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جريدة �سيا�سية يومية

الخالف بين ال�سلطات االتحادية والإقليم يعرقل الإقرار

خياران ينتظران م�شروع قانون الموازنة
بعد ت�سليم التعديالت �إلى الحكومة

�سكان �أطراف �أربيل يبلغون برلمان الإقليم:

�سنهاجر ب�سبب ق�صف الجيران!
� أربيل /املدى
قدم وفد ميث���ل املناط���ق احلدودية
يف �أربي���ل� ،أم����س ،مذك���رة اىل
برمل���ان �إقلي���م كرد�ست���ان تطال���ب

 بغداد /ح�سني حامت
يتحدث نواب وبرملانيون عن خيارين ينتظران م�شروع
قانون موازنة  2021بعد اجراء الربملان تعديالت عليه
وارجاعه اىل احلكومة.
ويعرقل عدم االتفاق بني بغداد واربيل على ح�صة الإقليم
ار�سال م�شروع القانون اىل الت�صويت حتى لو قبلت
احلكومة التعديالت الربملانية.
ويقول ع�ضو اللجنة املالية جمال كوجر يف حديث
لـ(املدى) �إن جلنته «�أجرت تعديالت ب�سيطة ومراجعات
طفيفة على م�شروع قانون املوازنة (�أم�س) االثنني» ،مبينا
�أن «�إقرار قانون املوازنة متوقف على ح�صة الإقليم».
وي�ضيف كوجر �أن «م�شروع قانون املوازنة وبعد
التعديالت �أر�سل يوم االحد املا�ضي اىل احلكومة من �أجل
االطالع عليه» ،مبينا ان «احلكومة حتتاج اىل يومني �أو
اكرث لالطالع على التعديالت ومن ثم ار�سالها اىل الربملان
من �أجل الت�صويت عليها ،بالتايل نتوقع �أن يتم هذا الأمر
نهاية الأ�سبوع احلايل �أو بداية الأ�سبوع املقبل».
بدوره ،يقول املخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي عبد الرحمن
امل�شهداين يف حديث لـ(املدى) �إن «التعديالت التي �أجرتها
اللجنة املالية النيابية يف م�شروع موازنة  2021خطوة
�إيجابية وا�ضافات جيدة» ،م�شريا اىل �أن «املوازنة
االحتادية التي جاءت من احلكومة كانت غري منطقية
وغري معقولة ب�أرقامها عندما وردت بـ  164وبعجز 71
تريليون دينار وتقول انها تق�شفية».
اىل ذلك ،يقول املخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي �صفوان ق�صي
يف حديث لـ(املدى) �إنه «مت رفع اال�ستقطاعات ال�ضريبة
يف م�شروع موازنة .2021
 التفا�صيل �ص2

خبير اقت�صادي لـ( ) :االقت�صاد الم�شوه
�أثر على �أداء القطاع الم�صرفي

يرج���ح خمت�ص���ون يف ال�ش����أن ال�سيا�س���ي
ونا�شط���ون اتف���اق الكت���ل ال�سيا�سي���ة على
ت�أجي���ل االنتخاب���ات جمددا لك�س���ب الوقت
وحت�س�ي�ن �صورته���ا امام الناخب�ي�ن .كذلك
�شكك���وا بق���درة احلكوم���ة عل���ى اج���راء
انتخابات نزيهة يف ظل ال�سالح املنفلت.
املخت�ص بال�ش����أن ال�سيا�سي حممد غ�صوب

بالتدخ���ل لوق���ف الق�ص���ف الرتك���ي
والإي���راين عل���ى مناطقه���م و�إال
ف�إنه���م «�سي�ضط���رون» لهجرته���ا،
فيم���ا �أ�ش���اروا �إىل �أن  40مدني��� ًا
قتلوا و�أكرث م���ن  250قرية هجرت
خالل ال�سن���وات املا�ضية جراء هذه
الهجمات.
وقال ع�ضو الوفد الذي ميثل �سكان
املناط���ق احلدودي���ة يف �أربيل ،املال
ني���از لو�سائل �إع�ل�ام �إن «الوفد قدم
مذك���رة لربمل���ان اقلي���م كرد�ست���ان
به���دف اي�صال �صوتن���ا اىل اجلهات
امل�س�ؤول���ة ب�ش����أن الق�ص���ف الرتكي
واالي���راين امل�ستم���ر عل���ى مناطقنا
احلدودي���ة التابع���ة لأربي���ل» ،مبينا
�أن «الق�ص���ف ي�سته���دف مناطقن���ا
و�سكانه���ا املدني�ي�ن الذي���ن ال توجد
بينه���م وبني م�سلحي ح���زب العمال
الكرد�ست���اين �أو م�سلح���ي الأحزاب
الكردية الإيرانية �أية عالقة».
و�أ�ض���اف امل�ل�ا ني���از� ،أن « 40مدنياً

قتلوا و�أكرث م���ن  250قرية هجرت
بالكام���ل ج���راء الهجم���ات الرتكي���ة
وااليراني���ة خ�ل�ال ال�سن���وات
املا�ضي���ة ،ف�ضال عن احل���اق خ�سائر
كب�ي�رة بقطاع���ات الزراع���ة وتربية
احليوان���ات» ،الفت��� ًا �إىل �أن «�س���كان
املناط���ق احلدودي���ة �سيهج���رون
مناطقه���م يف ح���ال ا�ستم���رار
الق�ص���ف ،ونطالب اجله���ات املعنية
بالتدخ���ل لوقف معاناتنا وتعوي�ض
املت�ضررين».
وت�شه���د املناط���ق احلدودي���ة يف
�شم���ايل الع���راق املحاذي���ة لرتكي���ا
واي���ران هجم���ات متوا�صلة من قبل
الق���وات الرتكي���ة وااليراني���ة ،منذ
عدة �أع���وام بحجة �ض���رب م�سلحي
حزب العمال الكرد�ستاين املعار�ض
لرتكيا واالحزاب الكردية املعار�ضة
الي���ران املتواجدي���ن عل���ى ال�شريط
احل���دودي ب�ي�ن البلدي���ن و�إقلي���م
كرد�ستان.

عبد الخالق الركابي:

الالوعي هو الذي قادني و�أيقظ
الروائي الكامن في داخلي
مو�سى الخمي�سي:

املرور ت�شدد �إجراءاتها �ضد الدراجات النارية وت�ؤكد �ضرورة ت�سجيل العجالت كافة ..عد�سة حممود ر�ؤوف
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مراقبون ي�ستبعدون �إجراء االنتخابات هذه ال�سنة
 بغداد /على ال�صياد

� 12صفحة ( )500دينار

يرج���ح يف ت�صريح لـ(امل���دى)« ،عدم اجراء
االنتخاب���ات يف املوع���د املق���رر يف ت�شرين
الأول من ه���ذا العام» .وقال ان االنتخابات
«�ستج���ري يف العام املقب���ل»� ،أي مع انتهاء
الدورة الربملانية احلالية.
واعتق���د غ�ص���وب ان «االنتخاب���ات املقبل���ة
�ستكون انعكا�سا لطبيعة العالقة بني ايران
وامريكا ف���ان مل تر ايران ا�شارات وا�ضحة
لرف���ع العقوب���ات الأمريكي���ة عنه���ا ف���ان

الف�صائل املوالية الي���ران والدولة العميقة
يف الع���راق �سيك���ون له���ا ت�أثري عل���ى واقع
االنتخابات ونتائجها».
وت�شاط���ر النا�شط���ة يا�سم�ي�ن الأ�س���دي،
ال���ر�أي ب�ش�أن مقاطع���ة االنتخابات .وتقول
لـ(امل���دى) ،ان «هن���اك ت�شا�ؤما يف الأو�ساط
ال�شبابي���ة ،وحت���ى اال�ستق���راءات التي يتم
تداوله���ا ب�ي�ن املهتم�ي�ن به���ذا ال�ش����أن متيل
نح���و ال�سخري���ة م���ن متري���ر الأ�ص���وات

 التفا�صيل �ص3
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رئي�س الوزراء :لن نحقق التنمية من دون
مكافحة منهجية للف�ساد
 بغداد /املدى

واالنتخابات ب�ص���ورة نزيهة ،لي�س ب�سبب
م���ا ع�شناه يف ال�سن���ة املا�ضية م���ن �أحداث
امن���ا ب�سب���ب ف�ش���ل العملي���ة ال�سيا�سية يف
�إدارة انتخاب���ات  ،2018وع���دم الثق���ة
باجله���ات املخت�صة المتام االم���ور للنهاية
يف ظ���ل وج���ود ال�س�ل�اح املنفل���ت والف�ساد
ب�شتى انواعه».

الذكرى  130لميالد
المفكر انطونيو غرام�شي
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�أك���د رئي�س جمل�س ال���وزراء م�صطفى الكاظمي� ،أم�س
االثنني� ،أن العراق لن ي�صل للتنمية احلقيقية من دون
مكافحة منهجية للف�ساد.
وق���ال مكتب الكاظم���ي يف بيان تلقت (امل���دى) ن�سخة
من���ه� ،إن الأخ�ي�ر «تر�أ����س االجتم���اع الأول للمجل����س
ال���وزاري للتنمي���ة الب�شرية لع���ام  ،٢٠٢١حيث ناق�ش
عددا من الق�ضايا املدرج���ة على جدول اعماله ،واتخذ
القرارات والتوجيهات املتعلقة بها».
و�ش���دد الكاظم���ي ،وفق ًا للبي���ان ،عل���ى �أن «اال�ستثمار
بالطاق���ة الب�شري���ة ه���و ال�سبي���ل الأمث���ل للت�أ�سي����س
القت�ص���اد م�ستقبلي م�ستدام يعال���ج التحديات وي�ؤمن
ازدهارا طويل الأم���د» ،م�ضيفا �أن «دور الدولة ينبغي

�أن يتج���ه نح���و ت�أ�سي����س البن���ى التحتي���ة الب�شري���ة
واملادي���ة للتنمي���ة ،و�إف�س���اح املجال للقط���اع اخلا�ص،
لتحم���ل دوره يف ت�سري���ع عجل���ة االقت�ص���اد وتوف�ي�ر
فر����ص العمل ،الت���ي حتفظ كرامة املواط���ن وم�ستقبل
عائلته».
و�أ�ش���ار �إىل «�أننا ل���ن ن�صل اىل التنمي���ة احلقيقية من
دون مكافحة منهجية للف�ساد ،الذي �أخذ ي�ؤ�س�س لنهج
ا�ستئث���ار يعتمد عل���ى النفوذ واخلروج ع���ن القانون،
وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي» ،مبين ًا
�أن «احلكوم���ة �ست�ستمر يف اتخ���اذ القرارات ال�صعبة،
رغم التداعيات ال�سيا�سية ،ورغم ما قد يحدث من �سوء
فه���م �شعبي هنا �أو هناك ،ولك���ن امل�س�ؤولية التاريخية
الت���ي وجدنا �أنف�سنا فيها حتتم علينا امل�ضي بخطوات
حتقق امل�صالح الوطنية ال�سرتاتيجية للبلد».

اال�ستثمار في الزراعة يمكن �أن يعو�ض تراجع �أ�سعار النفط

ث����روة م��ه��م��ل��ة ..ال��خ��وف م��ن داع�����ش ي��ع��ط��ل م�����زارع ال��ف�����س��ت��ق ف��ي الأن��ب��ار
 متابعة /املدى
�أمني���ة ف�ض�ل�ا ع���ن ت�شدي���د الق���وات العراقي���ة
االط���واق الع�سكري���ة عل���ى مداخ���ل ال�صحراء
ثالث �سنوات م ّرت على حترير مدن االنبار من وخمارجها.
�سيطرة تنظي���م داع����ش� ،إال �أن ق�سما كبريا من
الف�ستق ي�ضاهي النفط
واحات �صحراء املحافظ���ة ال�شا�سعة ،التي يتم
ا�ستثماره���ا يف زراعة الف�ستق احللبي ما زالت ووفق���ا للمهند�س الزراعي عب���د اجلغيفي الذي
معطل���ة خوفا مما ي�صفه مزارع���ون بـ»هجمات يعمل م�شرف ًا على �إحدى الواحات قرب حديثة؛
ف����إن اال�ستثم���ار يف الزراعة ميك���ن �أن يعو�ض
الغيلة والغدر» لإرهابيي داع�ش.
وتنت�ش���ر �أكرث من  45واح���ة يف مناطق �أعايل البالد عن جزء من �أزمة انخفا�ض �أ�سعار النفط
الف���رات ترتك���ز بني مناط���ق هي���ت والبغدادي و�أن يرفد البالد بعملة �صعبة ويحقق �شيئا من
وحديثة و�صوال �إىل مناطق عنة و�آلو�س وجبة االكتفاء الذاتي.
وراوة وكبي�س���ة� ،ضمن مناطق ال�صحراء التي و�أ�ض���اف اجلغيف���ي يف ت�صري���ح �صحف���ي �أنه
حت���د تلك امل���دن وتوجد يف بع�ضه���ا عيون ماء «يف االنب���ار كان لدينا �أكرث من � 60ألف �شجرة
على �ش���كل برك �سمحت بوج���ود حياة طبيعية ف�ست���ق حلبي قب���ل اجتياح تنظي���م داع�ش ،لكن
يف تل���ك املناط���ق ،م���ا دع���ا �إىل ا�ستثمارها يف الآن العدد تراجع اىل الن�صف تقريبا ،ومع ذلك
خمتلف �أنواع املزروع���ات لكن �شجرة الف�ستق ميكن الع���ودة واال�ستثمار يف م���زارع الف�ستق
احللبي جنحت اىل حد كبري نظرا لقدرتها على احللب���ي فهناك واح���ات جاهزة وهن���اك موارد
حتم���ل تقلبات املنطقة املناخي���ة ف�ضال عن عدم طبيعية حتلم بها دول �أخرى مثل اخلليج لدينا
املياه والرتبة واملناخ واليد العاملة �أي�ضا».
حاجتها لرعاية م�ستمرة.
والعام املا�ضي مل يتم ت�سويق منتجات الف�ستق ولف���ت اىل �أن «�سعر كيلو الف�ستق احللبي يباع
احللب���ي �إال من ب�ض���ع واحات ال تتع���دى الـ 10الآن بنح���و  10دوالرات ،وكل �شج���رة حتم���ل
ب�سب���ب ت���رك امل���زارع الأخ���رى املوج���ودة يف نح���و  12كيل���و ،مبعن���ى �أن انت���اج كل �شج���رة
واحات ع���دة من �أعايل فرات االنب���ار ،لأ�سباب يع���ادل انتاج ثالث���ة براميل نفط ،لك���ن للأ�سف

ع���دد قلي���ل م���ن الواح���ات �أو م���زارع الف�ست���ق
احللب���ي دخل���ت لالنت���اج ه���ذا الع���ام ،لأن هناك
واح���ات بعيدة يف بط���ن ال�صحراء ق���رب وادي
الق���ذف ووادي الأبي����ض ووادي حوران ،وتلك
مناطق فيها �أن�شطة �إرهابية».
و�أ�ش���ار �إىل �سبب �آخر مين���ع ا�ستثمار الواحات
اخل�ض���راء ،وه���و �أن «ق���وات اجلي����ش تفر����ض
�إج���راءات م�ش���ددة على دخ���ول ال�صحراء ،كون
م���ن يدخ���ل �إليه���ا م���ن دون موافق���ة ق���د يك���ون
معر�ض ًا للق�صف من قبل القوة اجلوية العراقية
�أو قوات التحالف الدويل».
العراقي يناف�س الإيراني

ب���دوره؛ �أو�ض���ح مزاح���م العبي���دي وه���و �أح���د
امل�ستثمري���ن يف واحة العيون قرب بلدة كبي�سة
الخوف من المتنفذين وداع�ش
�إن «م�صطل���ح واحة ال ي�ستخدم اال ر�سميا فنحن �أك�ث�ر من غريه ،لذا ق���رر جمي���ع امل�ستثمرين �أن
ن�سميه���ا م���زارع ،وج���اءت ت�سمية واح���ة ،على يعتم���دوا علي���ه يف اال�ستثمار كون���ه مربحا من م���ن جهت���ه؛ ر�أى علي احلي���اين وهو م�سوق
اعتبار �أنها منطقة خ�ضراء و�سط �أر�ض قاحلة» .ناحي���ة �سعره ،لكن هن���اك واحات معطلة ب�سبب يف علوة الرم���ادي النموذجية� ،أن الواحات
مل تت�أث���ر كث�ي�را ب�سنوات املع���ارك والإهمال
وتاب���ع العبيدي �أن���ه «عادة ما تك���ون هناك عني الو�ضع الأمني».
م���اء �أو �آبار غني���ة �أو برك دائم���ة بفعل وقوعها وطال���ب امل�ستثم���ر بالف�ست���ق احللب���ي؛ وزارة ال���ذي طاله���ا ،ون�أم���ل م���ن احلكوم���ة دع���م
على جم���رى ال�سيول يف الودي���ان فتكون هناك التج���ارة ب����أن «تلتف���ت للزراع���ة �أك�ث�ر ،وخ�ي�ر امل�ستثمرين.
نبات���ات و�أر����ض خم�ض���رة دائم���ا» ،مبين���ا �أن للعراقي�ي�ن ا�سته�ل�اك الف�ست���ق من االنب���ار على و�أ�شار �إىل �أن «البع�ض يخاف �أن يك�شف عن
م���كان تلك الواح���ات واال�ستثمار فيها خ�شية
«الف�ست���ق احللب���ي جن���ح يف ال�صم���ود والنم���و جلبه من �إيران بالعملة ال�صعبة».

من �أن يلتفت املتنفذون لها ويتناف�سون عليها»
من ناحيته؛ �أكد رئي�س املهند�سني الزراعيني
يف االنب���ار� ،سام���ي ح�س�ي�ن� ،أن لديهم حاليا
يف واح���ات االنبار �أكرث م���ن � 18ألف �شجرة
مثم���رة من الف�ستق احللب���ي ،وهناك واحات
�أخ���رى حتم���ل �أك�ث�ر م���ن ه���ذا الع���دد ،ولكن
ال ميك���ن رعايته���ا �أو الو�ص���ول له���ا ب�سب���ب
املخ���اوف م���ن تواجد عنا�ص���ر تنظيم داع�ش
فيه���ا ،و�أو�ض���ح ح�س�ي�ن� ،أن «املزارع�ي�ن
يحتاج���ون الدع���م والت�شجي���ع وتوف�ي�ر
امل�ستلزمات لهم ال �أكرث».
فيم���ا �أ�ش���ار مدير بلدي���ة ناحية جب���ة التابعة
لق�ضاء البغ���دادي ،قطري العبي���دي� ،إىل �أنه
«بالإمكان ا�ستغالل �صحراء االنبار من خالل
ا�ستن�س���اخ ه���ذه الواح���ات الطبيعية وخلق
�أخ���رى �صناعي���ة �أو حت���ى تو�سع���ة الأوىل
لزراعتها».
وب�ي�ن العبي���دي� ،أن هناك م�ساح���ات �ضخمة
قابل���ة للزراع���ة يف االنب���ار لكنه���ا مهمل���ة،
معرب���ا عن �أمله ب����أن «يتم فع�ل�ا االلتفات اىل
قطاع الزراع���ة يف العراق بعدما خذل النفط
العراقي�ي�ن يف �أزمة �أ�سع���اره �إذ ثبت فعال �أنه
ال ميكن اعتمادنا فقط عليه».
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خيــاران ينتظــران م�شــروع قانــون املـوازنـة
بعد ت�سليم التعديالت للحكومة

الخالف بين ال�سلطات
االتحادية والإقليم
يعرقل الإقرار

يتحدث نواب وبرلمانيون عن خيارين ينتظران م�شروع قانون موازنة  2021بعد اجراء البرلمان
تعديالت عليه وارجاعه الى الحكومة .ورغم ذلك يعرقل عدم االتفاق بين بغداد واربيل على
ح�صة الإقليم ار�سال م�شروع القانون الى الت�صويت حتى لو قبلت الحكومة التعديالت البرلمانية.
 بغداد /ح�سين حاتم
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة جمال
كوج ��ر في حديث لـ(الم ��دى) �إن لجنته
"�أجرت تعدي�ل�ات ب�سيطة ومراجعات
طفيفة عل ��ى م�شروع قان ��ون الموازنة
(�أم� ��س) االثني ��ن" ،مبين ��ا �أن "�إق ��رار
قان ��ون الموازن ��ة متوقف عل ��ى ح�صة
الإقليم".
وي�ضي ��ف كوج ��ر �أن "م�ش ��روع قانون
الموازن ��ة وبعد التعدي�ل�ات �أر�سل يوم
االح ��د الما�ضي ال ��ى الحكومة من �أجل
االط�ل�اع علي ��ه" ،مبين ��ا ان "الحكومة
تحت ��اج ال ��ى يومي ��ن �أو اكث ��ر لالطالع
عل ��ى التعدي�ل�ات ومن ث ��م ار�سالها الى
البرلم ��ان م ��ن �أج ��ل الت�صوي ��ت عليها،
بالتالي نتوقع �أن يت ��م هذا الأمر نهاية
الأ�سب ��وع الحال ��ي �أو بداي ��ة الأ�سبوع
المقبل".
ب ��دوره ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي عبد الرحم ��ن الم�شهداني
ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن "التعديالت
الت ��ي �أجرته ��ا اللجنة المالي ��ة النيابية
ف ��ي م�ش ��روع موازن ��ة  2021خط ��وة
�إيجابية وا�ضافات جيدة" ،م�شيرا الى
�أن "الموازن ��ة االتحادي ��ة الت ��ي جاءت
من الحكومة كانت غي ��ر منطقية وغير
معقولة ب�أرقامه ��ا عندما وردت بـ 164
وبعجز  71تريليون دينار وتقول انها
تق�شفية".
وي�ضي ��ف الم�شهدان ��ي �أن "م ��ا عملت ��ه
اللجن ��ة المالي ��ة ه ��و �إع ��ادة درا�سة كل
النفقات" ،م�شيرا الى ان "هذا تم تحت
اط�ل�اع ال ��وزراء ووكالئه ��م والمدراء

العامين".
وي�شير المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
ال ��ى �أن "اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي مجل�س
الن ��واب عمل ��ت �ضم ��ن امكانياته ��ا

المتاح ��ة ك ��ون يح ��ق له ��ا المناقل ��ة
والتخفي� ��ض" ،م�ضيف ��ا �أنه ��ا "عمل ��ت
على تخ�صي�ص مبالغ لأ�صحاب العقود
واالجراء والمحا�ضرين اليوميين".

ويلف ��ت الم�شهدان ��ي ال ��ى �أن "هن ��اك
بع� ��ض اللم�س ��ات الإ�صالحي ��ة لك ��ن ال
يمك ��ن القول ب� ��أن الموازن ��ة �إ�صالحية
وتن�سجم مع ما نريد من ا�صالح او بما

جاءت به الورقة البي�ضاء من خطوات
�إ�صالحية".
ويتاب ��ع �أن "الموازن ��ة الحالي ��ة ال
تختل ��ف عن الموازن ��ات ال�سابقة لكنها
غير منظمة ولي�س فيها ر�ؤية للحكومة
وغير م�ؤطرة".
وي�ؤك ��د المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
�أن "ه ��ذه الموازنة ،موازن ��ة البرلمان
ولي�س ��ت موازنة الحكوم ��ة ،كون %85
م ��ن الفق ��رات والبن ��ود الت ��ي ج ��اءت
م ��ن الحكوم ��ة ت ��م تغييره ��ا م ��ن قب ��ل
البرلم ��ان" ،مبين ��ا ان "ه ��ذه الم ��رة
الأولى التي تقوم بها الجهة الت�شريعية

ب�إعداد الموازنة" .وم�ضى الم�شهداني
ال ��ى �أن "هن ��اك الكثي ��ر م ��ن الخطوات
الت ��ي كان م ��ن المفتر� ��ض ا�ضافتها في
م�ش ��روع قانون الموازن ��ة لكن الو�ضع
االقت�ص ��ادي ال ��ذي يم ��ر ب ��ه البل ��د ل ��م
ي�سم ��ح ،كاط�ل�اق الدرج ��ات الوظيفية
التي تحتاج ال ��ى �أموال �ضخمة جدا"،
مبين ��ا ان "الحكومة ت�سعى الى تر�شيد
النفق ��ات" ،م�شي ��را ال ��ى ان ��ه "كان من
الممك ��ن �إعط ��اء دور اكب ��ر للقط ��اع
الخا�ص لقي ��ادة المرحلة القادمة في ما
يخ�ص الجانب االقت�صادي".
وانتهى المخت� ��ص بال�ش�أن االقت�صادي
قائ�ل�ا ان "دور القط ��اع الخا� ��ص
ال يقت�ص ��ر عل ��ى الأم ��وال فق ��ط �إنم ��ا
يحت ��اج ال ��ى االم ��ن و�إيق ��اف عملي ��ات
الف�س ��اد واالبتزاز ك ��ي ي�سري ب�صورة
�صحيحة".
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي با�س ��م جمي ��ل �أنطوان في
حديث لـ(المدى) �إن "النقاط الأ�سا�سية
الت ��ي رك ��زت عليه ��ا الموازن ��ة ه ��ي
جع ��ل �سع ��ر برمي ��ل النف ��ط  45دوالرا
وتخفي� ��ض العج ��ز ال ��ى  25تريلي ��ون
دين ��ار ونفقات الموازنة  129تريليون
دينار" ،م�ؤكدا ان "هذه التعديالت غير
نهائي ��ة فبع ��د ت�سليمه ��ا ال ��ى الحكومة
�سيك ��ون امامهم خياران ام ��ا الموافقة
او الدخ ��ول ف ��ي �سج ��ال م ��ع مجل� ��س
الن ��واب" .ويرجح �أنط ��وان "ح�صول
ت�سوي ��ة �سيا�سي ��ة بي ��ن الحكوم ��ة
والبرلمان".
وفي �سياق �آخر ،قال المخت�ص بال�ش�أن
االقت�ص ��ادي ان "ال�ش ��يء الوحيد الذي
يعط ��ل الت�صوي ��ت عل ��ى الموازن ��ة هو
الخ�ل�اف بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة
وحكومة الإقليم ب�ش�أن ح�صة الإقليم".
وف ��ي م ��ا يخ� ��ص اال�ستقطاع ��ات يبين
المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ان ��ه
"ال توج ��د ا�ستقطاعات ف ��ي ال�ضريبة
او روات ��ب الموظفي ��ن با�ستثن ��اء

الكاظمي خالل اجتماعه باللجنة املالية النيابية

�أكد تبرع بالده بـ� 50ألف جرعة
لقاح كورونا

بينهم انغما�سي وع�سكر قاطع تل عبطة و�أبو البراء

االتفاقية امل�شرتكة

 بغداد /المدى

اجلي�ش يحفر خنادق ويكثف �إجراءاته على احلدود
تغي
ال�سفري ال�صيني :رّ
احلكومة العراقية � ّأخر تنفيذ بالتزامن مع اعتقال م�سلحني فـي نينوى

 بغداد /المدى
�أك ��د ال�سفير ال�صيني في الع ��راق ت�شانغ تاو ،ام�س االثني ��ن ،ان االتفاقية
ال�صيني ��ة موج ��ودة وان �سب ��ب ت�أخ ��ر تنفيذها يع ��ود الى تغي ��ر الحكومة
العراقية.
ولف ��ت ال ��ى ان ب�ل�اده �ست ��زود الع ��راق ب� �ـ  50الف قطع ��ة لق ��اح لفايرو�س
كورون ��ا ،فيما �أكد دعم ال�صين ل�شعب وحكوم ��ة العراق في مجال مكافحة
االرهاب واالنتخابات المبكرة.
وق ��ال ت ��او خ�ل�ال م�ؤتمر �صحف ��ي عق ��ده ال�سفير عل ��ى من�ص ��ة الكترونية
للتعريف باالنجازات ال�صينيّة المتحققة مع العراق وح�ضرته (المدى) ان
"االتفاق مع ال�صين او ما عرف بـ(االتفاقية ال�صينية) موجودة مع البنود
المرفق ��ة بها"" .لدي ن�سخة منها ،لكن ال يمك ��ن ان ان�شر ن�سخة منها بدون
اخ ��ذ تفوي� ��ض بذلك" .و�أ�ض ��اف ان "�سبب ت�أخر تنفيذ بن ��ود االتفاقية هو
تغير الحكومة في العراق".
وف ��ي �سياق �آخر ،ق ��ال ال�سفير ال�صين ��ي ان بالده "�ستق ��دم  50الف قطعة
لق ��اح لفايرو� ��س كورونا الى الع ��راق" .كما �أ�شار ال ��ى ان "ال�صين ت�شجع
ال�ش ��ركات عل ��ى �إع ��ادة اعمار الع ��راق ،واننا ل ��م ن�سمع بوج ��ود اعترا�ض
�أميركي على عمل ال�شركات ال�صينية في العراق".

بالتزامن مع اعالن القوات
الأمنية اعتقال  15م�سلحا
بينهم انتحاريون وم�س�ؤولون
في الهند�سة الع�سكرية في
نينوى ،اكدت قيادة القوات
البرية اتخاذ �إجراءات
جديدة لت�أمين الحدود مع
�سوريا ومنع ت�سلل عنا�صر
التنظيم عبر حفر الخنادق
وو�ضع الأ�سالك ال�شائكة.
وكان مجل�س الأمن الدولي
قد �أكد �أن تنظيم داع�ش ما
يزال قادراً على �شن عمليات
في المناطق الحدودية
بين العراق و�سوريا ،رغم
التحديات التي يواجهها
ومن بينها فقدانه عدداً من
قياداته في عام .2020

وقدر المجل�س ف ��ي تقرير تحليلي ن�شرته
(الم ��دى) قب ��ل �أيام ،ع ��دد مقاتل ��ي داع�ش
ف ��ي البلدي ��ن بنح ��و ع�ش ��رة �آالف عن�صر
غالبيتهم ف ��ي العراق .وقال تقرير مجل�س
الأم ��ن الدولي �إن ق ��درة داع� ��ش على �شن
هجمات ف ��ي المناطق التي ت�شه ��د نزاع ًا،
�أكب ��ر منها ف ��ي المناطق الآمن ��ة .لكن قائد

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

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
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الق ��وات البري ��ة قا�س ��م محم ��د �صال ��ح،
ق ��ال� ،أم�س� ،إن ق ��درات تنظي ��م داع�ش قد
تراجعت في الآونة الأخيرة.
وق ��ال �صالح �إن هناك جهد ًا كبير ًا لتطوير
الح ��دود الم�شتركة مع �سوري ��ا ،من بينها
"�إن�ش ��اء الخن ��ادق الت ��ي تعي ��ق الحركة،
وو�ض ��ع الأ�س�ل�اك ال�شائك ��ة ،وتكثي ��ف
المراقب ��ة االلكتروني ��ة ،م ��ن �أج ��ل �إدام ��ة
الزخم الأمني للت�ص ��دي لع�صابات داع�ش
الإرهابية".
و�أ�ضاف قائد الق ��وات البرية �أن "عمليات
ا�سته ��داف قي ��ادات داع� ��ش ترب ��ك عم ��ل
الم�سلحي ��ن" ،م�ؤكد ًا �أن "قدرات ع�صابات
داع�ش الإرهابية في تناق�ص".
و�أ�ش ��ار �صال ��ح �إل ��ى �أن "هن ��اك عملي ��ات
الدام ��ة الزخ ��م الأمن ��ي �ضم ��ن قواط ��ع
العمليات في مختل ��ف االتجاهات للق�ضاء
على العنا�صر الإرهابية".
ون ��وه �إل ��ى �أن "قي ��ادة الق ��وات البري ��ة
م ��ن خ�ل�ال قي ��ادة العملي ��ات والف ��رق
�ضمن قواط ��ع العملي ��ات تق ��وم بعمليات
متوا�صل ��ة ،لتفتي� ��ش �أماك ��ن وج ��ود
الع�صابات الإرهابية ،وتدمير الم�ضافات
التابعة لها".
ويرج ��ح مخت�ص ��ون ان ي�صع ��د م ��ا تبقى
م ��ن عنا�صر تنظي ��م داع� ��ش هجماتهم في
الب�ل�اد رد ًا على مقتل زعيمه ��م في العراق
عب ��ر ا�ستغالل بع�ض الأخط ��اء الع�سكرية
وال�سيا�سية.
ومن ��ذ مقتل م ��ا يعرف بوال ��ي العراق �أبو
يا�س ��ر العي�س ��اوي ب�ضرب ��ة جوي ��ة نهاية
ال�شه ��ر الما�ض ��ي� ،ش ��ن التنظي ��م ث�ل�اث
هجم ��ات ف ��ي محافظتي ��ن �سب ��ق ان كانتا
تحت �سيطرته.
و�أ�سف ��رت الهجم ��ات االخي ��رة ع ��ن مقتل
وا�صاب ��ة  15من مقاتل ��ي الح�شد ال�شعبي

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

والق ��وات االمنية بوا�سطة كمائن وبنادق
قن�ص.
�آخ ��ر الخروق ��ات االمني ��ة ،ج ��رى ليل ��ة
الجمعة عل ��ى ال�سبت في منطقة قريبة من
وادي ال�شاي الواقع جنوب كركوك ،وهي
نف�س المنطقة التي قتل فيها العي�ساوي.
وا�ستغ ��ل تنظي ��م داع� ��ش غ ��زارة االمطار
الت ��ي ت�شهده ��ا البالد من ��ذ ليل ��ة الجمعة،
واالنخفا� ��ض ال�شدي ��د لدرج ��ات الحرارة
ف ��ي كرك ��وك ،و�سق ��وط ثل ��وج ف ��ي بع�ض
مناطقها ،لتنفيذ عملياته.
ومنذ مطل ��ع العام الج ��اري ،زادت وتيرة
هجمات م�سلحين ي�شتبه ب�أنهم من تنظيم
داع� ��ش ،ال �سيما ف ��ي المنطقة بين كركوك
و�صالح الدين وديالى.
و�أعلن العراق عام  ،2017تحقيق الن�صر
عل ��ى داع� ��ش با�ستع ��ادة كام ��ل �أرا�ضي ��ه،
الت ��ي كانت تقدر بنحو ثلث م�ساحة البالد
اجتاحه ��ا التنظي ��م �صي ��ف � .2014إال �أن
التنظيم ال ي ��زال يحتفظ بخاليا نائمة في
مناط ��ق وا�سعة بالع ��راق ،وي�شن هجمات
بين فترات متباينة.
وفي �سي ��اق �آخر� ،أعلنت قي ��ادة العمليات
الم�شترك ��ة� ،أم� ��س الإثني ��ن ،ت�سل ��م قوات
الأم ��ن العراقية معدات ع�سكرية من خالل
برنام ��ج �صندوق التدري ��ب والتجهيز في
قاعدة الأ�سد الجوية.
وقال المتحدث با�سم العمليات الم�شتركة
الل ��واء تح�سين الخفاجي ف ��ي بيان تلقت
(الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "ق ��وات الأمن
العراقي ��ة ت�سلم ��ت مع ��دات ع�سكرية تبلغ
قيمتها الإجمالية حوالي مليون دوالر من
خالل برنامج �صندوق تدريب وتجهيز في
قاعدة الأ�سد الجوية لمكافحة داع�ش".
و�أ�ض ��اف� ،أن "التجهي ��زات ت�ضمن ��ت
� 15سي ��ارة دف ��ع رباع ��ي ومع ��دات الأمن
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الأ�سا�سي ��ة للجي� ��ش العراق ��ي �أثن ��اء
قيامه ��م بالعمليات اليومية ف ��ي معركتهم
الم�ستمرة لهزيمة داع�ش".
ال ��ى ذل ��ك� ،أعلنت وكال ��ة اال�ستخب ��ارات،
�أم� ��س االثني ��ن ،اعتق ��ال  15عن�ص ��ر ًا من
داع� ��ش ف ��ي محافظ ��ة نين ��وى ،كان ��وا
ين�شط ��ون في قاطع دجل ��ة وديوان الجند
ومع�سكرات التنظيم.
وقال ��ت الوكال ��ة ف ��ي بيان تلق ��ت (المدى)
ن�سخة منه �إن "مفارز مديرية ا�ستخبارات
ومكافحة اره ��اب نينوى تمكنت من القاء
القب�ض عل ��ى � 15إرهابي ًا بمناطق متفرقة
من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام
الم ��ادة ( /4ارهاب) النتمائه ��م لع�صابات
داع�ش".
و�أ�ش ��ار البي ��ان ال ��ى ان "العمليات جاءت
م ��ن خ�ل�ال متابع ��ة عنا�ص ��ر داع� ��ش م ��ن
قب ��ل مديري ��ات وكال ��ة اال�ستخب ��ارات
والتحقيق ��ات االتحادي ��ة ف ��ي وزارة
الداخلي ��ة لتجفيف منابعهم والق�ضاء على
ماتبق ��ى من فلولهم" .وبح�سب البيان ف�أن
المعتقلين عملوا ف ��ي قاطع دجلة وديوان
الجن ��د والمع�سك ��رات العام ��ة وفرقت ��ي
الفرق ��ان والبي�ل�اوي تحت كن ��ى وا�سماء
مختلفة.
وم ��ن �ضمن المعتقلين ابو ان�س انتحاري
انغما�س ��ي �ضمن كتيبة االنتحاريين وابو
قت ��ادة ع�سكر قاطع تل عبط ��ة وابو البراء
في الهند�سة الع�سكرية.
وم ��ن خالل التحقيق ��ات الأولي ��ة ،اعترف
المعتقلون بانتمائه ��م لداع�ش واال�شتراك
"بع ��دة عملي ��ات ارهابي ��ة �ض ��د الق ��وات
االمني ��ة والمواطني ��ن قب ��ل عملي ��ات
التحري ��ر .وق ��د ت ��م تدوي ��ن اقواله ��م
باالعت ��راف واتخ ��ذت بحقه ��م االجراءات
القانونية".

�سكرتري التحرير الفني
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ا�ستقطاعات الرئا�س ��ات الثالث بن�سبة
."%20
وي�ضي ��ف �أن "م ��ن �ضم ��ن التعدي�ل�ات
الت ��ي ج ��رت ف ��ي م�ش ��روع الموازن ��ة
االتحادي ��ة ،هو بن ��اء  1000مدر�سة"،
م�شيرا الى ان "البرلمان لم يتطرق الى
�سعر الدينار كونه لي�س من �صالحيات
مجل�س الن ��واب و�سيبقى �سعر الدينار
كما هو".
وي�شي ��ر �أنط ��وان ال ��ى �أن "ح�ص ��ة
المحافظ ��ات زادت ال ��ى  2تريلي ��ون
لإعم ��ار المحافظ ��ات ،والبت ��رودوالر
�أي�ضا زاد م ��ن  500مليار الى تريليون
دين ��ار" ،متوقعا "اج ��راء عملية اتمتة
لل�ضرائب والر�سوم".
وم�ضى المخت� ��ص بال�ش�أن االقت�صادي
قائ�ل�ا ان "�إيق ��اف نثري ��ات وم�ؤتمرات
مجل�س الوزراء كونها ت�شكل عبئا على
الموازنة" ،الفت ��ا الى انه "ربما يجري
الت�صوي ��ت عل ��ى الموازن ��ة ف ��ي نهاية
الأ�سب ��وع و�س ��وف يت ��م تركيزهم على
المنافذ الحدودية".
ال ��ى ذل ��ك ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �صفوان ق�ص ��ي في حديث
لـ(الم ��دى) �إنه "تم رف ��ع اال�ستقطاعات
ال�ضريبة في م�ش ��روع موازنة ،2021
وان الحكومة قد تفع ��ل قانون �ضريبة
الدخ ��ل رق ��م  116ل�سن ��ة  1982بحيث
تكون ال�ضريبة على الدخل الكلي وهذا
الق ��رار يت ��م اتخ ��اذه ح�س ��ب ال�سيولة
المالية وقناعة الحكومة".
وي�ضي ��ف ان "حج ��م التخفي�ض تقريبا
 35تريلي ��ون" ،م�شي ��را الى ان "حاجة
الحكوم ��ة لتمويل العج ��ز �ستكون من
خالل اعتماد النفط".
وي�شي ��ر ق�ص ��ي ال ��ى �أن "�إ�صالح ��ات
الورق ��ة البي�ض ��اء ل ��م تطب ��ق بالكام ��ل
�سوى �سعر ال�صرف" ،مبينا ان "تغيير
�سعر ال�ص ��رف كان الهدف الرئي�س منه
هو تن�شيط القط ��اع الخا�ص من خالل
الإنتاج المحلي الزراعي وال�صناعي".

بالإ�ضاف ��ة الى ذلك ،اعلن ��ت اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة ،القب� ��ض عل ��ى ارهاب ��ي يدير
مواق ��ع الكتروني ��ة لداع�ش عل ��ى من�صات
التوا�صل االجتماعي في كركوك.
وقال ��ت مديرية اال�ستخب ��ارات الع�سكرية
ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه (الم ��دى) ،ان ��ه "بعملية
دقيق ��ة ومتابع ��ة م�ستم ��رة تمكن ��ت مفارز
مديري ��ة اال�ستخب ��ارات الع�سكري ��ة ف ��ي
الفرق ��ة  ١٤م ��ن الق ��اء القب� ��ض عل ��ى �أحد
االرهابيي ��ن ف ��ي منطقة ال ��زاب بمحافظة
كركوك".
وبين ان "االرهاب ��ي هو احد الذين كانوا
يقيم ��ون ف ��ي تركيا ويدي ��ر مواقع وهمية
لداع� ��ش على التوا�ص ��ل االجتماعي هناك
كم ��ا يق ��وم بت�سهي ��ل �سك ��ن الدواع�ش في
تركيا".
ولف ��ت البيان ال ��ى ان "االرهاب ��ي يعد من
المطلوبين للق�ضاء بموجب مذكرة قب�ض
وفق �أحكام المادة � 4إرهاب".
ال ��ى ذل ��ك ،عث ��رت ق ��وات ال�شرط ��ة
االتحادية ،على عدد من العبوات النا�سفة
و"�صواري ��خ نم�ساوي ��ة" ف ��ي ق�ض ��اء
الحويجة بمحافظة كركوك.
وذك ��ر بي ��ان لقي ��ادة ق ��وات ال�شرط ��ة
االتحادية ان "قوة من اللواء الثاني ع�شر
الفرق ��ة الثالثة �شرطة اتحادية تنفذ عملية
امني ��ة بالتن�سيق مع الجه ��د اال�ستخباري
لتفتي� ��ش قريت ��ي المن�صوري ��ة وال�س ��دة
بق�ض ��اء الحويج ��ة في كركوك ت ��م خاللها
العثور على عب ��وة نا�سفة �سعة  10لترات
عدد ."4
واو�ض ��ح ان "الق ��وة عث ��رت عل ��ى عب ��وة
نا�سفة عب ��ارة عن مقذوف حربي �صاروخ
نم�ساوي ع ��دد  ،2عبوة نا�سفة ا�سطوانية
عدد  ،1و�سيل ��ة تفجير م�سطرة عدد  ،2تم
اتالفها من قبل كتيبة هند�سة الفرقة".
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ع�شرات البارزين يف
احتجاجات ت�شرين يغادرون
مناطق �سكناهم

الـ"بيــك �أب املنفلتة" تــروع النا�شطــني:
 5حماوالت اغتيال و�آخر خمتطف

ب��د�أ ع�ش��رات النا�شطي��ن موجة هجرة جديدة م��ن مناطقهم اال�صلية الى مدن اخ��رى ،عقب تهديدات ومالحق��ات من جماعات
م�سلح��ة .وكان نح��و  200نا�شط قد غادروا بغ��داد ومدن الجنوب الى كرد�ست��ان في منت�صف  ،2020عق��ب �سل�سلة اغتياالت طالت
ع��ددا من الم�شاركي��ن في حركة االحتجاجات .ومن��ذ الجمعة الما�ضية تعر���ض  5نا�شطين الى محاوالت اغتي��ال باال�ضافة الى
اختطاف نا�شط واحد في عدد من المحافظات فيما داهم م�سلحون ي�ستقلون �سيارات نقل �صغيرة بيوت متظاهرين في النجف.
 بغداد /تميم الح�سن
واطل ��ق نا�شط ��ون ا�س ��م الـ"بي ��ك �أب
المنفلت ��ة" ف ��ي ا�ستع ��ارة لجمل ��ة
"الملي�شي ��ات المنفلتة" المتداولة بين
االو�س ��اط ال�سيا�سي ��ة ،عل ��ى العجل ��ة
التي تالح ��ق المتظاهرين خالل االيام
الثالثة االخيرة.
وكان ��ت �آخ ��ر عملي ��ة اغتي ��ال �ض ��د
نا�شطين ،قد �سجل ��ت في نهاية ،2020
حين قت ��ل م�سلحون المتظاه ��ر البارز
�صالح العراقي في بغداد.
وتوقع ��ت حينها ،لجن ��ة االمن والدفاع
في البرلمان ت�صاع ��د عمليات االغتيال
ف ��ي الب�ل�اد �ض ��د نا�شطي ��ن م ��ع تزاي ��د
االزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
مداهمة منازل النا�شطين
بدوره ،يق ��ول علي النجفي ،وهو ا�سم
م�ستع ��ار لنا�شط في النجف لـ(المدى)،
ان " 6منازل لنا�شطين في النجف تمت
مداهمتها من م�ساء يوم الجمعة".
وج ��اء ذل ��ك بع ��د �ساع ��ات م ��ن انت�شار
مقاط ��ع فيدي ��و ل�شب ��اب يهتف ��ون �ض ��د
زعيم التيار ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر،
ف ��ي م�ؤتمر الحي ��اء الذك ��رى ال�سنوية
االول ��ى لما عرف بـ"مج ��زرة النجف".
وي�ضي ��ف النا�ش ��ط ال ��ذي تحف ��ظ على
ا�سم ��ه ال�صري ��ح خوفا م ��ن المالحقة:
"وفي االيام الثالثة الما�ضية ،تعر�ض
نا�شط ��ان اثنان ال ��ى محاول ��ة اغتيال،
وثالث الى الخطف ،وهم جميعا كانوا
حا�ضرين في الم�ؤتمر".
ورد الحق ًا �صالح محمد العراقي ،الذي
يعرف نف�سه بـ "وزير مقتدى ال�صدر"،
ببيان على "هتافات الم�ؤتمر" ،اتهم فيه
من و�صفه ��م بـ "البعثيي ��ن والدواع�ش
وع�شاق الع ��دو ال�صهيوني" بالوقوف
وراء �إقامة الندوة وتوجيه االنتقادات
لل�ص ��در .ووف ��ق النا�ش ��ط النجف ��ي،
ان �شب ��اب النج ��ف وبغ ��داد ووا�س ��ط
والنا�صري ��ة وم ��دن اخ ��رى ،كان ��وا قد
اتفقوا على اقامة االحتفالية في �ساحة
ال�صدرين الت ��ي �شهدت العام الما�ضي،
�سق ��وط � 11ضحي ��ة م ��ن المتظاهرين

وجرح نحو � 140آخرين.
لك ��ن الظ ��روف الجوي ��ة اجبرته ��م
عل ��ى ت ��رك ال�ساح ��ة التي كان ��ت �ساحة
االعت�ص ��ام المركزية ف ��ي النجف خالل
احتجاج ��ات ت�شرين ،الى قاعة م�ؤجرة
داخ ��ل اتح ��اد االدب ��اء ف ��ي المحافظة،
تبين بعد ذلك انها كانت "مجانية".
ويتاب ��ع النا�ش ��ط" :ل ��م ت�شه ��د القاع ��ة
ح�ضورا بهذا الحجم ،والتحق ال�شباب
م ��ن المحافظات ،والقي ��ت ق�صائد فيها
ا�ش ��ارات ال ��ى م�س�ؤولي ��ة ال�صدريي ��ن
عن مجزرة النجف ،فيم ��ا �صاح �شباب
هاتفين �ضد زعيم التيار".
م�ؤتمر االتحاد
وكان ��ت مقاطع فيدي ��و اظه ��رت �شبابا
ف ��ي �آخ ��ر القاعة يهتف ��ون" :ذي ��ل �سيد

مقتدى..ذي ��ل" ،وعق ��ب انت�ش ��ار تل ��ك
المقاط ��ع ق ��ال نا�شط ��ون ان "منازله ��م
تعر�ضت ال ��ى مداهمات ف ��ي النجف"،
وتطور االمر الى �شباب في مدن اخرى
ح�ضروا الندوة.
وظه ��رت �ص ��ور للنا�شط احم ��د الحلو
في باب ��ل ال ��ذي كان حا�ض ��را للم�ؤتمر
ف ��ي النجف ،وق ��د تعر�ض ال ��ى العنف
بع ��د محاول ��ة اغتي ��ال .وكان الحلو قد
كت ��ب قب ��ل �ساع ��ات قليلة م ��ن محاولة
اختطافه ،في ح�سابه على "في�سبوك"،
�أن "ق ��وة م�سلح ��ة م ��ن �سراي ��ا ال�سالم
داهمت من ��زل �أهل ��ي وروع ��ت الن�ساء
والأطف ��ال واعتقل ��ت وال ��دي" .وق ��ال
المق ��رب م ��ن مقت ��دى ال�ص ��در �صال ��ح
محم ��د العراق ��ي ف ��ي تو�ضي ��ح �إن "ما
حدث في مق ��ر �أدباء النج ��ف ال يمثلهم

يتخوفون من ت�أثير ال�سالح المنفلت على نتائجها

مراقبون لل�ش�أن ال�سيا�سي ي�ستبعدون
�إجراء االنتخابات يف ت�شرين املقبل
 بغداد /على ال�صياد
يرجح مخت�صون في ال�ش�أن ال�سيا�سي ونا�شطون اتفاق
الكت ��ل ال�سيا�سية على ت�أجيل االنتخابات مجددا لك�سب
الوقت وتح�سين �صورتها امام الناخبين .كذلك �شككوا
بق ��درة الحكومة على اج ��راء انتخاب ��ات نزيهة في ظل
ال�سالح المنفلت.
المخت� ��ص بال�ش�أن ال�سيا�س ��ي محمد غ�صوب يرجح في
ت�صريح لـ(المدى)" ،عدم اجراء االنتخابات في الموعد
المق ��رر ف ��ي ت�شري ��ن الأول م ��ن ه ��ذا الع ��ام" .وقال ان
االنتخاب ��ات "�ستجري في العام المقبل"� ،أي مع انتهاء
الدورة البرلمانية الحالية.
واعتق ��د غ�ص ��وب ان "االنتخاب ��ات المقبل ��ة �ستك ��ون
انعكا�س ��ا لطبيع ��ة العالقة بين اي ��ران وامي ��ركا فان لم
ت ��ر ايران ا�ش ��ارات وا�ضحة لرفع العقوب ��ات الأميركية
عنها ف ��ان الف�صائل الموالي ��ة اليران والدول ��ة العميقة
ف ��ي العراق �سيك ��ون لها ت�أثي ��ر على واق ��ع االنتخابات
ونتائجها".
وا�شار غ�صوب ،ال ��ى ان "الأحزاب الحاكمة تمتلك قوة
ال�س�ل�اح و�سلطة الم ��ال والإع�ل�ام المتحي ��ز ،وان هذة
الأدوات من �ش�أنها الت�أثير على االنتخابات".
وتاب ��ع المخت� ��ص بال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي ،ان "اح ��زاب
ال�سلط ��ة ت�سع ��ى لخل ��ق من ��اخ قا� ��س وق ��وده الدم ��اء
والكيان ��ات ال�سيا�سي ��ة الجدي ��دة الت ��ي كونته ��ا حركة
االحتج ��اج ف ��ي و�سط وجنوب ��ي الع ��راق ..النا�شطون
بانتظ ��ار ظهور حمالت تبد�أ بمداعب ��ة م�شاعر الب�سطاء
وتنتهي بالتخوين والتهم الجاهزة".
ولذل ��ك يقول غ�صوب ان "االنتخاب ��ات ممكن ان تذهب
باتجاه المقاطعة و�ستكون هن ��اك وقفات واعت�صامات
م�شابهة الحتجاجات ت�شرين".
وت�شاط ��ر النا�شط ��ة يا�سمي ��ن الأ�س ��دي ،ال ��ر�أي ب�ش� ��أن
مقاطع ��ة االنتخاب ��ات .وتق ��ول لـ(الم ��دى) ،ان "هن ��اك
ت�شا�ؤما ف ��ي الأو�ساط ال�شبابية ،وحت ��ى اال�ستقراءات
التي يتم تداولها بي ��ن المهتمين بهذا ال�ش�أن تميل نحو
ال�سخرية م ��ن تمرير الأ�ص ��وات واالنتخابات ب�صورة
نزيهة ،لي� ��س ب�سبب ما ع�شناه ف ��ي ال�سنة الما�ضية من

�أح ��داث انما ب�سب ��ب ف�شل العملي ��ة ال�سيا�سية في �إدارة
انتخاب ��ات  ،2018وع ��دم الثق ��ة بالجه ��ات المخت�ص ��ة
التم ��ام االم ��ور للنهاية في ظل وج ��ود ال�سالح المنفلت
والف�ساد ب�شتى انواعه".
ف ��ي ال�سي ��اق ذات ��ه ،يق ��ول النا�ش ��ط ر�ض ��ا المالك ��ي
لـ(المدى) ،انه "في الفترة الما�ضية كانت هناك دعوات
لتحديث البطاق ��ة البايوميترية ،لكن هناك عدد ال ب�أ�س
فيه م ��ن النا�س يرون �أن الم�شارك ��ة في ت�شكيل حكومة
مقبل ��ة ال يغير �شيئا ويبقى الو�ضع كما في ال�سابق ،لذا
من المتوقع �أن يكون هناك �إحباط".
و�أك ��د المالكي ،ان ��ه "ال يمكن الجزم ب�ص ��ورة �صريحة
ووا�ضحة عن ج ��دارة الكيانات ال�سيا�سية المنبثقة من
رحم �ساحات االحتجاج".
وكانت مفو�ضية االنتخابات قد �أعلنت الن�سب المئوية
للمواطني ��ن الذي ��ن حدث ��وا بطاقاته ��م البايوميتري ��ة
وبلغ ��ت ن�سب ��ة التحديث ف ��ي الع ��راق  ،%60وت�صدرت
الب�ص ��رة ومي�س ��ان المحافظ ��ات العراقي ��ة بن�س ��ب
التحديث.
وبلغت ن�سبة تحدي ��ث البطاق ��ة البايومترية لمواطني
الب�ص ��رة  %70ومي�س ��ان  %65م ��ن ع ��دد �س ��كان تل ��ك
المحافظة.
واكد ت�شانع تاو ان بالده "زودت مفو�ضية االنتخابات
بواح ��د وع�شري ��ن منظوم ��ة ات�ص ��ال عن بع ��د لت�سهيل
عملية عقد االجتماعات ا�ضافة الى منحها مجموعة من
التقنيات المتطورة االخرى في هذا المجال".
وا�ض ��اف ت�شانغ ت ��او ان "حجم التب ��ادل التجاري بين
البلدين بلغ ثالثين مليارا ومئة مليون دوالر خالل عام
 ،2020فيم ��ا ا�ستوردت ال�صي ��ن نفطا من العراق بلغت
كميته اكثر من  60مليون برميل خالل العام الما�ضي".
وبي ��ن ال�سفي ��ر ال�صين ��ي ان "هن ��اك مجموع ��ة م ��ن
الم�شاري ��ع تعت ��زم ب�ل�اده تنفيذها في الع ��راق بموجب
االتفاقي ��ات المبرمة بين بكين وبغ ��داد من بينها ان�شاء
 1000مدر�س ��ة لمراح ��ل مختلف ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن المرحلة
الثانية من محطة �صالح الدين الحرارية".
وج ��دد ت�شانغ ت ��او دعم بكين لحكومة بغ ��داد في مجال
محاربة االرهاب وتعزيز االمن وتحقيق اال�ستقرار".

عل ��ى الإطالق بل قد �صدر من مجموعة
بعـثية ودواع� ��ش �أو انا�س ال وطن لهم
غي ��ر الت�شب ��ه بالغ ��رب وع�ش ��ق العـدو
ال�صـهـيون ��ي ،الن مث ��ل تل ��ك االفع ��ال
تفرح العــدو وتثير الفتــنة" .و�أ�ضاف،
"من هنا �أوجه ندائي للمخل�صين بعدم
التظاه ��ر �أمام المق ��ر �إطالق ��ا" وتابع،
"انن ��ا �سنت�ص ��رف بط ��رق اجتماعي ��ة
وقانوني ��ة �أخ ��رى و�سنجعله ��م عب ��رة
للجمي ��ع فكي ��ل الته ��م جزاف ��ا جـريم ��ة
يعاقب عليها ال�شرع والقانون".
و�أكد عل ��ى ان "ال�صدر وج ��ه م�س�ؤوله
الأمني الخا�ص بحماية المقر".
وكانت جماعات ق ��د تظاهرت امام مقر
اتح ��اد االدباء في النج ��ف ،فيما �أ�صدر
االخير بيانا يتب ��ر�أ فيه من الم�شاركين
في الحفل ويق ��ول �إن م�س�ؤوليته عنهم

تنح�ص ��ر في �أنه "ق ��ام بت�أجي ��ر القاعة
له ��م" ،و�أدان "اعتداءهم عل ��ى الرموز
الوطنية".
لكن النا�ش ��ط النجفي ،اكد ان "االتحاد
اعطى القاعة مجان ��ا ،وان االتحاد كان
دائما يق ��ف مع المحتجين واجتماعات
التظاه ��رات كان ��ت تج ��ري داخ ��ل
بنايته".
وعق ��ب حادث ��ة الحلو ،اظه ��رت مقاطع
فيديو قيام �سيارة نقل بي�ضاء �صغيرة،
بخط ��ف النا�ش ��ط رائ ��د الدعم ��ي ف ��ي
كرب�ل�اء ،قب ��ل ان يلقوا به ف ��ي المقبرة
بالمدين ��ة مقي ��د اليدي ��ن وق ��د تعر� ��ض
للتعذيب.
ويق ��ول علي النجف ��ي ان "الدعمي كان
حا�ض ��را اي�ض ��ا ف ��ي م�ؤتم ��ر النج ��ف،
وعملي ��ة اختطافه ه ��ي محاولة اغتيال

متظاهرون ينددون بعمليات االغتيال� ..أر�شيف
فا�شلة كما جرى للحلو".
وا�ض ��اف النجفي ان حرك ��ة "البيك �أب
المنفلتة" –كما ا�سماها نا�شطون -في
مداهم ��ة المنازل قد جرت ام ��ام انظار
القوات االمنية التي وقفت متفرجة.
واكد النا�ش ��ط ان �شرطة النجف "نفت
وج ��ود اي بالغ ��ات ق ��د و�صل ��ت اليه ��ا
حول تعر� ��ض منازل ال ��ى حمالت دهم
من جماعات م�سلحة".
مغادرة �إجبارية
واك ��د عل ��ي النجف ��ي ،قي ��ام ع�ش ��رات
النا�شطي ��ن ف ��ي المدين ��ة باالنتقال الى
محافظات اخرى وت ��رك اماكن عملهم.
وتابع قائ�ل�ا" :عمليات االنتقال تجري
من ��ذ �شباط  2020حين ج ��رت مجزرة
النج ��ف" ،فيما كان يو�س ��ف جبران قد

اختط ��ف من قبل جماع ��ات م�سلحة في
النجف بعد القائه ق�صيدة في الم�ؤتمر
االخي ��ر ،واف ��رج عنه بعد وق ��ت ق�صير
من االختطاف.
ونف�س التحركات جرت في النا�صرية،
عل ��ى الرغم انها تبعد ع ��دة كيلومترات
ع ��ن النجف ،لكن م�صطف ��ى النا�صري،
وه ��و ا�سم م�ستع ��ار اي�ض ��ا لنا�شط في
المدين ��ة ،يق ��ول ان "النا�شطي ��ن ف ��ي
النا�صري ��ة دائم ��ا يتلقون ال ��رد عن اي
ت�صعيد في المحافظات".
وي ��رى النا�شط ��ون ف ��ي ذي ق ��ار ،انهم
م�س�ؤول ��ون ع ��ن الحرك ��ة االحتجاجية
في عموم البالد ،وعند حدوث اي عنف
او تحري� ��ض �ضد المتظاهري ��ن عليهم
اتخاذ مواقف للرد على تلك االحداث.
وي�ضيف النا�شط النا�صري في حديث
مع (الم ��دى) ان ��ه "منذ حادث ��ة م�ؤتمر
النجف ،بد�أ التحري�ض �ضد النا�شطين
في النا�صرية ب�سبب موقفهم مما جرى
من تهديد للمتظاهرين".
وتعر� ��ض  3نا�شطي ��ن ف ��ي النا�صرية،
ام� ��س ،الى محاول ��ة اغتي ��ال حين قام
م�سلح ��ون ي�ستقل ��ون دراج ��ات ناري ��ة
باط�ل�اق الر�صا� ��ص عل ��ى عل ��ي عماد،
وعل ��ي ها�ش ��م ،و�شخ� ��ص ثال ��ث كان
برفقتهم.
وتعر� ��ض النا�شط ��ون ال ��ى ا�صاب ��ات
ف ��ي الق ��دم ،بح�س ��ب النا�ص ��ري ،فيم ��ا
كان من ��زل النا�ش ��ط احم ��د عبا� ��س في
النا�صري ��ة ق ��د و�ضع ��ت امام ��ه م�س ��اء
االح ��د عب ��وة نا�سف ��ة ،قب ��ل ان تق ��وم
القوات االمنية بتفكيكها.
وكان ��ت اكثر من  30عب ��وة قد و�ضعت
امام من ��ازل نا�شطين ف ��ي ذي قار ،منذ
اح ��داث �ساحة الحبوب ��ي اواخر العام
الما�ض ��ي ،حين حاول م�سلحون اجبار
المتظاهرين على انهاء االحتجاجات.
ويق ��ول النا�شط عل ��ي النا�صري ،الذي
طل ��ب عدم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ال�صريح خوفا
من مالحقة الم�سلحين ان "الملي�شيات
�ص ��ارت اق ��وى م ��ن قب ��ل خ�صو�صا مع
ف�ش ��ل الحكوم ��ة ف ��ي تحري ��ر �سج ��اد
العراقي" ال ��ذي اختطف في النا�صرية
في ايلول .2020

نائب وزير البي�شمركة :داع�ش �أظهر قدرته على �شن هجمات من�سقة �أكثر دموية

م�س�ؤولون كرد :بغداد طلبت �إيقاف العمل مبركز التن�سيق امل�شرتك مع �أربيل
 ترجمة /حامد احمد
ذك ��ر م�س� ��ؤول ع�سك ��ري ك ��ردي ف ��ي ق ��وات
البي�شمرك ��ة لموق ��ع VOAاالميرك ��ي بان ��ه
علين ��ا ان ال ننظر لمقتل زعيم داع�ش الذي وقع
م�ؤخ ��را في العراق على انه م�ؤ�شر بان التنظيم
االرهابي ،الذي تع ��ززت �صفوفه خالل اال�شهر
االخي ��رة بمجندين جدد وزاد م ��ن هجماته في
الب�ل�اد ،ق ��د �أ�صاب ��ه ال�شل ��ل  .وكان م�س�ؤولون
�أميركان ق ��د �أكدوا بان �ضرب ��ة جوية للتحالف
�أزالت اال�سبوع الما�ض ��ي المدعو جبار �سلمان
عل ��ي فرح ��ان العي�س ��اوي ،المكن ��ى �أب ��و يا�سر
وذلك قرب محافظة كركوك ،حيث كان م�س�ؤوال
ع ��ن تنفيذ عملي ��ات داع�ش في الع ��راق منذ عام
 . 2017ويقول نائ ��ب وزير قوات البي�شمركة،
�سرب�س ��ت الزج ��ن ،ان ��ه عل ��ى الرغ ��م م ��ن مقتل
�أب ��و يا�سر ،ف ��ان التنظيم االرهابي ق ��د زاد من
ن�شاطاته بينما ما تزال بغداد واربيل تحاوالن
التو�ص ��ل لآلي ��ة م�شتركة فعالة ف ��ي كيفية م�سك
الو�ض ��ع االمن ��ي ف ��ي المناطق المتن ��ازع عليها
ب�ضمنها كركوك .
وفي حدي ��ث له م ��ع موق ��ع  VOAاالخباري
قال الزجن ب ��ان م�سلحي داع�ش ي�ستغلون الآن
"الفراغ االمني" الحا�صل في تلك المناطق .
وق ��ال الزج ��ن متحدثا عن مقتل زعي ��م التنظيم
في العراق "�أنا ال اريد ان اقول بان مقتله لي�س
ل ��ه ت�أثير ،ولكن التجرب ��ة تك�شف بان تنظيمات
مث ��ل داع�ش التي ت�ستطيع ان ت ��زرع عقيدة في
عقول اع�ضائها ت�صل لحد ان يفجرون انف�سهم،
ف ��ان نهاي ��ة احدهم لن تغير م ��ن الو�ضع كثيرا.
قد يك ��ون لمقتله ت�أثي ��ر م�ؤقت ،ولك ��ن التنظيم
�سيج ��د قريب ��ا بدي�ل�ا جدي ��دا  ".وبينم ��ا ا�شار
الى ان اهداف داع� ��ش الحالية هي اقل طموحا
مم ��ا كانت علي ��ه في عام  ،2014فق ��د ذكر نائب
وزي ��ر البي�شمرك ��ة ب ��ان التنظي ��م االرهابي قد
اظه ��ر م�ؤخرا عن قدرات ل�ش ��ن هجمات من�سقة
اكث ��ر دموي ��ة  .وا�ض ��اف بقول ��ه "يقوم ��ون
االن بتنفي ��ذ عملي ��ات ذات نط ��اق او�س ��ع ،فه ��م
ينف ��ذون االن هجمات ي�ستهدف ��ون فيها مقرات

ووحدات ع�سكرية  ".وق ��ال الم�س�ؤول الكردي
ان معلوماته ��م اال�ستخباري ��ة ت�شي ��ر ال ��ى ان
م�سلحي ��ن ا�ضافيي ��ن م ��ن جن�سي ��ات عربي ��ة قد
ان�ضم ��وا م�ؤخ ��را ل�صفوف داع�ش ف ��ي العراق
عابري ��ن الحدود العراقية مع �سوريا التي يبلغ
امتداده ��ا  650كم تقريب ��ا  .وقدر الزجن العدد
الحالي لم�سلح ��ي داع�ش الفاعلي ��ن في العراق
بحدود  1500م�سلح ،ولكن هذا العدد ال ي�شمل
الخاليا النائمة التي يتم اكت�شافها تباعا .
م�س�ؤول ��ون ع�سكري ��ون �أمي ��ركان يقولون بان
تنظي ��م داع� ��ش "ما ي ��زال ي�شكل تحدي ��ا خطرا
ولك ��ن ال�ضغ ��ط المتوا�ص ��ل عليه م ��ن �شركائنا
االمنيي ��ن ف ��ي الع ��راق و�سوري ��ا يمنع ��ه م ��ن
الظهور مرة �أخرى ".
ويقول المتح ��دث با�سم التحال ��ف الدولي �ضد
داع� ��ش الكولوني ��ل واي ��ن ماروت ��و" :قي ��ادة
داع� ��ش وق ��درات تمويله وتجني ��ده في العراق
ق ��د ان�شلت ،ولكن م ��ع ذلك فانه ما ي ��زال ي�شكل
تهدي ��دا عب ��ر تكتيكات الك ��ر والف ��ر واغتياالت
وترهي ��ب ق ��ادة محليي ��ن وق ��وات امني ��ة ومد

نفوذه في مناطق ريفية".
كول ��ن كالرك ،مدي ��ر االبح ��اث وال�سيا�س ��ة في
مرك ��ز  Soufan Centerلالبح ��اث ف ��ي
نيويورك ،يعتقد بان تنظيم داع�ش له الو�سائل
للظه ��ور م ��ن جدي ��د ف ��ي وق ��ت يبحث في ��ه عن
ط ��رق لتمويل عملياته  .وقال" :بينما ال يتمكن
التنظي ��م ف ��ي اي ح ��ال م ��ن االح ��وال الرجوع
لنف� ��س قدرته ال�سابق ��ة ،فان انفاقات ��ه قلت النه
ل ��م يعد لدي ��ه رقعة وا�سع ��ة ي�سيط ��ر عليها كما
كان الح ��ال ع ��ام  .2014م ��ع ذلك ف ��ان التنظيم
ما ي ��زال يحتفظ باحتياطي ��ات مالية ت�صل الى
 100ملي ��ون دوالر ،وما ي ��زال ي�ستخدم تركيا
كمحط ��ة لوج�ستية لو�سيلة تمويل ��ه  ".ويقول
م�س�ؤول ��ون ك ��رد ان تنظي ��م داع� ��ش وج ��د ل ��ه
موط ��ئ قدم في عدة مناطق �شمالي العراق تقع
�ضمن المناط ��ق المتنازع عليه ��ا بين الحكومة
المركزي ��ة وحكوم ��ة االقلي ��م  .وخ�ل�ال اال�شهر
االخي ��رة عقد م�س�ؤولون ع�سكريون من المركز
واالقلي ��م اجتماعات ثنائية ح ��ول كيفية توفير
حماية امنية م�شتركة للمناطق المتنازع عليها .

قوة م�شرتكة من اجلي�ش والبي�شمركة� ..أر�شيف
وق ��ال نائ ��ب وزي ��ر البي�شمرك ��ة ان تل ��ك
االجتماع ��ات ادت ال ��ى احراز تق ��دم مهم حول
فك ��رة ت�أ�سي�س مراكز تخطي ��ط وادارة عمليات
م�شترك ��ة ،ولكنه ا�شار الى ان ��ه في �شهر كانون
االول تلق ��ت وزارت ��ه ر�سالة م ��ن وزارة الدفاع
العراقية تدعو فيها الى ايقاف مثل هكذا خطط
 .وق ��ال الم�س�ؤول الكردي الزجن "لقد �أخبرتنا
الر�سال ��ة بالن� ��ص :ليك ��ن لدين ��ا ،بدال م ��ن ذلك،
خط ات�ص ��االت مفتوحا فقط حيث بامكانكم ان
تبق ��وا في منطقتكم ونح ��ن نكون في منطقتنا،
ولي�س هناك حاج ��ة لمراكز عمليات م�شتركة".
وذكر موقع  VOAبان الناطق با�سم الجي�ش
العراق ��ي يحي ��ى ر�س ��ول ،ل ��م ي ��رد عل ��ى طل ��ب
للتعلي ��ق ح ��ول ه ��ذا المو�ضوع  .وخ�ل�ال هذا
اال�سب ��وع ت ��م ن�ش ��ر ق ��وات كردية ق ��رب منطقة
مخم ��ور حيث ا�شارت حكوم ��ة االقليم في بيان
له ��ا ال ��ى ان ه ��ذا التحرك ج ��اء ل�ص ��د تهديدات
لداع� ��ش الت ��ي ازدادت م�ؤخ ��را عن ��د جب ��ل قره
جوغ ومنطقة مخمور.
عن :موقع  VOAالأميركي
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نقابة �أطباء اال�سنان يف العراق
�إىل � /أطباء وطبيبات الأ�سنان يف
حمافظة بغداد

م � /إعـــــالن

تهديك��م نقابة أطباء األس��نان في الع��راق أطيب
حتياتها...
اس��تنادا ً إلى أح��كام امل��ادة  – 14أوال ً – هـ من قانون
نقابة أطباء األس��نان رقم  46لس��نة  1987واحكام
امل��ادة  – 23أوال ً م��ن النظام الداخل��ي وقرار مجلس
النقاب��ة املرق��م  296ف��ي  2021/1/28بجلس��ته
املرقم��ة  109املنعقدة بتاري��خ  2021/1/27ندعوكم
إل��ى انتخاب رئيس فرع بغ��داد وأعضاء مجلس فرع
بغ��داد وذلك ف��ي يوم اجلمعة األخيرة من ش��هر آذار
 2021/3/26الس��اعة العاش��رة صباح��ا ً على قاعة
املركز الثقاف��ي واالجتماعي لذوي املهن الطبية في
املنص��ور وفي حال عدم اكتم��ال النصاب تؤجل إلى
اجلمعة األولى من ش��هر نيسان  2021/4/5في نفس
الزم��ان واملكان ويعتبر النص��اب مكتمال ً مهما كان
عدد احلاضرين ..مع التقدير

�إع������ل������ان�������������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

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

(�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود – �إعالن مناق�صات عامة حملية)
تعلن شركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن إعالن (مناقصات عامة
محلية) وحسب التفاصيل املبينة في اجلدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ .فعلى
الراغبني باالشتراك من الشركات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املذكورة في
ادناه مراجعة مقر شركتنا في بيجي – مصفى الصمود  ،اعتبارا ً من تاريخ نشر اإلعالن الستالم نسخة
من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )100.000فقط مائة ألف دينار عراقي
غير قابلة للرد إال في حال الغاء املناقصة أو تغيير أسلوب تنفيذها على ان يتم تسليم العطاء بظرف
مغلق في أو قبل الساعة الواحدة ظهرا ً ليوم االحد املوافق  2021/3/7وفي حالة مصادفة يوم الغلق
عطلة رسمية أو حظرا ً للتجوال من قبل اجلهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رسمي
يلي تاريخ العطلة أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن والرسوم القانونية،
علما ً أنه سيتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفسارات في متام الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء املوافق  2021/2/24في نفس مكان القطع.
ت

رقم
املناق�صة

1

2021/1
ميزانية
تشغيلية

2

2021/2
احتياطي
التوسعات

مو�ضوع
املناق�صة
صب ساحات
الذرعة وانشاء
سياج ()BRC
في املستودع
اجلديد
اعمال تنظيف
وطالء خزانات
من الداخل
واخلارج في
مصفى وطاقة
الشمال
ومصفى
وتعامالت
الدهون

عدد
مرات
الإعالن

الهوية
املطلوبة

مبلغ الت�أمينات
الأولية

الكلفة التخمينية

مدة
التنفيذ

( )18.750.000ثمانية
عشر مليون وسبعمائة
وخمسون ألف دينار
عراقي

للمرة
االولى

( )1.250.000.000مليار
ومائتان وخمسون مليون
دينار عراقي

 / 180يوم

هوية شركة
انشائية
نافذة لعام
2021

( )5.400.000خمسة
ماليني واربعمائة ألف
دينار عراقي

للمرة
االولى

( )270.000.000مائتان
وسبعون مليون دينار
عراقي

 / 180يوم

هوية شركة
انشائية
نافذة لعام
2021

أوالً :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
 -1هوية الشركة (انشائية) نافذة لعام  2021مع ارفاق (شهادة تأسيس – إجازة ممارسة مهنة – عقد
التأسيس – النظام الداخلي للشركة) .
 -2التامينات األولية حسب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على شكل صك مصدق ممغنط أو خطاب
ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر شركة
مصافي الشمال على أال يكون ضمن املصارف احملظور التعامل معها واملبينة في القائمة املرفقة ضمن
وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند
سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق املناقصة أو رفض التصحيح على اخطاءه
احلسابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية .
 -3جلب كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام 2021
(تصوير ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصراً) مع هوية ضريبية.
 -4اعمال مماثلة بالتنفيذ على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله (بظرف مغلق).
 -5وصل شراء وثائق املناقصة (األصلي).
 -6تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله باجراءات احلجب.
ثانياً :تعتبر الشروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ً ال يتجزأ من العقد:
 -1يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض.
 -2يكون التنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ في جدول املواصفات أو الكميات.
 -3يعتبر العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي حتفظ يرد على فترة نفاذية
العطاء.
 -4شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
 -5يكون التسعير بالدينار العراقي حصرا ً ويتم تثبيت األسعار رقما ً وكتابة (طباعة الكترونية أو باملداد)
على جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من احلك والشطب وختمها ومصادقتها على
جميع الصفحات ويعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول
على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

 -6ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها.
 -7ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ويتحمل اخملالف التبعات القانونية.
 -8ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
 -9تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى.
 -10ال يجوز مطلقا ً بيع العقد أو التنازل عنه إلى شخص آخر وفي حالة ثبوت ذلك يعد ناكال ً وتتخذ
اإلجراءات القانونية بحقه.
 -11يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -12العقد خاضع للضريبة وكافة الرسوم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة
 1977والقوانني العراقية النافذة.
 -13يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط امللحقة
بها املعدلة والوثائق القياسية .
 -14يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حسن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ اإلحالة تغطي
كامل مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان صادر من
مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر شركة مصافي
الشمال (ش.ع).
 -15على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
 -16يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا ً وال يجوز التفاوض عليه.
 -17املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة
والوثائق القياسية ومعايير التأهيل املرفقة طيا ً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع
مراعاة االستثناء املمنوح لشركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من ( )%20عن الكلفة
التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري للطاقة رقم ()1
لسنة .2019
 -18لشركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل أي
تبعات مالية أو قانونية .
 -19يتم صرف املستحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب ( )I BANحسب نظام
املدفوعات العراقي .
 -20يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.
 -21للجنة دراسة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األسعار أو حك أو شطب
أو تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 -22يكون القطع واالشتراك باملناقصة في كافة أيام األسبوع (أيام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة
صباحا ً ولغاية الساعة الواحدة ظهر واعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن.
 -23بامكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الساعة
التاسعة صباح من يوم االثنني املوافق  2021/3/8في مقر شركتنا في بيجي  -مصفى الصمود.
 -24ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -25تدفع املستحقات بعد التنفيذ بالكامل على شكل ذرعات ومطابقتها من قبل شركتنا حسب
املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات.
 -26الزام شركات القطاع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية استنادا ً إلى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة
العقود احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 /7 /في . 2019/8/6
 -27لالطالع على الشروط اخلاصة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع
شركتنا على الشبكة العاملية (. )/https://nrc.oil.gov.iq
 -28يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 -29لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
(. )nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
قا�سم عبد الرحمن ح�سني
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

اقتصاد
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تعول على تطوير منفذ عرعر في زيادة �أموالها
ّ

الأنبار ت�شكو قلة موازنتها :لم نتلق تخ�صي�صات تنمية الأقاليم لـ 2020
 بغداد /فرا�س عدنان
ت�شك ��و الإدارة املحلي ��ة يف االنب ��ار م ��ن قل ��ة
تخ�صي�ص ��ات موازنة  ،2021م�ؤكدة عدم تلقيها
�أي ��ة مبالغ مل�شاريع تنمية الأقاليم للعام املا�ضي،
م�شرية �إىل �أن منفذ الوليد ما زال معط ًال ب�سبب
الأحداث الأمنية يف �سوريا ،وتعوّ ل على تطوير
التب ��ادل التجاري عرب منفذ عرعر مع ال�سعودية
خالل امل�ستقبل القريب.
وق ��ال املحاف ��ظ عل ��ي فرح ��ان ،يف حدي ��ث �إىل
(امل ��دى)� ،إن "املوازن ��ة ب�سب ��ب الظ ��روف
االقت�صادي ��ة واملالية التي مي ��ر بها البلد ،جاءت
خجولة جد ًا وال ترتقي �إىل الطموح".
وتاب ��ع فرح ��ان� ،أن "املناط ��ق املح� � ّررة حتت ��اج
�إىل �أم ��وال كثرية وطائل ��ة ال تقت�صر على �إعادة
الت�أهيل للبن ��ى التحتية وامل�ؤ�س�سات وامل�شاريع
املت�ض ��ررة واملتوقف ��ة ،لكن هناك ملف ��ات �أخرى
تهم املواطنني بنحو مبا�شر مثل التعوي�ضات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "املوازن ��ة خ�ص�صت  2تريليون
مل�شاري ��ع تنمية الأقاليم ل ��كل حمافظات العراق،
وه ��ي قليل ��ة ج ��د ًا مقارن ��ة مب ��ا مت و�ضع ��ه عام
 ،2019ال ميكن لها �أن متوّ ل امل�شاريع القائمة".
وبني فرح ��ان� ،أن "تخ�صي�ص  50%من املنافذ
احلدودي ��ة للمحافظ ��ات الت ��ي لديها تل ��ك املنافذ
ه ��ي م ��ادة قانوني ��ة لي�س له ��ا عالق ��ة باملوازنة،
ويجب �أن ت�ستمر وتدفع كل �شهر".
ويوا�ص ��ل� ،أن "العائدات التي نح�صل عليها من

منافذنا ف�أنها ال تتج ��اوز  80مليار دينار �سنوي ًا
وه ��ي قليلة جد ًا مقارنة ببقية املحافظات ب�سبب
اختالف زخم الدخول ،وهذه املبالغ ال ميكن لها
�أن ت�ش ��كل ن�سبة ميكن اال�ستف ��ادة منها فعلي ًا يف
امل�شاريع".
ونف ��ى فرح ��ان" ،تلق ��ي املحافظة �أي ��ة مبالغ من
املناف ��ذ احلدودية �سواء ل�شه ��ري كانون الثاين
�أو �شب ��اط ،وكذلك احلال بالن�سبة للعام املا�ضي،
عل ��ى اعتب ��ار عدم وج ��ود موازن ��ة" ،وع ��د ذلك
"احجافا تعر�ضت له جميع املحافظات التي لها
حدود مع دول اجلوار".
و�ش ��دد فرحان ،على �أن "منف ��ذ الوليد احلدودي
م ��ا زال مغلق� � ًا ب�سب ��ب الأو�ض ��اع املتوت ��رة يف
�سوري ��ا ،وما يربطنا بها منف ��ذ القائم فقط وهو
متوا�ض ��ع ج ��د ًا ،ال تدخ ��ل منه �س ��وى املنتجات
الزراعية".
و�أك ��د� ،أن "منف ��ذ طريبيل ال ��ذي يربط باجلانب
الأردين ه ��و الوحيد الذي ميك ��ن االعتماد عليه
كون ��ه مع�ب�را جي ��دا وكب�ي�را ،وم ��ن خالل ��ه متر
خمتلف الب�ضائع".
و�أردف فرح ��ان� ،أن "التبادل التجاري عرب منفذ
عرع ��ر مع اجلانب ال�سع ��ودي ،الذي مت افتتاحه
قبل ثالثة �أ�شهر ما زال �ضعيف ًا جد ًا ،ونطمح بان
يكون مب�ستوى عال يف امل�ستقبل القريب".
وم�ض ��ى فرح ��ان� ،إىل �أن "م ��ا مت اجن ��ازه م ��ن
م�شاري ��ع يف االنبار ه ��و باالعتماد على اجلهود
الذاتي ��ة ومن خ�ل�ال توجيه الأم ��وال على قلتها

بال�شكل ال�صحيح وما يخدم املواطن الذي عانى
كثري ًا خالل الأعوام ال�سابقة".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن االنبار
كام ��ل الدليم ��ي ،يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن
"املحافظ ��ات املحررة قد ظلمت ب�شكل كبري يف
التخ�صي�ص املايل ملوازنة العام احلايل".
و�أ�ض ��اف الدليم ��ي� ،أن "تل ��ك املناط ��ق بحاج ��ة
�إىل تخ�صي� ��ص �أموال لتوفري فر� ��ص عمل �أكرث
م ��ن و�ضعه ��ا للم�شاري ��ع �أو البن ��ى التحتي ��ة،
لأن املواط ��ن يحت ��اج بالدرج ��ة الأ�سا� ��س �إىل
ت�أم�ي�ن معي�شت ��ه وبها تكون الع ��ودة �إىل املنازل
وتطويرها".
ولفت� ،إىل �أن "�أهايل املحافظات املحررة ومنها
االنبار م ��ازال العديد منهم يف خميمات النزوح
ومهجرين ،كان الأف�ض ��ل باملوازنة �أن تخ�ص�ص
الأم ��وال ل�ضم ��ان عودتهم وتوف�ي�ر حياة كرمية
لهم".
وانته ��ى الدليم ��ي ،اىل �أن "ممثل ��ي االنب ��ار يف
جمل�س النواب ينبغي منهم �أن ميار�سوا دورهم
يف مو�ضوع �إعداد املوازن ��ة وال�سعي لإن�صافها
كونها ت�ض� � ّررت كثري ًا على امل�ست ��وى الإن�ساين
والعمراين ب�سبب الإرهاب".
ي�شار �إىل �أن االنبار ق ��د تعر�ضت �إىل دمار كبري
وموج ��ة هج ��رة وا�سع ��ة النط ��اق بع ��د �سيطرة
تنظيم داع�ش عل ��ى املحافظة يف  ،2014وبد�أت
بع ��د حتريره ��ا بحملة لإع ��ادة الإعم ��ار وت�أمني
عودة النازحني.

النفط

 4.8م����ل����ي����ون ح���������س����اب م�������ص���رف���ي ف�����ي ال�����ع�����راق

خبير اقت�صادي لـ

(

املدى /ح�سن الإبراهيمي
اح�صائي ��ة جديدة ك�شفت عنه ��ا رابطة امل�صارف
اخلا�ص ��ة العراقي ��ة ،اذ اعلن ��ت يف مطل ��ع �شباط
اجلاري ،بلوغ ع ��دد احل�سابات امل�صرفية املفعلة
داخ ��ل الع ��راق اك�ث�ر م ��ن  4.8ملي ��ون ح�س ��اب
م�صريف.
املدي ��ر التنفي ��ذي لرابط ��ة امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة
العراقية علي طارق ،قال يف بيان تلقته (املدى)،
�إن "احل�ساب ��ات امل�صرفي ��ة تبل ��غ اك�ث�ر م ��ن 4.8
ملي ��ون ح�ساب وه ��ي ن�سبة جيدة ج ��د ًا ،وت�شهد
من ��و ًا �سنوي ًا كب�ي�ر ًا وهو اكرث م ��ن  ٪ 44بف�ضل
برنامج توطني رواتب موظف ��ي الدولة وافتتاح
�شركات جدي ��دة بالإ�ضافة �إىل احتياج املواطنني
لالدخ ��ار يف امل�ص ��ارف ب�سب ��ب ن�سب ��ة الفائ ��دة
العالي ��ة للودائ ��ع الثابتة وال�ش ��راء من االنرتنت
وغريها".

) :االقت�صاد الم�شوه �أثر على �أداء القطاع الم�صرفي

وا�ض ��اف �أن "ع ��دد البطاق ��ات امل�صرفي ��ة املفعلة
حالي� � ًا اكرث م ��ن  11.2مليون بطاق ��ة ،بينما عدد
�أجه ��زة ال�ص ��راف الآلي ��ة تبل ��غ  1170جه ��از ًا"،
مو�ضح ًا �أن "�أجهزة نقاط البيع املعروفة بـPOS
تبل ��غ نح ��و � 4آالف جهاز ،وتعمل �ش ��ركات الدفع
االلك�ت�روين على زيادة لت�شمل جميع املتاجر يف
عموم البلد خالل ال�سنوات املقبلة".
وتاب ��ع �أن "املحاف ��ظ االلكرتوني ��ة املفعل ��ة تبلغ
اك�ث�ر من  3.5مليون حمفظة ،كما �أن نقاط الدفع
النقدي تبلغ نحو  13الف جهاز منت�شر يف عموم
العراق".
ويف ه ��ذا ال�صدد ،ي�ش ��دد امل�ست�ش ��ار االقت�صادي
لرابط ��ة امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة العراقي ��ة �سم�ي�ر
الن�ص�ي�ري ،يف حدي ��ث لـ(املدى) ،عل ��ى �ضرورة
"توفري بيئة قانونية �سليمة للق�ضاء على ظاهرة
التعرث يف ت�سديد القرو�ض".

 5تريليون دينار

وبح�س ��ب اح�صائي ��ة اطلع ��ت عليه ��ا (امل ��دى)،
بلغت الديون املتعرثة بح ��دود  5تريليون دينار
لغاي ��ة  30حزيران  ،2020وه ��ي "ن�سبة كبرية
جُترب القطاع امل�ص ��ريف على االحجام عن تقدمي
القرو� ��ض والت�سهي�ل�ات م ��امل يتوف ��ر مزي ��د من
التطمينات من قبل املقرت�ضني" ،وفق ًا للن�صريي.
ويت�ش ��كل القط ��اع امل�ص ��ريف يف الع ��راق م ��ن 7
م�ص ��ارف حكومي ��ة ت�ستح ��وذ عل ��ى  %86م ��ن
جمموع ودائ ��ع احلكومة واجلمه ��ور وعلى 78
 %م ��ن جمموع املوجودات ،وكذلك ي�ضم القطاع
امل�صريف  72م�صرف ًا جتاري ًا وا�سالمي ًا خا�ص ًا.
ويط ��رح الن�ص�ي�ري جمل ��ة م ��ن احلل ��ول �أبرزها
"تفعي ��ل ق ��رار ال�سم ��اح لل ��وزارات والدوائ ��ر
احلكومي ��ة بفت ��ح االعتم ��ادات امل�ستندي ��ة يف
امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة لغاي ��ة  50ملي ��ون دوالر
ب ��دون املرور بوزارة املالي ��ة وامل�صرف العراقي
للتجارة".
كذل ��ك "تفعيل ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء رقم 378
ل�سن ��ة  2018واخلا� ��ص بجباي ��ة الر�س ��وم
احلكومي ��ة يف دوائ ��ر الدول ��ة م ��ن خ�ل�ال الدفع
الإلكرتوين".
وا�ش ��ار اىل �أهمي ��ة "اعتب ��ار دع ��اوى الدي ��ون
املتع�ث�رة بذم ��ة الزبائ ��ن يف امل�ص ��ارف اخلا�صة
دعاوى م�ستعجلة وديون ممتازة �أ�سوة بالديون
احلكومية".
ً
م�صرفا مت�ضرر من "داع�ش"
37

ويدع ��و معني ��ون ،وزارة املالي ��ة لتعوي� ��ض
الأ�ض ��رار الت ��ي حلق ��ت باملوج ��ودات النقدي ��ة
والثابت ��ة يف ف ��روع امل�ص ��ارف اخلا�صة والتي
تبل ��غ  37فرع ��ا يف املحافظ ��ات الت ��ي اجتاحه ��ا

ي�صل �أعلى �سعر منذ عام

"داع�ش" الإرهابي عام  2014وهي موثقة لدى
البنك املركزي العراقي.

بامل�ص ��ارف احلكومية املدعومة م ��ن قبل الدولة
وان�شطتها".

ت�شوه اقت�صادي

دور تنموي

ام ��ا اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي واالكادمي ��ي حمم ��ود
داغ ��ر ،ف�أن ��ه ي�ؤك ��د وج ��ود ت�ش ��وه هيكل ��ي يف
االقت�ص ��اد العراق ��ي اث ��ر عل ��ى اداء القط ��اع
امل�صريف يف العراق.
وي�ساه ��م النف ��ط يف  % 57م ��ن الن ��اجت املحلي
االجم ��ايل لالقت�ص ��اد العراق ��ي يف  ،2020كذلك
ي�شكل  % 80من املوازنة العامة للبالد.
ويو�ضح داغر يف حديث لـ(املدى)� ،أن "الت�شوه
احلا�ص ��ل يف االقت�صاد العراقي اث ��ر كثري ًا على
القطاع امل�صريف العراقي".
ويتاب ��ع "اال�ست�ي�راد ب ��ات الوظيف ��ة الرئي�س ��ة
لالقت�صاد العراقي وهو ما �ساهم بح�صر وظائف
امل�ص ��ارف العراقي ��ة يف متوي ��ل اال�ستريادات"
وبالتايل ابعادها عن وظائفها التنموية.
وي�ؤك ��د داغر �أننا "بحاجة اىل اعادة ر�سم لهوية
امل�صارف العراقية لتحويلها اىل م�صارف تنمية
تبني قطاعات �صناعية وزراعية حقيقية".
وي�شري اىل �أن "هذه املهمة تقع على عاتق البنك
املرك ��زي العراق ��ي اذ يج ��ب ان يوا�صل حتفيزه
للقط ��اع امل�ص ��ريف للتح ��ول يف دع ��م القطاعات
اجلديدة".
ويلف ��ت داغ ��ر اىل �أن "البن ��ك املرك ��زي م�ستم ��ر
بجهوده الداعمة للقط ��اع امل�صريف لكن الت�شوه
يف االقت�ص ��اد العراق ��ي يح ��ول دون حتقي ��ق
النتائج املرجوة من هذا الدعم".
وي�ستدرك �أن "وجود م�صارف حكومية حمتكرة
لل�سوق وحمتكرة للودائ ��ع والأ�صول امل�صرفية
ادى اىل �ضعف معظم امل�صارف اخلا�صة مقارنة

ب ��دوره ،و�صف اخلب�ي�ر امل�صريف ولي ��د عيدي،
دور القط ��اع امل�ص ��ريف يف التنمي ��ة بـ"امله ��م"،
عازي� � ًا ذلك اىل قدرة القط ��اع الفنية على اي�صال
االم ��وال من وحدات الفائ�ض املايل اىل وحدات
العج ��ز امل ��ايل وه ��ذا يت ��م عل ��ى مراح ��ل ووفق
�ضوابط".
وتاب ��ع �أن "ه ��ذه االموال يج ��ب ان تكون مقننة
عل ��ى �ش ��كل قرو� ��ض وم�ساهم ��ات" ،الفت� � ًا اىل
�ضرورة "وجود تنوي ��ع يف مواقع امل�صارف ما
بني مناط ��ق الريف واملدينة الن ذلك يخلق نوع ًا
من اال�ستقرار املجتمعي واالمني".
وك�ش ��ف عيدي عن ح�ص ��ول �أكرث من  20م�صرف ًا
خا�ص ًا على تقييم ��ات متقدمة وفق ًا ملعايري البنك
املركزي اجلديدة.
وتقرتح درا�س ��ة علمية اجرتها وزارة التخطيط
واطلعت عليه ��ا (املدى)" ،تفعي ��ل �آليات اندماج
امل�صارف التي لي�س ��ت لها قدرة على زيادة ر�أ�س
مالها اىل امل�ستوى املقرر".
كذل ��ك ت�ش�ي�ر اىل �أهمي ��ة "م�ساهم ��ة امل�ص ��ارف
اخلا�ص ��ة يف ر�ؤو� ��س ام ��وال امل�ص ��ارف العامة
فيم ��ا ل ��و حتول ��ت ملكي ��ة االخ�ي�رة اىل القطاع
املختل ��ط يف ظ ��ل توجه ��ات االقت�ص ��اد العراقي
نحو اخل�صخ�صة".
ويعي�ش العراق �أزمة مالية خانقة ،جراء تراجع
�أ�سعار النفط حتت �ضغط جائحة كورونا ،التي
�شل ��ت قطاع ��ات وا�سعة م ��ن اقت�ص ��ادات العامل.
لكنه يعي�ش �أي�ض ًا على �أمل تعايف اال�سعار خالل
العام اجلاري.

 بغداد /املدى
ارتفع ��ت �أ�سع ��ار النفط يف الأ�س ��واق العاملية ،يوم
�أم� ��س� ،إىل �أعلى م�ستوياتها من ��ذ عام لتتجاوز 60
دوالر ًا للربميل للعقود الآجلة خلام برنت ،مدعومة
بتخفي�ضات املعرو�ض من منتجني رئي�سني.
وذك ��رت �شبك ��ة  CNBCالإخباري ��ة� ،أن خام برنت
لعقود �شهر ني�سان بلغت  60.06دوالرات للربميل،
وهو �سعر مل ت�صله منذ كانون الثاين .2020
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن عق ��د �أق ��رب ا�ستحق ��اق للبيع بلغ
 59.98دوالر ًا بحل ��ول ال�ساع ��ة  05:37بتوقي ��ت
غرينت�ش ،مرتفعا � 64سنتا مبا يعادل .1.1%
وبين ��ت ال�شبك ��ة �أن عق ��ود اخل ��ام الأمريك ��ي غرب
تك�سا�س الو�سي ��ط ،ارتفعت ل�شهر �آذار � 65سنتا �أو
� 1.1%إىل  57.50دوالر ًا ،وه ��و �أعلى م�ستوى منذ
كانون الثاين من العام املا�ضي.
وتعه ��دت ال�سعودية بتخفي�ضات معرو�ض �إ�ضافية
يف �شه ��ريّ �شب ��اط و�آذار املقبلني ف ��وق تخفي�ضات
الأع�ض ��اء الآخري ��ن يف منظم ��ة البل ��دان امل�صدرة
للنف ��ط وحلفائه ��ا ،الذي ��ن م ��ن بينه ��م رو�سيا ،مما
ي�ساع ��د يف جل ��ب الت ��وازن �إىل الأ�س ��واق العاملية
ودعم الأ�سعار.
وق ��ال ه ��وي يل ،االقت�ص ��ادي يف � ،OCBCإن
ال�سعودي ��ة �أك�ب�ر م�ص ��در للنفط يف الع ��امل �أر�سلت
ب�إ�شارة قوية للغاي ��ة الأ�سبوع املا�ضي عندما �أبقت
�أ�سع ��ار خاماته ��ا ال�شهرية امل�ص ��درة �إىل �آ�سيا دون
تغيري رغم التوقعات بتخفي�ضات طفيفة.
و�أ�ض ��اف "ال �أعتق ��د �أن �أح ��دا يج ��ر�ؤ عل ��ى تكوين
مراك ��ز مدين ��ة يف ال�س ��وق عندم ��ا يت�ص ��رف
ال�سعوديون هكذا".

�سومو ت�ستعر�ض خططها لت�سويق اخلام العراقي :تدفق النفط الإيراين ي�ضغط علينا
 متابعة /املدى

�أكدت �شركة ت�سويق النفط
العراقي "�سومو"� ،أن العراق
م�ستمر باال�ستحواذ على المراكز
المتقدمة عالمي ًا بت�صدير
النفط الخام الى ال�سوقين
الرئي�سين في �آ�سيا وهما الهند
وال�صين ،فيما �أ�شارت �إلى �أن
عودة تدفق النفط الإيراني �إلى
الهند وال�صين ي�شكل �ضغطا على
نمو �صادرات العراق النفطية
الى ال�سوقين.

ونقلت وكالة "االقت�صاد نيوز" وتابعتها
(امل ��دى) عن ال�شركة �أنه" :على الرغم من
�ش ��دة املناف�سة بني منتج ��ي النفط اخلام
يف منطق ��ة ال�ش ��رق االو�س ��ط ف�ض�ل ً�ا عن
باق ��ي امل�صدري ��ن يف اال�س ��واق الرئي�سة

(�أمري ��كا و�أوروب ��ا و�آ�سي ��ا) لال�ستحواذ
عل ��ى �أك�ب�ر ح�ص ��ة ت�سويقي ��ة ممكنة يف
�س ��وق �آ�سي ��ا ال ��ذي يع ��د م ��ن اال�س ��واق
الواع ��دة واالك�ث�ر عائ ��د ًا م ��ن الناحي ��ة
املالي ��ة ،بين ��ت اه ��م امل�ص ��ادر املعتم ��دة
عاملي� � ًا كم�ؤ�س�س ��ة S&P Global
 ))Plattsوغريه ��ا ا�ستم ��رار جناح
العراق باال�ستحواذ على املراكز املتقدمة
عاملي ًا بت�صدير النفط اخلام اىل ال�سوقني
الرئي�سني يف �آ�سي ��ا وهما كل من ال�سوق
الهندي وال�صيني".
ال�سوق ال�صيني والح�ص�ص
الت�سويقية

م ��ن امل�ص ��ايف امل�ستقل ��ة))Teapots
الت ��ي تع ��د ق ��وة �شرائي ��ة تع ��زز الطل ��ب
ال�صيني على النفط اخلام العراقي".
وتابعت "�أما ما يخ� ��ص ال�سوق الهندي،
فن ��ود �أن ن�ؤك ��د عل ��ى ا�ستم ��رار الع ��راق
باال�ستح ��واذ عل ��ى احل�ص ��ة ال�سوقي ��ة
االك�ب�ر بت�صدير النفط اخلام اىل ال�سوق
الهن ��دي وبن�سب ��ة ( )25%م ��ن واردات
الهن ��د النفطي ��ة لع ��ام  .2020وبح�س ��ب
هذه البيانات ف�أن العراق جنح ب�أن يكون
املورد االول للنفط اخلام لل�سوق الهندي
للع ��ام املا�ضي ليحتل املرك ��ز االول عاملي ًا
وللع ��ام الراب ��ع عل ��ى التوايل متج ��اوز ًا
بذلك كل ال ��دول الرئي�س ��ة املنتجة للنفط
اخلام يف منطقة ال�شرق االو�سط والعامل
يف واح ��د م ��ن اه ��م اال�س ��واق الآ�سيوية
والعاملي ��ة ال�ست�ي�راد النف ��ط اخل ��ام م ��ن
حي ��ث امل�ساحة وعدد ال�س ��كان الذي يبلغ
تقريب� � ًا ( )1.3ملي ��ار ن�سم ��ة ا�ضاف ��ة اىل
ا�ستمرار ال�سوق الهن ��دي بتحقيق النمو
االقت�ص ��ادي مقارن ��ة بباق ��ي اال�س ��واق
االخ ��رى عل ��ى ال�صعيدي ��ن الآ�سي ��وي
والعاملي".

و�أ�ضاف ��ت ال�شرك ��ة� ،أن ��ه "فيم ��ا يخ� ��ص
ال�س ��وق ال�صين ��ي ،ف� ��إن الع ��راق ه ��و
الوحي ��د ،م ��ن بني ال ��دول اخلم�س الأكرب
يف ن�سب ��ة احل�ص� ��ص الت�سويقي ��ة يف
ال�ص�ي�ن ،ال ��ذي حقق ارتفاع ��ا يف ح�صته
الت�سويقي ��ة بال�ص�ي�ن خ�ل�ال ع ��ام 2020
و�ساع ��ده ذلك يف احت�ل�ال املرتبة الثالثة
ك�أكرب موردين النف ��ط اخلام اىل ال�سوق
ال�صين ��ي ،حيث يعترب ال�س ��وق ال�صيني
م ��ن الأ�س ��واق الكب�ي�رة الواع ��دة ال ��ذي
�آليات توفير النفط الخام
حقق وما زال يحقق منوا ملحوظا خالل
الفرتة املا�ضية او ميتل ��ك طاقات ت�صفية و�أك ��دت ال�شرك ��ة �أن الآلي ��ة املعتم ��دة يف
كبرية �شه ��دت م�ؤخرا ا�ستحداث وحدات تخ�صي� ��ص كمي ��ات النف ��ط اخل ��ام اىل
ت�صفي ��ة جديدة بالإ�ضافة اىل منو الطلب ال�ش ��ركات العاملية امل�شرتي ��ة للنفط اخلام

العراق ��ي تك ��ون وفق ��ا للكمي ��ات املتاح ��ة
للت�صدي ��ر والت ��ي يت ��م اعالمن ��ا به ��ا م ��ن
قب ��ل وزارة النف ��ط الت ��ي تك ��ون متغ�ي�رة
�سنويا طبقا ملجموعة م ��ن العوامل الفنية
واللوج�ستي ��ة ومب ��ا ين�سج ��م م ��ع اتف ��اق
دول منظم ��ة اوب ��ك  ))OPECبخ�صو�ص
ح�ص ��ة العراق م ��ن الإنت ��اج العاملي ووفق
�سرتاتيجي ��ة �شرك ��ة ت�سوي ��ق النف ��ط يف
ا�سته ��داف الأ�سواق العاملي ��ة ومبا ي�ضمن
ح�ص� ��ص �سوقي ��ة جي ��دة يف اال�س ��واق
الواعدة منها ،ووفق ًا خلطة الإنتاج املبنية
عل ��ى �أ�سا�س اتفاق �أوبك وال ��دول امل�ؤتلفة
معه ��ا لتخفي�ض الإنتاج ،فقد يتم تخفي�ض
الكمي ��ات املخ�ص�ص ��ة لكاف ��ة ال�ش ��ركات
العاملية ولي�س ل�شركات التكرير الآ�سيوية
فق ��ط وبن�سب خمتلفة وبح�س ��ب الأهداف
املر�سوم ��ة ل ��كل �س ��وق وهذا االج ��راء مت
تطبيقه من قبل كافة الدول امل�صدرة للنفط
اخل ��ام يف املنطق ��ة عل ��ى جمي ��ع ال�شركات
العاملية املتعاقدة يف هذا املجال".
وبين ��ت �أنه "من املتوقع �أن يواجه ال�سوق
الهندي وفرة يف املعرو�ض يف عام 2021
يف ح ��ال قي ��ام الرئي� ��س الأمريكي اجلديد
 ))Joe Bidenب�إع ��ادة احي ��اء االتفاق
النووي مع ايران .حيث يعد النفط اخلام
الإيراين من اهم النفوط للم�صايف الهندية
لقرب امل�سافة بينهما� .أي�ضا نالحظ ارتفاع
واردات ال�س ��وق الأمريك ��ي �إىل ال�ص�ي�ن

ب�ص ��ورة كبرية جدا ،بالت ��ايل ،من املتوقع
ان يواج ��ه ال�س ��وق ال�صين ��ي وف ��رة يف
املعرو� ��ض خ�ل�ال العام احل ��ايل واالعوام
املقبل ��ة �إذا م ��ا �أع ��اد الرئي� ��س الأمريك ��ي
اجلدي ��د ترتي ��ب العالق ��ات التجاري ��ة بني
البلدين خ�صو�ص ��ا وان ال�شركات النفطية
االمريكي ��ة تبح ��ث عن ح�ص� ��ص ت�سويقية
ثابت ��ة يف ال�ص�ي�ن ،ي�ض ��اف له ��ذا التحدي
ويف ظ ��ل دع ��وات احلكوم ��ة الإيراني ��ة
الإدارة الأمريكي ��ة اجلدي ��دة �إىل الع ��ودة
�إىل االتفاق النووي لعام  2015بني �إيران
والق ��وى العاملية ،ال ��ذي يعني عودة تدفق
النف ��وط الإيراني ��ة اىل ال�س ��وق ال�صين ��ي
كونها من النف ��وط املرغوبة والتي تتالءم
مع وحدات الت�صفية ال�صينية بالنتيجة قد
ي�ش ��كل �ضغطا على منو �ص ��ادرات العراق
النفطية اىل ال�سوق ال�صيني.
وتابع ��ت� ،أن "ا�سع ��ار بي ��ع النف ��وط
االمريكي ��ة اق ��ل م ��ن ا�سع ��ار نف ��وط دول
منطق ��ة ال�ش ��رق االو�س ��ط وه ��ي بذل ��ك
ت�سته ��دف بن ��اء ح�ص� ��ص �سوقي ��ة لها يف
�آ�سي ��ا .جمي ��ع ه ��ذه التحدي ��ات وغريه ��ا
ه ��ي حت ��ت انظارن ��ا ونعم ��ل عل ��ى و�ضع
خط ��ط ت�سويقية لتجاوزه ��ا ان حدثت يف
امل�ستقب ��ل ،منها �إيجاد زبائ ��ن جدد مالكني
للم�ص ��ايف وم�ؤهلني ل�ش ��راء النفط اخلام
العراقي".

�ستراتيجية العراق في ظل اتفاقية
"�أوبك"

وح ��ول �سرتاتيجية العراق يف ت�سويق
نفط ��ه ،يف ظل اتفاقي ��ة �أوبك وحلفائها،
قالت" ،تتلخ�ص �سرتاتيجية العراق يف
الو�صول اىل مكانة رائدة عاملي ًا بالتميز
ب�أعل ��ى م�ستوي ��ات االداء الت�سويق ��ي
وامل�ساهم ��ة الفاعل ��ة يف دع ��م االقت�صاد
العامل ��ي والعراق ��ي م ��ن خ�ل�ال و�ض ��ع
معاي�ي�ر و�أ�س� ��س و�آلي ��ات تعام ��ل التي
بدوره ��ا حتقق اق�ص ��ى ر�ض ��اء للزبائن
وتعم ��ل يف ذات الوق ��ت عل ��ى املحافظة
عل ��ى املرك ��ز ال�سوق ��ي للنف ��وط اخل ��ام
العراقي ��ة وزي ��ادة احل�ص ��ة ال�سوقي ��ة
له ��ا والعائ ��دات املت�أتية منه ��ا من خالل
املالئم ��ة والنوعي ��ة واعتم ��اد مزيج من
ال�سرتاتيجيات الت�سويقية".
وبينت �أنه "من �أجل حتقيق التكامل يف
جمال ت�سويق النفط اخلام والغاز ،ف�إن
�شرك ��ة ت�سويق النفط تعم ��ل با�ستمرار
عل ��ى تعزي ��ز االتفاق ��ات البن ��اءة م ��ع
املنتج�ي�ن و�أهمه ��م دول منظم ��ة �أوب ��ك
وحلفائه ��ا وامل�ستهلكني م ��ن جانب �آخر
و�أهمه ��م امل�ص ��ايف الآ�سيوي ��ة م ��ن �أجل
املحافظ ��ة على ت ��وازن العر�ض والطلب
الذي ي�سه ��م يف �إيجاد �سعر نفطي عادل
جلميع االط ��راف ومبا يخ ��دم امل�صلحة
العامة للبلد".

ولفت ��ت �إىل �أن "�إتف ��اق �أوب ��ك بل� ��س
ال ��ذي اق ��ر يف ني�س ��ان  2020كان
�ضروري ��ا وحا�سم ��ا م ��ن �أج ��ل معاجلة
االزم ��ة الناجم ��ة ع ��ن ()COVID-19
واحليلولة دون حدوث كارثة اقت�صادية
نتيج ��ة لفائ�ض املعرو�ض الذي ادى اىل
انخفا� ��ض اال�سع ��ار ب�شكل كب�ي�ر وبذلك
كان ان�ضم ��ام الع ��راق لالتف ��اق حتمي ��ا
و�ضروري ��ا للم�ساهم ��ة م ��ن خ�ل�ال هذا
االتف ��اق يف عودة ال�س ��وق النفطية اىل
مرحل ��ة اال�ستق ��رار وبالت ��ايل حت�س ��ن
اال�سع ��ار الت ��ي له ��ا ت�أث�ي�ر مبا�ش ��ر على
واردات الع ��راق� ،أم ��ا م ��ن ناحي ��ة
التزام الع ��راق باالتف ��اق اجلديد �ضمن
املرحلت�ي�ن االوىل والثاني ��ة فق ��د قامت
وزارة النفط باتخ ��اذ جميع االجراءات
الالزم ��ة وال�ضروري ��ة لتنفي ��ذ االتف ��اق
وف ��ق اخلط ��ط املو�ضوع ��ة له ��ا به ��ذا
اخل�صو� ��ص ،ولوج ��ود التزام ��ات لدى
الع ��راق م ��ع ال�ش ��ركات العامل ��ة �ضم ��ن
عق ��ود الرتاخي� ��ص ادى ذل ��ك يف ال�شهر
االول م ��ن االتف ��اق اىل ع ��دم الو�ص ��ول
اىل ن�سب ��ة االلتزام املطلوبة من العراق
اال انه بعد جدولة كميات التخفي�ض مع
ال�ش ��ركات ب ��د�أت ن�س ��ب الت ��زام العراق
باالرتفاع خالل اال�شه ��ر الالحقة ب�شكل
ملحوظ حيث و�صلت ن�سب االلتزام اىل
اكرث من  100%يف بع�ض الأ�شهر".
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هي بلدة �صغيرة تقع �شرقي العراق  ،تقدر م�ساحتها � ٣٢٠ألف دونم  ،ت�سير هذه المدينة عك�س المدن الأخرى ،
فبعد �أن كان عديد نفو�سها في مطلع ثمانينيات القرن الما�ضي �أكثر من � ١١ألف ن�سمة نجد �أن عددهم اليوم �أقل من
 ١٥٠٠ن�سمة ؛ وبعد �أن كانت مدينة عامرة بب�ساتين النخيل والفواكه والأرا�ضي الزراعية الخ�صبة �أ�صبحت اليوم
تعي�ش على ذكريات �أ�شجار الكروم وبا�سقات النخيل الذي لم تبق منه الحرب غير الذكريات والجذوع الواقفة بال
ثمر وتمر .

فقدت النخيل و�أ�شجار الكروم واحت�ضنت المقذوفات الحربية...

زرباطي��ة " �إن��اء الذهب " لي�س لها من الذهب غير ا�س��مه

 حمافظ وا�سط� :سنهتم بـ (زرباطية) فهي ت�ستحق بعد �أن خ�سرت و�أعطت الكثري
املدى :جبار بچاي
تعن ��ي زرباطي ��ة � ،إن ��اء الذه ��ب  ،وتت�أل ��ف م ��ن
مقطع�ي�ن هم ��ا زر ويق�صد به ( ذهب ) و( باطية)
تعني ( الإناء ) فيكون اال�سم معا ؛ الإناء الذهبي
؛ �أو �إناء الذهب وي�ؤكد ذلك موقعها اجلغرايف
 ،فه ��ي ترتب ��ع يف قل ��ب مثل ��ث قاعدت ��ه الأر� ��ض
املنب�سط ��ة املمت ��دة من خمفر احل�س ��ن الع�سكري
عل ��ى احل ��دود العراقي ��ة الإيراني ��ة اىل منطق ��ة
�سوين ��ة و�ضلعاه االخران هما نهر الكالل املتجه
نحو �سل�سة جبال زاكرو�س املمتدة �شم ً
اال.
يع ��ود تاريخها �إىل العهد العثم ��اين �أو �إىل �أبعد
م ��ن ذلك ولها موقع �سرتاتيج ��ي وجتاري كونها
تطل على جمهوري ��ة �إيران الإ�سالمية عن طريق
املنفذ احلدودي الذي يحمل ا�سمها والقريب من
مدينة مهران الإيرانية.
�شواهد الحرب وذكرياتها الم�ؤلمة

وتع ��د مدين ��ة زرباطي ��ة الت ��ي تبعد نح ��و  14كم
�شم ��ال �ش ��رق مدين ��ة ب ��درة م ��ن امل ��دن العراقية
الت ��ي عانت كث�ي�ر ًا خالل حرب الثم ��اين �سنوات
وكانت م�سرح ًا حقيقي� � ًا للعمليات احلربية الأمر
ال ��ذي دف ��ع �سكانه ��ا اىل مغادرتها بع ��د �أن حلقها
دمار هائل وخراب كب�ي�ر وهي التي كانت تزخر
بب�ساتني النخيل و�أن ��واع الفواكه واحلم�ضيات
ومل يب ��ق من ذلك كله �سوى ج ��ذوع النخيل التي
ا�ستخدمت يف بناء املالجئ واملوا�ضع الع�سكرية
بينم ��ا تنت�ش ��ر املئات م ��ن العالم ��ات التحذيرية
وهي تعطي دالل ��ة للمارين �أن ه ��ذا املكان واحد
م ��ن حقول الألغام الكثرية الت ��ي تطوق املدينة ،
و�أحيان� � ًا ال متنع الأ�س�ل�اك ال�شائكة التي حتيط
تل ��ك احلقول من الدخ ��ول فيها وكثري ًا ما وقعت
�أحداث م�ؤ�سف ��ة راح �ضحيتها عدد من املواطنني
الأبري ��اء ومنهم الرع ��اة على وج ��ه اخل�صو�ص
بخا�ص ��ة الأطفال كذلك ال�سي ��اح الذين يق�صدون
هذه املنطق ��ة اجلميلة قادمني م ��ن مناطق ومدن
�أخ ��رى وه ��م ال يعرف ��ون حقيق ��ة وج ��ود تل ��ك
احلقول.
فاحل ��رب العراقية الإيراني ��ة و�آثارها ال تزال
م�ؤثرة يف زرباطية احلدودية وهناك ذكريات
ال ت ��زال حية لدى �سكان هذه البلدة احلدودية
 ،وعل ��ى الأر� ��ض ثم ��ة �شواهد باقي ��ة من تلك
احلرب ،لع ��ل �أبرزها غري االلغ ��ام هي جذوع
النخي ��ل ال ��ذي قطعت ��ه القذائ ��ف والكثري من
موا�ض ��ع الدباب ��ات على هيئ ��ة �أخاديد كبرية
حمفورة يف االر�ض وبني املرتفعات اجلبلية
�إ�ضاف ��ة اىل الربايا ونقاط الر�ص ��د اعلى تلك
املرتفعات والأهم من ذلك كله �ضعف التواجد
الب�شري فيها لهجرة �سكانها وحلم العودة لها
،
ه ��ذا احلل ��م ال ��ذي ي�صط ��دم �أم ��ام الكثري من
املعوق ��ات �أهمه ��ا �أن زرباطي ��ة ال تتوف ��ر فيها
مقوم ��ات احلي ��اة والرفاهي ��ة الت ��ي يريده ��ا
النا�س رغم وجود بع� ��ض امل�شاريع اخلدمية
فيها فهي كما ي�صفه ��ا الأهايل دون املطلوب،
فمدينة مث ��ل زرباطية عانت الكثري وخ�سرت
الكثري م ��ن �سكانها ب�ي�ن م�شردي ��ن و�آخرين
كان ��وا �ضحاي ��ا للق�ص ��ف وفيه ��ا الكث�ي�ر من
املعاقني حالي ًا ممن مل تن�صفهم احلكومة مبا
ي�ستحقون.
حقول الألغام تق ّل�ص الم�ساحات
الزراعية

يق ��ول مدي ��ر ناحي ��ة زرباطية ال�سي ��د �صالح
يحي ��ى الزرباط ��ي "خالل احل ��رب العراقية
الإيراني ��ة كان ��ت زرباطي ��ة م�سرح� � ًا للقتال
وحتول ��ت حاراته ��ا و�شوارعه ��ا والدوائ ��ر
فيه ��ا اىل ثكن ��ات ع�سكري ��ة  ،طاله ��ا الق�صف
كث�ي�ر ًا فكان ��ت هناك هج ��رة جماعي ��ة حتى
غ ��دت ذلك الوقت مدينة �أ�شباح ال يوجد فيها
�شيء �سوى ما ترك ��ه الأهايل من حاجياتهم
وبيوته ��م الت ��ي دم ��رت وهدم ��ت و�سرق كل
�ش ��يء فيها بعد �أن ف ��ر النا�س ب�أرواحهم اىل
مدن اخرى".
و�أ�ض ��اف "تبلغ م�ساح ��ة الناحية � 320ألف
دومن معظمه ��ا �أرا� ٍ��ض �صاحل ��ة للزراع ��ة
لك ��ن امل�ست َغ ��ل ال يتج ��اوز  20%من هذه
الأرا�ض ��ي ب�سب ��ب ُ�ش ��ح املي ��اه ووج ��ود
حق ��ول الألغ ��ام عل ��ى نحو كب�ي�ر  ،واملدينة
�أي�ض� � ًا ت�شك ��و العط� ��ش على الرغ ��م من �أن
نه ��ر الكالل الق ��ادم من الأرا�ض ��ي االيرانية
يخرتقها ويف ف�صل ال�شتاء تهددها ال�سيول

و�أن الأرا�ضي الزراعي ��ة فيها كانت توفر الرزق
لأك�ث�ر م ��ن  80%م ��ن �س ��كان الناحية قب ��ل �أن
تتحول من مزارع قمح اىل مزارع �ألغام".
وقال �أي� ًضا "املدينة فيها موارد طبيعية مثل مادة
اجلب� ��س الت ��ي ت�ستخ ��دم يف البناء لك�ث�رة توفر
حجر الكل�س وم ��ن النوعبات اجليدة واملج ّربة
من قبل املعام ��ل املوجودة يف املنطقة �سابق ًا � ،إذ
كانت هناك ثمة معامل �أهلية لإنتاج جب�س البناء
كلها دمرت وتال�شت يف �أثناء احلرب �إ�ضافة �إىل
توف ��ر ملح الطع ��ام والذي يعد من �أج ��ود �أنواع
الأمالح املوجودة يف العراق".
مو�ضح� � ًا �أن ��ه "يف ع ��ام  ٢٠١٢مت تكلي ��ف فريق
من كتيبة الهند�سة الع�سكرية للعمل يف زرباطية
عل ��ى رف ��ع الألغ ��ام عل ��ى �أم ��ل �أن تك ��ون حممية
طبيعي ��ة بدع ��م �أمم ��ي  ،وعم ��ل الفريق مل ��دة عام
كامل ث ��م غادر الناحي ��ة يف �أيل ��ول  ٢٠١٣ب�سبب
الأح ��داث يف املناطق الغربية مم ��ا �أ�ضاع فر�صة
ثمينة على املدينة لتكون حممية طبيعية".
ثروات تحت الأر�ض

وكان ��ت دائ ��رة امل�س ��ح اجليولوج ��ي والتعدي ��ن
يف حمافظ ��ة وا�س ��ط ق ��د �أعلنت يف وق ��ت �سابق
ع ��ن اكت�ش ��اف  42مليون ط ��ن من حج ��ر الكل�س
واجلب� ��س الأويل يف مناط ��ق �شرق ��ي املحافظ ��ة
وع ��د خمت�ص ��ون �أهمية هذه الرثوت�ي�ن يف حال
ا�ستثمارها �أن جتعل زرباطية بوجه �آخر.
ويق ��ول مدي ��ر املرك ��ز االقليم ��ي لهيئ ��ة امل�س ��ج
اجليولوجي والتعدي ��ن يف وا�سط ال�سيد �ضياء
خرب ��اط �إن ��ه " مت اكت�ش ��اف كمي ��ات م ��ن حج ��ر
الكل� ��س واجلب� ��س الأويل �ضم ��ن �أرا�ضي ناحية
زرباطي ��ة التابعة لق�ضاء ب ��درة احلدودية  90كم
�شرق مدين ��ة الكوت .وه ��ذه الكمي ��ات املكت�شفة
توزع ��ت بواق ��ع  33ملي ��ون طن من م ��ادة حجر
الكل� ��س و ت�سع ��ة ماليني ط ��ن من م ��ادة اجلب�س
الأويل ,م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ه ��ذه امل ��واد تدخ ��ل يف
�صناعة مادة الإ�سمنت".
و�أ�ض ��اف �أن "عملي ��ة اكت�ش ��اف ه ��ذه امل ��واد

ج ��اءت �ضمن حمل ��ة قامت به ��ا املديرية للتحري
واال�ستك�ش ��اف يف املناط ��ق ال�صخرية واجلبلية
�شرق ��ي املحافظ ��ة يف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة
وا�ستم ��رت �أك�ث�ر م ��ن  30يوم� � ًا� ،إذ مت ت�سجي ��ل
املواق ��ع اجلديدة �ضمن �سج�ل�ات مديرية امل�سح
اجليلوجي والتعدين والتي �ست�ضاف اىل مقالع
احل�صى والرمل القدمية يف املحافظة لتكون يف
املجمل كلها ثروات حمفوظة حتت الأر�ض".
مو�ضح� � ًا �أن "ال�شركة لديه ��ا خارطة جيولوجية
حم ��دد فيه ��ا حج ��م ونوعي ��ة اخلام ��ات الكل�سية
املوجودة يف باطن الأر� ��ض �ضمن حدود ناحية
زرباطية ويف املناطق املجاورة وميكن للجهات
املعني ��ة �أن تعد تل ��ك املواقع كفر� ��ص ا�ستثمارية
مهمة تفيد املدينة والبلد ب�شكل عام".
ويق ��ول اخللبا� ��ص �إن "ف ��رق ال�شرك ��ة العام ��ة
للم�س ��ح اجليولوج ��ي والتعدي ��ن �أنهت يف وقت
�ساب ��ق �أي�ض� � ًا م ��ن خ�ل�ال مكتبه ��ا يف حمافظ ��ة
وا�س ��ط العم ��ل احلقل ��ي مل�ش ��روع التح ��ري عن
ال�صخ ��ور الكل�سية ال�صاحل ��ة ل�صناعة الإ�سمنت
يف �شم ��ال �ش ��رق زرباطي ��ة حي ��ث مت العم ��ل يف
 24مقطع� � ًا جيولوجي� � ًا �ضم ��ن م�ساح ��ة قدرت بـ
 2كل ��م مربع للمقط ��ع الواحد" ،مبين� � ًا �أن "كمية
االحتياطي من امل ��واد الأولية ل�صناعة الإ�سمنت
بلغت �أربعة وثالثني مليون طن وال�شركة ب�صدد
�إع ��داد خطة عمل للتحري ع ��ن تر�سبات الأطيان
ال�صاحل ��ة ل�صناع ��ة الإ�سمنت يف نف� ��س املنطقة
به ��دف �إعداد مل ��ف ا�ستثم ��اري متكام ��ل لإن�شاء
معم ��ل للإ�سمن ��ت يف ناحي ��ة زرباطي ��ة م ��ن قبل
اجلهات ذات العالقة
مدينة على رحيل دائم

م ��ن جانبه يق ��ول ال�سي ��د من ��اف العبا�سي وهو
ع�ضو يف املجل�س املحل ��ي للناحية املنحل حالي ًا
�أن " مدين ��ة زرباطي ��ة م ��رت بظ ��روف وكوارث
طبيعي ��ة عل ��ى �أم ��د الع�ص ��ور ال�سالف ��ة حي ��ث
الفي�ضان ��ات الت ��ي اجتاحته ��ا مم ��ا دف ��ع �سكانها
�إىل االنتق ��ال م ��ن م ��كان �إىل �آخ ��ر وخا�ص ��ة �إىل

منطق ��ة مرزاب ��ات غرب ق�ض ��اء بدرة وت ��ارة �إىل
املناط ��ق اجلبلية القريبة من �إيران التي ال تت�أثر
بالفي�ضانات لقرب الناحية من نهر الكالل وكرثة
ت�ساقط الأمطار يف تلك املناطق مما حدا ب�سكان
املنطقة �إىل تركها والرحيل �إىل �أماكن �أخرى".
ي�ضي ��ف العبا�س ��ي وه ��و يتح ��دث بحرق ��ة ع ��ن
مدينته ذات الطبيعة اجلميلة واملناخ اللطيف �أن
" زرباطي ��ة مدينة على رحيل دائم لكن بعد كل
رحل ��ة البد من عودة ون�أمل بالعودة اىل مدينتنا
العزي ��زة بع ��د �أن تكون ق ��د نال ��ت الإن�صاف من
احلكوم ��ة من خ�ل�ال �إن�ش ��اء امل�شاري ��ع اخلدمية
الكب�ي�رة فيه ��ا و�إقام ��ة منتجع ��ات �سياحي ��ة يف
املناط ��ق احلدودية التي بات ��ت اليوم واحدة من
�أه ��م الفر� ��ص اال�ستثمارية يف جم ��ال ال�سياحية
وه ��ذه مهمة وطنية الب ��د �أن تلتف ��ت لها اجلهات
املعنية ".
وم ��ن املعان ��اة الأخرى الت ��ي متر به ��ا زرباطية
كم ��ا يقول ُ
"�ش ��ح املياه بع ��د �أن �أقدمت ال�سلطات
الإيراني ��ة عل ��ى بن ��اء �س ��د كب�ي�ر يف املنطق ��ة
املقابل ��ة لزرباطية وب ��د�أت بخزن مي ��اه الأمطار
الت ��ي كان ��ت تتدفق عرب نه ��ر ال ��كالل اىل العمق
العراقي والتحكم فيه ��ا �إ�ضافة �إىل اندثار الآبار
االرتوازية التي �أن�ش�أتها وزارة الزراعة يف تلك
املنطقة فظلت زرباطية تعاين الأم ّرين ".
منفذ زرباطية ثمرة كبيرة دون فائدة

وفيم ��ا يتعل ��ق مب�شاري ��ع الإعمار الت ��ي �شهدتها
الناحية قال العبا�سي �إن حمافظة وا�سط " بذلت
من جانبها يف ال�سن ��وات ال�سابقة جهود ًا كبرية
وفاعل ��ة لإع ��ادة احلي ��اة اىل ه ��ذه املدين ��ة كذلك
احلكوم ��ة االحتادي ��ة ومن بني �أه ��م الثمار منفذ
زرباطي ��ة ال ��ذي يُعد من �أه ��م املناف ��ذ احلدودية
مع �إي ��ران �سواء يف عملية التبادل التجاري بني

في عام  ٢٠١٢تم تكليف فريق
من كتيبة الهند�سة الع�سكرية
للعمل في زرباطية على رفع
الألغام على �أمل �أن تكون محمية
طبيعية بدعم �أممي
ومن المعاناة الأخرى التي تمر
بها زرباطية كما يقول ُ
"�شح المياه
بعد �أن �أقدمت ال�سلطات الإيرانية
على بناء �سد كبير في المنطقة
المقابلة لزرباطية
� أهم االمور التي تقلق ال�سكان
هناك هي م�س�ألة وجود الألغام
التي ماتزال ت�شكل خطراً على
الأهالي

البلدي ��ن �أو من خالل توافد ومغادرة الأ�شخا�ص
�س ��واء املجامي ��ع ال�سياحي ��ة ب�شقيه ��ا الديني ��ة
والرتفيهية".
م�ضيف� � ًا �أن "املدين ��ة مل ت�ستف ��د م ��ن واردات
املنف ��ذ وه ��ي واردات عالي ��ة ج ��د ًا لذل ��ك نطالب
احلكومة االحتادي ��ة ووزارة املالية بتخ�صي�ص
جزء م ��ن الإيرادات املتحققة م ��ن منفذ زرباطية
لتطوي ��ر املدين ��ة والنهو�ض بواقعه ��ا العمراين
واخلدمي".
مو�ضح ًا �أن " حكوم ��ة وا�سط املحلية �سبق و�أن
نفذت العديد م ��ن امل�شاريع اخلدمي ��ة املهمة كان
من بينها بناء معظم الدوائر اخلدمية يف املدينة
مث ��ل دوائر امل ��اء والكهرباء والبلدي ��ة والزراعة
والري ومركز ال�شرط ��ة ودائرة الأحوال املدنية
وامل�ستو�صف ال�صحي وعدد من املدار�س �إ�ضافة
اىل ع ��دد م ��ن ال ��دور ال�سكني ��ة الت ��ي وزعت بني
موظف ��ي تل ��ك الدوائ ��ر لتحفيزه ��م عل ��ى ال�سكن
واال�ستقرار يف املدينة".
مجمع �سكني بـ  544وحدة �سكنية ُمعطل

الفت� � ًا اىل �أن "وزارة الإعمار والإ�سكان �سبق لها
و�أن خ�ص�صت مبالغ كبرية لإن�شاء جممع �سكني
يف زرباطي ��ة وفع�ل ً�ا مت و�ضع احلج ��ر الأ�سا�س
وبدء العمل فيه لكن توقف لعدة �سنوات وحالي ًا
هناك خطوات جيدة لتفعيل العمل فيه من جديد
م ��ن قب ��ل وزارة الإعم ��ار والإ�س ��كان والبلديات
العامة".
وع ��ن هذا املجمع و�أهميته يق ��ول املهند�س �أثري
العتب ��ي مدي ��ر بلدي ��ة زرباطي ��ة ال�ساب ��ق " يعد
من �أه ��م امل�شاري ��ع الوزارية لي� ��س يف زرباطية
فح�س ��ب ،ب ��ل يف حمافظ ��ة وا�سط وتبل ��غ كلفته
االجمالي ��ة حينه ��ا  112ملي ��ار دين ��ار وو�ض ��ع
احلج ��ر الأ�سا� ��س ل ��ه ع ��ام  2013و يتك ��ون من
منوذجني من الدور ال�سكنية بعدد  544دار ًا ذات
طاب ��ق ون�صف تقريب� � ًا وامل�ساح ��ة الغالبة لقطع
الأرا�ض ��ي هي  300م 2و�أخ ��رى متفرقة نوع a
بع ��دد  497دار ًا �سكنية حتتوي على ثالث غرف
ن ��وم ومب�ساحة بنائية بحدود  186م 2ونوع b
يحتوي على  47دار ًا �سكنية حتتوي ثالث غرف
نوم ومب�ساحة اجمالية للبناء بحدود  180م".2
و�أ�ض ��اف "كذل ��ك يحت ��وي املجم ��ع عل ��ى �أبني ��ة
عامة ( رو�ضة  -مدر�س ��ة ابتدائية �سعة � 18صف ًا
 ومدر�س ��ة متو�سط ��ة �سعة � 12صف� � ًا � -سوق -مرك ��ز �صح ��ي  -مبنى بريد  -جام ��ع ) بالإ�ضافة
اىل ال�شب ��كات اخلدمي ��ة ( امل ��اء ال�ص ��ايف  -مياه
الأمط ��ار � -شبكة جم ��اري � -شبكة جماري املياه
الثقيل ��ة بالإ�ضافة اىل �أعم ��ال املوقع اخلارجية
وقد �أحيل حينها بعهدة �شركتي مر�سى اخلريات
و�شركة �إعمار البادية للمقاوالت وي�شغل م�ساحة
 128دومن ًا".
مو�ضح� � ًا �أن �سب ��ب التلك�ؤ وع ��دم �إجنازه �ضمن
املوع ��د املح ��دد يع ��ود اىل الظ ��روف املالي ��ة
واالقت�صادي ��ة الت ��ي مر به ��ا البلد و�أن ��ه يف حال
�إكمال ��ه �سيك ��ون ل ��ه �ش� ��أن كب�ي�ر يف يف الهجرة
املعاك�س ��ة لأه ��ايل زرباطي ��ة م ��ن املناط ��ق التي
رحلوا لها والعودة اىل مدينتهم الأ ّم ".
ُ�شح المياه والتجاوزات يقلق ال�سكان

الكثري من �أهايل زرباطية تتكرر �شكاواهم ب�ش�أن
نق�ص املياه ما يع ��د �سبب ًا رئي� ًسا يف عدم العودة
اىل املدين ��ة م ��ن قب ��ل الأهايل وهذا ل ��ه مربرات
منها ح�سب ما يقول ح�سن �أحمد وهو من �أهايل

زرباطي ��ة وكان ق ��د غادر املدينة من ��ذ ثمانينيات
الق ��رن املا�ض ��ي �إن " واح ��دة من ه ��ذه املربرات
ُ�ش ��ح املي ��اه التي ت�ص ��ل املدينة م ��ن م�شروع ري
الدب ��وين ب�سبب التجاوزات عل ��ى هذا امل�شروع
م ��ن قبل الفالح�ي�ن واملزارع�ي�ن لأغرا� ��ض الري
بينما يتمنى غ�ي�ره موافقة وزارة البلديات على
توزي ��ع قط ��ع الأرا�ضي ال�سكنية ب�ي�ن املواطنني
وتق ��دمي الدعم لهم م ��ن الدول ��ة لت�شجيعهم على
البناء وال�سكن ".
و�أ�ش ��ار اىل �أن " �أهم االمور التي تقلق ال�سكان
هن ��اك ه ��ي م�س�أل ��ة وج ��ود الألغام الت ��ي ماتزال
ت�ش ��كل خطر ًا عل ��ى الأهايل فهي توج ��د بكميات
و�أماكن متعددة والبد م ��ن قيام فرق متخ�ص�صة
مب�سح املنطقة بالكام ��ل ومعاجلة كل ما موجود
فيها من �ألغام و�أية خملفات حربية �أخرى ميكن
�أن يك ��ون وجوده ��ا حائ ٌل بني ع ��ودة الكثري من
ال�سكان وا�ستغالل الأرا�ضي الزراعية".
يق ��ول يف حديث ��ه اىل ( املدى ) من ��ذ ذلك الوقت
"ترك ��ت �أر�ض ��ي ومدينتي ومع ��ي �أوالدي ،بل
تركت كل �شيء حت ��ى حاجياتي ال�شخ�صية حني
تعر�ض ��ت املدين ��ة للق�ص ��ف خ�ل�ال احل ��رب ويف
الواق ��ع �أفك ��ر حالي� � ًا بالعودة اىل ملع ��ب �صباي
وطفولت ��ي و�أر� ��ض �أهل ��ي و�أقارب ��ي و�أج ��دادي
لك ��ن مقوم ��ات العودة غ�ي�ر متوفرة كله ��ا و�أكرث
م ��ا يح ��ول دون ذل ��ك ه ��و م�شكل ��ة الألغ ��ام التي
تع ��د �أك�ث�ر املخاط ��ر التي تواج ��ه النا� ��س هناك
خا�صة ونحن ن�سمع ب�ي�ن فرتة و�أخرى ح�صول
حوادث و�سقوط �ضحايا ج ��راء انفجار لغم هنا
و�آخ ��ر هناك خا�صة بعد �أن �أ�صبح وجود الألغام
متناثر ًا نتيجة جلرفها بوا�سطة ال�سيول".
ويقول " نحن الذين غادرنا زرباطية وتركنا كل
�ش ��يء هنا مل ن�صدق �أن احلرب انتهت وكنا ن�أمل
بوجود نه�ض ��ة عمرانية كب�ي�رة ت�شهدها املدينة
بع ��د قيام احلكوم ��ة بتخ�صي�ص املبال ��غ الالزمة
لذلك لكن للأ�سف احلرب انتهت منذ �أكرث من 30
عام� � ًا وزرباطية ماتزال عل ��ى حالها وما موجود
فيه ��ا حالي� � ًا م ��ن �إعم ��ار وبن ��اء وم�شاري ��ع دون
م�ستوى الطموح".
المحافظ � :سنهتم بـ (زرباطية) فهي
ت�ستحق الكثير

من جهته بينّ املحاف ��ظ حممد جميل املياحي �أن
"مدين ��ة زرباطية لها خ�صو�صية لدى احلكومة
املحلي ��ة ،وفيه ��ا كل املقومات الت ��ي ت�شجع على
اال�ستثم ��ار يف خمتل ��ف املجاالت خا�ص ��ة قطاع
ال�سياح ��ة م ��ن خ�ل�ال �إن�ش ��اء مدين ��ة ترفيهي ��ة
متكاملة هن ��اك تكون جاذبة لل�سيّاح من خمتلف
املحافظ ��ات العراقي ��ة ولهذا �سنهت ��م فيها كثري ًا
�ضحت كث�ي�ر ًا وت�سحق من ��ا ماهو
لأنه ��ا مدين ��ة ّ
�أك�ث�ر و�سنعم ��ل قريب� � ًا عل ��ى م�ش ��روع �سياحي
ا�ستثماري كب�ي�ر يف زرباطية وقد بد�أنا بتعديل
الطرق ال�سالكة اىل املناطق ال�سياحية احلدودية
".
و�أ�ض ��اف " �سنعم ��ل بقوة على حتقي ��ق تطلعات
الأه ��ايل م ��ن خ�ل�ال تنفي ��ذ م�شاري ��ع خدمية يف
الناحية وفق الأموال املتاحة �ضمن تخ�صي�صات
تنمي ��ة الأقالي ��م و�سنعم ��ل على رف ��ع احليف عن
ه ��ذه املدين ��ة اجلميل ��ة لتك ��ون قبل ��ة ال�سياح ��ة
قريب ًا".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه "ب�إم ��كان امل�ستثمري ��ن الأجان ��ب
والعراقي�ي�ن ا�ستغ�ل�ال الفر� ��ص اال�ستثماري ��ة
املوج ��ودة حالي� � ًا يف املحافظة ب�ش ��كل عام ويف
زرباطية على وج ��ه اخل�صو�ص واال�ستفادة من
الت�سهي�ل�ات الكب�ي�رة الت ��ي وفره ��ا قانون
اال�ستثمار".
م�ؤك ��د ًا �أن "حمافظ ��ة وا�س ��ط تتمي ��ز ع ��ن
غريه ��ا م ��ن املحافظ ��ات الأخ ��رى بوجود
العدي ��د من الفر� ��ص اال�ستثماري ��ة اجليدة
�إ�ضاف ��ة اىل م ��ا تتمي ��ز ب ��ه م ��ن ا�ستق ��رار
�أمني كب�ي�ر ،لذا ن�أمل �أن يكون ذلك م�شجع ًا
للم�ستثمرين على ا�ستغالل ر�ؤو�س الأموال
يف ه ��ذه املحافظ ��ة ويف ناحي ��ة زرباطي ��ة
حتدي ��د ًا  ،ففيه ��ا طبيع ��ة ت�ساع ��د عل ��ى ذلك
ومن ��اخ عذب ونا�س طيبون هناك  ،لهذا كله
ن�أم ��ل يف امل�ستقبل القري ��ب �أن تنال مدينة
زرباطية ا�ستحقاقها الطبيعي من اخلدمات
والتخ�صي�ص ��ات املالي ��ة ونحر� ��ص عل ��ى
�شمولها بح�صة املحافظة م ��ن مبالغ املنافذ
احلدودي ��ة التي �أج ��از القان ��ون �أن لوا�سط
ن�سب ��ة  50%من تل ��ك الإي ��رادات وهو ما
نعم ��ل عليه ونحر� ��ص احل�ص ��ول على حق
�أبناء حمافظتنا كام ًال غري منقو�ص ".
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�شني�شل يطمح بنقاط الكرخ للتم�سك بو�صافة الممتاز

كلمة صدق
 حممد حمدي

 اخ����ت����ب����ار ����ص���ع���ب ل��ل��أن����ي����ق  ..ون�����ف�����ط ال����و�����س����ط ي����ت����رق����ب ال���م���ع���ال���ج���ة

 بغداد  /حيدر مدلول
ت�ستكم ��ل اليوم الثالث ��اء مناف�سات اجلولة
الثامنة ع�شرة من مرحلة الذهاب يف دوري
الك ��رة املمتاز ب�إج ��راء �س ��ت مباريات غاية
يف الأهمي ��ة عل ��ى مالعب العا�صم ��ة بغداد
واملحافظ ��ات يف املو�سم احلايل الذي يقام
وفق اجراءات �صحّ ي ��ة احرتازية ووقائية
للحف ��اظ عل ��ى �صحّ ��ة و�سالم ��ة الالعب�ي�ن
وامل�ل�اكات الفني ��ة والإداري ��ة والطواق ��م
التحكيمي ��ة واجلماهري بنا ًء على القرارات
والتعليم ��ات ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل اللجن ��ة
العليا لل�صحّ ة وال�سالم ��ة الوطنية ملكافحة
فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د (كوفيد)-19
ي ��وم التا�سع م ��ن �شهر �أيل ��ول املا�ضي التي
ّ
مت مبوجبه ��ا ا�ستكمال الن�ش ��اط الريا�ضي
يف جمي ��ع االحتادات املركزي ��ة التابعة اىل
اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية.
الكرخ × الزوراء

ي�ستقبل فريق الكرخ التا�سع �صاحب النقاط
 21يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظه ��ر ًا عل ��ى ملعب
ال�ساحر �أحمد را�ضي �ضيفه فريق الزوراء
و�صي ��ف املت�صدر الذي ميل ��ك  32نقطة يف
جعبته يف موقعة مثرية ي�سعى فيها املدرب
را�ض ��ي �شني�ش ��ل ومالك ��ه امل�ساع ��د للظف ��ر
باالنت�ص ��ار ال�ساد�س حت ��ت قيادته والبقاء
كمط ��ارد رئي� ��س لفريق الق ��وة اجلوية يف
�إط ��ار �صراعمه ��ا على نيل اللق ��ب يف ختام
امل�سابقة ،مع عودة القائد عالء عبد الزهرة
اىل ال�صفوف بحكم �أنه م ��ن �أبرز الأ�سلحة
التقليدي ��ة التي ي�ستخدمها امل ��درب را�ضي
�شني�ش ��ل وتواج ��د ح�سني عل ��ي يف منطقة
العملي ��ات واحلار� ��س الأمني ج�ل�ال ح�سن
اىل جانب املهاجم الهداف مهند عبد الرحيم
ك ��رار ال ��ذي ميل ��ك يف جعبت ��ه � 9أه ��داف
برغ ��م �أن م�ضيف ��ه �سيك ��ون �صع ��ب املرا�س
والعبوه يقاتل ��ون اىل اللحظ ��ات الأخرية
م�ستغ ّل�ي�ن عامل الأر� ��ض اىل جانبهم ف�ض ًال
ع ��ن ا�ستعان ��ة رئي� ��س النادي �ش ��رار حيدر
باخلب�ي�ر ثائر �أحمد ليك ��ون م�ست�شار ًا فني ًا
للم�ل�اك التدريبي بقيادة �أحمد عبد اجلبار،
�أم�ل ً�ا يف �أن تك ��ون الكن ��اري �ضم ��ن دائرة

الحدود × الطلبة

الزوراء ي�سعى لتحقيق الفوز ال�ساد�س حتت قيادة �شني�شل
امل�سد�س الذهب ��ي يف نهاي ��ة امل�سابقة وفا ًء
للعهد الذي قطعه اجلميع بعد رحيل املدرب
ال�سابق عبد الك ��رمي �سلمان يف بداية �شهر
كان ��ون الأول املا�ض ��ي مت�أث ��ر ًا مب�ضاعفات
فايرو�س كورونا.
الديوانية × نفط الو�سط

ويحل فريق نف ��ط الو�سط الراب ��ع بر�صيد
 29نقطة �ضيف� � ًا ثقي ًال على فريق الديوانية
اخلام� ��س ع�ش ��ر �صاح ��ب النق ��اط  19على
ملع ��ب الإدارة املحلية مبحافظ ��ة القاد�سية
يف لق ��اء م�ص�ي�ري لكليهم ��ا ،خا�ص ��ة الأول
ال ��ذي مل يت ��ذوّ ق طع ��م االنت�ص ��ار منذ يوم
ال�ساد� ��س من �شه ��ر كانون الث ��اين املا�ضي
�أمام فريق ال�صناعات الكهربائية والزوراء
و�أمانة بغ ��داد وزاخ ��و والقا�سم يف عهدي
امل ��درب ال�سابق جم ��ال عل ��ي وخليفته عبد
الغني �شهد يف اجل ��والت اخلم�س الأخرية
فق ��د فيه ��ا تر ّبع ��ه عل ��ى عر� ��ش ال�ص ��دارة
وتراجع ثالث ��ة مراكز اىل اخلل ��ف لي�ستقر
رابع ًا الذي قد يتنازل عنه يف حاله توا�صل
نتائجه ال�سلبية ل�صالح جاره فريق النجف
اخلام� ��س �إذا م ��ا تغل ��ب عل ��ى فري ��ق زاخو
ال�ساد� ��س بر�صي ��د  27نقط ��ة يف املواجهة
التي �ستج ��ري بينهم ��ا يف ال�ساعة الرابعة

عالء كاظم
والربع ع�صر ًا عل ��ى ملعب النجف الدويل،
وه ��و م ��ا تن�ش ��ده �إدارة الن ��ادي برئا�س ��ة
ر�ض ��وان الكن ��دي والدع ��م الالحم ��دود من
قبل املحافظ ل� ��ؤي اليا�سري �سعي ًا لتحقيق
تط ّلع ��ات اجلماه�ي�ر يف �أن يك ��ون فريقه ��ا
الكروي مناف�س� � ًا قوي ًا للف ��رق اجلماهريية
البغدادية التي تت�ص ��ارع خلطف اللقب يف
ظل فارق القليل من النقاط التي تف�صلها.
ال�سماوة × القا�سم

و�ش ّد فريق القا�سم البابلي �صاحب املركز
ال�ساب ��ع ع�ش ��ر بر�صيد  15نقط ��ة الرحال

اىل حمافظ ��ة املثن ��ى ملقابل ��ة �ضيفه فريق
ال�سماوة ال�ساد�س ع�شر بر�صيد  16نقطة
عل ��ى ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة باملحافظ ��ة
مبباراة يطمح فيه ��ا املدرب �شاكر حممود
اىل خط ��ف نقاطه ��ا الث�ل�اث وخا�ص ��ة �أنه
طال ��ب جنوم ��ه ال�شب ��اب بن�سي ��ان �أث ��ار
الهزمية الأخرية الت ��ي تلقوها �أمام فريق
زاخو وا�ستع ��ادة توازنهم عندما يلعبون
عل ��ى �أر�ضه ��م مل�صاحلة جماهريه ��م التي
تري ��د منهم التق� �دّم اىل الأم ��ام هروب ًا من
املراك ��ز املت�أخ ��رة يف الرتتي ��ب للبقاء يف
دوري الأ�ض ��واء ملو�سم �آخ ��ر برغم الأزمة
املالي ��ة اخلانق ��ة الت ��ي مي� � ّر به ��ا الن ��ادي
و�أث ��رت على ع ��دم التعاقد مع �أي حمرتف
خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت ال�شتوي ��ة قيا�س ًا
ب�ضيف ��ه الذي دعم �صفوف ��ه بثالثة �أجانب
وحم ّلي�ي�ن ح�س ��ب االتف ��اق ال ��ذي مت ب�ي�ن
امل ��درب ع ��ادل نعم ��ة والن ��ادي م ��ع رج ��ل
الأعم ��ال ح�س�ي�ن الرماح ��ي ب�ش ��كل �أ�سهم
�ال م ��ن م�ضيف ��ه فريق
�وز غ � ٍ
يف انت ��زاع ف � ٍ
نف ��ط الو�س ��ط بنتيج ��ة ( )2-3يف واحدة
م ��ن �أب ��رز مفاج� ��آت املو�سم احل ��ايل حتى
خت ��ام اجلولة ال�سابعة ع�ش ��رة من مرحلة
الذهاب.

وينتظر فريق الطلبة التا�سع ع�شر بر�صيد
 15نقطة اختبار ًا �صعب ًا �أمام م�ضيفه فريق
احل ��دود الثام ��ن ع�ش ��ر بر�صي ��د  15نقطة
عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي التاج ��ي الريا�ضي يف
مهمّة جدي ��دة للمدرب ح�س ��ن �أحمد ي�سعى
فيه ��ا اىل �إيقاف م�سل�س ��ل النتائج ال�سلبية
الت ��ي دفع ��ت رئي� ��س جمل� ��س الإدارة عالء
كاظم للتو�صّ ل مع اخلبري الريا�ضي �صباح
الكناين لت�سليمه مقاليد الأمور يف النادي
ب�ضم ��ان ت�أمني  400ملي ��ون دينار  -املبلغ
الذي �سبق �أن طالب به عالء ك�شرط لتقدمي
ا�ستقالت ��ه � -إث ��ر التظاهرات الت ��ي قام بها
ع ��دد كبري م ��ن امل�شجعني �أم ��ام مقر وزارة
التعلي ��م العايل والبح ��ث العلمي يف الباب
ال�شرقي مطالب ًا الوزير د.نبيل عبد الكاظم
ب�ض ��رورة القي ��ام بت�ش ��كل هيئ ��ة �إداري ��ة
م�ؤقت ��ة بد ًال من احلالية الت ��ي �ست�أخذ على
عاتقه ��ا ت�صحي ��ح امل�سار وخا�ص ��ة الفريق
الأول لك ��رة الق ��دم الذي ب ��ات يواجه �شبح
الن ��زول اىل دوري املظاليم ،وهو �أمر بات
ي� ِؤرق خرية جن ��وم الأنيق خالل الأ�سبوع
احلايل يف ّ
ظل الدي ��ون الكثرية لعدد كبري
م ��ن الالعبني م ��ن املوا�س ��م ال�سابق ��ة التي
جت ��اوزت �أك�ث�ر من ثالث ��ة ملي ��ارات دينار
فقط.
نفط مي�سان × �أمانة بغداد

و�سيك ��ون ملعب مي�س ��ان الدويل يف مدينة
العمارة م�سرح ًا للق ��اء الذي �سيجمع فريق
�أمان ��ة بغ ��داد العا�ش ��ر بر�صي ��د  21نقط ��ة،
وم�ضيّفه فريق نفط مي�سان الثامن �صاحب
 24نقط ��ة يف ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة والن�صف
م�س ��ا ًء يف مواجه ��ة م ��ن العي ��ار الثقي ��ل
يتط ّلع منه ��ا الأخري بالظفر بنقاطها الثالث
الثمين ��ة من �أجل التق� �دّم اىل املركز ال�سابع
يف الرتتي ��ب عل ��ى الأق ��ل ،م�ستغ�ل ً�ا الروح
املعنوي ��ة العالية �إثر الع ��ودة من العا�صمة
بغداد بنقطة من فريق الزوراء بعد التعادل
الإيجابي بنتيج ��ة ( )1-1بينهما يف ختام
اجلول ��ة ال�سابعة ع�ش ��رة ،واخل�سارة التي
تع ّر� ��ض لها �ضيف ��ه على �أر�ض ��ه �أمام فريق
النجف لكرة القدم بهدف نظيف.

اتحاد ال�سلة يك�شف عن مواعيد المباريات الم�ؤجلة
 بغداد  /املدى
ح� �دّدت جلن ��ة امل�سابقات يف احتاد ك ��رة ال�سلة مواعيد
املباري ��ات امل�ؤجّ ل ��ة من املرحل ��ة الأوىل ب ��دوري الكرة
املمت ��از للمو�س ��م  2020-2021الذي ت�ش ��ارك فيه فرق
النفط وال�شرطة والكهرباء وغاز ال�شمال وزاخو ونفط
اجلن ��وب ونف ��ط ال�شم ��ال واحللة والت�ضام ��ن النجفي
واحل�شد ال�شعبي وزاخو واخلطوط والأعظمية.
و�سيلع ��ب فري ��ق زاخ ��و لك ��رة ال�سل ��ة عل ��ى قاعت ��ه يف
حمافظ ��ة دهوك ب�إقلي ��م كرد�ستان مباراتي ��ه امل�ؤجّ لتني
الأوىل �ستك ��ون يف ال�ساعة الثالثة ع�صر يوم ال�ساد�س
والع�شري ��ن م ��ن �شهر �شب ��اط اجلاري م ��ع فريق احللة
حمافظ ��ة باب ��ل ،و�سيلتقي
الق ��ادم م ��ن
يف الثاني ��ة م ��ع فريق
الت�ضام ��ن النجف ��ي
لك ��رة ال�سل ��ة

يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�صر ي ��وم الثام ��ن والع�شرين من
ال�شهر ذاته ،فيم ��ا حتت�ضن حمافظة الب�صرة املباراتني
امل�ؤجّ لت�ي�ن لفري ��ق نف ��ط الب�ص ��رة الثام ��ن بر�صيد 13
نقطة ،الأوىل مع �ضيفه فريق احللة يف ال�ساعة الثالثة
ع�ص ��ر يوم الرابع م ��ن �شه ��ر �آذار املقب ��ل ،والثانية مع
فري ��ق الت�ضامن النجف ��ي يف ال�ساع ��ة الثالثة ظهر يوم
ال�ساد�س من ال�شهر نف�سه.
وق� � ّرر االحت ��اد تنظي ��م دورة تدريبي ��ة لك ��رة ال�سل ��ة
بالتع ��اون مع جلن ��ة املدربني على قاع ��ة ال�شعب املغلقة
للألع ��اب الريا�ضي ��ة اعتب ��ار ًا م ��ن بع ��د غ ��د اخلمي� ��س
وت�ستم ّر لغاية يوم ال�سب ��ت املقبل التي �سيحا�ضر فيها
البو�سن ��ي عزي ��ز بك�ي�ر م ��درب منتخبنا الوطن ��ي لكرة
ال�سل ��ة مب�شاركة مدربي فرق ال ��دوري املمتاز والفئات
العمري ��ة الت ��ي �سيح�صل ��ون يف ختامها عل ��ى �شهادات
تقديرية حي ��ث �سيع ّر�ض فيها عزيز
�أفكار اختيار الأ�سلوب الدفاعي

ال ��ذي انتهجه الع ��راق مبناف�س ��ات الناف ��ذة الثانية من
ت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة ال�سل ��ة  2021حل�س ��اب
املجموع ��ة الثالثة التي ج ��رت يف الأ�سبوع الأخري من
�شه ��ر ت�شري ��ن الثاين املا�ض ��ي على قاع ��ة مدينة خليفة
الريا�ضية بالعا�صمة البحرينية املنامة.
اجلدير بالذكر �أن فريق النفط يت�صدّر الرتتيب بر�صيد
 22نقط ��ة ،يليه يف املركز الثاين فريق ال�شرطة بر�صيد
 21نقط ��ة ،واحل�شد ال�شعب ��ي ثالث ًا بر�صي ��د  20نقطة،
والكهرباء رابع ًا بر�صيد  19نقطة ،واخلطوط اجلوية
خام�س� � ًا بر�صيد  15نقطة ،والت�ضام ��ن النجفي �ساد�س ًا
بر�صيد بر�صيد  14نقطة ،ونفط ال�شمال �سابع ًا بر�صيد
 14نقط ��ة ،ونف ��ط الب�ص ��رة ثامن� � ًا بر�صي ��د  13نقطة،
وزاخو تا�سع ًا بر�صي ��د  13نقطة ،وغاز ال�شمال عا�شر ًا
بر�صيد  13نقطة ،والأعظمي ��ة حادي ع�شر بر�صيد 11
نقطة ،واحللة باملركز الثاين ع�شر والأخري بر�صيد 10
نقاط فقط.

�أيمن ح�سين
ثالث ًا في ا�ستفتاء
�آ�سيوي جديد
بغداد  /املدى
�أحت� � ّل مهاج ��م فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة
لك ��رة الق ��دم �أمين ح�سني املرك ��ز الثالث
بقائمة �أه ��م الالعبني الذي ��ن برزوا مع
فرقهم خ�ل�ال يف امل�سابقات املحلية يف
منطق ��ة غرب ��ي �آ�سي ��ا لكرة الق ��دم بعد
ح�صول ��ه عل ��ى ن�سب ��ة  % 8.35من
الت�صوي ��ت اجلماهريي ال ��ذي �أقامه
االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم على
موقع� � ِه الر�سم ��ي خ�ل�ال الف�ت�رة من
الأول ولغاية ال�سابع من �شهر �شباط
اجل ��اري الذي و�ص ��ل اىل � 102ألف
م�ص ��وّ ت بح�سب الأداء الذي قدّمه ما
بع ��د الربازيلي بيرتو� ��س ماتيو�س
مهاج ��م فري ��ق الن�ص ��ر ال�سع ��ودي
لكرة الق ��دم �صاحب املركز الأول يف
الرتتيب �أثر نيله ن�سبة 74.03%
والأرجنتين ��ي كري�ستي ��ان جوان ��كا
ال�سليت ��ي الع ��ب فري ��ق ال�شب ��اب
ال�سع ��ودي لك ��رة الق ��دم الو�صي ��ف
بن�سبة .% 8.88
و�أ�ستط ��اع النج ��م �أمي ��ن ح�سني �أن

يفر� ��ض �أ�سم ��ه ك�أب ��رز الالعب�ي�ن بت�سجيل ��ه ثمانية
�أه ��داف كان �آخره ��ا ه� � ّزه �شباك فري ��ق الطلبة يف
املب ��اراة التي جرت على ملع ��ب ال�شعب الدويل يف
العا�صمة بغداد يوم الرابع من �شهر �شباط اجلاري
لريف ��ع ر�صيده اىل ( )14هدف� � ًا يف �صدارة ترتيب
الهداف�ي�ن ويج� �دّد فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة التم�سك
باملرك ��ز الأول يف ترتي ��ب دوري الك ��رة املمت ��از
بر�صي ��د  35نقط ��ة �سبقه ��ا �إح ��رازه ه ��دف الف ��وز
الث ��اين للمنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم يف اللقاء
الذي جمعه مع املنتخ ��ب الكويتي على ملعب جذع
النخلة باملدينة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة يوم
ال�سابع والع�شرين من كانون الثاين املا�ضي.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن قائم ��ة الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن
واملحرتف�ي�ن الذي ��ن ب ��رزوا م ��ع فرقه ��م امل�شارك ��ة
خ�ل�ال املو�سم احلايل الت ��ي �ضمّت اىل جانب �أمين
ح�سني كال من الربازيل ��ي ايغور كورونادو مهاجم
ال�شارقة الإماراتي لك ��رة القدم ،واجلزائري بغداد
بوجن ��اح العب ال�سد القطري لك ��رة القدم ،ومهدي
حميدان العب الرفاع البحريني لكرة القدم ،وندمي
ال�صباغ العب ت�شرين ال�س ��وري لكرة القدم ،وعبد
العزيز املقبايل مهاجم ال�سيب العُماين لكرة القدم،
والأرجنتين ��ي كري�ستي ��ان جوان ��كا ال�سليتي العب
فري ��ق ال�شب ��اب ال�سع ��ودي والربازيل ��ي بيرتو�س
ماتيو� ��س مهاج ��م فري ��ق الن�ص ��ر ال�سع ��ودي لكرة
القدم.

مغرتب وحمرتف وحملي
رب ��ا من قبي ��ل ال�صدفة فقط �أن يتزامن �إع�ل�ان املدرب كاتانيت�ش
مّ
الذي نقله املدي ��ر الإداري با�سل كوركي�س ب�ش� ��أن �إعادة ا�ستدعاء
�أربع ��ة العبني مغرتب�ي�ن اىل �صفوف املنتخب وه ��م �أحمد يا�سني
وب ��روا ن ��وري و�أ�سام ��ة ر�شي ��د وج�س�ت�ن م�ي�رام� ،أن يتوافق مع
هذا الإع�ل�ان اعتذار الالعب املغرتب مهند جع ��از الذي ك�شف عن
�سبب ع ��دم متثيل ��ه للمنتخب الوطن ��ي يف اال�ستحقاق ��ات املقبلة
ع�ب�ر �صفحته على موقع التوا�صل االجتماع ��ي بقوله "مل �أرف�ض
متثيل املنتخب الوطني� ،أريد فقط الرتكيز مع فريقي (هاماربي)
ال�سوي ��دي لال�ستع ��داد للمو�س ��م الق ��ادم" وان ��ه �أي جع ��از ي�شعر
بالفخ ��ر عندما يرت ��دي قمي� ��ص املنتخب العراقي عل ��ى خالف ما
�أعلن ��ه كوركي� ��س ،املدي ��ر الإداري ع ��ن رف� ��ض الالع ��ب حمرتف
النادي املذكور ،متثيل املنتخب خالل اال�ستحقاقات املقبل!
�إع�ل�ان كوركي�س هذا �أع ��اد اىل الواجهة �صفح ��ة مم ّلة من اجلدل
التهج ��م على الالعب املغ�ت�رب من قبل
العقي ��م ال ��ذي ال يخلو من ّ
بع� ��ض الالعبني الدوليني ال�سابقني م ��ع كيل االتهامات الرخي�صة
بح ّقه ��م يف ا�سطوانة بدت مُعادة وال موج ��ب لها ،اىل احل ّد الذي
ي�صفه ��م �أحد ه� ��ؤالء بالقول �إنهم ال يج ��ارون الالعب املحلي و�إن
تواجدهم مثلبة على املنتخب الذي ميثلونه بجواز ال�سفر فقط .
احلقيق ��ة �أن ه ��ذا احلدي ��ث املعا�ص ��ر لدين ��ا نظر ًا حلداث ��ة متثيل
املغرتب�ي�ن وق ��د ا�ستهلكته دول العامل من حولن ��ا ،وو�صلت ع�صر
التجني� ��س والبحث عن املواهب ،ولي�س جمرد انتظار �أبناء البلد
الأ�ص�ل�اء الذي ��ن دفعتهم ظروفه ��م و�أهاليهم اىل الهج ��رة لأ�سباب
معروف ��ة ،و�أنا هن ��ا ال �أريد الدفاع عنه ��م بالإناب ��ة �أو ًال وثاني ًا �أن
ال�ساح ��ة ملن يجتهد ويب ��دع ويقدّم لفريق الوط ��ن الأول م�ستوى
يليق بالتمثيل والت�شريف.
واحلقيق ��ة �إن احلديث ال مي�س املغرتبني م ��ن الالعبني ،بل ي�صل
�أي�ض� � ًا اىل املحرتفني �أحيان ًا وقد �شهدن ��ا دعوات متك ّررة باعتماد
الالع ��ب املحلي فق ��ط يف نظرة تراجعية قدمية ج ��د ًا ال تواكب ما
نحن في ��ه الآن لأن الت�شكيلة تلعب برمّته ��ا وملن ي�ستحق التمثيل
فع�ل ً�ا �أي� � ًا كان مكانه م ��ع االعرتاف ب� ��أن الالعب ال ��ذي ينتظم يف
دوري ��ات عاملية كبرية هو الأف�ضل يف الإع ��داد واخلربة بالت�أكيد
لأ�سباب معروفة وتخ�ضع للمقارنة!
ومث ��ال خلي ��ط الالعب�ي�ن املح ّليني واملغرتب�ي�ن ،طبقته ع� �دّة دول
عربي ��ة ،ومنه ��ا منتخبن ��ا الوطن ��ي الع ��راق �أي�ض ًا ،وعل ��ى �سبيل
املثال اجلزائر املعروفة ب ��دوري الكرة القوي املنتظم يوم دعمت
املنتخب الوطني اجلزائري بـ  14العب ًا مُغرتب ًا يف �أوروبا ،لبّوا
ن ��داء الوط ��ن وقدّموا م�ستوي ��ات م�ش ّرفة ج ��د ًا للع ��رب و�أفريقيا
وجن ��وم ي�ش ��ار اليهم من �صفوة الالعبني يف الع ��امل ،وكان يمُ كن
للرقم �أن يرتفع �إىل  18العب ًا جزائري ًا مُغرتب ًا.
ومثله ��م فعلت املغرب وم�ص ��ر والأردن ودول �أفريقية كثرية مثل
الكامريون وغانا و�ساحل العاج ونيجرييا.
ومل ن�سم ��ع بعد ذلك ما يقال عن االختالفات الرئي�سية بني الالعب
العربي املحلي واملغرتب ،بل �إن احلال جتاوز كرة القدم اىل بقية
الألعاب الفردية واجلماعية �أي�ض ًا طاملا كان من ميثل البلد هو من
�أ�صول ��ه املعروفة ،ويقين ًا لدين ��ا الكثري من الأبطال بحكم الهجرة
الوا�سعة ،وهناك �أبط ��ال مالكمة وربّاعني م ّثلوا منتخبات فنلندا
والواليات املتح ��دة ،وم�صارعني يف فرن�سا وال�سويد و�سوي�سرا
نعرفه ��م ب�أ�سمائهم واجنازاتهم ،و�سبّاح�ي�ن ،و�أبطال �ألعاب قوى
يف ا�سرتالي ��ا وكندا �أهمِ ل ��وا و�صاروا مي ّثلون الغ�ي�ر ،فيما نحن
نخو�ض بحديث املغرتب واملح ّلي ونن�شد بعد ذلك احل�صول على
ميدالية �أوملبية!
�إنه ��ا دع ��وة خال�صة �أيها الأخ ��وة �أن تتعامل ��وا بروحكم العراقية
الأ�صيل ��ة ونخوتك ��م لأهلك ��م هن ��اك ،فك ّلنا لدين ��ا �أخ ��وة و�أع ّزاء
يعي�ش ��ون يف املهج ��ر ،ويتو ّق ��ون للحظ ��ة متثي ��ل الع ��راق بلدهم
احلبيب.
الحقيقة �أن هذا الحديث المعا�صر لدينا
نظراً لحداثة تمثيل المغتربين وقد
ا�ستهلكته دول العالم من حولنا ،وو�صلت
ع�صر التجني�س والبحث عن المواهب،
ولي�س مجرد انتظار �أبناء البلد الأ�صالء
الذين دفعتهم ظروفهم و�أهاليهم الى
الهجرة لأ�سباب معروفة

�أزمة كبيرة تواجه ريال مدريد قبل مباراة خيتافي !
 بغداد  /املدى
يواجه فريق ريال مدريد ثالث الرتتيب بر�صيد
 43نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب الفري ��دو دي �ستيفان ��و
بالعا�صم ��ة مدري ��د فريق خيت ��ايف الثالث ع�شر
�صاحب النق ��اط  27نقط ��ة يف ال�ساعة احلادية
ع�ش ��رة م�س ��اء الي ��وم الثالث ��اء بتوقي ��ت بغداد
�ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة الأوىل امل�ؤجل ��ة
م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب ب ��دوري الدرج ��ة الأوىل

الغيابات ت�ؤرق زيدان يف الدوري اال�سباين

الإ�سب ��اين لك ��رة الق ��دم ال ��ذي يقام ب�إج ��راءات
�صحّ ي ��ة �صارم ��ة تنفي ��ذ ًا للربوتوك ��ول الط ّب ��ي
ال�شامل الذي �أبرمته رابطة الليغا مع ال�سلطات
احلكومية العلي ��ا ملواجهة ال�ساللة اجلديدة من
فايرو�س كورونا امل�ستج ��د (كوفيد )19 -الذي
�ضرب القارة الأوروبية .
و�سيخو�ض الفرن�سي زي ��ن الدين زيدان املدير
الفن ��ي لفري ��ق ري ��ال مدري ��د املب ��اراة بقائم ��ة
تتك ��ون م ��ن  12العب� � ًا فق ��ط يف ّ
ظل غي ��اب عدد

كبري م ��ن العبيه ب�سبب ا�ستم ��رار معاناتهم من
الإ�صاب ��ات يقف عل ��ى ر�أ�سهم القائ ��د �سريجيو
رامو� ��س وه ��ازارد ورودريغ ��و وكارفاخ ��ال
وفالفريدي اىل جانب اخل�سارة خلدمات جنمه
الأمل ��اين ت ��وين كرو�س بداعي الإيق ��اف لرتاكم
البطاقات ال�صفراء علي ��ه ممّا جعل الفريق مي ّر
ب�أزم ��ة حقيقي ��ة �ست�صعب ��ه من مهمت ��ه يف �إطار
حملت ��ه للدف ��اع عن اللقب ال ��ذي ح�صل عليه يف
املو�سم املا�ضي وال�سيما �إن الفوز �أمام خيتايف
�ستمنح ��ه املرك ��ز الث ��اين يف الرتتي ��ب خل ��ف
�أتلتيكو مدريد املت�صدّر .
ومي� � ّر جمل� ��س �إدارة الن ��ادي برئا�س ��ة بريي ��ز
ب�سل�سل ��ة م ��ن الأزم ��ات م ��ع جنوم ��ه وخا�ص ��ة
رامو� ��س ال ��ذي ينته ��ي عق ��ده بنهاي ��ة املو�س ��م
اجل ��اري يف ظ � ّ�ل تلقي ��ه العدي ��د م ��ن العرو�ض
املغري ��ة م ��ن كب ��ار الف ��رق ب�أوروب ��ا ومنه ��ا
مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د الإنكلي ��زي وباري�س �سان
جريمان الفرن�س ��ي حيث رف�ض الأخري العر�ض
ال ��ذي ق� �دّم الي ��ه م ��ن الأول بتجديد عق ��ده ملدة
مو�سم�ي�ن م ��ع خ�ص ��م  % 10من راتب ��ه احلايل
برغ ��م اخل�سائ ��ر املالي ��ة الباهظة الت ��ي تكبّدها
امللك ��ي م ��ن تراج ��ع الإي ��رادات م ��ن ال�ش ��ركات
الراعي ��ة ل ��ه وغياب اجلماهري م ��ن التواجد يف
املالعب ب�سبب جائحة كورونا .
يذك ��ر �أن فريق ري ��ال مدريد لك ��رة القدم خا�ض
 21مباراة جنح بتحقي ��ق  13انت�صار ًا وتعادل
يف  4وتع ّر� ��ض اىل الهزمي ��ة  4م� � ّرات جم ��ع
خاللها  43نقطة و�سجّ ل العبوه  37هدف ًا مقابل
 19كرة ه ّزت �شباكه.
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المتخيالت االجتماعية الحديثة
النظ ��ام الأخالقي للمجتمع � ،أمر مركزي في الحداثة
ناجح املعموري
( ).....وكان ه ��ذا في البداية مج ��رد فكرة في �أذهان
بع� ��ض المفكرين من �أ�صح ��اب الت�أثير الوا�سع  ،لكنه
�ص ��ار  ،في الوقت الالحق ي�ش ّكل المخيلة االجتماعية
ل�شرائ ��ح اجتماعي ��ة وا�سع ��ة  ،وم ��ن ث ��م لمجتمعات
ب�أ�سره ��ا في �آخر المطاف  .و�صار من الوا�ضح بذاته
لن ��ا الآن �إننا نجد �صعوبة في النظ ��ر �إليه  ،باعتباره
مجرد مفهوم محتمل من بين مفاهيم محتملة متعددة
 ،وانتق ��ال ه ��ذه النظ ��رة ال ��ى النظ ��ام الأخالقي الى
اطلعت �ضمن اهتمامي بالتخيالت على كتاب متخيلن ��ا االجتماع ��ي يعني قي ��ام �أ�ش ��كال اجتماعية
بعينها هي تلك الأ�شكال التي تق�صف حداثتنا الغربية
مهم للغاية للباحث غير معروف " ت�شالز
تايلر  /المتخيالت االجتماعية الحديثة  /له ��ا من حيث الأ�سا�س  /ت�شارل ��ز تايلر  /المتخيالت
االجتماعية الحديثة  :ت  :الحارث النيهان .
ت  :الحارث النبهان  /مراجعة ثائر ديب /
�إن م ��ا يح�صل ف ��ي مواق ��ف الأف ��راد والجماعات من
ودرا�سة
�صدر عن المركز العربي للأبحاث
متغيرات هي تبدالت ثقافية بليغة وعميقة وبروزها
ال�سيا�سات  /ي�ضم هذا الجهد العلمي الر�صين ف ��ي التب ��ادل والتعام ��ل  ،يمث ��ل تح ��و ًال ف ��ي فعالي ��ة
تنوعات اجتماعية  ،و�سيا�سية  ،تعامل معها المتخي�ل�ات المجتمعي ��ة  ،لي� ��س ه ��ذا فق ��ط  ،و�إنم ��ا
ا�ستجابة لما تعر�ضه الحداثة وت�أثيرها
وج ��ود وعي ق ��ادر على فه ��م وقب ��ول مفرو�ضاته في
الحي ��اة العامة  .و�أنا اعتقد ب� ��أن المخيال هو الفاعل
على الحياة العامة و�أ�شار الى �أن �إ�شكالية
الثقافي  /واالجتماعي  ،الفاعل في التحوالت وكذلك
علم االجتماع الآن هي الحداثة  ،واعتقد
ه ��و البن ��اء ال ��ذي يخ�ضع كل م ��ا هو ثاب ��ت  /را�سخ
ب�أن ما يعنيه بالإ�شكالية هي المنافذ التي
للزعزع ��ة وف ��ي مثل ه ��ذه الحالة  ،تك ��ون الرغبة في
تت�سلل منها الحداثة الهادئة  ،والعنيفة
�إج ��راء الحف ��رات ذات ق ��وة  ،توفرت له ��ا كوامن في
والحا�ضر
والتي تو�صف بال�سائد المقبول
مكون ��ات الأفراد  ،يح ��دث ما ي�شبه الث ��ورة  ،التي ال
الذي اعتادت عليه الأفراد والجماعات
�أعن ��ي به ��ا المفه ��وم ال�سيا�س ��ي بل هي الخ ��ارج عن
لكننا
والتي �أطلق عليها ت�شالز المجتمعات
المقب ��ول ب ��ه لفت ��رة طويلة  .ه ��ذا ه ��و دور المخيال
�إذا �أردنا توظيف هذا العمل نذهب نحو
في تكوين �ص ��ورة الجماعة ور�س ��م حدودها وقبول
الجماعات التي تتمظهر فيها القرى الكبيرة ممكن ��ات التح ��ول الظاه ��ر عليها  ،ومثل ه ��ذا التغير
ذات الخ�صائ�ص المميزة بنف�سها عن غيرها عتب ��ة مهم ��ة وجوهرية تخت ��زل الخ ��زان االجتماعي
ال والأ�صغر الكام ��ن بالذاك ��رة وت�سم ��ح ل ��ه بالت�أثي ��ر المطل ��وب
من القرى �أو القبائل الأكبر قلي ً
اعتباط� � ًا  ،لأن الأفراد ترى من بعي ��د وت�ستلم بهدوء
 .ومعروف ب�أن الحداثة هي رياح هادئة
وليون ��ة  .ومثلم ��ا ق ��ال ت�شارل ��ز تايلر  :ل ��دى الأفراد
تخترق الجغرافيات وتخ�صبها وتخلخل
والجماع ��ات حق ��وق طبيعية وهي �أ�ص�ل ً�ا  .واجبات
الثابت منها .
�أخالقية محددة  ،كل �إزاء الآخر والأهداف الم�شتركة
هي مناف ��ع م�شتركة مح ��ددة يكون الأمن ه ��و الأكثر
�أهمية بينها جميع ًا .
وم ��ا يفيدن ��ا به ��ذا المج ��ال الح�سا� ��س  ،ويكر� ��س ما
ذهبن ��ا اليه م ��ا اخت�صره د .عب ��د الغني عم ��اد عندما
ق ��ال  :الج�سد بحاجة الى الجمالي ��ة �أكثر من المتانة
ووا�ض ��ح م ��ا نعن ��ي بالمتان ��ة وه ��ي معي ��ار معتم ��د
ك�أ�سا�س لجمال الأنثى لدى بع�ض الجماعات .
تح�ص ��ل ت� ��آكالت في الح�ض ��ور الجمعي وتت�سل ��ل �إليه
عدي ��د م ��ن القي ��م واالعتب ��ارات والمعتق ��دات وتغ ��زو
الظواه ��ر الثابت ��ة عنا�صر جديدة مغاي ��رة في الثوابت
وخ�صو�ص� � ًا بالمائ ��دة  /الطع ��ام  ،ه ��ذا يعن ��ي وج ��ود
منتوجات �أو م�ستوردات هي بع�ض من روافد الحداثة
ولع ��ل الأزياء �أبرز م ��ا هو طارئ على ال�سل ��وك العام ،
لك ��ن التح ��ول غي ��ر �سري ��ع  ،بل ه ��و بط ��يء  ،يتمظهر
على الأف ��راد المقنعة بالو�صفات التي ت ��زاول تغيرات
جوهري ��ة عل ��ى الج�س ��د الخا� ��ص بالمذك ��ر �أو الم�ؤنث
 ،ه ��ذه �آلي ��ات الحداث ��ة الواف ��دة التي تغ ��زو الأ�سواق
وب�أ�سعار م�ساعدة على االقتناء .
ال�س�ؤال ال ��ذي يتبادر للذهن ونحن ال ن�ؤكد على الوافد
الحداثي  .ه ��ل هذه التبديات فردية �أم جمعية ؟ معلوم
ب�أنها تبد�أ فردية لأن ال�سائد مكر�س ح�ضوره  ،والقبول
به م�ستم ��ر عبر �سنوات عديدة  ،حتى تتحول الى جزء
م ��ن خزان الذاك ��رة الذي ��ن ارت�ضوه الأف ��راد وتعاملوا
مع ��ه باعتب ��اره ثقافة موروث ��ة فيها تمثي ��ل للأ�سالف .
بما يمكن �أن نثي ��ره �أي�ضا هو هل الجديد الوافد يمتلك
قاعدة قوية م ��ن الروا�سب في خ ��زان الذاكرة ي�ساعده
على المثول والمقاومة  ،حتى تتحول بالتالي الى قوة
ثقافية .
ق ��ال ت�شارل ��ز تايل ��ر � :إن المفه ��وم الجدي ��د  ،مفه ��وم
ت�شالز تايلر
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من �أجل �أن تكون لبع�ض �أبحاثنا ودرا�ساتنا الأكاديمية( نوعية) فال بد لها من مواكبة ما ي�ستجد في مجالها عالمي ًا
بعد �أن تكون قد واكبت م�ستجداته عربي ًا؛ لكن كيف لباحثنا العربي �أن يواكب الم�ستجد وبغيته لي�ست تدعيم
المعرفة واغناءها؛ بل ك�سب ال�سبق و�إظهار التميز على الآخرين؟ وهل ي�صح �أن تتقزم النوعية عندنا في حدود
�سعي باحثنا العربي نحو تلبية الجوانب الكمية التي ال تتعدى في مجملها لجان الإ�شراف والمناق�شة والن�شر كي
تقر له بالأولوية وال ت�ؤاخذه على �أي مثلبة �أو نق�ص.

ت��ح�����ص��ي��ل ال��ح��ا���ص��ل و َم��ن��ت��ج��ة المنتج

في كتاب (بنية العقل التاريخي) ل�سعيد المرهج
د .نادية هناوي

�إن ادراك �أهمية المواكبة والتمتع بالنوعية
ه ��و ما يو�صلنا �إلى تطوير واقعنا الجامعي
العربي بعيد ًا عن مظاه ��ر الكم والعدد التي
�ص ��ارت تطغى على ح�س ��اب النوعي العلمي
ال ��ذي ه ��و بالت�أكيد من� � ّزه ف ��ي تح�صيله عن
التدلي�س والإغ ��ارة ،مت�سائلي ��ن عن ال�سبب
�أه ��و ف ��ي تقديراتن ��ا لتل ��ك الأبح ��اث �أم هو
ف ��ي الأبح ��اث نف�سه ��ا؟ وما مدى دق ��ة بع�ض
الباحثي ��ن وهم يجعل ��ون �أبحاثه ��م وكتبهم
م�ل��أى بعب ��ارات( درا�ست ��ي الأ�سب ��ق /
مو�ضوع ��ي لم يُ�سبق  /كتاب ��ي هو الأول)..
الت ��ي تجعل المت ��ن المع ًا يل�ص ��ف بالنوعية
بينم ��ا ه ��ذا اللمع ��ان ه ��و ف ��ي الظاه ��ر فقط
و�سرعان م ��ا يخفت لتكون العتمة حالكة في
العمق؟
بالطب ��ع ال يت ��اح لن ��ا �أن نجي ��ب ع ��ن هذي ��ن
ال�س�ؤالي ��ن ما ل ��م نحدد الذي نرم ��ي �إليه من
ناحية المجال المنتج والمو�ضوع المنتوج
والغاية الناتجة �أو المتح�صلة .ف�أما المجال
ف�سيتح ��دد بالنق ��د الأدبي ،و�أم ��ا المو�ضوع
فمقي ��د بالتداخل ما بعد الحداثي بين ال�سرد
والتاريخ والتاريخ والفكر ،و�أما الغاية فهي
في �إعادة قراءة التاريخ الإ�سالمي �سردي ًا.
والكت ��اب الذي نمث ��ل به عين ًة عل ��ى ما تقدم
هو (بني ��ة العق ��ل التاريخي العرب ��ي قراءة
�سيميائي ��ة في مدون ��ة الطب ��ري التاريخية)
ل�سعيد عب ��د الهادي المره ��ج ،وال�صادر عام
 2015الذي كان في الأ�صل ر�سالة جامعية.
وم ��ا دام الكت ��اب منتج ��ا م�ستق�ل�ا وه ��و
يحم ��ل ا�س ��م م�ؤل ��ف انج ��ز العم ��ل بمف ��رده
وهو م�س� ��ؤول عما �أنتجه فيه؛ ف� ��إن ر�صدنا
النق ��د نقدي للكت ��اب ـ بتفا�صيل ��ه وجزئياته
وم�ؤاخذاتن ��ا عل ��ى بع�ض م�سائل ��ه ـ �سيكون
متاح� � ًا ومب ��رر ًا .و�سن ��وزع قراءاتن ��ا النقد
النقدي ��ة له ��ذا الكت ��اب بي ��ن محوري ��ن هم ��ا
الالمواكبة والالنوعية ،وكاالتي:
المح ��ور االول :الالمواكب ��ة ف ��ي المنتج ��ة
النظرية /
ال خالف �أن وجود �أر�ضية نظرية عليها ن�شيد
درا�ستنا �أمر مه ��م بدونه تفتقر الدرا�سة �إلى
الر�صان ��ة وت�صب ��ح مهلهل ��ة ومخلخلة حتى
�أن �أدن ��ى خط� ��أ يمكن له �أن يخ� � ِّرب كل ما تم
ت�شييده بحثيا ،نظ ��را النتفاء وجود �أ�سا�س
من قاعدة مفاهيماتية.
وتتف ��اوت الأهمي ��ة البحثي ��ة ف ��ي وج ��ود
القاع ��دة من مو�ض ��وع الى �آخ ��ر لكن جودة
المو�ضوع وابتكاريته تجعله �أكثر من غيره
عناية بو�ضع قاعدة �صلدة كي تكون النتائج
منطقية ودقيقة وقد يبنى عليها مجدد ًا كثير
من المو�ضوعات الأ�صيلة .وبهذا التجدّد في
البناء تتحدّد �أ�صالة المو�ضوع وجودته.
ومو�ض ��وع مث ��ل �إع ��ادة كتاب ��ة التاري ��خ

�سعيد المرهج
الإ�سالم ��ي �أمر له �أهمي ��ة ال ب�سبب ِجدّة هذا
الط ��رح مما و�صفه م�ؤلف الكت ��اب ب�أنه( بكر
لم يُ�سب ��ق �أن در�س في ثقافتن ��ا العربية) بل
ه ��و االت�س ��اع النظري ف ��ي ت�شكي ��ل القاعدة
الت ��ي عليها تبنى فكرة اال�ستعادة التاريخية
عموم� � ًا والإ�سالمي ��ة تحديد ًا .فه ��ل كان هذا
االت�س ��اع النظ ��ري م�ؤ�ش ��ر ًا عليه ف ��ي تمهيد
الكت ��اب بطريق ��ة منطقي ��ة تخت ��زل وتكث ��ف
م ��ن دون ت�شت ��ت �أو فو�ضوية؟ وه ��ل �أ�س�س
الم�ؤل ��ف ت�أ�سي�س� � ًا نظري� � ًا وه ��و ي�ستعم ��ل
مفاهي ��م الن�ص التاريخي و�أدبية هذا الن�ص
و�سرديته؟
تعد العنوان ��ات بنوعيها الرئي�س والجانبي
م�ؤ�ش ��ر ًا مهم� � ًا م ��ن م�ؤ�ش ��رات ا�ستيع ��اب
االت�ساع النظ ��ري �إزاء مو�ضوع بكر �أو غير
بك ��ر كونه ��ا تحقق للكت ��اب وح ��دة ع�ضوية
ومو�ضوعية متن ًا وهام�ش ًا.
و�إذا كان العن ��وان الرئي� ��س يجم ��ع العق ��ل
ك� �ـ( بني ��ة ) بالتاري ��خ العرب ��ي ال ��ذي في ��ه
الطب ��ري( مدون ��ة) وب ��الأداة القرائية التي
ه ��ي( �سيميائي ��ة) ف� ��إن المنت ��ج المتح�ص ��ل
لدين ��ا �سيك ��ون ثالث ��ة مدلوالت ل ��دال واحد
بينم ��ا المفرو� ��ض ف ��ي �أي عن ��وان �أن ��ه دال
عل ��ى مدلول واحد ال غي ��ر ،يعطيه و�ضوح ًا
وق�صدية.
ولنف�صل الق ��ول في مدلوالت ه ��ذا المنتج،
ف�أم ��ا المدلول الأول فهو بنيوية العقل التي
تعن ��ي �أنن ��ا �سنجد نهج� � ًا ن�صي� � ًا لي�ست فيه
�أن�س ��اق وال �سياقات .و�أم ��ا المدلول الثاني
فه ��و الخ�صو�صي ��ة التاريخية له ��ذا العقل.
و�أم ��ا المدلول الثالث ف�إن ��ه يتنافى ويت�ضاد
مع المدلولي ��ن ال�سابقين� :أو ًال بال�سيميائية
التي به ��ا �س ُتقر�أ بنية ه ��ذا العقل التاريخي
وثاني ًا بال�شمولية التي فيها يُقر�أ الطبري ال
كم�ؤرخ لـ( تاريخ الأمم والملوك) بل ككاتب
عام للتاريخ.
فما ال�ضير مث ًال م ��ن �أن يرافق ا�سم الطبري
كتابه الذي طالما عُرف به في بنية العنوان
الرئي� ��س؛ �إال �إذا كان في هذا الترافق تحرز

يجل ��ب الأنظ ��ار لأم ��ر ل ��م ي ��رد الم�ؤل ��ف �أن
يجلبه �إليه .ومعلوم �أن تاريخ الطبري كان
ق ��د دُر�س قبل �أعوام من زم ��ن �إعداد الكتاب
مو�ض ��ع الر�صد كبحث قدمه ب ��واز �شو�شان
�إل ��ى جامعة هارف ��رد لنيل الدكت ��وراه وكان
وقته ��ا رئي�س� � ًا لق�س ��م التاريخ ف ��ي الجامعة
نف�سها .وقد ن�شر بحثه ككتاب م�ستقل باللغة
االنجليزي ��ة ع ��ام  2004وحم ��ل العن ��وان(
poetics of Islamic historiography
) deconstructing Tabaris history

ونقل ��ه المترجم حيدر الكعب ��ي الى العربية
في عام  2016تحت عنوان (�شعرية الت�أريخ
اال�سالمي تفكيك تاريخ الطبري) .
وق ��د قال �شو�ش ��ان مقدم ًا لعمل ��ه �أعاله� ":إن
درا�ست ��ي ال تدع ��ي الكم ��ال لكنن ��ي م ��ع ذلك
�آم ��ل �أن تفتح طرق ًا جدي ��دة لمعالجة تاريخ
الطب ��ري ولمعالج ��ة التاري ��خ الإ�سالم ��ي
ب�ص ��ورة عام ��ة فليكن عملي ه ��ذا دعوة الى
قراءة �أبعد".
ولي� ��س م ��ن ال�سه ��ل قب ��ول الع ��ذر ل�سعي ��د
المرهج ف ��ي تجاهل كتاب �شو�شان �أو بحثه
�إذ يبق ��ى االفترا� ��ض العلم ��ي قائم� � ًا وه ��و
�ض ��رورة �أن ي�ستق�صي �أي باحث جاد كل ما
له �صلة بمو�ضوعه عربي ًا وعالمي ًا كي يكون
واثق ًا وم�س�ؤو ًال وه ��و يعلن �أن كتابه( بنية
العق ��ل التاريخ ��ي) ا�ستك�ش ��ف وخا� ��ض في
حقل( بكر)
ويب ��دو �أن ا�ستق�صاءه لـ(الثقاف ��ة العربية)
ل ��م ي�سعف ��ه ف ��ي الوقوع عل ��ى كت ��ب َف َتحت
الطري ��ق لأول م ��رة لدرا�سة تداخ ��ل ال�سرد
بالتاري ��خ عربي ًا ،ومما يمك ��ن ا�ستح�ضاره
هن ��ا كت ��اب( الرواي ��ة وت�أوي ��ل التاري ��خ)
لفي�ص ��ل دراج وال�صادر عن المركز الثقافي
العرب ��ي عام  2004وكت ��اب( ق�ضايا الرواية
العربي ��ة الجديدة) ل�سعيد يقطين وال�صادر
ع ��ن دار ر�ؤي ��ة بم�صر ع ��ام  2010ف�ض ًال عن
الدرا�س ��ات الت ��ي ت�ضمنتها ن ��دوة (الرواية
والتاري ��خ) �ضمن مهرجان الدوحة الثقافي
ع ��ام  2005م ��ع الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن جانب ًا من

ندماء ال�سبعينيات

مو�س��كو تحتف��ل بذك��رى باباجاني��ان
�أ.د� .ضياء نافع
�س�أل ��وه م� � ّرة – �أي ��ن تعي� ��ش ؟ ف�أج ��اب –
ان ��ا �أ�سك ��ن ف ��ي مو�سك ��و ولكن ��ي �أعي� ��ش
ف ��ي �أرميني ��ا � .إن ��ه المو�سيق ��ار الأرمن ��ي
ال�سوفيت ��ي ارتو باباجاني ��ان  ,الذي ولد
في مدينة يرف ��ان عا�صمة �أرمينيا بتاريخ
 , 1921 / 1 / 22والذي احتفلت مو�سكو
بالذك ��رى المئوي ��ة لميالده ب�ش ��كل وا�سع
ج ��د ًا ف ��ي و�سائل االع�ل�ام الرو�سي ��ة كافة
م ��ن �صح ��ف وتلفزي ��ون ورادي ��و ...ال ��خ
 ,وق ��د ب ّث ��ت قن ��وات التلفزي ��ون الرو�سية
المختلفة  ,بما فيها قناة كولتورا ( الثقافة
 ,و المتم ّي ��زة بي ��ن كل القن ��وات الأخ ��رى
) برام ��ج متنوع ��ة ع ��ن ه ��ذا المو�سيق ��ار
الكبي ��ر  ,ت�ضمنت لقاء�آت عديدة ومتنوعة
مع ��ه وم ��ع �أ�صدقائ ��ه ومعارف ��ه وعائلت ��ه
والمتابعي ��ن لإبداع ��ه والمعجبي ��ن ب ��ه ,
وكذلك عر�ضت �أفالم ًا كتب هو مو�سيقاها
 ,وحف�ل�ات للمو�سيق ��ى ال�سمفوني ��ة التي
�أ ّلفه ��ا  ,والأغان ��ي الت ��ي لحّ نه ��ا ( وم ��ا
�أكثره ��ا )  ,ومعظم تل ��ك الأغاني م�شهورة
ومعروف ��ة ج ��دا للم�ستمعين الرو� ��س � ,إذ
كت ��ب كلماتها كب ��ار �شعراء رو�سي ��ا �آنذاك
مث ��ل يفتو�شينك ��و و فوزني�سين�سك ��ي و
ر�شدي�ستفين�سكي وديمنتيف ..الخ  ,ومن
�أداء مغني ��ن �سوفيت معروفين جد ًا  ,مثل
المغن ��ي ال�سوفيت ��ي الأذربيجاني ال�شهير
م�سل ��م ماغومايف وغيرهم  .وفي عرو�ض
الأف�ل�ام التلفزيوني ��ة الوثائقي ��ة تلك ( �أو

الت�سجيلي ��ة كم ��ا ي�سميها البع� ��ض) كانت
تظه ��ر لقط ��ات تعر�ض الزعي ��م ال�سوفيتي
ال�شهي ��ر نيكيت ��ا خروت�ش ��وف وه ��و يقول
جملت ��ه ال�شهي ��رة ع ��ن �ألح ��ان باباجانيان
لع ��دد من الأغاني وب�ش ��كل حا�سم جد ًا – (
مو�سيق ��ى ج ��از ؟ وف ��ي مو�سك ��و ؟ كال ) ,
حي ��ث منعه ��ا خروت�ش ��وف ر�سمي� � ًا ( رغم
�أن باباجاني ��ان كان ع�ض ��و ًا ف ��ي الح ��زب
ال�شيوع ��ي ال�سوفيتي  ,ب ��ل و حائز ًا على
جائزة �ستالين للفنون)  ,ولكن بعد تنحيته
( �أي خروت�شوف ) من ال�سلطة عام 1964
� ,سمح ال�سكرتير االول للحزب ال�شيوعي
ال�سوفيت ��ي �آن ��ذاك ليوني ��د بريجني ��ف
باعادة تل ��ك الأغاني الى الب ��ث العلني في
االتحاد ال�سوفيت ��ي  ,لأنه كان معجب ًا جد ًا
بالمغني م�سلم ماغوماي ��ف وبكل الأغاني
الت ��ي ي�ؤديها وبغ�ض النظ ��ر عن نوعيتها,
( ك ��م يب ��دو الأمر م�ؤلم� � ًا وم�ضح ��ك ًا �أي�ض ًا
 ,عندم ��ا يق ��رر الحاك ��م الأول ف ��ي البل ��د
وح�س ��ب ذوق ��ه الذاتي الخا� ��ص مثل هذه
الق�ضاي ��ا !!!)  ,وهكذا ع ��ادت هذه الأغاني
الى الحياة ال�سوفيتية عندئذ  ,و التي كان
الم�ستمع ��ون ال�سوفيت قاطب ��ة ي�ستمعون
�إليه ��ا ويحبونه ��ا  ,وكان ��وا يرق�ص ��ون
عل ��ى �أنغامه ��ا وه ��م ي�ستمع ��ون �إليه ��ا  ,و
يمك ��ن الق ��ول – وبكل ثق ��ة – �إنها مازالت
حيوي ��ة ومحبوبة الى الوقت الحا�ضر في
رو�سي ��ا االتحادية اليوم  ,و من الم�ؤكد �أن
الطلبة الأجانب في الجامعات ال�سوفيتية
وب�ضمنهم الطلبة العرب في تلك المرحلة
( �أي نهاية ال�ستينيات من القرن الع�شرين
) يتذكرونه ��ا � ,إذ كان ��ت كل الف ��رق

تاري ��خ الطب ��ري كان ق ��د تناول ��ه العلاّ م ��ة
ج ��واد عل ��ي ببحث ��ه القيم(م ��وارد تاري ��خ
الطب ��ري) والمن�ش ��ور ف ��ي مجل ��ة المجمع
العلمي عام 1950كم ��ا در�س الطيب الهبري
تاري ��خ الطبري وتواريخ �أخ ��رى في �شكل
مقارنات في �أطروحته(قتل الخليفة االمين
وتحدي ��ات التمثيل في التاري ��خ الإ�سالمي
القرو�سطي) .
و�إذا انتقلن ��ا ف ��ي تتبعنا للمنت ��ج العنواني
ووقفن ��ا عن ��د التمهي ��د المعنون ب� �ـ( ال�سرد
ال�سي ��ري لحي ��اة الطب ��ري) �أدركن ��ا م ��دى
تخلخ ��ل االر�ضي ��ة النظري ��ة ال م ��ن ناحي ��ة
االفت ��راق العنوان ��ي بي ��ن م ��ا ُكت ��ب عل ��ى
الغ�ل�اف( مدون ��ة الطب ��ري) وم ��ا اهت ��م به
التمهي ��د( ترجم ��ة ياقوت الحم ��وي) و�إنما
�أي�ض ��ا االفت ��راق بين فكرة تداخ ��ل التاريخ
بال�س ��رد �أو ال�سرد التاريخ ��ي وفكرة اثبات
وجود منطق قدري ف ��ي التاريخ اال�سالمي
وه ��و م ��ا انته ��ى �إلي ��ه الم�ؤلف ف ��ي تمهيده
ليك ��ون التخلخ ��ل النظ ��ري حا�ص�ل�ا ف ��ي
�أمرين:
ــ� �ـ الأول غي ��اب المرجعي ��ة الت ��ي ه ��ي ف ��ي
الأ�سا�س غربي ��ة لمنظرين من �أمثال هايدن
واي ��ت وب ��ول ريك ��ور وغيرهم ��ا وكان ��ت
كت ��ب بع�ضهم مترجمة وق ��ت ت�أليف الكتاب
مو�ض ��ع الر�ص ��د ال�سيم ��ا كت ��اب ريك ��ور(
الحبكة وال�س ��رد التاريخي) بترجمة �سعيد
الغانم ��ي وفالح رحي ��م  .2006وب�سبب هذا
الغي ��اب َتخالف ت�أكيد الم�ؤل ��ف في المقدمة
�أن التاري ��خ ل ��م يع ��د "فع�ل ً�ا لغوي� � ًا غايت ��ه
الر�سال ��ة في ذاتها انما فع ��ل �إخبار و�أدبيته
تكم ��ن ف ��ي هذا تحدي ��د ًا" �ص 7مع م ��ا �أكده
تعامل ��ه م ��ع التاريخ ف ��ي التمهي ��د والف�صل
الأول وهو النظر الى التاريخ بو�صفه فع ًال
لغوي ًا يجتمع فيه العقل والنقل.
ويت�ضح هذا التخالف في ت�سا�ؤل الم�ؤلف:
لم ��اذا تاري ��خ الطب ��ري؟ و�أج ��اب :لأن ��ه "
�سيبويه التاري ��خ �أو �شافعيه ،وقد ا�ستطاع
�أن يمن ��ح الن� ��ص التاريخ ��ي بع ��د ًا �أدبي� � ًا
حين �س ��وغ تداخ ��ل الف�ضاءي ��ن التاريخي
بالأ�سطوري"�ص 7وهذا الجواب يتعار�ض
مع م ��ا �سيهتم به التمهيد وه ��و بيان �أهمية
م ��ا ف ��ي حي ��اة الطب ��ري م ��ن ر�ؤى و�أحالم
م ��ن �أجل فهم فك ��رة الق ��در ودور الر�ؤيا في
توجيه العقل الإ�سالمي.
ــ� �ـ الثاني االلتبا�س المنهجي الذي فيه جمع
الم�ؤل ��ف منهجي ��ات تختلف ف ��ي معطياتها
وتت�ضاد ف ��ي مبتغياتها وال يمكن لأي كتاب
مهما كان كبي ��ر ًا �أن ي�ستوعبه ��ا كلها� ،أعني
بنيوي ��ة ب ��ارت وجيني ��ت و�سميولوجي ��ة
غريما� ��س وهام ��ون وفينومينولوجي ��ة
ريك ��ور حت ��ى �ص ��ار ل ��كل ف�ص ��ل منهج ��ه
الخا� ��ص ال ��ذي يتناق� ��ض مع فك ��رة الكتاب
المحوري ��ة وه ��ي التعام ��ل ال�س ��ردي م ��ع
الن�ص التاريخي.

المو�سيقي ��ة تعزفه ��ا ف ��ي كاف ��ة الحف�ل�ات العا�صم ��ة الأرمني ��ة يريف ��ان  ,وه ��ذا م ��ا
الطالبية وال�شبابية �آنذاك .
ح ��دث فع ًال  ,وقد �أ ّل ��ف ال�صبي باباجانيان
ً
ول ��د ارت ��و باباجانوف في عائل ��ة ارمنية مقطوعة مو�سيقي ��ة عندما كان طفال لي�س
مثقفة � ,إذ كان وال ��داه مد ّر�سين  ,والحظ �إال  ,وف ��از بجائ ��زة للع ��زف عندم ��ا كان
جمي ��ع م ��ن كان ح ��ول ه ��ذا الطف ��ل ميل ��ه عم ��ره � 12سن ��ة فق ��ط  ,وكان ه ��ذا الف ��وز
للمو�سيق ��ى و�شغف ��ه به ��ا  ,وا�ستطاع ��ت بداي ��ة طريقه الفني طبع� � ًا  .انهى الدرا�سة
عائلت ��ه �أن تنظ ��م لق ��اء هذا الول ��د المتميّز المو�سيقية في يرفان وانتقل للدرا�سة في
بالمو�سيقار الأرمني الم�شهور عالمي ًا �آرام مو�سك ��و  ,ورغ ��م بداي ��ة الح ��رب العالمية
خات�شاتوري ��ان  ,وق ��د �أ�ش ��ار المو�سيق ��ار الثاني ��ة وظروفه ��ا الرهيب ��ة  ,ا�ستم ��ر
الكبير ال ��ى �ضرورة ت�سجيل ��ه في مدر�سة باباجي ��ان بم�سيرت ��ه الإبداعي ��ة  ,و�ساهم
المو�سيق ��ى التابع ��ة لكون�سيرفات ��وار الحق� � ًا ف ��ي كتاب ��ة ال�سمفوني ��ات وتلحين

باباجانيان

الأغان ��ي وبقي ��ة الن�شاط ��ات المو�سيقي ��ة
الأخ ��رى  ,متعاون� � ًا م ��ع �أب ��رز المبدعي ��ن
ال�سوفي ��ت  ,وق ��د توقفت و�سائ ��ل الإعالم
الرو�سي ��ة كثير ًا عند الثالث ��ي الذي تبلور
�آن ��ذاك م ��ن ال�شاع ��ر ر�شدي�ستفين�سك ��ي
والمغني ماغومايف وهو  ,وقد ع ّلق �أحد
معارف ��ي الرو� ��س قائ�ل ً�ا � ,إن ه ��ذا الثالثي
الرو�س ��ي – الأرمن ��ي – الأذربيجاني هو
�ص ��ورة رائع ��ة لواقع الف ��ن �آن ��ذاك  ,و�إنه
تذ ّكر قول د�ستويف�سكي الخالد – الجمال
ينق ��ذ العال ��م  ,وق ��ال بح�سرة  ,ل ��و ا�ستمر
ه ��ذا الثالث ��ي الأمم ��ي لما حدث ��ت الحرب
الأذربيجاني ��ة – الأرمنية حول ناغورني
ق ��ره ب ��اغ قب ��ل فت ��رة  ,لأن ه ��ذا الثالث ��ي
الجمي ��ل كان �سيح ��ل المو�ض ��وع بال�شعر
والمو�سيق ��ى والغن ��اء  ,وعنده ��ا كان ��ت
�ستتحقق مقولة د�ستويف�سكي فع ًال ...
اختت ��م ه ��ذه الخواط ��ر والتخطيط ��ات
ال�سريعة ح ��ول احتفاالت مو�سكو بمئوية
باباجاني ��ان ( )1983 – 1921بمقط ��ع
�صغي ��ر م ��ن ق�صي ��دة ال�شاع ��ر روب ��رت
رو�شدي�ستفين�سك ��ي  ,والت ��ي �أع ��ادت
ن�شره ��ا جري ��دة ( ليتيراتورناي ��ا غازيتا)
بتاري ��خ 2021/1/20عل ��ى �صفحته ��ا
الأول ��ى وتحت �صورة كبي ��رة للمو�سيقار
باباجانيان وهو يكت ��ب النوتة المو�سيقة
 .الق�صي ��دة بعن ��وان – (الأغني ��ة الأخيرة
الرو باباجانيان ) –
....حتى لو �أ�سقط فج�أة...
...فاني في الأر�ض لن �أذهب...
....في الأغنية...
�...س�أذهب...

ري�سان اخلزعلي

كل ُ �شيء ٍ على ما ُيرام ْ
موعد ٌ في الظهيرة ِ ،..
�أو موعد ٌ في الم�ساء .
قادمون َ
�إلى
 /ج ّنة ِ النهر ِ ،.. /
نف�س ُ العذوبة ِ نف�س ُ الكالم
يحملون َ  /الجريدة َ  /ميراث َ �أحزانهم
التهجي ُي�ضيء ُ الظالم
وعلى نقطة ٍ في ّ
و َلهم
في
الغناءِ
ال�سج ّي ُة
عند َ احتدام ِ المالم
ُي ْنزلون َ من النجم ِ �أرغفة ً
يوهمون َبها رجفة ً في العظام
وعلى
رفّة ٍ في الرمو�ش ِ ،..
ترى خفقة ً من م�سار ِ الحمام
ق ّلة ً  ،كثرة ً  ،حين َ يحت�شدون َ يطول ُ الزحام
َف َلهم
في الر�ضاعة ِ ،..
غير ُ الحليب ِ وغير ُ م�ضاغ ِ الفطام ...
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يرى �أن عالقته بالرواية – قارئ ًا – ِقديمة قدم تع ّلقه بكتاب �ألف ليلة وليلة

عبد الخالق الركابي :الالوعي هو الذي قادني
و�أيقظ الروائي الكامن في داخلي
ولد عبد الخالق الركابي في محافظة وا�سط /ق�ضاء بدرة عام  .1946ــ بد�أ �شاعراً ون�شر ق�صائده �أواخر ال�ستينيات
و�أ�صدر مجموعته ال�شعرية الوحيدة (موت بين البحر وال�صحراء) عام � .1976أكمل درا�سته الجامعية عام 1970
وح�صل على �شهادة بكالوريو�س في الفنون الت�شكيلية .عمل في �سلك التدري�س ت�سعة �أعوام .عمل م�شرف ًا لغوياً
في مجلة (�آفاق عربية) في منت�صف الثمانينيات وعمل �سكرتيراً لتحرير مجلة (�أ�سفار) .وكذلك محرراً في مجلة
(الأقالم) حتى عام � .2005أنتخب في ع�ضوية المجل�س المركزي في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين �أكثر من مرة.
ع�ضو جمعية الت�شكيليين العراقيين .ع�ضو نقابة ال�صحفيين العراقيين.

حاوره :عالء املفرجي
الق�سم االول
ف ��ازت روايت ��ه (ال ��راووق) بجائ ��زة معر� ��ض
ال�ش ��رق الكبي ��ر ف ��ي بغ ��داد ع ��ام  .1987ف ��ازت
روايته (قبل �أن يحلق البا�ش ��ق) بجائزة �أف�ض ��ل
كتاب �أدبي عام  1990عن دار ال�ش�ؤون الثقافية
العام ��ة .ف ��ازت روايت ��ه (�س ��ابع �أي ��ام الخل ��ق)
بجائ ��زة �أف�ض ��ل رواية عراقية ع ��ام  .1995كما
�أُختيرت الرواية نف�س ��ها من قب ��ل االتحاد العام
للكتاب العرب في دم�ش ��ق �ض ��من �أف�ضل ع�شرين
رواي ��ة عربية في القرن الع�ش ��رين وقد ترجمت
�إل ��ى اللغ ��ة ال�صيني ��ة و الإنكليزي ��ة والفرن�سية
والرو�سي ��ة ،وقد �أقرت لطلب ��ة الدكتوراه /ق�سم
الآداب للع ��ام  1995من قبل جامعة بغداد /كلية
الآداب /ق�س ��م الدرا�س ��ات العليا .في عام 1995
منحه نادي الجمهورية �شهادة تقديرية كما �أقام
النادي نف�سه حلقة درا�سية حول روايته (�سابع
�أي ��ام الخل ��ق) .حولت الكثي ��ر م ��ن نتاجاته �إلى
مج ��االت ال�سينم ��ا والتلفاز .الم�ؤلف ��ات( :نافذة
ب�سع ��ة الحلم)/رواي ��ة( /1977/من يفتح باب
الطل�سم)/رواي ��ة( 1982/مكاب ��دات عب ��د الل ��ه
العا�شق)/رواي ��ة( 1982/حائ ��ط البن ��ادق)/
ق�ص�ص ق�صي ��رة( 1983 /ال ��راووق) /رواية/
( .1986قبل �أن يحلق البا�شق) /رواية1990 /
(�ساب ��ع �أي ��ام الخل ��ق) رواي ��ة �( 1994أطرا� ��س
ال ��كالم) /رواي ��ة�( 2002/سف ��ر ال�سرمدي ��ة)/
ن�ش ��رت عام  2003في جريدة (الزمان) اللندنية
على �ش ��كل  27حلقة ثم �ص ��درت طبعتها الأولى
ع ��ن الم�ؤ�س�س ��ة العربي ��ة للدرا�س ��ات والن�ش ��ر/
بيروت( .2005/البيزار) /م�سرحية/1999/
 .ف ��ازت بجائ ��زة الدول ��ة للم�س ��رح( .نه ��ارات
الليال ��ي الأل ��ف) /م�سرحي ��ة *2001 /طبع ��ت
روايات ��ه ومجاميع ��ه الق�ص�صي ��ة بع ��دة طبعات
ُاتخ ��ذت روايات ��ه موا�ضي ��ع للعديد م ��ن ر�سائل
الماج�ستي ��ر� .ص ��درت عن ��ه الكثي ��ر م ��ن الكتب
:منه ��ا (ثالثي ��ة ال ��راووق /الر�ؤي ��ة والبن ��اء)
للدكت ��ور قي�س كاظ ��م الجنابي بغ ��داد.2000/
كتاب (الركابي ع� � ّراب الال�شعور الماكر) ت�أليف
الدكت ��ور ح�سين �سرمك ح�س ��ن /بيروت.2009
كت ��اب (البني ��ة الداللية ف ��ي رواية "�ساب ��ع �أيام
الخل ��ق") للأ�ست ��اذ ح�س ��ن كريم عات ��ي .2012
�أُختير �ضمن خم�س ��ة روائيين عالميين من �أجل
كتابة التاريخ العربي الحديث على �شكل رواية
ف ��ي �إطار (جائ ��زة قطر العالمي ��ة للرواية) ،وقد
ترجمت روايته (مقامات �إ�سماعيل الذبيح) �إلى
ع ��دة لغات .كتب عنه كثير م ��ن النقاد العراقيين
منه ��م :مهن ��د يو�س ��ف  -عبدالرحم ��ن طهم ��ازي
 عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر  -مح�س ��ن المو�س ��وي -حات ��م ال�صقر  -عي�س ��ى ح�سن اليا�س ��ري  -رعد
عبدالقادر.
ويعد عبد الخال ��ق الركابي احد اال�سماء المهمة
في الم�شه ��د ال�سردي العراق ��ي والعربي ،و�أحد
الذين ا�سهم ��وا في تطور الرواي ��ة العراقية من
الجي ��ل للروائيي ��ن الم�ؤ�س�سي ��ن ..حيث تكر�س
ح�ض ��وره الق�ص�ص ��ي وفيم ��ا بع ��د الروائي منذ
�أواخ ��ر �ستيني ��ات الق ��رن
المن�صرم.
و ي�شكل �أح��د
�أه��م �أق�ط��اب
ال �ت �ج��دي��د،
ان ل � ��م
ن� � �ق � ��ل ان � ��ه
ال� �م� ��ؤ�� �س� �����س
ال� �ف� �ع� �ل���ي ل �م��ا
ي � � � � �ع� � � � ��رف

ب��رواي��ة الميتاق�ص ع��راق �ي � ًا ،ع�ب��ر ا�ستثمار
المخطوط بم�صادره التاريخية ،وه��و اي�ضا
يعد اح��د االق �ط��اب المهمة ف��ي كتابة ال��رواي��ة
التاريخية.
(الم ��دى) ح ��اورت الركاب ��ي ف ��ي ح ��وار طويل
لتلقي ال�ض ��وء على �سيرته االدبية التي جاوزت
الخم�سين عاما ،والوقوف عند تجربته الروائية
التي �أخر �شهادة ح�صل عليها منها ح�صوله على
جائزة عوي�س الثقافية.
* مت��ى بد�أت عالقتك بالرواية ،هل كان للحا�ضنة
العائلية دور كبير في توجهك نحو االدب؟

 عالقت ��ي بالرواي ��ة – قارئ� � ًا – قديم ��ة ق ��دمتع ّلق ��ي بكتاب �ألف ليلة وليل ��ة و�أنا في المرحلة
االبتدائي ��ة .وكانت هن ��اك روافد �أخ ��رى عمّقت
لديّ هذا الولع تم ّثلت ب�سال�سل الكتب الم�صرية
واللبنانية – مثل الهالل وروايات الهالل وكتاب
اله�ل�ال ف�ض ًال ع ��ن �سل�سلتي كتاب ��ي ومطبوعات
كتاب ��ي – التي كان ��ت ت�صل �شهري� � ًا �إلى �شقيقي
الكبي ��ر – المعل ��م خ ّريج دار المعلمي ��ن الريفية
– وكان ��ت ثمة كتب �أخ ��رى تت�ألف منها مكتبة
البيت المتوا�ضعة تت�صدرها روايات الفرو�سية
– مي�ش ��ال زيفاك ��و و�إ�سكن ��در دوما�س – قبل
�أن �أ�ضي ��ف �إليه ��ا �شخ�صي� � ًا رواي ��ات وق�ص�ص� � ًا
بولي�سي ��ة – �شرل ��وك هولم ��ز و�أر�سي ��ن لوبين
وط ��رزان – هكذا ت�شعبت عالقت ��ي بفن الرواية
و�ص ��و ًال �إلى روايات تاري ��خ الإ�سالم لجورجي
زي ��دان لأق ��ف بعده ��ا عند �أث ��رى المحط ��ات في
م�سيرت ��ي و�أبعده ��ا �أث ��ر ًا والمتم ّثل ��ة برواي ��ات
نجيب محفوظ.
* م��رت روايات��ك بمراح��ل م��ن التجدي��د ث��م �إلى
الحداثة وبع��د ذلك ما بعد الحداثة ..هل ترى
ً
طبيعيا� ،أم
هذا االنتقال في م�سيرتك الروائية
مق�صوداً؟

الركابي يف مكتبه خالل فرتة ال�شباب
�أحالمها الرومان�سية المفعمة بحياة الريف وما
تحمل م ��ن ب ��راءة ،وكذلك الأمر م ��ع (الظهيرة)
عن ��وان الق�س ��م الثان ��ي؛ �إذ مع انت�ص ��اف النهار
نراف ��ق ال�شخ�صي ��ة المركزي ��ة وق ��د دخلت طور
ال�شب ��اب ب ��كل ما ينط ��وي عليه ه ��ذا الطور من
عنف ��وان يقت ��رن بالعن ��ف �أحيان� � ًا� ،أم ��ا الق�س ��م
الثال ��ث والأخي ��ر فهو يحمل عن ��وان (الم�ساء)،
وهن ��ا ،ومع جن ��وح ال�شم� ��س للغ ��روب ،نعي�ش
الم�صير الم�أ�ساوي لتلك ال�شخ�صية.
بي ��د �أن الأمر اختل ��ف مع روايت ��ي الثانية "من
يفت ��ح ب ��اب الطل�سم؟"؛ فهي غي ��ر معنيّة بالزمن
قدر اهتمامها بالحقبة التي جرت فيها الأحداث.
�إنه ��ا تنتم ��ي �إلى م ��ا ي�سم ��ى بـ(الرواي ��ة النهر)
حيث الأحداث تتالح ��ق تالحق المياه المتدفقة
ف ��ي النه ��ر ،وهي بذلك ولي ��دة ت�أ ّث ��ري بالرواية
ال�سوفيتية �آن ��ذاك وال �سيما رواية �شولوخوف
(ال ��دون اله ��ادئ) الت ��ي ترجمه ��ا عل ��ي ال�ش ��وك
وزمال�ؤه ف�صدرت ب�أربعة �أجزاء ،وقبلها رواية
تول�ست ��وي العمالق ��ة "الح ��رب وال�سل ��م" التي
�صدرت بدورها ب�أربعة �أجزاء.
على غ ��رار هذين النموذجي ��ن – رواية الكثافة
الزمني ��ة والرواي ��ة النه ��ر – تتابع ��ت رواياتي
الحق ًا وحتى الوقت الحا�ضر.

به ��ا؛ فحينها كان ��ت ثمة موج ��ة �شعرية �صاخبة
تكت�س ��ح ال�ساح ��ة الثقافية موجة م ��ن ال�شعراء
الذي ��ن ا�شتهروا على م�ست ��وى العراق والوطن
العربي وال �سيما بع ��د �إ�صدارهم مجلة بعنوان
(ال�شع ��ر  )69الت ��ي ت�صدّره ��ا البي ��ان ال�شعري
ال ��ذي حم ��ل �أ�سم ��اء فا�ض ��ل الع ��زاوي و�سامي
مه ��دي وخال ��د عل ��ي م�صطف ��ى وف ��وزي كريم.
م ��ن هن ��ا كان محكوم ًا عل ��ى تجربت ��ي ال�شعرية
المتوا�ضع ��ة ،الت ��ي كان ��ت ال تزال ف ��ي بدايتها،
�أن ت ��درك حجمه ��ا الحقيق ��ي فت�ضم ��ر .ه ��ذا م ��ا
يخ� �ّ�ص الجان ��ب المو�ضوع ��ي� ،أم ��ا م ��ا يخ�ص
الجان ��ب الذاتي فقد مار�ستُ ال�شع ��ر �آنذاك على
الطريقة التقليدية المعروفة و�أنا طالب �إعدادي
ليح�صل عن ��دي التحوّ ل عند التحاقي بالجامعة
(حينها كان ال�سياب م ��لء الأ�سماع والأب�صار)،
ف�أخ ��ذت �أكتب على طريقة �شع ��ر التفعيلة ،وكان
�أن ن�ش ��رت ل ��ي مجل ��ة الآداب البيروتي ��ة �آنذاك
�أول ��ى ق�صائدي  -وكان الن�شر ف ��ي هذه المجلة
يع� � ّد �إنج ��از ًا متق ّدم� � ًا وال �سيم ��ا ل�شخ�ص مثلي
لم يتخ � َ�ط مرحلة درا�سته الجامعي ��ة بعد  -لكن
الغري ��ب �أن ه ��ذا الح ��دث ال ��ذي ملأن ��ي ن�ش ��وة
دف ��ع ب ��ي �إل ��ى التوجّ ��ه �إل ��ى المكتب ��ة المركزية
التابعة لجامع ��ة بغداد ال�ستعارة عدد من الكتب
واالن�ص ��راف �إلى قراءتها ب�شكل ج� �دّي ،بيد �أن
المفارق ��ة تم ّثلتْ �أن ما ا�ستعرته يومذاك لم يكن
دواوي ��ن �شعرية ب ��ل كتب ًا معن ّي ��ة بالرواية ،وال
�أزال �أتذك ��ر �أن �أب ��رز تلك المجموع ��ة المختارة
من الكت ��ب كان كت ��اب (الق�ص ��ة ال�سيكولوجية)
للي ��ون �إي ��دل ترجمة د .محم ��ود ال�سمرة ،ف�ض ًال
عن �إحدى رواي ��ات د�ستويف�سكي و�أظنها كانت
(الجريمة والعقاب)!� .....إنها لمفارقة حق ًا هذا
ال ��ذي ح�ص ��ل ،ولع ��ل الالوعي هو ال ��ذي قادني
�إل ��ى ذلك االختي ��ار ،ف�أيقظ الروائ ��ي الكامن في
داخلي!
ّ
ت�ش��كل انعطافة
* �أرى رواية (�س��ابع �أي��ام الخلق)
في م�سيرتك الروائية ..هال تحدثنا عن ال�سبب..
وظروف كتابة هذه الرواية؟

 لقد فاق ��ت رواية (�سابع ايام الخلق) رواياتيالأخ ��رى بم ��ا حظي ��ت ب ��ه م ��ن اهتم ��ام نق ��دي
ت ��وّ ج بترجمته ��ا �إل ��ى اللغ ��ة ال�صيني ��ة �ضم ��ن

م�ش ��روع االتحاد الع ��ام للك ّتاب الع ��رب باختيار
اف�ض ��ل رواي ��ات الق ��رن الع�شرين العربي ��ة ،كما
ترجم ��ت �إلى اللغ ��ة الإيطالية و�أخي ��ر ًا �إلى اللغة
الإنكليزي ��ة ،ف�ض ًال عن �أنها ،ومنذ طبعتها الأولى
�سن ��ة  1994وحتى طبعته ��ا الرابعة �سنة 2012
كت ��ب عنها �أكث ��ر من مئ ��ة درا�سة نقدي ��ة �ضمنها
عدة كت ��ب م�ستقلة ،ف�ض�ل ً�ا عن ر�سائ ��ل دكتوراه
وماج�ستي ��ر �ضمنه ��ا �أطروح ��ة دكت ��وراه باللغة
الإنكليزي ��ة للدكت ��ور زي ��د ماه ��ر بعن ��وان (بين
م� ��أزق التاريخ ومنف ��ذه :درا�س ��ة مقارنة لرواية
"المحرقة ال�شاملة" لروبرت كوفر و"�سابع �أيام
الخلق" لعبد الخالق الركابي) وقد نوق�شت هذه
الأطروح ��ة منذ �أعوام في مدين ��ة كولمبيا والية
م ��زوري الأمريكية ،كما �سجلت �إحدى الباحثات
في جامعة بغداد كلية التربية ابن ر�شد اطروحة
دكت ��وراه ع ��ن الميتاق�ص ف ��ي الرواي ��ة� .أما عن
ر�ؤيت ��ي له ��ذه الرواي ��ة بعد م ��رور ه ��ذه الفترة
الزمني ��ة الطويل ��ة عل ��ى �صدورها فق ��د �سبق لي
�أن تطرق ��ت �إليها �أكثر من م ��رة �ضمن م�شروعي
الروائ ��ي :فق ��د ج ��اءت ه ��ذه الرواي ��ة تطبيق� � ًا
للمقول ��ة الت ��ي مفاده ��ا �أن ل ��كل روائ ��ي رواي ��ة
محورية تت�صدّر روايات ��ه وال ي�ستطيع تخطيها
بحال م ��ن الأحوال .ال علم لي بم ��دى �صحة تلك
المقول ��ة ،لكنني �أ�ستطي ��ع �أن �أ�ؤكد لك �أن (�سابع
�أي ��ام الخل ��ق) تبقي الرواية الأثي ��رة لديّ ؛ وذلك
لكونه ��ا مّثلتْ النقلة الأ�سا�سية في فهمي للرواية
المعا�ص ��رة؛ فق ��د ج ��اءت ه ��ذه الرواي ��ة نتيجة
ت�شبّع عميق بالتراث العربي الإ�سالمي؛ �إذ �إنني
في واقع الأمر �أطمح ،منذ فترة مبكرة� ،إلى تب ّني
الأ�سالي ��ب التراثي ��ة ف ��ي كتابة رواي ��ة معا�صرة
�سعي� � ًا مني لتر�سيخ �سم ��ات ت�ضفي على الرواية
جمالي ��ة خا�ص ��ة تزي ��د الأ�سالي ��ب المطروق ��ة
تنوع� � ًا وثراء .و�أنا هنا ال تفوتن ��ي الإ�شارة �إلى
�أن ��ه �سب ��ق لأكثر م ��ن روائ ��ي عرب ��ي �أن ا�ستلهم
الت ��راث � -أ�ساليب المت�صوف ��ة ،ال�سير ال�شعبية،
المقامات ،الحكاي ��ة العجائبية ،ق�ص�ص ال�شطار
المح�صل ��ة نم ��اذج
والعيارين...ال ��خ  -وكان ��ت
ّ
روائي ��ة متميزة بطابعها الخا� ��ص ،بيد �أن هناك
روايات �أخ ��رى لم ت�ستطع البرهنة على نجاحها
في معالجته ��ا الإبداعية تل ��ك؛ ف�أق�صى ما تحقق
فيها توق ��ف عند ا�ستن�س ��اخ الأ�سالي ��ب التراثية

* من ال�ش��عر والت�ش��كيل الى الق�ص��ة الق�ص��يرة ثم
الم�س��رح والرواية ..هل كانت هذه الميول �أقنعة
متعددة لل�شخ�صية؟ ومدى تاثيرها فيما بعد على
الرواي��ة .وهل كان ال�س��بب في التحول من ال�ش��عر
ال��ى الق�ص��ة والرواي��ة نهاي��ة ال�س��تينيات ب�س��بب
ازدحام الم�شهد ال�شعري العراقي بتجارب حديثة
ت�شعر �أن ال مكان لك فيها؟

� -أنه ��ا وليدة تل ��ك الفترة الزمني ��ة التي مررت

 كم ��ا كان �ش�أني مع ذلك المت ّلقي الذي يكمنف ��ي داخلي في تق ّلبه بي ��ن �أنماط الروايات -
التي تطرقت �إل ��ى ذكر طرف منها في جوابي
عل ��ى ال�س� ��ؤال ال�ساب ��ق  -جرى الأم ��ر نف�سه
مع تطور روايات ��ي :فقد بد�أتها بحذر وتردد
�ش� ��أن من يتل ّم� ��س �سبيل ��ه في عال ��م مجهول
يتط ّل ��ب �سلوك ��ه الإلم ��ام ب�أمور ل ��م ي�سبق له
اختباره ��ا ،بي ��د �أن جنوح ��ي �إل ��ى التجدي ��د
والمعا�ص ��رة ظه ��ر من ��ذ روايت ��ي الأول ��ى
"نافذة ب�سعة الحلم"؛ �إذ �إن �أحداثها تجري
خالل ب�ضع �ساعات م ��ن يوم واحد ،لكنها،
ف ��ي الوقت نف�س ��ه ،تختزل عم ��ر ًا كام ًال من
حي ��اة ال�شخ�صي ��ة المحوري ��ة :فالق�س ��م
الأول ال ��ذي يحم ��ل عن ��وان (ال�صب ��اح)
يقرن ذلك الوقت م ��ن النهار بطفولة
تلك ال�شخ�صية وهي تعي�ش

الركابي اثناء فوزه بجائزة �سلطان العوي�س

قالوا عن عبد الخالق الركابي
جرى رخ ��اء في لغة �سليمة هي �شرط ف ��ي العمل الأدبي ،تهي�أت
ل ��ه ثمرة قراءات للن�صو�ص القديم ��ة والحديثة ،العربية الأ�صل
والمترجم ��ة �إل ��ى العربي ��ة ،وثم ��رة خب ��رات خرجت ع ��ن دائرة
التدريب خروجها عن دائ ��رة االدعاء ال�سخيف بلغة لي�ست لغة،
فهي لديه مفهوم رب�أ بنف�سه عما غالط به �آخرون نفو�سهم.

يمثل الروائ ��ي عبدالخالق الركابي �صوت ًا روائي� � ًا عراقي ًا متميز ًا.
�أنتج عدد ًا من الروايات �شكلت لون ًا �سردي ًا ال ي�شير �إال الى تجربته
ف ��ي ا�ستق ��دام التاريخ العراق ��ي المعا�صر وا�شتغال ��ه بر�ؤيا عميقة
�ش ّفت عن �إمكانيات وا�ضحة في توظيف عنا�صر التاريخ ومفرداته
المختلفة.

علي جواد الطاهر

وارد بدر ال�سالم

و�إحالته ��ا �إل ��ى قوال ��ب �ص ّب ��ت فيه ��ا م�ضامي ��ن
روايات غل ��ب عليها الجانب ال�شكل ��ي ،ف�أ�ضحت
رتيب ��ة ،غي ��ر مقنع ��ة ،مم ��ا �أفقده ��ا التوا�صل مع
الق ��ارئ المعا�ص ��ر لكونه ��ا �أدارت ظهره ��ا ل ��ه
وانح ��ازت �إل ��ى الما�ض ��ي وح ��ده� .إن ا�ستله ��ام
الت ��راث ال يعني الوق ��وع في �أ�س ��ره با�ستن�ساخ
�أ�سل ��وب الجاح ��ظ �أو التوحي ��دي �أو الحالج �أو
النف ��ري �أو اب ��ن عرب ��ي ...الخ ،بل يعن ��ي تم ّثله
و�صو ًال �إلى �صيغة فنية تحمل خ�صو�صية الذات
العربية الإ�سالمية من دون التفريط بحداثة هذه
ال ��ذات ومعا�صرتها ،وذلك م ��ا حاولت القيام به؛
فق ��د عمدت �إل ��ى ا�ستلهام كتب الت ��راث بجانبيها
الر�سمي وال�شعب ��ي :ف�إجاللي لم�ؤلفات الجاحظ
والتوحي ��دي مث�ل ً�ا لم يح ��ل بيني وبي ��ن �شغفي
ب�أل ��ف ليل ��ة وليل ��ة و�سي ��رة �سيف ب ��ن ذي يزن.
كم ��ا �أن ا�ستلهامي لكتب المت�صوف ��ة  -المواقف
والمخاطب ��ات ،وكت ��اب الطوا�سي ��ن ،و منط ��ق
الطي ��ر ،و حكمة الإ�ش ��راق ،و الفتوحات المكية،
الح َكم ،والحكم ��ة المتعالية ،والمبد�أ
وف�صو�ص ِ
والمعاد  -لم يمنعني من ع�شقي حكايات ال�شطار
والعيارين� .إال �أن الم�شكلة التي جابهتني تم ّثلت
ب�أن عملي ��ة القراءة هي غير عملي ��ة الكتابة؛ فما
ي�سه ��ل التوفي ��ق في ��ه في الأول ��ى قد يغ ��دو �أمر ًا
غير ممك ��ن التحقيق ف ��ي الثاني ��ة؛ �إذ في الوقت
ال ��ذي �أ�ستطي ��ع �أن �أ�شغ ��ف في ��ه بق ��راءة حكاية
(الحمال والبنات) في كت ��اب �ألف ليلة وليلة �إلى
جانب �شغف ��ي بف�صل (في معرف ��ة الحروف) من
كت ��اب الفتوحات المكية ،ف�أن ��ه ال ي�سعني الجمع
بينهم ��ا ف ��ي ن� ��ص كتابي واح ��د؛ فهن ��ا ي�ستحيل
علي التوفي ��ق بين الحكاية ال�شعبي ��ة بتلقائيتها
وب�ساطته ��ا ،والن� ��ص العرفان ��ي با�صطالحات ��ه
ال�صوفي ��ة ال�صارم ��ة .كان ال ب ��د لي م ��ن الوقوع
عل ��ى م�ص ��در ثال ��ث يو ّف ��ق بي ��ن ذين ��ك القطبين
المتنافري ��ن ،وق ��د تم ّث ��ل ه ��ذا الم�ص ��در بكت ��اب
(الإن�س ��ان الكامل في معرف ��ة الأواخر والأوائل)
لعبد الكريم الجيلي� ،إذ يعمد هذا العارف الكبير
�إل ��ى تطوير بع�ض �أفكار اب ��ن عربي – وال �سيما
فك ��رة وح ��دة الوج ��ود  -م�ضفي� � ًا عليه ��ا المزيد
ليتو�ص ��ل بالنتيج ��ة �إل ��ى
م ��ن خيال ��ه الخ�ّل�اّ ق،
ّ
�أن ال�سال ��ك طري ��ق العرف ��ان يمر بث�ل�اث مراحل
ف ��ي عروج ��ه �صع ��ود ًا قب ��ل �أن يفنى ف ��ي الحق،
وه ��ذه المراحل هي� :إ�ش ��راق الأ�سماء ،و�إ�شراق
ال�صف ��ات ،و�إ�ش ��راق ال ��ذات .وفي الوق ��ت نف�سه
يتن� � ّزل الح ��ق ليلتق ��ي ذل ��ك ال�سالك م ��ار ًا بدوره
بمراح ��ل ثالث ه ��ي :الأحدية والهوي ��ة والإنية.
كان عل � ّ�ي من ��ذ الب ��دء �أال �أن�س ��ى �أنن ��ي روائ ��ي
معا�صر ول�س ��ت عارف ًا ي�ستلهم المعرفة (اللدنيّة)
من م�صدر غيبي ،فكنت مُلزم ًا ب�إبعاد ذلك الجاني
الميتافيزيقي المتعل ��ق بالحق والخلق م�ستبد ًال
به عالق ��ة الروائ ��ي ب�شخ�صيات ��ه الروائية :فهو
ب ��دوره (خال ��ق) �شخ�صي ��ات م ��ن خيال ��ه تعي�ش
وتتنف�س في (كون) حروفه وكلماته المح�صورة
بين غالفي روايت ��ه .وهكذا تبلورت لدي (ثيمة)
روائية ت�ستند في خلفيتها �إلى فكرة الخلق.

ق ��ررت اللجن ��ة منح الجائزة للروائي عبـ ��د الخالـق الركابي؛ لما في ن�صو�ص ��ه الإبداعية ،من براعة
ف ��ي تقنيات ال�س ��رد ،وقدرة على بناء ممكن ��ات تخييلية ،ت�ستوعب تحوالت الواق ��ع ،وترددات الذات
الإن�سانية.
فتتن ��وع عوالم التخييل عن ��ده ،وتمتد زمني ًا في تنا�سق بما ي�ؤك ��د �أن ل�صاحبها ت�صور ًا متطور ًا للفن
الروائ ��ي ،ووعي� � ًا نقدي ًا تجريبي ًا وجمالي� � ًا ينفتح به ال�سرد عل ��ى �أن�ساق فني ��ة كالمو�سيقى والفنون
الت�شكيلية وغيرهما.
بيان لجنة عوي�س

ه ��و ر�سول �س�ل�االت ال تزال حية من خ�ل�ال حكاياتها.
يمكنه �أن يكون االبن والأب والج ّد في رواية واحدة.
كان ��ت تل ��ك لعبت ��ه الت ��ي �أ�سه ��ب ف ��ي اخت ��راع طرقه ��ا
المت�شعب ��ة .كان لدي ��ه دائم ��ا م ��ا يقول ��ه وه ��و يخترق
الأزمنة ليكون ال�شخ�ص الذي يكتب.
فاروق يو�سف
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ولد انطونيو غرام�شي في  23كانون الثاني  1891في مدينة "�ألي�س" في جزيرة �سردينيا.
عام  1908ا�ضطر الى االنقطاع عن الدرا�سة ب�سبب ف�صل والده من عمله ،فعمل في مكتبة �صغيرة لإعالة العائلة ،ثم
عاد في ما بعد لموا�صلة درا�سته ب�سبب �إ�صرار �أمه .وفي عام  1911ح�صل على منحة درا�سية حكومية لدرا�سة الأدب
في جامعة تورينو .عام � 1913سجل في منظمة ال�شباب اال�شتراكي ،و�ساهم في كتابة ن�شرة " �صرخة ال�شعب" التي
كانت ت�صدر عن ذلك التنظيم.

الذكرى  130لميالد المفكر انطونيو غرام�شي
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ع ��ام  1916ان�ض ��م الى الح ��زب اال�شتراكي االيطالي
ف ��ي مدين ��ة تورين ��و ،وب ��د�أ الكتاب ��ة ف ��ي جري ��دة"
افانتي"(ال ��ى الأم ��ام) الناطقة بل�س ��ان الحزب ،حيث
كتب مقاالت فنية وثقافية ،وبعد عام �أ�صبح م�س�ؤو ًال
عن ن�شرة" �صرخة ال�شعب" وظهرت ت�أثيرات فل�سفة
هيغل ومارك�س في كتاباته ،وفي �سنة  1917انتخب
�سكرتي ��ر ًا لفرع الحزب في تورين ��و ,وفي  1919بد�أ
م ��ع رفاق ��ه ،تولياتي وتو�س ��كا وترنجين ��ي با�صدار
المجلة اال�سبوعية" الأوامر الجديدة" .وكان ي�صدر
الع ��دد الأول م ��ن تل ��ك المجل ��ة ف ��ي الأول م ��ن �أيار.
بع ��د ذلك كت ��ب غرام�شي برنامج الح ��زب اال�شتراكي
الإيطال ��ي الذي اعتبره لينين في وقته يلتقي كلي ًا مع
المبادىء اال�سا�سية للكومنترن.
وفي ع ��ام  1921تحولت مجل ��ة "الأوامر الجديدة"
الى جريدة يومي ��ة ،ومن ثم ب ��د�أت التهيئة لت�أ�سي�س
الحزب ال�شيوعي الإيطالي ,فعقد االجتماع الأول في
مدين ��ة ليفورنا ف ��ي مقاطعة تو�سكان ��ا وت�شكلت �أول
لجنة مركزية للحزب ال�شيوعي الإيطالي.
ف ��ي ع ��ام  1921دُعي الى مو�سكو ممث�ل� ًا عن الحزب
ال�شيوعي االيطال ��ي في م�ؤتمر الأممي ��ة ال�شيوعية،
ولم يك ��ن يتمتع ب�صحة جيدة مم ��ا حمله على دخول
�إح ��دى الم�ست�شفي ��ات ال�سوفياتي ��ة ،وتع ��رف �أثن ��اء
مكوث ��ه في الم�ست�شفى الى فت ��اة مو�سيقية وتزوجها
وا�سمه ��ا جوليا �سكوكت ,و�أنجب منها ولدين ،ديليو
وجوليان ��و يعي�شان حت ��ى الآن في مدين ��ة مو�سكو.
وفي عام  1924غادر غرام�شي الى �إيطاليا ،وانتخب
كنائب في البرلمان االيطالي عن مقاطعة " الفينيتو"
ال�شمالية ،وف ��ي الوقت نف�سه ت�سلم مه ��ام �سكرتارية
الح ��زب ال�شيوعي الإيطالي ,وف ��ي عام  1926ح�ضر
الم�ؤتم ��ر ال�شيوع ��ي في مدين ��ة " لي ��ون" الفرن�سية،
ونال خطه ال�سيا�سي  90في المئة من الم�ؤتمرين.
ولك ��ن في  18ت�شرين الثاني( نوفمبر) من العام ذاته
ت ��م اعتقاله في روما من قب ��ل قوات الحر�س الفا�شي،
و ُق ��دم ال ��ى محكم ��ة خا�ص ��ة بتهم ��ة القي ��ام ب�أعم ��ال

تخريبي ��ة وتعري� ��ض �أمن البالد للخط ��ر ،فحكم عليه
بع�شري ��ن �سن ��ة و�أربع ��ة �أ�شه ��ر وخم�سة �أي ��ام .وفي
 1929ب ��د�أ كتابة م�ؤلفه الكبير" دفاتر ال�سجن" الذي
يعك� ��س الم�ساهم ��ات الفكري ��ة الت ��ي الت ��زال تحظى
باهتم ��ام المثقفي ��ن وال�سيا�سيي ��ن في جمي ��ع �أنحاء
العال ��م ،وتتمتع بتقدير كبير ل ��دى عدد كبير من �ألمع
الم�ؤرخين وعلماء االجتماع  .والمعروف �أن " دفاتر
ال�سجن" عبارة عن ر�ؤو�س �أقالم ومالحظات حدّدت
الظروف الخا�صة التي �سجلت فيها طابع هذه المواد
غي ��ر المكتم ��ل بع� ��ض ال�ش ��يء وكان الم�ؤل ��ف يعتزم
�إنجازه ��ا ،ومم ��ا ال�شك في ��ه �أن عدم اكتم ��ال وانجاز
م�ؤلفه الكبير هذا ،خ�صو�ص ًا في المرحلة الأبكر على
ح ��د �سواء ،يمك ��ن �أن يف�س ��ر بالظروف الت ��ي عا�شها
وعم ��ل فيه ��ا ،ومع ذلك اليق ��ل �أهمية �أن ن ��رى ون�ؤكد
�شيئ� � ًا �آخ ��ر ،فقد عك� ��س بفك ��ره المتنور ه ��ذا رف�ضه
الخط ��وط البياني ��ة المغلق ��ة والجم ��ود العقائ ��دي،
و�سعي ��ه ال ��ى التكي ��ف مع الظ ��روف القائم ��ة ،و�سير
الأحداث ب�صورة من�سجمة.
لق ��د تحا�شى غرام�شي فكره ال�سع ��ي الى بناء �أنظمة
م�صطبغ ��ة ،وناه�ض منذ البداي ��ة الجمود العقائدي,
فق ��د كتب يقول" لم يكتب مارك�س �إنجي ًال ،وهو لي�س
ر�س ��و ًال ترك بع ��د غيابه عدد ًا اليح�ص ��ى من الو�صايا
المفعم ��ة بتوجيهات قطعية وقواعد مطلقة غير قابلة
للنقا� ��ش� ,إن مارك� ��س بالن�سب ��ة �إلين ��ا ،مث ��ال روحي
و�أخالقي ،ولي�س راعي ًا يم�سك ب�سوط".
ومع نهاية العام  ،1935انهى غرام�شي  33دفتر ًا� ،إال
�أنه كان يحمل ال ��ى الم�ست�شفى لمعالجته با�ستمرار،
وظل ��ت �صحت ��ه تتده ��ور حت ��ى م ��ات ف ��ي �إح ��دى
م�س�شفي ��ات روم ��ا في  27ني�س ��ان  ,1937وقد اتهم"
اومبيرت ��و كاردي ��ا" �أحد اقط ��اب الح ��زب ال�شيوعي
االيطال ��ي في ع ��ام ،1988زعي ��م الح ��زب ال�شيوعي
االيطالي "بالميرو تولياتي 1883ــ "1964بالتهاون
م ��ع �ستالي ��ن ف ��ي ع ��دم دع ��م الحمل ��ة العالمي ��ة لف ��ك
ح�ص ��ار العزل ��ة القاتلة الت ��ي عا�شه ��ا غرام�شي داخل
ال�سج ��ون الفا�شي ��ة� ،إذ يعتق ��د كاديا ب ��ان تولياتي لم
يفعل �شيئ ًا م ��ن �أجل �إنقاذ غرام�ش ��ي ويعزي ال�سبب
ف ��ي ذلك" ال ��ى �أن غرام�شي تمي ��ز بمواقفه الوا�ضحة
م ��ن الممار�س ��ات ال�ستاليني ��ة داخل �صف ��وف الحزب



ال�شيوع ��ي ال�سوفيات ��ي �ض ��د المعار�ضة م ��ن �أع�ضاء
اللجن ��ة المركزي ��ة ،وكذلك فان غرام�ش ��ي كان يطالب
با�ستم ��رار بع ��دم التنكي ��ل بالمعار�ض ��ة الداخلي ��ة
داخ ��ل الح ��زب و�ض ��رورة احت ��رام مواقفه ��ا ،ولهذا
ف ��ان غرام�ش ��ي دفع ثمن مواقفه تلك ب ��ان بقي وحيد ًا
منعز ًال داخل ال�سجون الفا�شية حتى وفاته.
و�أي� � ًا كان الأمر ف ��ان لغرام�شي مكان ��ة دائمة ومنزلة
�أ�سا�سي ��ة ف ��ي الفك ��ر المارك�س ��ي خالل عق ��ود طويلة
م ��ن الزمن ،ب ��ل ربما يع ��ود �إليه الف�ض ��ل حين يدور
الحدي ��ث ح ��ول ري ��اح التحرر الت ��ي طبع ��ت م�سيرة
الأح ��زاب ال�شيوعية وعلى ر�أ�سه ��ا الحزب ال�شيوعي
الإيطال ��ي ،والت ��ي جعلته الأق ��وى والأكث ��ر ديمومة
بي ��ن الأح ��زاب ال�شيوعي ��ة الأوروبي ��ة الغربية ،كما
جعلته على الدوام قادر ًا على مواكبة حركة التاريخ،
فه ��و يعتبر �أح ��د �أب ��رز المنظري ��ن اال�سا�سيين للفكر
الن�ضال ��ي في القرن الع�شري ��ن .يبقى ف�ضل غرام�شي
الكبير عل ��ى الفكر المارك�سي ف ��ي كونه اعتمد وحدة
النظري ��ة م ��ع الممار�س ��ة كمح ��ور وكمرك ��ز ارتب ��اط
�ستراتيج ��ي لتحليالته ،وعار�ض ب�ش ��دة �أية محاولة
للف�ص ��ل بينهما ،بل كان فكره عبارة عن �سبيكة متينة
من النظري ��ة والممار�سة� ،إذ تتميز مقاالته وم�ؤلفاته
االجتماعي ��ة قب ��ل االعتق ��ال بط ��رح الم�سائ ��ل بجر�أة
وغزارة وبعنا�صر التحليل النظري التي تجلت حتى
في كل مقالة ق�صيرة تعالج حدث ًا �آني ًا .وقد تطور هذا

ّ
التوجهات
كل الإ ّتجاهات و
ّ
برنامج متوا�ضع نحو �إ�صالح الأجهزة الأمنية

 غالب ال�شابندر
الق�سم الثاين
م�ض ��ى بن ��ا يف احللق ��ة الأوىل �أن م ��ن املخاطر
التي تهدد عم ��ل امل�ؤ�س�سة الأمنية وحتول دون
�أداء مهماته ��ا بنج ��اح ودق ��ة تغلغ ��ل الأح ��زاب
والكت ��ل ال�سيا�سية اىل هي ��كل امل�ؤ�س�سة  ،كذلك
املحوري ��ة ال�شخ�صي ��ة ذات الأداء ال�سي ��ئ ،
و�إ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك الت ��وارث الوظيف ��ي  ،وبي ّنا
يف الوق ��ت ذاته �سب ��ب ذلك وبع� ��ض العالجات
الب�سيط ��ة التي قد ت�سهم يف التخفيف من �شدة
ه ��ذه املخاط ��ر وم�ضاعفاته ��ا املزعج ��ة  ،ويف
ه ��ذه احللقة �أوا�صل ت�شخي� ��ص بع�ض املخاطر
الأخ ��رى  ،الت ��ي ت�ساه ��م كم ��ا ه ��ي املخاط ��ر
ال�سابق ��ة يف �إ�ضع ��اف دور امل�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة
وتهمي�شها ورمبا تدمريها بالكامل .
امل�ؤ�شر الرابع
الت�ضخم الوظيف ��ي  ،و�أق�صد به كرثة املوظفني
والعامل�ي�ن واملنت�سب�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ة  ،بحيث
ق ��د ي�صل اىل ح ��د يف ��وق احلاجة ب�ش ��كل مثري
وحمزن.
واحلقيق ��ة �إن ت�ضخ ��م الأجه ��زة الإداري ��ة يف
الع ��امل الثالث باملوظفني والعاملني واملنت�سبني
م ��ن الأمرا�ض التي تعاين منه ��ا دوله و�شعوبه
 ،فه ��ي تثقل امليزانية وت�ستدع ��ي خلق عناوين
وظيفي ��ة تكاد �أن تكون وهمي ��ة  ،كما �إنها تزرع
التكا�س ��ل والتثاقل والتواكل  ،ب ��ل هذه الكرثة
ق ��د حت ��ول دون الإ�س ��راع باملنج ��ز  ،عك�س من
يت�صور �أن كرثة الكادر الوظيفي يف الدائرة �أو
امل�ؤ�س�سة ي�سه ��م يف ت�سريع الإجناز وحت�سينه
واتقانه .
املع ��روف �إن امل�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة يف الع ��راق

مو�سى اخلمي�سي

�صالح العملية الأمنية يف التحليل الأخري ...
لقد قالوا قدمي� � ًا ( :الزائد كالناق�ص ) ،والكرثة
ب�ل�ا داع  ،وب�ل�ا دور  ،وبال حاج ��ة  ،الكرثة من
�أج ��ل امت�صا� ��ص البطال ��ة  ،ومن �أج ��ل �إر�ضاء
جه ��ات ر�سمية �أو مدني ��ة � ،أو لأي �سبب خارج
امل�صلح ��ة الوطني ��ة و�أم ��ن وا�ستق ��رار ال�شعب
جرمية كربى .
ولق ��د قال ��وا قدمي� � ًا � ( :إن ال�سفين ��ة الت ��ي يكرث
مالحوها تغ ��رق )  ،وق�ضية �أمن العراق �سفينة
 ،يج ��ب �أن يك ��ون ملاّ حوه ��ا ح�س ��ب احلاج ��ة
الطبيعي ��ة  ،كم� � ًا وكيف ًا  ،وفيما يك�ث�ر امللاّ حون
 ،حيث تت�ض ��ارب امل�صالح  ،وتتداخل املهمات ،
وتتواكل الإرادات � ،أو تتنازع ال�سلطة والقرار
ف�إن الع ��راق  /ال�سفينة تغرق  ،ويغرق من فيها
ومن عليها .
اجله ��ات املخت�ص ��ة مدع ��وة لت�شكي ��ل جل ��ان
اخت�صا� ��ص لتهذي ��ب الك ��م الهائل م ��ن موظفي
وكوادر امل�ؤ�س�سة الأمني ��ة يف العراق  ،وميكن
معاجل ��ة الزائدي ��ن ع ��ن احلاج ��ة بالنق ��ل اىل
وزارات �أخ ��رى  ،ولي�س ذلك بالأمر امل�ست�صعب
خا�ص ��ة �إذا كان ��ت تل ��ك ال ��وزارات بحاج ��ة اىل
كوادر �إ�ضافية .

متخم ��ة بال ��كادر الوظيف ��ي اىل ح ��د الق ��رف ،
وهذا م ��ن �أمرا�ضها التي ت�شل عملها و�إجنازها
 ،خا�ص ��ة و�إن بع� ��ض دوافعه ��ا ه ��و امت�صا�ص
البطال ��ة  ،ولي�س متك�ي�ن امل�ؤ�س�سة من حاجاتها
احلقيقية والفعلية .
واحلقيق ��ة لو كان �إب ��داع و�إتقان العمل الأمني
واملخابرات ��ي بالك�ث�رة الوظيفية ل ��كان العراق
اليوم يف �أم ��ن وا�ستقرار و�س�ل�ام ال مثيل لهما
يف املحيط الإقليمي  ،ولكن لأن الأمر ال�صحيح
�أن ذل ��ك يتوق ��ف عل ��ى الك ��م املنا�س ��ب والكيف
امل�ؤ�شر اخلام�س
النوعي ف� ��إن النتيجة كان ��ت و�ستبقى كما نرى يف ت�صري ��ح لأح ��د ق ��ادة العم ��ل الأمن ��ي اعترب
 ،اخرتاق ��ات وانته ��اكات وتفج�ي�رات وحرائق انع ��دام التن�سي ��ق بني م�ص ��ادر الق ��رار الأمني
وتخري ��ب  ،فك�أن هذه الك�ث�رة من ( الكادر ) يف وتنفي ��ذه م ��ن �أح ��د �أخط ��ر الأ�سب ��اب يف تردي
واد و�أمن البالد يف واد �آخر .
الو�ض ��ع الأمن ��ي يف الع ��راق  ،ويف ظن ��ي �أن
ولي� ��س م ��ن �ش ��ك وال ري ��ب �أن ت�ضخ ��م � /أو امل�ص ��در املذك ��ور ال ي�ش�ي�ر �إىل ه ��ذه الظاه ��رة
ت�ضخي ��م ( ال ��كادر الوظيف ��ي ) يف امل�ؤ�س�س ��ة عل ��ى م�ستوى دائ ��رة �أو ق�سم مع�ي�ن  ،بل ي�شري
الأمني ��ة �أخط ��ر من ��ه يف �أي م�ؤ�س�س ��ة �أخ ��رى  ،اىل انعدام التن�سيق بني كل الأجهزة والأق�سام
لأن ذل ��ك ق ��د يتي ��ح الفر�ص ��ة ال�سانح ��ة لتغلغل والدوائ ��ر ذات ال�صل ��ة � ،أي وزارة الداخلي ��ة
العم�ل�اء واجلوا�سي�س و�أع ��داء الوطن  ،ولأن واملخاب ��رات واال�ستخب ��ارات وغريه ��ا م ��ن
ك�ث�رة (الكادر الوظيفي ) تفر�ض مرور الإجناز امل�ؤ�س�س ��ات ذات ال�ش� ��أن الأمني ال ��ذي ت�شرتك
املطل ��وب ب�أكرث م ��ن موقع وظيف ��ي حقيقي �أم ب ��ه ه ��ذه امل�ص ��ادر  ،ويب ��دو �أن هن ��اك �صراع� � ًا
م�صطن ��ع  ،ف ��ان الق ��رار الأمني �س ��وف يخ�ضع خفي ًا بني ه ��ذه الأجهزة من �أجل احل�صول على
لكثري م ��ن عوامل الت�أخري والت�أجي ��ل  ،فيما قد املعلوم ��ة وعل ��ى �إي�صاله ��ا  ،وهن ��اك �صراعات
يحتاج اىل �سرعة يف التخطيط والتنفيذ  ،وقد خفي ��ة بني ه ��ذه الأجه ��زة  ،خا�ص ��ة و�أن هناك
يخ�ض ��ع لكث�ي�ر من التالع ��ب والتزوي ��ر ورمبا كالم ًا �شائع ًا عن تغلغل حزبي و�إقليمي يف هذه
حت ��ى الت�سوي ��ف  ،وهو خ�ل�اف �أو على خالف الأجه ��زة ب�شكل و�آخر  ،والواق ��ع �إن دولة مثل
م ��ا تتطلبه يف كثري من الأحيان من �سرعة رمبا الع ��راق اليوم  ،حيث ال اح�ت�رام للقوانني  ،وال
تفوق املتوقع .
اح�ت�رام للمعايري ،وت�س ّي ��د الع�سكرة والتغوّ ل
�إن املطل ��وب م ��ن امل�ؤ�س�سات الأمني ��ة العراقية الطائف ��ي والعن�ص ��ري م ��ن امل�ؤكد ت�س ��ود هذه
تقلي�ص هذا العدد الكبري الذي طاملا ا�شتكى منه الظاه ��رة �أجهزته و�أق�سام ��ه وقطاعاته الأمنية
خمت�صون  ،و�أ�شار �إليه �أهل اخلربة  ،واعتماد واال�ستخباراتي ��ة  ،خا�ص ��ة و�إن مفه ��وم العمل
النوعية ولي�س الكمية  ،والبد من و�ضع معايري امل�ؤ�س�سات ��ي كفك ��ر وعل ��م و�إدارة ه ��و الآخ ��ر
علمي ��ة لعملية التقلي�ص هذه  ،بحيث ت�صب يف معدوم بدرجة �أو �آخرى.

الأ�سل ��وب تطور ًا ع�ضوي ًا الحق ًا في فترة �سجنه التي
تعمق فيها فكر غرام�شي وتغلغل في مجاالت جديدة.
كتب غرام�ش ��ي م�ؤلفه الكبير " دفات ��ر ال�سجن" الذي
ي�شم ��ل �ست ��ة مجلدات موزع ��ة �أ�ص ًال عل ��ى  32كرا�س ًا
يعال ��ج كل واح ��د منها مو�ضوع ًا في ح ��د ذاته� ،سواء
�أكان هذا المو�ضوع �سيا�سي ًا �أم فل�سفي ًا �أم اقت�صادي ًا،
�أم يعال ��ج م�سائ ��ل التاري ��خ الثقاف ��ي� ،أم االجتماعي
�أم الفن ��ي �أم الأدبي ،وهذا الن�صو� ��ص التمتلك طابع
اليومي ��ات ،ب ��ل ارت ��دت طاب ��ع الدرا�س ��ات العلمي ��ة
الخال�ص ��ة ،بحيث �أن كل كرا� ��س �أتى على �شكل بحث
علم ��ي ،مثل"مالحظ ��ات عل ��ى ميكافيل ��ي" و" الدولة
الحديثة و�سيا�ستها" و" االنبعاث" الذي يعتبر دائم ًا
�أق ��وى الدرا�س ��ات الت ��ي تناولت تط ��ور البرجوازية
االيطالي ��ة ونموه ��ا " بي ��ن الما�ض ��ي والحا�ضر" ثم
خ�صو�ص� � ًا " الأدب والحي ��اة الوطني ��ة" ال ��ذي الزال
ينظ ��ر �إلي ��ه دار�س ��و غرام�ش ��ي وكاتب ��و �سيرته على
�أن ��ه الن� ��ص الأف�ضل والأقوى بي ��ن كل ن�صو�ص هذه
المجموع ��ة ،و" الكوميدي ��ا الإلهي ��ة" و" المادي ��ة
التاريخي ��ة وفل�سف ��ة بنديت ��و كروت�ش ��ي" و�ص ��و ًال
ال ��ى درا�سته الممي ��زة التي تناول م ��ن خاللها الأدب
واللهج ��ات المحلي ��ة ودور الثقافة حوله ��ا من مجرد
ج ��زء من " بنية فوقية" ف ��ي المجتمع ،بح�سب الفهم
المارك�س ��ي ال�سائ ��د ف ��ي ذل ��ك الحي ��ن ،ال ��ى �أن ي ��رى
دور ًا خا�ص� � ًا لها ،حتى و�إن ارتبط ��ت ببنية المجتمع

و�أولوي ��ات ه ��ذا المجتم ��ع ،فه ��ي ترتب ��ط ارتباط� � ًا
خا�ص ًا يجب البحث دائم ًا عن هويته وجذوره.
وغرام�ش ��ي ه ��و ذل ��ك المفك ��ر المنا�ض ��ل ال ��ذي ظ ��ل
يت�س ��اءل با�ستم ��رار عن كيفي ��ة تحقي ��ق االنتقال من
النظري ��ة الى التاري ��خ .وفع ًال لقد اجته ��د كي يحقق
وح ��دة الممار�س ��ة بي ��ن التاري ��خ والفل�سف ��ة ،وعل ��ى
ال�صعي ��د الثوري ال�سيا�سي عم ��ل بثبات على تحقيق
الوحدة بين العفوية والقيادة الواعية ممثلة بحركة
المجال�س العمالية ،وطبيعة عالقة الحزب بالجماهير
وبين القيادة والقاع ��دة ،الحزب /ي�ساوي التثقيف/
ي�ساوي المثقف الجماعي� .أما على ال�صعيد النظري،
فق ��د �أكد ب�أنه من الممك ��ن �أن يحدث تعار�ض النظرية
المعا�صرة م ��ع الم�شاعر العفوي ��ة للجماهير ،ولكن"
ه ��ذا التعار� ��ض ه ��و تعار�ض كم ��ي ولي� ��س تعار�ض ًا
نوعي ًا" المهمة كما يراها غرام�شي تتمثل في تحقيق
ارتب ��اط المارك�سية بالحكم ��ة ال�شعبي ��ة فت�ستوعبها
وتتجاوزها في �آن مع ًا.
�أب ��رز م ��ا يمي ��ز ه ��ذا المفك� �رـ المن�ض ��ل ت�أكي ��ده على
�ض ��رورة االنطالق م ��ن خ�صو�صية الواق ��ع المحلي
االيطال ��ي في حالته لإيجاد الطريق الخا�ص الى بناء
اال�شتراكي ��ة ،وكان ��ت الكيفي ��ة التي يت ��م بوا�سطتها
تحقي ��ق االنتق ��ال م ��ن النظرية ال ��ى التاري ��خ �س�ؤا ًال
دائم ًا لديه.
ك ّر� ��س غرام�شي بحوثه النظري ��ة لمفهوم " الهيمنة"
ال ��ذي نبع ��ت �صياغت ��ه الأول ��ى م ��ن خ�ل�ال دوره في
المجال� ��س العمالي ��ة الت ��ي كان وراء ت�أ�سي�سه ��ا ف ��ي
مدين ��ة تورين ��و ال�صناعية ع ��ام  1919و�شهدت هذه
المدين ��ة في �إح ��دى مراحلها تجربة �سيط ��رة عمالها
عل ��ى م�صانعه ��ا فراح ��وا يديرونه ��ا بانف�سهم في ظل
قي ��ادة غرام�شي نف�سه .وتتكون عنا�صر هذا المفهوم
من :
1ـ ب�سط الطبقة العاملة هيمنتها على مرافق المجتمع
كافة ،قبل ا�ستالمها ال�سلطة.
2ـ من ��ح المثقفين الع�ضويين ( اي المرتبطين بهموم
المجتمع) دور ًا في عملية التغيير.
3ـ تحال ��ف العمال مع جميع الق ��وى االجتماعية ذات
الم�صلحة في عملية التغيير.
4ـ الحف ��اظ على خ�صو�صية العملي ��ة الثورية ،وعدم

ا�ستيراد �أ�شكالها و�أ�ساليبها من الخارج.
ورغ ��م �أن تنزيل ه ��ذا المفهوم على �أر�ضي ��ة الواقع،
�أو لنق ��ل الأ�سل ��وب ال�سيا�س ��ي ال�شام ��ل� ،سي�صط ��دم
بعقب ��ة ال�سيطرة الثقافيةــ المادي ��ة التي تحوز عليها
ع ��ادة الطبق ��ات ال�سائ ��دة �سيا�سي ًا فانه وج ��د �صداه
ف ��ي المجتم ��ع الإيطالي حتى الي ��وم ،في�سار الو�سط
االيطالي ال ��ذي يحكم البالد حالي ًا يمل ��ك ثق ًال كبير ًا،
كم ��ا �أن التاري ��خ الإن�سان ��ي حم ��ل تج ��ارب عب ��رت
ع ��ن �إم ��كان تحقيق ه ��ذا اال�سلوب نت ��اج مح�سو�سة،
ومنه ��ا تاريخنا العرب ��ي ،اذ امتلكت ثقافة المعار�ضة
عل ��ى ال ��دوام نف ��وذا جماهيري ��ا او�س ��ع م ��ن نف ��وذ
ال�سلط ��ات .و�أعط ��ى غرام�شي �أهمي ��ة خا�صة لم�س�ألة
الدي ��ن ومكانت ��ه في المجتم ��ع .وقد ق�س ��م الدين الى
ر�سم ��ي و�شعبي ،واعتب ��ر المجال� ��س العمالية داخل
الم�صان ��ع مفتاح� � ًا رئي�س� � ًا لح ��ل المع�ض�ل�ات ،وح ًال
وحي ��د ًا المكان �ضم ��ان العمال تجاوز ح ��ال ال�ضياع
واالغتراب االقت�صادي ،النف�سي ،الثقافي ،وال�شعور
بم�س�ؤوليتهم وم�ستقبلهم.
و�أب ��رز م�ساهم ��ات غرام�شي النظري ��ة كان في مجال
المعرف ��ة وكيفية �إنت ��اج معرفة جدي ��دة تتال�شى فيها
الفروق ��ات بين الثقافة ال�شعبي ��ة والثقافة المحترفة.
يق ��ول" �إن ن�ش ��ر نم ��ط متجان�س م ��ن الفك ��ر والفعل
انطالق� � ًا من قي ��ادة متجان�سة ،هو ال�ش ��رط الأ�سا�س،
لكن ��ه لي�س ال�ش ��رط الوحيد ،فمن الأخط ��اء ال�شائعة،
االعتقاد ب ��ان كل فئة اجتماعية ت�صوغ وعيها الذاتي
وثقافته ��ا الذاتي ��ة بط ��رق متماثل ��ة بالمناه ��ج� ،أي
بمناهج المثقفين( المحترفين) وهذا المفهوم يرتكز
على ثالث نقاط �أ�سا�سية هي:
 التحقق الطبقات االجتماعية ثقافتها الذاتية بطرقمتماثلة.
 اليمكن �إرجاع االنتاج الثقافي الى جهود المثقفينالمحترفين.
 �ض ��رورة ت�أمي ��ن �ش ��روط ومب ��ادرات متع ��ددة،والمب ��ادرة تعن ��ي هن ��ا ،االقت ��راح ال ��ذي ي�ستل ��زم
التجري ��ب والفع ��ل وتحري ��ر الإمكان ��ات .فالمطلوب
كم ��ا ه ��و وا�ض ��ح لي� ��س تثقي ��ف الجماهي ��ر بالمعنى
التقلي ��دي ،بل المطلوب هو اط�ل�اق حركة الجماهير
التي هي المنتج الحقيقي للثقافة الجديدة.

الثابت والمتحول في الأديان
ال يوج ��د تعري ��ف حم ��دد للدي ��ن ولكن ��ه
نظام اجتماعي ثقايف ومن ال�س ��لوكيات
والقي ��م الأخالقية والطقو� ��س والعالئق
التي تربط الإن�سان باملطلق وبالعنا�صر
اخلارق ��ة للطبيع ��ة وع ��امل الغي ��ب.
الدي ��ن عقي ��دة روحية ظهرت م ��ع ظهور
الإن�س ��ان الأول وم ��ا زال ��ت �ساري ��ة يف
بني ��ة املجتمع ��ات مهما بلغت م ��ن التقدم
والتط ��ور �أو م ��ن التخل ��ف ،وال ميك ��ن
ب� ��أي حال م ��ن الأح ��وال التفك�ي�ر بالغاء
الدي ��ن حتى لو مت �إ�سقاط ��ه من القوانني
والد�سات�ي�ر االجتماعي ��ة لكن ��ه يبق ��ى
مرتبط� � ًا بال ��ذات الإن�ساني ��ة وحرك ��ة
املجتمع ��ات وعن�ص ��ر فاع ��ل فيهم ��ا..
الأدي ��ان ن�صو� ��ص و�س�ي�ر تاريخي ��ة
للمب�ش ��رين به ��ا وغالب� � ًا م ��ا تكون �س�ن�ن
املب�ش ��رين والأنبي ��اء متطابق ��ة وداعم ��ة
مل ��ا ت�ضمنت ��ه ه ��ذه الن�صو�ص م ��ن علوم
وقي ��م روحي ��ة و�أخالقي ��ة حت ��ى ي�صب ��ح
من غ�ي�ر املمك ��ن الف�صل ب�ي�ن الن�صو�ص
وب�ي�ن ه� ��ؤالء الر�س ��ل وت�صب ��ح �سريهم
وتاريخيته ��م ج ��زء ًا م ��ن دالالت الدي ��ن
وم�ضامين ��ه .الأدي ��ان نوع ��ان و�ضعي ��ة
و�سماوي ��ة وختم ��ت الأدي ��ان ونزوله ��ا
بالدي ��ن الإ�سالمي الذي ه ��و �آخر الأديان
ال�سماوي ��ة ور�سالته كان ��ت الأخرية اىل
الب�شري ��ة وو�ضع ح ��د ًا نهائي� � ًا للديانات
الو�ضعي ��ة الت ��ي تظه ��ر بتب ��دل الظروف
ال�سيا�سية واالجتماعية للبلدان..ويبقى
ال�س�ؤال ه ��ل �أن الن�صو�ص املقد�سة التي
ج ��اءت به ��ا الأدي ��ان ال�سماوي ��ة ثابتة �أم
متحول ��ة � ،أي هل ي�صيبه ��ا التغيري الذي
يط ��ر�أ عل ��ى كل مراف ��ق احلي ��اة نتيج ��ة
التح ��والت االقت�صادية واالجتماعية كما
يح�صل يف اجلوان ��ب الثقافية والفكرية
والعالئق �أم هي ثابتة و�سرمدية عرب كل
الع�صور..؟ اجلواب هنا �سيكون خمتلف ًا
ح�س ��ب طبيعة املجتم ��ع وطبيع ��ة الدين
ال ��ذي ي�ؤمن به و�شكل املرحلة التاريخية
لذل ��ك املجتمع.الدي ��ن بنية فوقي ��ة تت�أثر
بالعوام ��ل ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
والت�أث ��ر هنا لي�س يف تغي�ي�ر الن�صو�ص
الديني ��ة والتالعب بها و�إع ��ادة �صياغتها
من جدي ��د ب ��ل يف الو�سيل ��ة يف التعامل
معه ��ا والنظ ��ر �إليها ومنحها بع ��د ًا داللي ًا
ومع ��اين قيمية ومظهر ًا متح ��و ًال جديد ًا
ين�سجم مع حركة املجتمع وهذا ما ح�صل
مع الديانة امل�سيحي ��ة التي كانت مهيمنة
عل ��ى احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة للبل ��دان الأوروبي ��ة ،
ولك ��ن ما �إن ب ��د�أت البني ��ة التحتية لهذه

البل ��دان يف التغ�ي�ر ودخل ��ت ال�صناعة ،
م ��ن تطور الآل ��ة ،كقط ��اع �إنتاجي رئي�س
يف اقت�صادي ��ات ه ��ذه البل ��دان وح�صلت
قف ��زات علمي ��ة هائل ��ة نتيج ��ة البح ��ث
والتجري ��ب لتلبي ��ة حاجي ��ات الإن�س ��ان
املعي�شي ��ة ال�ضروري ��ة حت ��ى �شهدت هذه
البل ��دان ثورة لي�ست يف ال�صناعة بل يف
كل جماالت احلياة االجتماعية والثقافية
واملعرفي ��ة وتغ�ي�ر من ��ط العالق ��ات
الإنتاجي ��ة م ��ن االقطاع ��ي الزراع ��ي اىل
الر�أ�سم ��ال ال�صناع ��ي املحك ��وم بفائ�ض
القيم ��ة  ،وتولد عن ه ��ذا الإنتاج ال�سلعي
الأف ��كار واملفاهي ��م اجلدي ��دة ولب�س ��ت
املجتمع ��ات و�أفراده ��ا لبا� ��س املدني ��ة
والتح�ض ��ر والرفاهي ��ة وحت ��ول التفكري
الإن�س ��اين املث ��ايل اىل املنط ��ق العلم ��ي
و�أ�صبح الإن�سان وعقله مركز هذا الكون
،وهنا ظه ��رت اىل الوجود م�شكلة عقيمة
ع�صي ��ة عل ��ى احل ��ل ح�ي�ن ا�صط ��دم ه ��ذا
النمط من التفكري العقلي املادي باملنطق
الدين ��ي املث ��ايل الغيب ��ي ال ��ذي متثل ��ه
الكني�س ��ة وحدث �ص ��راع وعنف يف هذه
املجتمعات بني القدمي واجلديد وظهرت
اىل الوجود ح ��ركات الإ�صالح امل�سيحية
وخا�صة ما قام به مارتن لوثر والذي ثار
عل ��ى القي ��م التقليدية للديان ��ة امل�سيحية
،ليت ��م احل�س ��م يف النهاية ،بع ��د ا�شواط
طويلة من الدم والقتل والتكفري ،ل�صالح
منط ��ق العق ��ل الإ�صالح ��ي ومت حتيي ��د
الكني�س ��ة ،عن ��وان الديان ��ة امل�سيحي ��ة،
ب ��كل �أن�شطته ��ا امليتافيزيقي ��ة وزخارفها
ال�شكلية و�سلفيتها الراف�ضة لكل حتديث
وتط ��ور..مل يتخ ��ل االوروبي ��ون وال
ح�ضارتهم ع ��ن الديانة امل�سيحية ولكنهم
�أرادوا م�سيحي ��ة من نوع �آخر  ،م�سيحية
ترق ��ى اىل م�ست ��وى العق ��ل اجلدي ��د �أي
حتوي ��ل ه ��ذا الدين من م ��دارك �شعورية
وح�سي ��ة وممار�س ��ات غيبي ��ة فطرية اىل
ممار�س ��ة عقلية تن�سجم والثورة العلمية
التكنولوجي ��ة الت ��ي اكت�سح ��ت البق ��اع
الأوروبي ��ة ومت جع ��ل الإن�س ��ان وعقل ��ه
مركز ًا لهذا الكون ويف عقل هذا الإن�سان
املتناه ��ي يتج�س ��د الالمتناه ��ي و�أ�صبح
الإن�سان روح املطلق وبه خامتة التاريخ
الك ��وين � ،أي �إنه ��م مل يتنك ��روا لديانتهم
امل�سيحي ��ة ولكنهم �أ�ضافوا بع ��د ًا ت�أويلي ًا
ومع ��اين جدي ��دة اىل ن�صو� ��ص الديان ��ة
امل�سيحي ��ة وا�ستطاع ��وا �أن يوظف ��وا
الدي ��ن خلدم ��ة االن�س ��ان فحافظ ��وا على
دينه ��م كقيم ��ة روحي ��ة و�أخرج ��وه م ��ن
ثباته ال�صمني ومنح ��وه بعد ًا ديناميكي ًا

 د�سالم حربه

متحو ًال �ساهم مع العلوم املختلفة والبنى و�سلفي ��ة والع�ش ��رات م ��ن الف�صائ ��ل
اجلدي ��دة يف بن ��اء احلي ��اة الع�صري ��ة الإ�سالمي ��ة امل�سلحة الت ��ي و�ضعت الدين
املذهل ��ة التي ن ��رى �شواهده ��ا ال�شاخمة الإ�سالم ��ي يافطة له ��ا وا�ستباح ��ت دماء
كل يوم..ه ��ذا الأم ��ر اختل ��ف م ��ع الدين امل�سلم�ي�ن و�أعرا�ضه ��م وخرب ��وا امل ��دن
الإ�سالم ��ي  ،مل حت�ص ��ل يف املجتمع ��ات ور�سخ ��وا لدى املواط ��ن امل�سلم �أن الدين
الإ�سالمي ��ة ،ومنذ �ألف ع ��ام� ،أية ثورة ال الإ�سالمي وجد هكذا و�سيبقى �أبد الدهر
علمي ��ة وال �إ�صالحية وبقيت الأمور على ثابت� � ًا ال يتزح ��زح واحلي ��اة اال�سالمي ��ة
حاله ��ا ب ��ل العك� ��س فم ��ا �أن مي�ض ��ي يوم يج ��ب �أن تك ��ون بدائي ��ة كاحلي ��اة يف
حتى تتح�سر على الي ��وم القدمي الأجمل بداية الدعوة ،ب ��ل �إن ال�صراع امتد فيما
والأ�ص ��دق والأك�ث�ر �إن�سانية ،جمتمعات ب�ي�ن املتطرف�ي�ن �أنف�سهم ب�سب ��ب اختالف
ت ��راوح يف مكانه ��ا ،منذ ق ��رون ،وبقيت وجه ��ات نظره ��م وت�أويالته ��م وتن ��وع
امل�ؤ�س�س ��ات الدينية مهيمن ��ة على احلياة مرجعياته ��م املذهبي ��ة وكل منه ��م يدعي
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة ووقف ��ت �ض ��د �أن ��ه املمث ��ل احلقيق ��ي للإ�سالم..الدي ��ن
كل تط ��ور وتق ��دم وم ��ا �أن حت�ص ��ل قفزة اال�سالمي يحتاج اىل تربة نظيفة ونظام
�سيا�سي ��ة وث ��ورة باجت ��اه امل�ستقب ��ل يف �سيا�س ��ي ع ��ادل في ��ه بن ��ى وم�ؤ�س�س ��ات
�أي بل ��د كان حتى تقف الق ��وى الظالمية اقت�صادية ود�ستوري ��ة وقانونية ،عندها
بوج ��ه �أي نظ ��ام ع�ص ��ري وجتن ��د كل �سيزدهر ويخرج من عتمة الكهوف ومن
طاقاته ��ا املادي ��ة والب�شري ��ة م ��ن �أج ��ل و�صاي ��ة امل�ؤ�س�س ��ات الديني ��ة اىل حي ��ث
�إف�شاله ��ا لتبقى الأمور عل ��ى حالها وهي احلي ��اة الرحيب ��ة و�سي�ساه ��م م ��ع العقل
راعي ��ة للدكتاتورية وجمان�ي�ن ال�سيا�سة عل ��ى بناء الإن�سان روحي ًا وتعظيم دوره
الدموي�ي�ن وليبق ��ى اجله ��ل املهيم ��ن يف ه ��ذا الك ��ون وبن ��اء تاريخ ��ه اجلديد
عل ��ى �أمن ��اط التفك�ي�ر وطريق ��ة العي�ش ،وه ��و التق ��دم يف وع ��ي احلري ��ةْ �..إن
ومبرور الوقت �أ�صب ��ح الدين ،مبفهومه بقي ��ت املجتمعات اال�سالمي ��ة يف قطيعة
امل�ؤ�س�سات ��ي ،عقبة يف وج ��ه تطور هذه مع العل ��م �ستبق ��ى اخلراف ��ات والأوهام
املجتمع ��ات .الدي ��ن لي� ��س �ض ��د التطور
املتحكم ��ة يف عق ��ل املواط ��ن امل�سل ��م كما
ِ
وروح ��ه ي�صقلها الواق ��ع ال�سليم والنظم يالحظ يف هذا الزمن والع�صور ال�سابقة
الإن�ساني ��ة العادل ��ة ،ولك ��ن القائم�ي�ن و�سيك ��ون الدي ��ن حجر ع�ث�رة يف طريق
عل ��ى م�ؤ�س�سات ��ه يحاول ��ون �أن يوهموا املجتمعات لأن كهنته وجتاره والأحزاب
الآخري ��ن �أنه هك ��ذا ال يتبدل م ��ع الزمان الت ��ي ت�شكل ��ت عل ��ى توظي ��ف ن�صو�ص ��ه
و�أن ن�صو�ص ��ه ثابت ��ة �سرمدية ال حتتمل مل�صاحله ��ا ال�شخ�صي ��ة ال يري ��دون للدين
�أي ت�أويل جدي ��د وما تف�سريات و�شروح الإ�سالم ��ي �أن يخطو خط ��وة واحدة يف
ال�سابق�ي�ن من علم ��اء وفقه ��اء ومقد�سني اجت ��اه احلياة اجلديدة ،لأن حترر الدين
مقد�س ��ة كالن�صو�ص الدينية الإلهية ومن من حترر املجتمع ��ات وهذا ما �سيفقدهم
يحاول �أن يبدي ر�أي� � ًا مغاير ًا ويفكر ب�أن كل امتيازاته ��م ومكانتهم وقد�سيتهم منذ
يجعل من الن�صو�ص الإ�سالمية متحولة �أك�ث�ر م ��ن �ألف ع ��ام وحتى يومن ��ا هذا..
ويزحزحه ��ا م ��ن مكانه ��ا لتتطاب ��ق م ��ع �إنه ��ا م�ؤامرة عل ��ى الدي ��ن اال�سالمي كي
حرك ��ة املجتم ��ع املا�ضي نح ��و التحديث تنفر النا�س منه لتكون الغلبة واالنحياز
حت ��ى ت�شن علي ��ه �أق�سى حم�ل�ات التكفري يف النهاي ��ة ل�صالح الديان ��ات ال�سماوية
والزندق ��ة والإحل ��اد ويهدر دم ��ه ويقتل ،الأخ ��رى  .ورغ ��م �أن ظاه ��ر ال�صراع بني
والأع ��ذار جاه ��زة� ،ش ��ر قتل ��ة  ،وه ��ذا الغ ��رب وال�شرق اقت�ص ��ادي لكن ال يخلو
م ��ا �شج ��ع ومببارك ��ة مفت � ّ�ي امل�ؤ�س�سات من �ص ��راع دين ��ي �صليب ��ي ،اخلا�سر يف
الديني ��ة على ظهور التي ��ارات الإ�سالمية النهايةْ � ،إن بقيت الأمور هكذا ،هو الدين
وامللي�شيات املتط ّرف ��ة من قاعدة وداع�ش الإ�سالمي وجمتمعاته..
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ديلي تلغراف :هل ي�صبح "جواز
�سفر كوفيد� "19 -أمر ًا حتمي ًا؟

بلغ من العمر  80عام ًا..كتب عن القوميات والحداثة
ومفاهيم العولمة والمجتمع كما كتب عن جائحة
كورونا وت�أثيرها على المجتمع � ..صحيفة اللوموند
لقاء مع الفيل�سوف الفرن�سي الأكثر
الفرن�سية �،أجرت
ً
ً
ت�أثيرا جان لوك نان�سي جاء فيه :

 متابعة :املدى

في حوار مع الفيل�سوف الفرن�سي جان لوك نان�سي :

الغنى عن ثورة العقل ..مبواجهة جائحة كورونا
 ترجمة  :عدوية الهاليل

 بلغ ��ت م�ؤخ ��ر ًا �س ��ن الثمان�ي�ن يف خ�ض ��م جائح ��ة
عاملية مل يك ��ن من املمكن ت�صورها حتى وقت قريب.
كيف ت�شعر �إزاء ذلك ؟
�أنا �س ��عيد لأنني جنوت من الفايرو�س حتىالآن  ،لأنن ��ي �أح ��د الأ�شخا� ��ص "املعر�ض�ي�ن
خلط ��ر كب�ي�ر"  ،بالنظ ��ر �إىل عم ��ري  ،وقل ��ة
مناعت ��ي .بالطبع كنت ومازل ��ت حذر ًا للغاية.
لكن حقيقة �أنك بلغ ��ت الثمانني من العمر �أهم
بكثري من خط ��ر الفايرو�س .لأنه يجربك على
�أن ت�س� ��أل نف�س ��ك :ماذا يعني ذل ��ك؟ لقد انتهى
ب ��ي الأمر �إىل التفك�ي�ر يف �أن هذه ال�سن ترمز
�إىل ذروة احلي ��اة  .ومبعن ��ى �آخ ��ر  ،م ��ن الآن
ف�صاع ��د ًا  ،ميك ��ن اعتب ��ار �أن امل ��رء ق ��د عا�ش
وفع ��ل ما كان عليه �أن يعي�شه ويفعله .بالطبع
ال ميكنن ��ي اال�ستغن ��اء ع ��ن اال�ستم ��رار يف
العم ��ل والكتابة واال�ستك�ش ��اف ،لكنها مل تعد
ت�شب ��ه مغامرة عرب املحيطات �أو اجلبال� .إنها
بالأحرى حماولة للتوا�صل مع الفكر والعمل.

� أن ��ت �أح ��د الأ�ص ��وات الفل�س ��فية امل�ش ��هورة عاملي ًا
وم ��ن الذين عربوا عن ر�أيهم يف الو�ض ��ع االجتماعي
واالقت�ص ��ادي وال�سيا�س ��ي والوجودي اجلديد الذي
وجدنا �أنف�س ��نا فيه منذ �أن بد�أ انت�ش ��اراجلائحة  ،بعد
مرور كل هذه الأ�ش ��هر على �إع�ل�ان اجلائحة  ،ما هو
تقييمك العام للو�ضع؟
 مث ��ل اجلميع � ،أالحظ �أن انت�شار الوباء كانقوي ًا يف املكان والزمان .وبالتايل  ،مت �إحباط
العديد م ��ن ال�شكوك التي كان ��ت لدى البع�ض
يف البداي ��ة .ف�ل�ا يوج ��د نظام حماي ��ة مف�ضل
متام� � ًا �أو من ال�سهل اختياره ح�سب املواقف.
�إن ك ��ون كبار ال�سن  ،من ��ذ البداية  ،هم الأكرث
عر�ض ��ة للتهديد ي�سلط ال�ضوء على اخليارات
�أو التف�ضي�ل�ات احل�ضاري ��ة امل�ؤمل ��ة لأنها تدل
على غمو�ض ح�ضارتنا حيث تعترب الإنتاجية
والق ��درة عل ��ى اال�سته�ل�اك معاي�ي�ر اجل ��ودة
الأوىل للوج ��ود يف الع ��امل ،تليها القدرة على
ال�سم ��اح با�ستغالل الذات و�إخ�ضاعها بالعنف
التقن ��ي االقت�ص ��ادي .و�إذا كن ��ا ح�سا�س�ي�ن
جت ��اه الأ�سئل ��ة الت ��ي يثريه ��ا ه ��ذا املوقف ،
فذلك ب�سب ��ب رد الفعل ال ��ذي يجعلنا "نحرتم
احلياة الب�شري ��ة" دون �أن نكون قادرين على
التفك�ي�ر يف م ��ا ي�ب�رر ه ��ذا االح�ت�رام .وم ��ن

ث ��م  ،ف�إن ه ��ذا االحرتام الر�سم ��ي ال طائل من
ورائه ويتكي ��ف مع �إدامة جمي ��ع ال�سلوكيات
الت ��ي ت�ؤدي �إىل تفاقم ع ��دم امل�ساواة والظلم.
نح ��ن ال نعرف ملاذا يك ��ون الإن�سان حمرتم ًا ،
�أو ملاذا من املفرت� ��ض �أن تكون هناك م�ساواة
ب�ي�ن جميع الب�ش ��ر � ،أو ملاذا يج ��ب النظر �إىل
احلياة والطبيع ��ة ب�شكل عام بحذر واعتدال.
لق ��د ف�شلت الأديان الك�ب�رى يف مهمتها  ،وهي
�إعط ��اء معن ��ى للوج ��ود .وق ��د �أظه ��ر الإميان
بالتق ��دم التقني اليوم �أنه ميكن االعتماد عليه
�أكرث..
 م ��ع ظهور جائح ��ة كورونا ،الى �أي مدى يراوغنا
الم�ستقبل وبماذا يمكن �أن تتنب�أ ؟
 يف ال�سن ��وات الأخرية � ،أ�شارت التحذيراتاملتك ��ررة م ��ن العلم ��اء ح ��ول الأزم ��ة البيئية
الناجم ��ة ع ��ن الإف ��راط التقن ��ي واالقت�صادي
للمجتمع ��ات ال�صناعي ��ة والأزم ��ات املتع ��ددة
الت ��ي تقو� ��ض الدميقراطي ��ة �إىل �إمكاني ��ة
االنهيار .لذلك بدا �أن ثورة العقل ال غنى عنها
بالفع ��ل  .فبدونها  ،مل يكن م ��ن املمكن ت�صور
االنف�ص ��ال ع ��ن منط ��ق احل�س ��اب والإنت ��اج ،
مبعن ��ى �أن احل�ساب ي� ��ؤدي �إىل ترك ما يهدف

�إلي ��ه �أر�سط ��و عل ��ى �أن ��ه البح ��ث ع ��ن احلياة
اجلي ��دة  -من خالل التح�سني املدرو�س ملا هو
موجود وال�سعي وراء الزيادة والتنمية...
ه ��ذا االندف ��اع املته ��ور يف جمي ��ع جم ��االت
االقت�ص ��اد  ،وال ��ذي مي ��ز الر�أ�سمالي ��ة من ��ذ
�صعوده ��ا ورافق ��ه تزاي ��د ع ��دم امل�س ��اواة ،
عر� ��ض بق ��اء نف� ��س ه ��ذه الإن�ساني ��ة وبق ��اء
التن ��وع البيولوجي للخط ��ر ..يف الواقع  ،مل
يت ��م تقري ��ر �أي �ش ��يء م�سبق ًا  ،ولك ��ن مل يكن
م ��ن املعقول االعتقاد ب� ��أن املوت � ،إذا مل َ
نتوخ
احلذر  ،ميكن �أن يكون �أمر ًا مقبو ًال .ومع ذلك
 ،ف� ��إن الوعي بهذا اخلط ��ر والو�ضع املتدهور
يف بع� ��ض �أغن ��ى البل ��دان حم ��ل يف جوانب ��ه
�إمكاني ��ة التم ��رد واالنتفا�ض ��ة الت ��ي ي�صع ��ب
احتوا�ؤها ب�شكل متزايد ..بالن�سبة للمجهول
– يف ر�أيي  -بدا احلا�ضر  ،قا�صر ًا للغاية ،
وم ��ن املحتم ��ل �أن يكون كارثي� � ًا  ،خا�صة و�أن
اخلط ��وط العري�ض ��ة للحلول الت ��ي مت النظر
فيها لبع�ض الوق ��ت �أثبتت �أنها �صعبة  ،وغري
عملية �أي�ض ًا..لقد بدا �أفق التغيري بالن�سبة لنا
بال ��غ التعقيد وال�صعوب ��ة وك�أنه بات يرتاجع
مع اقرتابنا من الكارثة ..
عن �صحيفة اللوموند الفرن�سية

جاءت افتتاحية �صحيفة الديلي
تلغراف اللندنية بعنوان "جوازات
�سفر اللقاح تبدو فكرة مرفو�ضة،
ولكنها قد ت�صبح �أمراً حتمي ًا".
وتقول ال�صحيفة �إن بع�ض الم�ؤ�شرات
تتكهن ب�أن لقاح �أك�سفورد-
�أ�سترازينيكا قد يكون محدود
الفاعلية �ضد ال�ساللة الجنوب
�أفريقية لفايرو�س كورونا ،وهو ما قد
يمثل �أول انتكا�سة حقيقية لبرنامج
تطعيم كان نجاحه ا�ستثنائي ًا حتى
الآن ،حيث ح�صل  12مليون �شخ�ص
الآن على اللقاح في بريطانيا.

خبير من وفد "ال�صحة العالمية" يعلن عن اكت�شافات مهمة �ضمن التحقيق في من�ش�أ كورونا
�أعل ��ن �أحد �أفراد وفد منظمة ال�صح ��ة العاملية املتواجد
حالي� � ًا يف مدينة ووهان ال�صيني ��ة عن اكت�شافات مهمة
�ضم ��ن التحقيق الرامي �إىل الك�شف عن من�ش�أ فايرو�س
كورونا امل�ستجد.
و�أف ��ادت وكال ��ة "بلومب�ي�رغ" الأمريكي ��ة �أم� ��س الأول
الأح ��د �أن ع ��امل احليوان ��ات الربيط ��اين املقي ��م يف
الوالي ��ات املتح ��دة ،بي�ت�ر دازاك ،وهو م ��ن  10خرباء
م�ستقل�ي�ن �ضمن الوفد ،فند يف ح ��وار �أجراه معها عرب
تطبيق "زوم" "الفر�ضي ��ة املختربية" التي تن�ص على
�أن الفريو� ��س  SARS-CoV-2ت�س ��رب م ��ن معه ��د
ووهان لعلوم الفايرو�سات ال ��ذي يدر�س الفايرو�سات
التاجية التي يعود من�ش�أها �إىل اخلفافي�ش.
و�أتيح خل�ب�راء ال�صحة العاملية زيارة هذا املعهد ولقاء
امل�س�ؤول فيه الذي كان يعمل على مدى عقود على جمع

عين ��ات تل ��ك الفايرو�س ��ات ودرا�سته ��ا ،واالطالع على
نتائج هذه البحوث و�أوائل حاالت الإ�صابة بكورونا.
و�أ�ش ��ار دازاك �إىل �أهمي ��ة زي ��ارة اخل�ب�راء �إىل �س ��وق
ووهان للم�أكوالت البحرية التي تعد مكان ًا رمبا حتول
الفايرو�س فيه من احليوانات �إىل الب�شر.
و�أو�ض ��ح الع ��امل �أن البح ��وث الالحق ��ة ك�شف ��ت حاالت
�إ�صاب ��ة وقع ��ت قبل تف�ش ��ي الفايرو� ��س يف ال�سوق ،ما
يفن ��د الفر�ضي ��ة القا�ضي ��ة ب�أنه ��ا من�ش� ��أ كورون ��ا ،لكن
املحقق�ي�ن الدوليني متكنوا م ��ن اكت�شاف "دالئل مهمة"
ت�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى دور ال�س ��وق يف اجلائحة .وقال
دازاك �إن �أف ��راد الوف ��د انق�سموا �إىل ث�ل�اث جمموعات
تعمل عل ��ى درا�سة دور احليوان ��ات املحتمل يف ظهور
كورونا ،وط ��رق تف�شي الع ��دوى ،والعين ��ات البيئية،
م�ضيف� � ًا �أن جه ��ود املهم ��ة ترتك ��ز الآن عل ��ى جمع هذه

اال�ستك�شافات .ولفت الع ��امل �إىل �أن "اخلرباء يعلمون
الآن م ��ا مل يعلم ��وا يف البداية ،وه ��ذا �أن هناك العديد
من املر�ضى الذي مل تظهر لديهم �أعرا�ض �إ�صابة �إطالق ًا
�أو كانت ه ��ذه الأعرا�ض خفيفة ،م�ؤك ��دا �أن العمل جار
من �أجل حتديد عدد ه�ؤالء املر�ضى يف ال�صني وتاريخ
�إ�صابتهم.
و�أع ��رب الباحث ع ��ن �أمله يف �أن ي�صبح ه ��ذا التحقيق
نقط ��ة حمورية يف جهود تخفيف �آث ��ار اجلائحة ومنع
وق ��وع جوائ ��ح جدي ��دة يف امل�ستقبل .وق ��ال دازاك �إن
الفريو�س ��ات تن�ش� ��أ بط ��رق معقدة ومتث ��ل متابعة هذه
العملي ��ة مهمة �صعبة قد ت�ستغ ��رق وقت ًا طوي ًال ،وتابع:
"م ��ا ر�أيته ي�ؤكد يل �أن هناك بع�ض الدالئل احلقيقية
م ��ن �ش�أنها ت�سليط ال�ض ��وء على ما ح�صل ،و�آمل يف �أن
ن�ستطيع تقدمي تف�سري را�سخ يف ختام هذه الزيارة".

 9لقاحات لتح�صني الب�شرية من كورونا
بد�أت حمالت التطعيم بعدد من اللقاحات الم�ضادة لفيرو�س
كورونا ،بعد �إعالن فاعليتها بن�سب كبيرة متفاوتة ،فى حين
ت�ستعد لقاحات �أخرى للخروج للنور عقب الو�صول للتجارب
ال�سريرية فى مراحلها النهائية ،كما تم ال�سماح لبع�ض
اللقاحات ال�ستخدامها في حاالت الطوارئ في بلدان مختلفة،
ما يعني �أنه يمكن �إعطاء اللقاحات للجمهور بينما يوا�صل
مطوروها جمع البيانات حول �سالمتها وفعاليتها� ،إذا ا�ستوفوا
جميع المعايير الالزمة ،يمكن الموافقة على هذه اللقاحات
بالكامل في الم�ستقبل ،وقد تمت الموافقة عليها بالفعل في
بع�ض الأماكن ،وفي خالل التقرير ن�شر ب�شبكة فوك�س نيوز
ً
دليال �سريع ًا للقاحات فايرو�س كورونا الم�ستخدمة
الأميركية
الآن في جميع �أنحاء العالم.

 - 1فايزر  -بيونتك
تو�صل ��ت درا�س ��ة �أمريكي ��ة �إىل �أن اللق ��اح ال ��ذي
طورت ��ه �شرك ��ة فاي ��زر و�شرك ��ة التكنولوجي ��ا
احليوي ��ة الأملاني ��ة بيونت ��ك  BioNTechفع ��ال
بن�سب ��ة  95٪يف الوقاي ��ة م ��ن فايرو� ��س
كورون ��ا ،يت ��م �إعط ��اء اللق ��اح على
جرعت�ي�ن ،كل ثالث ��ة �أ�سابي ��ع
عل ��ى ح ��دة ،ويج ��ب تخزينه يف
درجة ح ��رارة �أقل م ��ن  94درجة
فهرنهايت (ناق�ص  70درجة
مئوية) .
كم ��ا ت�ستخ ��دم

وتقول ال�صحيفة �إن العلماء ي�سعون لتعديل اللقاح
جلعله �أكرث ق ��درة على مكافحة الطف ��رات ،لكن ذلك
غري متوقع قبل اخلريف.
وت ��رى ال�صحيفة �أنه نظ ��ر ًا لأن كوفيد� -19سيكون
مر�ض� � ًا متوطن� � ًا يف بريطاني ��ا ،ف� ��إن الإ�صاب ��ة ب ��ه
�ست�ستم ��ر ل�سنوات عديدة قادم ��ة و�سيحتاج النا�س
�إىل التطعيمات كل عام.
وتقول ال�صحيفة �إن فعالية اللقاحات املختلفة تعزز
اجل ��دل املتزايد حول م ��ا �إذا كان يجب �أن يُطلب من
الأ�شخا� ��ص امتالك "جواز �سف ��ر" يُظهر �أنهم تلقوا

اجلرعةجزيئي� � ًا ي�سم ��ى  mRNAكقاعدة
له ��ا( جزيئ ��ي للحم� ��ض الن ��ووي) عل ��ى
تعليمات لبناء بروتينات معينة ؛ يف هذه
احلال ��ة ي�صبح mRNAيف رم ��وز اللقاح
لربوت�ي�ن الفايرو�س التاج ��ي ،وهي بنية
تلت�ص ��ق ب�سط ��ح الفايرو� ��س وت�ستخ ��دم
لإ�صابة اخلالي ��ا الب�شرية ،مبجرد دخول
اللق ��اح �إىل اجل�س ��م  ،يوج ��ه اللق ��اح
اخلالي ��ا الب�شري ��ة لبناء ه ��ذا الربوتني،
ويتعل ��م اجله ��از املناعي التع� � ّرف عليه
ومهاجمته.
- 2مودرنا
اللق ��اح ال ��ذي طورت ��ه �شرك ��ة
التكنولوجي ��ا احليوي ��ة الأمريكي ��ة
مودرنا واملعهد الوطن ��ي للح�سا�سية والأمرا�ض
املعدي ��ة ( )NIAIDي�ستخ ��دم �أي�ض� � ًا mRNA
ك�أ�سا� ��س له ويقدر �أن ��ه فعال بن�سب ��ة  94.5٪يف
الوقاية م ��ن كورونا مثل لقاح فاي ��زر -بيوانتك،
يت ��م ت�سليم ��ه على جرعت�ي�ن ،ولكن
يت ��م �إعط ��اء اجلرع ��ات �أربعة
�أ�سابيع ،بد ًال من ثالثة،
الف ��رق الآخ ��ر
ه ��و �أن
لق ��اح موديرن ��ا ميك ��ن
تخزين ��ه يف درج ��ة ح ��رارة
�سالب  4فهرنهايت (ناق�ص  20درجة
مئوية) ،ب ��د ًال من طلب التجمي ��د العميق
مثل لقاح فايزر.
كم ��ا �سمح ��ت �إدارة الغ ��ذاء وال ��دواء الأمريكي ��ة
با�ستخ ��دام لق ��اح مودرن ��ا يف ح ��االت الطوارئ
ووكالة الأدوية الأوروبية ،وا�ستخدام اللقاحات
يف ح ��االت الط ��وارئ يف كان ��ون الث ��اين ،وفق� � ًا
ل�صحيفة التاميز.
�- 3أك�سفورد � -أ�سرتازينيكا
يعت�ب�ر اللق ��اح ال ��ذي طورت ��ه جامع ��ة �أك�سفورد
و�شركة الأدوي ��ة �أ�سرتازينيكا فع ��ال بنحو 70٪
يف الوقاي ��ة م ��ن فايرو� ��س كورونا ،وق ��د �أثبتت

البحري ��ن وال�ص�ي�ن وم�صر ب�شكل
كامل على اللقاح ودول �أخرى.

التجارب ال�سريرية �أنه فعال منذ اجلرعة الأوىل.
وك�شف ��ت التج ��ارب ع ��ن �أن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن
�أعط ��وا جرعت�ي�ن كاملتني ،متباعدت�ي�ن  28يوم ًا،
كان اللق ��اح فع � اً�ال بن�سبة 62٪؛ �أم ��ا �أولئك الذين
�أعط ��وا ن�ص ��ف جرع ��ة متبوع ��ة بجرع ��ة كاملة،
كان اللق ��اح اً
فعال بن�سب ��ة  ،٪ 90وفق ًا للتحليالت
املبك ��رة ،ومع ذل ��ك ،ف�إن امل�شارك�ي�ن يف التجارب
ال�سريرية الذين ح�صلوا على ن�صف جرعة فعلوا
ذلك ع ��ن طريق اخلط� ��أ ،وت�ساءل بع� ��ض العلماء
عما �إذا كانت هذه النتائج املبكرة متثيلية.

 - 5كان�سينو
ط ��ورت كان�سين ��و بيولوجيك� ��س
ال�صيني ��ة للقاح ��ات CanSino
 ،Biologicsبالتع ��اون م ��ع معهد
بكني للتكنولوجيا احليوية ،لقاح ًا
ل� �ـ فايرو� ��س كورون ��ا با�ستخ ��دام
فايرو� ��س ُغ ��دي �ضعي ��ف ،ي�صي ��ب
الب�ش ��ر ب�ش ��كل طبيع ��ي وال ت ��زال
التج ��ارب ال�سريرية م ��ع اللقاح يف
مراحلها الأخ�ي�رة جارية ،وفعاليتها
غ�ي�ر معروف ��ة بع ��د تعاط ��ى احلقنة
بجرعة وحيدة.
ط ��ورت ال�شرك ��ة ال�صيني ��ة �سينوفاك
بيوتيك لقاح� � ًا من ن�سخة معطل ��ة من فايرو�س
كورون ��ا� ،أف ��ادت � Live Scienceساب ًق ��ا ب� ��أن
اللق ��اح ،يعط ��ى على جرعتني بف ��ارق  14يوم ًا،
�سمح ��ت ال�صني با�ستخ ��دام اللق ��اح يف حاالت
الطوارئ ،يف  12كانون الثاين� ،أعلن باحثون
من معهد بوتانتان ،مركز الأبحاث البيولوجية
حي ��ث �أجريت التجارب� ،أن مع ��دل الفعالية هو
 ،50.4٪ب�ش ��كل عام ،بنا ًء على �أحدث البيانات،
ح�سبما ذكرت بي بي �سي نيوز.

� - 4سينوفارم
طورت �شركة �سينوف ��ارم ،واملجموعة ال�صينية
الوطني ��ة لل�صناع ��ات الدوائية اململوك ��ة للدولة،
ومعه ��د بك�ي�ن للمنتج ��ات البيولوجي ��ة لقاح� � ًا
م�ض ��اد ًا لفايرو� ��س كورونا غري ن�ش ��ط ،ما يعني
ن�سخ ��ة معدل ��ة م ��ن  SARS-CoV-2ال ميك ��ن
تكراره ��ا ،و�أعلنت �سينوف ��ارم �أن اللقاح امل�سمى
 ، BBIBP-CorVفع ��ال بن�سبة تزيد على ،79٪
وف ًق ��ا للبيانات الأولي ��ة من التج ��ارب ال�سريرية
يف املراح ��ل املت�أخ ��رة  -وم ��ع ذل ��ك ،مل تن�ش ��ر
ال�شركة البيانات املذكورة ،كما �سمحت الإمارات
العربي ��ة املتحدة با�ستخدام لق ��اح �سينوفارم يف
ح ��االت الط ��وارئ يف �أيل ��ول املا�ضي ث ��م وافقت
بالكام ��ل على اللقاح يف كانون الأول ،كما وافقت

 - 6كوفاك�سني
مت تطوي ��ره بوا�سط ��ة به ��ارات للتكنولوجي ��ا
احليوي ��ة ،واملجل�س الهن ��دي للأبحاث الطبية،
وه ��و لق ��اح معط ��ل ،وه ��و �أح ��د �أق ��دم الط ��رق
امل�ستخدم ��ة يف تطعي ��م النا� ��س ،وي�ستخ ��دم
الفريو�س ��ات املعطل ��ة لتحفي ��ز اال�ستجاب ��ة
املناعي ��ة ،ويت ��م تناول ��ه على جرعت�ي�ن وميكن
تخزينه يف الثالجة ،وب ��د�أت احلكومة الهندية
يف ا�ستخ ��دام ه ��ذا يف حمل ��ة اللق ��اح وتخطط
ملنح فجوة � 4أ�سابيع بني جرعتني ،و�ست�شرتي
الهن ��د  5.5ملي ��ون جرع ��ة و 1.65ملي ��ون
�ستك ��ون جماني ��ة و�سيت ��م �ش ��راء  3.85مليون
جرع ��ة املتبقي ��ة بتكلف ��ة  295روبي ��ة با�ستثناء
ال�ضرائب.

اللقاح .وهذا بدوره ي� ��ؤدي �إىل الت�سا�ؤل� :أي لقاح
يجب احل�صول عليه؟ وه ��ل تعترب بع�ض اللقاحات
�أكرث قبو ًال من غريها؟
ويف ت�صري ��ح للوزير الربيطاين امل�س�ؤول عن ن�شر
اللقاح يف بريطانيا ،ناظم الزهاوي ،قال �إن اململكة
املتح ��دة لي� ��س لديها �أي ني ��ة ال�ستخ ��راج جوازات
�سفر للقاح كورون ��ا ،مو�ضح ًا �أن اللقاح ما زال غري
�إلزام ��ي يف بريطاني ��ا ،ومرجح� � ًا �أن ي�صب ��ح لق ��اح
كوفيد� -19سنوي ًا ،مثل الأنفلونزا املو�سمية.
و�أ�ض ��اف الزهاوي" :هناك عدة �أ�سباب لعدم منحنا
جوازات �سفر اللقاح .اللقاح ��ات لي�ست �إلزامية يف
هذا البلد .كما قال بوري�س جونو�س للربملان ،فهذه
لي�س ��ت الطريق ��ة التي نفعل بها الأ�شي ��اء يف اململكة
املتح ��دة .نحن نقر بالأمور من خ�ل�ال التن�سيق ،ما
زلنا ال نعرف ما هو ت�أثري اللقاحات على التنقل".
و�أ�ض ��اف �أن "جواز �سف ��ر للقاح �سيك ��ون متييزي ًا.
بالطبع لديك دليل على تلقيك اللقاح من قبل طبيبك.
و�إذا طلب ��ت جهات �أخرى تقدمي دليل على ذلك .فهذا
الأمر يع ��ود �إىل تلك البل ��دان .لق ��د �أعطينا اجلرعة
الأوىل ل� �ـ  11.5ملي ��ون �شخ� ��ص .ولي� ��س لدينا �أي
خطة ال�ستخدام جواز �سفر لقاح".
كم ��ا �أك ��د الوزي ��ر الربيط ��اين يف ت�صريح ��ه �أن ��ه
م ��ن املحتم ��ل ج ��د ًا احل�ص ��ول عل ��ى جرع ��ة معززة
وتطعيم ��ات �سنوية للقاح كوفي ��د -19يف بريطانيا
ملواجهة الفايرو�س املتحور.
الزه ��اوي �أ�ض ��اف:
"ن ��رى كث�ي�ر ًا عل ��ى
الأرج ��ح تعزي ��ز ًا
�سنوي� � ًا للق ��اح �أو
تعزي ��ز ًا يف اخلري ��ف
للق ��اح ث ��م تعزي ��ز ًا
�سنوي ًا ،وهي الطريقة
الت ��ي نتعام ��ل به ��ا مع
لقاح ��ات الإنفلون ��زا،
�أن ��ت تنظ ��ر �إىل ن ��وع
متغ�ي�ر م ��ن الفايرو� ��س
ينت�ش ��ر ح ��ول الع ��امل،
�أن ��ت تنت ��ج ب�سرع ��ة
نوع� � ًا خمتلف ًا م ��ن اللقاح
وم ��ن ثم تب ��د�أ يف تطعيم
وحماي ��ةالأم ��ة".
و�أودى فايرو� ��س كورون ��ا بحي ��اة مليونني و310
�آالف و� 234شخ�ص� � ًا عل ��ى الأقل يف العامل منذ ظهر
يف ال�صني يف كان ��ون �أول  ،2019بح�سب ح�صيلة
�أعدتها "فران�س بر�س" ،الأحد ،ا�ستناد ًا �إىل م�صادر
ر�سمية.
ومت ت�سجي ��ل �أك�ث�ر م ��ن  105مالي�ي�ن و� 750ألف� �اً
و� 940إ�صاب ��ة بالفايرو�س ،بينما تعافى  64مليون ًا
و� 417ألفا و� 600شخ�ص على الأقل.
وت�ستن ��د ه ��ذه الأرق ��ام �إىل الأع ��داد اليومي ��ة التي
توفره ��ا ال�سلط ��ات ال�صحي ��ة ل ��كل بل ��د ،وت�ستثني
عملي ��ات �إع ��ادة التقيي ��م الت ��ي جتريه ��ا الحق ��ا
هيئ ��ات �إح�صاء ،كما ح�ص ��ل يف رو�سي ��ا و�إ�سبانيا
وبريطانيا.

� - 7سبوتنيك v

طور معهد �أبحاث تابع لوزارة ال�صحة الرو�سية
لقاح� � ًا مر�شح ًا لفريو�س كورونا ي�سمى �سبوتنيك
 ،Vيف �إ�ش ��ارة �إىل �أول قم ��ر �صناع ��ي يف العامل،
ومت �إطالق ��ه خ�ل�ال �سب ��اق الف�ض ��اء ،ح�سبم ��ا
ذك ��رت � Live Scienceسابق� � ًا ،ويحتوي اللقاح
عل ��ى نوع�ي�ن م ��ن فريو�سات ال�ب�رد ال�شائع ��ة� ،أو
فريو�سات ُغدي ��ة ،مت تعديلهما بحيث ال يتكاثران
يف الب�شر ،حتتوي الفريو�سات املعدلة �أي�ض ًا على
جينات ترمز لربوتني الفايرو�س التاجي.
منح ��ت رو�سي ��ا "املوافق ��ة التنظيمي ��ة" للق ��اح
�سبوتني ��ك  Vال ��ذي مت تطوي ��ره بوا�سط ��ة معهد
فيكت ��ور ،وه ��و مركز �أبح ��اث بيولوجي ��ة رو�سي
يحتوي اللق ��اح على ببتيدات الفايرو�س التاجي،
وهي �أج ��زاء �صغرية من الربوتين ��ات املوجودة
يف الفايرو� ��س ،مثل �سبوتني ��ك  ،Vح�صل اللقاح
عل ��ى املوافق ��ة يف رو�سي ��ا قب ��ل �إج ��راء جت ��ارب
�سريري ��ة وا�سعة النط ��اق .حت ��ى الآن ،فعاليته ال
تزال غري معروفة.
 - 8كوفي�شيلد
مت تطوي ��ر لق ��اح كوفي�شيل ��د بوا�سط ��ة جامع ��ة
�أك�سف ��ورد و�شرك ��ة الأدوي ��ة ال�صيدالنية الكربى
�أ�سرتازيني ��كا ،بالتع ��اون م ��ع معه ��د �س�ي�روم يف
الهن ��د ،وهو لقاح ناق ��ل تقلي ��دي ،وبالتايل ميكن
�أن يك ��ون �أبط� ��أ وم ��ع ذلك ،من امله ��م احلفاظ على
ا�ستق ��راره مل ��دة �ستة �أ�شه ��ر عند درج ��ات حرارة
الثالجة القيا�سية ،من املفرت�ض �أن يتم تناوله يف
جرعتني بفا�صل �أربعة �أ�سابيع على الأقل.
 - 9كورونا فاك
يعت�ب�ر لقاح كورونا ال�صيني "كورونا فاك" الذي
طورته �شرك ��ة  Sinovac Biotechفعا ًال بن�سبة
 78٪يف مرحلة مت�أخرة من التجارب التي �أجريت
يف الربازيل ،و�أنه منع متام ًا امل�ضاعفات ال�شديدة
لكورون ��ا ،وت�ستعد الربازيل و�إندوني�سيا ،اللتان
لديهم ��ا �أكرب عدد م ��ن حاالت كورون ��ا يف �أمريكا
الالتيني ��ة وجن ��وب �شرق ��ي �آ�سي ��ا عل ��ى التوايل،
لطرح اللقاح امل�سمى  ،CoronaVacهذا ال�شهر
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اقــــرأ

ظل �شيخ فال�سفة علم النف�س
"فرويد" م�صر ًا �إىل �آخر يوم
يف حياته على تق�سيم حالتنا
احلياتية �إىل ثالثة �أق�سام:
ما قبل الوعي ،ثم الوعي ،ثم
الالوعي ..ولو ت�سنى له �أن
يعي�ش بيننا اليوم لتحدث عن
حالة مابعد الالوعي التي ت�صيب
معظم " جهابذة " ال�سي�سة يف
بالد الرافدين  ،وهم يتحدثون
عن ملفات مثل النزاهة والف�شل
الأمني وتبديد الرثوات و�إق�صاء
الكفاءات .لعل �أ�سو�أ فعل ميكن
�أن يقوم به امل�س�ؤول هو ممار�سة
�إنكار الواقع وعدم االعرتاف
باحلقيقة..
حالة "الإنكار" التي ميار�سها
معظم �سا�ستنا وم�س�ؤولونا
"الأفا�ضل" ،هي ظاهرة لي�ست
وليدة املرحلة الراهنة ولكنها
واحلمد لله تر�سخت منذ عقود..
حتى وجدنا م�س�ؤو ًال مهمته
متابعة ملفات الف�ساد يخرج
علينا بكل �صالفة ليقول "ماكو"،
"ال ف�ساد حقيقي ًا يف العراق بل
�أ�شكال ب�سيطة من الر�شوة يف
الدوائر اخلدمية".
من هو احلرامي ومن هو النزيه؟
�س�ؤال يحريين كلما طالعت
ت�صريحات لكبار امل�س�ؤولني
تتحدث عن حماربة الف�ساد
الإداري واملايل وتدعو التخاذ
�إجراءات حا�سمة حتد من
انت�شاره ،واملعركة مع الف�ساد
مل تبد�أ اليوم ولن تنتهي اليوم
�أي� ًضا ،فما دام هناك مال �سائب
�ستجد الل�صو�ص يحومون
حوله ،بل يذهب البع�ض �إىل
�إ�صدار فتاوى تبيح �سرقة املال
العام باعتبار �أن القائمني عليه ال
تهمهم م�صلحة النا�س ،ف�شاهدنا
ولأول مرة م�ست�شفيات ُت�سرق
ومدار�س وم�ؤ�س�سات حكومية
ُتنهب.
املواطن يت�ساءل ملاذا �أنتجت
حكوماتنا وزراء فا�سدين؟ ،ملاذا
�أ�صبحت النزاهة حالة ا�ستثنائية
�أ�صحابها �شواذ ومروجوها و�إن
وجدوا ف�إنهم اليعدون �سوى
حاالت ا�ستثنائية.
ممار�سة ال�سرقة �أ�صبحت �أمر ًا
طبيعي ًا ما دام امل�س�ؤول ال يحا�سب
و�أق�صى ما يتعر�ض له الإقالة مع
حفظ حقوقه التقاعدية  ،وزراء
وم�س�ؤولون �سرقوا من مال البلد
�أكرث من ميزانيات دول اجلوار
جمتمعة وغادروا من غري �أن
يُقت�ص منهم ،و�أكل الفا�سدون من
�أموال النا�س ما مل ت�أكله �شعوب
�أفريقيا جمتمعة ،لأول مرة يف
تاريخ النظم ال�سيا�سية جند �سا�سة
يغادرون البلد حال ف�شلهم يف
احل�صول على من�صب جديد ،فما
الذي يبقيهم و�أموالهم وق�صورهم
وم�شاريعهم يف اخلارج؟!  .كانت
م�شكلة بع�ض مدعي ال�سيا�سة،
العثور على �سكن منا�سب و�إذا
بهم اليوم بعد دخول احلكومة
والربملان ميلكون الق�صور
وال�شقق يف لبنان ودبي ولندن.
تخيلوا لو �أن م�س�ؤو ًال عراقي ًا
اتهم بالف�ساد و�سرقة املال
العام ،ماذا كان �سيفعل؟ حتم ًا
�سي�صف متهميه "باجلوكرية "
وب�أنهم يريدون ت�سليم العراق
�إىل االمربيالية  ،و�أن هناك
خمطط ًا تقوده ال�صهيونية ومعها
القوى املدنية لت�شويه �سمعته،
باق يف
ول�صرخ ب�صوت ٍ
عال �أنه ٍ
من�صبه �إر�ضا ًء للجماهري التي
ال تنام� ،إال وهي ت�ضع �صورته
حتت الو�سادة .هذه هي احلالة
العراقية التي �سيعجز عن �إيجاد
تف�سري لها حتى " املرحوم "
فرويد نف�سه.

�أبطال جمهولون
�ص ��در عن دار املدى كت ��اب "�أبطال جمهول ��ون" ت�أليف �أريك
دورت�ش ��ميد م�ؤل ��ف الكتاب ال�ش ��هري "دور ال�ص ��دفة والغباء
يف تغي�ي�ر جم ��رى التاري ��خ" ،والكتاب يتح ��دث عن بع�ض
الرجال والن�س ��اء الذين خاطروا بحياتهم ،وعن �ش ��جاعتهم
يف مواجهة حتديات مذهلة ،وحول طبيعة ال�ص ��دفة ،حول
الظل ��م الكب�ي�ر ال ��ذي يتعر� ��ض له بع� ��ض اال�ش ��خا�ص حني
يتم جعل امل�آ�س ��ي الت ��ي واجهتهم من ا�س ��رار الدولة ،حول
االحداث امل�أ�ساوية ،والروايات املتعددة للحقيقة ..الكتاب
ترجمة احمد الزبيدي.

ع�����امل ف�������ض���اء ي�����ؤك����د :خم���ل���وق ف�����ض��ائ��ي زار الأر���������ض ع�����ام 2017
قد يكون اكت�شاف �شكل ذكي للحياة خارج
كوكبنا التحوّ ل الأكرب يف م�سار الب�شرية،
لك ��ن ماذا لو ق ��رر العلماء ب�ش ��كل جماعي
جتاه ��ل الأدلة التي ت�ش�ي�ر �إىل ذلك؟ هكذا
يب ��د�أ كتاب جدي ��د لعامل فلك ب ��ارز يجادل
ب�أن �أب�س ��ط و�أف�ض ��ل تف�س�ي�ر للخ�صائ�ص
غ�ي�ر العادية جل�س ��م م ّر ب�ي�ن النجوم عرب
نظامن ��ا ال�شم�س ��ي ع ��ام  2017ه ��و �أنه ��ا
كان ��ت تقني ��ة من ت�ص ��ميم كائن ف�ض ��ائي،
وفقا لوكالة ال�صحافة الفرن�سية.
ه ��ل يبدو الأم ��ر غريبا؟ يق ��ول العامل �آيف
ل ��وب �إن
ح

ول العا

لم

الأدل ��ة تثبت خ�ل�اف ذلك ،وه ��و مقتنع �أن
�أقران ��ه يف املجتمع العلم ��ي غارقون جد ًا
يف التفك�ي�ر اجلماع ��ي لدرج ��ة �أنه ��م غري
م�س ��تعدين للج ��وء �إىل مبد�أ ن�ص ��ل �أوكام
(طريق ��ة للتفك�ي�ر والتحليل واال�س ��تنتاج
الب�سيط من دون الغو�ص يف التعقيدات).
وق ��ال الع ��امل يف مقابلة بتقني ��ة الفيديو:
"فك ��رة �أنن ��ا فري ��دون ومتمي ��زون ه ��ي
غ ��رور" ،وتابع" :النهج ال�ص ��حيح هو �أن
تك ��ون متوا�ض ��عا وتقول ل�س ��نا مميزين،
هناك الكثري م ��ن الثقافات الأخرى ونحن
نحتاج فقط �إىل العثور عليها".
وتن ��اول ل ��وب ( 58عام ��ا) نظريت ��ه
املتعلق ��ة بالكائ ��ن الف�ض ��ائي "�أومواموا"
(امل�س ��تطلِع بلغ ��ة ه ��اواي) يف كت ��اب

"�إك�سرتاتري�س�ت�ريل :ذي فري�س ��ت �ساين
�أوف �إينتليجنت اليف بيوند �إيرث".
واحلقائ ��ق ه ��ي عل ��ى النحو الت ��ايل ،يف
ت�ش ��رين الأول  ،2017الح ��ظ علماء الفلك
وجود ج�س ��م يتحرك ب�س ��رعة كبرية ،ومل
يك ��ن ممكن ��ا �إال �أن يكون ق ��د �أتى من جنم
�آخ ��ر ،وهي �أول حالة م�س ��جلة لدخيل بني
النجوم.
مل يبد �أنها �صخرة عادية لأنه بعد انطالقها
ح ��ول ال�ش ��م�س ،ت�س ��ارعت وانحرفت عن
امل�سار املتوقع مدفوعة بقوة غام�ضة.
ّ
وميكن تف�س�ي�ر ذلك ب�سهولة �إذا كان مذنبا
يطرد الغ ��از واحلطام ،لك ��ن مل يكن هناك
دليل مرئي على عملي ��ة "�إطالق الغازات"
هذه.

علماء :الهاتف النقال والر�سائل الفورية قد تزيد
التوتر يف ظل كورونا

�أجنلينا جويل

تبيع لوحة ر�سمها
ون�ستون ت�شر�شل

يف �أوق ��ات الأزم ��ات ،ين�ص ��ح بع�ض
اخل�ب�راء الأ�ش ��خا�ص بزي ��ادة
التوا�ص ��ل م ��ع غريه ��م لتقلي ��ل
توترهم وحت�س�ي�ن حالتهم النف�سية،
وه ��و الأمر ال ��ذي حدث بعد تف�ش ��ي
فايرو� ��س كورونا
ا مل�س ��تجد
و تطبي ��ق
ع ��دد من

البل ��دان لإج ��راءات �إغ�ل�اق �ص ��ارمة
ملواجهته ،حيث �أكد اخلرباء م�ؤخر ًا
�أهمية ا�س ��تخدام تطبيقات الدرد�شة
والرتا�س ��ل حفاظ� � ًا عل ��ى ال�ص ��حة
العقلية.
ولك ��ن رغم ذلك ،فقد ح ��ذر عدد من
العلم ��اء من �أن ه ��ذه التطبيقات

تبيع املمثلة �أجنلينا ج��ويل اللوحة الوحيدة التي
ر�سمها رئي�س ال��وزراء الربيطاين الأ�سبق ،ون�ستون
ت�شر�شل ،خالل احلرب العاملية الثانية ،ومن املتوقع �أن
ي�صل �سعر العمل �إىل  3.4مليون دوالر يف املزاد.
ور�سم ت�شر�شل اللوحة يف مدينة مراك�ش باملغرب
بعد ح�ضور م�ؤمتر ال��دار البي�ضاء يف يناير /كانون
الثاين من عام  ،1943و�أهداها �إىل الرئي�س الأمريكي،
فرانكلني روزفلت .وا�شرتى املمثل براد بيت اللوحة
يف ع��ام  2011م��ن متجر التحف ال��راق�ي��ة "M.S.
 "Rauمن �أجل جويل ،وف ًقا مل�صدر مطلع على عملية
البيع .وانف�صل الثنائي يف عام  2016بعد عامني من
ال��زواج .كانت هدية من براد بيت ..ور�سم ت�شر�شل
ال�ل��وح��ة يف الأ� �ص��ل بعد ف�ترة وج �ي��زة م��ن القمة
اخلا�صة باحلرب ،والتي �صاغ خاللها ت�شر�شل
مع روزفلت املرحلة التالية من �سرتاتيجيتهما
لهزمية �أملانيا النازية .ووج��دت اللوحة
طريقها يف النهاية �إىل جمموعة جويل
للأعمال الفنية ،و�سيتم بيعها هذا العام.
ي �ت�راوح ال���س�ع��ر املُ �ق��در ل�ل��وح��ة بني
مليوين دوالر و 3.4مليون دوالر.

 كريم الر�سام
الفنان المو�سيقي احتفى به منتدى
بيتنا الثقافي بمنا�سبة ح�صوله على
�شهادة الدكتوراه ،في جل�سة ح�ضرها
ج �م �ه��ور ،اداره� ��ا المو�سيقي جمال
ال�سماوي ،ال��ذي ابتد�أ ب�سرد م�سيرة
المحتفى به قائال :ب��د�أ حياته الفنية
من خالل برنامج ركن الهواة 1979
ول��ه العديد م��ن االغ�ن�ي��ات التي نالت

ق ��د ت�أت ��ي بنتائ ��ج عك�س ��ية وتزي ��د
م ��ن توت ��ر الأ�ش ��خا�ص ،وذل ��ك يف
تقرير ن�ش ��رته �ش ��بكة "بي بي �س ��ي"
الربيطانية.
وا�س ��تطلع التقري ��ر �آراء ع ��دد م ��ن
املواطنني الربيطاني�ي�ن الذين قالوا
�إن ��ه عندم ��ا ب ��د�أ الإغ�ل�اق لأول م ��رة

يف مار� ��س (�آذار) ،كانت الدرد�ش ��ات
اجلماعية والر�سائل الفورية مبثابة
�ش ��ريان حي ��اة بالن�س ��بة له ��م ،حيث
�س ��اعدتهم على التوا�ص ��ل م ��ع الأهل
والأ�صدقاء خالل الأزمة.
ولكن مع ا�ستمرار الوباء� ،أكد �أولئك
الأ�ش ��خا�ص �أن الر�س ��ائل الفوري ��ة
زادت م ��ن توتره ��م بد ًال م ��ن تقليله،
نتيجة ملعاناتهم من حالة �أطلق عليها
العلم ��اء ا�س ��م "احلم ��ل االجتماع ��ي
الزائد" .و�أو�ض ��ح العلماء �أن �شعور
ال�ش ��خ�ص ب�أن عليه ال ��رد فوري ًا على
الر�س ��ائل ال ��واردة يف تطبيق ��ات
الرتا�س ��ل ومن�ص ��ات الدرد�ش ��ة
اجلماعية يجعله ي�شعر بالتوتر.
ويف ح ��ال ع ��دم ال ��رد الف ��وري ،ف�إن
�ش ��عوره ب�أن لديه ع�ش ��رات الر�سائل
الت ��ي مل يقر�أه ��ا يزي ��د م ��ن توت ��ره
�أي� ًضا.

�سيلني ديون تدعم �ألبوم ابنها الأول
�س ��يلني دي ��ون
لي�س ��ت زوج ��ة
وفي ��ة لزوجه ��ا
املنتج املو�س ��يقي الكندي
م ��ن �أ�ص ��ول لبناني ��ة الراح ��ل رينيه
�أجنلي ��ل فح�س ��ب بل ه ��ي �أي�ض� � ًا �أم
حمبة مثالية ،و�سعادتها ال تو�صف
ح�ي�ن ت�ش ��هد جن ��اح ابنه ��ا الأك�ب�ر
رينيه ت�ش ��ارلز �أجنليل الفني �أمام
عينيه ��ا وت�ش ��ارك يف دع ��م �أجمل
�أعماله الفنية الناجتة عن جينات

منحتها الفر�ص ��ة الأوىل من ��ذ  20عام ًا
لأن ت�س ��مع كلمة "ماما" للم ��رة الأوىل
يف حياته ��ا ،و�أ�ض ��افت قائل ��ة" :حتقق
حلم ��ي وتغ�ي�رت حياتن ��ا للأب ��د ،م ��ن
ال�ص ��عب �أن �أ�ص ��دق ب� ��أن عقدي ��ن م ��ن
الزمن قد انق�ضيا".
و�أ�ض ��افت�" :أن ��ت حتمل لون ال�س ��ماء
يف عيني ��ك ،ونف� ��س الل ��ون الأزرق هو
ل ��ون حبنا� ،إذهب �إىل هناك واحت�ض ��ن
احلياة ،وتذك ��ر �أال تتوقف عن الإميان
والثقة بنف�سك ،لأنني �أثق بك".

مو�سيقية �إبداعية ورثها عنها بامتياز.
احتفل ��ت �س ��يلني دي ��ون يف الأ�س ��بوع
املا�ض ��ي بعي ��د مي�ل�اد ابنه ��ا الأك�ب�ر
رينيه ت�ش ��ارلز �أجنليل الع�ش ��رين ،من
خالل ن�ش ��رها �ص ��ورة جميل ��ة ومعربة
جتمعه ��ا بابنه ��ا الأكرب رينيه ت�ش ��ارلز
مبنا�س ��بة عي ��د مي�ل�اده الع�ش ��رين،
وعربت مبن�ش ��ور خا�ص عن �س ��عادتها
بقدوم ابنه ��ا الأكرب �إىل حياتها وعاملها
ليمنحه ��ا املزيد م ��ن احلب وال�س ��عادة
وال ��دفء العائلي ،وك�ش ��فت �أن والدته

ور�������ش������ة ف����ن����ي����ة ع������ن ال��������درام��������ا ال����ع����راق����ي����ة

خاص جداً ...

 فار�س مهدي
ال �م �خ��رج ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي ن�ع�ت��ه ن�ق��اب��ة
الفنانين العراقيين،ام�س االثنين،
وق��ال��ت النقابة ف��ي ب�ي��ان� ،إن��ه "ببالغ
الحزن واال�سى ،ننعى رحيل المخرج
الدكتور فار�س مهدي ،وال��ذي وافته
المنية �أثر �إ�صابته بفايرو�س كورونا
في احدى م�ست�شفيات كندا".
وختمت �أن "فار�س مهدي ك��ان يعمل
م��دي��را لتلفزيون ال �ع��راق ،وللراحل
م�سيرة عملية و �أكاديمية ي�شهد لها كل
من عمل معه".

وهب ��ط امل�س ��افر �أي�ض ��ا بطريق ��ة غريب ��ة،
وفق ��ا للطريق ��ة التي جعلته �أكرث �س ��طوعا
وخفوت ��ا يف تل�س ��كوبات العلم ��اء ،وكان
م�ضيئا ب�ش ��كل غري عادي ما ي�شري �إىل �أنه
مكوّ ن من معدن المع.
وبهدف �ش ��رح ما ح ��دث ،كان عل ��ى علماء
الفل ��ك ابت ��كار نظري ��ات جدي ��دة مث ��ل �أنه
م�ص ��نوع من جليد الهيدروجني ،وبالتايل
ل ��ن تكون ل ��ه �آث ��ار مرئي ��ة �أو �أن ��ه يتحلل
�إىل �س ��حابة غب ��ار .وق ��ال ل ��وب" :ه ��ذه
الأف ��كار الت ��ي وردت ل�ش ��رح خ�ص ��ائ�ص
�أومواموا دائما ما ت�ض ��منت �ش ��يئا مل نره
يف ال�س ��ابق" ،و�أ�ض ��اف "�إذا كان هذا هو
االجت ��اه ال ��ذي نتخذه ،فلم ��اذا ال نفكر يف
�أنه �صناعي الأ�صل؟".

 قحطان جا�سم جواد

��ش�ه��رة وا��س�ع��ة ،ك�م��ا � �ش��ارك ف��ي ع��دة
م�سرحيات هي "يا حريمة" وم�سرحية
"موجز انباء الموت" والتي قدمت في
مهرجان المربد في الب�صرة.

 علي محمود خ�ض ّير
ال�شاعر والباحث قام بتحقيق ن�سخة
ج��دي��دة م��ن االع�م��ال الكاملة لل�شاعر
ب��در ��ش��اك��ر ال���س�ي��اب وال �ت��ي ��ص��درت
م�ؤخرا عن دار الرافدين وقد قدم لها
ال�شاعر العربي ادوني�س ،وقد اعتمدت
الطبعة ال�ج��دي��دة على المخطوطات
الأ�صلية لق�صائد ال�شاعر.

اق ��ام الفن ��ان اح�س ��ان دعدو� ��ش ور�ش ��ة عم ��ل
فني ��ة بعن ��وان (الدرام ��ا العراقية ب�ي�ن الواقع
وامل�أمول) ،وقال دعدو�ش لـ(املدى) ان الغر�ض
من الور�ش ��ة رفع م�ستوى التعاون بني التعليم
والف ��ن م ��ن اج ��ل حت�س�ي�ن م�س ��توى االداء يف
حمتوى ال�س ��يناريوهات وكتابة الن�ص ��و�ص.
والقى اح�س ��ان دعدو�ش حما�ضرة يف الور�شة
بني فيه ��ا اهمية الدرام ��ا التلفزيوني ��ة ،وكيف
تط ��ورت .اك ��د فيه ��ا ان التلفزي ��ون اعتم ��د يف
بداية م�ساره على توظيف الأ�شكال الرتفيهية،
الت ��ي كانت موجودة وقائمة يف الراديو وعلى
خ�ش ��بة امل�س ��رح ،م ��ن �أج ��ل ت�أ�س ��ي�س وفر� ��ض
مكانت ��ه ل ��دى اجلمه ��ور� ،إ�ض ��افة �إىل ذل ��ك فان

الطقس

التلفزي ��ون وباالعتم ��اد عل ��ى الرادي ��و ب ��د�أ
ببن ��اء �إنتاج ��ه اخلا�ص او م ��ا �س ��مي بالدراما
التلفزيوني ��ة ،وح ��دد لها موا�ص ��فات ومعايري
فني ��ة وتقني ��ة متع ��ددة ،ث ��م تطورت فيم ��ا بعد
م ��ن ناحي ��ة ال�ش ��كل وامل�ض ��مون .وا�ض ��اف-:
ا�س ��تطاعت الدرام ��ا التلفزيوني ��ة يف ال�س ��نني
الأخ�ي�رة احت�ل�ال مكان ��ة م�ؤث ��رة وفاعل ��ة،
و�ساهمت يف �إعادة االعتبار لثقافات االن�سانية
التي كانت �إىل زمن قريب جمهولة ومنح�صرة
يف دائرة احل�سابات ال�ضيقة .فنجح التلفزيون
يف �س ��رقة جزء كب�ي�ر من اجلمه ��ور ،الذي ظل
مل ��دة طويل ��ة وفي ��ا للقاعة� ،س ��واء يف امل�س ��رح
بداي ��ة� ،أويف ال�س ��ينما .وا�ش ��ار اىل -:ينف ��رد
التلفزيون بخا�ص ��ية مهمة و�أ�سا�سية يف عملية
الإنت ��اج الدرام ��ي ،عن باق ��ي و�س ��ائل الإعالم

التي تتعاطى مع الدراما والفن عامة ،حيث �أنه
يرتبط مع كل فنون العر�ض ،باعتباره و�س ��يلة
للن�شر ،والإعالم ،والإعالن ،والدعاية يف نف�س
الوقت .والدراما التلفزيونية كفن ا�س ��تحدثت
�أنواع ��ا فني ��ة و�أ�ش ��كاال له ��ا �ص ��فات خا�ص ��ة
م ��ن حي ��ث ا�س ��تخدام اللغ ��ة والبن ��اء الدرامي
والعنا�ص ��ر الفني ��ة ،وقد اعتم ��د التلفزيون يف
البداي ��ة عل ��ى امل�س ��رح وال�س ��ينما نظ ��را لعدم
وج ��ود امل�ؤل ��ف واملخ ��رج املتخ�ص ���ص للكتابة
التلفزيوني ��ة ،واو�ض ��ح -:اىل ان ا�س ��تطاع �أن
يع ��د فريقا ق ��ادرا على �إنت ��اج الدراما لل�شا�ش ��ة
ال�ص ��غرية .ال�ش ��يء ال ��ذي جع ��ل من ال�شا�ش ��ة
ال�ص ��غرى حج ��ر الزاوي ��ة يف عالق ��ة الدرام ��ا
بالو�س ��ائل الإعالمي ��ة اجلدي ��دة ،فالتلفزي ��ون
ينت ��ج ،ويقدم ،ويعر� ��ض الدراما يف �آن واحد،

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا الي ��وم (الثالثاء) �أن
درجات احلرارة �ستحافظ على معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو �سيكون غائما وممطرا يف
الكثري من مناطق البالد.

ويتعامل مع املنتوج الدرامي ب�صيغ ومتثالت
متع ��ددة .وق ��د اجمع ��ت الور�ش ��ة املتكونة من
ا�س ��اتذة الكلية والطلبة ا�ض ��افة اىل املحا�ض ��ر
عل ��ى �ض ��رورة حتقيق بع�ض اخلط ��وات الجل
دع ��م الدرما وتطورها .م ��ن ابرزها -:ان نقابة
الفنانني يجب ان يفعل دورها يف املوافقة على
الن�ص ��و�ص التلفزيوني ��ة بعد قراءته ��ا من قبل
جلنة خمت�ص ��ة ومدى �ص�ل�احيتها قبل تنفيذها
واالبتعاد عن االلفاظ غري الالئقة والتي ت�سيء
لذائقة املتلقي او اجلمهور .واختيار موا�ضيع
اكرث متا�س ��ا مع الواقع .االبتعادعن الت�سميات
واالكتف ��اء بالعمومي ��ات (مثل ا�س ��م دائ ��رة �أو
كلية) .يف نهاية الور�ش ��ة كرم ��ت الكلية الفنان
دعدو�ش على م�ساهمته يف تنوير الطلبة ودعم
الدرما العراقية.
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