمهوري".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ��ه يوج ��د ع ��دد م ��ن حم�ل�ات الدع ��م
ال�شعب ��ي الت ��ي تدافع ع ��ن الرئي� ��س ال�سابق يف عدد
من املقاطع ��ات التي يتمتع فيه ��ا ب�شعبية كبرية مثل
وايومين ��ج حي ��ث يف ��وق �أن�ص ��ار ترام ��ب و�شعبيته
هن ��اك �شعبي ��ة النائب ��ة اجلمهوري ��ة لي ��ز ت�شيني يف
الكونغر�س بالوالية.
وخل�ص ��ت �إىل اال�ستنت ��اج بعد التحدث م ��ع ال�سكان
املحلي�ي�ن يف والية كاوبوي ح ��ول ت�صويت ت�شيني
لع ��زل ترامب قائل ��ة" :لقد بذل ��ت يف الواقع ق�صارى
جه ��دي ملحاول ��ة العث ��ور عل ��ى �شخ�ص يداف ��ع عنها
ومل �أ�ستط ��ع فع ًال ..مل يكن لديه ��ا الكثري من التعرف
عل ��ى اال�سم ،معتربة �أنها ت�شين ��ي � ...أعني ،لقد قلت
ا�سمها يف متج ��ر لأجهزة الكمبيوتر ،و�صاح �أحدهم
تهديد ًا".
ذكرت باملريي �أن ال�سكان املحليني ال يرتدون �أقنعة،
معرب�ي�ن عن ع ��دم ثقتهم يف لق ��اح فايرو�س كورونا،
مدع�ي�ن �أن ع ��دد الوفيات املبل ��غ عنها ب�سب ��ب الوباء
"مبال ��غ فيه" ،معتقدي ��ن �أن االنتخاب ��ات الرئا�سية
لع ��ام  2020مل تكن م�شروع ��ة  ،و�أن �أحداث ال�شغب
ف ��ى  6كان ��ون الث ��اين يف مبن ��ى الكابيت ��ول هيل مت
"تنظيمها" بوا�سطة �أنتيفا.
قالت باملريي� :أنا �أك ��ره �أنهم ال يثقون كثري ًا" .يبدو
الأمر وك�أنه ع ��امل �آخر ولكن هذا ما هو موجود على
الأر� ��ض وال �أعتقد �أن ��ه ميكننا جتاهل ��ه و�أنا �سعيدة
حق� � ًا لأنن ��ي خرجت �إىل هن ��اك ور�أيته لأنن ��ي �أعتقد
�أن هن ��اك انف�صا ًال كبري ًا ب�ي�ن وا�شنطن وبقية البالد
" ،و�أ�ضاف ��ت" :قال الكثري من النا� ��س �إنهم لي�سوا
جمهوري�ي�ن حق� � ًا ل�صال ��ح ترامب .ه ��ذا كل �شيء ...
�أعتقد �أن القاعدة ت ��زداد قوة حق ًا� .أعتقد �أن حماكمة
العزل �ست�ؤدي �إىل جعل ترامب �أقوى".

يخطط لإق�صاء جمهوريين �صوتوا لعزله �أو �سيقفون �ضده في محاكمة � 9شباط

مراقبون :الرئي�س ال�سابق ُ�صدم من �أحداث  6كانون الثاني وعودته م�ؤكدة بـ2024
ك�ش ��ف ا�ستطالع لل ��ر�أي العام الأمريك ��ي �أن معظم
الناخب�ي�ن اجلمهوري�ي�ن �أعرب ��وا ع ��ن ا�ستعداده ��م
لالنتقال �إىل حزب جديدة بزعامة الرئي�س ال�سابق
دونالد ترامب.
�أكد اال�ستطالع الذي �أجرته �صحيفة " ذا هيل " ب�أن
 64%م ��ن الناخبني اجلمهوري�ي�ن امل�شاركني فيه
ردوا �إيجاب� � ًا عل ��ى �س� ��ؤال عما �إذا كان ��وا ،يف حال
ت�شكيل ترامب حزب ًا جديد ًا� ،سين�ضمون �إليه.
وق ��ال قراب ��ة  32%من ه� ��ؤالء �إنه ��م �سين�ضمون
"على الأرجح" �إىل حزب جديد برئا�سة ترامب.
يف املقابل� ،أعلن  36%من الناخبني اجلمهوريني
ع ��ن رف�ضه ��م املرج ��ح لالنتق ��ال �إىل ح ��زب جدي ��د
برئا�سة ترامب.
كما �أ�شار اال�ستطالع �إىل �أن  28%من امل�ستطلعني
امل�ستقلني و 15%من �أن�صار احلزب الدميقراطي
�أب ��دوا ا�ستعداده ��م لالن�ضم ��ام �إىل ح ��زب جدي ��د
برئا�سة ترامب.
و�سب ��ق �أن �أفادت �صحيفة "وول �سرتيت جورنال"
ب� ��أن ترامب بح ��ث بع ��د مغادرت ��ه البي ��ت الأبي�ض
�إمكاني ��ة ت�شكي ��ل ح ��زب جدي ��د ينوي �إط�ل�اق ا�سم
"احلزب الوطني" عليه.
و�ستلح ��ق ه ��ذه اخلط ��وة املحتملة ،على م ��ا يبدو،
�ضرب ��ة جدي ��دة باحل ��زب اجلمه ��وري ال ��ذي خ�سر

يف االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة ال�سيط ��رة عل ��ى جمل�س
ال�شي ��وخ ،م ��ا �أدى �إىل هيمنة الدميقراطيني يف كال
جمل�سي الكونغر�س.
�سيع ��ود لينتقم ..موق ��ع ان�ساي ��در :ترامب يخطط
لإق�ص ��اء جمهوري�ي�ن �صوت ��وا لعزل ��ه �أو �سيقف ��ون
�ض ��ده يف حماكمة � 9شباط ..وي�ؤك ��د :تربئته تكاد
تك ��ون �أم ��را مفروغ� � ًا من ��ه ..ومراقب ��ون :الرئي�س
ال�سابق ُ�صدم من �أح ��داث  6كانون الثاين وعودته
م�ؤكدة بـ2024
من جهة �أخ ��رى ك�شف موقع "ان�سايدر" الأمريكي،
�إن الرئي� ��س الأمريك ��ي ال�ساب ��ق دونال ��د ترام ��ب
يخط ��ط للقي ��ام بجول ��ة انتقامية يف جمي ��ع �أنحاء
البالد بعد انتهاء حماكمته الثانية  ،ل�شن حملة �ضد
اجلمهوريني الذين يعار�ضونه.
ووفق� � ًا للتقري ��ر ،ن�ص ��ح ترام ��ب ب�أن ��ه �سيكون من
غري احلكمة اخلروج والوق ��وف �ضد اجلمهوريني
احلالي�ي�ن قب ��ل نهاي ��ة املحاكم ��ة على الرغ ��م من �أن
تربئ ��ة ترامب تكاد تك ��ون نتيجة مف ��روغ منها يف
هذه املرحلة.
وقال جمهوري مقرب من ترامب لـ ان�سايدر" :حتى
ه ��و يدرك �أنن ��ا نعاين من �إره ��اق يتعلق برتامب..
ه ��و �أجه ��د الناخبني .وكان ذلك ج ��زء ًا من امل�شكلة.
م ��ن الوا�ضح �أن ��ه قد �أره ��ق البالد م ��ع �سلوكه بني

االنتخابات والتن�صيب ".
واعترب اجلمهوري �أن حظر تويرت "خدمه" ،يف
�إ�ش ��ارة �إىل حظ ��ر الرئي�س ال�س ��ابق مدى احلياة
عل ��ى املن�ص ��ة .وم ��ع ذل ��ك  ،يخ�ب�ر امل�ست�ش ��ارون
ترام ��ب �أنه يج ��ب عليه التحدث علن� � ًا قريب ًا حتى
ال يفقد قب�ضته على احلزب.
ق ��ال م�ست�شار �سابق حلملة ترامب لـ ان�سايدر �إنه
كلما طالت فرتة بقاء ترامب خمتبئ ًا يف مار الجو
نادي ��ه يف جن ��وب فلوري ��دا  ،تراجع ��ت �صورت ��ه

كمناف�س جاد يف .2024
واعترب املوق ��ع �أنه ال تزال الغالبي ��ة العظمى من
الناخب�ي�ن اجلمهوري�ي�ن يف مع�سكر ترامب حيث
�أظهر �أح ��دث ا�ستطالع لل ��ر�أي �أجرته كوينيبياك
يف � 4شب ��اط �أن  86يف املائ ��ة م ��ن اجلمهوري�ي�ن
يعتق ��دون �أن جمل� ��س ال�شي ��وخ يج ��ب �أن ي�ب�رئ
ترام ��ب و�أن  76يف املائة منه ��م ي�صدقون مزاعم
ت�ش�ي�ر �إىل وج ��ود احتي ��ال وا�س ��ع النط ��اق يف
االنتخاب ��ات .ب�ش ��كل ع ��ام  ،غالبي ��ة الأمريكيني ،

 59يف املائ ��ة  ،ال يعتق ��دون �أنه كان هناك احتيال
وا�سع النطاق.
وبح�س ��ب م ��ا ورد �سرتك ��ز جول ��ة ترام ��ب عل ��ى
اجلمهوري�ي�ن الع�ش ��رة يف جمل� ��س الن ��واب الذين
�صوتوا ل�صالح عزله  ،وكان �أحد الأهداف املحتملة
هو �أنت ��وين جونزالي�س  ،الذي ميثل منطقة خارج
كليفالن ��د بوالي ��ة �أوهاي ��و  ،وهي مقاطع ��ة فاز بها
ترامب بن�سبة  % 57من الأ�صوات.
كما ي�ستع ��د الرئي� ��س ال�سابق  -الذي يق� �دّر الوالء
رمب ��ا عل ��ى �أي �ش ��يء �آخر ،ح�س ��ب املوق ��ع � -أي�ض ًا
لب ��دء حماولة ع ��زل �أع�ضاء جمل� ��س ال�شيوخ الذين
�سي�صوت ��ون لإدانت ��ه يف حماكمة الع ��زل املقبلة �أو
ه�ؤالء الذين يعار�ضونه ب�أي طريقة �أخرى.
لق ��د ح ��ث بالفع ��ل حاكم ��ة والي ��ة �س ��اوث داكوت ��ا
كري�ست ��ي نومي على مواجه ��ة ال�سناتور جون ثون
يف ع ��ام  2022ب�سب ��ب انتق ��ادات ث ��ون ملح ��اوالت
ترامب لإلغاء االنتخابات .فاز ثون ب�إعادة انتخابه
يف الوالي ��ة يف ع ��ام  2016بح ��وايل  72يف املائة
من الأ�ص ��وات  ،بينما فاز ترام ��ب بالوالية يف عام
 2020بن�سبة  10يف املائة �أقل من الأ�صوات.
كما ميك ��ن �أي�ض ًا ا�ستهداف ع�ض ��و جمل�س ال�شيوخ
ع ��ن والية �أال�س ��كا لي ��زا موركوف�سك ��ي لأنها كانت
واحدة م ��ن �أك�ث�ر املنتقدين اجلمهوري�ي�ن �صراحة

لرتام ��ب خالل ف�ت�رة وجوده يف املن�ص ��ب  ،وكانت
واح ��دة م ��ن خم�س ��ة جمهوري�ي�ن ال�شه ��ر املا�ض ��ي
�صوت ��وا م ��ع الدميقراطيني لإلغ ��اء قرار يق ��ول �أن
حماكمة عزله لرئي�س �سابق �سيكون غري د�ستوري.
وقد فاز ترامب بوالية �أال�سكا يف عام  2020بن�سبة
 52.8يف املائة مقابل  42.8يف املائة جلو بايدن.
حت ��ى �أثن ��اء و�ض ��ع اخلطط  ،ق ��ال املتح ��دث با�سم
ترامب  ،جي�سون ميلر  ،لـ �إن�سايدر �إنه "من ال�سابق
لأوانه مناق�شة ن�شاط حملة ."2022
ولف ��ت املوق ��ع �إىل �أن حمامي ��ي ترام ��ب رف�ض ��وا
ب�سرع ��ة طلب� � ًا م ��ن �أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب
الدميقراطيني ب ��الإدالء ب�شهادته حتت الق�سم خالل
حماكم ��ة عزل جمل� ��س ال�شيوخ  ،ولك ��ن على الرغم
م ��ن �إ�ضاعة فر�صة للتح ��دث  ،يعتق ��د البع�ض ممن
لديه ��م معرفة داخلي ��ة �أن ترامب �سيخ ��رج ويهاجم
�أعداءه املحتملني عاج ًال ولي�س �آج ًال. .
ق ��ال املتحدث ال�ساب ��ق با�سم امل�ؤمت ��ر اجلمهورى ،
دوج ه ��اي  ،ل� �ـ �إين�ساي ��در �إن ترامب "�ص ��دم ب�شكل
وا�ض ��ح مما حدث يف  6يناي ��ر ورد الفعل الذى تال
ذلك ال�سيما فيما يتعلق بفقدان من�صته على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ..ال نعرف �إىل متى �سي�ستمر
ذلك  ،لكن من الآمن افرتا�ض �أننا �سنبقى ن�سمع منه
يف وقت ما .
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اقــــرأ
ر�سائل جورج �أورويل

ع ��ن دار املدى �ص ��درت الرتجمة العربي ��ة لـ"ر�سائل جورج
�أوروي ��ل" الت ��ي حرره ��ا بي�ت�ر دافي�س ��ون ،برتجم ��ة عماد
العتيل ��ي حيث �سنتابع من خاللها حي ��اة زاخرة بالأحداث،
تعر� ��ض هن ��ا برتتيب زمن ��ي منظ ��م .لتكون ه ��ذه الر�سائل
ال�س�ي�رة الذاتية التي مل يت�سن لأوروي ��ل كتابتها ،وال يزال
�أوروي ��ل دون �سائ ��ر الك ّت ��اب العظم ��اء ،يحظ ��ى بكثري من
احلف ��اوة ،لأنه ا�ستطاع قراءة امل�ستقب ��ل برباعة ،فنبوءاته
انطبقت وما ت ��زال على جمتمعات و�أنظم ��ة متعاقبة .كتب
�أوروي ��ل يف النق ��د الأدب ��ي وال�شعر اخلي ��ايل وال�صحافة،
و�أك�ث�ر �شيء عرف ب ��ه هو عمله ال�شه�ي�ر  ،1984وروايته
مزرع ��ة احليوان ،واللتان مت بيع ن�سخ منهما معًا �أكرث من
�أي كتاب �آخر لأي من كتاب القرن الع�شرين.

بيت

يحتفي بوريث الق�صيدة الكال�سيكية حممد ح�سني �آل يا�سني
قال اجلواهري يوما يف ر�س��الة اىل الدكتور حممد ح�س�ين �آل يا�س�ين (انني
لفخور ان يت�ص��در فار�س جمد مثلك ال�ساحة االدبية يف العراق ،التي تكاد
ان تقفر من فر�س��انها وافرا�س��ها لت�ش��يع فيها من جديد روح العزة ،و�س��مو
الكرام��ة ،وقد�س��ية االب��داع .ومن ه��و �أوىل من��ك ،وقد امت��دت جذورك

وافرع��ت واينع��ت ،فم��ا �سقاه��ا �آب��ا�ؤك النجب��اء امل�ضح��ون م��ن مواهبه��م
واجماده��م كل ماهو �ضمني بن�ضوح اثمارها الطيبة ،وبعلو �ش�أن ال�ساهرين
عل��ى رعايته��ا وامنائه��ا م��ن اخالفهم م��ن حاملي م�شاع��ل الفك��ر وال�شعر
واالدب).

 قحطان جا�سم جواد
ت�صوير /حممود ر�ؤوف
وق ��د ظل �آل يا�سني ذل ��ك ال�شاعر الر�صني
علم ��ا واخالقا مت�سي ��دا ال�ساحة الثقافية
من ��ذ ال�ستيني ��ات ح�ي�ن ع ��رف ب�شع ��ره
االخ ��اذ .والهميته الكب�ي�رة ا�سندت اليه
مهم ��ة ادارة اهم حمفل ثقايف يف العراق
وه ��و املجم ��ع العلمي ،ول ��و انها خطوة
مت�أخرة لكن ان ت�أت ��ي مت�أخرا اف�ضل من
ان ال ت�أت ��ي .وق ��د فعل ��ت م�ؤ�س�س ��ة املدى
خ�ي�را ح�ي�ن اختارت ��ه ه ��ذا اال�سبوع يف
ا�صبوح ��ة بي ��ت امل ��دى لتحتف ��ي ب�شعره
وعلم ��ه وطروحاته االدبي ��ة ،ا�ضافة اىل
ا�صدارع ��دد خا� ��ص عنه م ��ن (عراقيون)
اال�سبوع ��ي .ق ��دم للجل�س ��ة الزمي ��ل
ال�صحف ��ي رفع ��ت عب ��د ال ��رزاق فحي ��ا
املحتف ��ى ب ��ه وق ��ر�أ جانب ��ا من �س�ي�رة �آل
يا�س�ي�ن العط ��رة ومنجزات ��ه االدبية يف
ال�شعر واللغة والنقد والتحقيق.

متحف او مدينة با�سم �آل
يا�سني
وق ��ال الدكت ��ور �ص�ل�اح الق�ص ��ب -:هذه
اللحظ ��ات ...هي حلظ ��ات رائعة ونحن
يف ح�ض ��رة مفكر وعامل كب�ي�ر انه ي�سكن
يف ق ��ارة الكب ��ار ج ��واد �سلي ��م وبلن ��د
احلي ��دري واجلواه ��ري وال�سي ��اب...
ا�صح ��اب التاري ��خ العظي ��م .وبالدن ��ا
�ستبق ��ى والدة وال تتوق ��ف فال�شم� ��س
ت�ش ��رق وتغي ��ب لكنه ��ا تع ��ود لل�شروق.
وبالرغ ��م م ��ن اهمي ��ة جل�سة امل ��دى هذه
لكني ا�شع ��ر ان املفكر �آل يا�سني ي�ستحق
منا احتفاء اكرب ...احتفاء تاريخيا نظل
نتذكره على مدى التاريخ .علينا ان نقيم
ل ��ه مدين ��ة با�سم ��ه او متحف ��ا ل ��ه ولكبار
االقامات االدبية والثقافية� .شكرا للزمن
الذي اجنب �آل يا�سني.
نبوغ �شعري مبكر
وقالت الناقدة الدكتورة نادية هناوي-:
يتجل ��ى ع�شق اللغ ��ة العربية يف �شخ�ص
د .حمم ��د ح�سني �آل يا�س�ي�ن يف جانبني:
الأول �إبداع ��ي والثاين لغ ��وي؛ اجلانب
الإبداع ��ي ه ��و نبوغ ��ه ال�شع ��ري املبك ��ر
الذي تو�ضح مع �صدور ديوانه ال�شعري
الأول (نب�ض ��ات قل ��ب) وه ��و يف ال�صف
الث ��اين من كلي ��ة الآداب .وق� �دّم للديوان

عقيل مهدي

نادية الهناوي مع مقدم اجلل�سة رفعت عبد الرزاق

�صالح الق�صب
وال ��ده ال�شي ��خ حمم ��د ح�س ��ن �آل يا�سني
متناوال بطريق ��ة �أدبية ومو�ضوعية �أهم
م ��ا يف �شاعري ��ة ول ��ده وه ��ي التلقائي ��ة
والعفوية ،قائال" :نب�ضات قلبه ..حتكي
�شاعره ��ا �أ�ص ��دق حكاي ��ة لأنها م ��ا زالت
بال�ص ��ورة الت ��ي ول ��دت فيه ��ا مل تلم�سها
يد بت�صحيح ومل مت ��ر عليها كف بتغيري
ومل يجل ��ب ح�سنه ��ا ب�صق ��ل وتطري ��ة".
ث ��م ا�ستم ��ر ال�شاع ��ر حمم ��د ح�س�ي�ن �آل
يا�س�ي�ن على هذه التلقائي ��ة يف الق�صيدة
العمودي ��ة املعا�ص ��رة ليك ��ون املمث ��ل لها
وحام ��ل لوائها بعد �شاع ��ر العرب الأكرب
حممد مهدي اجلواهري.
الث ��اين اجلان ��ب اللغوي وه ��و اهتمامه
بدرا�س ��ة اللغة العربي ��ة �أكادميي ��ا ،بدء ًا
بر�سالت ��ه للماج�ست�ي�ر (الأ�ض ��داد يف
اللغ ��ة العربي ��ة) ونال ��ت تقدي ��ر امتي ��از
 ،1974وتع ��د �أول درا�س ��ة جامعي ��ة عن
ظاهرة الأ�ضداد اللغوي ��ة وكيف اختلف
العلم ��اء يف مواقفهم م ��ن اال�ضداد .ومل
يتوق ��ف �آل يا�س�ي�ن فتعم ��ق يف البح ��ث
ع ��ن تاريخ اللغة العربي ��ة فدر�س دالالت
الألف ��اظ واال�صوات ودوره ��ا يف تطور
اللغة .لت�أتي بعدها اطروحته للدكتوراه
(الدرا�س ��ات اللغوي ��ة عن ��د الع ��رب اىل
نهاي ��ة الق ��رن الثال ��ث الهج ��ري) .ث ��م

حممد ح�سني ال با�سني

علي الفواز

وا�ص ��ل اجنازاته يف االبح ��اث اللغوية
املهمة واال�صيل ��ة مثل (الأ�صول اللغوية
امل�شرتك ��ة ب�ي�ن العربي ��ة والعربي ��ة)
وكتابه (�أبحاث يف تاريخ اللغة العربية
وم�صادرها) ،وقام بتحقيق كتب تراثية
مثل( ثالث ��ة ن�صو�ص يف الأ�ضداد) لأبي
عبي ��د القا�س ��م ب ��ن �س�ل�ام و(الإقناع يف
العرو�ض) لل�صاحب بن عباد.

يا�سني ينطل ��ق من عتبة القول (ان املقام
ي�ستدع ��ي املق ��ال) وح�ي�ن يك ��ون املق ��ال
مرهون ��ا مبق ��ام كب�ي�ر فاظ ��ن ان املق ��ام
يحت ��اج الو�ضوح والتوق ��ف من املحقق
ان ي�ؤ�س� ��س على ما يق ��ول ،وي�ستقيم مع
مكانة مقام املتحدث عنه .حديثي عن �آل
يا�سني �سيك ��ون يف ثالث مراحل االوىل
الن�ش� ��أة االوىل التي كون ��ت عنده االدب
والثاني ��ة مرحل ��ة ال�شع ��ر وه ��و العالمة
الكب�ي�رة يف حيات ��ه والثالث ��ة ان يك ��ون
�آل يا�س�ي�ن عل ��ى ر�أ� ��س م�ؤ�س�س ��ة مهم ��ة
مث ��ل املجم ��ع العلمي العراق ��ي� .صحيح

عودة الألق للمجمع العلمي
وق ��ال الناقد علي الف ��واز رئي�س حترير
جري ��دة ال�صب ��اح -:احلدي ��ث ع ��ن �آل

انن ��ا يف زم ��ن الع�س ��رة لك ��ن وج ��وده
يف املجم ��ع �سيك ��ون نقط ��ة �ض ��وء مهمة
للثقاف ��ة العراقي ��ة والعربي ��ة .املجم ��ع
ال ��ذي اهملت ��ه احلكوم ��ات واجلرناالت
وال�سا�س ��ة �سي�ستعيد بريق ��ه ويعود اىل
�ش�أن ��ه العلمي واللغوي ...فهو ال�صحيح
والعلم ��ي مل ��ا يح�ص ��ل يف زمنن ��ا .وهذا
االلق الق ��ادم من وج ��ود �آل يا�سني حتى
عل ��ى �صعي ��د �شع ��ره ظ ��ل مت�ألق ��ا وانيقا
وقويا وهو م ��ا نتمناه للمجم ��ع العلمي
حتت ادارته.

ً
عاما
�أول ق�صيدة بعمر17
وق ��ال الدكت ��ور عقي ��ل مه ��دي -:يذكرنا
�آل يا�س�ي�ن بال�شكالني�ي�ن الرو� ��س واهل
الكينون ��ة .وكي ��ف يحف ��ز الف ��رد ان
ا�ستطعنا ان جند رجال حمفزا لنا فيكون
الت�أث�ي�ر كب�ي�را ومهما.عائل ��ة �آل يا�سني
كان ��ت اك�ب�ر م�ؤث ��ر يف اللغ ��ة وال�شع ��ر
واالدب عموم ��ا .وق ��د �سق ��ى م ��ن عائلته
كل طي ��ب وعلم .املجم ��ع م�شرف ..وهو
م ��كان ي�ش ��رف من يك ��ون في ��ه ،وجميئه
لهذا املكان ت�شريف لالثنني .وكما كان �آل
يا�س�ي�ن �شجاعا وغري طماع ،كان اليبغي
�شيئ ��ا من املغامن كما فع ��ل غريه .وحني
كان يف عم ��ر 17كت ��ب ق�صي ��دة اث ��ارت
اعج ��اب واهتم ��ام اه ��ل ال�شع ��ر واللغة
وه ��ي ق�ضي ��ة لي�ست �سهل ��ة .وهو يحمل
كني ��ة ابو الطيب املتنبي فهو ابو الطيب
ال�صغ�ي�ر اي�ضا .ثم ذكر د.عقيل بيتا قاله
بحق اليمن عاك�س املتنبي فيه!
ندوة عكاظ من الروا�سخ
املهمة يف حياتي الأدبية
ام ��ا املحتف ��ى ب ��ه ال�شاع ��ر الدكت ��ور �آل
يا�س�ي�ن رئي� ��س املجم ��ع العلم ��ي فقال-:
ان ��ا خج ��ل م ��ن اجلمي ��ع وا�شكرك ��م
ال�سيم ��ا م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى واحلا�ضرين.

املجم ��ع وم ��ا ننتظر منه .ان ��ه يعاين من
املرتب�ص�ي�ن ،ونري ��د منك ��م الوقوف اىل
جانبه ب ��كل ما متلك ��ون .وتدافعون عنه
الن املرتب�ص�ي�ن يريدون كل �شيء يعطله
ويهدمه .املجمع جثة هامدة كل �شيء فيه
خراب ومهمل منذ اكرث من  25عاما .اما
اليوم فلم يكتف ��وا بالتهمي�ش واالهمال.
ب ��ل ارادوا تهدمي ��ه اي�ض ��ا .الن ال�سا�سة
الي ��وم يخاف ��ون العل ��م والعلم ��اء .وال
ادري ه ��ل �س�أ�ستطي ��ع التغي�ي�ر؟ ال اعلم.
معك ��م رمب ��ا ن�ستطي ��ع ان نعي ��د ال�ش� ��أن
للمجمع بعيدا ع ��ن الدولة واحلكومة5 .
�شباط ي ��وم كبري حدث يف العراق بقاعة
ال�شع ��ب ،وهو م�ؤمتر االدباء العرب عام
 1965وم�ؤمترال�شع ��ر العربي الذي عقد
يف بغداد وكانت ترع ��اه وتقيمه جمعية
الكت ��اب واالدب ��اء ولي� ��س وزارة الثقافة
او احت ��اد االدباء ،وكنت مدع ��وا ب�شكل
ر�سم ��ي .وتذكرت ان ه ��ذه القاعة نف�سها
وق ��ف فيه ��ا ال�شبيب ��ي ام ��ام امله ��داوي
يف حماكمت ��ه ال�شه�ي�رة .و�شارك ��ت يف
امل�ؤمتر بق ��راءة ق�صيدت ��ي الرائية .وقد
كتبت ال�شعر قب ��ل ذلك .ومل اترك جريدة
او جمل ��ة �آن ��ذاك اال وكتبت فيه ��ا .واذكر
ان االدي ��ب عب ��د ال ��رزاق قدمن ��ي لل�سيد
رئي� ��س اجلمهوري ��ة و�صافحن ��ي وه ��ي
اول م�صافح ��ة الول رئي� ��س جمهوري ��ة
يف حيات ��ي ..وكن ��ت م ��ن امل�ؤ�س�سني مع
�آخرين لندوة ع ��كاظ  1965وكانت ذات
اج ��واء ممتع ��ة ومفي ��دة لغوي ��ا .وكانت
الق�صائد التي تلقى فيها تن�شر يف معظم
ال�صحف .واعرتف لها انها من الروا�سخ
املهم ��ة يف حيات ��ي االدبي ��ة .وال ب ��د ان
اتوقف عند مهرجان ال ��رواد العربي يف
القاه ��رة يف اجلامع ��ة العربي ��ة .1999
وكان معن ��ا جعف ��ر عم ��ران ال�سع ��دي
ويو�س ��ف الع ��اين وجرى التك ��رمي لـ20
مبدع ��ا عربي ��ا .ومل يك ��ن يف املنه ��اج اي
�ش ��يء عن القاء ال�شع ��ر لكن على ما يبدو
ارادوا ان ينته ��زوا وج ��ودي لي�سمع ��وا
�شعرا مني .وقر�أ �آل يا�سني ق�صيدة مهمة
ع ��ن بغ ��داد وق ��ام املدع ��وون بالت�صفيق
وقوفا ،وكانت الفنانة �سميحة ايوب هي
االوىل وتبعها الآخرون .ثم كرمنا نف�س
املهرج ��ان ب�ش ��كل ا�ستثنائ ��ي يف دورت ��ه
الثاني ��ة  2002بطل ��ب م ��ن القاه ��رة ان ��ا
والفنان العاين النه كان من املفرو�ض ان
يكرم �آخرون ولي�س نف�س ال�شخ�صيات.

العام � 1901أ�صدر الروائي
وال�شاعر الفرن�سي جول فرين
كتابه "من الأر�ض �إىل القمر" .كان
جول ابن حمام فرن�سي� ،أراد الأب
البنه �أن يلتحق ب�سلك املحاماة،
لكن ال�صبي امل�شاغب ،كان يعي�ش
يف عامل اخليال ،يحلم �أن يركب
�سفينة جتوب البحار ،وير�سم
�صور ًا ل�صاروخ ينطلق نحو
الف�ضاء ،وعندما قر�أ الربيطاين
هربرت ويلز رواية "من الأر�ض
�إىل القمر" �أدرك جيد ًا �أن هذه
لي�ست رواية مغامرات ،بل عمل
فكري يلخ�ص �إميان الكاتب
بالإن�سان وبالفكر الإن�ساين
القائم على �سلطة املعرفة ،وبقدرة
احل�ضارة على �أن تقدّم للإن�سان،
لي�س �أجوبة نظرية فقط ،بل حلو ًال
عملية �أي�ض ًا ،فقرر �أن يكتب "�أول
رجال على �سطح القمر" ،ويقال �إن
الأمريكي نيل �آرم�سرتونغ تذكر
�صفحات رواية "ويلز" وهو ي�ضع
قدمه على �سطح القمر قبل �أكرث
من ن�صف قرن .رمبا �سيقول قارئ
عزير :يا رجل هل ت�صدق الدعايات
الإمربيالية ؟ � ،إنها خدعة �أرادت
من خاللها �أمريكا �أن ت�سيطر على
العامل.
عندما مَت�شى �آرم�سرتونغ على
القمر ،كان العراق م�ؤم ًال له �أن
ي�صبح دولة �صناعية وزراعية
من طراز �أول ،فماذا حدث؟ بد ًال
من �أن نفتح الأبواب �أمام العلم،
فتحنا ال�سجون على من يختلف
معنا يف الر�أي ،وبد ًال من التنمية
واالزدهار ،تفوقنا يف البطالة
والفقر ،وبد ًال من �أن ندخل
املختربات العلمية ،دخلنا �أحزاب ًا
فا�شلة همها الوحيد ال�سيطرة على
مقدرات النا�س.
بعد " 52عام ًا على رحلة
�آرم�سرتونغ تقرر دولة الإمارات
العربية �أن تبعث "الأمل" �إىل
الف�ضاء وهذه املرة الكت�شاف
عجائب كوكب املريخ.
ومثلما حلم جول فرين بالو�صول
�إىل الكواكب ،ظلت الإمارات حتلم
بالو�صول �إىل التنمية واالزدهار
االجتماعي ،و�إعالء �ش�أن العلم.
الذين ي�سخرون من هبوط الإن�سان
على القمر رمبا ال يعرفون �أن
خطوات �آرم�سرتونغ فتحت
الأبواب �أمام التطور التكنولوجي
الذي ت�شهده الب�شرية اليوم ،فمن
خالل ا�ستك�شاف الف�ضاء زرعت
الدول املتقدمة �أقمار االت�صاالت
التي حولت الكرة الأر�ضية �إىل
قرية �صغرية ي�ستطيع من خاللها
مواطن يف الدمنارك �أو كوريا
اجلنوبية �أن يعرف ما يدور يف
العراق ويت�أ�سى على ما و�صل �إليه
حال املواطن العراقي.
ت�ساءلت �صحيفة لو�س �أجنلو�س
تاميز الأمريكية عن مدى �أهمية
املريخ بالن�سبة للمواطن الذي
يعي�ش على الأر�ض ،فكانت �إجابة
العلماء قاطعة :املريخ �ستوفر
معلومات هائلة حول كيفية التغلب
على امل�شاكل التي قد تواجه كوكب
الأر�ض مثل الت�صحر واالحرتار
العاملي وغريها من امل�شاكل
البيئية ،وت�سهم يف حت�سني
نوع م�ستوى احلياة على �سطح
الأر�ض.
ن�صف قرن ع�شنا فيه فوا�صل من
اخلداع .كنا نحلم ببلدان م�ستقرة،
فتحولنا �إىل �شعوب نازحة
تخاف من كوامت ال�صوت ،فيما
حتتفل الإمارات بن�صف قرن من
اال�ستقرار والتنمية  ،وت�سعى لأن
ت�ساعد العامل يف ا�ستك�شاف كوكب
من كواكب هذا الكون ،وت�ستثمر
�إمكاناتها احلقيقية بطريقة مثلى .

عزت العاليلي يودع "الأر�ض" بعد �أن انت�صر للحرافي�ش
 جمال العتابي
الكات ��ب والباح ��ث ي�ضيف ��ه االحتاد
الع ��ام للأدب ��اء والك ّت ��اب يف جل�سة
ق ��راءة لكتاب ��ه (داخل امل ��كان /املدن
روح ومعن ��ى) مب�شارك ��ة نخب ��ة من
الأدب ��اء واملتخ�ص�صني..ال�ساع ��ة
احلادية ع�شرة �ضح ��ى الأربعاء ١٠
�شباط  ٢٠٢١على قاعة اجلواهري
يدي ��ر اجلل�س ��ة الناق ��د عل ��وان
ال�سلمان.
� آ�سيا كمال
الفنان ��ة واملمثل ��ة ت� ��ؤدي ،بروف ��ات
�شخ�صية �أرملة يف م�سرحية "حرب
الدقائق الع�شر" التي �ألفها علي عبد
النب ��ي الزي ��دي و�أخرجه ��ا �إبراهيم
حن ��ون وي�شاركه ��ا التمثي ��ل كل من
�أحمد �شرجي وقحطان زغري وبا�سم
الطيب .وقال ��ت عن العمل امل�سرحي
اجلديد بان "احداثها حول احلروب
والت�سمي ��ات واال�ستحقاق ��ات"،

متابعة املدى

م�ؤك ��دة �أن "م ��ن امل�ؤم ��ل تق ��دمي
العر�ض امل�سرح ��ي نهاية �آذار املقبل
عل ��ى م�س ��رح الر�شيد ال ��ذي �شارف
العمل به على االنتهاء".

 نادية هناوي
الكاتب ��ة واالكادميي ��ة ا�ست�ضافه ��ا
�صالون �أدبيات االفرتا�ضي للحديث
ع ��ن نظري ��ة االجنا� ��س االدبي ��ة
العاب ��رة ،وتناول ��ت الن ��دوة ،النقد
الغربي والعربي معرجة على تطور
مراح ��ل الأجنا�س ،وبين ��ت هناوي
�أن "نظري ��ة الأجنا� ��س الأدبي ��ة هي
حياة الأدب نف�سه".

غي ��ب امل ��وت الفن ��ان امل�ص ��ري الب ��ارز عزت
العاليلي ،والذي رحل يف هدوء �صباح �أم�س
االول ع ��ن عمر يناه ��ز  86عاما ،بعد م�سرية
فنية ب ��د�أت قبل �ست�ي�ن عاما ،وحي ��اة حافلة
بالأعم ��ال اخلالدة يف ال�سينم ��ا والتلفزيون
وامل�س ��رح .ويع ��د العاليل ��ي �أح ��د جن ��وم
ال�سينما الكبار ،واختريت ع�شرة من �أفالمه
�ضمن قائم ��ة �أف�ضل مائة فيلم م�صري ،و ُتعد
م ��ن كال�سيكي ��ات ال�سينم ��ا امل�صري ��ة ،وهي
�أف�ل�ام" :الأر�ض ،االختي ��ار� ،إ�سكندرية ليه،
ال�سق ��ا مات ،قنديل �أم ها�شم ،بني الق�صرين،
زائر الفجر ،على م ��ن نطلق الر�صا�ص� ،أهل
القم ��ة ،الط ��وق والإ�س ��ورة" ،كما ق ��دم عدة
رواي ��ات م ��ن م�ؤلف ��ات جنيب حمف ��وظ من

الطقس

بينه ��ا احلرافي�ش ،وجمعت ��ه �صداقة وطيدة
ب�أدي ��ب نوبل ،كما كان م ��ن م�ؤ�س�سي م�سرح
التلفزي ��ون ال ��ذي انطل ��ق منه زمي�ل�اه عادل
�إم ��ام ،و�ص�ل�اح ال�سع ��دين .وينتم ��ى ع ��زت
العاليل ��ي حل ��ي ب ��اب ال�شعري ��ة بالقاه ��رة،
وب ��د�أ م�ش ��واره الفن ��ي عق ��ب تخرج ��ه يف
ق�س ��م التمثيل مبعهد الفن ��ون امل�سرحية عام
 1960وكان ��ت بدايته من خ�ل�ال التلفزيون
قب ��ل ت�أ�سي�س ��ه حيث كلفه دكت ��ور عبد القادر
حامت بال�سفر �إىل بريطانيا مل�شاهدة عرو�ض
امل�سرح هناك ،لتق ��دمي عرو�ض على غرارها
تنطل ��ق من ف ��رق م�س ��رح التلفزي ��ون ،الذي
�أ�س�س ��ه وزميل ��ه ر�ش ��وان توفي ��ق واملخ ��رج
�أحمد توفيق ،كما ق ��ام ب�إعداد وكتابة بع�ض
الربام ��ج والتمثيلي ��ات م ��ن بينه ��ا م�سل�سل
"اعرف عدوك" الذي كتبه يف  22حلقة عن
�إ�سرائيل لكنه ��ا مل تعر�ض كاملة .وكان فيلم

"ر�سال ��ة من ام ��ر�أة جمهول ��ة" � 1962أمام
فري ��د الأطر� ��ش ولبنى عبد العزي ��ز هو �أول
ظه ��ور �سينمائي له ،وتوال ��ت �أفالمه ب�أدوار
الفت ��ة مث ��ل ب�ي�ن الق�صري ��ن  ،1962وال�سيد
البلط ��ي  ،1967وقندي ��ل �أم ها�ش ��م ،1968
لك ��ن الفر�صة الكبرية جاءت ��ه من خالل فيلم
"الأر�ض" للمخرج يو�سف �شاهني عن رواية
للكاتب عبد الرحم ��ن ال�شرقاوي و�شارك يف
بطولت ��ه �أم ��ام حمم ��ود املليج ��ي وجن ��وى
�إبراهي ��م ،وج�سد من خالله �شخ�صية الفالح
عبد اله ��ادي ،وهو الفيلم ال ��ذي مت تر�شيحه
لل�سعف ��ة الذهبية �أكرب جوائ ��ز مهرجان كان
ال�سينمائ ��ي ،و�أ�صبح العاليل ��ي بعد ذلك هو
املمث ��ل املف�ض ��ل ل ��دى يو�س ��ف �شاهني حيث
اختاره لبطولة فيلم "االختيار" 1971الذي
كتب له ال�سيناريو واحلوار الروائي جنيب
حمفوظ وقدم فيه العاليلي �شخ�صية البطل

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االح ��د) �أن درجات احلرارة �ستحافظ على معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
�سيكون غائما وممطرا يف بع�ض مناطق البالد.

امل�ص ��اب بانف�ص ��ام ال�شخ�صي ��ة الت ��ي عدها
الفن ��ان الراح ��ل م ��ن �أ�صع ��ب الأدوار الت ��ي
لعبه ��ا يف حيات ��ه ،كم ��ا تك ��ررت لقاءات ��ه مع
يو�س ��ف �شاهني يف فيلمي "النا�س والنيل"،
و"�إ�سكندري ��ة لي ��ه" .ويع ��د فيل ��م "ال�سق ��ا
مات" م ��ن �أب ��رز �أعمال العاليل ��ي مع �صالح
�أبو �سي ��ف ،وكذلك فيل ��م "املواطن م�صري"
ال ��ذي لع ��ب بطولت ��ه �أم ��ام عم ��ر ال�شري ��ف،
وكان �آخ ��ر ظه ��ور �سينمائ ��ي ل ��ه م ��ن خالل
فيل ��م "تراب املا�س" للمخ ��رج مروان حامد.
ويف التلفزي ��ون �أدى العاليلي �أعماال بارزة
ق ��دم م ��ن خالله ��ا �أدوارا اجتماعي ��ة ودينية
وتاريخي ��ة عل ��ى غ ��رار" :الإم ��ام الط�ب�ري،
عب ��د الله الندمي ،بوابة احللواين� ،شيء يف
�صدري ،مريام ��ار ،الل�ص والكالب ،العائلة"
وهي �أدوار "�أ�ضافت كثريا مل�شواره الفني"
بح�سب نقاد.
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