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اللجنة المالية انتهت من التعديالت و�أر�سلت ن�سخة من الت�شريع �إلى هيئة الرئا�سة

الفجوة بين القوى ال�شيعية والكردية تت�سع
مع اقتراب الت�صويت على قانون الموازنة
 بغداد /حممد �صباح

وهو امر يرف�ضه الكرد .وعربت القوى ال�شيعية �أثناء
مفاو�ضاته ��ا م ��ع الوفد الكردي ال ��ذي و�صل بغداد يف
ال�ساع ��ات القليلة املا�ضي ��ة عن رف�ضه ��ا ل�سيا�سة ك�سر
االرادات يف ق�ضي ��ة متري ��ر م�شروع قان ��ون املوازنة،
ا�ستن ��ادا للنائ ��ب حمم ��د البل ��داوي ع ��ن كتل ��ة الفت ��ح
الربملاني ��ة .البل ��داوي ا�ست ��درك "لك ��ن ه ��ذا مره ��ون
بالتزام كرد�ستان باحلوارات والنقا�شات اجلارية مع
احلكومة االحتادية".
وي�ضيف البلداوي وهو نائب عن كتلة الفتح الربملانية

رف�ضت القوى ال�شيعية مقرتحا تقدم به الوفد الكردي
ين�ص على ارجاء النقا�ش النفطي وامل�ضي بالت�صويت
على قانون موازنة .2021
باملقاب ��ل تتح ��دث اط ��راف �سيا�سي ��ة ان فق ��رة ت�سوية
احل�ساب ��ات بني احلكومة االحتادي ��ة و�إقليم كرد�ستان
م ��ن ع ��ام  2014وحت ��ى  2020مل حت�س ��م وان القوى
ال�شيعي ��ة تري ��د تركها للت�صوي ��ت داخل قب ��ة الربملان

لـ(امل ��دى) �أن "وف ��د �إقلي ��م كرد�ست ��ان اق�ت�رح �إرج ��اء
مناق�ش ��ة كل الأم ��ور املتعلقة بت�صدي ��ر النفط وغريها
بع ��د الت�صوي ��ت على قان ��ون املوازن ��ة االحتادية لعام
 ."2021ورف�ض ��ت الق ��وى ال�شيعية ه ��ذا املقرتح كما
ا�شرتطت للموافقة على مترير املوازنة مببد�أ التوافق
ال�سيا�س ��ي قي ��ام اربي ��ل ب�إع�ل�ام احلكوم ��ة االحتادية
ووزارة املالي ��ة ودي ��وان الرقابة املالي ��ة بعدد موظفي
الإقليم وتوطني رواتبهم ،وفقا للبلداوي ،الذي اكد ان
"من �ضمن ال�شروط التي قدمت للوفد الكردي هو �أن

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

ا�ست�شهاد  3متظاهرين في النا�صرية
بعد ت�صاعد االحتجاجات
ذي قار /ح�سني العامل

تتوىل �شركة �سومو الوطنية عملية بيع وت�صدير نفط
�إقلي ��م كرد�ستان" .ويف مقابلة متلفزة �أكد وزير النفط
�إح�س ��ان عبد اجلبار وجود حل قريب للم�سائل العالقة
مع �إقليم كرد�ست ��ان "�إذا توفرت الثقة بني اجلانبني"،
مبين ��ا �أن "هن ��اك جلان ��ا عالي ��ة امل�ست ��وى م ��ن �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ت ��زور بغ ��داد للنقا� ��ش مع ا�صح ��اب القرار
ال�سيا�س ��ي والفن ��ي واالقت�صادي يف جم ��ال املوازنة،
وهنالك تقدم يف العالقات".
 التفا�صيل �ص2

�شهد مركز حمافظة ذي قار ،عمليات كر وفر
ا�ستم ��رت لعدة �ساعات بني الق ��وات الأمنية
وحمتجني يطالبون ب�إقالة املحافظ.
وج ��دد مئ ��ات املتظاهري ��ن يف النا�صري ��ة
التظاه ��ر �أم ��ام مبن ��ى املحافظ ��ة للمطالب ��ة
ب�إقال ��ة حماف ��ظ ذي قار ناظ ��م الوائلي ،فيما
اتهموا املحافظ بالعجز عن تقدمي اخلدمات
والتق�صري يف حماية املتظاهرين وحما�سبة
الفا�سدين وتورطه مبلفات ف�ساد وم�ساومات
وابت ��زاز .وق ��ال النا�ش ��ط ع ��دي اجلاب ��ري
لـ(املدى) ان "املئات من املتظاهرين �شاركوا
يف تظاه ��رة �سلمي ��ة تطالب ب�إقال ��ة املحافظ
ناظ ��م الوائلي" ،م�شريا اىل ان "املتظاهرين
طالبوا رئي�س اجلمهوري ��ة ورئي�س جمل�س

ال ��وزراء واع�ض ��اء الربملان بالتدخ ��ل لإقالة
املحاف ��ظ كونه مل يق ��دم اخلدم ��ات املطلوبة
للمواطن�ي�ن ولت�سرته عل ��ى الفا�سدين وعدم
حما�سبته ��م وت ��ورط بع� ��ض املح�سوب�ي�ن
واملقرب�ي�ن من ��ه مبلف ��ات ف�س ��اد وم�ساومات
وابتزاز" .وا�ضاف اجلابري ان "التظاهرة
�شه ��دت اعم ��ال عن ��ف بع ��د دخ ��ول عنا�ص ��ر
جمهول ��ة عمل ��ت عل ��ى رم ��ي واجه ��ة مبن ��ى
املحافظة باحلج ��ارة وتك�سري الزجاج وهو
م ��ا ا�ضطرنا مع عدد م ��ن النا�شطني والطلبة
امل�شارك�ي�ن بالتظاه ��رة اىل االن�سحاب منها
كون الدعوة للتظاه ��رة كانت �سلمية" ،الفتا
اىل ان " ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب حاول ��ت
التدخل لل�سيطرة على املوقف ووقف اعمال
العنف".
 التفا�صيل �ص3

نواب يقرتحون تعديل قانوين ُيحجم
"البعث" ويعترب �أع�ضاءه �إرهابيني
 بغداد /متيم احل�سن
تن ��وي قوى �سيا�سية ت�شديد العقوبات �ضد حزب البعث
املحظور وف ��ق الد�ستور ،بع ��د ايام من �ص ��دور �سل�سلة
ح ��وارات تلفزيوني ��ة م ��ع ابن ��ة الرئي� ��س ال�ساب ��ق رغد
�ص ��دام ح�سني .وقد ت�صل العقوب ��ات �ضد "البعث" وفق
التعدي�ل�ات املرتقبة عل ��ى القوانني الناف ��ذة ،اىل اعتبار
املنتمي اىل احلزب "ارهابي ًا".
والح ��ق العراق بع ��د  2003احل ��زب بقان ��وين اجثتاث
البع ��ث الذي حتول بع ��د ذلك اىل "امل�ساءل ��ة والعدالة"،
و"حظر البعث" الذي �شرع قبل نحو � 5سنوات.
وال تخف ��ي بع� ��ض االط ��راف ال�سيا�سية تخوفه ��ا من ان
يك ��ون حتري ��ك ه ��ذا املل ��ف ج ��اء بالتزامن م ��ع اقرتاب
االنتخابات الت�شريعية .وحاولت احزاب �سُ نية يف عدة
منا�سب ��ات تخفي ��ف اج ��راءات االجتثاث عق ��ب �شكاوى

م ��ن ا�ستخدام ��ه كمادة عقابي ��ة يف اوق ��ات االنتخابات.
ويق ��ول النائب حممد الغ ��زي ،ع�ضو اللجن ��ة القانونية
يف الربمل ��ان لـ(امل ��دى)" :هن ��اك اق�ت�راح لإع ��ادة ت�سمية
هيئ ��ة امل�ساءلة والعدال ��ة اىل اجتثاث البعث" .ويف عام
 2008ج ��رى تعديل قان ��ون "اجتثاث البع ��ث" لي�صبح
قان ��ون "امل�ساءلة والعدال ��ة" .ويعتقد الغزي ان العودة
لال�سم القدمي "�سيك ��ون له ت�أثري اكرب على رف�ض وجود
هذا احل ��زب يف الع ��راق" .ويف � 2016ص ��وت الربملان
عل ��ى قانون "حظر البع ��ث" ،وا�ضاف الي ��ه حظر جميع
"الكيان ��ات املنحل ��ة والأح ��زاب والأن�شط ��ة العن�صرية
والإرهابي ��ة والتكفريي ��ة" .ويق ��ول الغزي وه ��و نائب
ع ��ن حتال ��ف �سائ ��رون" :لدي اق�ت�راح �ضم ��ن تعديالت
القان ��ون با�ضاف ��ة فقرة منظم ��ات ارهابي ��ة ،مبعنى من
ينتمي اىل البعث �سيكون م�شموال بقانون االرهاب".
 التفا�صيل �ص3

ال�س��رد بي��ن نجي��ب محفوظ
فكرن��ة ّ
وجبرا �إبراهيم جبرا

9

8

�شجاع العاني :النقد فقد جمهوره
وبات كال�شعر الحديث للنخبة
الكات��ب الأفريق��ي فلوين �سار  :لق��د ر�أينا
كيف 11
يمكننا وقف الطاغوت الر�أ�سمالي خالل الأزمة

الكاظمي يوجه بالإ�سراع يف تطبيق احلوكمة
بغداد /املدى
�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي،
�أم�س االثنني� ،أنه مل يعد مقبوال �أن مت�ضي معامالت
املواطن�ي�ن بال�صيغ ��ة ذاتها التي كان ��ت مُعتمدة قبل
قرن من الزمان.
وق ��ال مكت ��ب الكاظم ��ي يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى)
ن�سخة من ��ه� ،إن "جلنة احلوكمة الإلكرتونية عقدت
اجتماعه ��ا برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ،وان الأخري ا�ستمع يف م�ستهل االجتماع،
لعر� ��ض �شام ��ل للخدم ��ات الإلكرتونية الت ��ي تعمل

اللجنة عليها ،و�أهمي ��ة �إ�سهامها يف مواكبة التطوّ ر
العامل ��ي ع ��ن طري ��ق التحدي ��ث للآلي ��ات احلكومية
يف العم ��ل ،ف�ضلاً ع ��ن ت�سهيل معام�ل�ات املواطنني
و�إ�سهام هذه الإجراءات يف مكافحة الف�ساد".
وبح�س ��ب البيان ،فق ��د �أثنى الكاظم ��ي على "جهود
العامل�ي�ن عل ��ى امل�ش ��روع" ،م�ؤك ��دا عل ��ى "�أهمي ��ة
الإ�س ��راع يف اعتماد كل دوائ ��ر الدولة وم�ؤ�س�ساتها
لإجراءات الأمتتة واحلوكمة الإلكرتونية".
و�أ�ض ��اف "مل يع ��د مقب � اً
�ول �أن مت�ض ��ي معام�ل�ات
املواطن�ي�ن بال�صيغ ��ة ذاتها التي كان ��ت مُعتمدة قبل
قرن من الزمان ،ونحن اليوم يف العام ."2021

ال�صحة ت�سجل ت�صاعداً يف الوفيات

الأمم املتحدة :كورونا قلبت حياة النا�س ر�أ�سا على عقب
 بغداد /املدى
وكان وزي ��ر ال�صح ��ة ح�س ��ن التميم ��ي ،ق ��د
�أ�ش ��ار اىل و�ص ��ول املاليني من جرع ��ات لقاح
�أعلنت وزارة ال�صحة ،ت�سجيل � 3864إ�صابة فايرو� ��س كورونا خ�ل�ال الأ�سبوع الأخري من
جدي ��دة بفايرو� ��س كورون ��ا يف الب�ل�اد و� 23شه ��ر �شباط اجلاري ،حم ��ذر ًا يف الوقت ذاته
حالة وفاة خالل الـ � 24ساعة.
م ��ن ارتفاع الإ�صابات .وقال التميمي �إن �أكرث
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان املوق ��ف الوبائ ��ي م ��ن  %50م ��ن الإ�صاب ��ات امل�سجل ��ة بكورونا
اليومي �إن ��ه مت ت�سجيل � 3864إ�صابة جديدة خالل الأيام املا�ضية من ال�ساللة اجلديدة.
بفايرو� ��س كورون ��ا �إىل جان ��ب  2236حال ��ة ويوم االثن�ي�ن املا�ض ��ي� ،أعلن وزي ��ر ال�صحة
�شفاء و 23وفاة.
العراقي ،ح�س ��ن التميمي ،ت�سجي ��ل �إ�صابات
وبه ��ذا ي�ص ��ل ع ��دد الإ�صاب ��ات الرتاكم ��ي يف بال�ساللة اجلديدة للفايرو�س يف البالد.
العراق منذ بداية جائحة كورونا ولغاية الآن وحذرت وزارة ال�صحة� ،أم�س ،من "ا�ستمرار
اىل � 671801إ�صاب ��ة ،منه ��ا  13295وف ��اة ،ت�صاع ��د اال�صاب ��ات ب�شكل �سري ��ع ا�ضافة اىل
و 620745حاالت �شفاء.
ت�سجيل ا�صابات �شديدة يف االطفال واالعمار

ت�ش��كيل ق��وة م�ش��تركة بي��ن بغ��داد و�أربيل لم�س��ك مناط��ق الف��راغ الأمني
 بغداد /املدى
ك�شف ��ت وزارة البي�شمرك ��ة� ،أم� ��س
االثن�ي�ن ،ع ��ن اتف ��اق م ��ع احلكوم ��ة
االحتادي ��ة عل ��ى ت�شكي ��ل ق ��وات
م�شرتك ��ة ملعاجل ��ة الفراغ ��ات الأمنية
يف اخلط ��وط الفا�صل ��ة .وقال االمني

العام ل ��وزارة البي�شمركة جبار ياور،
يف ت�صري ��ح للوكال ��ة الر�سمي ��ة� ،إن ��ه
"م ��ن خ�ل�ال التفاهم ��ات امل�شرتك ��ة
جرى االتف ��اق على معاجلة اخلطوط
الفا�صل ��ة ب�ي�ن ق ��وات البي�شمرك ��ة
واجلي� ��ش العراقي من خ�ل�ال ت�شكيل
ق ��وة م�شرتكة ب�ي�ن الطرف�ي�ن وجعلها

خطوط ��ا م�شرتك ��ة ل�س ��د الفراغ ��ات
االمنية املوجودة بني اخلطني" ،الفتا
اىل �أن "ه ��ذا االتف ��اق مل ينف ��ذ لغاي ��ة
الآن".
و�أ�ض ��اف� ،أن "اجتماع ��ات عق ��دت
يف وق ��ت �ساب ��ق ب�ي�ن اللجن ��ة العليا
للتن�سيق االمن ��ي ووزارة البي�شمركة

تو�ص ��ل م ��ن خالله ��ا اىل تفاهم ��ات
الفتتاح عدة مراكز تن�سيقية م�شرتكة
يف خانق�ي�ن وخمم ��ور واملو�ص ��ل
وكركوك واثن�ي�ن �آخرين رئي�سني يف
بغداد واربيل" .و�أ�شار اىل �أن "مامت
افتتاحه فق ��ط هما املركزان الرئي�سان
يف بغ ��داد واربي ��ل بعدد �ضب ��اط اقل

من املتفق علي ��ه ،فيما مل تفتح املراكز
االربع ��ة لغاي ��ة الآن" .ولف ��ت اىل �أن
"م ��ن ب�ي�ن التفاهم ��ات ت�شكيل قوات
م�شرتك ��ة مل�سك االر� ��ض الفا�صلة ملنع
تواج ��د بقاي ��ا داع� ��ش خ�صو�ص ��ا يف
مناطق الفراغ الأمني".
 التفا�صيل �ص3

امل��ن��اف��ذ :ال�����س��م��اح ب��ا���س��ت�يراد ال�����س��ي��ارات امل��ت�����ض��ررة
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت هيئ ��ة املناف ��ذ احلدودي ��ة ،االثن�ي�ن،
موافق ��ة جمل� ��س ال ��وزراء عل ��ى ا�ست�ي�راد
ال�سي ��ارات املت�ض ��ررة .وذك ��رت الهيئ ��ة يف
بي ��ان ،تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة منه� ،أن ��ه "بعد

�سل�سل ��ة م ��ن املخاطب ��ات الر�سمي ��ة م ��ن هيئة
املناف ��ذ احلدودي ��ة واملت�ضمن ��ة �إلغ ��اء ق ��رار
جلن ��ة ال�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة بالرق ��م 435
ل�سن ��ة  2018وال ��ذي ين� ��ص عل ��ى ع ��دم
ال�سم ��اح با�ست�ي�راد ال�سي ��ارات املت�ضررة �إىل
داخ ��ل الع ��راق ،واف ��ق جمل� ��س ال ��وزراء على

عد�سة (حممود ر�ؤوف)

ا�سترياده ��ا" .وتابعت� ،أن "جمل� ��س الوزراء
اتخذ قراره بالرقم  57ل�سنة  2021واملت�ضمن
ال�سماح با�ست�ي�راد ال�سيارات املت�ضررة �ضمن
املودي ��ل امل�سم ��وح ب ��ه ح�ص ��ر ًا ،عل ��ى �أن يت ��م
ت�صليحه ��ا داخل العراق من �أجل توفري فر�ص
العمل لأ�صحاب املهن احلرة".

و�أك ��دت الهيئ ��ة "م�ضيه ��ا يف دع ��م احلرك ��ة
التجارية واحل�صول على القرارات احلكومية
الداعم ��ة للتج ��ار وامل�ستوردي ��ن �إميان ��ا منها
ب�أهمية ت�شجيع عم ��ل القطاع اخلا�ص وتذليل
العقب ��ات الت ��ي تع�ت�ري عمله ��م وتب�سي ��ط
الإجراءات مبا يخدم ال�صالح العام".

ال�شاب ��ة وهذا ما يحدث الول مرة وهو م�ؤ�شر
النت�ش ��ار ال�سالل ��ة اجلدي ��دة املح ��ورة والتي
متت ��از ب�سرع ��ة انت�ش ��ار الع ��دوى وال�ش ��دة
املر�ضي ��ة بنف�س الوقت" .ب ��دوره ،قال الأمني
الع ��ام للأمم املتح ��دة� ،أنطوني ��و غوتريي�ش،
يف افتتاح الدورة  46ملجل�س حقوق الإن�سان
يف جني ��ف� ،إن جائحة كورونا �أدت �إىل زيادة
انته ��اكات حق ��وق الإن�س ��ان يف جمي ��ع �أنحاء
الع ��امل .وق ��ال غوتريي� ��ش يف كلمت ��ه الت ��ي
�ألقاه ��ا �أم� ��س" :لق ��د �أظه ��ر الوب ��اء بو�ضوح
الطبيعة املرتابطة لأ�سرتنا الب�شرية والطيف
الكامل من حق ��وق الإن�سان ،املدنية والثقافية
واالقت�صادية وال�سيا�سي ��ة واالجتماعية .لقد

فاقم وباء كورونا الفجوات املوجودة من قبل
ونق ��اط ال�ضعف وعدم امل�ساواة ،كما �أدى �إىل
ظه ��ور م�شاكل جديدة ،مب ��ا يف ذلك يف جمال
حقوق الإن�سان .نح ��ن ن�شهد حلقة مفرغة من
االنتهاكات".
و�أو�ض ��ح الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة� ،أن
فق ��دان الوظائف وزيادة الديون واالنخفا�ض
احلاد يف الدخل قلبت حياة مئات املاليني من
العائالت ر�أ�سا على عقب.
وقال �إن تداعي ��ات الوباء انعك�ست �سلبا �أكرث
عل ��ى الن�س ��اء والأقلي ��ات والأ�شخا� ��ص ذوي
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ،وامل�سنني والالجئني
واملهاجرين.

وزيرا الداخلية واخلارجية ي�صالن
�إىل ال�سعودية بالتتابع
 بغداد /املدى
خ�ل�ال �أقل م ��ن � 24ساعة و�صل وزي ��را الداخلية
واخلارجي ��ة العراقي�ي�ن بالتتاب ��ع اىل ال�سعودية
يف زيارت�ي�ن غ�ي�ر معلنت�ي�ن م�سبق� � ًا ،فيم ��ا ت�شري
املعلوم ��ات اىل ان اجن ��دة الزيارات تتعلق مبلف
احلدود امل�شرتكة .وبح ��ث وزير اخلارجية ف�ؤاد
ح�سني� ،أم�س االثنني ،ملفات العمل العربي خالل
لقائ ��ه بالأمني الع ��ام ملجل�س التع ��اون اخلليجي
ناي ��ف احلج ��رف .وقال ��ت وزارة اخلارجي ��ة
العراقي ��ة يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة منه،
�إن "وزي ��ر اخلارج ّي ��ة ف�ؤاد ح�س�ي�ن التقى الأمني
اخلليجي نايف احلجرف
العا ّم ملجل�س التع ��اون
ّ

وبح ��ث معه ع ��دد ًا م ��ن املو�ضوعات الت ��ي تعنى
العربي امل�شرتك".
بالعمل
ّ
و�أك ��د الوزي ��ر "�ض ��رورة تفعي ��ل �آل ّي ��ات العم ��ل
املُ�ش�ت َ�رك م ��ع جمل�س التع ��اون مب ��ا يعك�س عمق
العالقات وما تنطوي عليه من م�صالح م�شرتكة".
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة ف� ��ؤاد ح�سني ،ق ��د و�صل
يف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن ي ��وم ام� ��س� ،إىل اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودية ،تلبية لدع ��وة موجهة له من
نظ�ي�ره ال�سعودي .وقال متح ��دث الوزارة �أحمد
ال�صح ��اف يف بي ��ان �إن "وزي ��ر اخلارجيّة و�صل
�إىل اململك ��ة العرب ّي ��ة ال�سعود ّي ��ة تلبي� � ًة للدع ��وة
املوجه ��ة له من نظ�ي�ره ال�سع ��ودي الأمري في�صل
بن فرحان".
 التفا�صيل �ص2

سياسة
اللجنة المالية انتهت من
التعديالت و�أر�سلت ن�سخة
من الت�شريع �إلى هيئة
الرئا�سة
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الفجوة بني القوى ال�شيعية والكردية تت�سع مع اقرتاب
الت�صويت على قانون املوازنة

 بغداد /محمد �صباح

رف�ضت القوى ال�شيعية
مقترحا تقدم به الوفد
الكردي ين�ص على ارجاء
النقا�ش النفطي والم�ضي
بالت�صويت على قانون
موازنة .2021
بالمقابل تتحدث اطراف
�سيا�سية عن ان فقرة ت�سوية
الح�سابات بين الحكومة
االتحادية و�إقليم كرد�ستان
من عام  2014وحتى  2020لم
تح�سم وان القوى ال�شيعية
تريد تركها للت�صويت داخل
قبة البرلمان وهو امر
يرف�ضه الكرد.

مقترح الكردي
وعب ��رت الق ��وى ال�شيعي ��ة �أثن ��اء
مفاو�ضاتها مع الوفد الكردي الذي و�صل
بغداد في ال�ساع ��ات القليلة الما�ضية عن
رف�ضها ل�سيا�سة ك�سر االرادات في ق�ضية
تمرير م�شروع قانون الموازنة ،ا�ستنادا
للنائ ��ب محمد البلداوي ع ��ن كتلة الفتح
البرلماني ��ة .لك ��ن البل ��داوي ا�ست ��درك
"لك ��ن ه ��ذا مره ��ون بالت ��زام كرد�ستان
بالح ��وارات والنقا�ش ��ات الجاري ��ة م ��ع
الحكومة االتحادية".
وي�ضي ��ف البلداوي وه ��و نائب عن كتلة
الفت ��ح البرلماني ��ة لـ(الم ��دى) �أن "وف ��د
�إقليم كرد�ستان اقترح �إرجاء مناق�شة كل
الأمور المتعلقة بت�صدير النفط وغيرها
بع ��د الت�صوي ��ت عل ��ى قان ��ون الموازنة
االتحادية لعام ."2021
ورف�ض ��ت القوى ال�شيعية ه ��ذا المقترح
كم ��ا ا�شترط ��ت للموافق ��ة عل ��ى تمري ��ر
الموازن ��ة بمب ��د�أ التواف ��ق ال�سيا�س ��ي
قي ��ام اربيل ب�إعالم الحكوم ��ة االتحادية
ووزارة المالي ��ة وديوان الرقابة المالية
بعدد موظفي الإقليم وتوطين رواتبهم،
وفقا للبلداوي ،ال ��ذي اكد ان "من �ضمن
ال�ش ��روط التي قدمت للوف ��د الكردي هو
�أن تتولى �شركة �سوم ��و الوطنية عملية
بيع وت�صدير نفط �إقليم كرد�ستان".
وف ��ي مقابل ��ة متلف ��زة �أك ��د وزي ��ر النفط

الكاظمي وبارزاين خالل لقاء �سابق ..را�شيف
�إح�س ��ان عب ��د الجب ��ار وجود ح ��ل قريب
للم�سائ ��ل العالق ��ة م ��ع �إقلي ��م كرد�ست ��ان
"�إذا توف ��رت الثق ��ة بي ��ن الجانبي ��ن"،
مبين ��ا �أن "هناك لجانا عالي ��ة الم�ستوى
من �إقليم كرد�ست ��ان تزور بغداد للنقا�ش
م ��ع ا�صحاب الق ��رار ال�سيا�س ��ي والفني
واالقت�ص ��ادي ف ��ي مج ��ال الموازن ��ة،
وهنالك تقدم في العالقات".
و�أ�ض ��اف الوزي ��ر �أن "المعلومات كانت
�شب ��ه محجوب ��ة عن الحكوم ��ة المركزية
�سابق� � ًا �أم ��ا حالي ًا ت ��م تب ��ادل المعلومات
والبيان ��ات بين دي ��وان الرقاب ��ة المالية
االتح ��ادي ودي ��وان الرقاب ��ة المالية في
�إقليم كرد�ستان ،ونحن في وزارة النفط
ا�ستلمن ��ا عدد ًا م ��ن البيانات وتم االتفاق
عل ��ى �صيغ ��ة ف ��ي الموازن ��ة ب� ��أن ي�ستلم
المركز قيم ��ة � 250ألف برميل من النفط
الخام ب�سعر �شرك ��ة �سومو �أي التناف�س
العال ��ي ،وهنال ��ك �صي ��غ �أخ ��رى للنقا�ش
و�أعتقد �أن المو�ضوع متجه نحو الحل".

و�أعلن م�ست�شار رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون
المالي ��ة مظهر محم ��د �صال ��ح ،الخمي�س
الما�ضي ،في ت�صريحات �صحفية عن �أن
تغيي ��رات �ستجريه ��ا وزارة المالية على
م�س ��ودة م�شروع قانون الموازنة العامة
لع ��ام  2021قبل عر� ��ض التعديالت على
مجل�س الوزراء للم�صادقة عليها ورفعها
�إلى مجل�س النواب.
الموازنة في هيئة الرئا�سة
م ��ن جهت ��ه ،يبي ��ن يون ��ادم كن ��ا ،رئي�س
كتل ��ة الرافدي ��ن البرلمانية ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) �أن "اللجن ��ة المالي ��ة النيابية
انته ��ت م ��ن �صياغ ��ة وتعدي ��ل م�س ��ودة
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة
و�سلمته ��ا �إل ��ى هيئ ��ة الرئا�س ��ة لتحدي ��د
موعد جل�سة الت�صويت".
خف�ض ��ت التعدي�ل�ات الت ��ي �أجرته ��ا
اللجن ��ة المالي ��ة "حج ��م الموازن ��ة �إل ��ى
 129تريلي ��ون دين ��ار ،والعج ��ز المالي

�إل ��ى حوال ��ي  28تريلي ��ون دين ��ار ،م ��ع
احت�س ��اب �سع ��ر بيع برمي ��ل النفط بـ45
دوالرا� ،إذ �سيت ��م ت�سديد العجز المتوقع
ف ��ي الموازن ��ة ع ��ن طري ��ق االقترا� ��ض
الداخلي" .ويبين كنا �أن "هناك فقرة في
الموازنة تن�ص عل ��ى ت�سوية الح�سابات
بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة و�إقلي ��م
كرد�ست ��ان من ع ��ام  2014وحتى 2020
لم تح�سم وبق ��ت معلقة ب�سبب الخالفات
بي ��ن الكت ��ل والأط ��راف ال�سيا�سية على
كيفية ت�سوية ا�ستحقاقات الإقليم".
وكان ��ت م�س ��ودة قان ��ون الموازن ��ة
االتحادي ��ة لع ��ام  2021الت ��ي �أر�سلته ��ا
الحكوم ��ة ق ��د ن�ص ��ت عل ��ى ان العج ��ز
تجاوز الـ 70تريليون دينار ،بحجم كلي
ي�ص ��ل �إل ��ى  164تريلي ��ون �إذ احت�سب ��ت
الإي ��رادات المخمن ��ة من ت�صدي ��ر النفط
الخ ��ام عل ��ى �أ�سا� ��س �سع ��ر  42دوالر ًا
للبرمي ��ل ،وبمع ��دل ت�صدي ��ر  3ماليي ��ن
و� 250أل ��ف برميل يومي ًا ،ب�ضمنها 250

�ألف برميل م�صدرة من �إقليم كرد�ستان.
وي�ضي ��ف كن ��ا �أن "الق ��وى ال�شيعي ��ة
و�ضع ��ت خياري ��ن عل ��ى الم ��ادة  11م ��ن
قان ��ون الموازن ��ة والمتعلق ��ة بمو�ضوع
ت�صدي ��ر نف ��ط الإقلي ��م ،الأول ت�صدي ��ر
 250الف برميل نف ��ط يوميا من الإقليم
�إل ��ى �شرك ��ة �سوم ��و والخي ��ار الثان ��ي
ت�صدير جمي ��ع نفط كرد�ستان �إلى �شركة
�سومو" ،مبين ��ا �أن "الت�صويت �سيح�سم
احد الخيارين داخل مجل�س النواب".
وي�شي ��ر رئي�س كتلة الرافدين البرلمانية
�إل ��ى ان "ح�س ��م ه ��ذه البن ��ود والفقرات
�سيك ��ون بالأغلبي ��ة ال�سيا�سي ��ة ولي� ��س
بالتوافق ال�سيا�سي" ،محذرا من ان هذا
التوج ��ه "�ستكون ل ��ه ابع ��اد �سلبية على
الأو�ضاع ال�سيا�سي ��ة و�سيقود �إلى توتر
ف ��ي العالقة بي ��ن المكون ��ات والأطراف
ال�سيا�سية ".
وي�ستبعد كنا ان "يتمكن مجل�س النواب
من تمري ��ر قان ��ون الموازن ��ة االتحادية

خ�ل�ال الأ�سب ��وع الج ��اري ب�سب ��ب ه ��ذه
الخالف ��ات" ،مرجح ��ا "تمريره ��ا بداي ��ة
الأ�سبوع المقبل".
المفاو�ضات ف�شلت
من جانب ��ه ،يو�ض ��ح المحل ��ل ال�سيا�سي
الك ��ردي ط ��ارق جوه ��ر ان "اللجن ��ة
المالية النيابية �سلم ��ت قانون الموازنة
�إل ��ى هيئ ��ة الرئا�س ��ة دون التواف ��ق على
النقاط الخالفية والمتعلقة بح�صة �إقليم
كرد�ست ��ان" ،الفتا �إلى �أن "الخالفات بين
الطرفين ت ��م ترحيلها لتح�س ��م في داخل
الجل�سة البرلمانية".
و�أكمل مجل� ��س النواب الق ��راءة الأولى
والثاني ��ة لقان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة
لع ��ام  ،2021و�س ��ط مناق�ش ��ات و�آراء
مت�ضارب ��ة ح ��ول ع ��دة فق ��رات تخ� ��ص
القان ��ون ف ��ي مقدمته ��ا حج ��م الموازنة
وعجزها.
ويعتق ��د جوه ��ر �أن "ه ��ذا الإج ��راء فيه

مجازف ��ة كبي ��رة و�سي�أت ��ي بجوان ��ب
ومواق ��ف �سلبي ��ة م ��ا ل ��م نلج� ��أ جميعنا
للحكم ��ة ف ��ي معالج ��ة كل الخالف ��ات
العالق ��ة بي ��ن كل الأط ��راف" .من ��ذ ع ��دة
ا�شه ��ر تتوا�صل المفاو�ض ��ات بين الكرد
والق ��وى ال�شيعي ��ة ف ��ي بغ ��داد بح�ضور
رئي� ��س الجمهورية برهم �صالح لحلحلة
الخالف ��ات القائم ��ة عل ��ى ح�ص ��ة �إقلي ��م
كرد�ستان في الموازنة االتحادية.
وي�ضي ��ف المحل ��ل الك ��ردي �أن ��ه "م ��ن
غي ��ر الممك ��ن له ��ذه ال ��دورة البرلماني ��ة
والحكوم ��ة الحالي ��ة معالج ��ة الخالفات
بي ��ن بغ ��داد واربي ��ل ب�ش� ��أن ت�صدي ��ر
النف ��ط" ،داعيا �إلى "�إيج ��اد حل توافقي
بي ��ن الجانبي ��ن ف ��ي ه ��ذه المرحل ��ة مع
االخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار مطال ��ب الطرفين
الآني ��ة والم�شترك ��ة ،دون اللج ��وء �إل ��ى
ك�س ��ر الإرادات" .وي�ؤك ��د �أن "المادة 11
في قانون الموازنة رحلت دون التو�صل
�إلى ح ��ل �أو معالج ��ة للخالف ��ات القائمة
ب�ش�أنها بين الإقلي ��م والقوى ال�شيعية"،
مو�ضحا �أن "�أمنيات الحكومة االتحادية
تختلف ع ��ن �أمنيات وطموح ��ات القوى
ال�شيعي ��ة" .وف ��ي وق ��ت �ساب ��ق ،حددت
اللجن ��ة المالية النيابية ،ي ��وم الخمي�س
المقبل ،موعد ًا للت�صويت على الموازنة.
و�أ�ش ��ار ع�ضو اللجنة �ص ��ادق ال�سلطاني
ف ��ي ت�صريح ��ات �صحفي ��ة حينه ��ا� ،إل ��ى
تو�ص ��ل الحكومة ووف ��د �إقليم كرد�ستان
ال ��ى اتف ��اق �شب ��ه نهائي ح ��ول �صادرات
�إقلي ��م كرد�ست ��ان النفطي ��ة وح�صت ��ه في
الموازنة يتمثل "بت�سليم �إقليم كرد�ستان
� 250أل ��ف برمي ��ل يومي ًا ل�صال ��ح �شركة
ت�سوي ��ق النفط الوطني ��ة (�سومو) ،وما
يتبقى م ��ن الإنتاج ،يدفع على �شكل كلف
الإنتاج والت�سويق واال�ستهالك المحلي
في �إقليم كرد�ستان".
لك ��ن جوه ��ر ي�شي ��ر �إل ��ى �أن "الق ��وى
ال�شيعي ��ة ل ��م تك ��ن موح ��دة ف ��ي ط ��رح
مطالبه ��ا على الوفد الك ��ردي الذي واجه
�صعوب ��ة ف ��ي كيفي ��ة التعام ��ل م ��ع ه ��ذا
التباي ��ن بالمواق ��ف" ،معتب ��را �أن "هذه
المواق ��ف انتخابي ��ة تن ��درج ف ��ي خان ��ة
ك�سب الأ�صوات".
ويلف ��ت المحل ��ل ال�سيا�سي الك ��ردي �إلى
ان "الق ��وى ال�شيعي ��ة اقترح ��ت ت�سلي ��م
كل المل ��ف النفطي للحكوم ��ة االتحادية
وه ��و اجراء مخالف للد�ستور في مواده
 111و ،"112م�ؤك ��دا ان "هن ��اك اكث ��ر
من مقترحي ��ن قدمتهما الق ��وى ال�شيعية
عل ��ى مل ��ف النف ��ط �ستح�س ��م داخ ��ل قبة
البرلمان".

المعلومات تفيد ب�أن هدف الزيارات م�سك الحدود بين البلدين

وزي����را ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ي�����ص�لان �إل��ـ��ى ال�����س��ع��ودي��ة بالتتابع

 بغداد /المدى
خ�ل�ال �أق ��ل م ��ن � 24ساعة و�ص ��ل وزي ��را الداخلية
والخارجي ��ة العراقيي ��ن بالتتاب ��ع ال ��ى ال�سعودية
ف ��ي زيارتي ��ن غي ��ر معلنتي ��ن م�سبق� � ًا ،فيم ��ا ت�شير
المعلوم ��ات الى ان اجندة الزي ��ارات تتعلق بملف
الحدود الم�شتركة.
وبح ��ث وزي ��ر الخارجي ��ة ف� ��ؤاد ح�سي ��ن� ،أم� ��س
االثنين ،ملف ��ات العمل العربي خالل لقائه بالأمين
العام لمجل�س التعاون الخليجي نايف الحجرف.
وقال ��ت وزارة الخارجي ��ة العراقية ف ��ي بيان تلقت
(الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "وزي ��ر الخارجيّة ف�ؤاد
ح�سي ��ن التق ��ى الأمي ��ن الع ��ا ّم لمجل� ��س التع ��اون
الخليج � ّ�ي ناي ��ف الحج ��رف وبح ��ث مع ��ه ع ��دد ًا
م ��ن المو�ضوع ��ات الت ��ي تعن ��ى بالعم ��ل العرب � ّ�ي
الم�شترك".
و�أك ��د الوزي ��ر "�ض ��رورة تفعي ��ل �آل ّي ��ات العم ��ل
المُ�شت� � َرك م ��ع مجل�س التع ��اون بم ��ا يعك�س عمق
العالقات وما تنطوي عليه من م�صالح م�شتركة".
وكان وزي ��ر الخارجية ف� ��ؤاد ح�سين ،قد و�صل في
وق ��ت �سابق من يوم ام� ��س� ،إلى المملك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة ،تلبي ��ة لدع ��وة موجه ��ة له م ��ن نظيره
ال�سعودي.
وق ��ال متحدث ال ��وزارة �أحمد ال�صح ��اف في بيان
�إن "وزي ��ر الخارج ّي ��ة و�صل �إلى المملك ��ة العربيّة
ال�سعود ّي ��ة تلبي ًة للدع ��وة الموجهة ل ��ه من نظيره
ال�سعودي الأمير في�صل بن فرحان".
و�أ�ض ��اف "�سيبحث الجانبان �أه ��م التطوّ رات على
�صعيد العالق ��ات الثنائيّة ومتابع ��ة �أهم مخرجات

اجتماع ��ات لجن ��ة التن�سيق العُليا بي ��ن الجانبين،
و�سُ ُب ��ل الدف ��ع ال�ستكم ��ال تفعيل مذك ��رات التفاهم
التي �أُبرمت بين بغداد والريا�ض".
وتاب ��ع" ،و�سيتط ��رق الوزي ��ران لأهمي ��ة اعتم ��اد
الجه ��ود المتبادل ��ة ف ��ي تعزي ��ز الأم ��ن وال�سلم في
المنطق ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن بحثهم ��ا لمجم ��ل الأح ��داث
الإقليمية والدولية و�إنعكا�ساتها على الم�صالح".
وكان وزي ��ر الداخلي ��ة عثم ��ان الغانم ��ي ،قد و�صل
نه ��ار الأحد� ،إلى العا�صم ��ة ال�سعودية الريا�ض في

زيارة لم يعلن عنها �سابقا.
وذك ��ر بيان لوزارة الداخلي ��ة� ،أن "الغانمي و�صل
المملك ��ة العربي ��ة ال�سعودية على ر�أ� ��س وفد رفيع
الم�ستوى �ضم عدد ًا م ��ن قادة الوزارة" .ولم يذكر
البيان �أي تفا�صيل �أخرى عن الزيارة.
و�ض ��م الوف ��د الر�سمي المراف ��ق لوزي ��ر الداخلية
قائد قوات الحدود الفري ��ق الركن الحقوقي حامد
عبد الل ��ه �إبراهيم الح�سن ،وعدد م ��ن الم�س�ؤولين
بوزارة الداخلية.

وا�ستقب ��ل وزير الداخلي ��ة الأمير عب ��د العزيز بن
�سع ��ود ب ��ن ناي ��ف بن عب ��د العزي ��ز الغانم ��ي لدى
و�صوله �إلى الريا�ض.
وق ��ال م�س�ؤول ف ��ي وزارة الداخلي ��ة �إن "الغانمي
�سيج ��ري لق ��اءات م ��ع ع ��دد م ��ن الم�س�ؤولي ��ن
ال�سعوديي ��ن� ،ستتط ��رق �إلى ق�ضايا ع ��دة م�شتركة
ته ��م البلدين ،وف ��ي مقدمته ��ا الأمن عل ��ى الحدود
الم�شترك ��ة بي ��ن البلدين ومل ��ف ت�أمينه ��ا ،وزيادة
التن�سي ��ق بي ��ن الجانبي ��ن ف ��ي م ��ا يتعل ��ق بجهود

وزير اخلارجية خالل زيارته الريا�ض �أم�س
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مكافح ��ة الإرهاب ،ومالحق ��ة بقايا تنظي ��م داع�ش
الإرهابي".
وحاول ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة برئا�س ��ة م�صطف ��ى
الكاظم ��ي التي نالت الثقة ف ��ي �أيار  ،2020تطوير
عالقاتها مع المملكة العربية ال�سعودية في مختلف
المجاالت ،ومن بينها الع�سكرية والأمنية.
وفي ت�شري ��ن الأول من الع ��ام الما�ضي قام رئي�س
�أركان الجي� ��ش العراق ��ي ،عب ��د الأمي ��ر ي ��ار الل ��ه،
بزي ��ارة �إلى ال�سعودي ��ة تناولت تطوي ��ر العالقات
بي ��ن البلدي ��ن ف ��ي المج ��ال الع�سك ��ري ،وتب ��ادل
الخب ��رات بين البلدين في ه ��ذا المجال ،وذلك بعد
�أي ��ام على زي ��ارة وفد �أمن ��ي �سعودي �إل ��ى العراق
�أجرى مباحثات تناولت ق�ضايا م�شتركة.
واعتذر مكتب رئي� ��س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
ع ��ن الإدالء ب� ��أي معلوم ��ات حي ��ال �سب ��ب توج ��ه
الوزيري ��ن بالتعاق ��ب �إل ��ى العا�صم ��ة ال�سعودي ��ة،
مو�ضح ًا على ل�سان م�س�ؤول فيه ب�أنها تندرج �ضمن
�أ�شغال اللجنة العراقية ال�سعودية التن�سيقية التي
�أقرت ف ��ي وقت �سابق م ��ن العام الما�ض ��ي لتعزيز
العالقات بين البلدين.
كما قال ع�ض ��و في لجنة الأمن والدف ��اع لـ(العربي
الجديد) �أن الزيارتي ��ن لوزير الداخلية ومن بعده
وزي ��ر الخارجي ��ة �سبقتهم ��ا ات�ص ��االت �سعودي ��ة
تتعلق بملف الحدود بين البلدين.
ووفق� � ًا للنائب نف�سه ،الذي ا�شت ��رط عدم الإف�صاح
ع ��ن ا�سم ��ه ،ف� ��إن مباحث ��ات الوزيري ��ن العراقيين
تتع ّلق بملف ت�أمين الحدود مع الجانب ال�سعودي،
خا�ص ��ة بع ��د تقارير تحدث ��ت عن �أن�شط ��ة لف�صائل
م�سلح ��ة عل ��ى الجان ��ب العراق ��ي من الح ��دود وما

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

�أثير حول تبني �أحدها ن�شاط ًا عدائي ًا على الريا�ض
انطالق ًا من العراق.
وفي الراب ��ع والع�شرين من ال�شهر الما�ضي ،تبنت
من�ص ��ات �إعالمية تابع ��ة لف�صائل عراقي ��ة م�سلحة
بيان� � ًا �أ�صدرت ��ه ملي�شي ��ا �أطلق ��ت على نف�سه ��ا ا�سم
"�ألوية الوعد ال�صادق" ،و�أعلنت فيه م�س�ؤوليتها
ع ��ن الهجوم ال ��ذي ا�ستهدف العا�صم ��ة ال�سعودية
الريا� ��ض في الثال ��ث والع�شرين م ��ن ال�شهر نف�سه
و�أعلن ��ت ال�سلط ��ات ال�سعودي ��ة �إحب ��اط الهجوم،
ف ��ي الوقت الذي نف ��ت فيه جماع ��ة "�أن�ص ��ار الله"
(الحوثيين) م�س�ؤوليتها عنه.
ال ��ى ذلك ،و�صف الخبير بال�ش� ��أن ال�سيا�سي� ،أحمد
الحمدان ��ي ،الملف الأمني بين العراق وال�سعودية
بغير الوا�ضح من كال الطرفين.
و�أ�ض ��اف الحمدان ��ي �أن ال�سعودي ��ة لديها مخاوف
كبيرة ومت�صاعدة من نحو  800كيلومتر حدودية
م ��ع العراق ،خا�صة �أن ف�صائ ��ل م�سلحة تنت�شر في
تلك المناطق.
�أو�ض ��ح �أن ��ه "بالمقاب ��ل هن ��اك �ضع ��ف �أو ع ��دم
�سيط ��رة من قبل الحكومة العراقية ،لكن ال�سلطات
ال�سعودي ��ة تتج ّن ��ب �إث ��ارة هذه الورق ��ة حتى على
م�ست ��وى و�سائ ��ل الإع�ل�ام كم ��ا تعم ��دت تجاه ��ل
تهديدات الف�صائل العراقية".
و�أ�ش ��ار الحمدان ��ي �إل ��ى �أن "زي ��ارة الوزيري ��ن
العراقيي ��ن �إل ��ى ال�سعودي ��ة �إذا كان ��ت لبحث ملف
الح ��دود �أو �أي مل ��ف �أمن ��ي �آخ ��ر تبق ��ى اتفاق ��ات
�أو تفاهم ��ات مه ��ددة من قب ��ل الف�صائ ��ل الم�سلحة
الموجودة في بغداد والتي تعار�ض بطبيعة الحال
�أي تقارب �أو تفاهم مع ال�سعودية".
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م�ست�شار رئي�س الربملان:
قوى �سيا�سية حتاول
اال�صطفاف طائفي ًا

نواب يقرتحون تعديل قانوين يقو�ض "البعث"
ويعترب �أع�ضاءه �إرهابيني

تنوي قوى �سيا�سية ت�شديد العقوبات �ضد حزب البعث املحظور
وفق الد�ستور ،بعد ايام من �صدور �سل�سلة حوارات تلفزيونية مع
ابنة الرئي�س ال�سابق رغد �صدام ح�سني .وقد ت�صل العقوبات
�ضد "البعث" وفق التعديالت املرتقبة على القوانني النافذة ،اىل
اعتبار املنتمي اىل احلزب "ارهابي ًا" .والحق العراق بعد 2003
احلزب بقانوين اجثتاث البعث الذي حتول بعد ذلك اىل "امل�ساءلة
والعدالة" ،و"حظر البعث" الذي �شرع قبل نحو � 5سنوات.
 بغداد /تميم الح�سن
والتخف ��ي بع� ��ض االط ��راف ال�سيا�س ��ية
تخوفها م ��ن ان يكون تحريك هذا الملف
ج ��اء بالتزامن م ��ع اقت ��راب االنتخابات
الت�شريعية.
وحاولت احزاب ُ�سنية في عدة منا�سبات
تخفي ��ف اج ��راءات االجتث ��اث عق ��ب
�شكاوى من ا�ستخدامه كمادة عقابية في
اوقات االنتخابات.
العودة �إلى االجتثاث!
ويق ��ول النائ ��ب محم ��د الغ ��زي ،ع�ض ��و
اللجن ��ة القانوني ��ة ف ��ي البرلم ��ان
لـ(المدى)" :هناك اقتراح العادة ت�سمية
هيئ ��ة الم�س ��اءلة والعدالة ال ��ى اجتثاث
البعث".
وف ��ي ع ��ام  2008ج ��رى تعدي ��ل قانون
"اجتث ��اث البع ��ث" لي�صب ��ح قان ��ون
"الم�ساءلة والعدالة".
ويعتقد الغزي ان الع ��ودة لال�سم القديم
"�سيكون له ت�أثير اكبر على رف�ض وجود
هذا الحزب في العراق".
وف ��ي � 2016صوت البرلمان على قانون
"حظر البعث" ،وا�ضاف اليه حظر جميع
"الكيانات المنحلة والأحزاب والأن�شطة
العن�صرية والإرهابية والتكفيرية".
ويق ��ول الغ ��زي وه ��و نائب ع ��ن تحالف
�سائرون" :لدي اقت ��راح �ضمن تعديالت
القانون با�ضافة فقرة منظمات ارهابية،

بمعنى م ��ن ينتم ��ي الى البع ��ث �سيكون
م�شموال بقانون االرهاب".
وي�ض ��م قان ��ون مكافح ��ة االره ��اب الذي
�شرع في عام  ،2005عقوبات �شديدة قد
ي�صل بع�ضها الى االعدام.
ا�ستثناءات لبعثيين
كذلك ي�شكل �سائرون الذي يتزعمه زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در عل ��ى
قانون هيئ ��ة الم�ساءل ��ة والعدالة ،حول
ق�ضية وجود اال�ستثناءات.
ويتابع الغزي" :هناك ا�ستثناءات كثيرة
منح ��ت لبعثيين ح�صلوا على اثرها على
منا�صب رفيعة".
وبي ��ن النائب ع ��ن �سائ ��رون ان رئي�سي
ال ��وزراء وهيئ ��ة الم�ساءل ��ة "هم ��ا
الوحي ��دان الل ��ذان لديهم ��ا ح ��ق من ��ح
اال�ستثن ��اءات للم�شمولي ��ن باجثث ��اث
البعث".
وكان �صب ��اح ال�ساع ��دي النائ ��ب ع ��ن
�سائ ��رون ،قال الع ��ام الما�ضي ان "هيئة
الم�ساءل ��ة منح ��ت ا�ستثن ��اءات ل� �ـ25
ال ��ف �شخ�ص" ف ��ي زمن حكوم ��ة نوري
المالك ��ي ،وهو مانف ��اه بعد ذل ��ك رئي�س
الهيئة با�سم البدري.
ودائم ��ا م ��ا يترا�ش ��ق التي ��ار ال�ص ��دري
وهيئ ��ة الم�ساءل ��ة التي ينتم ��ي رئي�سها
الحال ��ي ال ��ى دول ��ة القان ��ون ،فيم ��ا كان
التي ��ار قد اتهم المالكي في  2014بابعاد
ف�ل�اح �شن�ش ��ل (المق ��رب من التي ��ار) عن

رئا�س ��ة الهيئ ��ة ب�سب ��ب رف� ��ض االخي ��ر
ا�ستثناءات رئي�س الوزراء �آنذاك.
القانون لم يطبق
ب ��دوره �أك ��د رئي� ��س هيئ ��ة الم�ساءل ��ة
والعدال ��ة با�س ��م الب ��دري ،ي ��وم االح ��د،
وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب
البعث.
وقال البدري في ت�صري ��ح نقلته الوكالة
الر�سمية� :إن "هن ��اك اتجاه ًا ي�سير نحو
حظر حزب البعث ،ال�سيما ان القانون لم
يطبق حتى الآن"  ،مو�ضح ًا ان "القانون
وا�س ��ع ويت�ضمن العدي ��د من الجزاءات،
تفر� ��ض عل ��ى من ي ��روج ويمج ��د لحزب
البعث".
وا�ض ��اف "هناك رغبة ف ��ي اجراء تعديل
عل ��ى القان ��ون من قب ��ل مجل� ��س النواب
وينف ��ذ م ��ن هيئ ��ة الم�ساءل ��ة والعدال ��ة،
وبانتظ ��ار تدار� ��س البرلم ��ان والجهات
المعنية هذا ال�ش�أن وال�سعي ب�شكل جدي
لو�ضع االمور قيد النقا�ش للو�صول الى
نتائج حقيقية".
ووج ��ه النائ ��ب االول لرئي� ��س مجل� ��س
النواب ح�سن الكعب ��ي ال�سبت الما�ضي،
با�ست�ضاف ��ة رئي� ��س واع�ض ��اء هيئ ��ة
الم�ساءل ��ة والعدال ��ة ،ودائ ��رة �ش� ��ؤون
االح ��زاب والتنظيم ��ات ال�سيا�سي ��ة ف ��ي
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،بمبن ��ى مجل�س
الن ��واب لتفعي ��ل اج ��راءات الهيئ ��ة
الجتثاث البعث والإج ��راءات القانونية

النا�صرية :عمليات كر وفر بني قوات الأمن
وحمتجني ت�سببت ب�سقوط � 3شهداء

 ذي قار /ح�سين العامل
�شه ��د مرك ��ز محافظ ��ة ذي ق ��ار ،عملي ��ات ك ��ر وف ��ر
ا�ستم ��رت لع ��دة �ساع ��ات بي ��ن الق ��وات الأمني ��ة
ومحتجي ��ن يطالب ��ون ب�إقال ��ة المحاف ��ظ وت�سببت
ب�سقوط � 3شهداء.
وجدد مئ ��ات المتظاهرين ف ��ي النا�صرية التظاهر
�أم ��ام مبن ��ى المحافظ ��ة للمطالب ��ة ب�إقال ��ة محاف ��ظ
ذي ق ��ار ناظ ��م الوائل ��ي ،فيم ��ا اتهم ��وا المحاف ��ظ
بالعج ��ز عن تقديم الخدم ��ات والتق�صير في حماية
المتظاهرين ومحا�سبة الفا�سدين وتورطه بملفات
ف�ساد وم�ساومات وابتزاز.
وقال النا�شط عدي الجابري لـ(المدى) ان "المئات
من المتظاهرين �شاركوا في تظاهرة �سلمية تطالب
ب�إقال ��ة المحاف ��ظ ناظم الوائل ��ي" ،م�شي ��را الى ان
"المتظاهري ��ن طالبوا رئي�س الجمهورية ورئي�س
مجل� ��س ال ��وزراء واع�ض ��اء البرلم ��ان بالتدخ ��ل
لإقال ��ة المحافظ كونه لم يق ��دم الخدمات المطلوبة
للمواطني ��ن ولت�ست ��ره عل ��ى الفا�سدي ��ن وع ��دم
محا�سبتهم وتورط بع�ض المح�سوبين والمقربين
منه بملفات ف�ساد وم�ساومات وابتزاز".
وا�ض ��اف الجاب ��ري ان "التظاه ��رة �شه ��دت اعمال
عن ��ف بع ��د دخ ��ول عنا�ص ��ر مجهول ��ة عمل ��ت على
رمي واجه ��ة مبنى المحافظة بالحج ��ارة وتك�سير
الزج ��اج وهو م ��ا ا�ضطرنا مع عدد م ��ن النا�شطين
والطلب ��ة الم�شاركي ��ن بالتظاه ��رة ال ��ى االن�سحاب
منه ��ا كون الدع ��وة للتظاهرة كان ��ت �سلمية" ،الفتا
ال ��ى ان " ق ��وات مكافح ��ة ال�شغب حاول ��ت التدخل
لل�سيطرة على الموقف ووقف اعمال العنف".
واته ��م النا�شط المدني "جه ��ات مجهولة بمحاولة
حرف التظاهرات ع ��ن م�سارها ال�سلمي وااللتفاف
عل ��ى مطالبها الم�شروعة" ،الفتا الى ان "التظاهرة
كان من المقرر ان تتحول الى اعت�صام مفتوح �أمام

حمتجي ذي قار امام مبنى املحافظة
مبن ��ى المحافظة لحين تلبية مطال ��ب المتظاهرين
واقالة المحافظ".
وم ��ن جانبه ��م ا�صدر ث ��وار �ساحة الحبوب ��ي بيانا
يدع ��ون في ��ه ال ��ى التح�شي ��د الجماهي ��ري لإقال ��ة
المحاف ��ظ ج ��اء في ��ه" :ال يخف ��ى عل ��ى �أح ��د حجم
الف�س ��اد وكمية ه ��در الأموال في محافظ ��ة ذي قار
المنكوبة التي نزفت دماء ابنائها لأجل التغيير".
وا�ض ��اف "يب ��دو �أن المحاف ��ظ ناظ ��م الوائل ��ي (ال
ي�شعر بالم�س�ؤولية) تجاه المحافظة فال فائدة منه
خ�صو�صا مع تردي الأو�ضاع الأمنية واال�ستهداف
الم�ستمر للمتظاهرين ال�سلميين وان�شغاله بك�سب
ال�صفقات الفا�سدة".
وتابع البيان "�ستكون لنا تظاهرة كبری لن تنتهي
اال حين ازالة المحافظ من من�صبه".
ومن جانبه قال النا�شط حيدر النا�صري لـ(المدى)
ان "محافظ ��ة ذي ق ��ار الت ��ي ت ��م ت�صنيفه ��ا ر�سميا
كمحافظ ��ة منكوبة منذ اكثر م ��ن عام مازالت تفتقر
لأب�سط الخدم ��ات ويعيث فيها الف�س ��اد" ،مبينا ان
"ادارة المحافظ ��ة باتت رهينة بيد جهات حزبية
متنفذة تتحكم بمقدراتها".
وا�شار النا�ص ��ري ال ��ى ان "المتظاهرين يطالبون
بتغي ��رات جوهري ��ة ت�ص ��ب ف ��ي م�صلح ��ة �س ��كان
المحافظ ��ة الت ��ي تعاني من ت ��ردي الواقع الخدمي
وارتف ��اع مع ��دالت الفق ��ر والبطالة وكذل ��ك تواجه
ارتفاعا في معدالت الف�ساد وا�ست�شرائه".
وا�ضاف ان "المتظاهرين يطالبون ب�إقالة المحافظ
كونه مازال تح ��ت ت�أثير االحزاب وال يلبي مطالب
المتظاهري ��ن الداعي ��ة للنهو�ض بواق ��ع المحافظة
ومحاربة الف�ساد".
وف ��ي ذات ال�سي ��اق يوا�ص ��ل ع�ش ��رات الخريجي ��ن
من كلي ��ات الهند�سة والمعاهد التقني ��ة غلق �شركة
نف ��ط ذي ق ��ار للأ�سبوع الثاني عل ��ى التوالي وذلك
للمطالبة بالتعيين على مالك ال�شركة المذكورة.

والد�ستورية الخا�صة بذلك.
وتن� ��ص الم ��ادة ال�سابع ��ة ف ��ي الد�ستور
الذي كتب قبل  16عاما ،على :
�ان �أو نه � ٍ�ج يتبن ��ى
�أو ًال -:يحظ ��ر كل كي � ٍ
العن�صري ��ة �أو الإره ��اب �أو التكفي ��ر �أو
التطهي ��ر الطائفي� ،أو يحر� ��ض �أو يمهد
�أو يمجد �أو يروج �أو يبرر له ،وبخا�صة
البع ��ث ال�صدامي في الع ��راق ورموزه،
وتح ��ت �أي م�سم � ً�ى كان ،وال يج ��وز �أن
يكون ذلك �ضمن التعددية ال�سيا�سية في
العراق ،وينظم ذلك بقانون.
ثاني ًا -:تلت ��زم الدولة بمحاربة الإرهاب
بجمي ��ع �أ�شكال ��ه ،وتعم ��ل عل ��ى حماي ��ة
�أرا�ضيه ��ا من �أن تكون مق ��ر ًا �أو ممر ًا �أو
�ساح ًة لن�شاطه.
وكان مقت ��دى ال�ص ��در ،قد دع ��ا في وقت

�ساب ��ق الحكوم ��ة والبرلم ��ان �إلى تفعيل
ورق ��ة اجتث ��اث البع ��ث ال ��ذي ح ��ذر من
عودته �إلى العراق مجدد ًا.
لقاء ابنة �صدام
وجاءت تحذيرات ال�صدر عقب لقاء بثته
قناة "العربية" مع ابنة الرئي�س ال�سابق،
رغد �صدام ح�سين ،الذي �ألمحت فيه �إلى
�إمكاني ��ة م�شاركتها بالعمل ال�سيا�سي في
الع ��راق .ويق ��ول كام ��ل الدليم ��ي ،وهو
نائ ��ب �سابق ان "رغد �ص ��دام لي�س لديها
اي دور �سيا�سي او حزبي ،منذ اكثر من
 16عاما".
واعتب ��ر الدليمي في ت�صري ��ح لـ(المدى)
ان "�سع ��ي الحكوم ��ة والبرلم ��ان ال ��ى
تغيير قواني ��ن واعادة ترتيب اولوياتها

حلظة ا�سقاط متثال �صدام ح�سني يف  ..2003ار�شيف
عل ��ى ت�صريح ��ات تلفزيوني ��ة ،يظه ��ر وق ��ال عب ��د ال�صم ��د �إن "العراقيي ��ن
العراق كدولة كارتونية".
ينظ ��رون �إلى ح ��زب البعث ع ��دو ًا دائم ًا
وكان مقرب م ��ن رئي�س الوزراء ال�سابق لهم ،ولن ين�سوا �أبد ًا جرائمه".
نوري المالكي ،قد دعا الحكومة للتحرك وبح�س ��ب بع�ض التحلي�ل�ات ،ان موقف
وال�ضغط عل ��ى دول "تحت�ضن بعثيين" بع� ��ض الق ��وى من ظه ��ور رغ ��د �صدام،
لمحاكمتهم في العراق.
هو توظيف �سيا�سي يتزامن مع اقتراب
وق ��ال القيادي ف ��ي حزب الدع ��وة خلف االنتخابات.
عبد ال�صمد في بيان قبل ايام" :نعبر عن وي�ضيف كامل الدليم ��ي ،وهو م�ست�شار
امتعا�ضنا ال�شدي ��د �إزاء �سماح الحكومة لرئي� ��س البرلم ��ان محم ��د الحلبو�س ��ي:
االردني ��ة لبنت المقبور �ص ��دِ ام بالظهور "مع كل انتخابات يتم الترويج لق�ضايا
في لقاء تلفزيوني".
طائفي ��ة او كم ��ا ي�سم ��ى بايق ��اظ (تني ��ن
ودعا عبد ال�صمد مجل�س النواب ووزارة نائم) لتخويف الجمهور".
الخارجية �إلى "التحرك الجاد نحو �إدانة وي�شي ��ر الدليم ��ي ال ��ى ان اح ��د االوراق
احت�ض ��ان الأردن لرم ��وز البعث المجرم الت ��ي ترتبه ��ا بع� ��ض الق ��وى تمهي ��دا
و�ض ��رورة ت�سليمهم للحكوم ��ة العراقية لالنتخاب ��ات ه ��و "اع ��ادة اال�صطف ��اف
ليحاكموا وفق القانون".
الطائفي والتخويف من عودة البعث".

قوة م�شرتكة بني بغداد و�أربيل مل�سك مناطق الفراغ الأمني
 بغداد /المدى
ك�شفت وزارة البي�شمرك ��ة� ،أم�س االثنين،
ع ��ن اتفاق م ��ع الحكوم ��ة االتحادي ��ة على
ت�شكيل ق ��وات م�شتركة لمعالجة الفراغات
الأمنية في الخطوط الفا�صلة.
وق ��ال االمي ��ن الع ��ام ل ��وزارة البي�شمرك ��ة
جبار ياور ،في ت�صريح للوكالة الر�سمية،
�إن ��ه "من خالل التفاهمات الم�شتركة جرى
االتف ��اق عل ��ى معالجة الخط ��وط الفا�صلة
بي ��ن قوات البي�شمرك ��ة والجي�ش العراقي
م ��ن خ�ل�ال ت�شكي ��ل ق ��وة م�شترك ��ة بي ��ن
الطرفي ��ن وجعله ��ا خطوط ��ا م�شتركة ل�سد
الفراغات االمنية الموجود بين الخطين"،
الفت ��ا الى �أن "ه ��ذا االتفاق ل ��م ينفذ لغاية
االن" .و�أ�ضاف� ،أن "اجتماعات عقدت في
وق ��ت �سابق بي ��ن اللجنة العلي ��ا للتن�سيق
االمن ��ي ووزارة البي�شمرك ��ة تو�ص ��ل م ��ن
خالله ��ا ال ��ى تفاهمات الفتتاح ع ��دة مراكز
تن�سيقي ��ة م�شترك ��ة في خانقي ��ن ومخمور
والمو�ص ��ل وكرك ��وك واثني ��ن �آخري ��ن

رئي�سين في بغداد واربيل".
و�أ�ش ��ار ال ��ى �أن "مات ��م افتتاح ��ه فقط هما
المرك ��زان الرئي�س ��ان ف ��ي بغ ��داد واربيل
بعدد �ضباط اقل م ��ن المتفق عليه ،فيما لم
تفتح المراكز االربعة لغاية االن".
ولفت الى �أن "من بي ��ن التفاهمات ت�شكيل
ق ��وات م�شترك ��ة لم�س ��ك االر� ��ض الفا�صلة
لمنع وجود تواجد بقايا داع�ش خ�صو�صا
في مناطق الفراغ الأمني".
وقب ��ل �ساعات� ،أعلن المتحدث با�سم قيادة
العملي ��ات الم�شتركة ،تح�سي ��ن الخفاجي،
ق ��رب عق ��د اجتماع ��ات مكثف ��ة م ��ع قي ��ادة
البي�شمركة ،للتقلي ��ل من الفراغات الأمنية
على الأر�ض بين الجانبين.
وق ��ال الخفاج ��ي �إن اجتماع ��ات م ��لء
الفراغات الأمنية في المناطق الواقعة بين
الجانبي ��ن وخا�صة ف ��ي المناطق المتنازع
عليه ��ا ت�سع ��ى للدف ��ع بقطع ��ات الجي� ��ش
والبي�شمركة للق�ضاء على الإرهاب فيها.
ومن المقرر �أن ت�شهد الأيام القليلة المقبلة
عق ��د اجتماع ��ات بي ��ن قي ��ادة العملي ��ات

الم�شترك ��ة م ��ع قي ��ادة ق ��وات البي�شمرك ��ة
للتباحث حول "عدة محاور هامة".
وم ��ن بي ��ن تل ��ك المح ��اور الب ��دء بالعم ��ل
الم�شت ��رك بي ��ن الجي� ��ش والبي�شمرك ��ة
لمالحق ��ة "الإرهابيي ��ن" وفت ��ح مراك ��ز
جدي ��دة للتن�سي ��ق بي ��ن الجانبي ��ن ،وفق� � ًا
للخفاجي.
بدوره� ،أ�شار ممثل حكومة �إقليم كرد�ستان
في غرفة العمليات الم�شتركة ،عبد الخالق
طلع ��ت �إلى "ع ��دم وج ��ود �أي موعد محدد
لعقد االجتماعات".
وقب ��ل نح ��و �أ�سبوعي ��ن ،طالب ��ت ق ��وات
البي�شمرك ��ة ف ��ي كرك ��وك بالتع ��اون
والتن�سي ��ق الم�شت ��رك والإ�س ��راع ب�إن�شاء
غرف التن�سي ��ق بين بغ ��داد و�أربيل داخل
المناط ��ق المتن ��ازع عليه ��ا لإبع ��اد خط ��ر
تنظي ��م داع� ��ش .و�أك ��د م�س� ��ؤول قاط ��ع
البي�شمركة في جنوب كركوك ،نوري حمه
عل ��ي ،تقدي ��م تقري ��ر مف�صل ع ��ن تحركات
تنظي ��م داع� ��ش في الفت ��رة الأخي ��رة ،فيما
حدد مناطق تواجده بالمحافظة.

وق ��ال حمه عل ��ي في ت�صري ��ح �صحفي� ،إن
"داع� ��ش يتحرك في  3مناطق هي جنوب
الحويج ��ة ومنطق ��ة قراج ��وغ ف ��ي ق�ضاء
مخم ��ور ،ف�ضال ع ��ن وادي ال�ش ��اي وتالل
حمري ��ن ،وه ��ذه النق ��اط ال�ستراتيجي ��ة
ينطل ��ق منه ��ا لتنفي ��ذ عمليات ��ه ف ��ي ديالى
وكركوك و�صالح الدين ونينوى".
و�أ�ض ��اف �أن "البي�شمرك ��ة لديها ت�شخي�ص
وا�ض ��ح لعملي ��ات تح ��رك داع� ��ش ،و�أن
التنظي ��م ا�ستع ��اد قوت ��ه ،رغ ��م قت ��ل ع ��دد
م ��ن قياداته م�ؤخ ��را ،لكن الإط ��ار للتنظيم
ا�ستع ��اد قوته ويتح ��رك ب�سال�سة ،وقدمنا
تقريرا مف�صال للعمليات الم�شتركة".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن "قوات البي�شمركة على �أتم
الجاهزي ��ة وتوا�صل عملية تدريبها ب�شكل
م�ستم ��ر ،لكننا نطال ��ب بتع ��اون وتن�سيق
م�شترك والإ�س ��راع ب�إن�شاء غرف التن�سيق
بي ��ن بغ ��داد و�أربي ��ل داخ ��ل المناط ��ق
المتنازع عليها لإبعاد خطر التنظيم ،الذي
ينت�شر ب�صورة �سريع ��ة قد ت�ؤدي لكوارث
�أمنية".

النازح الذي �أ�صيب بالهجوم فارق الحياة

وزير داخلية كرد�ستان :حددنا منفذي هجوم �أربيل وننتظر من بغداد اعتقالهم
 متابعة /المدى

قال ريبر �أحمد وزير الداخلية
في حكومة �إقليم كرد�ستان
العراق �إنه تم "تحديد" الجهة
التي تقف وراء عملية ا�ستهداف
مطار �أربيل ومقر التحالف
الدولي ،م�شيرا �إلى �أن المنفذين
"ت�سللوا �إلى داخل الإقليم بغية
تنفيذ هجماتهم ال�صاروخية".
وك�شف �أن ال�سلطات "تنتظر
من بغداد اعتقالهم" ،مو�ضحا
�أن "المهاجمين ا�ستفادوا من
المعاملة الجيدة للقوات الأمنية
في نقاط التفتي�ش ،و�أحدثوا
خرقا �أمنيا".

و�أ�ض ��اف �أن "ه ��ذه العملي ��ة تق ��ول لن ��ا �إن
داع� ��ش لي�ست المنظم ��ة الإرهابية الوحيدة
في البالد ،وهن ��اك جماعات �إرهابية �أخرى،
وه ��ذا يتطل ��ب منا عم�ل�ا م�شت ��ركا �أكبر بين
�إقلي ��م كرد�ست ��ان والحكوم ��ة االتحادي ��ة
والتحال ��ف الدول ��ي وجميع الأط ��راف التي
تحارب الإرهاب في البالد".
وك�ش ��ف �أحمد ،خ�ل�ال لقاء ن�شرت ��ه (الحرة)
ع ��ن ت�شكيل "عدة لج ��ان للتحقيق في عملية
اال�سته ��داف ،منها لجنة م�شتركة بين رئي�س
الوزراء في حكومة الإقليم م�سرور بارزاني
ورئي� ��س ال ��وزراء االتح ��ادي م�صطف ��ى
الكاظمي ،ولجن ��ة جاءت من بغداد للتحقيق
في الق�ضية".
وتاب ��ع "حالي ��ا ننتظ ��ر الحكوم ��ة العراقي ��ة
التي يقع على عاتقه ��ا تنفيذ القرار واعتقال
المتهمي ��ن الذين هم متواج ��دون في مناطق
خ ��ارج �سلط ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،وت�سليمهم
لل�سلط ��ات الق�ضائي ��ة لينال ��وا جزاءه ��م
العادل".
وكان ��ت �أربيل قد تعر�ض ��ت ،منت�صف ال�شهر
الج ��اري ،لهج ��وم �صاروخ ��ي� ،أ�سف ��ر ع ��ن
مقت ��ل متعاق ��د يعم ��ل م ��ع التحال ��ف ،ال ��ذي

تقوده الواليات المتح ��دة ،في مطار �أربيل،
و�إ�صاب ��ة خم�سة �آخرين من �أف ��راد التحالف
(م ��ن بينهم جن ��دي �أميركي) ،وج ��رح ثالثة
مدنيي ��ن محليي ��ن على الأق ��ل بينه ��م نازح.
وه ��ذا الهج ��وم ه ��و الثان ��ي من نوع ��ه على
�أربي ��ل .فف ��ي  30ايلول الما�ض ��ي ،ا�ستهدف
هجوم �صاروخي انطلق من �شرق المو�صل
مطار �أربيل.
وكان الباح ��ث بمعه ��د وا�شنط ��ن ماي ��كل
نايت� ��س ،توق ��ع ف ��ي مق ��ال تحليل ��ي� ،أن
"المركب ��ة دخل ��ت الإقلي ��م م ��ن الأرا�ض ��ي
الزراعية في الع ��راق� ،إما من �سهول نينوى
�إل ��ى الغ ��رب �أو م ��ن منطق ��ة �سرج ��ران �إل ��ى
الجن ��وب" .ورجح �أن تكون قد تخفت و�سط
"العدي ��د من ال�شاحن ��ات الزراعية المحملة
بالم ��واد الغذائية التي دخلت م ��ن بغداد�إلى
�إقليم كرد�ستان".
وتبنت مجموعة تعرف با�سم "�سرايا �أولياء
الدم" الم�س�ؤولية عن هجوم �أربيل .وحينها
�صرح م�س�ؤول ��ون �أمنيون لوكال ��ة (فران�س
بر� ��س) �أن ا�س ��م ه ��ذه المجموع ��ة مج ��رد
"واجه ��ة" لف�صائل م�س ّلح ��ة تريد ان�سحاب
القوات الأجنبية من العراق.

وتوف ��ي� ،أم� ��س ،الن ��ازح ال ��ذي ا�صي ��ب في
الهج ��وم ،والراح ��ل ن ��واف را�شد ه ��و نازح
م ��ن محافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن �أ�صي ��ب ب�أحد
ال�صواري ��خ التي وقعت عل ��ى �ساحة لتربية
الحيوان ��ات وكان ��ت ا�صابت ��ه بليغ ��ة بر�أ�سه
ويده وظهره� ،أرقدته � 7أيام في ق�سم العناية
المركزة ،ليفارق الحياة بعدها.
ورا�ش ��د �أب لطفلين ،و�شقي ��ق لثالثة �إخوة،
اب ��ن  31عام ًا ،كان قد نزح الى عا�صمة �إقليم
كرد�ستان� ،إثر احداث حرب داع�ش الأخيرة.
وق ��ال ح�سي ��ن �شقيق ن ��واف ان اخي ��ه "كان
يعم ��ل ف ��ي �ساح ��ة لبي ��ع الموا�ش ��ي من ��ذ 7
�سن ��وات ،ذه ��ب ليبيت ف ��ي ال�ساح ��ة ،م�ساء
يوم االثنين ،وفي تمام ال�ساعة � 9:30سقط
�ص ��اروخ ،ونحن قد �سمعن ��ا �صوت انفجاره
ولم نكن نعلم بمكان �سقوطه".
و�أ�ضاف "ات�صل بنا احد اقاربنا الذي يعمل
ف ��ي هذه ال�ساحة يقول لنا ان �شقيقي ا�صيب
ج ��راء االنفج ��ار ،ونقل ��وه ال ��ى م�ست�شف ��ى
رزكاري ث ��م توف ��ي" .ق ��ال �شقي ��ق ن ��واف:
"نحن هنا نعمل لك�سب رزقنا ،ولدي منزالن
في �صالح الدين قد تهدما في حرب داع�ش"،
الفتا الى ان حالتهم المادية "يُرثى لها".
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�إقليم كرد�ستان ي�صف ت�صريحات "الهجرة" بـ"اجلرمية" وي�ؤكد :ن�سهل عودة النازحني طوع ًا
 بغداد /املدى

رد وزير داخلية �إقليم
كرد�ستان ،ريبر �أحمد ،على
ت�صريحات وزارة الهجرة
االتحادية ب�ش�أن نفي وجود
هجرة عك�سية للنازحين
الذين خرجوا من مخيماتهم
بعد �إغالقها ،بالت�أكيد على
ت�سهيل عودة النازحين �إذا
كانت طوعية وعدم �إجبار
�أحد على المغادرة.

وو�ص ��ف �أحم ��د تل ��ك الت�صريح ��ات بانها
"جرمي ��ة ومث�ي�رة لال�ستغ ��راب ،وه ��ي
تتنافى مع حقيقة الأرقام التي ت�ؤكد عودة
�أك�ث�ر م ��ن ملي ��ون ون�ص ��ف ملي ��ون نازح
والجئ �إىل مناطقهم".
وكان وكي ��ل وزارة الهج ��رة واملهجري ��ن
ك ��رمي الن ��وري ،ق ��ال ال�سبت املا�ض ��ي� ،إن
الوزارة لديها خط ��ة عمل تهدف للحد من
ا�ستغالل النازحني يف املخيمات لأغرا�ض
�سيا�سي ��ة ،مبين� � ًا �أن "املخيم ��ات يف �إقليم
كرد�ست ��ان والبالغ عددها  26خميم ًا جلها
تخ�ض ��ع ل�سيطرة االقليم ،وهناك معوقات
ي�ضعها امل�س�ؤول ��ون يف االقليم يف طريق
عودة النازحني �إىل مناطقهم ،وخ�صو�ص ًا

وزي ��ر داخلي ��ة االقلي ��م ،وه ��ذه املعوقات
ت�أت ��ي حت ��ت ذرائع غ�ي�ر منطقي ��ة وحجج
غري مقنعة ،وبالتايل يت ��م ت�أخري عودتهم
الطوعية م ��ن خميمات االقلي ��م ،ونخ�شى
ا�ستغ�ل�ال معان ��اة النازح�ي�ن الغرا� ��ض
انتخابية".
وق ��ال �أحم ��د يف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي تابعته
(املدى)" :ن�أ�سف ل�سماع هذه الت�صريحات
م ��ن وزارة الهجرة واملهجري ��ن العراقية،
فموقفن ��ا يف حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
وا�ض ��ح و�صريح وق ��د �أكدن ��اه للمنظمات
الدولي ��ة واحلكوم ��ة االحتادي ��ة خ�ل�ال
االجتماع امل�شرتك الذي عقدناه يف بغداد
م�ؤخ ��ر ًا بح�ض ��ور كل الأط ��راف املعني ��ة
وه ��و �أننا ال ن�ؤي ��د قرار �إغ�ل�اق املخيمات
بق ��رار �سيا�س ��ي و�إجب ��ار النازح�ي�ن على
العودة ملكان ال تتوف ��ر فيه مقومات الأمن
واال�ستقرار واخلدمات".
و�صي ��ف  ،2014توج ��ه ع ��دد كب�ي�ر م ��ن
النازح�ي�ن يف حمافظات نين ��وى والأنبار
و�صالح الدين ودياىل �إىل �إقليم كرد�ستان
هرب ًا م ��ن تنظيم داع�ش ،و�أ�ضاف الوزير:
"يف الأ�سا�س مل نكن نحن من قررنا قدوم
النازحني ،لكن كرد�ست ��ان �شرعت �أبوابها
وقب ��ل ذل ��ك قلبه ��ا �أم ��ام النازح�ي�ن ،وكان
�إقليم كرد�ست ��ان و�سيبقى دائم ًا مالذ ّا �آمن ًا
لكل م ��ن يلج�أ �إليه هرب ًا م ��ن الظلم يف �أي
مكان".
وبح�س ��ب �آخ ��ر بيان ��ات وزارة الهج ��رة
واملهجرين يف العراق ،فقد بقيت � 45ألف
�أ�س ��رة نازح ��ة� ،أي نح ��و � 150ألف نازح،
بع ��د �إغالق  17خميم� � ًا يف عموم العراق،
و�إرجاع قاطنيها �إىل مناطقهم الأ�صلية.
و�أو�ضح وزي ��ر داخلية �إقليم كرد�ستان �أن
ع ��دد ًا كبري ًا من املواطن�ي�ن يتوجهون �إىل
�إقلي ��م كرد�ستان ويع ��ودون �إىل املخيمات
يف حرك ��ة عك�سية وخالف� � ًا للقرار ال�صادر

م ��ن بغ ��داد ب�إغ�ل�اق املخيم ��ات" ،يف حني
�أنن ��ا ن�سه ��ل العودة ل ��كل من يرغ ��ب بذلك
طوع ًا ،و�سنعر�ض البيانات ملعرفة حقيقة
موقفنا الذي يتوافق مع تقارير املنظمات
الدولي ��ة ،فق ��د كان �إقليم كرد�ست ��ان ي�أوي
مليون�ي�ن ون�ص ��ف ملي ��ون م ��ن النازحني
والالجئ�ي�ن وال ي ��زال الإقليم ي� ��أوي نحو
مليون ًا منهم �أي عاد مليون ون�صف ،وهذا
دليل يعزز موقفنا".
ومنذ مطل ��ع العام اجل ��اري و�صلت مئات
الأ�س ��ر النازح ��ة م ��ن املناط ��ق العراقي ��ة،
غالبيته ��ا من حمافظتي نين ��وى والأنبار،
�إىل �إقلي ��م كرد�ست ��ان بع ��د �أن �أقدم ��ت
احلكوم ��ة العراقي ��ة على �إغ�ل�اق ع�شرات

املخيمات التي ا�ستق ّر فيها النازحون �أكرث
م ��ن �أربع �سنوات ،رغم � ّأن مدنهم الأ�صلية
ال ت ��زال منكوب ��ة وخالي ��ة م ��ن �أيّ حماية
�أمني ��ة من جه ��ة ،و�س ��ط غي ��اب املقومات
الأ�سا�سية للحياة.
ري�ب�ر �أحمد �أ�ش ��ار �إىل �أنه "على الرغم من
حرب داع� ��ش وقط ��ع املوازن ��ة والأزمات
االقت�صادي ��ة التي تعر�ضنا لها وعدم تلقي
الدع ��م املطلوب م ��ن احلكوم ��ة االحتادية
واملجتم ��ع ال ��دويل لتوف�ي�ر احتياج ��ات
النازح�ي�ن داخلي� � ًا ،وه ��م مواطن ��ون
عراقي ��ون نكن لهم كل التقدير واالحرتام،
ف� ��إن �إقلي ��م كرد�ست ��ان حتم ��ل  70%م ��ن
تكالي ��ف �إيواء النازحني ،و 30%الباقية

�أغلبها كان من متوي ��ل الأمم املتحدة فيما
مل تتحم ��ل احلكوم ��ة االحتادي ��ة �س ��وى
ن�سبة قليلة من تلك التكاليف".
وو�صف الوزير ت�صريحات كرمي النوري
ب� �ـ "املث�ي�رة لال�ستغ ��راب فبد ًال م ��ن الثناء
عل ��ى اقلي ��م كرد�ست ��ان عل ��ى ا�ستقبال ��ه
النازحني يف تلك الظروف احلالكة ونحن
فخ ��ورون بعم ��ق ج ��ذور ثقاف ��ة التعاي�ش
يف جمتم ��ع �إقلي ��م كرد�ستان ،له ��ذا ما قيل
يف بغ ��داد جرمية بح ��ق �إقلي ��م كرد�ستان
وحكومته".
ويف ال�سي ��اق� ،أ�ص ��در مرك ��ز التن�سي ��ق
امل�ش�ت�رك للأزم ��ات التاب ��ع ل ��وزارة
الداخلي ��ة يف حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان،

رد ًا عل ��ى ت�صريحات وكيل وزارة الهجرة
واملهجري ��ن العراق ��ي ،ج ��اء في ��ه" :نح ��ن
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان – الع ��راق ك ّن ��ا وم ��ا
زلن ��ا مالذ ًا �آمن ��ا جلميع �أبن ��اء الوطن من
النازح�ي�ن والفاري ��ن م ��ن ظل ��م الإره ��اب
وبط�ش الع�صاب ��ات الإجرامية واملجاميع
امل�سلحة التي تعكر �صفو العي�ش الكرمي".
وحول حتمي ��ل حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
ووزارة الداخلية ب�شكل خا�ص امل�س�ؤولية
يف و�ض ��ع العقب ��ات للحيلول ��ة دون عودة
النازح�ي�ن �إىل دياره ��م� ،أ�ش ��ار املركز �إىل
"رف� ��ض ه ��ذا االتهام رف�ض� � ًا قاطع ًا جملة
وتف�صي ًال ،ونعدّه اتهام ًا باط ًال ،ال �صلة له
بالواقع وال باحلقيقة".

و�س ّهل ��ت حكومة �إقلي ��م كرد�ستان العودة
الطوعي ��ة ملا يرب ��و عل ��ى � 750ألف نازح
اىل مناط ��ق �سكناه ��م الأ�صلي ��ة ،و�ش ��دد
البي ��ان على �أن ��ه "ال بد للع ��ودة الطوعية
م ��ن مقوم ��ات �أ�سا�سي ��ة تع ��زز البق ��اء
واحللول الدائمة ولي� ��س حلو ًال ترقيعية
�آني ��ة لأنها ت�سبب نزوح� � ًا عك�سي ًا ،وكذلك
ت�أم�ي�ن املنطقة م ��ن الع�صاب ��ات اخلارجة
ع ��ن القان ��ون وتوف�ي�ر فر� ��ص العي� ��ش
الك ��رمي للعائدي ��ن .لذل ��ك موقفن ��ا وا�ضح
بحي ��ث يج ��ب �أن تك ��ون الع ��ودة طوعية
وبعي ��دة ع ��ن املمار�س ��ات غ�ي�ر القانونية
وال�ضغوطات الال�إن�سانية".
وخ�ل�ال �شه ��ر كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي،
ا�ستقب ��ل �إقلي ��م كرد�ست ��ان � 265أ�س ��رة
نازحة جديدة بعد �أن عادت �إىل مناطقها،
وم�ض ��ى بي ��ان مرك ��ز التن�سي ��ق امل�شرتك
بالق ��ول �إن "الن ��وري ،وم ��ن ل � َّ�ف ل َّف ��ه ،و
ب ��دواع �سيا�سية و اجن ��دات غري وا�ضحة
املع ��امل ين ��وون ا�ستخ ��دام ه ��ذه الورق ��ة
الإن�سانية لأغرا�ض �سيا�سية وانتخابية".
وكان ��ت منظمة "هيومن رايت�س ووت�ش"
ق ��د ذكرت ،يف بي ��ان �ساب ��قّ � ،أن "عمليات
�إغالق خميم ��ات النازحني يف العراق من
دون �إعط ��اء مهل كافية� ،ست� ��ؤدي ببع�ض
�س ّكانها �إىل الت�ش ّرد والفقر".
وقال ��ت الباحث ��ة الأوىل يف �ش� ��ؤون
الأزم ��ات والنزاع ��ات يف املنظمة بلقي�س
وايل � ّإن "�إع ��ادة دم ��ج العائ�ل�ات يف
املجتم ��ع العراق ��ي لتتمكن م ��ن بدء حياة
طبيعي ��ة ،بعدم ��ا ق�ض ��ت �سن ��وات داخ ��ل
املخيم ��ات ،خط ��وة �إيجابية ،لك ��ن النهج
احل ��ايل املتمث ��ل يف �إجب ��ار الأ�شخا� ��ص
على اخل ��روج من املخيم ��ات التي و ّفرت
له ��م الطعام وامل� ��أوى والأم ��ن ل�سنوات،
مبهل ��ة �أقل م ��ن � 24ساعة غالب� � ًا� ،سيزيد
�ضعفهم".

امر�أة واحدة في من�صب مدير عام مقابل كل ت�سعة رجال

معوقات عديدة �أمام ت�سلم المر�أة مواقع متقدمة في الم�ؤ�س�سات الحكومية
 متابعة /املدى

النظرة االجتماعية

ي ��رى متابعون لأو�ض ��اع امل ��ر�أة ولواقع
متثيله ��ا يف مواق ��ع الق ��رار ،ان الن�س ��اء
مل تت ��ح �أمامهن الفر�ص ��ة لتويل املنا�صب
الإداري ��ة العلي ��ا لأ�سب ��اب واعتب ��ارات
عدي ��دة ،ولي�س لأنه ��ن مل يثبنت جناحهن
"لن يحدث ذلك ..و�إن ح�صل يف تويل وادارة تلك املواقع.
�ستف�شل ال محالة" قالتها
تق ��ول �أم ��ل ج�ل�ال ،ع�ض ��وة املجل� ��س
الدكتورة (ل.م) التدري�سية الأعلى ل�ش� ��ؤون امل ��ر�أة يف حكومة اقليم
كرد�ست ��ان ،مو�ضحة ا�سباب عدم و�صول
في احدى كليات جامعة
امل ��ر�أة اىل املنا�ص ��ب االداري ��ة العلي ��ا:
ال�سليمانية ،تعليقا على
"الأمر يرتبط بطبيعة املجتمع العراقي
احتمال اختيار امر�أة لرئا�سة
ونظرت ��ه ل ��دور امل ��ر�أة ب�ش ��كل ا�سا�س ��ي،
الجامعة .وتابعت بلهجة
وينعك�س ذلك ب�إحداث تباين وفروق بني
كتب
واثقة وهي ترتب عدة
الن�ساء والرجال فی الت�أهيل والتعليم".
�شغلت طاولتها الكبيرة "هذا
وت ��رى ج�ل�ال ان تغيري ذل ��ك الواقع ،مبا
يتطلب ��ه �أوال م ��ن حت�سني حال ��ة التوازن
هو الواقع".
اجلن ��دري يف الوظائ ��ف "يفر� ��ض
ردت عليها زميلتها (ك�.ص)
الب ��دء بحل ��ول عملي ��ة واج ��راءات داخل
وهي تر�سم ن�صف ابت�سامة:
ال ��وزارات" ،مطالبة احلكوم ��ة العراقية
هل
"لماذا تعتقدين ذلك؟..
بالعم ��ل على "�ضمان حق املر�أة يف تويل
لمجرد كونها امر�أة يعني
االدارات العلي ��ا �ضمن فق ��رات الد�ستور،
عدم قدرتها على ادارة
�أ�سوة بن�سبة الن�ساء يف الربملان العراقي
واملحددة بـ ." % 25
الجامعة؟!".
وتدعو جالل اىل اطالق م�شاريع "لت�أهيل
املر�أة م ��ن خ�ل�ال دورات تدريبية لتكون
م�ستع ��دة ال�ست�ل�ام تل ��ك امله ��ام ول�ضمان
جناج م�شاركتها يف املواقع العليا".
�ساد ال�صمت للحظات قبل ان تتابع" :اذا وتطال ��ب �أي�ض ��ا بقي ��ام الدول ��ة بتحدي ��د
كن ��ا نحن الأكادميي ��ات ال ن�ؤمن بامكانية ن�سب ��ة معين ��ة لتوظي ��ف الن�س ��اء يف
وج ��ود ام ��ر�أة واح ��دة قادرة عل ��ى ادارة القطاعني احلكوم ��ي واخلا�ص "فح�سب
جامعة ،فال عجب من ر�أي الرجال!".
ماتزال الفج ��وة بني الن�ساء والرجال يف
املنا�ص ��ب االداري ��ة العلي ��ا يف الوزارات
العراقي ��ة كب�ي�رة ج ��د ًا ،فحت ��ى فك ��رة
تر�ؤ� ��س �أكادميية لإح ��دى جامعات اقليم
كرد�ست ��ان ،وهي املنطق ��ة الأكرث انفتاحا
وا�ستق ��رارا يف الع ��راق ،تواج ��ه الكثري
من املعرت�ضني وامل�شكك�ي�ن يف الأو�ساط
الأكادميي ��ة الأف�ض ��ل تعليم� � ًا وثقاف ��ة،
وتك�شف بيانات حكومية �أن ن�سبة متثيل
الن�س ��اء يف موق ��ع مدي ��ر ع ��ام ب ��وزارة
التعليم العايل العراقية هي . % 0
وتظه ��ر البيان ��ات ال�ص ��ادرة م ��ن وزارة
التخطي ��ط العراقية ل�سنة  ،2018وجود
امر�أة واحدة يف من�صب مدير عام مقابل
كل ت�سع ��ة رج ��ال ،وذات الن�سب ��ة تتك ��رر
ملن�صب معاون مدير عام.
ال تختل ��ف الن�سب ��ة اع�ل�اه حت ��ى يف
ال ��وزارات الت ��ي حتظى بن�س ��ب م�شاركة
عالي ��ة للن�ساء كوزارة الرتبي ��ة ،فالن�سبة
االجمالية للمر�أة يف �إدارة وزارة الرتبية
تبلغ �أقل من  % 10رغم ان تلك الوزارة
م ��ع وزارة املالي ��ة و�صلت ��ا اىل الت ��وازن
اجلن ��دري يف ع ��دد املوظف�ي�ن بخم�س�ي�ن
باملائة للرجال وخم�سني باملائة للن�ساء.

قان ��ون العم ��ل ميك ��ن ان ن�ش�ت�رط عل ��ى املنا�صب االدارية.
ال�ش ��ركات والهيئات مراع ��اة حق الن�ساء تتف ��ق املوظف ��ة يف وزارة التعليم العايل
يف التوظيف".
�سه ��اد جبار ،مع ذلك ال ��ر�أي ،وتقول "ان
االلتزام ��ات املنزلية ال تخلق الدافع لديها
�سببان وراء الفجوة
ول ��دى زميالتها بت ��ويل منا�ص ��ب عليا..
م ��ن جانبه ��ا حت ��دد املهند�س ��ة والوزيرة نحن نرغب بانهاء عملنا �سريعا والعودة
ال�سابقة ل�ش� ��ؤون املر�أة يف العراق ،بيان اىل املن ��زل لت�أمني متطلب ��ات العائلة ،يف
ن ��وري� ،سبب�ي�ن يقف ��ان وراء حمدودي ��ة ح�ي�ن ميكن للرجال ق�ض ��اء �ساعات اطول
م�شارك ��ة امل ��ر�أة يف املنا�ص ��ب االداري ��ة يف العم ��ل او حت ��ى متابعته بع ��د انتهاء
العلي ��ا ،الأول يتعل ��ق ب�ضع ��ف اخلربات الدوام".
التي حت�صل عليها ،والثاين يعود اىل ان تل ��ك الأ�سب ��اب ه ��ي الت ��ي جتع ��ل ن�سب ��ة
�أغلب الن�ساء لي�ست لديهن رغبة يف توىل الن�س ��اء يف موق ��ع مدي ��ر ع ��ام ب ��وزارة

التعلي ��م الع ��ايل تبل ��غ �صف ��را ،رغ ��م ان
الت ��وازن اجلن ��دري متحق ��ق فن�سب ��ة
الن�س ��اء عموم ��ا مقارب ��ة لن�سب ��ة الرجال
يف تل ��ك الوزارة وفق ما تظهره البيانات
الر�سمية.
ويتك ��رر التمثي ��ل ال�ضعي ��ف للن�س ��اء يف
باق ��ي ال ��وزارات ،فن�سبة متثي ��ل الن�ساء
يف الوظائف ب ��وزارة الداخلية التي تعد
واح ��دة من �أكرب ال ��وزارات العراقية كما
يف الإدارة العليا هي الأ�سو�أ ،فال ح�ضور
له ��ا يف املنا�ص ��ب العلي ��ا .وبعده ��ا ت�أتي
وزارات ال�صحة وال�شباب والهجرة التي
ف�شل ��ت يف حتقي ��ق الت ��وازن اجلن ��دري
باملنا�ص ��ب االداري ��ة حيث ينع ��دم متثيل
الن�س ��اء يف االدارات العليا رغم ان ن�سبة
الن�ساء املوظفات فيها تبلغ نحو . % 30
وتختل ��ف ال�ص ��ورة يف كل م ��ن جمل� ��س
الق�ض ��اء الأعل ��ى ووزارة التخطي ��ط،
فن�سبة تقلد الن�ساء ملن�صب مدير عام تبلغ
 % 60يف جمل� ��س الق�ض ��اء ،يف ح�ي�ن
تبلغ نحو  % 40يف وزارة التخطيط.
تعل ��ق املهند�س ��ة بيان ن ��وري ،عل ��ى تلك
الن�س ��ب" :ه ��ذا ي�ؤك ��د ح�ص ��ول عمل يف
جم ��ال تن�صيب املر�أة كمدير عام مبجل�س
الق�ض ��اء ووزارة التخطي ��ط ،يف م�ؤ�ش ��ر
ايجاب ��ي ن ��ادر للن�س ��اء يف الع ��راق"،
م�ش�ي�رة اىل ان املوقع�ي�ن املذكوري ��ن
يحظيان ب�أهمية وان ذل ��ك يظهر امكانية
حتقيق ذات الأمر بالوزارات الأخرى ان
مت العمل يف ذلك امل�سار.
�أم ��ا يف موق ��ع نائ ��ب مدي ��ر ع ��ام ،ف ��ان
وزارت ��ي التعلي ��م العايل والع ��دل ف�ضال
ع ��ن البنك املرك ��زي كما جمل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى عملت على تن�صيب املر�أة يف ذلك
املوقع ب�ش ��كل ممتاز ،ففي هذه الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات ن�سبة امل ��ر�أة كمعاون مدير
ع ��ام هي اك�ث�ر م ��ن الن�ص ��ف ،خا�صة يف
وزارة التعليم الع ��ايل حيث تفوق ن�سبة
الن�س ��اء فيها �ضعفي ن�سب ��ة الرجال وهي
. % 75
بينم ��ا تظه ��ر البيان ��ات انع ��دام متثي ��ل
الن�س ��اء يف من�صب مدير ع ��ام يف كل من
جمل� ��س الوزراء ،دي ��وان الوقف ال�سني،
دي ��وان الوق ��ف ال�شيع ��ي ،املفو�ضي ��ة
العليا لالنتخاب ��ات ،ووزارات الداخلية،
الهج ��رة ،التعلي ��م الع ��ايل ،ال�صح ��ة،
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة .وكذل ��ك احل ��ال
بالن�سب ��ة لتمثيل املر�أة كمعاون مدير عام
يف وزارات ال�صناع ��ة ،البيئ ��ة ،النف ��ط،
الداخلية ،ال�صحة ،هيئة النزاهة.
تف�س ��ر موظف ��ات واق ��ع متثي ��ل الن�س ��اء
يف تل ��ك املواقع ،ب� ��أن ج ��زء ًا منه يرتبط
بنظ ��رة املجتم ��ع ومب�س�ؤولي ��ات الن�ساء
يف املن ��زل ،لك ��ن جزءا �آخ ��ر يتعلق بعدم
ح�صول عمل وتخطيط جدي لتغيري ذلك
الواق ��ع من خالل تن�صي ��ب ن�ساء يتمتعن
بالكفاءة.

تق ��ول الأكادميي ��ة والنا�شط ��ة يف جم ��ال
امل ��ر�أة ن�سري ��ن احم ��د ،ان التمثي ��ل
ال�ضعي ��ف للن�س ��اء يف الوظائ ��ف العلي ��ا
يرتب ��ط بالنظرة القا�ص ��رة للمجتمع �إىل
دور امل ��ر�أة ومكانتها يف خمتلف جوانب
احلياة "يف جمتمعنا ي�سود االعتقاد ب�أن
الدور القيادي للم ��ر�أة �ضعيف جدا وهي
غري م�ؤهلة لذلك".
وت�ضي ��ف "ما يزي ��د امل�شكلة هو قلة وعي
املر�أة بامكاناتها ودورها املحوري ،فذلك
يح ��ول دون انطالقها وم�شاركتها الفعالة
يف املنا�صب الإدارية والتنظيمية".
لك ��ن الباح ��ث احم ��د �سنج ��اري ،يرج ��ع
التمثي ��ل املحدود للن�س ��اء اىل جانب �آخر
وه ��و ان "املنا�ص ��ب العلي ��ا يف الع ��راق
ه ��ي ح�ص�ص �سيا�سية ،وال�سيا�سة ميدان
لعمل الرجال ،لذا م ��ن البديهي ان تذهب
املواقع العليا للرجال كح�ص�ص �سيا�سية
ولي�س كا�ستحقاق مرتبط بالكفاءة".
التدريب و التح�صيل العلمي

ي ��رى املهتم ��ون مبو�ض ��وع الت ��وازن
اجلن ��دري ،ان التدري ��ب والت�أهي ��ل
و�سيل ��ة مهمة لتعزي ��ز العمل مببد�أ النوع
االجتماع ��ي ،بالتايل ه ��و ي�شكل �ضرورة
للنهو� ��ض بتمثي ��ل امل ��ر�أة يف امل�ؤ�س�سات
م ��ن خالل زيادة وتعزيز مهاراتها و�صقل
اخل�ب�رات الت ��ي متتلكها ورف ��ع م�ستوى
الأداء لديها.
ح�سب بيان ��ات اجلهاز املركزي للإح�صاء
ب ��وزارة التخطي ��ط ل�سن ��ة  ،2018ف ��ان
ن�سبة الن�س ��اء املوظفات اللواتي ح�ضرن
امل�ؤمترات والدورات اخلارجية هي اقل
من ثل ��ث الن�سب ��ة الكلية للذي ��ن ح�ضروا
تلك الن�شاط ��ات الت�أهيلية ،فبني كل ثالث
ن�س ��اء هن ��اك �سبعة رج ��ال ي�شاركون يف
امل�ؤمترات والدورات.
وم ��ن املجم ��وع الكل ��ي للموظف�ي�ن يف
ال ��وزارات �شارك الرج ��ال بن�سبة % 10
يف الدورات الداخلي ��ة ،فيما بلغت ن�سبة
م�شارك ��ة الن�س ��اء  % 11م ��ن املجم ��وع
الكل ��ي للموظف ��ات ،وهنا متي ��ل الفجوة
ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن ل�صال ��ح الن�س ��اء ،اذا مل
ن�أخ ��ذ بنظر االعتبار ان ن�سبة الن�ساء يف
القطاع العام �أقل من . % 30
ويف ال ��دورات اخلارجي ��ة بلغ ��ت ن�سب ��ة
م�شارك ��ة املوظفني من الرجال والن�ساء1
 %عل ��ى ح ��د �سواء من املجم ��وع الكلي
لكل منهما ،وهنا جند تكاف�ؤا يف الفر�ص
لكال اجلن�سني.
م�ستوى تعليمي عال وتمثيل
�ضعيف

يف تقاط ��ع وا�ضح مع الفر� ��ص ال�ضعيفة
لتقل ��د الن�س ��اء منا�ص ��ب اداري ��ة علي ��ا،
يالحظ ان عدد الن�ساء املوظفات اللواتي
حظ�ي�ن مب�ست ��وى تعليم ��ي ي�ص ��ل اىل

الدبلوم والبكالوريو�س مرتفع.
وتبل ��غ ن�سب ��ة الن�س ��اء احلا�ص�ل�ات
عل ��ى �شه ��ادة البكالوريو� ��س يف جمي ��ع
ال ��وزارات اك�ث�ر م ��ن  % 40م ��ن العدد
الكل ��ي للموظف�ي�ن (الرج ��ال والن�س ��اء)،
وه ��ذا ي�ؤ�شر ان الن�س ��اء قيا�سا لن�سبتهن
الكلي ��ة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ميتلكن
تعليم ��ا جي ��دا يف ��وق تعلي ��م الرج ��ال يف
وق ��ت ال يحظ�ي�ن بفر� ��ص جي ��دة لتقل ��د
منا�صب عليا.
وتظه ��ر بيان ��ات اجله ��از املرك ��زي
للإح�ص ��اء ،ان ع ��دد الرج ��ال م ��ن حمل ��ة
�شه ��ادة البكالوريو� ��س �أك�ب�ر م ��ن ع ��دد
الن�س ��اء احلا�ص�ل�ات عل ��ى ذات ال�شهادة،
ون�سبتهم تقل ع ��ن �ضعفي ن�سبة الن�ساء.
حيث تبلغ ن�سبة الن�ساء احلا�صالت على
�شه ��ادة البكالوريو� ��س � % 41ضمن كل
الوزارات.
لك ��ن عن ��د درا�س ��ة التوزي ��ع الن�سب ��ي
للم�ست ��وى التعليم ��ي نالح ��ظ ان ن�سب ��ة
الرجال العاملني من فئة الأميني (الذين ال
ي�ستطيعون القراءة والكتابة) وفئة يقر�أ
ويكت ��ب وذوي ال�شه ��ادة االبتدائي ��ة ،يف
ال ��وزارات املختلفة ،هي اك�ب�ر من ن�سبة
الن�ساء وتبلغ نحو . % 11
تعليق ��ا عل ��ى الن�سب ��ة الأخ�ي�رة تلف ��ت
الدكت ��ورة �سع ��اد ق ��ادر ،املتخ�ص�ص ��ة يف
االقت�ص ��اد ،اىل ع ��دم انعكا� ��س الن�سب ��ة
العالي ��ة للن�س ��اء احلا�صالت عل ��ى �شهادة
البكالوريو�س يف وزارة التعليم العايل،
عل ��ى تقل ��د الن�س ��اء للمنا�ص ��ب العليا يف
الوزارة.
وتق ��ول ان ذل ��ك يظه ��ر يف �أح ��د جوانبه
"ان الأم ��ر مرتب ��ط بع ��دم من ��ح فر� ��ص
للن�ساء لتقلد تلك املنا�صب وال يرجع اىل
م�ست ��وى التعلي ��م وامل�ؤه�ل�ات" ،م�ضيفة
"هذا يف وزارة التعليم العايل ،فما بالك
بالوزرات االخرى"
وت�ؤ�ش ��ر البيان ��ات والأرق ��ام املتعلق ��ة
مب�ست ��وى تعلي ��م الن�س ��اء يف ال ��وزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة ،ان التح�صي ��ل
العلم ��ي مب�ست ��وى �شه ��ادة البكالويو�س
ل ��دى الن�س ��اء �ضم ��ن كل ال ��وزارات
والهيئ ��ات احلكومي ��ة لي�س �سيئ� � ًا ،فبني
كل ثالث ��ة رجال هناك امر�أت ��ان م�ؤهلتان
تعليمي ًا لتويل املنا�ص ��ب الإدارية العليا،
ما ميثل م�ؤ�شرا جيدا ل�صالح الن�ساء.
كم ��ا ان ن�سبة املوظف ��ات احلا�صالت على
�شه ��ادات البكالوريو� ��س والدبل ��وم يف
بع�ض الوزارات مثل االعمار واال�سكان،
الرتبي ��ة ،املالي ��ة ،التعليم الع ��ايل ،ف�ضال
ع ��ن البن ��ك املرك ��زي ،اكرب م ��ن الن�صف،
وهذا يعني ان املر�أة م�ؤهلة اكرث يف هذه
الوزارات للو�ص ��ول اىل املراكز الإدارية
العليا.
عن درج
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ال�صحة ّ
جتدد املخاوف من عدم ال�سيطرة على املوقف الوبائي

العراق ّ
ي�سجل �أعلى ارتفاع �أ�سبوعي لإ�صابات كورونا منذ ظهور اجلائحة
 بغداد /فرا�س عدنان
عدّت وزارة ال�صحة والبيئة� ،أم�س االثنني ،ارتفاع عدد
الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س كورونا خ�ل�ال الأ�سبوع احلايل
ب�أنه ��ا الأعلى من ��ذ بداي ��ة اجلائحة ،ورغ ��م حديثها عن
زي ��ادة اال�ستع ��دادات بنح ��و ع�شرة �أ�ضع ��اف عمّا كانت
عليه �سابق� � ًا ،لكنها تخوفت من و�صول املوقف الوبائي
�إىل درج ��ة ال ميكن ال�سيطرة علي ��ه .ويقول مدير دائرة
ال�صح ��ة يف ال ��وزارة ريا� ��ض احللف ��ي يف ت�صريح اىل
تغي
(امل ��دى)� ،إن "املوقف الوبائ ��ي لفايرو�س كورونا رّ
بارتفاع �شديد منذ �ستة �أ�سابيع".
وتاب ��ع احللف ��ي� ،أن "االرتفاع احلايل ه ��و الأ�شد الذي
ن�شهده من ناحية ال�سرعة ،ويدل على خطورة الو�ضع،
و�ضرورة االلتزام بالإجراءات الوقائية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الأ�سب ��وع احل ��ايل ه ��و ال�ساب ��ع م ��ن
ه ��ذه ال�سن ��ة ،وقد �سجّ لنا فيه � 24أل ��ف �إ�صابة ،يف حني
�شه ��د الأ�سب ��وع ال�ساد� ��س � 15ألف �إ�صابة ،وم ��ا قبله 8
�أ�آالف �إ�صاب ��ة" .ولف ��ت احللف ��ي� ،إىل �أن "الع ��راق كان
ق ��د �سجّ ل من ��ذ بداية اجلائح ��ة ارتفاعني �أق ��ل �شدة من
االرتف ��اع احل ��ايل ،الأول بعد عيد الفط ��ر ،والثاين بعد
عي ��د الأ�ضح ��ى يف العام املا�ض ��ي وكالهم ��ا لي�س بهذه
ال�سرع ��ة" .ويو�ضح� ،أن "الزي ��ادة الكبرية احلالية تدل
عل ��ى �سرعة انت�شار الفايرو�س ب�ي�ن املواطنني ،وهو ما
�أك ��د لنا وجود �ساللة جديدة وبالت ��ايل حتققنا منها من
خالل املختربات املخت�صة".
ونوّ ه احللفي� ،إىل �أن "الوزارة ا�ستعداداتها جيدة لأي
و�سعنا القدرة اال�ستيعابية
زيادة يف الإ�صاب ��ات ،حيث ّ
للأ�س� � ّرة �إىل ع�ش ��رة �أ�ضع ��اف م ��ا كانت علي ��ه يف بداية

اجلائح ��ة ،فقد كان لدينا �ألف �سرير ،وحالي ًا و�صلنا �إىل
� 12ألف �سرير" .وحت ��دث مدير عام دائرة ال�صحة ،عن
"زيادة جيدة يف القدرة الت�شخي�صية والعالجية ،فبعد
�أن كنا جنري �ألف فح�ص يومي ًا� ،أ�صبحنا جنري حالي ًا
نحو � 50ألف فح�ص" .لكنه عاد ليبني� ،أن "العراق مهما
و�سع من قدرته العالجية ف�أنها لها طاقة حمدّدة و�سوف
ّ
تخفق �إذا ما �سجلنا عدد ًا من الإ�صابات عاليا جد ًا".
وي�ش ��دد احللفي ،على �أن "اللج ��وء �إىل احلظر الغر�ض
من ��ه �إنه ��اء التجمع ��ات الب�شرية ال ��ذي ي� ��ؤدي بطبيعة
احلال �إىل قطع �سل�سلة انت�شار العدوى وبالتايل �سوف
تنخف� ��ض الإ�صاب ��ات" .ويجد �أن "احل ��ل الوحيد الذي
ال بدي ��ل له هو االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائية ،و�إذا مل
ننج ��ح يف جع ��ل املواطنني ميتثل ��ون لق ��رارات اللجنة

العلي ��ا لل�صحة وال�سالمة وفق املح ��ددات احلالية ف�أننا
�س ��وف نلج�أ �إىل احلظ ��ر التام" .وم�ض ��ى احللفي� ،إىل
�أن "الت�صريح ��ات التي ن ��ديل بها �أم ��ام و�سائل الإعالم
يف �ض ��رورة االلت ��زام باحلظ ��ر ،و�أن الفايرو�س خطري
ف�إنها مبنية على �أ�س�س علمية �صحيحة وبحوث منظمة
ال�صح ��ة العاملي ��ة" .م ��ن جانب ��ه ،يتخوف ع�ض ��و جلنة
ال�صح ��ة والبيئة النيابية ح�س ��ن خالطي من "ا�ستمرار
هذه الطفرات يف �أع ��داد الإ�صابات بالتزامن مع دخول
ال�سالل ��ة اجلدي ��دة �إىل الع ��راق" .و�أف ��اد خالط ��ي ،يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى) ،ب� ��أن "اله ��دف م ��ن الإج ��راءات
احلالية املتخذة من قب ��ل اللجنة العليا هو دفع املواطن
لاللتزام الطوعي والذاتي بالوقاية".
و�أردف� ،أن "ال ��وزارة تب ��ذل جه ��د ًا كب�ي�ر ًا يف ح ��ث

املواطن�ي�ن على هذه الإجراءات وهي ارتداء الكمامات،
وغ�س ��ل اليدين باملاء وال�صابون �أو املعقمات ،والتباعد
االجتماع ��ي" .وزاد خالط ��ي� ،أن "احلكوم ��ة ال تري ��د
حرم ��ان املواطنني من فر�ص العمل باللجوء �إىل احلظر
اجلزئ ��ي ،لكن املخ ��اوف م ��ن املوجة الوبائي ��ة احلالية
ه ��ي حقيقة ،وقد ت� ��ؤدي بنا �إىل ق ��رارات �أكرث �شدة يف
امل�ستقب ��ل" .ويرى ع�ضو اللجن ��ة النيابية� ،أن "اللجوء
�إىل ه ��ذه املقي ��دات ج ��اء نتيج ��ة طبيعي ��ة لع ��دم التزام
املواطن�ي�ن ،وه ��ذا ما �ساع ��د يف تف�شي الوب ��اء ودخول
ال�سالل ��ة اجلدي ��دة" .وتاب ��ع خالط ��ي �أن "الأولوي ��ة
احلالي ��ة هي ل�صحة الإن�سان ،وقد ظهر ذلك وا�ضح ًا من
خ�ل�ال ق ��رارات اللجنة العليا ،وما ن�ص ��ت عليه املوازنة
من م ��واد تتي ��ح ا�سترياد املزي ��د من العالج ��ات وتوفر
لقاح ��ات كورونا" .وطال ��ب بـ "زيادة الوع ��ي للمواطن
وت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى كل م ��ا يح ��دث ب�ش� ��أن املوقف
الوبائ ��ي وتداعيات ��ه ،لك ��ي ي�سهم يف احلد م ��ن انت�شار
الفايرو� ��س ،وه ��و واجب ت�ش�ت�رك فيه و�سائ ��ل الإعالم
�أي�ض� � ًا" .وانتهى خالطي� ،إىل �أن "زيادة عدد الإ�صابات
وبغ�ض النظر عن خطورتها ،فهي تعني �أننا �أمام موجة
وبائية جديدة تتطلب تكثيف اجلهود ملواجهتها".
يذك ��ر �أن الع ��راق ق ��د دخ ��ل يف موج ��ة وبائي ��ة جديدة
�أدت �إىل ارتف ��اع ملحوظ يف ع ��دد الإ�صابات بفايرو�س
كورون ��ا ،بالتزام ��ن مع ظه ��ور ال�ساللة اجلدي ��دة التي
تو�ص ��ف ب�أنها �أ�ش ��د خطورة ،وهو م ��ا ا�ستدعى اللجنة
العلي ��ا لل�صحة وال�سالمة باتخاذ ق ��رارات عديدة �أهمها
اللج ��وء �إىل احلظ ��ر اجلزئ ��ي والتعلي ��م االلك�ت�روين
وتقلي ��ل ال ��دوام الر�سم ��ي يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
بن�سبة.%50

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

Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org
العدد901 :
التاريخ2021/2/15 :

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة العامة
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون �أحوال االنبار

�إعــــــالن

قدم املواطن (رافع طعمة جنم) دعوى قضائية تسجيل لقبه
(اجلوالغي) بدال ً م��ن (فراغ) فمن لديه حق االعتراض مراجعة
مقر هذه املديرية خالل عش��رة أيام وبعكسه سيتم النظر
ف��ي طلبه وفق أحكام املادة  24من قان��ون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة .2016
اللواء احلقوقي
ريا�ض جندي الكعبي
مدير اجلن�سية العام

�إعــــالن

مديرية التنفيذ الدورة
رقم اال�ضبارة2019/213 :
اىل املنفذ عليه (و�سام جبار حميد) جمهول حمل الإقامة

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل ش��رح مبلغ مركز ش��رطة الشعب وحس��ب كتابهم بالعدد  3116في
 2019/10/29وتأيي��د اخملتار حمللة  357حي الش��عب ان��ك مجهول محل اإلقامة وليس ل��ك موطن دائم أو
مؤق��ت أو مختار ميكن اجراء التبليغ عليه واس��تنادا ً للم��ادة ( )27من قانون التنفيذ تق��رر تبليغك إعالنا ً
باحلضور في مديرية تنفيذ الدورة خالل خمسة عشر يوما ً تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت
التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بأجراءات التنفيذ اجلبري فوق القانون.
املنفذ العدل
�سلمان حممد �سلمان
أوصاف احملرر  /نفذ املدعي (الدائن) (املدير العام لشركة مصافي الوسط  /إضافة لوظيفته) قرار محكمة
ب��داءة البي��اع ذي الع��دد ( / 1360ب )2013/ف��ي  2013/11/17واملتضمن الزام املدعى عليه (املدين) (وس��ام
جبار حميد جاس��م) بتأدية الى املدعي (الدائن) (املدير العام لش��ركة مصافي الوسط  /إضافة لوظيفته)
مبلغ قدره ( )21.953.000واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثالثة وخمسون ألف دينار عن الرواتب واالرباح
املستلمة للفترة من تشرين األول لعام  2007ولغاية أيار لعام .2010

تعلن الشركة العامة لتسويق األدوية
واملستلزمات الطبية عن إعالن ملحق رقم ()2
للمناقصة العامة  Vacc1 / 2021يتضمن متديد
تاريخ غلق املناقصة ليكون  2021/3/3بدال ً من
 2021/2/21على موقعنا www.kimadia.iq

إعــــــــالن

وزارة ال�صحة /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صات �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية واالطالع على امل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا
على االنرتنت وعلى املوقع اخلا�ص بال�شركة ( )www.kimadia.iqواملوقع اخلا�ص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما �أن ثمن م�ستندات املناق�صة التي مبلغها �أقل من مليون  $هو ( ) 1.000.000مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناق�صات التي مبلغها �أكثـر من مليون  $هو ( )2.000.000مليونان دينار عراقي غري
قابل للرد ويتحمل من �سرت�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن وعلى �أن يتم تقدمي وثائق الأعمال املماثلة مع العر�ض �أما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة  %1من قيمة العر�ض تقدم على �شكل
خطاب �ضمان نافذ ملدة �سنة كاملة وال يطلق املبلغ من امل�صرف اال بكتاب من ال�شركة ي�ؤيد انتفاء احلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �ضامنة �أو �سندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية علما
�أن طريقة الدفع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وعلى من �سرت�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات
القانونية (كفالة ح�سن الأداء) البالغة  %5من قيمة الإحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�ستندات القر�ض التي ت�صدرها امل�صارف احلكومية ولغر�ض االطالع ميكنكم
زيارة موقع ال�شركة �أو الوزارة املذكورين �آنف ًا علم ًا �إن امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني �سيعقد ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم االربعاء .2021/ 3 /17
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying (the items in the list Below) which stated within computation of current balance ,& for more information
against the requested documents, pls. visit Kimadia website (www.kimadia.iq) & the Ministry of Health website (www.moh.gov.iq).
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than (1) million dollars is (1.000.000) One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more
than (1) million dollars is (2.000.000) Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with
presented offers, a documents of similar works. Bid Bond which is at ratio (1%) from offer value should be submitted as insurance letter valid for (1) year and not released the a mount from
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note,
the payment way will be (as per tender conditions) ,the transportation way (CIP) or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender
will be relegate on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio (5%) from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled 17 / 3 /2021 at
(10 AM) O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

Announcement No.

Closing date

Opening date

Description

Invitation No.

First Time

24 / 3 / 2021

23 / 2 / 2021

م�ستلزمات جراحة
(نبيذة �أ�سا�سي)

87 / 2021 / 11

No.
1

امل����دي����ر ال���ع���ام

تقارير
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قبيل زيارة البابا للعراق ..م�سيحيو الخارج بالآالف والباقون يحلمون بالمغادرة
 فران�س بر�س

�أ�سفرت موجات الهجرة
المتعاقبة في تقل�ص عدد
الم�سيحيين في العراق ،بينما
يحلم الباقون منهم في البالد
بالمغادرة .فقد غادر بع�ضهم
خالل االجتياح الأميركي
للعراق ،و�آخرون خالل الحروب
الطائفية التي احتل خاللها
جهاديون قراهم ،وغيرهم
ب�سبب الأزمة المعي�شية
الحالية.
وتعي�ش عائالت م�سيحية
عراقية كثيرة التقتها وكالة
فران�س بر�س في كرد�ستان
العراق� ،أو في الأردن �أو �أ�ستراليا
�أو غيرها من الدول ،حنين ًا �إلى
الوطن وترف�ض في الوقت ذاته
فكرة العودة �إليه.
ويعلق كل ه�ؤالء في الداخل
والخارج �آماال ب�أن يحمل لهم
البابا فرن�سي�س الذي يزور
العراق مطلع �آذار ،كلمات
معزية ومطمئنة ،ولو �أنهم ال
يتعلقون بالأوهام ،في �ضوء
الأزمات الأمنية واالقت�صادية
المتالحقة والتوترات ال�سيا�سية
التي تعي�شها البالد.

ويقول �س ��عد هرم ��ز ( 52عام ًا) الذي كان
يعم ��ل �سابق ًا �سائ ��ق تاك�سي يف املو�صل،
ويعي� ��ش الي ��وم يف الأردن�" :آم ��ل �أن
يطل ��ب الباب ��ا خ�ل�ال زيارته للع ��راق من
الدول التي ت�س ��تقبل الجئني م�س ��يحيني
م�س ��اعدتنا ( )...لأن الع ��ودة �إىل العراق
الآن غري واردة".

ورغ ��م غياب �إح�ص ��اءات دقيق ��ة عن عدد
امل�س ��يحيني يف الع ��راق ب�س ��بب ع ��دم
�إجراء تعداد �س ��كاين منذ �سنوات ،يقول
ولي ��م وردة ،رئي� ��س منظم ��ة حموراب ��ي
الت ��ي تت ��وىل الدف ��اع ع ��ن الأقلي ��ات يف
الع ��راق� ،إن هن ��اك حالي� � ًا � 300إىل 400
�ألف م�س ��يحي يف الع ��راق مقابل مليون
ون�ص ��ف امللي ��ون قب ��ل الغ ��زو الأمريكي
عام  2003ال ��ذي انتهى بالإطاحة بنظام
�صدام ح�سني.
وي�أت ��ي ذل ��ك بعدم ��ا غ ��ادر ما يق ��رب عن
ن�ص ��ف ملي ��ون منه ��م �إىل الوالي ��ات
املتح ��دة ،وتوج ��ه �آخ ��رون �إىل دول
�إ�سكندينافية و�أ�سرتاليا.
ما بعد تنظيم داع�ش

عا� ��ش �س ��عد هرمز م ��ن جهته تل ��ك الأيام
بتفا�ص ��يلها ،وكان �ش ��اهد ًا على و�ص ��ول
ال�ش ��احنات الت ��ي رفع ��ت راي ��ات تنظيم
الدولة الإ�سالمية ال�سوداء اىل بلدته.
فف ��ي ال�س ��اد�س م ��ن �آب  ،2014دخ ��ل
مت�ش ��ددون �إىل برطل ��ة ،البل ��دة املتعددة
الأع ��راق الواقع ��ة عل ��ى �أط ��راف مدين ��ة
املو�صل.
ويق ��ول لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س" :يف
البداية ،هربن ��ا �إىل القو�ش" ،وهي بلدة
ذات غالبي ��ة م�س ��يحية تقع �إىل ال�ش ��مال
"ثم �إىل �أربيل" ،عا�صمة �إقليم كرد�ستان.
هناك ،عا�ش يف كني�سة مع زوجته �أفنان
( 48عام� � ًا) و�أوالده الأربع ��ة و�أكربه ��م
ف ��ادي ( 19عاما) و�أ�ص ��غرهم ناتايل يف
ال�س ��ابعة م ��ن العمر ،ثم ا�س ��ت�أجر �ش ��قة
مقاب ��ل  150دوالر ًا �ش ��هري ًا عل ��ى م ��دى
ث�ل�اث �س ��نوات ،الأمر ال ��ذي كلفه اجلزء
الأكرب مما كان ميلك.
وت�أمل ��ت العائل ��ة خ�ي�ر ًا بالع ��ودة �إىل
حياته ��ا ال�س ��ابقة عندما �أعلن ��ت القوات
العراقي ��ة يف ت�ش ��رين الأول ،2017
حترير برطلة من قب�ضة املت�شددين.
لكن عائلة هرمز اكت�شف ��ت ب�أن الأو�ضاع
تغ�ي�رت متام� � ًا .فمنزله ��ا اح�ت�رق بعدما
ُ�سرق ��ت حمتويات ��ه ،ومل يع ��د �إ�صالح ما
ت�ض ��رر جمدي� � ًا ،لأن املنطق ��ة �أ�صبح ��ت
حتت �سيط ��رة ق ��وات احل�ش ��د ال�شعبي،
وه ��ي جمموعات ع�سكري ��ة تهيمن عليها
ف�صائل �شيعية موالية لإيران.
وي�ستذكر هرمز ،قائ ًال" :ع�شنا باخلوف
م ��ن حواج ��ز التفتي� ��ش وامليلي�شي ��ات

املنت�ش ��رة يف كل م ��كان .ل ��ذا بع ��ت كل
م ��ا �أمل ��ك حت ��ى �سيارت ��ي ،و�سافرنا �إىل
الأردن".
وتعي� ��ش العائل ��ة منذ �شب ��اط  2018يف
�شقة من غرفتني يف عمان على �أمل �إعادة
توطينه ��ا يف كن ��دا ،حي ��ث ي�ستقر بع�ض
�أقاربها.
لك ��ن مل ��ف الهج ��رة عال ��ق بالن�سب ��ة �إىل
العائل ��ة ،ب�سبب تف�شي وب ��اء كوفيد-19
وتدف ��ق الالجئني م ��ن الع ��راق و�سوريا
�إىل دول �أوروبي ��ة خ�صو�ص� � ًا و�إىل
الواليات املتحدة وغريها.
وب�سبب ت�سجيل هرمز نف�سه كالجئ يف
الأردن ،ال يح ��ق ل ��ه العمل ،وه ��و يعتمد
عل ��ى التربع ��ات الت ��ي تق ��دم يف كنائ�س
عمان لإطعام �أ�سرته.
الغربة

يق ��ول الأ�سق ��ف الكلداين �سع ��د �سريوب
حن ��ا ( 40عام� � ًا) ال ��ذي عينت ��ه الكني�س ��ة
الكلداني ��ة يف ال�سوي ��د من ��ذ � ،2017أن
الكثري من العراقيني بني �أبناء رعيته يف

مزارعون في كرد�ستان يعودون لحقولهم
ل�سد حاجة ال�سوق بدل اال�ستيراد
 ترجمة :املدى

مع ظروف تف�شي وباء كورونا
وهبوط �أ�سعار النفط التي ت�سببت
ب�ضائقة مالية واقت�صادية لم يجد
مزارعو �إقليم كرد�ستان من �سبيل
�سوى الرجوع لحقولهم الزراعية
المتروكة لإحيائها وزراعتها من
جديد .

كثري من املوظفني يف القطاع العام املرتهل
الذي ��ن واجه ��وا ف�ت�رات انقط ��اع روات ��ب
و�صعوب ��ات مالي ��ة ب ��د�أوا الآن بالرج ��وع
اىل ممار�س ��ة الزراع ��ة ومه ��ن �صناعي ��ة
�أخ ��رى لتوفري م ��وارد مالية ورف ��د ال�سوق
باملحا�صيل املحلية .
عند �سفح تل متعرج يبعد  50كم اىل ال�شرق
م ��ن عا�صم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان �أربي ��ل جتد
هناك حقول العنب يانعة وجاهزة للح�صاد
كم�صدر جديد للدخل يت ��م توريدها لل�سوق
املحلية .
ً
عب ��د الل ��ه ح�س ��ان  51عام� �ا  ،موظف مدين
م ��ن قري ��ة م�ي�ر رو�ست ��م القريبة م ��ن �أربيل
عاد م�ؤخ ��ر ًا حل�صاد حم�ص ��ول العنب الذي
ي�ستخدم النتاج مادة الزبيب و قطف �أوراق
العنب كمح�صول خ�ضار وذلك للمرة الأوىل
منذ  20عام ًا تقريب ًا .
يق ��ول ح�س ��ان " م ��ن ال�صع ��ب العث ��ور على
�أي عم ��ل م ��ع انقطاع وتاخ ��ر املرتبات التي

نح�ص ��ل عليه ��ا كل �شهري ��ن  ،ون ��رى �أن ��ه
م ��ن الأف�ض ��ل الرج ��وع حلقولن ��ا الزراعي ��ة
والأف�ض ��ل للمزارع�ي�ن �أن يفعل ��وا ذل ��ك
ليتمكن ��وا من �سد احتياجاتهم ورفد ال�سوق
باملنتجات الزراعية املحلية ".
ويذك ��ر ح�س ��ان كي ��ف �أن م ��زارع �أقلي ��م
كرد�ستان قبل الغزو الأمريكي للعراق كانت
وفرية و�إن املزارعني كانوا يعتمدون عليها
يف زراع ��ة حما�صيله ��م واال�ستف ��ادة منه ��ا
�أثناء فرتات احل�صار ال�صعبة .
وي�ش�ي�ر اىل �أنه من ��ذ االعتماد عل ��ى الرثوة
النفطية يف ت�سي�ي�ر االقت�صاد عمد كثري من
املزارعني اىل ترك �أرا�ضيهم واالعتماد على
مرتبات التوظيف احلكومي يف معي�شتهم .
الع ��ام املا�ض ��ي �شه ��د تف�ش ��ي وب ��اء كورونا
وهب ��وط ب�أ�سعار النفط ال ��ذي �ساهم بعجز
م ��ايل يف ميزاني ��ة الدول ��ة �أث ��رت تبعاته ��ا
على تراج ��ع الو�ضع االقت�ص ��ادي لل�سكان .
االقت�ص ��اد العراقي الذي يعت�ب�ر وفق ًا للبنك
ال ��دويل �أح ��د �أك�ث�ر البل ��دان اعتم ��اد ًا عل ��ى
النف ��ط يف العامل قد �شهد هذا العام انكما�ش ًا
بالناجت املحلي الإجمايل بن�سبة . % 10
حمم ��د �شك ��ري  ،مدي ��ر هيئ ��ة ا�ستثم ��ار يف
الإقلي ��م  ،قال �إن االت ��كال على موارد الطاقة
فق ��ط يف االقت�صاد يعد �أم ��ر مكلف  ،م�شري ًا
اىل �أن الو�ضع املايل كان �أف�ضل عندما كانت
�أ�سع ��ار النف ��ط مرتفع ��ة � ،أم ��ا عندما هبطت
�أ�سعار النف ��ط فان الو�ضع �أ�صب ��ح منعك�س ًا
 ،و�ض ��ع االقت�صاد بهذا ال�ش ��كل الذي يعتمد
على موارد الطاقة فقط يعترب اقت�صاد ًا ه�ش ًا
وغري �صحي .
ب�ل�ال �سعي ��د  ،خب�ي�ر اقت�ص ��ادي  ،ق ��ال �إن
�سيا�س ��ة االعتماد على النفط فقط جعلت من

القطاعات االقت�صادية الأخرى مثل الزراعة
وال�صناعة �أن ترتاجع وتندثر .
وق ��ال �سعيد " ب ��د ًال م ��ن ا�ستخ ��دام املوارد
لتنمي ��ة الزراع ��ة وال�صح ��ة وال�سياح ��ة
وال�صناع ��ة ف�إن الرتكي ��ز كان من�صب ًا ب�شكل
رئي�س على تطوير القطاع النفطي وجتاهل
القطاعات الأخرى ".
زي ��ادة االعتماد على م ��وارد النفط �ساهمت
يف تو�س ��ع عدد موظفي القطاع العام ب�شكل
مرته ��ل وال ��ذي ي�ساه ��م يف عج ��ز ميزانية
البلد .
يق ��ول �شك ��ري �إن ��ه رغ ��م امل�صاع ��ب املالي ��ة
احلالي ��ة ف� ��إن هيئ ��ة اال�ستثم ��ار يف الإقليم
منحت � 60إجازة ا�ستثمار بقيمة  1.5مليار
دوالر �أكرثها مكر�س ��ة لال�ستثمار يف جمال
الزراعة وال�صناعة .
ولكن من غري امل�ؤك ��د كم عدد امل�شاريع التي
�سيت ��م ال�ش ��روع به ��ا يف وق ��ت يت ��وق في ��ه
م�ستثمرون حمليون املبا�شرة مب�شاريعهم .
رج ��ل �أعم ��ال وم�ستثم ��رون عراقي ��ون
يواجه ��ون مناف�س ��ات قوي ��ة م ��ن منتج ��ات
م�ستوردة م ��ن �إيران وتركي ��ا والتي تعترب
�أ�سعاره ��ا �أرخ�ص اعتم ��اد ًا على عملتهم يف
حني يواجه الدين ��ار تراجع ًا يف قيمته �أمام
ال ��دوالر ب�سب ��ب �إج ��راءات البن ��ك املركزي
الأخرية ملواجهة العجز املايل يف البالد.
ب ��ارز ر�سول  ،الذي تعمل �شركته على �إنتاج
 50,000ط ��ن م ��ن حدي ��د ال�ص ��ب �شهري� � ًا ،
يدعو اىل فر�ض �ضرائب كمركية عالية على
الب�ضائع امل�ستوردة من �أجل ت�شجيع املنتج
املحل ��ي ويدع ��و اىل �إج ��راءات �أف�ض ��ل على
املنافذ احلدودية .
ق ��ال ر�س ��ول �إن ��ه ق ��رر اللج ��وء اىل القطاع
الزراع ��ي لأن ��ه وج ��د م ��ن ال�صعوب ��ة علي ��ه
توري ��د منتجات ��ه م ��ن حدي ��د ال�ص ��ب �أم ��ام
امل�ستورد الأرخ�ص ثمن ًا.
اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي �سعي ��د ق ��ال �إن ��ه م ��ن
الأف�ض ��ل على احلكوم ��ة االحتادية �أن تعمل
على �إجراء �إ�صالح ��ات اقت�صادية م�ستدامة
تخدم جميع جماالت االقت�صاد يف البلد .
ولكن ذلك ق ��د يبدو �صعب التحقيق الآن يف
وقت تعي� ��ش فيه بغداد عج ��ز ًا مالي ًا �ضخم ًا
مع عدم تقدمي جدول زمني وا�ضح متى يتم
فيه امل�صادقة على امليزانية اجلديدة .
عن موقع  AWاالخباري

ال�سويد ال يريدون العودة �إىل العراق.
ووُلد حنا يف بغداد ،و�أر�سل �إىل ال�سويد
لالهتم ��ام ب�أك�ب�ر جتم ��ع كل ��داين يف
�أوروب ��ا ،قوام ��ه نحو � 25أل ��ف �شخ�ص،
و�صلوا �إىل البالد يف موجات على مدى
العقود الأربعة املا�ضية.
وعا� ��ش فرتات عن ��ف كث�ي�رة يف العراق
ف ��ر خالله ��ا كث�ي�رون ،وه ��و ي�صفه ��ا
بـ"الفو�ض ��ى العظيم ��ة" .وتعر� ��ض
للخطف عام  2006بعدم ��ا تر�أ�س قدا�س ًا
يف العا�صمة العراقية.
ويقي ��م �أك�ث�ر م ��ن � 140أل ��ف عراق ��ي يف
ال�سوي ��د ،م ��ن بينه ��م رغي ��د ب ّن ��ا ،وه ��و
مواط ��ن م ��ن املو�ص ��ل ا�ستق ��ر يف بل ��دة
�سودرتايل عام  ،2007وكان يف الـ.26
ويقول ب ّنا ،وهو اليوم �أب لطفلني" ،ثمة
الكث�ي�ر من الكل ��دان هنا لدرج ��ة �أنني ال
�أ�شعر حتى �أنني يف غربة".

لوكالة فران�س بر� ��س �إنه مع انخفا�ض

عدد امل�صلني "�أغلقت ما بني � 20إىل 30

يف املئة من كنائ�س العراق".
وبع ��د ما يق ��رب م ��ن عقدين م ��ن �إراقة
الدماء والتفجريات ،دخل العراق فرتة
من الهدوء الن�سبي عقب هزمية تنظيم
الدول ��ة الإ�سالمية �أواخ ��ر  .2017لكن
هذا مل يوقف نزف الأقليات.
ويقول الكاهن الذي بقي يف العا�صمة،
فيما هاج ��ر �شقيقه �إىل كن ��دا و�شقيقته
�إىل الوالي ��ات املتح ��دة" :النا� ��س
ي�ستم ��رون يف املغ ��ادرة ،امل�سيحي ��ون
يحاول ��ون فق ��ط ا ّدخ ��ار م ��ا يكف ��ي من
امل ��ال ،وبع ��د ذل ��ك ب�أ�س ��رع م ��ا ميك ��ن ،
يهاجرون".
وت�ساهم الظروف االقت�صادية ال�صعبة
اليوم يف ا�ستم ��رار هجرة امل�سيحيني.
وازدادت الأزم ��ة ب�سب ��ب جائح ��ة
كوفي ��د ،-19وق ��د نتج ��ت �أ�ص�ل�ا ع ��ن
الإفال�س
انهي ��ار �أ�سعار النفط ،وهب ��وط �أ�سعار
ويق ��ول الكاهن يون ��ان الفري ��د ،الوكيل العملة املحلي ��ة مقابل الدوالر ،وتف�شي
العام لل ��روم الأرثوذوك� ��س يف العراق ،الف�ساد يف الدولة.

و�أدى ذلك �إىل ت�أخري �أو خف�ض رواتب
موظف ��ي القط ��اع الع ��ام يف الع ��راق،
ويف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ال ��ذي يتمت ��ع
بحك ��م ذاتي ،ويعي� ��ش في ��ه الكثري من
امل�سيحيني.
الخميني في ال�شوارع

ون�ش� ��أ هف ��ال �إميانوي ��ل يف مدين ��ة
الب�ص ��رة يف �أق�ص ��ى جنوب ��ي الع ��راق،
ثم تزوج وعا� ��ش يف بغداد حتى 2004
عندم ��ا انفج ��رت قنبلة خ ��ارج املدر�سة
التي كان �أطفاله يرتادونها.
وك�ب�رت �إح ��دى بنات ��ه وهاج ��رت �إىل
الرنوي ��ج م ��ع زوجه ��ا ،وانتق ��ل �أخوه
و�أخته مع عائلتيهما �إىل لبنان.
وتق ��دم �إميانويل مع زوجته و�أطفالهما
الثالث ��ة الآخري ��ن بطلب �إع ��ادة توطني
يف كندا ،وهم ينتظرون اجلواب.
ويق ��ول يف منزل ��ه بالقرب م ��ن �أبر�شية
الكل ��دان يف �إربي ��ل" :نح ��ن نختن ��ق..
ال توج ��د رعاية اجتماعي ��ة وال خدمات
�صحية وال مدار�س عامة وال عمل".

ي�شعر باحلزن ل ��دى احلديث عن �شوارع
مدين ��ة الب�ص ��رة الغني ��ة بامل ��وارد والتي
باتت تفتقر اليوم �إىل اخلدمات العامة.
ويعرب ع ��ن انزعاجه من ر�ؤي ��ة مل�صقات
حتمل �ص ��ور املر�شد الإي ��راين روح الله
اخلمين ��ي يف ال�ش ��وارع" :ه ��ذه �أماك ��ن
عام ��ة و�أنا �أ�شعر كم�سيح ��ي ب�أن لي�س يل
مكان يف البلد".
ثم يقول�" :إذا �أتيحت الهجرة� ،أنا �أ�ضمن
�أن ��ه بحلول الغد ،لن يبق ��ى �أي م�سيحي.
عل ��ى الأقل يف اخل ��ارج� ،سن�شع ��ر �أخريا
باالحرتام كب�شر".
هل هناك ما ميكن للبابا فعله لتغيري ذلك؟
يق ��ول �إميانوي ��ل ال ��ذي �ستغن ��ي ابنته
يف اجلوق ��ة املرحبة بالباب ��ا يف �أربيل:
"الباب ��ا مثل مالك ين ��زل على العراق،
لكن ك ��م من ال�شياطني �سيجد هنا؟ رجل
�سالم يزور جمموعة من �أمراء احلرب.
كيف ميكنه تغيريهم؟".
ويف كارمل� ��ش وقراقو� ��ش واملو�ص ��ل
يف �شم ��ايل الع ��راق ،كنائ� ��س مدم ��رة،
ونفايات جتتاح الأزق ��ة ال�ضيقة ،و�آثار
احل ��رب ال ت ��زال ظاه ��رة بو�ض ��وح..
ورغم ذلك ،ي�ؤكد رئي�س �أ�ساقفة الكلدان
يف �أبر�شي ��ة املو�ص ��ل وعرق ��ة جني ��ب
ميخائي ��ل �أن التح�ض�ي�رات جاري ��ة
لزي ��ارة البابا التاريخية ،و�أن ا�ستقباله
�سيجري يف "�أجواء من الفرح".
ويقول رئي�س �أ�ساقفة املو�صل ،متحدث ًا
م ��ن كني�سة كارمل�ش ،ب�أن جدول �أعماله
�أ�صب ��ح �ضاغط� � ًا ج ��د ًا من ��ذ الإعالن عن
الزي ��ارة البابوية الأوىل للع ��راق التي
�ستتم يف �آذار املقبل.
يف كل امل ��دن الت ��ي �سيزوره ��ا الباب ��ا،
الزعيم الروحي ل� �ـ 1,3مليار كاثوليكي
يف الع ��امل ،تق ��وم جوق ��ات الرتاتي ��ل
وفرق الك�شاف ��ة بتدريبات منذ �أ�سابيع،
وينتظ ��ر اجلمي ��ع لقاء خليف ��ة القدي�س
بطر�س واالقرتاب منه يف كنائ�سهم.
ويتوىل عدد من الكهنة ترجمة �صلوات
�إىل الإيطالي ��ة والعربي ��ة والالتيني ��ة
وال�سرياني ��ة ،لأن الباب ��ا �سيحتف ��ل يف
العراق ب�أول قدا�س له بح�سب الطقو�س
ال�شرقية.
و�شكل ��ت جل ��ان حكومي ��ة و�أخ ��رى يف
حمافظات خمتلفة ملتابعة اال�ستعدادات
اللوج�ستية ومرا�سيم الزيارة.

جهود دولية ت�ضع متحف المو�صل التاريخي
على طريق التعافي
 ترجمة :حامد �أحمد
يف �شب ��اط عام � 2015أثار �شريط فيديو
بث ��ه تنظيم داع� ��ش الإرهاب ��ي من داخل
متح ��ف الآث ��ار يف املو�ص ��ل م�شاع ��ر
الغ�ض ��ب واحل ��زن ح ��ول الع ��امل حي ��ث
ظهر في ��ه �أتباع التنظي ��م وهم يحطمون
مقتني ��ات املتح ��ف الأثري ��ة م ��ن متاثيل
وجداري ��ات با�ستخدام املعاول مع حرق
وثائق و�إحلاق �أ�ض ��رار بليغة بالبناية ،
كان التنظي ��م يحاول حم ��و تاريخ البلد
و�سجل منبع احل�ضارات الإن�سانية .
الآن  ،وبع ��د ع ��دة �سن ��وات م ��ن جه ��ود
ال�صيان ��ة الطارئ ��ة والأعم ��ال التمهيدية
 ،ف ��ان املتحف يعود را�سخ� � ًا على طريق
الت�أهي ��ل و�إع ��ادة االفتت ��اح م ��ن جديد .
ائتالف م ��ن ع ��دة جمامي ��ع وم�ؤ�س�سات
دولي ��ة ب�ضمنه ��ا معه ��د �سمث�سوني ��ان �آخري ��ن للب ��دء بو�ض ��ع اخلط ��ط جلهود مرك ��ز املدين ��ة القدمي ��ة  .وكان ق ��د فتح
ومتحف اللوفر و�صندوق �صيانة الآثار ا�سرتجاع املواقع الأثرية واملتحف.
�أبوابه لأول مرة يف عام  1952مبحاذاة
ال ��دويل وم�ؤ�س�سة  ، ALIPHت�شاركوا موق ��ع النم ��رود ي�أت ��ي �أو ًال  .مت ت�شكيل قاعة اال�ستقبال امللكية ومت تو�سيعه بعد
جميع� � ًا مع الهيئة العامة للآثار والرتاث فريق عراق ��ي – �أمريكي يف �أربيل ومن ذلك لبناية �أكرب م ��ع �إن�شاء حديقة حوله
لإحي ��اء الأبني ��ة وا�سرتج ��اع القط ��ع ثم �سي�ش ��رع بالعمل يف املوقع  .خططت وذلك خالل عام . 1974
الأثري ��ة وت�شيي ��د قاع ��ات العر� ��ض م ��ع منظم ��ة اليون�سكو لت�شيي ��د �سياج حول ي�ض ��م املتح ��ف قاع ��ات عر� ��ض الآث ��ار
املجم ��ع  ،م ��ع قي ��ام اجلان ��ب العراق ��ي الآ�شورية و احل�ضر واحلقبة الإ�سالمية
تدريب كادر املتحف .
ويف م�ؤ�ش ��ر عل ��ى م ��ا مت حتقيق ��ه م ��ن بتوف�ي�ر �إج ��راءات الأم ��ن � ،أم ��ا فري ��ق ويحت ��وي م�ساح ��ة لعر�ض قط ��ع �أثرية
عملي ��ات ت�أهيل و�ص ��ل زوار خالل �شهر م�ؤ�س�سة �سمث�سونيان وبالعمل مع مدير ملا قب ��ل التاريخ ف� ً
ضال ع ��ن مكتبة وقاعة
ت�شري ��ن الث ��اين اىل قاع ��ة اال�ستقب ��ال متحف املو�ص ��ل و�آخرين فه ��م يقومون حما�ض ��رات وم�ساح ��ات خل ��زن القط ��ع
امللكي ��ة الت ��ي اكتمل ا�سرتجاعه ��ا جزئي ًا بتوفري �أعمال التدريب وجتهيز املعدات الأثري ��ة  .وم ��ن ب�ي�ن القط ��ع الأثري ��ة
والت ��ي تق ��ع مبح ��اذاة بناية �أق ��دم ت�ضم والعج�ل�ات والتجهي ��زات اخلا�ص ��ة املث�ي�رة الت ��ي يعود تاريخه ��ا لعدة �آالف
م ��ن ال�سنني ه ��ي متاثيل الث ��ور املجنح
�أعمال الفن املعا�صر لفنان عراقي حملي ب�أعمال ال�صيانة والت�أهيل .
 .ال ��كادر وال�س ��كان املحلي�ي�ن اعت�ب�روا وع�ب�ر الث�ل�اث �سن ��وات املا�ضي ��ة انهت ال�ضخم ��ة التي تق ��ف كمخل ��وق حرا�سة
ه ��ذا املعر� ��ض امل�ؤقت كانطالق ��ة لتعايف الف ��رق العراقي ��ة االمريكية م ��ن توثيق خرايف .
حج ��م ال�ض ��رر وتنفيذ �أعم ��ال نقل مئات يف ع ��ام  2018وخ�ل�ال لق ��اء عق ��د يف
املتحف من جديد .
بعد م ��رور ث�ل�اث �سنوات عل ��ى احتالل االطن ��ان من القط ��ع ال�صخرية ال�ضخمة �أربيل �أظهر مدير متحف املو�صل لفريق
املو�ص ��ل وحتريرها م ��ن �سيطرة تنظيم والبقاي ��ا الأثرية م ��ن التماثيل املحطمة م�ؤ�س�سة �سمث�سونيان �صور عن املتحف
داع�ش وت�أمني املدينة واملنطقة املحيطة بنج ��اح م ��ع بن ��اء جمم ��ع خ ��زن والبدء يظه ��ر فيه ��ا فوهة �ضخمة تخ�ت�رق قاعة
به ��ا  ،واجه ��ت ال�سلط ��ات الآثاري ��ة يف بعملي ��ات املحافظة عل ��ى البقايا الأثرية العر� ��ض الآ�شوري ��ة م ��ع قط ��ع �صخرية
حمافظ ��ة نين ��وى حالة ا�ضط ��راب كبري وا�سرتجاعه ��ا  .امل�أ�ساة ه ��و �أن ما دمره �ضخم ��ة لبقاي ��ا حط ��ام الث ��ور املجن ��ح .
مل ��ا �شهدت ��ه م ��ن تدم�ي�ر حل ��ق باملتح ��ف داع�ش خالل دقائ ��ق �سي�ستغرق �سنوات كان ��ت من�ش�آت البناي ��ة حمطمة وبو�ضع
م ��زري  ،وقد ظه ��ر يف ال�صور م ��ا يبدو
واملواقع الأثرية يف املحافظة .
ال�سرتجاعه ب�شكل كامل .
علم ��اء �آثار م ��ن م�ؤ�س�س ��ة �سمث�سونيان وعندم ��ا ا�ستت ��ب الأم ��ن ب�ش ��كل كام ��ل عل ��ى وفر ثلج على �أر�ضية وقبو املتحف
الأمريكي ��ة وعم ��ال �آث ��ار ق�ض ��وا �أرب ��ع يف مدين ��ة املو�ص ��ل  ،وجه ��ت م�ؤ�س�س ��ة  ،وعن ��د اال�ستف�سار من مدير املتحف عن
�سن ��وات يدي ��رون برام ��ج �إن�شائي ��ة يف �سمث�سوني ��ان اهتمامه ��ا نح ��و متح ��ف هذه املادة قال �إن هذا هو �آثار حرق �أكرث
املعه ��د العراق ��ي للحف ��اظ عل ��ى الآث ��ار املو�ص ��ل الثق ��ايف  .ه ��ذا املتح ��ف الذي م ��ن  25,000كت ��اب و خمطوط ��ة كانت
وال�ت�راث والذي ��ن يعمل ��ون يف �أربيل  ،يعت�ب�ر ثاين �أكرب متحف يف العراق بعد حمفوظة يف مكتبة املتحف .
قد التحقوا مع زم�ل�اء عراقيني وخرباء املتح ��ف الوطن ��ي يف بغ ��داد  ،يقع قرب طلب العراق م�ساعدة مالية من م�ؤ�س�سة

 ALIPHالعاملي ��ة الفرن�سي ��ة املعني ��ة
بانق ��اذ املواق ��ع الأثري ��ة املت�ض ��ررة يف
الع ��امل مل�ساعدته يف ا�سرتج ��اع و�إحياء
متح ��ف املو�ص ��ل  .وافق ��ت امل�ؤ�س�س ��ة
الفرن�سية مبن ��ح الدعم من خالل متحف
اللوف ��ر ومديره جان ل ��و مارتنيز الذي
واف ��ق امل�شارك ��ة م ��ع فري ��ق م�ؤ�س�س ��ة
�سمث�سونيان يف امل�شروع .
م ��ن ب�ي�ن فري ��ق امل�ؤ�س�س ��ة الأمريكي ��ة
اخلبرية  ،كوري ويغن�ي�ر  ،املتخ�ص�صة
بالن�ص ��ب الأثرية والتي عملت يف بغداد
بعد العام  2003يف امل�ساعدة ال�سرتجاع
وت�أهي ��ل املتح ��ف الوطن ��ي العراق ��ي .
وي�ضم الفريق �أي�ض ًا مهند�سني ت�شيكيني
مت تعينهم الختبار ال�ضرر الهيكلي ملبنى
املتحف  ،والتحق بالفريق �أي�ض ًا الزمالء
العراقي�ي�ن من كادر املتح ��ف ومهند�سني
من جامعة املو�صل .
بع ��د زي ��ارات متك ��ررة وتن�سي ��ق ودعم
م ��ايل مت التمك ��ن م ��ن �إ�ص�ل�اح من�ش� ��آت
التخزي ��ن يف املتح ��ف وبن ��اء وجتهي ��ز
املخت�ب�ر واملبا�ش ��رة با�سرتجاع وترميم
التماثيل والن�صب املحطمة  .وقام مدير
م�ؤ�س�س ��ة  ALIPHباال�شرتاك مع كادر
متحف اللوف ��ر باجراء ج ��رد للمقتنيات
وبالب ��دء ب�أن�شط ��ة حفظه ��ا و�صيانته ��ا
وا�سرتجاعها ل�سابق عهدها بعد جتميع
�أجزائها املحطمة.
املهند�س ��ون املعماريون �أبدوا ارتياحهم
م ��ن �أن هي ��كل البناي ��ة جي ��د وميك ��ن
الت�شييد علي ��ه و�إعم ��اره  .ويتطلب ذلك
املزيد من العمل من خالل حتديث البناء
و�إن�ش ��اء م�سال ��ك ت�صري ��ف مي ��اه ب�شكل
�أف�ض ��ل مع �إ�ص�ل�اح اجل ��دران املت�ضررة
وتبديل الأبواب والأر�ضية وا�سرتجاع
الطاق ��ة الكهربائي ��ة ومنظوم ��ة التهوية
ب�شكل كامل .
ا�سرتج ��اع و�إع ��ادة فت ��ح ه ��ذه املواق ��ع
التاريخي ��ة والرتاثي ��ة يوف ��ر لأه ��ايل
املو�ص ��ل م ��وارد ثقافية نح ��و امل�ستقبل
وبالنهاي ��ة ي�ساهم ذلك ب�إحي ��اء اجلانب
االقت�صادي للمدينة من خالل ا�ستقطاب
ال ��زوار وال�سائح�ي�ن وانعا� ��ش احلركة
التجارية املحلية .
عن جملة  Smithsonianالأمريكية
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�إثارة ديربي الفرات الأو�سط تعود ّ
مجدد ًا في موقعة النجف
� أح�����م�����د �����ص��ل�اح ي�������ض���ع زاخ��������و ف�����ي ورط��������ة ح���ق���ي���ق���ي���ة �أم����������ام ال����ك����رخ
 بغداد  /حيدر مدلول

يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظه ��ر ًا غ ��د ًا الأربع ��اء
للق ّم ��ة الكروي ��ة التي �سرتبط فري ��ق �أمانة
بغ ��داد التا�س ��ع بر�صي ��د  24نقط ��ة الق ��ادم
م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد م ��ع م�ضيف ��ه فري ��ق
�أربي ��ل اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د  19نقطة
ب ��د ًال م ��ن ملع ��ب فران�سو حري ��ري الدويل
ال ��ذي يخ�ض ��ع حالي� � ًا اىل حمل ��ة �صيان ��ة
ت�ستم ��ر لغاية ي ��وم الثام ��ن والع�شرين من
�شه ��ر �شب ��اط اجل ��اري ،وه ��ي �أول مه ّم ��ة
لنج ��م الكرة العراقي ��ة ال�سابق ل�ؤي �صالح
بع ��د ت�سميته مدرب ًا من قب ��ل جمل�س �إدارة
النادي بد ًال م ��ن الكرواتي رادان الذي قدّم
ا�ستقالت ��ه من العمل �إث ��ر ال�سقوط املفاجئ
�أم ��ام فريق ال�صناع ��ات الكهربائية بهدفني
نظيف�ي�ن حي ��ث يعت�ب�ر الواجب الث ��اين له
م ��ع الف ��رق امل�شارك ��ة يف ال ��دوري املمتاز
بعد �أن كان م�ساع ��د ًا جلمال علي يف فريق
نفط الو�سط لكرة القدم حتى مباراة فريق
ال ��زوراء لكرة القدم ي ��وم ال�سابع ع�شر من
�شهر كانون الث ��اين املا�ضي �ضمن اجلولة
الرابعة ع�شرة.

يبح ��ث فري ��ق النج ��ف خام� ��س الرتتي ��ب
�ال �أمام جاره
فوز غ � ٍ
بر�صي ��د  31نقط ��ة عن ٍ
اللدود فريق الديواني ��ة العا�شر بر�صيد 23
نقطة يف ديربي الفرات الو�سط املثري الذي
�سيقام يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء
الي ��وم الثالث ��اء على ملعب النج ��ف الدويل
بغي ��اب اجلماهري يف افتتاح اجلولة الأوىل
م ��ن مرحل ��ة الإي ��اب ب ��دوري الك ��رة املمتاز
للمو�س ��م احل ��ايل مب�شارك ��ة  20فريق� � ًا من
العا�صمة بغداد واملحافظات الذي �سيجري
وف ��ق الربوتوكول الطب ��ي ال�شامل الذي مت
توزيع ��ه من قب ��ل جلنة امل�سابق ��ات املركزية
باحت ��اد ك ��رة الق ��دم عل ��ى ادارات االندي ��ة
بخ�صو� ��ص املباري ��ات والتدريبات للحفاظ
على �صحة و�سالمة اجلميع �أثر تزايد معدل
الإ�صاب ��ات بال�ساللة اجلدي ��دة من فايرو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد )-19منذ منت�صف
الأ�سبوع املا�ضي.
مطلب الكندي

و�أ�صب ��ح خي ��ار خط ��ف النق ��اط الث�ل�اث هو
املطل ��ب الرئي�س ال ��ذي تري ��ده �إدارة النادي
برئا�سة ر�ضوان الكندي وجماهريه الكبرية
م ��ن مالكها التدريبي والالعبني وخا�صة بعد
�أن دعم ��ت اخلط ��وط بالعديد م ��ن ال�صفقات
املحلي ��ة والأجنبي ��ة الد�سم ��ة خ�ل�ال ف�ت�رة
االنتقاالت ال�شتوي ��ة ،كان �آخرها التعاقد مع
املغرب ��ي �سفيان ط�ل�ال و�صان ��ع �ألعاب فريق
نف ��ط مي�سان ال�ساب ��ق م�صطفى الأم�ي�ن �أم ًال
يف الث� ��أر من غرمي ِه الأحم ��ر الديواين الذي
ف ��از يف جول ��ة الذه ��اب به ��دف نظي ��ف حمل
توقي ��ع ف�ل�اح عبد الك ��رمي حي ��ث �أن انت�صار
"غزالن البادية" �سريفع من غ ّلة النقاط اىل
 34نقط ��ة ت�ضع ��ه يف املركز الراب ��ع ب�صورة
م�ؤقتة بانتظار و�صول هدية ثمينة من فريق
ال�سماوة الثامن ع�شر بر�صيد  17نقطة الذي
دع ��م �صفوف ��ه بعدد م ��ن الالعب�ي�ن املغرتبني
والع ��رب بتغ ّلب ��ه على �ضيف ��ه فري ��ق
نف ��ط الو�س ��ط
�صا ح ��ب
النق ��اط 31
يف اللق ��اء
الذي �سيقام

طموحات جنفية كبرية بالث�أر من االحمر الديواين
بينهم ��ا على ملع ��ب الإدارة املحلية مبحافظة
املثنى يف ال�ساعة الثانية ظهر يف ظ ّل احلالة
غ�ي�ر امل�ستق� � ّرة الت ��ي مي� � ّر به ��ا الأخ�ي�ر على
�صعي ��د النتائ ��ج من ��ذ ت� �وليّ م ��درب املنتخب
الأوملبي ال�سابق لك ��رة القدم عبد الغني �شهد
قيادته خلف ًا للمدير الفني جمال علي.
نفط مي�سان × القا�سم
وي�ستقب ��ل فريق نف ��ط مي�س ��ان الثامن بـ 28

نقطة عل ��ى ملعب مي�س ��ان ال ��دويل بال�ساعة
الرابعة والرب ��ع ع�صر ًا �ضيف ��ه الثقيل فريق
القا�س ��م البابل ��ي ال�ساب ��ع ع�ش ��ر بر�صيد 17
نقط ��ة يف لق ��اء من الوزن الثقي ��ل يطمح منه
كال املدرب�ي�ن رزاق فرحان وع ��ادل نعمة اىل
اخلروج بنتيجة �إيجابي ��ة للتقدّم اىل الأمام
م� � ّرة �أخرى واال�ستق ��رار يف املركز ال�ساد�س
ب ��د ًال م ��ن فري ��ق زاخ ��و �صاحب النق ��اط 29
الذي تنتظره مواجهة غاية يف ال�صعوبة مع
م�ضيفه فري ��ق الكرخ احل ��ادي ع�شر بر�صيد
 22نقطة عل ��ى ملعب ال�ساح ��ر �أحمد را�ضي
باملن�صور ،وهو يعي�ش يف �أزمة مالية خانقة
دفع ��ت مدرب ��ه �أحمد �صالح اىل ف ��ك ارتباطه
�إثر خ ��روج  8العب�ي�ن �أ�سا�سيني م ��ن قائمته

املعتمدة بدوري الك ��رة املمتاز �صوب الفرق
املناف�س ��ة الأخ ��رى البغدادي ��ة واملحافظاتية
للع ��ب يف �صفوفها قبيل �إغ�ل�اق "املريكاتو"
ال�شت ��وي ي ��وم الثام ��ن والع�شري ��ن من �شهر
�شباط اجلاري.
الكهرباء × القوية الجوية

ويراهن فريق الكهرباء الرابع ع�شر بر�صيد
 20نقط ��ة على ملعب نادي التاجي الريا�ضي
ب�شمال العا�صمة بغداد كثري ًا من �أجل �إيقاف
م�سل�س ��ل االنت�ص ��ارات لغرمي ��ه التقلي ��دي
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة املت�ص� �دّر بر�صيد 41
نقط ��ة بال�ساع ��ة الثاني ��ة ظه ��ر ًا يف اللق ��اء
ال�ساخ ��ن ال ��ذي �سيجمعهم ��ا ل�سعي ��ه اجل ��اد
بالدخ ��ول اىل دائ ��رة الفرق الكب ��ار الع�شرة
باعتب ��اره احل�ص ��ان الأ�سود يف ظ ��ل املعرفة
التام ��ة بنق ��اط القوة واخلل ��ل وال�ضعف من
قب ��ل املدرب الكفء عبا� ��س عطية الذي �سبق
ل ��ه و�أن �أح ��رز لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از
يف ف�ت�رة �سابق ��ة اىل جان ��ب �أن فريقه قاهر
الف ��رق اجلماهريي ��ة ي�ضع ح�ساب ��ات خا�صة
للعب م ��ن �أجل اخلروج بنقط ��ة واحدة فقط
برغ ��م تواجد عدد كبري م ��ن العبيه ب�صفوف
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم بقي ��ادة

ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش!

ال�صناعات الكهربائية × النفط

ويرن ��و جمل� ��س �إدارة ن ��ادي ال�صناع ��ات
الكهربائي ��ة م ��ن فريقها الك ��روي القابع يف
م� ّؤخ ��رة الرتتيب بر�صي ��د  15نقطة من 19
مباراة لعبها� ،إىل هزمية �ضيفه فريق النفط
ال�ساب ��ع بر�صي ��د  28نقط ��ة واله ��روب اىل
املرك ��ز ال�ساب ��ع ع�ش ��ر ،واالبتعاد ع ��ن �شبح
الهب ��وط اىل دوري الدرج ��ة الأوىل لك ��رة
الق ��دم املو�س ��م املقب ��ل ،وخا�ص ��ة بعدما قام
الرئي� ��س عل ��ي خلف ب�ض ��م كال من املحرتف
الأرجنتيني جو�ستو �أوج�ستو واملوريتاين
�إبراهي ��م �شيب ��اين وال�سريالي ��وين فوفونا
واللبن ��اين خال ��د العل ��ي خ�ل�ال الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي �سبقهم ��ا التعاق ��د م ��ع املهاج ��م
م�صطف ��ى حمم ��ود قادم ًا من فري ��ق الزوراء
الذي ا�ستع ��اد قدراته التهديفية معه م�سجّ ًال
ثالث ��ة �أهداف يف مبارات ��ي �أربيل وال�شرطة
اللتني جرتا �ضم ��ن اجلولتني الثامنة ع�شرة
والتا�سعة ع�شرة من الذهاب.
�أمانة بغداد × �أربيل

و�سيك ��ون ملع ��ب ده ��وك ال ��دويل م�سرح ًا

زعامة الهدافين

وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أق�ت�رب مهاج ��م فريق
الزوراء لكرة القدم مهند عبد الرحيم كرار
م ��ن مالحق ��ة مناف�سه �أمين ح�س�ي�ن مهاجم
فري ��ق القوة اجلوي ��ة لكرة الق ��دم �صاحب
الزعام ��ة لعر� ��ش الهداف�ي�ن حي ��ث بات ��ت 3
�أه ��داف تف�ص ��ل بينهما ل�صال ��ح الأخري يف
خت ��ام جولة الذه ��اب من املو�س ��م احلايل،
فيم ��ا كان املرك ��ز الثال ��ث م ��ن ن�صي ��ب كال
من جن ��م فريق الطلب ��ة لكرة الق ��دم حممد
خال ��د جف ��ال والع ��ب فري ��ق النج ��ف لكرة
الق ��دم �أحمد لفت ��ة كوين �صاحب ��ا الأهداف
الثماني ��ة ،ويتقا�س ��م الع ��ب و�س ��ط فري ��ق
امليناء الب�صري لك ��رة القدم ح�سني يون�س
نا�ص ��ر ومهاج ��م فري ��ق الكهرب ��اء حمم ��د
�إبراهي ��م املرك ��ز الراب ��ع حي ��ث ميتل ��ك كل
منهم ��ا �سبع ��ة �أه ��داف فقط ،وح � ّ�ل كال من
مهاج ��م فري ��ق النفط لك ��رة الق ��دم مو�سى
عدن ��ان ومهاج ��م فري ��ق ال�شرط ��ة حمم ��د
داود والعب فريق نف ��ط مي�سان �أحمد عبد
الرزاق وحمرتف فري ��ق امليناء لكرة القدم
الكام�ي�روين جوني ��ور رو�ستان ��د مب ��اي
باملركز اخلام�س بر�صيد � 6أهداف فقط.

حيدر نجم ينجو من كورونا المتح ّور !
 بغداد  /املدى

حيدر جنم

�أك ��دت �إدارة ن ��ادي نفط الو�سط
الريا�ضي ب�أن املدرب امل�ساعد
للفري ��ق االول لك ��رة القدم
حيدر جنم ع ��اود ن�شاطه
ب�ش ��كل طبيع ��ي اىل
جان ��ب امل�ل�اك امل�ساع ��د
للمدي ��ر الفن ��ي عب ��د
الغن ��ي �شهد يف قيادة
الوحدات التدريبية
على ملع ��ب النادي
يف حمافظ ��ة
النجف الأ�شرف
قبل لقاء فريق
ا ل�سم ��ا و ة
ا لي ��و م

الثالثاءيف حمافظة املثنى بافتتاح
اجلول ��ة االوىل م ��ن مرحلة الإياب
يف دوري الك ��رة املمت ��از باملو�سم
احلايل بعد ظهور نتيجة الفح�ص
املخت�ب�ري ال ��ذي خ�ضع ل ��ه ب�ش�أن
ال�سالل ��ة اجلدي ��دة م ��ن فايرو� ��س
كورون ��ا ب�أنها �سالب ��ة وغري حامل
للفايرو� ��س ال ��ذي �أنت�ش ��ر ب�ش ��كل
كب�ي�ر يف املحافظ ��ة ب�ش ��كل دع ��ا
ال�سلط ��ات احلكومي ��ة اىل املطالبة
بفر�ض حظر �شامل كلي .
و�أ�ضاف ��ت يف تغري ��دة له ��ا عل ��ى
احل�س ��اب الر�سم ��ي مبوق ��ع
التوا�صل االجتماع ��ي (الفي�سبوك
) �:إنه ��ا ت�ؤكد مت�سكه ��ا بتو�صيات
اللجنة العلي ��ا لل�صحّ ��ة وال�سالمة
الوطني ��ة مبجل� ��س ال ��وزراء

بطل العالم يطمح باالنت�صار في لقاء الت�سيو

ملكافح ��ة جائح ��ة كورون ��ا واتخاذ
الإجراءات الوقائية يف التدريبات
واملباري ��ات و�أن حت ��اول جه ��د
االم ��كان تقليل ع ��دد الإداريني يف
اللق ��اءات الر�سمي ��ة �ضم ��ن مرحلة
الإي ��اب بالدوري احل ��ايل لكي يتم
ال�سيط ��رة عل ��ى الو�ض ��ع وال�سيما
�إن املرحلة القادمة مرحلة حتديات
مع الوب ��اء وامل�س�ؤولي ��ة تقع على
عاتق اجلميع لإثبات احلفاظ على
ا�ستم ��رار املناف�س ��ات بع ��د القرار
الأخ�ي�ر م ��ن الهيئ ��ة التطبيعي ��ة
ب�ض ��رورة التطبي ��ق احل ��ريف
للربوتوك ��ول الط ّب ��ي لل ��دوري
املمت ��از ال ��ذي وزعت ��ه عل ��ى جميع
�إدارات الفرق  20بالعا�صمة بغداد
واملحافظات بعد ا�ستثناء الن�شاط

الكروي من ق ��رار تعليق الأن�شطة
الريا�ضية .
وتابع ��ت �إدارة نف ��ط الو�س ��ط
الريا�ض ��ي :علي ��ه �إن التداب�ي�ر
ال�صحّ ي ��ة يجب �أن تك ��ون حا�ضرة
يف التدريب ��ات واملباري ��ات
الر�سمية والتنق ��ل بني املحافظات
لإجراء املواجهات ح�سب اجلداول
املو�ضوعة من قبل جلنة امل�سابقات
املركزي ��ة يف الهيئ ��ة التطبيعي ��ة
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم للج ��والت
الت�س ��ع ع�ش ��رة املتبقي ��ة م ��ن عمر
امل�سابق ��ة يف املو�سم احلايل ومبا
ي�سه ��م و�صولها اىل ب ��ر الأمان يف
النهاي ��ة رغم افتقاده ��ا اىل تواجد
اجلماهري عل ��ى املدرجات للحفاظ
على �صحة و�سالمة اجلميع .

و�أك ��دت �أنه ��ا دعم ��ت �صفوفه ��ا
بالعب ��ي املنتخ ��ب االوملب ��ي لكرة
القدم (اياد عب ��د العبا�س ومنتظر
�ست ��ار ) خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�شتوي ��ة بع ��د ح�صولهم ��ا عل ��ى
كت ��اب اال�ستغن ��اء الر�سم ��ي م ��ن
�إدارتي املين ��اء و�أمانة بغداد بناء
على طل ��ب املدير الفني عبد الغني
�شه ��د اىل جانب املهاج ��م الأردين
حمم ��ود زع�ت�رة القادم م ��ن فريق
ال�سلط ومداف ��ع املنتخب الوطني
لك ��رة القدم ولي ��د �س ��امل يف �إطار
الع ��ودة اىل املناف�س ��ة م ��ن جدي ��د
على لق ��ب املو�س ��م 2020-2021
بحك ��م �أن ف ��ارق  10نق ��اط فق ��ط
تف�صل ��ه ع ��ن فريق الق ��وة اجلوية
املت�صدر يف ختام جولة الذهاب.

كلمة صدق
 حممد حمدي

تراجع �صادم لل�سلة واليد !
ال �أريد �أن احتدّث عن منتخبنا ال�سلوي وظروف مباراته التي
خ�سره ��ا �أم ��ام الهند ال�سب ��ت املا�ضي ،يف الرمي ��ة الأخرية من
املباراة التي انتهت بنتيجة (� )78-81ضمن مناف�سات النافذة
الثالثة من ت�صفيات �آ�سيا ،الت ��ي ت�ض ّيفها العا�صمة البحرينية
املنامة لينهي م�شواره التناف�سي فيها.
وتعد ه ��ذه اخل�سارة اخلام�س ��ة ل�سلة الع ��راق ،يف الت�صفيات
الآ�سيوي ��ة  ،ولك ��ن فق ��ط �أري ��د �أن �أذكر ب ��كل م ��ا كان ُيقال قبل
كل مب ��اراة للتذكري فق ��ط ولي�س عك�س ذلك ،فبع ��د كل خ�سارة
يتحدثون عن امل�ستوى اجليد الذي ظهر به املنتخب و�إمكانية
التعوي� ��ض يف املباراة املقبلة التي �ست�شهد ت�صحيح الأخطاء،
ويح ��دث العك� ��س بع ��د ذل ��ك ونع ��ود لنتج� � ّرع اخل�س ��ارة مرة
�أخ ��رى بفارق نقطة نقطتني �أك�ث�ر فاخل�سارة واحدة ،لنعرتف
بذل ��ك وليت�س ��ع �صدر م�س� ��ؤويل االحتاد الذي ��ن ازعجهم تذ ّمر
اجلماهري والإعالم من اخل�سارة وو�صفوه ب�ألقاب وم�سميات
�شتى.
ولكي ال �أ�ضيف على ما قيل ويقال من حتليالت انحت بالالئمة
على االحت ��اد و�إدارته وتبديل املد ّرب�ي�ن امل�ستمر وق ّلة اخلربة
ل ��دى بع� ��ض الالعبني وتع�ّث رّ�ر مباري ��ات الدوري وع ��دم �إقامة
مع�سك ��رات ومباري ��ات ذات قيم ��ة كب�ي�رة  ،و�إن كانت جميعها
ا�سب ��اب واقعي ��ة وترا�سلن ��ا اىل ذات املبح ��ث ،ولك ��ن املهم �أن
ت�ستعيد �سلتنا عافيتها �سريع ًا ويكون العالج جذري ًا.
كرة اليد حتت خط الفقر
تعد لعبة كرة اليد من الألعاب اجلماهريية يف العراق مبوازاة
ك ��رة ال�سلة وك ��رة الطائرة و�شه ��دت ثمانيني ��ات وت�سعينيات
الق ��رن املن�ص ��رم ت�سجيل نتائ ��ج باهرة على م�ست ��وى الأندية
واملنتخبات على امل�ستويني العربي والآ�سيوي ،ولكن �سرعان
م ��ا انح ��درت بح ��دة اىل الأ�سف ��ل فني� � ًا و�إداري ًا  ،و�ص ��و ًال اىل
ح ��االت االنق�سام والتقاطع التي تع�صف بها اليوم مع امل�شاكل
الكثرية التي تهددها باملجمل.
االنق�سام احلقيق ��ي املناطقي رمبا ي�شبه انق�سامات االحتادات
الأخ ��رى لدين ��ا ولكن ��ه يفوقه ��ا باخلط ��ورة لأن ��ه م�شرعن يف
اخلف ��اء وال ميك ��ن عالج ��ه ب�سهول ��ة ،وب�ص ��ورة � ّ
أدق ،اخلل ��ل
الكب�ي�ر يف اللوائح واالنظمة التي تخ�ص االحتادات واللجنة
االوملبي ��ة لأنه ��ا هي �سب ��ب تي�سري جان ��ب املنفع ��ة ال�شخ�صية
وا�ستح ��واذ البع� ��ض عل ��ى املنا�ص ��ب بطريق ��ة �أو ب�أخرى مع
تتكون
�إبعاد وتهمي�ش دور الهيئة العامة احلقيقية التي كانت ّ
من العب ��ي ومدربي املنتخب ��ات الوطنية وممثل ��ي االحتادات
العربية والآ�سيوية واحلكام الدوليني.
وظ ّل ��ت الهيئ ��ة العامة حم� �دّدة بالأندية فق ��ط خلدمة جمموعة
معينة ،وه ��ذا خرق فا�ضح �أثمر عن �أن �أغل ��ب الأندية �صاحبة
التاريخ يف لعبة كرة اليد وخا�صة اندية بغداد التي �ألغت كرة
الي ��د يف �أنديتها وهذا ما جاء من �ضعف االحتاد وعدم متابعة
الأندية والوقوف معه ��ا ليخ�سر ر�صيده الكبري ،وقد انت�شرت
باملقابل �أندية �صورية لك�سب الأ�صوات االنتخابية فقط!
حماولة �أخرية
معان ��اة لك ��رة ال�سل ��ة والي ��د والطائ ��رة وغريه ��ا م ��ن الألعاب
الفردي ��ة ه ��ي واحدة بالت�أكي ��د ولي�ست وليدة الي ��وم والأم�س
قطع� � ًا ،ولكنه ��ا قطعت �أ�شواط� � ًا خميفة من الرتاج ��ع ت�شاركت
فيها �أ�سباب الف�ساد الإداري وقلة الدعم واخلالفات الهائلة يف
�أعلى هرم امل�ؤ�س�سات الريا�ضية التي غلبت م�صاحلها الإدارية
على ح�س ��اب اجلوانب الفنية ،ويقين� � ًا �أن جميع هذه امل�شاكل
امل�شخ�صة معروفة متام ًا هي وحلولها ،ولكن مل متلك القيادات
الريا�ضي ��ة اجلر�أة يف عالجها لأن �أي عالج ال ب ّد لأن يكون مع
طرف على ح�ساب الآخر لذلك ف�إن التغيري احلا�صل يف اللجنة
الأوملبي ��ة وم ��ا يتبعه بعد ف�ت�رة ق�صرية ن�سبي� � ًا �سيكون املنفذ
الأخ�ي�ر النق�ل�اب ج ��ذري يف الريا�ض ��ة العراقي ��ة ُيلغي جميع
الرتكة الثقيلة ال�سابقة وي� ّؤ�س�س لع�صر جديد بخطط وبرامج
�أخرى خمتلفة متام ًا.
ولكي ال �أ�ضيف على ما قيل ويقال من
تحليالت انحت بالالئمة على االتحاد
المدربين الم�ستمر
و�إدارته وتبديل
ّ
وق ّلة الخبرة لدى بع�ض الالعبين
وتع ّثر مباريات الدوري وعدم �إقامة
مع�سكرات ومباريات ذات قيمة كبيرة ،

بالمرصاد

�أمام م�ؤقتة الأولمبية :خدمات المم ّيزين عائمة وقناعة النجوم واهمة!
 متابعة � :إياد ال�صاحلي

بايرين ميونيخ يدافع عن لقبه االوروبي �أمام الت�سيو
 بغداد  /املدى
موجع ��ة بداي ��ة الأ�سب ��وع احل ��ايل
ب�إ�صابة �أثنني من جنومه بفايرو�س
يطمح فريق باي ��رن ميونيخ الأملاين كورون ��ا امل�ستج ��د (توما� ��س مول ��ر
بط ��ل ك�أ� ��س الع ��امل للأندي ��ة  2020وبينيام�ي�ن باف ��ارد) الذي ��ن دخ�ل�ا
لالنت�صارعلى م�ضيفه فريق الت�سيو احلجز ال�صحّ ي وتع ّر�ض كورينتني
الإيطايل يف اللق ��اء الذي �سيقام يف تولي�س ��و �إىل الإ�صاب ��ة خ�ضع بعدها
مم ��ا
ال�ساعة احلادية ع�ش ��رة م�ساء اليوم اىل عملي ��ة جراحي ��ة عاجل ��ة ّ
الثالث ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد على ملعب �سيدفعه اىل البح ��ث عن العبني بد ًال
الأوليمبيك ��و بالعا�صمة روما �ضمن عنهم لهما القدرة على ترجمة �أفكاره
مناف�س ��ات جول ��ة الذهاب م ��ن الدور على امل�ستطيل الأخ�ضر �أمام مناف�سه
ثمن النهائ ��ي بالن�سخ ��ة احلالية من فري ��ق الت�سيو ال ��ذي �سيكون �صعب
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم.
املرا� ��س وال�سيم ��ا عندم ��ا يلعب على
وتلق ��ى امل ��درب هان ��ز فلي ��ك �ضرب ��ة �أر�ض ��ه وه ��و الأم ��ر الذي ح� � ّذر منه

رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الن ��ادي كارل
هاينز رومينيغه.
و�سيحت�ض ��ن ملع ��ب �أليان ��ز �أرين ��ا
مبدين ��ة ميوني ��خ جول ��ة الإياب بني
الفريقني والتي �ستجري يف ال�ساعة
احلادي ��ة ع�شرة م�ساء ي ��وم الأربعاء
املواف ��ق ال�سابع ع�شر م ��ن �شهر �آذار
املقب ��ل �ضم ��ن مناف�سات ال ��دور ثمن
النهائي من البطولة الأوروبية حيث
�سيت ��م يف ختامه ��ا معرف ��ة الفري ��ق
املت�أه ��ل اىل الدور ربع النهائي الذي
�سيج ��ري حف ��ل مرا�سي ��م قرعته يوم
التا�سع ع�شر من ال�شهر ذاته.

ُت�س ��ارع اللجن ��ة امل�ؤقت ��ة لإدارة العم ��ل الأوملب ��ي
�إجن ��از واجباتها من ��ذ اخلام�س ع�شر م ��ن �شباط
اجلاري بعد موافقة اللجنة الأوملبية الدولية على
تو�صيفه ��ا و�أعماله ��ا مبوج ��ب ر�سالته ��ا امل�ؤرّخة
يوم الثاين ع�شر م ��ن ال�شهر ذاته ،بانتظار انتهاء
اخلط ��وة الأوىل اليوم الثالث ��اء لت�س ّلم الرت�شيح
لع�ضوي ��ة اجلمعي ��ة العام ��ة ،فيم ��ا �سيك ��ون يوم
موع ��د ًا لت�س ّل ��م
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن �آذار املقب ��ل ِ
تر�شيح ��ات املكتب التنفيذي ،بعد ملء ا�ستمارات
خا�صة �أهتمّت ببيان ��ات ووثائق ّ
املر�شح من دون
و�ضع لوائ ��ح مت ّهد لدفع �شخ�صي ��ات متوافقة مع
تو�صيف املوقع!
�إن فت ��ح �أبواب الأوملبية لتلقي الرت�شيح لع�ضوية
اجلمعي ��ة مثلم ��ا ح ��دث يف �آخر م�ؤمت ��ر انتخابي
ي ��وم ال�سب ��ت الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن الثاين
 2020ثم تناف�س خم�سة وع�شرين ّ
مر�شح ًا للظفر
ب�أحد ع�شر مقعد ًا (الرئي� ��س 3 ،نواب� 7 ،أع�ضاء)
�أم ��ر غ�ي�ر مقب ��ول ه ��ذه امل� �رّة لتج ّن ��ب م ��ا ح�صل
م ��ن اعرتا�ض ��ات و�صلت للق�ض ��اء قوّ�ض ��ت الثقة
بالعملية االنتخابية ،ومل تتوقف اجلمعية العامة
يف م�ؤمتره ��ا اال�ستثنائ ��ي قب ��ل تل ��ك االنتخابات
لتطال ��ب ب�إع ��داد الئح ��ة خا�ص ��ة حت� �دّد �ش ��روط

اجلمعية العمومية �أمام مرحلة مف�صلية ال�ستقرار احلركة الأوملبية
الرت�شي ��ح ل ��كل موق ��ع طاملا �أن ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا منها م�صلحة الرئي�س املوالني له طوال مدّة دورته� ،أما
يروم املناف�سة وال�ب�روز لت�س ّلم امل�س�ؤولية �شكلي ًا الريا�ضة وا�ستحقاقاته ��ا فالأعذار جاهزة لإبطال
من دون �أي ح�ضور فاعل له.
�أي ��ة تهم ��ة تق�صري يف مل ��ف التح�ض�ي�ر للدورات
ترى هل لدى اللجنة امل�ؤقتة لإدارة العمل الأوملبي الأوملبية والقارية والعربية.
�َيم معروف ��ة يف
برئا�س ��ة د�.أك ��رم نعي ��م عط ��وان �أي ��ة ت�ص� �وّرات كل �أ�سم ��اء املر�شح�ي�ن لديه ��م ِ�س رَ
ح ��ول املر�شحني املا ّري ��ن من بوّاب ��ة (اال�شخا�ص الو�س ��ط الريا�ض ��ي ،م ��اذا ّ
ّ
خطط ��وا وقدم ��وا
املميّزي ��ن) الذي ��ن ق ّدم ��وا خدمات جليل ��ة للحركة و�أجنزوا خ�ل�ال عملهم يف مواقعه ��م احلالية �أو
الريا�ضي ��ة والفك ��ر الأوملبي؟ حت ��ى الآن ال توجد ال�سابقة ،وبالتايل ال ميكن �أن تخفى على اجلميع
توجّ ه ��ات لف ��رز ّ
املر�شح�ي�ن املتواف ��ق �أو�صافه ��م قدرات بع�ضهم املحدودة ،ال�سيما ممّن جُ رِّبوا يف
و�أعماله ��م وما قدّموه من خدمات حمدّدة ولي�ست اللجنة الأوملبية ،مثلما ال ميكن ا�ستمرار ت�صديق
عائم ��ة قبيل غل ��ق باب الرت�شي ��ح بنهاي ��ة الدوام الوه ��م ب�أن جنوم املالع ��ب واجلماهري ميتلكون
الر�سمي للجن ��ة م�ساء اليوم ،ما يعني ترك فر�ص الأحقي ��ة بقناع ��ة كب�ي�رة يف ك�س ��ب الأ�ص ��وات
الفوز م�ضمونة ب�أي ��دي بع�ض ر�ؤ�ساء االحتادات واال�ستح ��واذ على كر�سي القي ��ادة ،ال�صحيح كم
الأوملبية وغري الأوملبية املتح ّكمني ب�إدارة �ش�ؤون �سن ��ة �أم�ض ��ى يف العم ��ل الأوملبي الفعل ��ي مف ّكر ًا
االنتخابات لدف ��ع ا�صحابهم �أو ُهم �أنف�سهم ل�شغل حذق� � ًا و�صانع� � ًا بارع� � ًا لل�سرتاتيجي ��ة الريا�ضية
املكت ��ب التنفي ��ذي وال�سيط ��رة عل ��ى الأوملبي ��ة وخمطط� � ًا لربام ��ج من ّفذة ُوفق� � ًا لنتائ ��ج موثقة،
ُقي لعبة ما �أو عدّل من
ب�إج ��راءات روتيني ��ة �أ�سا�سه ��ا العالق ��ات حلماية وكم بحث ًا كتبه �أ�سهم يف ر ِّ

احل ��راك الأوملبي يف الع ��راق -تطبيقي ًا
مفاهي ��م ِ
ولي� ��س �إن�شائي� � ًا -وه ��ل �أن م�ست ��واه الثق ��ايف
يتماه ��ى مع متغيرّ ات القوان�ي�ن الدولية وي�ؤهل ُه
حل�س ��م ق�ضايا تو�ضَ ع قيد املناق�شة مع م�ؤ�س�سات
الدول ��ة واالحتادات يف اخلارج ،ث ��م ما �شهاداته
متخ�ص�صني
الدرا�سي ��ة التي ت�سمح ل ��ه مبناف�سة ّ
يف عل ��وم الريا�ض ��ة �أفن ��وا حياته ��م م ��ن �أج ��ل
احل�صول على درجات علمية رفيعة بني نظرائهم
العرب والأجانب؟
اال�شخا� ��ص املُميّزين بالفك ��ر والعمل واحلر�ص
عل ��ى انتف ��اع الريا�ض ��ة م ��ن خدماته ��م ال ب�أملعية
تاريخه ��م ،ل�سن ��ا �أمام �صال ��ة عرو� ��ض مو�سمية
ملنح جوائ ��ز الثقة ،كف ��ى طمع ًا مبزاي ��ا املنا�صب
من وجاهة و�سف ��ر و�أم ��وال ،فانتخابات ت�شرين
الث ��اين  2020ك�شف ��ت نواياك ��م جميع� � ًا ،وال
خال� ��ص م ��ن امله ��ازل �أم ��ام الأوملبي ��ة الدولية �إال
بتخ ّل ��ي �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومي ��ة ع ��ن لع ��ب
دور الكومبار� ��س واختي ��ار الأبط ��ال احلقيقيني
وامل�ؤثري ��ن يف �صناع ��ة الق ��رار النزي ��ه والناجع
واحلام ��ي لقواعد العمل الأوملبي يف العراق بعد
 18عام ًا م ��ن �صور اخلطف ،واحلب�سُ ،
و�شبهات
الف�ساد امل ��ايل ،والتزوي ��ر ،والتحرّ�ش اجلن�سي،
والتهدي ��د ،والتماي ��ز العرق ��ي ،وانف ��اق مالي�ي�ن
الدنانري بال حما�ضر ت�سوية امليزانية!
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على فكرة

ال خالف �أن ال�سرد الروائي العربي المعا�صر لي�س مجرد ممار�سة �أدبية
�أو عمل كتابي ذي ر�سالة تثقيفية؛ و�إنما هو فاعلية فكرية فيها ال�سرد
هو الو�سيلة والغاية التي بها يك�شف الكاتب عن المخب�أ ويظهر المتناق�ض
مفكك ًا ال�صلد من الم�سلمات وم�شتت ًا المترا�ص �أو المركزي من الثوابت.

 د� .أحمد الزبيدي

الفرادة ال�شعرية
ميّز دي �سو�سري بني (اللغة) باعتبارها (نظام عالمات م�ستقلة عن
مدولوالتها اخلا�صة) والكالم (جمموع هذه الدالالت يف ت�شعباتها)
فاللغة نظام جمعي ،والكالم ن�شاط فردي؛ ح�سب التحديد اال�صطالحي
يف معجم امل�صطلحات الأدبية ..
ودعونا ننطلق من ثنائية �سو�سري �إىل (ال�شعر _ الفرادة) ( :اللغة =
ال�شعر) (الكالم = الفرادة)؛ ولو تعمقنا بالفر�ضية �أكرث و�سلطنا ال�ضوء
على ال�شعر العراقي احلديث  ،كمثال على فر�ضية الثنائية ،بغية اكت�شاف
التمايز الأ�سلوبي ،الذي مينح ال�شاعر فرادته و(هويته ال�شعرية) اخلا�صة
به ،ف�أي ال�شعراء بقي قيد ( اللغة = ال�شعر) و�أيهم نال حظ ( الكالم =
الفرادة)؟..
قراءة ال�شعر العراقي ،نقدي ًا ،تفتقر �إىل املعاجلة الأ�سلوبية الكلية ،ولعل
من �أ�سباب االفتقار للنظرة النقدية الكلية هيمنة ظاهرة القراءة التعاقبية
التي �أكلت الكثري من جرف (الكالم = الفرادة) وعززت (اللغة = ال�شعر)،
ف�ض ًال عن هيمنة الإيديولوجيات ال�سيا�سية التي تدخلت يف حتديد
البو�صلة النقدية ل�صالح النظام ال�شعري اجلمعي املنا�صر لل�سلطة بغ�ض
النظر عن ميزاته الأ�سلوبية ولذلك فالنربة اخلطابية والتقريرية تكرث
يف الق�صيدة الداعمة للخطاب ال�سلطوي ..وهذا ال يعني �أن (ال�سلطة)
هي ال�سبب الوحيد؛ وال يعني بال�ضرورة غياب التميز الفردي يف املنجز
النقدي  ..ولكن القراءة النقدية العراقية احلديثة للظواهر ال�شعرية
املتفردة �أو فرادة الأ�سلوب �إمنا تهيمن على قراءة جتربة معينة ،ولي�س
على وفق املنجز ال�شعري الكلي ،وحني ن�ستح�ضر ظاهرة الأجيال
ال�شعرية من زاوية نقدية فذلك لأنها ظاهرة عززت الر�ؤية التعاقبية ذات
امل�سحة التاريخية  ،و�أ�صبحت �سلطة ال�شاعر  -قائد لواء التجييل � -أكرث
من �سلطة الناقد الذي ا�شتغل (ع ّراب ًا ) للجيل فتحولت ر�ؤيته النقدية �إىل
(ت�سويغية ) تكت�شف اخلوا�ص اجلينية واخلاليا الأ�سلوبية التي يتميز بها
اجليل اجلديد عن الذي �سبقه .فان�شغل النقاد بت�صورات نقدية افرتا�ضية
تعتمد على (الأمنيات ال�شعرية  /اللغة) �أكرث مما تعتمد على (الواقع
ال�شعري /الفرادة ) واكتفوا بالو�صف الزمني التعاقبي .ولكن هل ينطبق
هذا الو�صف القا�سي على اجليل (ال�ستيني) ؟! ال �أظن ولي�س الآن مقام
التو�ضيح  ..املهم حتولت التب�شريية النقدية �إىل ثوابت مقد�سة يردّدها
النقاد كن�شيد وطني ال تالعب ب�ألفاظه وال كلماته التامات ! وانعك�س (النقد
التعاقبي) على قدرات ت�شخي�ص الفرادة الأ�سلوبية اخلا�صة بال�شاعر �إذ
هيمنت املحددات الكلية �ضمن التو�صيف الإن�شائي للتمايز اجليلي..
بتعبري �آخر � :إن تركيز النقد على ظاهرة �شعرية عند �شاعر حمدد ال يعني
بال�ضرورة مقدرة نقدية يف اكت�شاف الفرادة الأ�سلوبية  ،فمن ال�سهل جد ًا
�أن نتحدث عن ظاهرة القناع عند البياتي و�أ�سلوب املفارقة عند كاظم
احلجاج وتوظيف اللغة العامية يف �شعر موفق حممد والرمز املكاين
يف �شعر طالب عبد العزيز  ..فمثل تلك الظواهر الأ�سلوبية �شاخ�صة وال
حتتاج �إىل خمترب نقدي دقيق الكت�شافها .ف�ض ًال عن ذلك ف�إن كرثة توظيفها
تقلل من �أهمية اكت�شافها � ..إمنا تتجلى الأهمية النقدية يف تق�صي الفرادة
ال�شعرية عرب متابعة الظاهرة مبنهج ا�ستقرائي وبر�ؤية كلية ذات ت�صور
تزامني يلتقط املكونات الأ�سلوبية لها وحتوالتها وتطورها ومتيز البناء
الفردي لكل جتربة �شعرية وما متتلكه من خوا�ص �أ�سلوبية (متفردة)
عن �سواها � .أي �أن نبحث عن فرادة املفارقة قبل �أن نبحث عن مواطن
توظيفها وخا�صية اليومي وامل�ألوف قبل البحث عن ح�شره يف الق�صيدة
وهذا ما د�أب عليه النقد العربي القدمي
فتحدث النقاد عن امرئ القي�س � :أول من ا�ستوقف ال�صحب و�أبكى الديار
وقيّد الأوابد و�أول من �شبّه الن�ساء بالظباء واخليل بالعقبان) وكان
الأع�شى (�أذهبهم يف فنون ال�شعر) والنابغة (�أح�سنهم ديباجة �شعر)..
الخ من الأحكام التي تخ�ص ( الكالم = الفرادة الأ�سلوبية) �ضمن (اللغة =
علي قارئ فيقول � :أمل يعرتف يكت�شق النقاد املحدثون
ال�شعر) ..وقد يحتجّ ّ
�أن �أول من انتهج �أ�سلوب القناع يف ال�شعر احلديث هو ال�سياب؟ �أمل يقل
مدين �صالح ب�أن ال�سياب مطبوع والبياتي م�صنوع؟ ..نعم ال نختلف يف
وجود جهود نقدية اكت�شفت فرادة �شعرية ولكن باملجمل ان�شغل النقاد
بظاهرة الأجيال (اللغة) ف�ضعفت (الفرادة /الكالم /الأ�سلوب) واختلطت
ق�صيدة التفعيلة بالعمود والنرث بالتفعيلة والنرث كذلك بالعمود و�ضاعت
الفرادة بني حلى ال�شعر..
�إن تركيز النقد على ظاهرة �شعرية عند �شاعر
محدد ال يعني بال�ضرورة مقدرة نقدية في
اكت�شاف الفرادة الأ�سلوبية  ،فمن ال�سهل جداً
�أن نتحدث عن ظاهرة القناع عند البياتي
و�أ�سلوب المفارقة عند كاظم الحجاج وتوظيف
اللغة العامية في �شعر موفق محمد والرمز
المكاني في �شعر طالب عبد العزيز ..
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ال�سرد بني جنيب حمفوظ وجربا �إبراهيم جربا
فكرنة ّ
د .نادية هناوي

وكلم ��ا كان الكات ��ب الروائ ��ي م�ستوعب� � ًا الفكر
متمتع� � ًا ب ��روح ناقدة ،ب ��دت املالم ��ح الفل�سفية
والأبع ��اد الفكري ��ة وا�ضح ��ة عل ��ى روايات ��ه.
وتتح ��دد دالئ ��ل ا�ستيع ��اب الروائ ��ي للفك ��ر
والتفكر الفل�سفي يف جت ��اوزه الر�ؤى املعتادة
�إىل ما بعدها طارح� � ًا م�سائل الزمان والتاريخ
مف ��ككا �صلته ��ا بالإن�س ��ان والعق ��ل وامل ��كان،
منتهجا واقعية جديدة ب�أ�ساليب فكرية خمتلفة
كاعتم ��اد احلدوت ��ة وال�ص ��وت املونوف ��وين،
م�ستبد ًال تل ��ك ال�صيغ ب�صيغ تع ��ج بالوجودية
واجلن�ساني ��ة والظواهري ��ة والت�س ��ا�ؤالت
الديالكتيكي ��ة وبطاب ��ع �سري ��ايل يف بع� ��ض
الأحيان.
والتمثي ��ل عل ��ى الأف ��كار التجريدي ��ة �سردي� � ًا
�ض ��روري يف ت�شكي ��ل هوي ��ة الروائ ��ي كر�أ�س
مفكرة تبتدع �ص ��ور ًا متحركة وم�شاهد مرئية،
يعرب م ��ن خاللها عن تيار فكري معني جذبه �أو
ر�ؤي ��ة فل�سفي ��ة ت�أثر به ��ا �أو توج ��ه نظري مال
�إلي ��ه .وباملقابل قد يلج�أ الفال�سف ��ة مثل نيت�شه
و�سارت ��ر �إىل جع ��ل الرواي ��ة �أداة فيها تتج�سد
ر�ؤاهم الفكرية املح�ضة.
وتعد الواقعية اجلديدة واحدة من التوجهات
الت ��ي مال ��ت بالرواي ��ة نح ��و متثي�ل�ات رمزية
�أو �سحري ��ة �أو ت�شيئي ��ة �أو تغريبي ��ة �إىل �آخره
م ��ن التمثيالت ،فلم تع ��د مو�ضوعة احلب مث ًال
يف الرواي ��ة املعا�صرة مرتبط ��ة بالرومان�سية
احلامل ��ة وال من�ش� � ّدة اىل �أر� ��ض الواق ��ع؛ ب ��ل
تعدتهم ��ا �إىل الفك ��ر واملث ��ال .ول ��وال ا�ستله ��ام
الرواي ��ة لطروح ��ات املفكري ��ن واملنظرين من
ناحي ��ة النظ ��ر للإن�س ��ان والعم ��ل وال�سيا�سة،
مل ��ا وجدن ��ا ر�ؤى جتريدية جدي ��دة تتما�س مع
الفكر جاعلة الرواي ��ة مو�صوفة بانها بحث �أو
�أطروحة بحثية كما يرى مي�شيل بوتور.
وه ��و م ��ا جت�س ��د �أو ًال يف الرواي ��ات الغربي ��ة
فكانت رواية (ا�سم الوردة) المربتوايكو بحث ًا
يف الاله ��وت امل�سيحي و�صراع ��ات البابوية،
وج�س ��د الروائ ��ي دان ب ��راون يف روايت ��ه(
ّ
�شف ��رة دافن�شي) البحث يف تاري ��خ امل�سيحية،
علم ��ا �أن البحث مبعاني ��ه الفكري ��ة والفل�سفية

كان موج ��ود ًا يف الرواي ��ة؛ لكنه م ��ع الواقعية
اجلديدة �صار بحث ًا معرفي ًا حم�ض ًا.
وجت�س ��دا ثاني� � ًا يف الرواية العربي ��ة املعا�صرة
التي �سع ��ت اىل متث ��ل الواقعية ب ��ر�ؤى جديدة
ت�أث ��ر ًا بطروح ��ات املفكرين والفال�سف ��ة القدماء
واملحدث�ي�ن ،منزاح ��ة عم ��ا كان ��ت علي ��ه يف
مرحلتيه ��ا الكال�سيكي ��ة واحلديث ��ة م ��ن متث ��ل
�سردي لواقعيات تتما�شى مع الفكر املارك�سي.
ومع ��روف �أنّ جني ��ب حمفوظ انته ��ج الواقعية
مت�أثر ًا بالفكر التنويري الأوروبي �إىل منت�صف
الق ��رن الع�شرين ثم ح�ص ��ل لديه حتول كبري من
خ�ل�ال تبني ��ه الرمزية الت ��ي ت�ستوع ��ب التاريخ
والواق ��ع انطالق� � ًا من ر�ؤية جتريدي ��ة تلمح وال
ت�صرح ،وهو م ��ا مثلته روايت ��ه( �أوالد حارتنا)
التي هي بحث رمزي يف خال�صة ماهية الأديان
و�ص ��و ًال �إىل موتها يف مرحلة العلم .وفيها نظر
جني ��ب حمفوظ �إىل كث�ي�ر من امل�سائ ��ل الفكرية
نظرة تتجاوز الواقع �إىل ما بعده .ويف روايته
( املراي ��ا) نظ ��ر �إىل امل ��وت وعالقت ��ه بال�صم ��ت
والظ�ل�ام بالرمزية عينها ( فلي�س ثمة �إال الظالم
ولي� ��س وراء الظ�ل�ام �إال املوت وخوف� � ًا من هذا
امل ��وت انط ��وى حتت جن ��اح الناظ ��ر فخ�سر كل
�ش ��يء وجاء املوت الذي يقت ��ل احلياة باخلوف
حت ��ى قب ��ل �أن يجيء..ول�ست ��م ي ��ا �أه ��ل حارتنا
�أحي ��اء ولن تتاح لك ��م احلياة ما دمت ��م تخافون
املوت)".
وي�ض ��ع حمفوظ ال ��ر�ؤى الت�صويري ��ة للم�سائل
التجريدية على ل�سان �شخ�صياته بطريقة جتعل
�س� ��ؤال ال ��ذات يتالقي فني� � ًا ب�س� ��ؤال املو�ضوع،
وه ��و م ��ا تري ��ده الواقعي ��ة اجلدي ��دة التي هي
واقعي ��ة مفك ��رة ،ومنث ��ل ب�شخ�صي ��ة هم ��ام يف
(�أوالد حارتن ��ا) الذي ت�أمل الإن�س ��ان وتاريخه،
فكانت له ه ��ذه الر�ؤية ("لكن مي�ل�اد الإن�سان قد
يج ��يء بالكوارث فوق ر�ؤو�سنا لعنة من قبل �أن
نول ��د .و�أعجب ع ��داوة هي الت ��ي ال جتد لها من
م�ب�رر اال �إنها ب�ي�ن �أخوين� .إىل مت ��ى نعاين من
هذه الكراهية .لو ن�سي املا�ضي البتهج احلا�ضر
ولكننا �سنظل نتطلع �إىل هذا البيت الذي ال عزة
�إال ب ��ه وال تعا�س ��ة �إال ب�سبب من ��ه ..وحانت منه

التفاتة نح ��و ال�صخرة الكب�ي�رة ال�صامتة فبدت
يف وقفتها ك�أنها ال تبايل �شيئ ًا يف الوجود")
وقد يتفكر ال�سارد كالفيل�سوف من خالل تعليقات
�أو مداخالت يرف�ض فيها النظر بواقعية للأمور
منتق ��دا جمتمع ��ه ب�سخرية مرة (وم ��ن عجب �أنّ
�أه ��ل حارتنا ي�ضحك ��ون عالم ي�ضحك ��ون؟ �إنهم
يهتف ��ون للمنت�ص ��ر �أي ��ا كان املنت�ص ��ر ويهللون
للقوي �أي ًا كان القوي ،وي�سجدون �إمام النبابيت
ي ��دارون بذل ��ك �إله الرع ��ب الكام ��ن يف �أعماقهم
غمو� ��س اللقمة يف حارتنا اله ��وان ال يدري �أحد
متى يج ��يء دوره يه ��وي النبوت عل ��ى هامته.
ورفع ر�أ�سه �إىل ال�سم ��اء فوجدها �صامتة هادئة
ناع�سة" ويلتقي هذا املقطع مع ما قاله غارودي
ب�ش�أن الرواية و�أنه ��ا ال ت�صبح جمرد "حلقة يف
�سل�سلة الزم ��ان� .إنها كالأ�سطورة �سابقة للزمان
وه ��ذا ل ��دى املارك�س ��ي تعريف اخلل ��ق :فالعمل
الإن�ساين حق ًا هو ذلك العمل الذي ي�سبقه الوعي
بهدفه ي�سبقه م�شروع ي�صبح �سنن ًا له) .
ولي�س غريب ًا �أن يتفكر املرء يف جواب معني ،به
يتدب ��ر حاله وواقعه لعله يفهم �سر ًا �أو ي�صل �إىل
ح ��ل لغز م ��ن �ألغاز احلياة ،وال ف ��رق حينئذ بني
�أن يك ��ون التفكر يف ال�س�ؤال منطوق ًا �أم �صامت ًا(
�ألي�س من املحزن �أن يكون لنا جد مثل هذا اجلد
دون �أن ن ��راه �أو يران ��ا؟ �ألي� ��س م ��ن الغريب �أن
يختف ��ي هو يف ه ��ذا البي ��ت الكبري املغل ��ق و�أن
نعي�ش نحن يف الرتاب؟)".
وممن تبنى هذه الواقعية التي غلب عليها التفكر
جربا �إبراهيم جربا يف روايته ( ال�سفينة) التي
كانت حم�ضن� � ًا فكري� � ًا عر�ض من خالل ��ه �أفكاره
الفل�سفي ��ة معتم ��د ًا طريق ��ة التداع ��ي احل ��ر يف
الأغل ��ب ،جاع�ل� ًا بطل ��ه ودي ��ع ع�س ��اف وجودي ًا
ي�شع ��ر بعبث املب ��ادئ والقيم كاحل ��ب وال�صدق
واحلقيقة(" ،قلنا ال�ص ��دق حتى بحت حناجرنا
و�أ�ضحين ��ا الجئ�ي�ن يف خيام .توهمن ��ا ال�صدق
يف �أمم الع ��امل و�إذا نحن �ضحي ��ة �سذاجتنا وقد
عرفن ��ا ذلك ك�أمة وعرفناه ك�أف ��راد ، )".ويجتذبه
ال�ش ��ر(" ال�ش ��ر �إذا كان معناه مزي ��د ًا من احلياة
يجتذبني �أحيان ًا كاملغناطي�س.").
وه ��و �إذ يتعاط ��ى امل�سائ ��ل الفكري ��ة م ��ن وجهة

نظ ��ر وجودية ،ف�إنه يفل�سفها بطريقته اخلا�صة،
كتف�س�ي�ره حادث ��ة �صل ��ب امل�سي ��ح ( ،قال ��وا �إن
�صل ��ب امل�سي ��ح كان �ضروري ًا خلال� ��ص الب�شرية
ولك ��ن �صلب ��ه م ��ا كان ليت ��م ل ��وال خيان ��ة يهوذا
اال�سخربوط ��ي � ،إذن م ��ا كان خال� ��ص الب�شري ��ة
ليتم لوال قبلة اخليانة ،منطق مقلق �إنها �سخرية
�أناتول فران�س)
ويبدو التوجه الوجودي ال�سارتري عند ع�صام
ال�سلم ��ان وا�ضح� � ًا وهو يجادل ح ��ول اجلنون(
اجلنون ه ��و نهاية الكثري م ��ن النا�س يولودون
باك�ي�ن كم ��ا ق ��ال �أح ��د ال�شع ��راء وميوت ��ون يف
زوبع ��ة م ��ن الرعب وما الذي هن ��اك بني الوالدة
وامل ��وت �سوى زوابع من الرع ��ب متالحقة منها
اخلف ��ي ومنه ��ا الظاه ��ر منه ��ا النف�س ��ي ومنه ��ا
اجل�س ��دي م ��ع ف�ت�رات م ��ن ال�صح ��و ك�صح ��و
الظهرية يف ال�صحراء �سماء ال تنتهي و�أر�ض ال
تنتهي و�صمت مليء ب�أحالم املت�صوفني)
وكث�ي�را م ��ا تتخ ��ذ جمادالت ��ه الوجودي ��ة طابع ًا
�شاعري� � ًا �سريالي� � ًا م ��ن ذل ��ك موقفه م ��ن الذاكرة
( �أجرا� ��س الذاك ��رة �..صامت ��ة �صم ��ت الزم ��ن
ال�سحيق الذي يلف تاريخ الإن�سان هذا التاريخ
ال�صاروخ الهادر �صمت مليء بالذكرى والر�ؤى
ب�أربع�ي�ن �سنة من جلجل ��ة اخلناجر �أربعني �ألف
�سن ��ة من ال�صي ��اح والع�شق والغ�ض ��ب والر�ؤى
مهمة مهما تكن غام�ضة؟ من النا�س عرب الع�صور
�أ�ص ��روا على ر�ؤاه ��م بل قبل ��وا باال�ست�شهاد من
�أج ��ل ما يرون م ��ن ر�ؤى ،.حتى الت�س ��ا�ؤل �صار
�سخيف ًا وال طائل فيه).
واخليبة واالرتياب يجعالن احلاجة �إىل التفكر
�أمر ًا واجب� � ًا ومم�ض ًا تقت�ضيه نزع ��ة ال�شك التي
تق�ض م�ضج ��ع ال�شخ�صي ��ة �إزاء م�سائل جمردة
وموا�ضع ��ات معنوي ��ة ،فتت�س ��اءل ال بحث� � ًا ع ��ن
�أجوب ��ة منطقية ح�سب بل التفك ��ر املجدي الذي
يري ��د احلقيق ��ة ،فتك�ث�ر الت�س ��ا�ؤالت يف م�سائل
جتريدية م ��ن قبيل اجل�سد والن�شوة والغيبوبة
واجلحي ��م والإغ ��راء واالنتح ��ار وال�سلط ��ة
وال�شيط ��ان واجلن� ��س واجل�س ��د وال�ص�ل�اة
وامل�سيح وال�صحراء.
وال ف ��رق يف �أن يك ��ون الت�س ��ا�ؤل متحام�ل� ًا �أو
م�ستهزئ ًا متهكم ًا �أو متعالي ًا ،ما دامت ال�شخ�صية
تفكر يف واقعها وتتب�صر حالها �شاعرة بالهوان
والال�إمي ��ان �أو العج ��ز والعب ��ث .فوديع ع�ساف
ت�صدم ��ه فل�سفة االكوين ��ي الالهوتية فيت�ساءل(
ماذا يقول توم ��ا االكويني ب�ش�أن الإميان بالله ؟
كم �سنة مرت منذ �أن قر�أته �أنا؟.).
ويف رواي ��ة (الغ ��رف الأخرى) للروائ ��ي نف�سه
تتمظه ��ر الوجودية �أي�ض ًا ،لك ��ن بدرجة �أقل مما
يف رواي ��ة( ال�سفين ��ة) م ��ن ذل ��ك ت�ب�رم بطله من
تف�ش ��ي الزيف واالخت�ل�اق يف حياتنا املعا�صرة
حت ��ى غابت احلقيق ��ة وطم�س ��ت �إىل غري رجعة
"( قد تختلق وتلفق ولتذهب امل�صادر املزعومة
كلها �إىل اجلحي ��م هذه احلالة هي التي جنابهها
يف معظ ��م ن�شاطنا اليومي االختالق التلفيق �أو
�إذا �أردت كلمة �أجمل االبتكار)".
وباالقتن ��اع بالوجودي ��ة منهج� � ًا يغ ��دو الواقع
الروائ ��ي فا�ش�ل� ًا بالطريق ��ة الت ��ي به ��ا ر�أى
هابرما�س احلداثة م�شروع ًا مل يكتمل ،فنقد نقد ًا
الذع ًا التيارات ما بعد احلداثية على �أ�سا�س �أنها
نزعات حمافظة جديدة ناجمة عن خيبة الأمل.

ال�����ت�����ن�����ا������ص ب���ي���ن ال�������ل�������ون وال����ك����ل����م����ة
كه يالن حممد
�أخ ��ذ البح ��ث ع ��ن العالق ��ات ب�ي�ن الأعم ��ال
الأدبي ��ة ق�سط� � ًا واف ��ر ًا يف الدرا�س ��ات
التنا�صية �إذ �أ�صبحَ مفهوم التنا�ص �أداة يف
امل�ساع ��ي النقدية  ،وم ��ن املعلوم � َّأن جوليا
كري�ستوفا ق ��د نظرت لهذا املفهوم بنا ًء على
ما �إ�صطلحَ علي ��ه باحلوارية لدى ميخائيل
باخت�ي�ن وبهذا مل يع ��د الن� ��ص منكفئ ًا على
بنيت ��ه الداخلي ��ة ح�سب ما ه ��و متداو ُل يف
املنه ��ج البينوي ب ��ل � َّأن فك �شف ��رات الن�ص
يتطلبُ حتديد �أ�صوات مت�سربة يف ف�ضائه
وبنيته التي تنفتحُ على اخلطابات الأخرى
 ،تتح � ُ
�رك الن�صو�ص بنظ ��ر كري�ستوفا على
ُ
املحوري ��ن .الأول �أفق ��ي يربط ب�ي�ن م�ؤلف
الن� ��ص وقارئ ��ه والث ��اين عم ��ودي يرب ��ط
ب�ي�ن الن�ص والن�صو� ��ص الأخرى وبالتايل
اليتقي� � ُد املتلق ��ي مبح ��ددات م�سبق ��ة يف
مقاربت ��ه ملكون ��ات املعط ��ي الأدب ��ي  .ومن
الوا�ض ��ح � َّأن التداخل بني الأجنا�س الأدبية
قد وف ��ر مزي ��د ًا م ��ن الإمكاني ��ات للتوا�صل
ب�ي�ن الإ�شتغاالت الإبداعي ��ة بحيث الينتهي
الأمر عن ��د الت�أمل لتمظه ��رات �شكل العالقة
بني الن�ص�ي�ن �أو تتبّع الإقتبا�سات ال�ضمنية
يف املنج ��ز الأدبي �إمنا ق ��د يحيلنا حمتوى
الن� ��ص �إىل حقل الف ��ن الت�شيكلي �أو الأفالم

ال�سينمائي ��ة وه ��ذا مات ��راه يف الأعم ��ال
ُ
ينطلق ال�س ��ر ُد يف رواية "جميلة
الروائي ��ة
" جلنكي ��ز �إيتمات ��وف ب�إ�ستع ��ادة الراوي
لق�ص ��ة ح ��بِّ م ��ن خ�ل�ال الت�أم ��ل يف لوح ��ة
فني ��ة .ذل ��ك ف� �� ّإن رواي ��ة «عيناه ��ا» للكاتب
الإي ��راين ب ��زورك عل ��وي ت ّتخذ م ��ن لوحة
من�ص ��ة ل�س ��رد مرحلة
البطل ��ة «فرجني� ��س» ّ
فارق ��ة يف تاري ��خ �إي ��ران  .وم ��ن جانب ��ه
ف� �� َّإن الكات ��ب الإيرلن ��دي �صموئي ��ل بيك ��ت
�إ�ستوحى مو�ض ��وع م�سرحيته «يف �إنتظار
غودو» م ��ن لوحة دافي ��د فريدري�ش.و�أ�شار
الكات ��ب امل�ص ��ري �إبراهي ��م عبداملجي ��د �إىل
�إ�ستلهام مادة روايت ��ه "يف كل �أ�سبوع يوم
اجلمعة" من ح ��وار متبادل بني �شخ�صيات
فيلم �سويدي.ومن نافلة القول الإ�شارة �إىل
الأف�ل�ام املقتب�سة من الن�صو� ��ص الروائية.
ومايج ��د ُر بالذك ��ر يف ه ��ذا ال�سي ��اق ه ��و
�إع�ت�راف �أرن�ست همنغ ��واي ب�أ ّن ��ه قد تعلم
من الر�سامني ع ��ن الكتابة بقدر ما تعلم من
ال ُكت ��اب م�ضيف ًا ب� َّأن �سي ��زان ،وغويا ،وفان
غ ��وخ ،وغوغ ��ان من �أ�سالف ��ه �إىل جانب كل
م ��ن تول�ست ��وي وموبا�س ��ان وت�شيخوف.
�إذ ًا ف� ��إن ماذك ��ر �أع�ل�اه ي�س � ُ
�وغ البح ��ث عن
التجلي ��ات التنا�صي ��ة ب�ي�ن الن� ��ص الأدب ��ي
والف ��ن ب�أنواع ��ه املختلف ��ة الفوتوغرافي ��ة
وال�سينمائي ��ة والت�شيكلي ��ة وكلم ��ا كان
الإهتم ��ام �أك�ث�ر بالف�ض ��اءات املُتقاطعة بني

الأعم ��ال الإبداعية تتوالد مف ��ردات جديدة
يف املعجم النقدي.
البعد الفكري

الفكرة هي ق ��وام لكل عمل �إبداعي و�إنطالق ًا
م ��ن ه ��ذا املبد�أ ميك � ُ�ن النظ ��ر �إىل الإمياءات
الداللي ��ة بو�صفها مفاتيح لفه ��م �أي �أثر �أدبي
�أو فني لذا يقول جون فران�سو ليوتار "قليلة
هي الأ�شياء التي ترى يف اللوحة كثرية هي
الأ�شي ��اء الت ��ي تدع ��و �إىل التفكري"ين�سحبُ
م�ضمون ه ��ذه العب ��ارة على �أعم ��ال الفنانة
اللبناني ��ة "هناء عبداخلال ��ق" عموم ًا وعلى
لوحته ��ا املعنونة ب"العبة الرند" خ�صو�ص ًا
ويتب�ي ُ�ن يف �إختيارها ملف ��ردة اللعبة �إدراكها
العمي ��ق لدور الكلم ��ة يف �إذاب ��ة اجلليد بني
املتلقي و�إيح ��اءات اللون وقبل الإنتقال �إىل
جزئي ��ات اللوح ��ة توم� � ُ�ض بالذه ��ن ق�صيدة
"العب ال�ن�رد" لل�شاعر الفل�سطيني حممود
دروي� ��ش وذل ��ك يك � ُ
�ون م�صحوب� � ًا بال�س�ؤال
ب�ش�أن الغر�ض من التحوير يف عتبة العنوان
والميك � ُ�ن التعاطي م ��ع هذا الأم ��ر ب�إعتباره م ��ع �أجوائه ��ا باللون مف ��ردات توم ��ي ُء �إىل
حرك ��ة �إعتباطية بل هو نت ��اج لعملية واعية ه�شا�ش ��ة احلب واحلي ��اة ودور ال�صدفة يف
تهدف �إىل ت�أ�سي�س ل�سردية موازية للمروية تكوي ��ن الهوية،وحتديد امل�ص�ي�ر هذا ناهيك
ال�شعرية.واملتاب� � ُع ملحتوي ��ات الدواوي ��ن عن الإحتف ��اء بالأ�شياء الب�سيط ��ة والتب�صر
الأخ�ي�رة ل�صاحب "�أثر الفرا�ش ��ة" يت�أكد من مبف ��ردات الطبيع ��ة م ��ن ال ��ورد والعن ��ادل
تفاعل ��ه مع املفاهيم الفل�سفية كما تتوار ُد يف وال�سم ��اء واليغي ��بُ احلل� � ُم �أي�ض� � ًا يف �أثري
�سي ��اق الق�صيدة الت ��ي توا�صلت عبداخلالق الق�صي ��دة كم ��ا � َّأن الن�ص ب�أكمل ��ه يقو ُم على

بني ��ة ذهني ��ة م�ضم ��رة للأ�سئل ��ة الوجودية.
وه ��ذا امللمح الوجودي ينعك� � ُ�س بالو�ضوح
يف لوح ��ة هن ��اء عبداخلال ��ق و�ش ��كل ك ��رة
الأر� ��ض الت ��ي تب ��دو يف خلفية امل ��ر�أة التي
اليحج ��بُ �سكونها عل ��ى امل�ستوى اخلارجي
زخ ��م حركته ��ا الداخلي ��ة وماميك � ُ�ن املتلقي
لإ�ستنكاه �سرائر تلك ال�شخ�صية هو امل�سافة

املوجودة بينها وبني �أحجار الرند املتناثرة
يف و�ضعي ��ات خمتلفة مايعن ��ى � َّأن الإن�سان
لي� ��س على دراي ��ة بحيثي ��ات م�س ��رح اللعبة
برمته ��ا و�إن كان يري ��د احل�ضور يف �صورة
ُ
وميكن فهم
من ميتل ُك ح ��ق �صياغة قواعدها
ُ
هذا التف�صيل على �ض ��وء مايقوله �سبينوزا
ب� �� َّأن الب�ش� � َر اليفك ��رون حت ��ى يف احللم يف
الأ�سب ��اب الت ��ي جتعلهم يرغب ��ون ويريدون
لكونه ��م يجهلونه ��ا،ول َّأن الإن�س ��ان الي ��دع
�شيئ ًا حتى لو كان غام�ض ًا �إال ويري ُد ت�سميته
لذلك حاو َل حمم ��ود دروي�ش تف�سري �سل�سلة
م ��ن الوقائع احلياتي ��ة من خ�ل�ال تو�صيفها
بال�صدفة.وبالن�سبة للفنانة يح ُل اللون مكان
الت�سمي ��ة ل ��ذا تكم � ُ�ن عنا�صر احل ��ل يف لون
الأ�شي ��اء ومن هنا ت�أتي �أهمية وظيفة الفنان
عندما ي�ضفي بعد ًا جديد ًا للإن�سان بحيث لن
يك ��ون جمرد كائ ��ن ناط ��ق �أو م�ستمع يب�صر
�سيم ��اء اللون.وما �أرادت هن ��اء عبداخلالق
التعبري عنه بتحوير عنوان الق�صيدة هو � َّأن
الهم ��وم الوجودية �أمر م�ش�ت�رك بني الرجل
وامل ��ر�أة كم ��ا � َّأن نح ��ت الأ�سئل ��ة الفل�سفي ��ة
لي�س ��ت فق ��ط م ��ن �إخت�صا� ��ص الرجل.يذكر
� َّأن �شخ�صي ��ة املر�أة يف معظ ��م لوحات هناء
عبداخلال ��ق ترم ُز �إىل القوة التي يعق ُد عليها
�أم ��ل مللمة الع ��امل املتبعرث الأم ��ر الذي ميكن
معاينته يف لوحة "ك�ش امللك".

بنية الحوار

احلوا ُر بني الن�صو�ص الأدبية واللوحات
الفني ��ة يح ��ر ُر م�ستوي ��ات التلق ��ي م ��ن
النمطية،وي�ضي � ُ�ف �إىل احل� ��س الإبداعي
املر�سل
طاق ��ات ت�أويلية كما يُفع ُل م ��دارك َ
�إلي ��ه وذلك من خالل ر�ص ��د �آلية التوا�صل
ب�ي�ن جر� ��س الكلمات وظ�ل�ال الل ��ون هنا
يك � ُ
�ون الت�أم� � ُل لف�ض ��اء اللوح ��ة م�صاحب ًا
بالبح ��ث ع ��ن متث�ل�ات الرم ��وز يف ج�سد
اللغ ��ة داخل �أثري الل ��ون والالفت يف هذا
التنا�ص ب�ي�ن اللون واللغة ه ��و مايوفر ُه
م ��ن مثاب ��ات لق ��راءة طباقي ��ة �إذ الميك � ُ�ن
ل ��ك �أن ت�شاه ��د لوح ��ة م�ستوح ��اة فكرتها
م ��ن الن� ��ص دون �إ�ستع ��ادة رنينه،ل ��ذا
ف�إنَّ م ��ا �أجنزت ��ه الفنان ��ة اللبنانية "هناء
عبداخلال ��ق" يف لوح ��ة "العب ��ة ال�ن�رد"
يك � ُ
�ون دافع ًا للع ��ودة �إىل ق�صيدة حممود
دروي� ��ش "الع ��ب الرند"والتنقي ��ب ع ��ن
تلك ال�شفرات املكتنزة بالطاقات الب�صرية
لأنَّ الفن ��ان اليب ��اد ُر ب�إ�ست�ضاف ��ة م�ضمون
الن� ��ص يف �أفق �ألوان ��ه �إذا غابت امل�شاهد
الدينامي ��ة يف بني ��ة الن� ��ص الأدب ��ي �أكرث
م ��ن ذلك ف� ��إن الت�أم ��ل يف مظاه ��ر احلياة
يف �صيغ ��ة �شعرية ت ��ارة ويف لوحة فنية
تارة �أخرى ينه ��ي النقا�ش ب�ش�أن الفجوة
املفتعلة بني اللون والكلمة.

حوار
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يرى �أن كل القراءات والمرجعيات �إذا لم يدعمها ذكاء خا�ص ال تك َّون ناقداً

�شجاع العاني :النقد فقد جمهوره وبات كال�شعر الحديث للنخبة
ال�شاعرة الناقدة نازك المالئكة.
ث ��م م ��ع ترجم ��ة ال�ش ��كالنيين الرو� ��س ف ��ي
الثمانينيات بد�أ النقد العربي عموم ًا يت�أثر بهذا
المرجع� ،أما النقد االجتماعي فكانت م�ص ��ادره
هاوزر وفي�ش ��ر ولوكا�ش و�أخير ًا غولدمان وما
�سمي بالبنيوية التكوينية.

ولد الناقد والأكاديمي �شجاع العاني
ِ
في القائم في الأنبار  1940وعمل
في التعليم منذ  1963ثم انتقل الى
الخدمة في جامعة الب�صرة .قال
العاني عن نف�سه في �أحد احتفاءات
التكريم به:
"ولدت في حجيم ني�سابور في
مدينة القائم المدينة ال�صغيرة
الواقعة على الحدود العراقية
ال�سورية ،ن�ش�أت من مهاجرين
نزحوا من مناطق �أخرى ،بينها
"عنه" و"هيت" وذلك لوجود العمل
التجاري ،وماتزال �إلى اليوم هذه
الخ�صائ�ص فيها ،وكان بع�ض
الموظفين الذين ي�أتون �إليها من
مدن �أخرى يقدمون على االنتحار،
ب�سبب ال�ضجر ،بالرغم من قربها من
حدود مدينة "البوكمال" التي تبعد
خم�س دقائق بال�سيارة ،وهذا يخفف
ال�ضجرمنها ،لكن هذا �أمر غريب،
فمدينة البوكمال متقدمة على
ق�ضاء القائم ب�أ�شواط ،كنت �أذهب �إلى
البوكمال في عام � 1958إلى ال�سينما،
بينما القائم لحد هذا اليوم ال يوجد
فيها دار �سينما و�أ�ضاف� :أول ثالثية
ح�صل عليها لنجيب محفوظ في
منت�صف الخم�سينيات عندما انتقل
مع عائلته من عنه �إلى القائم.

*ما ال��ذي بر�أيك يعيق تط��ور المنهج النقدي
ف��ي المجتمع��ات العربي��ة  ، ،فق��د ظه��ر ف��ي
العالم العربي والع��راق نقا ٌد نحتوا في ال�صخر
ليمهدوا الطريق لأجيال �أخ��رى  -و�أنت منهم
بالطبع  -؟ ه��ل �أن للظروف االجتماعية التي
�سادت �سنوات طويلة عالقة بالمو�ضوع؟

 النق ��د ن�ش ��اط علمي بدرج ��ة �أول ��ى ،برغم �أنالفن ي�ش ��اركه ه ��ذا الن�ش ��اط في زاوي ��ة معنية
من ��ه ،والمجتمعات العربية م ��ا تزال بعيدة عن
المناخ ��ات العلمي ��ة وه ��ي مجتمع ��ات تحكمها
�أح ��زاب توليتارية تارة وع�ش ��ائر وقبائل تارة
�أخ ��رى ،ويجب �أن ال ن�ض ��ع في ح�س ��ابنا الناقد
ح�س ��ب ،ب ��ل والمتلق ��ي �أي�ض� � ًا وبالت�أكي ��د� ،إن
المرك ��ب االجتماع ��ي والثقافي وال�سيا�س ��ي ال
ي�س ��مح بقيام مناهج علمية �صرفة ومو�ضوعية
وف ��ي در�س ��نا الأدب ��ي والنق ��دي  ،ثم ��ة دائم� � ًا
ممنوع ��ات وم ��ا كان ممنوع� � ًا بالأم�س �أ�ص ��بح
اليوم م�ست�ساغ ًا ون�ش�أت ممنوعات �أخرى.

*�صنف��ت الرواي��ة ت�صنيف�� ًا �أ�سلوبي�� ًا ،و�أي�ض�� ًا
اعتم��دت المعي��ار االجتماع��ي والفل�سف��ي
بت�صنيف��ك للرواي��ة (اجتماعي��ة قديم��ة)،
و (درامي��ة جدي��دة) .كم��ا ح�صل ف��ي رواية
(جالل خالد) التي تو�صلت من خالل درا�ستها
�أخيراً كونها رواية تن�شئة فكرية؟.

هي رواية تن�ش ��ئة فكرية من حيث الم�ض ��مون،
وه ��ي رواي ��ة درامية من حي ��ث �أ�س ��لوبها وقد
ت�أثر محمود ال�س ��يد بالم�س ��رحية ف ��ي كتابتها،
وهو �أحيان ًا ي�س ��تخدم الم�شخ�صات الم�سرحية
بالن�سبة للمكان والزمان ،وال�سيد لي�س الوحيد
ف ��ي هذا  ،ب ��ل �إن �س ��ليمان في�ض ا�س ��تخدم هذا
الأ�س ��لوب ف ��ي روايت ��ه وم�س ��رحيته ) الرواية
االيقاظية  1919وم�ص ��طلح الرواية ظل يطلق
عل ��ى الم�س ��رحية والفيل ��م ال�س ��ينمائي حت ��ى
منت�صف الخم�سينيات.

حاوره :عالء املفرجي
وي�ض ��يف  :ن�ش� ��أت في ال�ص ��حراء لكن ما الذي
دفعن ��ي �إل ��ى الأدب ،تل ��ك م�س� ��ألة تف�س ��يرها
�ص ��عب ،لكن ��ي �أذكر �ش ��يئ ًا ،كنت من ��ذ طفولتي
علي�ل ً�ا ،وظل ��ت بنيتي �س ��قيمة �إل ��ى يومنا هذا،
لذل ��ك ل ��م �أ�ش ��ارك �أقران ��ي ف ��ي اللع ��ب واللهو،
وعندما و�ص ��لت �إلى �س ��ن البلوغ ،كنت �أجل�س
ف ��ي المقهى و�أقر�أ بينم ��ا �أقراني يلعبون ،حتى
�ص ��رت مو�ض ��ع �س ��خريتهم وتندّرهم ،و�أحيان ًا
يت�ص ��ور بع� ��ض النا� ��س �أنني مجن ��ون ،ويظن
�آخ ��رون �أنن ��ي اق ��ر�أ كي �أك ��ون "مت�ص ��رف ًا" �أو
غي ��ر ذل ��ك" ويوا�ص ��ل العان ��ي حديث ��ه ويقول
"لم �أنجح في �أن �أكون �ش ��اعر ًا �أو قا�ص� � ًا لذلك
اخت ��رت النقد ،وكانت عندي محاوالت ن�ش ��رت
منها خم�س ق�ص ���ص ولكني عرف ��ت �أني ال �أقدر
�أن �أناف�س ق�صا�ص ��ين كبار ف ��ي البالد العربية،
فرحلتُ نف�س ��ي �إلى النقد".
ّ
له م ��ن الم�ؤلف ��ات :المر�أة في الق�ص ��ة العراقية
 ،1972الرواية العربية والح�ضارة الأوروبية
 ،1979في �أدبنا الق�ص�ص ��ي المعا�صر ، 1989
البن ��اء الفني ف ��ي الرواية العربية ف ��ي العراق
بن ��اء ال�س ��رد  .1994البناء الفني ف ��ي الرواية
العربية /الو�ص ��ف وبناء الم ��كان ،قراءات في
الأدب والنقد .2000
ك �م��ا ن���ش��ر ع �� �ش��رات ال �م �ق��االت ف��ي ال�صحف
وال � �م � �ج �ل�ات ال� �ع���راق� �ي���ة ،و�أ�� � �ش � ��رف ع�ل��ى
الع�شرات من طلبة الماج�ستير
والدكتوراه.
*نب��د�أ ب�س�ؤال البد منه،
ع��ن �أه��م مرجعيات��ك
ف��ي مج��ال الأدب ؟ و
التع��رف
ه��ل يمكنن��ا
ّ
عل��ى الم�صب��ات الحياتية

والفكرية التي رف��دت هذه التجربة النقدية
الثرة المتميزة للدكتور �شجاع العاني التي لها
ّ
كل ه��ذا االمت��داد التاريخي والعم��ق المتفرد
والت�أثير المتجدد؟

 ب�صدد مرجعياتي في الأدب والنقد ال اتذكر�أنني خ�ضت ل�ق��راءة منهجية منظمة للأدباء
والن ّقاد ،لكني و�أنا قادم من مدينة فقيرة فكر ًا
وثقافة هي ق�ضاء القائم ،وجدت نف�سي و�أنا
طالب في كلية الآداب �أقر�أ كل ما يقع في يدي
مع �أنني كنت منحاز ًا للأدب والنقد الي�ساري
مقدم ًا وهكذا كان لوكا�ش وغارودي وغيرهما
من النقاد الي�ساريين ،في مقدمة من �أثروا في
تفكيري في البداية ثم كان للنقاد الم�صريين
ت�أثيرهم �أي�ض ًا  ،وخا�صة بع�ض �أف��راد الجيل
الثالث �أو ال��راب��ع مثل الناقد ال��ذك��ي �شكري
عياد ومح�سن طه بدر ف� ً
ضال عن م�ؤثرات من
الأجيال ال�سابقة لطه ح�سين و.محمد مندور
وال �ن��وي �ه��ي وف ��ي ه ��ذه ال�م��رح�ل��ة ك ��ان الأدب
الرو�سي خير غذاء روحي لي و�أتذكر المتعة
العظيمة التي لقيتها ذات �شتاء في القائم و�أنا
�أقر�أ في كل ليلة �صفحات من (الدون الهادئ)
ل�شولوخوف ،كما ك��ان �أن�ط��ون ت�شيخوف
وق�ص�صه الق�صيرة من �أوائل الم�ؤثرين
في تكويني الثقافي.
ف ��ي الثمانيني ��ات هب ��ت علين ��ا ري ��اح
جدي ��دة ف ��ي النق ��د ،فكان ��ت البنيوية
وم ��ا بعده ��ا واعتق ��د �أن لجامع ��ة
الب�ص ��رة وكلية الآداب ف�ض ��ل كبير في
تن�ش ��ئتي الثقافيةعلى ه ��ذه الحقيقة ،

�إذ كان لنظ ��ام المقررات �أث ��ر كبير في التهامي
للكتب � ،إذ كان علي �أن �أعد نف�س ��ي لمو�ض ��وع
جدي ��د في كل ف�ص ��ل ،هكذا بلغ ع ��دد المقررات
التي در�س ��تها خم�س ��ة ع�ش ��ر مق ��رر ًا .والغريب
�أنن ��ي فهم ��ت البنيوية من خ�ل�ال ناقد انكليزي
هوتي ��ري ايغلت ��ن �ص ��احب كت ��اب مقدم ��ة ف ��ي
نظري ��ة الأدب ،باال�ض ��افة ال ��ى مراجعة �أخرى
�س ��اعدت في �أن �أك ��ون عام ًال مهم� � ًا في تحديث
درا�س ��ة الأدب والنق ��د ف ��ي جامعة الب�ص ��رة ثم
جامعة بغداد فيما بعد.
علم ًا �أني اعتق ��د �إن كل القراءات والمرجعيات
�إذا ل ��م يدعمه ��ا ذكاء خا� ��ص ،ال تك � َ�ون ناق ��د ًا،
و�أذك ��ر كمث ��ال �أن التكرلي زار بغ ��داد بعد عام
 2000وكنت �أح ��د المتحدثين في الندوة عنه،
وقل ��ت �إن بط ��ل ق�ص ��ة (الطريق ال ��ى المدينة)
لي� ��س عاج ��ز ًا كما يعتق ��د بع�ض النق ��اد  ،ولكن
الطريق الى المدينة هو الطريق الى الح�ضارة
وبط ��ل الق�ص ��ة لم يع ��د ق ��ادر ًا على القت ��ل بعد
�أن �ص ��هرته الح�ض ��ارة ،فعلق التكرل ��ي :والله
عجيب ،بعد خم�س ��ين �س ��نة عل ��ى كتابتها ي�أتي
ناقد يفهم داللة الق�صة.
فمرجعي ��ات النق ��د ف ��ي الع ��راق متع ��ددة،
ومختلف ��ة بح�س ��ب الحق ��ب ،وفي العم ��وم ف�إن
مرجعي ��ات الناق ��د العراق ��ي ،مرجعي ��ات غي ��ر
مبا�شرة� ،أعني ،ب�أن ما ي�صدر في م�صر ولبنان
ف ��ي الخم�س ��ينيات وال�س ��تينيات ع ��ن النق ��اد
الم�ص ��ريين واللبنانيي ��ن .وف ��ي الثمانيني ��ات
انتق ��ل المرك ��ز ال ��ى ب�ل�اد المغ ��رب العرب ��ي،
وبخا�ص ��ة المغ ��رب وتون� ��س ،وف ��ي النق ��د
ال�ش ��كالني كان النقد االنجليزي والأميركي �أو
ما �س ��مي بالنقد االر�سطوطالي�س ��ي �أو الجديد
ف ��ي الثالثيني ��ات واالربعيني ��ات هو الم�ص ��در
للع ��رب عموم� � ًا وكان م�ص ��در ًا مهم� � ًا لكت ��اب

*وكان ل��ك الف�ض��ل ف��ي �صياغ��ة جمه��رة من
الم�صطلحات مردفة بمفاهيم نظرية ر�صينة
عده��ا بع���ض الباحثي��ن جه��ازاً مفاهيمي�� ًا
وقامو�س�� ًا ا�صطالحي�� ًا خا�صي��ن بالناقد �شجاع

العان��ي  ،وه��ي تنم ع��ن ال�شجاع��ة واالقتدار
 ،ولك��ن ه��ل تحقق له��ا الثب��ات والر�س��وخ في
الم�شه��د الإبداع��ي عام��ة ،والنق��دي خا�صة
وه��ل ا�ستطاع��ت �إح��داث التغيي��ر المتوخ��ى
منها؟

 في كتابي (البن ��اء الفني في الرواية العربيةفي العراق) وفي كتبي الأخرى ،وجدت نف�سي
م�ض ��طر ًا �أحيان ًا الطالق م�ص ��طلحات �أو تعديل
�أخ ��رى ،وعلى �س ��بيل المث ��ال يطلق �أ�ص ��حاب
النظرية الأدبية على نمط من ال�س ��رد م�صطلح
(المك ��رر) م ��ع �أن هذا ال�س ��رد قد يك ��ون مكرر ًا
حرفي� � ًا �أو مع ��اد ًا م ��ن وجه ��ات نظ ��ر متع ��ددة،
فر�أي ��ت �أن الأ�ص ��وب �أن نطلق م�ص ��طلح متعدد
عندم ��ا يتع ��دد ال�س ��رد بتع ��دد وجه ��ات النظ ��ر
ومك ��رر عندما يتك ��رر حرفي ًا وم ��ن وجهة نظر
�شخ�صية واحدة� ،أو �سار ٍد واحد.
كما نمت م�ص ��طلحات خا�ص ��ة بال�س ��رد كال�سرد
الأفق ��ي والمنحن ��ي واللولب ��ي وال�س ��مفوني
ال�شبيه في بنائه ببناء ال�سمفونية.
وق ��د �أجد بع�ض هذه الم�ص ��طلحات تتكرر لدى
بع� ��ض الن ّقاد  ،لكن ه ��ذا ال يعني �أن ما اجترحه
م ��ن م�ص ��طلحات ومفاهي ��م ق ��د �س ��ادت النق ��د
العراق ��ي لأ�س ��باب �أن الناق ��د العراق ��ي يف�ض ��ل
مرجعي ��ات غربي ��ة عل ��ى النق ��د المحل ��ي ،كم ��ا
�أن العوام ��ل الت ��ي تعي ��ق ظهور مناه ��ج دقيقة
ف ��ي النقد تقف وراء ت�ص ��نيف النق ��اد والأدباء
ودرجة رواجهم وتلقيهم لدى الق ّراء.
�إال �أن �أكث ��ر م ��ن درا�س ��ة �أكاديمي ��ة للدكت ��وراه
والماج�س ��تير �أ�ش ��ارت الى هذه الم�ص ��طلحات
والمفاهيم �إيجاب ًا �أو �سلب ًا.
*من الم�صطلحات التي كنت �س ّباق ًا في طرحها
"الق�ص��ة الن�سوي��ة" من��ذ بواكي��ر تجربت��ك
النقدي��ة يوم ل��م يكن هذا معروف�� ًا في النقد
العرب��ي الا�صطالح ًا وال مفهوم�� ًا  ،هل تو�صلت
�إلي��ه من خ�لال وقوفك على ممي��زات خا�صة
بق�ص��ة تكتبه��ا القا�ص��ة ع��ن �أخ��رى يكتبه��ا
القا���ص وم��ا �صلة هذا بم��ا يُط��رح الآن وبقوة
عن خ�صو�صية الأدب الن�سوي ؟

 الق�ص ��ة الن�س ��وية في الثمانيني ��ات ُكتبت عنالق�ص ��ة الن�س ��وية ولم �أك ��ن �أعني بالم�ص ��طلح
م ��ا يعني ��ه اليوم م ��ن �آلي ��ات ومفاهي ��م تحاول
م�س ��اواة الم ��ر�أة بالرج ��ل وتنا�ض ��ل �ض ��د
المجتم ��ع الذك ��وري ،فق ��د وجدت في ق�ص ���ص
عدد من الن�س ��اء (�آنذاك) �س ��مات م�شتركة �أولها
�إن مو�ض ��وع النب ��ذ �أو الإح�س ��ا�س بالوح ��دة
هو م�ش ��ترك عن ��د كل الكتابات كم ��ا �أن الحوار

المونولوج ��ي عنده ��م �أو�ض ��ح منه ف ��ي كتابة
الذكور.
�أما اليوم فالق�ص ��ة الن�س ��وية والأدب الن�س ��وي
يمتلك خ�ص ��ائ�ص لغوية و�أ�س ��لوبية تميزه عن
الأدب الذك ��وري ك�أن تجد الأنث ��ى �أن مرحلة ما
قبل عقدة �أوديب حيث ي�س ��توي الذكر والأنثى
ي�ستخدم لأطفال �أو ن�س ��تخدم معهم اال�ستعارة
فتلج� ��أ الم ��ر�أة الكاتبة الى اال�س ��تعارة �أكثر من
الكناية لأنها ت�سوي بين الذكر والأنثى.
الكتاب ��ة الن�س ��وية الآن تدعمه ��ا جبهة ن�س ��وية
عالمية ت�سعى لتحرير المر�أة مما تفر�ضه عليها
المجتمعات الذكورية والأبوية.
*المجاورة واالنقطاع بنية تغلغلت في مجمل
بح��وث كتاب��ك (ق��راءات ف��ي الأدب والنقد)
وه��ي ر�ؤي��ة انفتاحي��ة ا�ستطع��ت �أن تفح���ص
به��ا ال الن�صو���ص الأدبية فقط ب��ل والأعمال
الفنية في ال�سينما والت�شكيل ور�أيتها منا�سبة
جداً في ق��راءة الإب��داع العرب��ي انطالق ًا من
ك��ون االنقطاع م��ن موروثات الإب��داع العربي
وانتهاء بالقر�آن الكريم ؟ .
بدءاً من ال�شعر
ً

 في الم�ص ��طلح البالغي القديم يدعى الف�ص ��لوالو�ص ��ل  ،وق ��د �س ��مي حديث ًا باالنقط ��اع بعد
�أن ط ��وّ ره �ش ��عراء محدث ��ون ،ربما �أف ��ادوا من
ال�س ��ينما في هذا المجال ،واالنقطاع يعني في
�أب�سط معانيه وجود وجود حروف عطف لكنها
ال تعم ��ل وقد دُه�ش (ج ��ان كوهن) م�ؤلف (بنية
اللغ ��ة ال�ش ��عرية) لمقطوع من ال�ش ��عر العربي
ال�ص ��وفي ،ولكنه لو قر�أ القر�آن ل ُذهل لالنقطاع
ال ��ذي فيه ،والم�س ��افة البعيدة بي ��ن المعطوف
والمعط ��وف علي ��ه ،وح�س ��بنا �أن ن�ش ��ير ال ��ى
الآي ��ة الكريم ��ة (ي�س� ��ألونك عن الأهل ��ة قل هي
مواقي ��ت للنا� ��س والحج ،وال تدخل ��وا البيوت
م ��ن ظهوره ��ا )...فلي� ��س ثم ��ة م�ش ��اركة بي ��ن
جمل ��ة وال ت�أتوا وجملة ي�س� ��ألونك ،لكن بع�ض
الأ�س ��لوبيين المحدثي ��ن وج ��دوا فيه ��ا ما يدل
عل ��ى عطف المكان على الزمان و�س ��وغوه ب�أن
الزمان حادث ب�س ��بب المكان ك ��دوران الأر�ض
حول ال�شم�س وحول نف�سها ...الخ.
و�إذا كان االنقطاع موجود ًا بكثافة في القر�آن،
فه ��و بالت�أكي ��د موج ��ود ف ��ي الأدب العرب ��ي
وال�شعر العربي القديم� ،إال �أن ال�شارع الحديث
طوّ ر ه ��ذه ال�ص ��نعة بالإفادة من فن ��ون �أخرى
كال�سينما.
*م��دى ارت��كاز نقدن��ا العرب��ي عل��ى منجزات
مرحل��ة النه�ض��ة االدبي��ة وه��ل ثم��ة تجاوز
لمعطيات الرعيل االول ومابعده :طه ح�سين
ومندورومجاه��د عبد المنعم مجاهد و�شكري
عياد وعلي جواد الطاهر ونهاد التكرلي .؟

 م ��ن الم�ؤكد �أن النقد العرب ��ي حقق �إنجازاتعل ��ى طري ��ق الحداثة و�أ�ض ��اف الى م ��ا �أنجزه
الرعي ��ل الأول من رواد النق ��د الأدبي الحديث
ولكن الم�ؤ�س ��ف �أن النقد فقد جمهوره المتلقي
وب ��ات كال�ش ��عر الحديث جمهوره متخ�ص ���ص
وعل ��ى ع ��دد �أ�ص ��ابع الي ��د ،لأن الناق ��د �أهم ��ل
وظيفته في التف�س ��ير وتقريب العمل الفني من
القارئ والمتلقي.

*النقد العربي عموم ًا يتكئ على النقد الغربي
وثم��ة دع��وات ملحاح��ة ال��ى اال�ستقاللي��ة
والتفرد ,ب��ل هناك دع��وات ل�صياغة نظرية
نقدي��ة عربية فهل بالإمكان تحقق مثل هذه
النظرية ومدى �ض��رورة ذلك للنقد والإبداع
العربيين؟

 قلن ��ا �إن النق ��د ن�ش ��اط علم ��ي وه ��و عالم ��يالطاب ��ع �ش� ��أنه �ش� ��أن �أي علم �آخ ��ر ولدينا نحن
الع ��رب ت ��راث نق ��دي ف ��ي ال�ش ��عر والق�ص ��يدة
الغنائي ��ة ،لكنن ��ا نفتق ��ر ال ��ى (عل ��م النق ��د) في
الأجنا�س المو�ض ��وعية كالق�ص ��ة والم�سرحية
وه ��و ما ا�س ��توردناه من الغ ��رب ونحن اليوم
ج ��زء من ه ��ذه القري ��ة الكبي ��رة وال يمك ��ن �أن
ننع ��زل وننف ��رد ب�ش ��يء  ،لكن يمك ��ن �أن نحقق
المحلية ال عن طريق نظريات عربية ،بل يكفي
�أن يك ��ون لدينا مدر�س ��ة عربية ف ��ي �أي نظرية
عالمية للنقد.

قالوا عن شجاع العاني
�أنا اعتز ب�صداقة الزميل العاني المت�صلة الذي تعرفت عليه منذ ال�ستينيات ومازالت
�ص ��داقتنا م�ستمرة ،والأ�س ��تاذ هو باحث �أكاديمي وناقد �أ�سا�سي وربما �أقول �إنه بد�أ
م�ش ��واره ناقد ًا قبل �أن يتحول �إلى ناقد �أكاديمي ،وفع ًال كانَ �أحد الأ�سماء الأدبية في
النقد الأدبي المُهمة منذ ال�س ��تينيات وربما كان م ��ن �أوائل النقاد العراقيين والعرب
الذي ��ن كتب ��وا عن الروائي ال�س ��وداني الطيب �ص ��الح وروايته الم�ش ��هورة (مو�س ��م
الهجرة �إلى ال�شمال)
وكان له ��ا �ص ��دى طيب عن ��د النقاد العرب وعند الطيب �ص ��الح نف�س ��ه وهنا ا�ش ��تغل
عل ��ى الأثيمات �أو الأ�س ��اليب في مجال النقد ،و�أهم �ش ��يء �أنه ل ��م يتوقف �أو يتحجر
ع ��ن معطيات مح ��ددة ،بد�أ يتطور با�س ��تمرار م ��ع الإ�ض ��افات والك�ش ��وفات النقدية
الت ��ي تقتفي به ��ا حياتنا الثقافية والأدبية ،وبع�ض زمالئي و�أنتم تعرفون ،رف�ض ��وا
االنفت ��اح وه ��م قدموا عط ��اءات كبي ��رة ،وهم نق ��اد كب ��ار و�أ�س�س ��وا ر�ؤى في مجال
النق ��د الأدبي والأكاديمي لكنه ��م توقفوا عند حد معين ورف�ض ��وا االنفتاح وتطويع
مج�س ��اتهم النقدية عند مرحلة معينة ،لكن الزميل بقي مواظب ًا ومجتهد ًا في تطوير
هذه الأدوات التي تتفق مع ر�ؤيته ال�شخ�صية وتجربته الأدبية.

فا�ضل ثامر

�ش ��جاع العاني من ال�شخ�ص ��يات التي ا�ستمرت في تنمية
قدراتها ومالحقة التطورات الفكرية والأدبية على �صعيد
تطور ال�س ��رد محلي ًا وعربي ًا وعالمي� � ًا ،ومالحقة المناهج
النقدي ��ة وتطوره ��ا ف ��ي العال ��م ،م ��ع مالحقت ��ه لمعظم ما
ي�ص ��در ف ��ي ال�س ��احة العراقي ��ة والعربي ��ة والعالمي ��ة من
ق�ص ���ص ورواي ��ات وكتاب ��ات �إبداعية ،ويت�ض ��ح ذلك من
خالل الأمثلة وال�شواهد التي يقدمها �إن كانت في كتاباته
�أو عن ��د تحدثه في المحا�ض ��رات والندوات ،ومما ال �ش ��ك
في ��ه �أن ت�أثي ��رات �أعوام ال�س ��تينيات من القرن الما�ض ��ي،
والح ��راك الفك ��ري ال ��ذي �أنت ��ج ث ��ورة فكرية ف ��ي الثقافة
العراقية خ�صو�ص� � ًا والثقافة العربي ��ة والعالمية عموما،
كان له ت�أثير مبا�شر على مجمل تفكيره وتطوره الثقافي،
فلم يكن بعيد ًا عنها ،و�إنما كان في �صلب الحدث
م�ؤيد الب�صام

لم يقف الناقد الأ�س ��تاذ الدكتور �شجاع م�سلم العاني ،هو
الذي ي ��رى �أن الأدب والفن يجب �أن يكون لهما ا�س ��تقالل
ن�س ��بي عن الأدلج ��ة وال�سيا�س ��ة �أي �أن الوظيفة الجمالية
ه ��ي التي يج ��ب �أن تحظى باهتم ��ام الناقد ،ل ��م يقف عند
منهج نقدي محدد ،ال يريم وال يكاد يغادره وهو الذي كان
ينتهج نهج جورج لوكا�ش ،وايرن�س ��ت في�ش ��ر ولو�س ��يان
كولدم ��ان وغيرهم ،والواقعية اال�ش ��تراكية وتراه ظاهر ًا
في درا�س ��ته (المر�أة في الق�صة العراقية) ولأن الحياة في
تغي ��ر دائم ،و�إنن ��ا ال نخو�ض في ماء النه ��ر مرتين ،ولأن
التماثي ��ل وحده ��ا التي ال تتغي ��ر ،ف�إنه بع ��د ان �أطلع على
مناه ��ج النق ��د الحدي ��ث ،و�أن المنهج ه ��و الالمنهج ،و�أن
الن� ��ص الإبداع ��ي هو نف�س ��ه يوجب المنهج ال ��ذي يدر�س
على �ضوئه.
�شكيب كاظم

الناقد �ش ��جاع العاني �أحد �أهم الأكاديميين الذين �أولوا الرواية العراقية والعربية
اهتمام ًا كبير ًا ،متتبع ًا ن�ش� ��أتها من مطلع القرن الع�ش ��رين ،مار ًا بالتطورات الفنية
التي �ش ��هدتها ف ��ي العقدين ال�س ��اد�س وال�س ��ابع من القرن نف�س ��ه ،موظف� � ًا مفاهيم
النظرية ال�س ��ردية ومنهجياته ��ا الفنية والبنائي ��ة وال�سو�س ��يولوجية ،التي اطلع
على بع�ض ��ها في مظامينها الأ�صلية باللغة الإنجليزية ،وبع�ضها الآخر كان ال يزال
م�ستحدث ًا �آنذاك �أو في طور الن�شوء .وجهود د� .شجاع العاني القيّمة �ض َّمها كتابه
«البناء الفني في الرواية العربية في العراق.
ومنذ ظهور طبعته الأولى �أواخر ثمانينيات القرن الما�ض ��ي� ،س� � َّد هذا العمل ثغرة
كبي ��رة كان النق ��د العراقي يعان ��ي منها ،من جه ��ة البعد عن المنهجي ��ات الحداثية
واالرتكا� ��س ف ��ي النقدي ��ن ال�سو�س ��يولوجي واالنطباع ��ي ،مما جعل من ��ه مرجع ًا
�أكاديمي ًا مهم ًا في الرواية ا�س ��تند عليه كثير م ��ن الباحثين الذين ظهروا من بعده،
ومنه ��م الدكات ��رة عبد الل ��ه �إبراهيم ونجم عبد الله كاظم و�ص ��بري م�س ��لم حمادي
و�ص ��الح هوي ��دي والرعيل الذي تبعهم من الدار�س ��ين والباحثي ��ن المتقدمين �إلى
الدرجات الأكاديمية.
نادية هناوي

آراء وأفكار
مجرد كالم

�إعالميون..على قارعة الطرق
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�إن اال�ستخدام الفعال والمنا�سب للمال العام باتجاه الخير العام  ،يتوقف على الت�صرف الر�شيد للمال العام من قبل م�ؤ�س�سات
الدولة  ,و الت�صرف الر�شيد بالمال العام �إنما هو التزام قانوني و �أخالقي على الموظف العام � ,أما كونه التزام ًا قانوني ًا ف�إن الإدارة
ملتزمة قانون ًا باالمتناع عن �إلحاق ال�ضرر بالمال العام وفق ًا لأحكام المادتين ( )341، 340من قانون العقوبات العراقي رقم
 111ل�سنة  , 1969و االمتناع عن هدر المال العام �أو الإ�ضرار به بموجب الفقرة (ثاني ًا) من المادة ( )2من قانون ديوان الرقابة
المالية رقم ( )31ل�سنة  2011و عدم هدر المال العام دليل على �أن هذه االدارة را�شدة و لي�ست قا�صرة  ,و �أما كونه التزام ًا
�أخالقي ًا ,ف�إن الموظف العام هو �أمين عام مكلف ب�إدارة المال العام و الت�صرف فيه ل�صالح مالكه الأ�صلي و هو ال�شعب ليكون م�صدراً
للخير العام  ,و �إن �إدارة هذا المال خالف هذه الغاية الأخالقية و القانونية �إنما هو خيانة لأمانته و طعن في نزاهة الموظف
العام و مخالفة قانونية ي�ستحق بموجبها العقاب الجنائي .

�سيادة القانون المدني العراقي في مكافحة العقود
الفا�سدة و ا�سترداد المال العام
2-1

بعد �أن مت تقلي�ص ال�صحف اليومية واملطبوعات وتفيي�ض �أعداد من منت�سبي
امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة اخلا�صة ب�سبب الأزم ��ة املالية التي ع�صف ��ت بالبلد يف
ع ��ام  ، 2016وج ��د العديد من ال�صحفي�ي�ن والإعالميني �أنف�سهم ب�ل�ا عمل  ،ثم
متك ��ن البع� ��ض القليل منهم م ��ن العثورعلى عمل �ضم ��ن اخت�صا�صه الإعالمي
�أو الفن ��ي  ،بينم ��ا مار� ��س الآخ ��رون �أعما ًال خمتلف ��ة �أو الحقهم �شب ��ح البطالة
طوي�ل ً�ا ورمب ��ا حتى ه ��ذه اللحظة ..كان �سب ��ب تق�شف ال�صح ��ف واملطبوعات
يومه ��ا وا�ضطراره ��ا اىل �إغالق �أبوابه ��ا �أو ت�سريح العديد م ��ن منت�سبيها هو
حرمانه ��ا من الإعالنات وح�صرها بال�صحيف ��ة الر�سمية  ،لكن الإعالنات عادت
بع ��د �سنوات ومل يع ��د العاملون العاطل ��ون ،كما �أن ظاهرة جدي ��دة طفت على
ال�سط ��ح لتحرم ه�ؤالء العاطل�ي�ن من �آخر فر�صة لهم للعمل يف املجال الإعالمي
 ،فق ��د جل� ��أت بع�ض اجله ��ات امل�ستفيدة م ��ن ال�صفق ��ات التجاري ��ة واملزايدات
واملناق�صات اىل و�سيلة ت�ضمن لهم جناح �صفقاتهم على الرغم من �أنها ت�سحب
الب�س ��اط من حت ��ت ال�صحف املحلية  ،وتق ��وم تلك الظاهرة عل ��ى ت�أ�سي�س تلك
اجله ��ات ل�صحف خا�صة به ��ا واحل�صول على اعتمادات م ��ن نقابة ال�صحفيني
ودار الوثائ ��ق يف الوق ��ت ال ��ذي الحتم ��ل فيه تل ��ك ال�صحف �سم ��ات ال�صحف
احلقيقي ��ة فهي تن�شر �أخب ��ار ًا مقتب�سة من مطبوعات �أخرى ف�ض ًال عن ح�شوات
منوعة  ،واليتم توزيعها �أو بيعها لأن الغر�ض منها هو ن�شر �إعالناتها التجارية
فقط..وظاه ��رة �أخرى �أخطر بكثري وهي افتتاح �صحف م�ؤقتة الت�صدر �سوى
ع ��دد �أو عددين ملجرد احل�صول على حمايات للمن�ش�آت  ،وبعد ذلك يتم �إغالقها
وا�ست�ل�ام روات ��ب احلماي ��ات و�أغلبها حتم ��ل ا�سم ��ا ًء ف�ضائية كم ��ا يجري مع
حمايات امل�س�ؤولني ..
يجري كل هذا �أم ��ام �أنظار وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ونقابة ال�صحفيني
وتنتف ��ع م ��ن تل ��ك الظواهر حيتان كب�ي�رة بينما تظ ��ل الأ�سم ��اك ال�صغرية من
ال�صحفي�ي�ن والإعالمي�ي�ن ت�ستج ��دي �أج ��ور ًا هزيل ��ة رمبا متنحه ��ا لهم بع�ض
امل�ؤ�س�س ��ات االعالمي ��ة بال �ضم ��ان �أو وظيف ��ة ثابتة وه�ؤالء ه ��م املحظوظون
ب�ي�ن زمالءه ��م لأن البع�ض الآخ ��ر منه ��م ي�أ�سوا م ��ن ممار�س ��ة اخت�صا�صاتهم
ومنه ��م زميل لنا وا�صل البحث عن �صحيفة �أو قناة �أو وكالة �إخبارية ت�ستثمر
طاقاته وكفاءته الكب�ي�رة يف جمال التحرير والت�صميم بعد ت�سريحه من عمله
ومل ��ا عجز عن ذلك وعن �إعالة �أ�سرته ا�ضطر اىل بي ��ع احللوى وال�سجائر �أمام
منزل ��ه  ،وعندم ��ا �س�ألته قبل فرتة �إن كان ق ��د وجد عم ًال يف مطبوع ما  ،قال �إنه
انتق ��ل يف ال�شتاء من بيع احللوى وال�سجائر اىل بيع ( اللبلبي ) ..فهل ينتظر
بقية ال�صحفيني والإعالميني الذين اليجدون حماية �أو �ضمان معي�شي امل�صري
ذات ��ه بع ��د �أن تع�صف الأزمة املالية اجلديدة مبا تبق ��ى من املطبوعات وحتول
العاملون فيها اىل باعة �سجائر ولبلبي يف �أح�سن الأحوال ؟!..

�أغل ��ب عمليات ال�سط ��و على املال الع ��ام يكون
ع�ب�ر �إب ��رام عق ��ود حكومي ��ة لأنه ��ا الطريق ��ة
القانوني ��ة التي تبيح �ص ��رف املال العام للغري,
و�إن معاقب ��ة املوظ ��ف الع ��ام املت�سب ��ب ب�إبرام
عق ��د كان �سبب� � ًا له ��در امل ��ال الع ��ام ال يعن ��ي �أن
عملية مكافحة الف�ساد ق ��د اكتملت �صورتها �إذا
مل يرافقه ��ا عملي ��ة ا�س�ت�رداد امل ��ال الع ��ام الذي
�صرف م ��ن دون وجه ح ��ق للغري ,فم ��ا الفائدة
العملية من معاقب ��ة املوظف العام املت�سبب يف
�إب ��رام عقد � ّأ�ضر باملال الع ��ام �إذا ما ا�ستمر هذا
العقد بالنفاذ ؟ ف�إن امل ��ال العام ما زال مت�ضرر ًا
مادام مل يتم �إبط ��ال هذا العقد و �إيقاف تنفيذه
و ا�سرتداد امل ��ال الع ��ام؟ �إن الواجب القانوين
الالحق ملعاقبة املوظف العام هو �إيقاف م�صدر
هدر املال العام و ه ��و العقد احلكومي الذي مل
يكن نافع� � ًا و ال عاد ًال للمال العام  .و هذه مهمة
القان ��ون املدين العراقي رق ��م  41ل�سنة 1952
لي�أخ ��ذ على عاتقه ه ��ذه الوظيف ��ة العظيمة يف
مكافحة الف�ساد و ا�سرتداد هيبة املال العام.
و م ��ن �أج ��ل حتقيق ه ��ذه الغاي ��ة العقلي ��ة ف�إن
القانون �أح ��اط طريقة �إبرام العقود احلكومية
ب�إج ��راءات �شكلي ��ة �صارم ��ة و �آداب قانوني ��ة
مقد�س ��ة ال ميكن ب�أي حال من الأحوال انتهاكها
 ,م ��ن خ�ل�ال وج ��وب تفري ��غ �إرادة الدول ��ة يف
التعاقد وف ��ق �شكلية مفرو�ض ��ة قانون ًا الثبات
�صح ��ة و �سالمة العق ��د  ,و بهذه ال�شكلية تكون
�إرادة الدول ��ة ح ��رة و م�ستن�ي�رة يف التعاق ��د
 ,و �إن �أي خمالف ��ة له ��ذه ال�شكلي ��ة الت�شريعي ��ة
يف التعاق ��د ي ��دل عل ��ى ع ��دم م�شروعي ��ة العقد
احلكوم ��ي  ,و �إن �أي �إخ�ل�ال به ��ذه الآلي ��ة
الإجرائي ��ة التي فر�ضها القانون يعد دلي ًال على
تعر�ض املال العام لل�سطو .
و علي ��ه  ,و وفق ًا له ��ذه الفل�سفة التقليدية قامت
طريق ��ة الرقاب ��ة عل ��ى العق ��ود احلكومي ��ة من
قب ��ل امل�ؤ�س�س ��ات الرقابي ��ة للدول ��ة ,ف� ��إن هذه
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امل�ؤ�س�سات الرقابية تعكف بالتدقيق على مدى
مطابقة العق ��د احلكومي للإج ��راءات ال�شكلية
التي ر�سمها القانون  ,ف�إن كانت �إجراءات �إبرام
العقد احلكومي حمل التدقيق مطابقة لل�شكلية
املن�صو�ص ��ة عليها يف القانون ف� ��إن املال العام
يكون بخ�ي�ر و مت الت�صرف به ت�صرف� � ًا ر�شيد ًا
و �إن كان هن ��اك انتهاك لل�شكلي ��ة القانونية يف
�إجراءات �إبرامه فعند ذاك ف�إن املال العام يكون
ق ��د تعر�ض لل�سطو و الهدر و الدليل هو انتهاك
ال�شكلية القانونية يف الت�صرف باملال العام  ,و
ه ��ذه الطريقة يف حماية املال العام جارية على
ق ��دم و �ساق و الغالبة يف طريقة تدقيق العقود
احلكومي ��ة  ,ف�أ�صبحت ال�شكلي ��ة القانونية هي
املعي ��ار الوحيد يف وجود ه ��در يف املال العام
من عدمه تبع� � ًا النتهاكها  .و كانت �أغلب ملفات
الف�ساد تتمحور حول هذا ال�ش�أن.
�إال �أن التزام الإدارة بال�شكلية املفرو�ضة قانوناً
عند �إبرامها العقود ال يثبت �أن العقد احلكومي
�سليم من ناحي ��ة املحتوى و امل�ضمون  ,فالعقد
لي� ��س �إرادة فق ��ط و �إمنا ه ��و معاو�ضة مبعنى
انتق ��ال قيم ��ة مالية من ذمة اىل ذم ��ة �أخرى  ,و
هي عملية ت�ستوجب ال حمال موافقة الأطراف
 ,لك ��ن املوافق ��ة “الإرادة” لي�ست �سوى جمرد

�إج ��راء يكت�سي �صبغة ثانوي ��ة � ,أما الأ�صل يف
العق ��د فهو العن�صر املو�ضوعي املتمثل بانتقال
القيم ��ة املالي ��ة م ��ن ذم ��ة اىل �أخ ��رى  ,و ه ��ذه
القيم ��ة املالي ��ة التبادلية يج ��ب �أن تكون عادلة
و متوازن ��ة و مت�ساوي ��ة  ,لأن ه ��ذه العن�ص ��ر
املو�ضوع ��ي للعق ��د ه ��ي عملي ��ة اقت�صادي ��ة
م�ؤ�س�س ��ة عل ��ى العدال ��ة التبادلي ��ة  ,فيج ��ب �أن
يكون العقد نافع� � ًا منفعة اجتماعية لأطرافه و
�أن يحرتم العدالة يف تب ��ادل تلك القيم املالية .
و بخالف ��ه �إذا مل يكن العقد عاد ًال فال قوة ملزمة
له و يحق لأطرافه التحلل منه عرب الق�ضاء .
فالعق ��د احلكومي يجب �أن يولد ع�ب�ر ال�شكلية
القانوني ��ة ع ��اد ًال مبعن ��ى �أن ��ه يج ��ب �أن يكون
العقد احلكوم ��ي يتمتع بالت ��وازن االقت�صادي
�او حقيقي يف
م ��ن خ�ل�ال �أن يك ��ون هن ��اك ت�س � ٍ
التب ��ادل االقت�صادي بان يك ��ون الثمن املدفوع
يع ��ادل قيمة ال�سلع ��ة حمل التب ��ادل  .و ال غنب
لأطرافه.
و م ��ن العدال ��ة العقدي ��ة الت ��ي ت�ش ��كل الق ��وة
امللزم ��ة للعقد احلكومي انطلق القانون املدين
العراقي و تع ��دى اهتمامه بال�شكلية التعاقدية
القانوني ��ة و امتد يف اهتمامه و حمايته للعقد
احلكوم ��ي اىل مو�ضوع العقد من خالل امتداد

رقابت ��ه على مدى عدال ��ة ال�سعر من عدمه الذي
يكون عو�ض ًا عن الأعم ��ال و اخلدمات و املواد
الت ��ي ت�شرتيه ��ا الدول ��ة  .ك ��ي ال يك ��ون العق ��د
احلكوم ��ي �سبب ًا لغنب املال العام فيه � .إذ جاءت
هند�سة القانون امل ��دين للنظام القانوين للعقد
ب�شكل ي�ضمن �أن يكون العقد احلكومي متمتع ًا
ب�صفة جوهرية هي � :أن يكون العقد احلكومي
عاد ًال .
ف ��كل العقود احلكومي ��ة يجب �أن تك ��ون عادلة
للم ��ال العام و على وفق ه ��ذه الر�ؤية اجلديدة
يج ��ب �أن تك ��ون طريق ��ة الرقاب ��ة عل ��ى العقود
احلكومي ��ة م ��ن قب ��ل �أجه ��زة الرقاب ��ة للدول ��ة
العراقي ��ة  ,و ت�ؤ�س� ��س رقابتها احلديث ��ة �أثناء
التدقي ��ق عل ��ى الإجاب ��ة عل ��ى �س� ��ؤال جوهري
يتف ��رع من ��ه �أ�سئل ��ة �أخ ��رى ت�ساه ��م يف ك�شف
الف�س ��اد يف العق ��د احلكوم ��ي و ه ��ذا ال�س� ��ؤال
املح ��وري ه ��و  :ه ��ل العق ��د احلكوم ��ي حم ��ل
التدقي ��ق عاد ًال للم ��ال الع ��ام؟ لأن �أغلب العقود
احلكومي ��ة ال تخل ��و م ��ن تعر�ضها للغ�ب�ن الذي
معن ��اه عدم التعادل بني ما يعطيه املتعاقد و ما
ي�أخذه فيكون مغبون� � ًا �إذا �أعطى �أكرث مما �أخذ
و يكون غابن� � ًا �إذا �أخذ �أكرث مما �أعطى  ,و يعد
الغ�ب�ن ال ��ذي يت�ضمن معن ��ى عدم عدال ��ة الثمن
�أح ��د عي ��وب التعاقد الت ��ي ت�صيب امل ��ال العام
عندم ��ا ت�ش�ت�ري الإدارة ب�سعر غري عادل و غري
واقعي و ال يتماهى مع �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة
احلقيقي ��ة  .و �إن الغ�ب�ن الفاح� ��ش �أح ��د عيوب
الإدارة الت ��ي ت�صي ��ب العق ��د احلكوم ��ي وق ��ت
�إبرامه و يدل على وجود �ضرر مايل تعر�ض له
امل ��ال العام مبوجب عق ��د حكومي غري متوازن
باالداءات العقدية  ,فالغنب يخل بعدالة العقد ,
لأن العق ��د ب�شكل عام هو م�ؤ�س�سة هدفها �إيجاد
ت ��وازن ع ��ادل بني امل�صال ��ح املتعار�ض ��ة  .و �إن
وج ��ود الغنب الفاح� ��ش يف الثمن ال ��ذي يكون
القيم ��ة املالية للعقد هو انهي ��ار لهذا التوازن و
�أ�صب ��ح العقد احلكومي ميثل غلب ��ة �إرادة على
�إرادة .

لق��اح �أميرك��ي لمري�ض ال�ش��رق الأو�س��ط

 غ�سان �شربل

ال يحتاج جو بايدن �إلى من ي�شرح له ق�صة العوا�صف التي ه َّبت على
العالم وغ ّيرت مالمحه �أكثر من مرة .يفتر�ض �أ َّنه يعرف الق�صة
وبع�ض ف�صولها بالتفا�صيل .منذ ن�صف قرن وهو ي�ستمع ويناق�ش
ويتلقى التقارير عن �ش�ؤون �أميركا والعالم مع ًا .وكان عليه �أن
يتابع ق�صة بالده وق�صة العالم من مكتبه في الإدارة �أو مقعده في
الكونغر�س.

باي ��دن �ش ��اهد ق ��دمي� .أب ��رز امللف ��ات التي
يواجهه ��ا الي ��وم كان ��ت مطروح ��ة ي ��وم
َ
منتخب ًا يف جمل�س
دخ ��ل بكامل حما�س ��ته
ال�شي ��وخ ع ��ام  .1972و�ش ��اءت ال�صدف ��ة
�أن تك ��ونَ ال�سن ��ة نف�سه ��ا الت ��ي حق ��ق
فيه ��ا رئي� ��س ا�سم ��ه ريت�ش ��ارد نيك�سون،
بجه ��ود غري عادية من رج ��ل ا�سمه هرني
كي�سنجر ،خطوة افتتاح القارة ال�صينية.
اهت ��ز الع ��امل ب�أ�س ��ره وف ��رك عي َن ْي ��ه حني
�شاع ��ت �ص ��ورة الإمرباط ��ور ال�شيوع ��ي
م ��او ت�سي تون ��غ ي�ستقبل يف ب�ل�اده �سيد
الإمربيالي ��ة الأمريكي ��ة .ومل يك ��ن �س ��ر ًا
يومه ��ا �أنَّ الوليمة الأمريكي ��ة  -ال�صينية
�إنمَّ ��ا ت�سته ��دف بالدرج ��ة الأوىل حتجيم
دور االحت ��اد ال�سوفياتي الذي كان يعي�ش
يف ّ
ظل �أو�سمة الرفي ��ق ليونيد بريجنيف
وحاج َب ْي ��ه الكثيفني .ويف تل ��ك الأيام ر َّدد
الدبلوما�سي ��ون �أنَّ �أم�ي�ركا ق َّررت حتريك
«الورق ��ة ال�صيني ��ة» لإرغ ��ام مو�سكو على
�ضبط �سلوكها الدويل.
حني دخل باي ��دن املكت ��ب البي�ضاوي كان
علي ��ه �أن يخاط ��ب رج�ل ً�ا من غ�ي�ر قما�شة
ال ��ذي زاره نيك�سون� .صحي ��ح �أ َّنه الأمني
الع ��ام للح ��زب ال�شيوعي ،لك ��ن ال�صحيح
�أي�ض� � ًا ه ��و �أ َّنه دفع كتاب م ��او الأحمر �إىل
التقاعد ،وراح يهاجم العامل بالتكنولوجيا
وال�سل ��ع ،حمتفظ� � ًا ب�سط ��وة احل ��زب
ال�شيوع ��ي ال بو�صفات ��ه الآيديولوجي ��ة.
مل يع ��د الزعي ��م ال�صين ��ي يري ��د ر�ؤي ��ة
«الرف ��اق» يحكم ��ون هن ��ا �أو هن ��اك .يريد
ر�ؤي ��ة «مب ��ادرة احل ��زام والطري ��ق» تعيد
فت ��ح طريق احلرير ،وجتتذب �إليها الدول
القريب ��ة والبعي ��دة .وم ��ن حق باي ��دن �أن
ي�ستنتج �أنَّ �شي جينبينغ �أخطر من ماو.
ويف مو�سك ��و رح ��ل بريجني ��ف ورح ��ل
االحت ��اد ال�سوفيات ��ي �أي�ض ًا .لك ��نّ الرجل
اجلال� ��س الآن يف الكرمل�ي�ن ق ��د يك ��ون

الأخطر ،لي�س لأ َّنه ينام يف �سرير �ستالني ،تفر� ��ض ال�شراك ��ة يف مواجه ��ة التحديات
ب ��ل لأ َّنه يدرك �ضعف الغرب وافتقاره �إىل والتعدي ��ات .ومل يك ��ن �س ��ر ًا �أنَّ جه ��ات
ع�صب املواجهة ،خ�صو�ص ًا حني ت�ضطرب �أوروبي ��ة عدة اعتق ��دت �أنَّ م�شه ��د �أمريكا
القي ��ادة الأمريكية للع ��امل .خدعت برودة الت ��ي ت�سارع �إىل �إنقاذ �أوروبا ع�سكري ًا مل
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن كث�ي�ر ًا م ��ن الزعم ��اء يعد قاب ًال للتك ��رار يف حال تع ُّر�ض القارة
الغربي�ي�ن .توهموا �أنَّ �أق�صى طموحه هو القدمي ��ة لتهدي ��د رو�سي داه ��م .و�أ�سهمت
�إنقاذ االحت ��اد الرو�سي نف�س ��ه من م�صري انتق ��ادات كان وجهها دونال ��د ترامب �إىل
�سوفيات ��ي ،و�أ َّن ��ه �سي�س ��ارع �إىل تق ��دمي حمدودية م�ساهمة الأوروبيني يف الدفاع
�أوراق اعتم ��اده �صديق� � ًا للغ ��رب ومعتنق ًا ع ��ن قارته ��م �إىل تر�سي ��خ االنطب ��اع �أنَّ
لو�صفات ��ه االقت�صادية .ويع ��رف الرئي�س حلف الأطل�سي دخ ��ل مرحلة ال�شيخوخة،
الأمريكي احلايل �أنَّ بوتني يحمل م�شروع وب ��ات �أقرب �إىل غرف ��ة لتن�سيق العمليات
ث� ��أر من الغ ��رب �أكرث مما يحم ��ل م�شروع �ض ��د الإره ��اب �أو «الأخط ��ار املح ��دودة».
تع ��اون ،والدلي ��ل �أوكراني ��ا وغريه ��ا� ،ش� � َّدد بايدن على ع ��ودة الأطل�س ��ي وعلى
ونافالني والهجمات ال�سيربانية.
ال�شراكة والت�ش ��اور واال�ستعداد «ملناف�سة
وحني دخل بايدن جمل� ��س ال�شيوخ كانت �سرتاتيجي ��ة بعي ��دة الأم ��د م ��ن ال�صني»،
فرن�سا و َّدعت ع�صر القامات الكربى ممث ًال متهم� � ًا بكني بانتهاكات من �ش�أنها تقوي�ض
ب�ش ��ارل ديغ ��ول ،وان�شغل ��ت با�سته�ل�اك �أ�س�س النظام االقت�ص ��ادي العاملي .واتَّهم
الر�ؤ�ساء بانتظار �إعطاء الإليزيه خل�صمه بوت�ي�ن بال�سع ��ي �إىل زرع ال�شق ��اق داخل
التاريخي فرن�سوا ميرتان يف بداية العقد العائلت�ي�ن الأوروبية والأطل�سية .وميكن
الت ��ايل� .أم ��ا بريطانيا فقد كان ��ت م�أخوذة الق ��ول �إنَّ كالم باي ��دن مل يحم ��ل مفاج�آت
با�ستن ��زاف ر�ؤ�س ��اء ال ��وزراء بانتظ ��ار فيم ��ا يتعل ��ق مبلف ��ات ال�ص�ي�ن ورو�سي ��ا
موعده ��ا الكب�ي�ر م ��ع مارغري ��ت ثات�ش ��ر .والعالقة مع �أوروبا ،فما قيل كان متوقع ًا
وب�ي�ن القاط ��رة الفرن�سي ��ة  -الأملاني ��ة يف �ض ��وء الت�صريح ��ات ال�سابقة للرئي�س
واخل�صو�صية الربيطاني ��ة كانت �أوروبا ومن اختارهم للمواقع الرئي�سية.
الغربي ��ة ترت ��دي قبع ��ة الأطل�س ��ي قبل �أن ورغ ��م االتفاق �أنَّ اله� � َّم ال�صيني بات الهم
يفاجئه ��ا انهي ��ار ج ��دار برل�ي�ن ،ويدخ ��ل الأول لأي �إدارة �أمريكي ��ة ،ف� ��إنَّ االنطباع
ال�شك ��وك �إىل البيت الأطل�سي والأوروبي ال�سائ ��د �أنَّ االمتح ��ان الأول �سيت ��م عل ��ى
مع ًا.
�أر�ض ال�شرق الأو�سط وحتديد ًا يف امللف
وجهها �إىل م�ؤمتر ميونيخ الإيراين .لقد ذه ��ب ترامب بعيد ًا يف هذا
يف الكلمة التي َّ
للأم ��ن ح ��اول باي ��دن تبدي ��د الغمو� ��ض امللف .خرج من االتف ��اق النووي واعتمد
واملخ ��اوف يف امللفات الت ��ي �أ�شرنا �إليها� .سيا�س ��ة «ال�ضغ ��وط الق�ص ��وى»� .س َّل ��ط
حر�ص عل ��ى خماطبة الأوروبي�ي�ن م�ؤكد ًا ال�ض ��وء على ما جتاهله االتف ��اق النووي
�أنَّ «الوالي ��ات املتح ��دة ع ��ادت ،لق ��د ع ��اد ال ��ذي �أبرم ��ه ب ��اراك �أوباما وه ��و تطوير
التحالف العابر للأطل�سي» .ورغم ت�شديده الرت�سان ��ة البالي�ستي ��ة الإيرانية ،وحتول
عل ��ى ع ��دم الع ��ودة «�إىل تكت�ل�ات احلرب �سيا�س ��ة زعزعة اال�ستقرار الإيرانية نهج ًا
الباردة اجلام ��دة» �أكد �أنَّ �أم�ي�ركا ملتزمة ثابت� � ًا يف املنطق ��ة .والنقط ��ة الأخرى هي
روح التحال ��ف الأطل�س ��ي ،والبن ��ود التي �أنَّ ترام ��ب �أم ��ر بقتل ج�ن�رال اجلرناالت

الإيرانيني ،وراع ��ي االخرتاقات العراقية
وال�سورية واللبناني ��ة واليمنية اجلرنال
قا�سم �سليماين.
واحلقيقة هي �أن منطقة ال�شرق الأو�سط،
وبغ�ض النظر ع ��ن جائحة «كورونا» ،هي
املنطق ��ة امل�صابة ب�أكرب ع ��دد من اجلروح
يف العامل .التقت يف هذه املنطقة مرارات
الإمرباطوري ��ات ،وخيب ��ات الث ��ورات،
وارتكاب ��ات االنقالب ��ات يف جمتمع ��ات
�ضائع ��ة ،ال يوف ��ر له ��ا املا�ض ��ي ح�ل ً�ا وال
يرتكه ��ا تهاج ��ر نح ��و امل�ستقب ��ل .منطق ��ة
مفخخ ��ة بالتمزق ��ات الإثني ��ة والطائفي ��ة
والأحقاد داخ ��ل اخلرائط وعلى �أطرافها،
و�س ��ط �شي ��وع الفق ��ر وارتف ��اع البطال ��ة،
وتعم ��ق اخل ��وف م ��ن الآخ ��ر ،وانح�سار
م�ش ��روع الدول ��ة مل�صلح ��ة اجليو� ��ش
ال�صغرية وكتائ ��ب املرتزقة التي تدار عن
ُبع ��د .الدول التي �أفلت ��ت من قيود املا�ضي
تتلوى
قليل ��ة ،فمعظ ��م اخلرائط ال ت ��زال َّ
عل ��ى وق ��ع توت ��رات الداخ ��ل �أو �أعا�صري
الإقليم.
لي� ��س �س ��ر ًا �أنَّ ال�ش ��رق الأو�س ��ط ه ��و
املري� ��ض الأ�صع ��ب يف عي ��ادة باي ��دن .ال
ميكن �إنقاذ املنطق ��ة ا�ستناد ًا �إىل و�صفات
�سابق ��ة تك�شف ��ت نواح ��ي النق� ��ص فيه ��ا.
ال ب� � َّد م ��ن لق ��اح �أمريك ��ي عاق ��ل ملري� ��ض
ال�ش ��رق الأو�س ��ط .لقاح يق ��وم على عودة
اجليو� ��ش وامليلي�شي ��ات �إىل خرائطه ��ا
الأ�صلية ،و�إعادة كل �أر�ض �إىل �أ�صحابها،
وترمي ��م احلدود الدولي ��ة وهيبة القانون
ال ��دويل .ال يجوز ت ��رك ال�ش ��رق الأو�سط
غاب ًة لالحت�ل�االت ،وم�سرح� � ًا لل�صواريخ
وامل�س�ي�رات واملرتزق ��ة واملجموع ��ات
الظالمية .ال�ش ��رق الأو�سط امتحان كبري
للقاح بايدن .
عن ال�شرق الأو�سط
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في حوار مع الخبير االقت�صادي والكاتب الأفريقي فلوين �سار :
 وب����������اء ك����وف����ي����د  19ه������و ف����ر�����ص����ة ت����اري����خ����ي����ة ل���ل���أف������ارق������ة !
 الأزم��ة �أظه��رت الحاج��ة �إل��ى تغيي��ر الم�س��ار و�إع��ادة التفكي��ر ف��ي عال��م الغ��د.
 ل��ق��د ر�أي���ن���ا ك��ي��ف يمكننا وق���ف ال��ط��اغ��وت ال��ر�أ���س��م��ال��ي خ�ل�ال الأزم�����ة..

وفق ًا للخبير االقت�صادي والكاتب فلوين �سار  ،ف�أن �أزمة وباء كورونا
هي فر�صة تاريخية للأفارقة لكي الي�سمحوا لأنف�سهم �أن يمروا عبر
التاريخ مرور الكرام بل يتركوا فيه �أثراً وا�ضح ًا ..وبالن�سبة له ،ف�أن
النظرة العالمية الى �أفريقيا �سلبية لدرجة �أن جزءا من العالم لم يعد
يهتم بالنظر الى الواقع والحقائق  ،كما يدعو م�ؤلف كتاب ( �أفروتوبيا)
الى �إعادة التفكير في العالقات بين القارة وبقية العالم ..
جاء ذلك �ضمن المقابلة التي �أجريت مع البروف�سور و�أ�ستاذ االقت�صاد
في جامعة غا�ستون بيرغر في �سانت لوي�س في ال�سنغال والتي ا�ستعر�ض
فيها ت�أثير �أزمة كوفيد  19في ال�سنغال  ،والعمل الذي قامت به دولته
و�أدى الى تطوير االقت�صاد ال�سنغالي ..

ترجمة  :عدوية الهاليل
*كانت ال�س��نغال من �أوائل الدول التي ا�س��تجابت
ب�س��رعة لأول حال��ة �إيجابي��ة ل��ـ (كوفي��د )19
ف��ي �آذار  ، 2020ودون فر���ض �إغ�لاق �ص��ارم .م��ا
ه��و تحليلكم لإج��راءات ال�سيا�سة الت��ي �صممتها
وو�ضعته��ا الحكوم��ة وه��ل تتنا�س��ب م��ع تزاي��د
اال�صابات بالوباء ؟

�أعتق ��د �أن ال�س ��نغال اخت ��ارت تطبي ��ق تل ��كالإج ��راءات التي كانت منطقي ��ة بالن�سبة للو�ضع
الذي واجهته في ذل ��ك الوقت .كان من الممكن �أن
ي�ؤدي الإغالق ال�صارم �إلى �إغالق االقت�صاد ب�أكمله
 ،وكان ل ��ه ت�أثير خا� ��ص على  ٪97م ��ن ال�شركات
الت ��ي ت�ش ��كل القط ��اع غي ��ر الر�سم ��ي  .الغالبي ��ة
العظم ��ى م ��ن النا�س ف ��ي ه ��ذا القط ��اع يك�سبون
رزقه ��م من التج ��ارة والمعام�ل�ات اليومية  ،لذلك
كان من الممكن �أن ي�ض ��ر االقت�صاد المنتج ب�شكل
كبي ��ر لإغالق هذا القطاع  ،خا�صة مع العدد القليل
ن�سبي� � ًا م ��ن الح ��االت الموجودة في ذل ��ك الوقت.
كان القرار المتخذ  ،والذي كان اختيار ًا ذكي ًا  ،هو

تقييد الن�شاط غير ال�ضروري .كانت هناك بع�ض
التجمعات الدينية الكبيرة المخطط لها في �أوائل
�آذار ،والتي حظرتها الحكومة .وكانت القطاعات
الأكثر ت�ض ��رر ًا ه ��ي ال�سياحة والنق ��ل والمطاعم
والمقاه ��ي واالقت�ص ��اد غير الر�سم ��ي .بعد اتخاذ
تدابي ��ر مح ��ددة  ،ق ��ررت الحكوم ��ة ع ��دم �إغ�ل�اق
الب�ل�اد  ،ولكن تقلي�ص الأن�شط ��ة �إلى الحد الأدنى
 ،و�إغ�ل�اق المدار�س والجامعات  ،و�إدارة الو�ضع
�أثن ��اء تطوره .فيما يتعل ��ق بالم�س�ألة االقت�صادية
 ،كم ��ا �أج ��رى وزي ��ر االقت�ص ��اد تحلي�ل ً�ا م�شت ��رك ًا
بم�ساع ��دة العديد م ��ن االقت�صاديي ��ن ال�سنغاليين
للتفكير ف ��ي خطة االنتعا� ��ش االقت�صادي.وخالل
ال�شهرين الأولين من الأزمة  ،يبدو �أن الإجراءات
المتخ ��ذة قد نجحت� ،أما الي ��وم وفي الوقت الذي
تتزاي ��د فيه عدد الإ�صابات  ،ف�أنا ل�ست مقتنع ًا ب�أن
هذا هو االختيار ال�صحيح.
*لماذا تعتبر �أن خط��ة تخفيف القيود التي يتم
اتخاذها اليوم لي�ست اختياراً �صحيح ًا ؟

 نحن الآن ف ��ي و�ضع حرج للغاية .نعم  ،الأرقام�آخ ��ذة في االرتف ��اع ولكن لي�س ب�ش ��كل كبير .وال

يوج ��د نمو كبي ��ر في عدد الوفي ��ات .عندما تقارن
وفي ��ات كوفيد  19بعدد م ��ن يموتون من �أمرا�ض
�أخ ��رى �أو م ��ن حوادث الط ��رق  ،فه ��ذا لي�س عدد ًا
كبي ��ر ًا .في ه ��ذا ال�سي ��اق  ،ي�صعب الحف ��اظ على
ه ��ذا التركيز القوي عل ��ى الوقاية  ،و�إبعاد النا�س
ع ��ن ن�شاطهم الطبيعي .لإن ��ه يتعار�ض مع الحياة
اليومي ��ة  ،ويمكن ��ك �أن ترى النتيج ��ة في قلة عدد
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يرت ��دون الأقنع ��ة ويلتزمون
بقواع ��د التباع ��د االجتماع ��ي .بع ��د وق ��ت معين
� ،سيع ��ود تدف ��ق الحي ��اة والن�شاط م ��رة �أخرى ،
ونح ��ن بحاجة �إل ��ى اال�ستجابة لذل ��ك ب�شكل �أكثر
فعالي ��ة .فق ��د نجح العدي ��د من الزعم ��اء الدينيين
ف ��ي ال�ضغط عل ��ى الحكومة لل�سم ��اح ب�إعادة فتح
�أماك ��ن العبادة .ومع ذل ��ك  ،فقد �أغلق ��ت الكنائ�س
وع ��دد من الم�ساج ��د الكبيرة ف ��ي داكار �أبوابها..
وا�ستم ��رت الحكومة في مطالب ��ة النا�س باحترام
القواعد  ،لكنن ��ي �أ�شعر �أن هناك تغيير ًا كبي ًرا في
المواقف وال�سلوك  ،حي ��ث ي�شعر النا�س بالقدرة
على تخفيف القواعد واليوم ،ال �أعتقد �أن هذا هو
الوق ��ت المنا�سب للتخل�ص م ��ن ال�ضغط  ،بطريقة
م ��ا  ،نحتاج �إلى الحفاظ على ال�صرامة في تطبيق
القواعد مع �إعادة فتح االقت�صاد بطريقة منظمة.
* �أنت ع�ض��و ف��ي اللجن��ة الت��ي �أن�ش���أها الرئي�س
ماكي �س��ال لتطوير خطة المرونة االقت�ص��ادية
واالجتماعية .هل يمكن �أن تخبرنا عن الخطة ،
ما هي التدابير االقت�صادية التي يتم النظر فيها
لال�ستجابة للعواقب االقت�صادية للوباء؟

 منذ بداية �أزم ��ة كوفيد ،اجتمع عدد من زمالئياالقت�صاديي ��ن وقرروا �أنه يجب علينا التفكير في
الت�أثي ��ر االقت�صادي لأزم ��ة كوفي ��د 19والتدابير
ال�صحيح ��ة الالزم ��ة لمعالجته ��ا .لق ��د �أن�ش�أن ��ا
مجموع ��ة عم ��ل  ،لتغطي ��ة العدي ��د م ��ن الأ�سئل ��ة
الناتج ��ة عن الأزمة وتمكنا من �إحراز تقدم �سريع
في العم ��ل لأنه كان لدين ��ا �إمكاني ��ة الو�صول �إلى
جمي ��ع المعلومات ال�ضروري ��ة  ،والتعاون الجيد
مع الموظفين .و�أنا �أرحب بهذه المبادرة لأن لدي
انطباع ب�أن المجتمع المدني  ،والعالم الأكاديمي
 ،يمك ��ن حق� � ًا �أن ي�ضيف ��وا قيمة عملي ��ة لفهم هذه
الأزمة ومعالجتها .لقد كانت فعالة للغاية  ،خا�صة
م ��ع تجنب الإجراءات الإداري ��ة الطويلة  ،وجلب
الخبرة الحقيقية للم�ساهم ��ة في ردود الحكومة.
و�أج ��د �أنه من الرائ ��ع قبول وزي ��ر االقت�صاد لهذا
التع ��اون  ،و�أن العدي ��د م ��ن مقترحاتن ��ا ق ��د ت ��م

تبنيه ��ا ف ��ي خطة المرون ��ة الوطنية .وق ��د �شملت
ه ��ذه مجموعة م ��ن الق�ضايا ومنها �إي�ل�اء اهتمام
خا� ��ص للقطاع ��ات الأكث ��ر ت�ض ��رر ًا م ��ن الأزمة -
كال�سياح ��ة والنقل والتج ��ارة والمطاعم و�أماكن
تناول الطعام الأخرى ؛ والتدابير المالية لتوفير
ائتم ��ان �ضريبي لل�شركات ؛ مع م�ساهمة حكومية
ف ��ي تعوي�ض البطال ��ة لم�ساع ��دة ال�ش ��ركات على
االحتف ��اظ بموظفيها ؛ وفر�ض حظر على ت�سريح
الموظفين لمدة ثالثة �أ�شهر� .أما المحور الرئي�س
الثان ��ي فه ��و تناول الأ�س ��ر الأكثر �ضعف� � ًا � ،إذ كان
لدى ال�سنغال بالفعل نظ ��ام �شبكة �أمان اجتماعي
يغطي  580.000من تلك الأ�سر التي تعتبر الأكثر
�ضعف� � ًا  ،م ��ع تذكر �أن كل �أ�سرة به ��ا ما يقدر بنحو
� 8إل ��ى � 10أ�شخا� ��ص .كان ��ت الفكرة ه ��ي تو�سيع
المجموع ��ة الم�ستهدف ��ة من الفئ ��ات الأكثر �ضعف ًا
�إلى مليون �أ�س ��رة  ،مما يجلب حوالي  10ماليين
�شخ�ص من �إجمالي عدد ال�سكان البالغ  16مليون ًا
 ،وتوفي ��ر �إم ��ا توزي ��ع �أغذية عاج ��ل � ،أو تحويل
نقدي .لذلك كان هناك خياران  -الم�ساعدة المالية
� ،أو الم�ساعدة الغذائية .وافتر�ضنا �أن �سلة يومية
من المواد الغذائية الأ�سا�سية توفر � 2100سعرة
حرارية في الي ��وم  ،مكونة من منتجات متنوعة.
وبالن�سب ��ة للتحويل النقدي  ،قدرن ��ا مبلغ ًا يعادل
حوال ��ي  ٪60م ��ن الحاج ��ة .في النهاي ��ة  ،اخترنا
توزي ��ع الغذاء  ،حي ��ث كان من المرج ��ح �أن ي�أكل
�أف ��راد الأ�سرة هذا الطع ��ام بالفعل  ،و�سيتجنبون
مخاط ��ر ا�ستخ ��دام رب الأ�س ��رة للمبل ��غ النق ��دي
لأغرا�ض �أخ ��رى �أقل �إلحاح ًا� .س�ألنا �أنف�سنا �أي�ض ًا
عم ��ا �إذا كانت الأ�سواق �ستظل مفتوحة � ،أو ما �إذا
كانت بع�ض المنتجات قد تنفد � ،أو المخاطر التي
يتعر� ��ض لها الأ�شخا�ص الذين يتجمعون في هذه
المناط ��ق للت�سوق .وكان الج ��واب الذي تو�صلنا
�إلي ��ه ه ��و التوجه نح ��و اال�سته ��داف  ،با�ستخدام
عملي ��ة را�سخ ��ة م ��ن قب ��ل الحكوم ��ة .وت ��م تنفيذ
ذل ��ك ب�شكل جي ��د �إلى حد معق ��ول  ،على الرغم من
الأ�سئل ��ة حول نقل الب�ضائع و�ش ��راء الحبوب ، -
�إذ يب ��دو �أن الأ�سر الأكثر احتياج ًا قد تلقت بالفعل
الغذاء� .أما المجال الثالث  ،فقد تناول الأ�شخا�ص
العاملين في القطاع غي ��ر الر�سمي .وهذا القطاع
يفتق ��ر �إلى البيان ��ات  ،لذل ��ك كان علين ��ا �أن ن�س�أل
�أنف�سن ��ا ع ��ن �أف�ضل ال�سب ��ل للو�صول �إل ��ى �أولئك
الأكث ��ر ت�ض ��رر ًا .م ��ن خ�ل�ال التحوي�ل�ات النقدية
للأ�سر في خم� ��س الدخل الثالث وتلك التي تعتمد
عل ��ى تحوي�ل�ات المهاجري ��ن .كان �أح ��د الأ�سئل ��ة

الأخي ��رة ه ��و التفكي ��ر ف ��ي كيفي ��ة الحف ��اظ على
الأ�شخا� ��ص العاملي ��ن في ه ��ذا القط ��اع  ،والت�أكد
من �أن �أن�شطتهم لم تخت ��ف بمجرد انتهاء الأزمة.
وقد يكون �أحد الم�سارات هو ا�ستخدام م�شتريات
الدول ��ة كم�ص ��در من ه ��ذا القط ��اع .وبمج ��رد �أن
و�ضعت الدولة ه ��ذه الخطة مو�ضع التنفيذ  ،كان
ال�س�ؤال التالي الذي ط ��رح على الوزير هو كيفية
اال�ستع ��داد للتعاف ��ي بع ��د الأزم ��ة .له ��ذا  ،ناق�شنا
الخي ��ارات مع فريق ��ه وتو�صلنا �إل ��ى خطة لإعادة
توجي ��ه االقت�ص ��اد و�إع ��ادة هيكلت ��ه .كان مبد�أن ��ا
الت�أ�سي�سي ه ��و تجنب العودة �إلى النمط ال�سابق
للنم ��و  ،لأن الأزم ��ة �أو�ضح ��ت �ضعف البل ��د �أمام
الأم ��ن الغذائي  ،واالعتماد عل ��ى الإنتاج الأولي ،
وع ��دم اال�ستقاللية  ،و�ضعف ر�أ�س المال الب�شري
 ،وكذل ��ك نق ��اط ال�ضعف ف ��ي تلك القطاع ��ات التي
يج ��ب �أن تك ��ون �ستراتيجية حق ًا :مث ��ل العقاقير
ال�صيدالنية والزراع ��ة .كيف يمكننا "اال�ستفادة"
م ��ن الفر�ص ��ة الت ��ي �أتاحتها ه ��ذه الأزم ��ة لإعادة
التفكير في هيكل اقت�صادنا؟ لم النعيد التفكير في
كيفي ��ة �إنتاجنا  ،و�أنم ��اط النمو  ،وتوزيع الثروة
 ،ومفاهي ��م القيمة � ،إلخ .كان الوزير حري�ص ًا على
ه ��ذه الأفكار  ،وكان فريق العمل لدينا يفكر بعمق
فيم ��ا م ��ن �ش�أنه �أن يجع ��ل اقت�صادن ��ا �أكثر مرونة
 ،و�أكث ��ر ا�ستقاللي ��ة  ،وي�ستجي ��ب لالحتياج ��ات
الأ�سا�سية  ،ويغذي الحياة نف�سها.
*يتف��ق ع��دد كبي��ر م��ن المحللي��ن عل��ى �أن هذا
الوب��اء يوفر فر�ص��ة ثمينة للبل��دان الأفريقية
لإع��ادة التفكير في نماذج التنمية الخا�ص��ة بها
 ،وت�س��ريع التكامل الإقليمي  ،وتنويع االقت�صاد
 ،وال�س��عي لتحقيق نمو �أكث��ر مراعاة للبيئة ....
ه��ل تعتق��د �أي�ض�� ًا �أنن��ا حق ًا عن��د نقط��ة تحول
اقت�ص��ادية للقارة  ،وما الم�سارات واالتجاه الذي
تقترحه؟

 لق ��د عر�ض ��ت بالفع ��ل �آرائي ح ��ول الحاجة �إلىتغيي ��ر جذري ف ��ي النم ��وذج االقت�ص ��ادي لتنمية
�أفريقيا في كتاب ��ي "افروتوبيا"  ،والذي يت�ضمن
التفكي ��ك و�إع ��ادة اخت ��راع التنمية كمفه ��وم .في
ال�سي ��اق الأفريق ��ي � ،شع ��رت بالوح ��دة تمام ًا في
ال�سي ��ر في ه ��ذا الطري ��ق .بع ��د ذلك  ،كت ��ب كاكو
نوبوكبو كتاب ًا مهم ًا بعنوان ( ال�ضرورة االفريقية
) ،دعا في ��ه �إلى تغيير النم ��وذج االقت�صادي .كان
يُعتق ��د في ذل ��ك الوقت �أن �أ�صواتن ��ا كانت خيالية
�إل ��ى حد ما  ،مع القليل م ��ن الإجراءات الملمو�سة

التي يمكن اتخاذها ف ��ي عالمنا الليبرالي الجديد
 ،حي ��ث كن ��ا بحاج ��ة �إل ��ى االندم ��اج ف ��ي �سال�سل
التوري ��د العالمي ��ة .كان م ��ن المثير حق ��ا �أن نرى
كي ��ف �أ�صبحت ه ��ذه الأف ��كار الآن تفكي ��ر ًا �سائد ًا
ف ��ي �إفريقي ��ا وفي كل م ��كان �آخر .اذ ن ��ادر ًا ما كنا
ن�سم ��ع الكثير من النا�س ف ��ي الدوائر االجتماعية
والفكري ��ة يعب ��رون ع ��ن رغبته ��م ف ��ي بن ��اء عالم
جدي ��د ومختلف .لم ��اذا؟ لأن معظ ��م �أولئك الذين
يحلمون بعالم �أف�ض ��ل قد �شهدوا تجربة تاريخية
 لقد ر�أينا جميع ًا كيف يمكن  ،لمدة ثالثة �أ�شهر ،ً
انخفا�ضا
وقف الطاغ ��وت الر�أ�سمالي .فقد �شهدنا
ف ��ي الإنت ��اج ال�صناع ��ي العالم ��ي بن�سب ��ة ، ٪80
وانخف�ض ��ت م�ستويات التلوث في مدن مثل بكين
ب�شكل كبير  ،وعادت الأنهار �إلى الظهور في حالة
نظيف ��ة  ،وتوقف ��ت م�سي ��رة الر�أ�سمالي ��ة العالمية
الت ��ي ال ه ��وادة فيه ��ا  ،وق ��د و�صلن ��ا �إل ��ى تدارك
القيم ��ة الهائل ��ة والأ�سا�سية للعدي ��د من الوظائف
في مهن الرعاية .وتو�صلن ��ا �إلى �أن بع�ض �أجزاء
االقت�ص ��اد �ضرورية  ،والبع�ض الآخر لي�س كذلك.
وهذه لي�س ��ت �أفكار ًا مجردة � ،إنها حقائق نعي�شها
جميع� � ًا .و�أولئ ��ك الذي ��ن ي ��رون ف ��ي ه ��ذا كنقطة
تح ��ول هم على ح ��ق ..وه ��ذا بالت�أكيد وقت يجب
اغتنام ��ه .هن ��اك لحظات ف ��ي تاريخ كل بل ��د �أكثر
مالءم ��ة من غيره ��ا .لقد اظه ��رت ه ��ذه االزمة ان
الق ��ارة الأفريقية تتمتع ب ��كل الإمكانيات لالكتفاء
الذات ��ي من الغ ��ذاء  ،ولكنه ��ا ال ت�ستطيع ممار�سة
ملكي ��ة الم ��وارد العدي ��دة الت ��ي يت ��م ت�صديره ��ا.
ل ��ذا يحت ��اج الق ��ادة الأفارقة �إل ��ى تعل ��م الدرو�س
من هذه الأزم ��ة وهذا هو الوق ��ت المنا�سب لبناء
اقت�صاد يخدم احتياجات �شعوبهم قبل كل �شيء.
ويتعل ��ق الأم ��ر بكيفية ترجم ��ة ذكائن ��ا الجماعي
فيم ��ا يتعل ��ق بالنظري ��ة �إلى تدابي ��ر عملية تحول
المجتم ��ع .وه ��ذه ه ��ي الأ�سئل ��ة الت ��ي نحت ��اج ،
ب�صفتن ��ا اقت�صاديي ��ن و�أكاديميي ��ن �أفارق ��ة � ،إلى
العم ��ل عليه ��ا� .إن التحلي ��ل النظري يذه ��ب عبث ًا
�إذا لم يمك ��ن ترجمته �إلى تفا�صي ��ل عملية .فكيف
يمكنن ��ا �ض ��خ ه ��ذه القيم ��ة الفكري ��ة ف ��ي التعبئة
االجتماعي ��ة الت ��ي ت�ؤدي �إل ��ى تغيي ��ر حقيقي في
كيفي ��ة حكم �سيا�سيينا لنا؟ ه ��ذا مجال يحتاج فيه
النا�س �إلى �إعادة تعريف ال�سيا�سة بطريقة ت�سمح
للمواطنين ب�إعادة اكت�شاف طاقتهم وقدرتهم على
ت�شكيل م�صيرهم .هذه هي المعركة الآن  ،اليوم.
من يجب �أن يفعل ذلك وب�أي و�سيلة؟ مع ًا يجب �أن
نجد الإجابات وب�شكل عاجل.

بعد � 10سنوات على انتفا�ضات الربيع العربي ..هل انت�صر الواقع على الأحالم
ترجمة �أحمد الزبيدي
في ال�سابع ع�شر من كانون الأول قبل ع�شر
�سن ��وات  ،قام بائ ��ع فواكه وخ�ض ��ار �شاب
يدعى محمد البوعزيزي ب�إ�ضرام النار في
نف�س ��ه خارج مقر المجل� ��س البلدي لمدينة
�سي ��دي بوزي ��د التون�سي ��ة  ،احتجاج� � ًا
عل ��ى قي ��ام م�س�ؤول ��ي ال�شرط ��ة المحليين
باال�ستي�ل�اء عل ��ى عربت ��ه وم�ص ��ادرة
ب�ضاعته.
انت�شرت ق�ص ��ة الت�صرف ال�صادم الذي قام
به هذا ال�شاب البالغ من العمر  26عام ًا في
�أنح ��اء البالد  ،حيث وجد مئات الآالف من
الأ�شخا� ��ص الذين تعر�ضوا ل�ل��إذالل �أي�ض ًا
م ��ن قب ��ل �سلط ��ات تل ��ك الدول ��ة المتداعية
وم�س�ؤوليها ال�شجاعة لرفع �أ�صواتهم.
خالل الأي ��ام الـثماني ��ة ع�شر الت ��ي ف�صلت
بين قيام البوعزي ��زي با�شعال النيران في
ج�سده في  17كانون الأول  2010ووفاته
ف ��ي  4كان ��ون الثان ��ي  ، 2011اندلعت في
تون�س ا�ضطرابات اجتماعية كانت الأكثر
حدة منذ عقود  ،مما �أدى �إلى ركوع حكومة
الدكتاتور زين العابدين بن علي و�إجباره
في نهاية المطاف على التنازل عن ال�سلطة
بعد � 10أي ��ام من وفاة بائ ��ع الفاكهة .ومع
ذلك  ،فقد تلت تلك اال�ضطرابات تغييرات
وا�سع ��ة النطاق حيث �أث ��ارت الأحداث في
هذا البل ��د ال�ساحلي ال�صغي ��ر احتجاجات
في جمي ��ع �أنح ��اء بل ��دان �شمال ��ي �إفريقيا
وال�ش ��رق الأو�س ��ط  ،و �أ�صبح ��ت ق�ص ��ة
الم ��وت الحزينة لذل ��ك البائ ��ع الم�سكينن
رم ��ز ًا للغ�ضب الجماعي ال ��ذي �شكل حقبة
تاريخي ��ة فا�صل ��ة ف ��ي حي ��اة �شع ��وب تلك
المنطقة.
�سرع ��ان م ��ا تحول ��ت تل ��ك االحتجاج ��ات
�إل ��ى ث ��ورات  ،انت�ش ��رت في جمي ��ع الدول
القمعي ��ة المنت�ش ��رة ف ��ي المنطقة.وتبي ��ن
فج�أة �أن الأنظم ��ة الدكتاتورية التي تحكم
م�ص ��ر والبحرين واليم ��ن وليبيا و�سوريا
 ،و الت ��ي كان يعتق ��د �أنه ��ا حقيق ��ة ثابت ��ة
م ��ن حقائ ��ق الحي ��اة اليومي ��ة لمواطنيه ��ا
الذي ��ن عان ��وا طوي ًال م ��ن ت�سلطه ��ا لم تكن
�س ��وى ق�ش ��ور خاوي ��ة .تردد �ص ��دى ق�صة

البوعزيزي في كل ركن من �أركان المنطقة
فق ��د كان ال يك�س ��ب من عمل ��ه ال�شاق �سوى
م ��ا يقرب م ��ن �أربع ��ة دوالرات ف ��ي اليوم
لإطع ��ام �أ�س ��رة مكونة م ��ن ثماني ��ة �أفراد ،
ورغم ذلك تعر�ض للإهانة والإذالل على يد
موظفي ��ن غير محترمين .و�س ��ط الم�شاهد
الرائع ��ة لالحتجاج ��ات الجماهيري ��ة ذات
الزخ ��م الحقيقي  ،ب ��دا �أن تقري ��ر الم�صير
لأبن ��اء تل ��ك ال�شعوب لم يعد بعي ��د المنال.
و �أن الم�شاركة ف ��ي العملية االحتجاجية ،
مهم ��ا كانت �صعبة �أو دموي ��ة  ،ممكنة رغم
كل �شيء.
كان ��ت الحركة التي �سرعان ما عُرفت با�سم
الربيع العربي بمثاب ��ة �صدمة غير عادية ،
حي ��ث �أزالت عق ��ود ًا من ال�سب ��ات و�سلطت
ال�ضوء على قوة ال�شارع القابل لالنفجار..
كان ��ت االنتفا�ضات مدعوم ��ة بقدرة النا�س
عل ��ى التنظي ��م ب�سرع ��ة  ،اعتم ��اد ًا عل ��ى
�أجه ��زة الهواتف الذكي ��ة وتطبيقات �شبكة
االنترنت التي ي�سهل الو�صول �إليها والتي
هزم ��ت ب�سهولة هياكل �أم ��ن الدولة .كانت
التحديات قوية ب�شكل خا�ص لأنظمة حقبة
م ��ا بع ��د اال�ستعمار  ،مث ��ل م�ص ��ر وليبيا ،
وبعد ذلك �سوريا.
بحل ��ول عام � ، 2010أدى ت�ضافر مجموعة
من الظروف �إلى زي ��ادة �صعوبة ا�ستمرار
الو�ض ��ع الراه ��ن .فق ��د �أدت الفج ��وات
المتزاي ��دة ف ��ي م�ستوي ��ات المعي�ش ��ة بين
طبق ��ات المجتم ��ع  ،وظهور نخب ��ة حاكمة
غي ��ر خا�ضع ��ة للم�ساءل ��ة  ،وتنام ��ي �أعداد
ال�شب ��اب الغا�ضبين ب�ش ��كل �سريع في ظل
ت�ض ��ا�ؤل فر� ��ص الح�ص ��ول عل ��ى العم ��ل ،
وغي ��اب الح ��د الأدن ��ى م ��ن العدال ��ة � ،إلى
االعتق ��اد ب�أنه لي�س لديهم ما يخ�سرونه �إذا
ما قاموا بتنظيم االحتجاجات.
وبح�س ��ب قول الدكت ��ور �إت�ش �إي ��ه هيليير
 ،كبي ��ر الباحثي ��ن ف ��ي المعه ��د الملك ��ي
للخدم ��ات البحثي ��ة فق ��د ت ��م ت�صمي ��م هذه
الأنظم ��ة للتحكم في مجموع ��ة محددة من
التركيبة ال�سكاني ��ة" .بحلول عام ، 2010
كان ��ت قد م�ضت �سن ��وات عديدة على حكم
هذه الأنظمة و�سط انفج ��ار �سكاني كبير،
وكانت تح ��اول بذل كل جهوده ��ا لمواكبة
هذه التغيي ��رات الديموغرافي ��ة من ناحية

 ،والت�أك ��د م ��ن �أن توزي ��ع الث ��روة ال يزال
مق�ص ��ور ًا عل ��ى النخبة من ناحي ��ة �أخرى.
وقام ��ت بدم ��ج ذل ��ك م ��ع فك ��رة المقاي�ضة
اال�ستبدادي ��ة الم�ستم ��رة الت ��ي كانت تقنع
به ��ا �شعوبه ��ا" -ال ت�ضغط ��وا م ��ن �أج ��ل
الحري ��ات ال�سيا�سي ��ة  ،لأنن ��ا نحميك ��م من
الإره ��اب" – واال ف�ستواجه ��ون الكارث ��ة
بكل معنى الكلمة ".
بحل ��ول منت�صف كانون الثاني  ،كان حاكم
تون� ��س زي ��ن العابدين بن علي ق ��د فر �إلى
المنف ��ى ف ��ي المملك ��ة العربي ��ة ال�سعودية
 ،وكان ��ت �ش ��وارع م�ص ��ر عل ��ى و�ش ��ك �أن
تنفج ��ر ف ��ي ث ��ورة �أطاحت بحك ��م ح�سني
مب ��ارك الم�ستبد الذي ا�ستمرلأربعة عقود.
وف ��ي ليبي ��ا بد�أ حك ��م معم ��ر القذافي الذي
امت ��د لم ��دة  40عام� � ًا يت�أرجح ه ��و الآخر ،
و كان الح ��ال ف ��ي �سوري ��ا م�شابه� � ًا  ،حيث
ترك حاف ��ظ الأ�سد البنه ب�ش ��ار �أقوى دولة
بولي�سية ت ��دار ب�إحكام ف ��ي المنطقة ،لكنه
بد�أ يواجه تهدي ��د ًا حقيقي ًا م�ستدام ًا لحكم
عائلته.
ف ��ي جمي ��ع تلك الأنظم ��ة الأربع ��ة  ،حجب
المظه ��ر الخارج ��ي لوج ��ود م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة والد�ست ��ور �صاح ��ب ال�سلط ��ة

الحقيقي�:س ��واء كان �أ�س ��رة �أو ح ��زب �أو
جي� ��ش .وبينما كانت تت�أرجح تلك الأنظمة
 ،كان ��ت �أجرا� ��س الخطر تدق ف ��ي المملكة
العربي ��ة ال�سعودية و�إي ��ران  ،اللتين كانتا
تخافان من �إطالق العنان لقوة �شعبيهما .
كان ��ت نان�سي عقيل ،وه ��ي باحثة م�صرية
 ،تنه ��ي درا�سته ��ا للدكت ��وراه ف ��ي جامع ��ة
�أك�سف ��ورد عندم ��ا ب ��د�أت م�شاه ��د مئ ��ات
الآالف م ��ن المتظاهرين في �شوارع ميدان
التحري ��ر بالقاه ��رة تظه ��ر عب ��ر �شا�ش ��ات
العالم ف ��ي  24كان ��ون الثاني.2011وهي
ت�ص ��ف تلك اللحظ ��ات قائلة "كان ��ت �أختي
تزورني  .وقالت غ ��دا �ستكون هناك ثورة
ف ��ي م�ص ��ر .كن ��ت مت�شكك ��ة بالأم ��ر  ،لكنها
كانت على حق ".
في غ�ضون �أ�سابي ��ع � ،سحب باراك �أوباما
دعم ��ه لمب ��ارك  ،وقط ��ع �شري ��ان الحي ��اة
عن ��ه حيث كان ��ت �أمي ��ركا الداع ��م الرئي�س
للرئي� ��س الم�ص ��ري واتخ ��ذ موقف� � ًا حازم ًا
ال ��ى جان ��ب �أولئ ��ك الذي ��ن �شن ��وا حمل ��ة
للإطاحة ب ��ه� .سقط مبارك وابتهج ال�شارع
الم�ص ��ري .تكررت تل ��ك الم�شاهد في مكان
�آخر .ف ��ي �سوري ��ا وليبي ��ا  ،كان يُنظر �إلى
دع ��م الوالي ��ات المتح ��دة للمتظاهري ��ن

المناه�ضي ��ن للنظ ��ام الم�ص ��ري عل ��ى �أن ��ه
عالمة على دعم ثوراتهم �أي�ض ًا .في غ�ضون
�أ�سابي ��ع  ،تحول ��ت الث ��ورة الليبي ��ة �إل ��ى
ح ��رب �أو�سع  ،حيث قدم ��ت الدول العربية
دعم� � ًا دبلوما�سي� � ًا لتدخ ��ل ع�سك ��ري لدعم
المتمردي ��ن المناه�ضي ��ن للقذاف ��ي  ،قادته
فرن�س ��ا والمملك ��ة المتح ��دة والدنم ��ارك
وبت�أييد من وا�شنطن.
بحل ��ول نهاي ��ة ذلك الع ��ام  ،انزلقت �سوريا
�أي�ض ًا في الحرب  ،حيث هاجم جي�ش الأ�سد
المتظاهرين وبد�أت ق ��وات المعار�ضة في
اال�صطف ��اف �ض ��ده .وفي مقابل ��ة للرئي�س
ب�ش ��ار اال�سد مع �شبك ��ة تلفزيونية رو�سية
في ع ��ام  ، 2012ح ّذر من �أن "تكلفة الغزو
الأجنب ��ي ل�سوري ��ا � ،إذا ح ��دث � ،ستك ��ون
�أكب ��ر مما يمكن �أن يتحمل ��ه العالم ب�أ�سره"
 ،م�ضيف� � ًا �أن عواقب �إ�سقاط نظامه �ستطال
الجمي ��ع "م ��ن المحي ��ط الأطل�س ��ي �إل ��ى
المحيط الهادئ".
بع ��د ثمان ��ي �سن ��وات  ،ال ي ��زال الأ�سد في
ال�سلط ��ة و�إن كان ا�سمي� � ًا  ،حي ��ث ح ��ازت
كل م ��ن رو�سي ��ا و�إي ��ران وتركي ��ا عل ��ى
ح�ص� ��ص مهمة في ال�صراع ال ��ذي دمّر منذ
ذلك الحين ج ��زء ًا كبير ًا م ��ن البالد و�أجبر

ن�ص ��ف �سكانه ��ا قب ��ل الح ��رب عل ��ى عبور
الح ��دود �أو الن ��زوح داخلي� � ًا .كم ��ا عان ��ت
م�ص ��ر م ��ن ا�ضطرابات �شه ��دت نهاية حكم
مبارك  ،وا�ستبدال ��ه بالحكم الكارثي الذي
لم ي�ستمر طوي ًال للرئي�س الإ�سالمي محمد
مر�سي  ،تاله تظاهرات �ضد حكم الإخوان
مكن ��ت الجي� ��ش م ��ن الع ��ودة لل�سلط ��ة من
جديد .
وت�شير نان�س ��ي عقيل قائل ��ة" :منذ �أواخر
ع ��ام  ، 2011ر�أين ��ا �إ�ش ��ارات ال ��ى حك ��م
الع�سك ��ر"" .كان المه ��م بالن�سبة لي هو �أن
الجي�ش كان دائم ًا يدير الأمور .عرفت ذلك
من ��ذ البداي ��ة عندما تحرك ��ت الدبابات �إلى
مي ��دان التحرير لدعم المظاهرات  ،قال لي
بع�ضه ��م "ال  ،ال � ،إنهم �إل ��ى جانبنا" .لكني
�أعرف ه�ؤالء النا�س � ،أعرف كيف يديرون
الأ�شياء.
"وط ��وال الوق ��ت ال ��ذي كان ��ت الأم ��ور
تتده ��ور فيه ��ا  ،كان الغ ��رب  ،وال �سيم ��ا
الوالي ��ات المتح ��دة  ،يدع ��و ال ��ى التم�سك
بالو�سائ ��ل الديمقراطية و�أن كال الجانبين
يج ��ب �أن يمار�س ��ا �ضب ��ط النف� ��س  -كم ��ا
ل ��و كان ��ت قواه ��م مت�ساوي ��ة .كان فحوى
الر�سائ ��ل التي �أرادوا اي�صالها "ال تقلقوا ،
عندما يكون هناك رئي�س منتخب �سينتهي
كل �شيء".
في �سوري ��ا  ،التي ال ت ��زال محطمة بعد ما
يق ��رب من عق ��د م ��ن اال�ضطراب ��ات  ،يبدو
الآن م ��ن ال�صعب التعرف عل ��ى الإمكانات
التي �أطلقتها الأيام الأولى للثورة� .أدخلت
الح ��رب والث ��ورات تل ��ك المنطق ��ة التي لم
تتع � َ
�اف من الغ ��زو ال ��ذي قادت ��ه الواليات
المتح ��دة للع ��راق ع ��ام .2003ف ��ي دوامة
اال�ضطراب ��ات  .بالن�سب ��ة للكثيرين  ،يبدو
�سراب تقري ��ر �شعوب المنطق ��ة لم�صيرها
بعيد ًا �أكثر من �أي وقت م�ضى.
تق ��ول الكاتب ��ة �إيم ��ا �س ��كاي الت ��ي خدمت
ف ��ي العراق كم�ست�ش ��ارة �سيا�سية للجنرال
الأميرك ��ي ريمون ��د توما� ��س �أوديرن ��و:
"�أدت ح ��رب الع ��راق وانتفا�ض ��ات الربيع
العرب ��ي �إل ��ى ظه ��ور داع� ��ش ون�ش ��وب
الح ��رب الأهلية ال�سوري ��ة  ،مما خلق �أزمة
الالجئي ��ن ف ��ي �أوروبا  ،الت ��ي �ساهمت في
�صع ��ود الح ��ركات ال�شعبوي ��ة ف ��ي الغرب

وت�صوي ��ت المملكة المتح ��دة على مغادرة
االتح ��اد الأوروب ��ي" .وت�ضي ��ف�" .إن
ا�ستع ��ادة ال�سيطرة عل ��ى حدودنا للحد من
الهج ��رة كان الداف ��ع الرئي� ��س لبريك�ست.
كم ��ا �ساهم ��ت ح ��رب الع ��راق ف ��ي فق ��دان
ثق ��ة الجمه ��ور ف ��ي الخب ��راء والم�ؤ�س�سة
الحاكم ��ة .لقد تحطمت انت�ص ��ارات �أمريكا
بعد الحرب الب ��اردة واحترقت في ال�شرق
الأو�سط .كانت حرب العراق هي المحفز.
وكان ع ��دم وق ��ف �إراقة الدماء ف ��ي �سوريا
هو الدليل ".
يق ��ول الباح ��ث هيليي ��ر �إن تل ��ك الأنظم ��ة
ل ��م تتعل ��م �س ��وى بع� ��ض" الدرو� ��س و�إن
كان ق�س ��م منه ��ا خاطئ� � ًا"  ،وق ��د ر�أت �أن
لي� ��س �أمامه ��ا �س ��وى خياري ��ن" .الأول
ه ��و ال�ش ��روع بعملي ��ة االنفت ��اح  ،بتمه ��ل
�أو ب�سرع ��ة  ،والب ��دء في المهم ��ة الطويلة
وال�شاق ��ة لبن ��اء دول م�ستدام ��ة ف ��ي القرن
الح ��ادي والع�شري ��ن  ،والتي ت�شمل توفير
الأمن ال�شام ��ل  -والحقوق جزء من ذلك -
ل�شعوبها.
ً
والثان ��ي ه ��و �أن االنفت ��اح قلي�ل�ا يعن ��ي
�أن النا� ��س �س ��وف يط ��ردون النخ ��ب التي
حكم ��ت في فترة م ��ا بعد اال�ستعم ��ار .لذا ،
لمن ��ع حدوث ذل ��ك  ،ما عليها �س ��وى زيادة
ال�سيط ��رة عل ��ى �شعوبه ��ا ق ��در الإم ��كان
والق�ضاء على المعار�ضة ".
وتقول نان�سي عقي ��ل  ،التي �أم�ضت معظم
ال�سنوات الثماني الما�ضية في المنفى بعد
اتهامه ��ا بارتكاب جرائ ��م �إرهابية ب�صفتها
مدي ��رة منظم ��ة فري ��دوم هاو� ��س لحق ��وق
الإن�س ��ان � ،إن ��ه عل ��ى الرغ ��م م ��ن النك�سات
التي ح�صل ��ت  ،ف�إن كل ما كافحت من �أجله
كان "ي�ستحق العناء تمام ًا".
وت�ضيف" :لقد حققن ��ا بع�ض االنت�صارات
ال�صغيرة وما زلنا نخو�ض المعارك" ..من
�أج ��ل نيل حق ��وق الإن�س ��ان والديمقراطية
 ،يج ��ب �أال نعتم ��د فق ��ط عل ��ى الق ��ادة
ال�سيا�سيي ��ن لتغيير الأم ��ور .نحن بحاجة
�إل ��ى الق ��درة عل ��ى التحم ��ل ونحت ��اج �إلى
و�سائ ��ل مختلف ��ة .ه ��ذا ه ��و الم ��كان الذي
يحدث فيه التغيير الحقيقي.
عن الغارديان
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اقــــرأ
الأرانب والثعابني

ع ��ن دار امل ��دى �ص ��درت الطبع ��ة العربي ��ة من الق�ص ��ة الفل�س ��فية
"الأرانب والثعابني" �آخر ق�ص ���ص الكاتب الرو�س ��ي الأبخازي
الأ�ص ��ل فا�ضل �إ�سكندر التي انتقد فيها فرتة البريي�سرتويكا يف
�أيام غوربات�ش ��وف و�أعقبها انهيار االحتاد ال�سوفيتي .وفا�ضل
ا�سكندر يحب كتابة �أقواله الفل�سفية الكثرية التي تعترب مبثابة
حك ��م و�أمث ��ال ومنها�" :إن الإن�س ��ان ال ي�س ��تطيع �إح ��راق كل ما
يعب ��ده ،وال ميك ��ن �أن يتخل ��ى عن ذاته وي�ص ��بح �إن�س ��ان ًا �آخر.
فهو ال ي�س ��تطيع �أن ي�ص ��بح �إن�س ��ان ًا �آخر� .إنه يفتق ��ر �إىل القوة
من �أجل بناء ال�صرح اجلديد حلياته .و�إذا ما تخلى عما يوجد
لديه فمعناه فقدان كل �شيء".

تقي من خطر الإ�صابة

�أه����ايل ب��غ��داد ي��ل��ج���أون �إىل ال��ري��ا���ض��ة ف��ـ��ي وق���ت احلظر
عامر م�ؤيد
م��ع ف��ر���ض حظر ال�ت�ج��وال ال�شامل خالل
ايام حمددة وحظرا جزئيا يف ايام اخرى
فان املواطنني جل�أوا للقيام بافعال خمتلفة
لتم�شية وق �ت �ه��م .اك�ث�ر امل���س�ت�ف�ي��دي��ن من
حظر التجوال ،هم الذين تتواجد قربهم
متنزهات وح��دائ��ق مفتوحة حيث تكون
ممار�سة الريا�ضة ب�شكل يومي.
ويف �� �ش ��ارع اب� ��ي ن ��وا� ��س وخ�ل��ال وق��ت

ح

ول العا

لم

الظهرية وم��ع ب��رودة امل�ن��اخ ،ف��ان كثريين
ميار�سون الريا�ضة ب�شكل �شبه يومي.
وعند امل��رور بهذا ال�شارع ويف احلدائق
امل�ح��اذي��ة لنهر دجلة ف��ان ممار�سة فعالية
الرك�ض واي�ضا ركوب الدراجات الهوائية،
فعل م�ستمر .وال تقت�صر الريا�ضة فقط
على الرجال ،بل هناك ن�ساء كثريات ي�أتني
مب �ف��رده��ن او م��ع ع��وائ�ل�ه��ن م��ع االل �ت��زام
ال�ك��ام��ل ب��اج��راءات ال��وق��اي��ة .وت �ق��ول ويا
�سليم -مواطنة -يف حديثها ل�ـ(امل��دى) ان
"وقت احلظر ي�ستمر لفرتة طويلة والب�أ�س
يف ممار�سة الريا�ضة خالل هذا الوقت".
وا��ش��ارت اىل انها حتر�ص على "الرك�ض
خ�لال ه��ذه االي��ام واي�ضا يف اي��ام العطل
اثناء الوقت الطبيعي دون حظر التجوال".

وبالت�أكيد مع االلتزام باجراءات الوقاية".
وت�شري درا�سات عدة عاملية �إىل ان الريا�ضة

وبينت ان "كورونا ووفقا الطباء فان خطر
اال�صابة بها يقل م��ع الريا�ضة امل�ستمرة

كيت وين�سلت:
فكرت باالبتعاد عن هوليوود

نقل منزل عمره ً 139
عاما من مكانه يف �سان فران�سي�سكو

�أم� � � ��ام ه� �ت ��اف ��ات امل �ت �ف��رج�ين
امل�صطفني على ط��ول الطريق
يف � �س��ان ف��ران���س�ي���س�ك��و� ،شق
م� �ن ��زل م �� �ش �ي��د ع��ل��ى ال� �ط ��راز
ال �ف �ي �ك �ت��وري ي�ب�ل��غ م��ن العمر
 139ع��ام � ًا ط��ري�ق��ه م��ن ��ش��ارع
فرانكلني� ،أم����س الأح ��د ،حيث

ن�ق��ل ط��اق��م متخ�ص�ص املبنى
ب��دق��ة �إىل م �ك��ان��ه اجل��دي��د يف
�شارع فولتون .و�أح��دث��ت هذه
اخلطوة ،التي تعد الأوىل يف
املدينة منذ ما يقرب من  50عام ًا
وفق ًا جلمعية �سان فران�سي�سكو
التاريخية� ،ضجة على و�سائل

التوا�صل االجتماعي عرب موجة
م��ن امل �ن �� �ش��ورات .وق� ��ام م��ال��ك
امل �ن��زل الفيكتوري ال�سم�سار
تيم براون بدفع نحو � 200ألف
دوالر ك�أذونات ور�سوم متنوعة
مت�ضمنة يف عملية النقل ،وفق ًا
لو�سائل �إع�لام حملية يف �سان

لها فائدة كبرية يف الوقاية من اال�صابة
بفايرو�س ك��ورون��ا ولكنها ال تقي ب�شكل
نهائي منه .ويف ا�ستعرا�ض حديث لدرا�سة
قدمية ،اقرتح زهني يان� ،أ�ستاذ طب القلب
والأوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة ،ال ��ذي ي��دي��ر خمترب
في�سيولوجيا التمارين اجلزيئية يف جامعة
فريجينيا� ،إ�ضافة �سلوك رئي�سي �آخر �إىل
قائمة الإج��راءات الوقائية ،وهي التمارين
الريا�ضية ،وذلك لفوائدها للرئتني واجلهاز
املناعي وامل��زاج .وبح�سب موقع "بيزن�س
�إن�سايدر" الأمريكي ،تو�صل الباحث �إىل
�أن التمارين الريا�ضية تعزز �إف��راز م�ضاد
الأك�سدة "�سوبر �أك�سيد دي�سميوتاز" الذي
يقي من �أمرا�ض الرئة احل��ادة ،و�أمرا�ض
�أخرى.

فران�سي�سكو.
ومت حتميل امل �ن��زل �إىل عربة
خمت�صة مبثل عمليات النقل
ه ��ذه .وم��ن امل �ق��رر �أن ي�صبح
موقع املنزل ال�سابق يف 807
��ش��ارع فرانكلني مبنى �سكنيا
مكونا م��ن  48وح��دة مق�سمة
ع �ل��ى ث �م��ان �ي��ة ط��واب��ق
ب �ي �ن �م��ا مت ت �ث �ب �ي��ت
امل �ن��زل ال�ف�ي�ك�ت��وري
امل��ن��ق��ول يف 635
�شارع فولتون.

ك�ش ��فت ممثلة هولي ��وود كيت وين�س ��لت عن �ش ��عورها بقدر كب�ي�ر من عدم
الثقة يف بداية م�س�ي�رتها الفنية ،ب�س ��بب وزنها وال�س ��خرية منها ب�ص ��ورة
كب�ي�رة ،الأم ��ر الذي كان يجعلها تفكر يف عدم اال�س ��تمرار بالتمثيل ب�س ��بب
كم التعليقات التي كانت ت�ص ��لها .وقالت خالل ت�ص ��ريحات ا�س�ت�رجعت بها
ذكرياته ��ا �أثن ��اء حديثه ��ا �إىل الغاردي ��ان�" :ش ��عرت بعدم الثقة يف نف�س ��ي،
وبد�أت �أ�ش ��عر برغب ��ة كبرية يف التواري واالبتعاد ع ��ن النا�س ،لدرجة
ع ��دم الذه ��اب �إىل هولي ��وود م ��رة �أخرى" .م ��ن ناحية �أخرى �س ��بق
وك�ش ��فت النجمة العاملية كيت وين�سلت �أنها ت�ضررت نف�سيا يف ظل
الإغالق ،وقالت وين�س ��لت� ،إن والدها البالغ من العمر  81عاما قد
تلقى م�ؤخرا �أول تطعي ��م لـكورونا ،و�أنهم جميعا يف حالة جيدة،
و�أنها تعي�ش يف هذه الأوق ��ات الغريبة برفقة عائلتها قائلة "نحن
جميع ��ا جنتازه ��ا� ،ألي�س كذل ��ك؟" .و�أ�ض ��افت كيت وين�س ��لت �أنها
تفتق ��د التواجد مع اجلمه ��ور ،والقدرة على الذه ��اب �إىل املهرجانات
واحل�ص ��ول على جائزة ،م�ش�ي�رة اىل �أنها حزينة ب�ش ��كل خا�ص لعدم
الذهاب ،للمهرجانات.

جمموعة الق�ص�ص اليابانية امل�صورة
ً
مبيعا يف التاريخ
الأكثـر

ً
ً
غريبا لرتامب
عر�ضا
زعيم كوريا ال�شمالية يرف�ض
قدم الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ت��رام��ب عر�ض ًا غ�ير م�سبوق �إىل كيم
يونغ �أون زعيم كوريا ال�شمالية بعد
�أن التقى الثنائي عام  2019يف قمتهما
الثانية يف ه��ان��وي عا�صمة فيتنام،
حيث عر�ض عليه رحلة �إىل الوطن على
منت طائرة الرئا�سة الأمريكية وهو ما
رف�ضه كيم وفق ًا مل�س�ؤول �أمريكي �سابق
رفيع امل�ستوى.
وق��ال ماثيو بوتينجر نائب م�ست�شار
الأمن القومي ال�سابق واملتخ�ص�ص يف
ال�سيا�سة الآ�سيوية ،لـ"بي بي �سي"
�إن ت��رام��ب ق��دم ال�ع��ر���ض بعد انتهاء
املفاو�ضات ح��ول ال�برن��ام��ج النووي

� شيخ �أنور
ال�ش ��اعر الك ��ردي اقام ��ت ل ��ه منظم ��ة
التنمية املدنية يف ال�س ��ليمانية ام�سية
تذكاري ��ة �ش ��ارك فيه ��ا مدي ��ر ع ��ام دار

وع� ��ر�� ��ض ال��رئ �ي ����س
ترامب على كيم و�سيلة
ن�ق��ل �إىل امل �ن��زل ع�ل��ى منت
طائرة الرئا�سة .وكان الرئي�س
ي �ع �ل��م �أن ك �ي��م و���ص��ل يف رح �ل��ة
بالقطار ت�ستغرق ع��دة �أي ��ام عرب
ال�صني �إىل هانوي ،وقال ترامب:
"ميكنني �إع��ادت��ك �إىل املنزل يف
غ�ضون �ساعتني �إذا �أردت ،لكن كيم
رف�ض".
العر�ض ،الذي مل يتم الإبالغ عنه من
قبل ،ميثل املرة الأوىل التي يتم فيها
دعوة زعيم �أو م�س�ؤول كوري �شمايل
على منت طائرة الرئي�س.

حققت الق�ص ���ص اليابانية امل�ص ��ورة "مانغا" ،مبيعات عالية يف العقدَين
ريي ��ن بف�ض ��ل عناوين و�ص ��لت �إىل خمتلف دول الع ��امل مثل "هجوم
الأخ َ
العمالق ��ة  .Attack on Titanوق ��د حت ��وّ ل هذا الأخري �إىل م�سل�س ��ل
حتريك (�أمني) ،ال تزال حلقاته تعر�ض حالي ًا وحت ّقق ن�س ��ب م�ش ��اهدة عالية
تعط
وجد ًال م�س ��تمر ًا على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي .لكن هذه ال�شهرة ،مل ِ
"هجوم العمالقة" املرتبة الأوىل يف الـ"مانغا" الأكرث مبيع ًا يف التاريخ ،بل
�سل�س ��لة  One Pieceالتي باعت ن�صف مليار ن�س ��خة ،بح�سب ال�شركة املالكة
للمجلة ،ما يجعلها �أول "مانغا" تبيع هذا الرقم يف التاريخ .و"ون بي�س" مانغا
يابانية كتبها ور�س ��مها �إييت�ش�ي�رو �أودا ،وتن�ش ��ر يف جمل ��ة منذ متوز .1997
وتدور �أحداثها بعد ع�شرين عام ًا من �إعدام ملك القرا�صنة الذي �أعلن �أن كنزه
"ون بي�س" هو ِملك ملن يعرث عليه .ينطلق الفتى مونكي دي لويف يف رحلة
من البحر الأزرق ال�شرقي ليبحث عن "ون بي�س" وي�صبح ملك القرا�صنة.
وجُ مع ��ت ف�ص ��ول ال�سل�س ��لة الفردية يف  98جمل ��د ًا ،اعتبار ًا م ��ن فرباير/
�شباط  2021احلايل.

 علي ح�سني

ناظم الغزايل
زعيما للفرح
يف مثل التاريخ قبل مئة عام
بالتمام والكمال ولد مواطن
عراقي يدعى ناظم الغزايل:
فقري ًا ،الأم فاقدة النظر ..والأب
بالكاد ي�ستطيع توفري لقمة
العي�ش لأطفاله ،فقرر عمه �أن
يتكفله  ،بعد ان عا�ش فرتة يف
بيت خالته  ..عا�ش مع �أحالم
�أن ي�صبح موظف ًا لريمي الفقر
وراء ظهره  ،ومل يكن يُدرك
�أنه �سي�شيع الفرح والبهجة يف
يف نفو�س العراقيني  ،وانه
�سيت�صيد لهم حكايات احلب
مع رفيق رحلته امل�سيحي ناظم
نعيم وهما يقدمان للعراقيني
"طالعة من بيت �أبوها"
و"�أحبك و�أحب كلمن يحبك"
و"مي العيون ال�سود" و"مروا
علي احللوين" ،التي نت�أملها
ّ
كل يوم ونكت�شف كيف كانت
النا�س جتد يف هذا املطرب
�أفراحها وم�سراتها و�أحزانها
و�شكوى ع�شاقها ،ومثلما نت�أمل
يف �أفراح وم�سرات وذكريات
الأغنيات التي ان�شدها  ،نتذكر
هذا ال�صبي الذي ولد يف زقاق
بغدادي يذكرك باالزقة التي
ر�سمها مبدع عراقي �آخر ا�سمه
غائب طعمة فرمان الذي هام
حبا ببغداد  ،لكنها ادارت له
ظهرها وا�ستك�شرت ان ت�سمي
احدى �شوارعها با�سمه  ،مثلما
ا�ستكرثت على ناظم الغزايل
ان يكون له متثال يف احدى
�ساحات بغداد  ،يف هذه املدينة
التي كانت حتتل �شوارعها
امل�ضاءة �أ�سماء ملوك و�شعراء،
يف هذه املدينة التي كانت تتطلع
�إىل امل�ستقبل بعيون مفتوحة
علقت ال�شواهد على �شوارعها
الرئي�سة ،املتنبي� ،أبو نوا�س،
ابن �سينا .تلك ،كانت بغداد يف
الأربعينيات .والقادمون ي�أتون
من قريب ومن بعيد ،يغنون،
ويع�شقون ،ويحلمون بيوم
ي�صبحون فيه �أبطا ًال ،قادرين
على العي�ش برفاهية� .سيحلم
ناظم الغزايل بعراق هادئ،
�أنيق ،طافح بالأمل.
ناظم الغزايل كان مغرم ًا مبا
يغني ويدندن ،يعتقد �أن االغنية
�ست�صوالفن �سي�صنعان بلد ًا
يكون ملك ًا للجميع ،و جمتمع ًا
�آمن ًا ال تقيد حركته خطب
و�شعارات ثورية ،وال يحر�س
ا�ستقراره �سا�سة ي�سرقونه كل
يوم ،عا�ش �أ�سري �أحالمه ،متنق ًال
يف الأحلان ،لينتهي ب�أزمة
قلبية..
مل يكن ناظم الغزايل يُدرك �أنه
�سيوحد العراقيني ب�أغنيته "فوك
النخل" و�أن عيونهم �ستدمع
كلما ي�سمعون ناظم الغزايل
يقول" :مدري ملع خده يابه
مدري ملع فوق".
نكتب عن املا�ضي ونت�أ�سى عليه،
لأن اجلديد الذي نعي�شه باهت،
بال لون وال طعم ،ونبحث عن
الذين �صنعوا لنا الفرح ،لأان
الذين نعي�ش معهم اليوم ال
يجلبون لنا �سوى الهم والغم.
ونتمنى �أن ُن�صبح دولة �سوية
تكرم الذين ي�ستحقون التكرمي،
وال تن�شغل بالبحث عن تقلبات
عالية ن�صيف وو�ساو�س هيثم
اجلبوري  ،وتفانني جمال
الكربويل
مات ناظم الغزايل بعد �أن �أثقلت
حياته الأفراح والأحزان ،اختب�أ
وراء جدران الفن  ،لكن �أغنياته
ظلت تطل علينا توزع الفرح
والأمل وحتيي ال�شجن يف
القلوب التي يريد لها اليوم ان
ترتدي ال�سواد .

د.ج����ب����ار خ���م���اط ورح����ل����ة امل�������س���رح ال��ع�لاج��ي

خاص جداً ...

 علي �صربي
الكات ��ب وال�سيرني�س ��ت جت ��ري
التح�ض�ي�رات ،للبدء بت�ص ��وير حلقات
م�سل�سله التلفزيوين "�سلطان اك�شن"
اخ ��راج عل ��ي حن ��ون وي� ��ؤدي ادواره
الرئي�سة غالب جواد ،ذو الفقار خ�ضر،
جيهان الطائي ،و�ض ��يف �شرف الفنان
القدير في�ص ��ل اليا�سري� ..صربي قال
عن م�سل�س ��له �إنه "كوميديا اجتماعية
من ع�شرين حلقة ،بواقع ن�صف �ساعة،
تناق� ��ش كل حلق ��ة مو�ض ��وعا مهم ��ا
بطريقة ذات ر�س ��الة ان�س ��انية ،ب�شيء
م ��ن طرافة املوقف املعرب ،م�ض ��يفا ان
امل�سل�س ��ل كومي ��دي نه ��دف م ��ن خالله
اىل اع ��ادة الكوميدي ��ا اىل ن�ص ��اب
الدرام ��ا التقليدي ��ة التي ت�أ�س�س ��ت منذ
زمن بعيد".

لكوريا ال�شمالية يف اجتماع �شباط/
فرباير  2019دون �إحراز تقدم يذكر.

و�أ�� �ش ��ار "يان" �إىل �أن م���ض��اد الأك �� �س��دة
ه��ذا ميكنه �أن يقي م��ن متالزمة ال�ضائقة
التنف�سية احل��ادة �أو " ،"ARDSالتي
ت�ت���س�ب��ب يف وف� ��اة  %45م��ن الإ� �ص��اب��ات
بكورونا امل�ستجد.
من جانبه يقول عبا�س ح�سن –مواطن -ان
"فرتة احلظر حتتم عليك القيام بامور عدة
ال�سيما وان الوقت يكون اطول".
وبني انه "ا�شرتى جهازا ريا�ضيا للرك�ض،
واالع�ت�م��اد على الريا�ضة لأم��ري��ن اولهما
لتخفيف ال��وزن والثاين للتقليل من خطر
كورونا" .وتابع ان جميع اف��راد ا�سرته
"ميار�سون ال��ري��ا��ض��ة على ه��ذا اجلهاز
ب�شكل يومي اي�ضا وهي ظاهرة جيدة يف
احل�صول على ج�سد ريا�ضي".

العمود
الثامن

قحطان جا�سم جواد

الثقاف ��ة والن�ش ��ر الكردي ��ة ال�ش ��اعر
ئ ��اوات ح�س ��ن �أم�ي�ن ،بكلمة ب�ّي نّ�ن فيها
دور ال�ش ��اعر ومهام ��ه يف توجي ��ه
املثقف�ي�ن ودور مكتبته يف ا�س ��تقطاب
الأجي ��ال ال�ش ��عرية م ��ن ال�س ��بعينيات
والثمانيني ��ات والت�س ��عينيات اىل ان
وافته املنية عام .١٩٩٦
علي لفتة �سعيد
القا� ��ص والروائي �ص ��درت له م�ؤخرا
رواية بعنوان "البدلة البي�ضاء لل�سيد
الرئي� ��س" الرواي ��ة تتن ��اول احلقب ��ة
العراقي ��ة يف �س ��بعينيات وثمانينيات
القرن املا�ضي حتى عام .١٩٩١

يف جل�س ��ة حواري ��ة عربي ��ة (زووم)
�ضم ��ت جمموع ��ة م ��ن امل�سرحي�ي�ن
العامل�ي�ن يف امل�س ��رح العالج ��ي م ��ن
م�ص ��ر وتون� ��س والع ��راق م ��ع وجود
طبي ��ب ا�ست�ش ��اري يف ال�ص ��حة
النف�س ��ية ،وبرعاي ��ة املنت ��دى العربي
االوروب ��ي يف باري�س وادارة املخرج
حمي ��د عقب ��ي ،تناولت اه ��م املحطات
الت ��ي ا�س ���س له ��ا امل�س ��رحي وعالقته
مبفه ��وم الع�ل�اج امل�س ��رحي .وتناول
الدكت ��ور جب ��ار خم ��اط ح�س ��ن م ��ن
الع ��راق رحل ��ة العيادة امل�س ��رحية مع
مفهوم الت�أهي ��ل والعالج وكيف يكون

الطقس

الفن بديال عالجيا يتبنى انتاج الطاقة
االيجابية التي يتيحها الفن امل�سرحي
مع امل�ستفيدين من العيادة امل�سرحية.
وا�ض ��اف -:تعتمد العيادة امل�س ��رحية
ا�س ��لوب الع�ل�اج بامل�س ��تقبل وجتميد
املا�ض ��ي ولي�س االلغاء ،وهو ما يدفع
امل�س ��تفيد من العيادة امل�سرحية �سواء
كان �س ��جينا او مدمن ��ا او م�ص ��ابا
بال�سالح الكيماوي اىل حتفيز خميلته
والدخ ��ول اىل ع ��وامل ال�شخ�ص ��ية
املقرتح ��ة التي يريده ��ا ايجابية كردة
فع ��ل عل ��ى حيات ��ه ال�س ��لبية ،وله ��ذا
تك ��ون العيادة امل�س ��رحية هي حتويل
الفك ��ر وال�ش ��عور -ل ��دى امل�س ��تفيدين
من تقني ��ات العي ��ادة امل�س ��رحية -من
ال�سلبي اىل االيجابي.

وا�ش ��ار خماط اىل :وهو ما يعني فهم
منهج العي ��ادة امل�س ��رحية التي تعتمد
التفكري احل ��ر والتلقائي ��ة واالرجتال
وتدريبات ال�صوت واحلركة ،يدخلها
امل�س ��تفيد ب�س ��عادة وايجابية ت�س ��مح

مل�ش ��اعره ال�س ��لبية باالبتعاد وابدالها
مب�ش ��اعر ايجابي ��ة جدي ��دة يتيحها له
العر�ض امل�سرحي الذي يقدمه.
واق�ت�رح الدكت ��ور عماد عب ��د الرزاق
تو�صية االعالن او اعتماد علم النف�س

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة �س�ت�رتفع قلي�ل�ا عن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�ض املناطق.

امل�س ��رحي حت ��ى نتخل�ص م ��ن الر�أي
اجلاه ��ز ال ��ذي يق ��ول م ��ا عالق ��ة علم
النف�س بامل�سرح ،و"اجد ان هذا العلم
بع ��د و�ض ��ع منه ��ج ميك ��ن ان يُدر� ��س
يف ق�س ��م امل�س ��رح وق�س ��م علم النف�س
على ح ��د �س ��واء" .اما امرية �ش ��وقي
من م�ص ��ر املتخ�ص�صة يف عالج ذوي
احلاج ��ات اخلا�ص ��ة قالت انه ��ا وملدة
ع�ش ��ر �س ��نوات قدمت وتوا�ص ��لت مع
االطف ��ال ومر� ��ض التوح ��د ،واك ��دت
�ض ��رورة ان ن�س ��تفيد م ��ن جت ��ارب
بع�ض ��نا البع� ��ض ،وله ��ذا او�ص ��ت
بت�ش ��كيل او االع�ل�ان ع ��ن الرابط ��ة
العربية للم�س ��رح العالجي .اما هدى
ووغياجي من تون�س فقالت ،اعتمدت
يف تقني ��ات الع�ل�اج عل ��ى الدمي ��ة

او العرو�س ��ة يف ايج ��اد بيئ ��ة نقي ��ة
وحميمية مع االطف ��ال الذين يعانون
م ��ن م�ش ��اكل نف�س ��ية ،وقال ��ت انه ��ا
متخ�ص�ص ��ة يف ال�س ��ايكودراما الت ��ي
اعلن عنها واتخذه ��ا منهجا عالجيا (
جاكوب مورينو) تلميذ فرويد ،الذي
يعتم ��د تقني ��ة تب ��ادل االدوار ،وه ��و
م ��ا اتخذت ��ه اي�ض ��ا يف جتاربها .ويف
النهاي ��ة يقول خماط "اجلميع طالبوا
واتفق ��وا معي عل ��ى �ض ��رورة وجود
مرك ��ز خا� ��ص بالعي ��ادة امل�س ��رحية
تتبناه وزارة ال�ص ��حة ليكون م�شاركا
يف العالج مع الك ��وادر الطبية" ،وقد
تفاع ��ل مع املطلب د .عماد عبد الرزاق
اال�ست�ش ��اري النف�س ��ي يف وزارة
ال�صحة العراقية.
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