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قوى مدنية ومنظمات ونواب :قانون املحكمة االحتادية
ب�صيغته احلالية يكر�س املحا�ص�صة ويزيد من حدة االنق�سام
 بغداد /حممد �صباح
�أعرب ��ت الق ��وى ال�سيا�س ��ية الدميقراطي ��ة،
ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين ون�ش ��طاء
و�شخ�صي ��ات ثقافية و�أكادميي ��ة عن حتفظها
على �ضم فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية �إىل الهيئة
الق�ضائية للمحكم ��ة االحتادية ،ومنحهم حق
الفيت ��و يف قانون املحكمة الذي يعمل جمل�س
الن ��واب على ت�شريعه .جاء ذلك يف م�ؤمترين

�صحفي�ي�ن عق ��دا بالتزامن يف بغ ��داد� ،صباح
�أم�س ،حيث �ألقي يف كل م�ؤمتر بيانان الأول
للق ��وى ال�سيا�سي ��ة وال�شخ�صي ��ات املدني ��ة،
والث ��اين لن�شط ��اء منظم ��ات املجتم ��ع املدين
و�شخ�صي ��ات �أكادميي ��ة وثقافي ��ة .وح ��ذرت
جمموع ��ة م ��ن الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة املدنية،
م ��ن بينه ��ا احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،من
متري ��ر قان ��ون املحكم ��ة االحتادي ��ة ب�صيغته
احلالي ��ة "التي �ستزيد من ح ��دة االنق�سام يف

البالد ،ويخل بالتوا�ؤم يف جمتمعنا العراقي
املتن ��وع" .وقال ��ت تلك الأح ��زاب يف بيان لها
�ألقي يف امل�ؤمت ��ر ال�صحفي ح�ضرته (املدى)،
�إنه "يوا�صل جمل� ��س النواب الت�صويت على
م ��واد م�ش ��روع قان ��ون املحكم ��ة االحتادي ��ة،
و�سط خماوف من ان ي�ؤدي متريره ب�صيغته
احلالي ��ة اىل �إ�ش ��كاالت عدة ،ويزي ��د من حدة
االنق�س ��ام يف الب�ل�اد ،ويخ ��ل بالت ��وا�ؤم يف
جمتمعنا العراقي املت�س ��م بالتنوع" ،م�شرية

مطالبات تغيري احلكومات املحلية تت�سع ..والنا�صرية تنتظر احل�سم

جهاد مجيد :على الروائي
ً
ً
نقديا ليفهم
وعيا
�أن يمتلك
العملية الإبداعية

حاالت عمى بني متظاهري النجف ..وحمتجو
بابل يهددون باالعت�صام �أمام منازل النواب
 بغداد /متيم احل�سن
ح ��االت عم ��ى ا�صاب ��ت متظاهري ��ن يف النج ��ف بعد
ا�ستخدام ق ��وات مكافحة ال�شغب الك ��رات الزجاجية
(الدعاب ��ل) لف�ض احتجاج ��ات مطالبة باقالة املحافظ
ل�ؤي اليا�سري.
وت�سع ��ى النج ��ف وباب ��ل وم ��دن اخ ��رى اىل تغي�ي�ر
املحافظني على خط ��ى النا�صرية التي تنتظر ت�سمية
حماف ��ظ جديد من  7ا�سماء مفرت�ض ��ة للح�صول على
املن�صب.
وحت ��ى الآن يرف�ض ح�س ��ن منديل ول� ��ؤي اليا�سري،
حمافظا باب ��ل والنجف التنحي ع ��ن من�صبيهما ،يف
وقت ي�سعى فيه املتظاهرون اىل خطوات ت�صعيدية.
ويعتق ��د حمتج ��ون ان هناك حماولة م ��ن قبل بع�ض
االحزاب الداعم ��ة للمحافظني لـ"ك�سب الوقت" حلني
دخ ��ول جماع ��ات م�سلحة عل ��ى خط االزم ��ة وا�شاعة

�إىل �أن بع� ��ض م ��واد القان ��ون الت ��ي توق ��ف
جمل� ��س الن ��واب عنده ��ا ،ه ��ي حم ��ل خ�ل�اف
وجدل قانوين و�سيا�س ��ي ،لأنها مت�س �أ�س�س
و�أركان الدولة املدني ��ة وبناءها الدميقراطي
كم ��ا ن�ص عليها يف الد�ست ��ور ،وتنال من دور
ال�سلط ��ة الق�ضائية مبا تق�ضي ب ��ه من ا�ضافة
�أع�ض ��اء من غري الق�ض ��اة يف ت�شكيلة املحكمة
االحتادية العليا".
 التفا�صيل �ص3

�أثري ناظم اجلا�سور يكتب:

عمقنا املبهم وانتما�ؤنا ال�ضائع
الفيل�سوف ال�سلوفيني �سالفوي
جيجيك :كوفيد  19لن يختفي

 بغداد /املدى
�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي� ،أم� ��س
االثن�ي�ن� ،ض ��رورة مغادرة ظاهرة ع�سك ��رة املجتمع.
ق ��ال �إن الدبلوما�سية واحلوار هم ��ا القوة احلقيقية
حلماية النا�س واالبتعاد عن احلروب ،وهي فر�صتنا
الوحيدة للخروج من دوامة ال�صراعات.
و�ش ��دد عل ��ى �ض ��رورة خلق خط ��اب وطن ��ي موحد،
ننطل ��ق منه اىل ح ��وار او�سع على م�ست ��وى املنطقة
لت�أم�ي�ن م�صال ��ح �شعبن ��ا وال�سل ��م واال�ستق ��رار
الإقليمي�ي�ن .و�أ�ش ��ار اىل ان احلكوم ��ة طرح ��ت فكرة
امل�ش ��رق اجلدي ��د ونعم ��ل عل ��ى تطبيقه ��ا م ��ن خالل
�إيجاد م�صال ��ح م�شرتكة وا�سعة بني العراق والأردن
وم�صر.
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وق ��ال الكاظم ��ي خ�ل�ال كلم ��ة �ألقاها يف مق ��ر وزارة
اخلارجية ،تابعتها (املدى)�" :أوجه �شكري لالخوان
يف وزارة اخلارجي ��ة الذين كان ��وا جنودًا جمهولني
لعب ��وا دو ًرا مه ًم ��ا يف اجن ��اح زي ��ارة قدا�س ��ة البابا
للع ��راق" .و�أ�ضاف "اتفق ان القوة الناعمة يجب ان
ت�أخذ جمراها ،فال�سالح ال ��ذي كان ميتلكه العراق مل
يو�صل ��ه اىل �ش ��يء �سوى الدمار واحل ��روب العبثية
والعداءات".
وتاب ��ع �أن "الدبلوما�سي ��ة واحل ��وار هم ��ا الق ��وة
احلقيقي ��ة حلماي ��ة النا� ��س واالبتعاد ع ��ن احلروب،
وه ��ي فر�صتن ��ا الوحي ��دة للخ ��روج م ��ن دوام ��ة
ال�صراع ��ات ،والبديل عنها لي� ��س اال جنون احلروب
واخلراب الذي عانى منه هذا البلد لعقود طويلة".
 التفا�صيل �ص3

الزحامات املرورية تخنق �شوارع بغداد من جديد  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

ّ
ت�شغل ن�سبة كبرية من العاطلني
اقت�صاديون :ال

ال�شرطة يكت�سح الديوانية بخما�سية نظيفة يف موقعة ال�شعب

رابط��ة الم�ص��ارف تعل��ن ارتف��اع القرو���ض بن�س��بة % 15.5
 بغداد /ح�سني حامت
العام  2020مقارنة بالعام  ،2019مبينة �أن
هذا االرتف ��اع يعود ل�سيا�س ��ة البنك املركزي
�أعلن ��ت رابطة امل�صارف اخلا�ص ��ة العراقية ،العراق ��ي االخ�ي�رة التي زادت م ��ن املنتجات
�أم� ��س ،ارتفاع ن�سب ��ة القرو� ��ض املقدمة �إىل االقرا�ضي ��ة املتنوع ��ة و�ساهم ��ت يف دع ��م
املواطنني وال�ش ��ركات بن�سبة  ٪15.5خالل امل�صارف وزيادة املحفظة االئتمانية.

وق ��ال املدي ��ر التنفي ��ذي لرابط ��ة امل�ص ��ارف
اخلا�ص ��ة العراقي ��ة ،عل ��ي ط ��ارق يف بي ��ان
تلقته (امل ��دى)� ،إن "ر�أ�سمال امل�صارف ازداد
خالل الع ��ام املا�ضي ،بن�سب ��ة  ٪8.5لي�صبح
 16.76تريلي ��ون دينار ،ويعود لقيام بع�ض

امل�ص ��ارف بزي ��ادة ر�أ�سمالها وكذل ��ك افتتاح
م�صارف جديدة ،م�شريا �إىل �أن غالبية النمو
يف ر�أ�سم ��ال امل�ص ��ارف كان يف امل�ص ��ارف
اخلا�صة".
 التفا�صيل �ص2

ن�ساء في مرمى االبتزاز الإلكتروني� ..إرهاب �سالحه العاطفة والجن�س
بينم ��ا كان ��ت جال�س ��ة لتتوا�صل م ��ع احدى
املحا�ض ��رات االلكرتوني ��ة ،تفاج� ��أت ن ��ور
البالغ ��ة م ��ن العم ��ر  ١٦عاما بو�ص ��ول عدد
م ��ن الر�سائ ��ل ع�ب�ر تطبي ��ق (ما�سنج ��ر)،

الكاظمي :الحكومة طرحت فكرة
"الم�شرق الجديد" ونعمل على
تطبيقها مع الأردن وم�صر

الفو�ضى.
وا�ضط ��ر االطب ��اء يف النج ��ف اىل "قل ��ع" ع�ي�ن احد
املتظاهرين التي ت�ضررت ب�شكل كبري ،عقب ا�صابتها
بك ��رات زجاجي ��ة "دعاب ��ل" تطلقه ��ا ق ��وات مكافحة
ال�شغب بـ"امل�صائد اليدوية".
ووف ��ق �شهود عيان يف النجف حتدث ��وا لـ(املدى) ان
"متظاه ��را �آخر اخربه االطب ��اء يف النجف بانه قد
ال ي�ستطي ��ع النظ ��ر مرة اخ ��رى بعد ا�صاب ��ة مبا�شرة
بـ(الدعب ��ل)" .وو�صل عدد اجلرح ��ى يف التظاهرات
الت ��ي اندلعت قب ��ل  3اي ��ام يف النج ��ف اىل نحو 50
ا�صاب ��ة 10 ،منه ��ا �إ�صابة �شدي ��دة يف العني والر�أ�س
وال�ص ��در .وامه ��ل املتظاهرون يف النج ��ف املحافظ
ل�ؤي اليا�س ��ري ثالثة ايام (انته ��ت اجلمعة املا�ضية)
لتق ��دمي ا�ستقالت ��ه عل ��ى خلفي ��ة اتهام ��ات بالف�س ��اد
والتورط بقتل متظاهري ت�شرين.
 التفا�صيل �ص2

الزوراء يبحث عن نقاط احلدود للبقاء
يف دائرة الكبار

� إعداد /عديلة �شاهني
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

مت�ضمن ��ة �صوره ��ا ال�شخ�صي ��ة وب�صم ��ات
�صوته ��ا مر�سل ��ة م ��ن رق ��م جمه ��ول يهددها
بعب ��ارات خاد�ش ��ة للحي ��اء� .أدرك ��ت يف
حينها انها وقع ��ت �ضحية االبتزاز لدواعي
امل ��ال والتحر� ��ش م ��ن قب ��ل �شخ� ��ص كانت
تربطه ��ا ب ��ه عالق ��ة عاطفي ��ة .تتح ��دث نور

عن ق�صتها لـ(امل ��دى) قائلة �إنه "�سبب ثقتي
العالية بال�شخ�ص ال ��ذي �أبتزين الحق ًا� ،أنه
كان يع�ب�ر ع ��ن رغبته بال ��زواج من ��ي ،وقد
ار�سلت ل ��ه �صوري ال�شخ�صي ��ة بعد طلباته
املتك ��ررة ،يف ان تك ��ون ال�ص ��ور بلقط ��ات
و او�ض ��اع خمتلف ��ة ،ويف حينه ��ا كان اكرث

توا�صلي معه ع ��ن طريق ب�صمات ال�صوت،
ومل اك ��ن اعل ��م ان ��ه كان يف�ض ��ل ب�صم ��ات
ال�ص ��وت عل ��ى االت�ص ��ال املبا�ش ��ر ،لأنه يف
الواقع كان يخطط لإيقاعي يف فخ االبتزاز
الإلكرتوين".
 التفا�صيل �ص4

 بغداد /حيدر مدلول
اكت�س ��ح فري ��ق ال�شرط ��ة لك ��رة القدم
�ضيفه فريق الديوانية بنتيجة ()0-5
يف املب ��اراة التي ج ��رت بينهما بدون
جمه ��ور م�س ��اء �أم� ��س الثالث ��اء عل ��ى
ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل يف العا�صمة
بغ ��داد �ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة
اخلام�س ��ة من مرحلة االي ��اب بدوري
الكرة املمتاز للمو�سم .2021-2020
ب ّك ��ر مهاجم ال�شرط ��ة جيلمني ريفا�س
الت�سجي ��ل يف الدقيق ��ة الثالث ��ة
والع�شري ��ن م ��ن ال�ش ��وط الأول الذي
انته ��ى مل�صلحة فريقه به ��دف نظيف،
ومل مت�ض �سوى ثماين ع�شرة دقيقة

من انطالق ال�شوط الثاين حتى جنح
املداف ��ع عل ��ي فائ ��ز عطي ��ة يف �إحراز
الهدف الثاين ،وع ��اد جيلمني ريفا�س
م ��رة اخ ��رى يف الدقيق ��ة الرابع ��ة
وال�ست�ي�ن ليخط ��ف اله ��دف الثال ��ث،
و�شه ��دت الدقيقة الرابع ��ة وال�سبعني
اله ��دف الراب ��ع ع ��ن طري ��ق مداف ��ع
فري ��ق الديواني ��ة حمم ��د الباقر كرمي
الذي احرز اله ��دف باخلط�أ يف مرمى
احلار�س وليد عطية ،واختتم املهاجم
البدي ��ل م ��روان ح�س�ي�ن مهرج ��ان
االه ��داف بتحقيق ��ه اله ��دف اخلام�س
يف الدقيق ��ة االوىل م ��ن الوق ��ت ب ��دل
ال�ضائ ��ع ،ليطلق احلك ��م الدويل مهند
قا�س ��م �س ��اري �صفارت ��ه معلن ��ا نهاية

املب ��اراة بفوز كبري لل�شرط ��ة بنتيجة
( )0-5لريف ��ع م ��ن ر�صي ��د نقاطه اىل
 46نقط ��ة وليوا�ص ��ل مالحق ��ة فريق
الق ��وة اجلوي ��ة املت�ص ��در بر�صيد 53
نقطة �أثر تغلبه على فريق �أمانة بغداد
بهدف مقابل ال�شيء.
وجتم ��د ر�صيد فري ��ق الديوانية لكرة
الق ��دم عند النقط ��ة  25باملركز الرابع
ع�شر يف الرتتيب ب�صورة م�ؤقتة بعد
اجلول ��ة اخلام�سة م ��ن مرحلة االياب
خل ��ف فرق الق ��وة اجلوي ��ة وال�شرطة
والنج ��ف وال ��زوراء ونف ��ط الو�سط
والنفط وزاخو ونفط مي�سان و�أمانة
بغداد والكرخ وامليناء ونفط الب�صرة
و�أربيل.

يف لوحة انبعث بريقها من عمق احل�ضارات العراقية

ال�����ص��اب��ئ��ة ال��م��ن��دائ��ي��ون ف���ي م��ي�����س��ان ي��ح��ت��ل��ف��ون ب��ع��ي��د "البرونايا"
 مي�سان /مهدي ال�ساعدي
ا�صطف ��ت جمموعة م ��ن الرجال غل ��ب ال�شيب
عل ��ى حلايا اكرثهم وان�سجم مع الوان ثيابهم
البي�ض ��اء على �ضفاف نه ��ر الكحالء يف مدينة
العم ��ارة مركز حمافظة مي�س ��ان ور�سم لوحة
ك�أن بريقه ��ا انبع ��ث م ��ن عم ��ق احل�ض ��ارات
العراقية.
طقو� ��س وارمتا�س يف املاء وت�ل�اوات بلغة ال
يفقهه ��ا من كان حا�ض ��را من غ�ي�ر املندائيني،
اذن ��ت مبجموعه ��ا انط�ل�اق اول اي ��ام عي ��د
اخلليق ��ة يف الديان ��ة ال�صابئي ��ة وامل�سم ��ى
الربونايا باللغة املندائية.

الربونايا
ه ��و �أحد االعي ��اد املندائي ��ة الت ��ي يحتفي بها
املندائي ��ون يف الع ��راق والع ��امل وتكون على
خم�س ��ة �أي ��ام ،ويق ��ول ال�شيخ نظ ��ام كريدي،
رئي� ��س الطائف ��ة املندائي ��ة يف مي�س ��ان ان
"الربونايا او ايام النور تعني جتلي �صفات
اخلال ��ق عل ��ى االر� ��ض وفيها انبثق ��ت احلياة
وج ��رت االنهار عل ��ى االر�ض وتعت�ب�ر ايامها
بي�ض ��اء ال ي�شطرها ليل ت� ��ؤدى فيها الطقو�س
املندائية يف كل �ساعة من �ساعاتها".
"جتمعنا االعياد للقاء وتبادل التهاين واداء
الطقو� ��س الت ��ي ت�سودها االلف ��ة ويطغى على
اجوائها الت�سامح رغم االن�شغاالت الكثرية"،
يقول ميثم وهو احد ابناء الطائفة.

وكم ��ا ل ��كل منا�سب ��ة طقو�سه ��ا اخلا�ص ��ة
فللربونايا طقو�س خا�ص ��ة اي�ضا حتدث عنها
ال�شي ��خ نظ ��ام بالق ��ول" :طقو� ��س الربوناي ��ا
تب ��د�أ بالتعميد وهو اال�صطباغ باملاء اجلاري
ويب ��د�أ برج ��ال الدي ��ن لتجديد العه ��د والبدء
بال ��دارة املندائية وطلب غف ��ران اخلطايا من
احلي العظيم وكما تت�ضمن طقو�س الربونايا
ذك ��ر املوت ��ى م ��ن ا�سالفن ��ا والراحل�ي�ن م ��ن
اهايل اموات املندائي�ي�ن" وي�ؤدي املندائيون
طقو�سهم بكل اريحية.
مالب�س بي�ضاء
يرت ��دي املندائي ��ون عن ��د ت�أديته ��م للطقو� ��س
الديني ��ة مالب� ��س بي�ض ��اء ب ��دءا م ��ن العمامة

والثوب االبي�ض والو�شاح واحلزام امللفوف
عل ��ى اخل�ص ��ر و(ال�شروال) وله ��ا ا�شرتاطات
خا�ص ��ة كم ��ا ن�ص ��ت عليه ��ا العقائ ��د املندائية
وتكون لها قد�سية ورموز ودالالت خمتلفة.
تعت�ب�ر ديان ��ة ال�صابئ ��ة املندائي ��ة م ��ن اق ��دم
الديانات التوحيدية التي اعتنقها بني الب�شر
ويق ��ول رج ��ل الدي ��ن ال�صابئي ال�شي ��خ نظام
"يع ��د النب ��ي �آدم هو اول انبي ��اء املندائيني
�سالم و�أمان
وم�صحف ��ه الكت ��اب املقد�س ومن بع ��ده النبي وت�ضمن ��ت االدعي ��ة املندائي ��ة الت ��ي يتلونه ��ا
�شي ��ت و�آخ ��ر انبي ��اء ال�صابئ ��ة املندائي ��ة هو ويطلبونه ��ا ان مين الله على اجلميع بال�سالم
النبي يحيى بن زكريا".
والأم ��ان .يق ��ول ال�شيخ نظ ��ام "كلن ��ا امل ان
ويق ��ول ولي ��د العي ��داين ،اح ��د رج ��ال الدين يح ��ل ال�س�ل�ام واالم ��ان عل ��ى رب ��وع وطنن ��ا
املندائي�ي�ن م ��ن ابن ��اء الب�ص ��رة وال ��ذي ق ��دم احلبيب وان تنعم فيه جميع مكوناته بالوئام
لت�أدية طقو� ��س الربونايا يف مي�سان" :قدمت وان يجنب ابناءنا �شر الوباء".
من حمافظة الب�ص ��رة لأداء طقو�س الربونايا
ب�سبب �سفر رجل الدين املندائي يف املحافظة
وبعد امت ��ام الطقو� ��س �س�أع ��ود اىل حمافظة
الب�ص ��رة مبعية اح ��د رجال دي ��ن الطائفة يف
مي�س ��ان لأداء طقو� ��س الربوناي ��ا ملندائي ��ي
الب�صرة".

سياسة
مطالبات تغيير الحكومات المحلية
تت�سع ..والنا�صرية تنتظر الح�سم
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حاالت عمى بني متظاهري النجف ..وحمتجو بابل
يهددون باالعت�صام �أمام منازل النواب

 بغداد /تميم الح�سن
ح ��االت عم ��ى ا�ص ��ابت متظاهري ��ن ف ��ي
النج ��ف بع ��د ا�س ��تخدام ق ��وات مكافح ��ة
ال�ش ��غب الك ��رات الزجاجي ��ة (الدعاب ��ل)
لف�ض احتجاجات مطالبة باقالة المحافظ
ل�ؤي اليا�سري.
وت�س ��عى النجف وبابل ومدن اخرى الى
تغيير المحافظين على خطى النا�ص ��رية
التي تنتظر ت�س ��مية محاف ��ظ جديد من 7
ا�سماء مفتر�ضة للح�صول على المن�صب.
وحت ��ى الآن يرف�ض ح�س ��ن منديل ول�ؤي
اليا�سري ،محافظا بابل والنجف التنحي
ع ��ن من�ص ��بيهما ،ف ��ي وق ��ت ي�س ��عى في ��ه
المتظاهرون الى خطوات ت�صعيدية.
ويعتق ��د محتجون ان هن ��اك محاولة من
قبل بع�ض االح ��زاب الداعمة للمحافظين
لـ"ك�س ��ب الوقت" لحين دخ ��ول جماعات
م�س ��لحة عل ��ى خ ��ط االزم ��ة وا�ش ��اعة
الفو�ض ��ى .وا�ض ��طر االطباء ف ��ي النجف
ال ��ى "قلع" عي ��ن اح ��د المتظاهرين التي
ت�ض ��ررت ب�ش ��كل كبي ��ر ،عق ��ب ا�ص ��ابتها
بكرات زجاجي ��ة "دعاب ��ل" تطلقها قوات
مكافحة ال�شغب بـ"الم�صائد اليدوية".
ووفق �ش ��هود عي ��ان في النج ��ف تحدثوا
لـ(الم ��دى) ان "متظاه ��را �آخ ��ر اخب ��ره
االطب ��اء في النج ��ف بانه قد ال ي�س ��تطيع
النظ ��ر م ��رة اخرى بعد ا�ص ��ابة مبا�ش ��رة
بـ(الدعب ��ل)" .وو�ص ��ل ع ��دد الجرحى في
التظاه ��رات الت ��ي اندلع ��ت قب ��ل  3اي ��ام
ف ��ي النج ��ف ال ��ى نح ��و  50ا�ص ��ابة10 ،
منها �إ�ص ��ابة �ش ��ديدة في العي ��ن والر�أ�س
وال�ص ��در .وامه ��ل المتظاه ��رون ف ��ي
النج ��ف المحافظ ل� ��ؤي اليا�س ��ري ثالثة
اي ��ام (انتهت الجمع ��ة الما�ض ��ية) لتقديم
ا�س ��تقالته على خلفي ��ة اتهامات بالف�س ��اد
والتورط بقتل متظاهري ت�شرين.
عقدة اليا�سري
ويقول النا�شط علي ال�سنبلي في النجف
لـ(الم ��دى) ان "اليا�س ��ري م ��ازال يرف�ض
ت ��رك من�ص ��به ويق ��وم بالتروي ��ج العمال
التبليط والم�ش ��اريع ف ��ي المحافظة على
�صفحته في الفي�سبوك".
وكانت مذكرة اعتقال قد �صدرت في نهاية
� 2019ضد اليا�س ��ري ب�سبب اعمال عنف
جرت في المحافظة �ضد المتظاهرين.

تغيي ��ره ب�س ��هولة" .ويتاب ��ع الفت�ل�اوي:
"االهم هي الحلول التي تجعل ال�ش ��باب
المتظاه ��ر يح�ص ��ل عل ��ى عم ��ل وتعلي ��م
محت ��رم" .ويك�ش ��ف النائ ��ب ع ��ن النجف
عن قرب "عقد اجتم ��اع لنواب المحافظة
لمناق�ش ��ة اح ��داث النج ��ف ومن �ض ��منها
ق�ضية اقالة اليا�سري".
النا�صرية تنتظر
وكان نج ��اح متظاه ��ري النا�ص ��رية
بال�ض ��غط عل ��ى المحافظ ناظ ��م الوائلي
الذي قدم ا�س ��تقالته ال�ش ��هر الما�ض ��ي ،قد
اغ ��رى المحافظ ��ات االخرى لل�س ��ير على
خطاه ��م .وتنتظ ��ر النا�ص ��رية ،بح�س ��ب
ت�س ��ريبات ،اليوم او غدا في اعلى تقدير،
اختيار رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
واحدا من  7مر�شحين ل�شغل المن�صب.
وبح�س ��ب الت�س ��ريبات ان ابرز اال�س ��ماء
المر�ش ��حة ،هم :حميد الح�ص ��ونة وعلي
ال�ش ��امي وعل ��ي الخر�س ��ان وه ��م رج ��ال
اعمال� ،إ�ض ��افة الى نجم عبد طار�ش وهو
ا�ستاذ جامعي.
وكان ��ت انب ��اء ق ��د تداول ��ت ع ��ن اجتماع
الكاظمي م�س ��اء االحد م ��ع نواب ذي قار،
وتق ��رر اختي ��ار �شخ�ص ��ية جدي ��دة خالل
الـ� 48ساعة المقبلة.
جانب من تظاهرات �سابقة ..ار�شيف
ونجح اليا�س ��ري ال ��ذي يتمت ��ع بعالقات
متع ��ددة مع اغل ��ب القوى ال�سيا�س ��ية في
اال�ستمرار بمن�صبه لنحو � 6سنوات.
وع ��اد اليا�س ��ري مطل ��ع  2019ال ��ى
المحافظ ��ة بقرار ق�ض ��ائي ،بع ��د ان اقاله
مجل� ��س المحافظ ��ة على خلفي ��ة اتهامات
بهدر االموال وا�ستغالل المن�صب.
واليا�س ��ري ه ��و مح�س ��وب عل ��ى ائتالف
دول ��ة القانون حين تم اختي ��اره محافظ ًا
ع ��ام  ،2015قب ��ل �أن ينقل ��ب بع ��د �أزم ��ة
نجله الذي اعتقل في  2018بتهمة تجارة
ّ
لي�صطف مع ال�صدريين.
المخدرات،
ووج ��ه زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر ،ام�س االثنين ،ر�سالة من نقطتين
�إل ��ى المتظاهري ��ن ،مطالب� � ًا �إياه ��م بعدم
اللج ��وء �إل ��ى "�أع ��داء الوط ��ن" وتجن ��ب
"�أذى العراق فهو �أمانة في �أعناقكم".

وقال ال�ص ��در ف ��ي تغريدة عل ��ى (تويتر)
�إن "الغاي ��ة هي (الإعم ��ار) ،و�إني ال �أرى
ف ��ي حرق الإط ��ارات وال ف ��ي قطع الطرق
وترهي ��ب الم ��ارة اي �إعم ��ار" ،مخاطب� � ًا
ال�ش ��باب "الغا�ض ��ب ال ينبغ ��ي �أن تتحكم
العاطفة القلبي ��ة بالحكمة العقلية �إن جاز
التعبي ��ر" .و�أك ��د ال�ص ��در �أن الوطن و�إن
كان "�أ�س ��ير الف�س ��اد� ،إال ان ��ه يبقى وطن،
وم ��ن �أح ��ب الوط ��ن �أح ��ب تراب ��ه وماءه
و�س ��ماءه ،و�إني ليحزنن ��ي �أن �أرى ترابه
يحرق و�س ��ما�ؤه م�ل��أى ب�أعم ��دة الدخان
�أفير�ض ��ى الحبي ��ب لحبيب ��ه مث ��ل تل ��ك
الأمور؟".
خطوات الت�صعيد
وكان اجتم ��اع للمتظاهري ��ن في النجف،
ال ��ذي �س ��بق االحتجاج ��ات االخي ��رة ،قد

جرى في ��ه اختالف وجه ��ات النظر حول
قطع الطرق وحرق الإطارات.
ويق ��ول عل ��ي ال�س ��نبلي ،ال ��ذي كان
حا�ض ��را في االجتماع ان فريق الت�صعيد
ف ��ي احتجاج ��ات النج ��ف ،اعتب ��ر ان
"التظاه ��رات الت ��ي تك ��ون ب ��دون قط ��ع
ط ��رق او ح ��رق اط ��ارات لن يهت ��م بها اي
م�س�ؤول".
وواجه ��ت ق ��وات ال�ش ��غب ،التظاه ��رات
بعن ��ف �ش ��ديد ،بح�س ��ب م ��ا ذكره �ش ��هود
عي ��ان ،حي ��ث ا�س ��تخدموا اله ��روات
والقناب ��ل ال�ص ��وتية والم�س ��يلة للدموع
باال�ضافة الى "الدعابل".
ورد المتظاهرون بدورهم والذين قدرت
�أعدادهم بالمئات بـ"الحجارة" ما ت�سبب
با�صابة نحو  10من عنا�صر ال�شغب.
وا�ستفزت قوات ال�شغب المحتجين حيث

تتق�ص ��د اهانتهم بـ"الفاظ نابية" بح�سب
م ��ا قاله متظاه ��رون ،فيما تق ��وم القوات
االمنية بع ��د ذلك بمهمة مالحق ��ة الفارين
من القنابل الم�سيلة للدموع.
وق ��در ال�س ��بنلي اعتق ��ال " 5متظاهري ��ن
وتوجي ��ه لهم تهم ��ة اهانة منت�س ��ب اثناء
ت�أدي ��ة عمل ��ه" ،فيم ��ا يوج ��د محامون من
المتظاهرين يحاولون االفراج عنهم.
وق ��رر المحتجون ف ��ي النجف ،بح�س ��ب
ماذك ��ره نا�ش ��طون ف ��ي المحافظ ��ة،
اال�س ��تمرار ف ��ي التظاه ��رات والت�ص ��عيد
ال ��ذي يبد�أ ع ��ادة بعد الـ 3ع�ص ��را ،الى ان
ي�ستقيل المحافظ.
وطال ��ب النا�ش ��طون با�س ��تبدال ق ��وات
مكافح ��ة ال�ش ��غب بالجي� ��ش ،كم ��ا اك ��دوا
ان هن ��اك مخ ��اوف "م ��ن زج جماع ��ات
م�س ��لحة معروفة بقتل المحتجين ،و�سط

اقت�صاديون :ال ّ
ت�شغل ن�سبة كبيرة من العاطلين

 بغداد /ح�سين حاتم
�أعلن ��ت رابط ��ة الم�ص ��ارف الخا�ص ��ة
العراقية� ،أم�س ،ارتف ��اع ن�سبة القرو�ض
المقدم ��ة �إل ��ى المواطني ��ن وال�ش ��ركات
بن�سبة  ٪15.5خالل العام  2020مقارنة
بالع ��ام  ،2019مبين ��ة �أن ه ��ذا االرتف ��اع
يعود ل�سيا�س ��ة البنك المرك ��زي العراقي
االخي ��رة الت ��ي زادت م ��ن المنتج ��ات
االقرا�ض ��ية المتنوعة و�س ��اهمت في دعم
الم�صارف وزيادة المحفظة االئتمانية.
وقال المدير التنفيذي لرابطة الم�صارف
الخا�ص ��ة العراقية ،علي ط ��ارق في بيان
تلقته (المدى)� ،إن "ر�أ�س ��مال الم�ص ��ارف
ازداد خ�ل�ال الع ��ام الما�ض ��ي ،بن�س ��بة
 ٪8.5لي�ص ��بح  16.76تريلي ��ون دينار،
ويع ��ود لقيام بع� ��ض الم�ص ��ارف بزيادة
ر�أ�سمالها وكذلك افتتاح م�صارف جديدة،
م�ش ��يرا �إلى �أن غالبية النمو في ر�أ�سمال
الم�صارف كان في الم�صارف الخا�صة".
وا�ض ��اف ط ��ارق �أن" ،ودائ ��ع القط ��اع
الم�صرفي ازدادت بن�سبة  ٪3.13لت�صبح
 84.75تريلي ��ون دين ��ار بع ��د ان كان ��ت
 82.1تريلي ��ون دين ��ار في الع ��ام 2019
وهذا النمو يعد ب�س ��يط ًا ب�س ��بب االزمات
التي اثرت على الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي في
عموم البالد خالل العام الما�ضي".
و�أك ��د �أن "االئتم ��ان التعه ��دي ،نما نحو
 ٪2اذ �أ�ص ��بحت  25.77تريليون دينار،
وهذا النمو المحدود يعود �إلى انخفا�ض
ان�شاء م�شاريع جديدة في البالد".
ولف ��ت المدير التنفيذي �إلى �أن "االئتمان

النق ��دي المق ��دم م ��ن قب ��ل الم�ص ��ارف
�إل ��ى المواطني ��ن ازداد بن�س ��بة ٪15.5
اذ ارتف ��ع م ��ن  42تريلي ��ون دين ��ار ف ��ي
الع ��ام  2019لي�ص ��بح  49.75تريلي ��ون
دين ��ار ف ��ي الع ��ام  ،2020وه ��ذه الزيادة
ب�س ��بب �سيا�س ��ة البنك المركزي العراقي
م�ؤخ ��ر ًا ومبادرات ��ه الت ��ي اطلقه ��ا ف ��ي
اال�ش ��هر االخيرة والتي �ساهمت في قيام
الم�ص ��ارف بزيادة الإقرا�ض للمواطنين
والم�شاريع".
تعليقا عل ��ى ذلك ،قال المخت�ص بال�ش� ��أن

االقت�ص ��ادي با�س ��م جمي ��ل �أنط ��وان في
حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن "الزي ��ادة ف ��ي
القرو�ض تذهب الى خل ��ق فر�ص عمل"،
مبين ��ا انها "ال ت�س ��تطيع ان ت�س ��د ن�س ��بة
كبي ��رة م ��ن ت�ش ��غيل العاطلي ��ن �إذ ان
القرو�ض فيها �شروط �صعبة وتعجيزية
بالن�سبة لبع�ض المواطنين".
و�أ�ض ��اف �أنطوان" :اذا كان ��ت القرو�ض
�إنتاجي ��ة كعملي ��ة بن ��اء او تو�س ��يع او
افتت ��اح م�ش ��روع �ص ��غير� ،س ��ت�ؤدي الى
خلق فر�ص عمل وتقلل من ن�سب البطالة
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الأهم من المحافظ
ووج ��ه نا�ش ��طون وجمعي ��ات حقوقي ��ة
اتهام ��ات �س ��ابقة لع ��دد م ��ن الف�ص ��ائل
الم�س ��لحة بقت ��ل نح ��و  700متظاه ��ر
وا�ص ��ابة اكث ��ر م ��ن  20ال ��ف اثن ��اء
احتجاجات ت�شرين في .2019
كم ��ا يته ��م المتظاه ��رون المحافظ ��ون
ف ��ي الم ��دن الت ��ي �ش ��هدت احتجاج ��ات،
بالم�س� ��ؤولية عن ال�ض ��حايا التي �سقطت
باعتب ��ار ان المحاف ��ظ ه ��و الم�س� ��ؤول
االمني االول في المحافظة.
لك ��ن فا�ض ��ل الفت�ل�اوي وه ��و نائ ��ب ع ��ن
النج ��ف ،يقول لـ(الم ��دى) ان "الم�ش ��كلة
لي�س ��ت بالمحاف ��ظ ،النه موظ ��ف ويمكن

حمتجو ذي قار يرف�ضون مر�شحي
الأحزاب ملن�صب املحافظ

رابط��ة امل�ص��ارف تعل��ن ارتف��اع القرو�ض بن�س��بة % 15.5
والفقر اذا ا�س ��تخدمت ب�ش ��كل انتاجي ال
ا�ستهالكي".
وا�ش ��ار المخت�ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
ال ��ى �أن "الكثي ��ر بحاج ��ة للقرو� ��ض لكن
لي� ��س الجمي ��ع من لدي ��ه فر� ��ص �إنتاجية
لال�س ��تثمار ب�ش ��كل جيد" ،الفت ��ا الى انه
"ف ��ي ظ ��ل مجتم ��ع ذو بطال ��ة متف�ش ��ية
ون�س ��ب فقر مرتفعة ال بد ان يكون حجم
اال�س ��تثمارات اكب ��ر لأغرا� ��ض تنموي ��ة
�إنتاجي ��ة" .وم�ض ��ى انط ��وان بالق ��ول:
"كان من الممكن ان تتو�س ��ع الم�شاريع

التظاه ��رات وا�س ��تخدامها اال�س ��لحة
النارية ال�شاعة الفو�ضى".

�إلى بيوت النواب
وت�أم ��ل بابل التي تتظاه ��ر منذ نحو عام
�ض ��د المحافظ بالوكالة ح�سن منديل ،ان
ي�س ��تمع الكاظمي الى مطالبهم وا�ستبدال
الحكومة المحلية.
وقدم ��ت باب ��ل � 3شخ�ص ��يات كب ��دالء،
وهم ا�س ��تاذ جامعي وقا�ض ��ي وع�س ��كري
متقاع ��د ،فيم ��ا تته ��م الحكوم ��ة المحلي ��ة
الحالي ��ة بالف�ش ��ل ف ��ي ادارة الم�ش ��اريع
الخدمية.
ويقول �ض ��رغام ماجد ،اب ��رز المحتجين
في باب ��ل لـ(المدى) ان "وعود �س ��ابقة قد
ح�صلنا عليها ال�س ��تبدال منديل ،لكنها لم
تنفذ".
وبد�أ المحتج ��ون في بابل اولى خطوات
الت�صعيد ،بنقل التظاهرات من ال�ساحات
وال�شوارع الى امام منازل النواب.
وا�ض ��اف ماج ��د" :اذا ا�س ��تمر تجاه ��ل
المطال ��ب ف�س ��نقوم بن�ص ��ب خي ��م
واالعت�صام امام بيوت نواب بابل".

وفر�ص اال�س ��تثمار ل ��وال جائحة كورونا
التي �أدت الى تو�س ��ع الك�س ��اد بالإ�ض ��افة
الى حظر التجوال وال�ش ��لل االقت�ص ��ادي
وانخفا�ض �أ�سعار النفط".
ب ��دوره ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �ص ��فوان ق�ص ��ي ف ��ي حديث
لـ(المدى)� ،إن "البن ��ك المركزي العراقي
ح ��اول ف ��ي الآون ��ة الأخي ��رة تحفي ��ز
االقت�ص ��اد العراق ��ي م ��ن خ�ل�ال اط�ل�اق
مجموع ��ة م ��ن المب ��ادرات وتخفي� ��ض
�أ�سعار الفائدة على القرو�ض".
وي�ضيف ق�صي� ،أن "الم�صارف الخا�صة
حري�ص ��ة على تلبية رغب ��ة زبائنها خالل
فترة جائحة كورون ��ا ب�إطالقها مجموعة
من المنتجات الم�صرفية التي تتالءم مع
حاجة الم�س ��تفيدين خا�صة على م�ستوى
الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة".
ودع ��ا المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي
وزارة المالي ��ة ال ��ى "مراجع ��ة �إمكاني ��ة
تح�س ��ين ه ��ذه الم�ص ��ارف ف ��ي الدخ ��ول
لعملية التنمية االقت�ص ��ادية خا�ص ��ة بعد
توقف ناف ��ذة بيع العمل ��ة واالرباح التي
ت�أتي الى الم�ص ��ارف الخا�ص ��ة من خالل
الدخول لنافذة بيع العملة" ،م�ش ��يرا الى
ان "عملي ��ة الأرباح لدى هذه الم�ص ��ارف
انخف�ض ��ت ب�ش ��كل حاد وعلى الم�صارف
تعوي� ��ض هذا النق�ص ��ان ف ��ي الأرباح من
خالل الدخول في عملية التنمية".
واع ��رب ع ��ن امل ��ه بـ"تفعي ��ل القط ��اع
الخا� ��ص وتحفي ��زه م ��ن خ�ل�ال التمويل
المنخف� ��ض الكلف ��ة لك ��ي يتو�س ��ع مقابل
�ضمانات من وزارة المالية".
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 ذي قار /ح�سين العامل
�ش ��هدت مدينة النا�ص ��رية ،ام�س االثنين ،ت�ص ��عيد ًا جديد ًا بع ��د انتهاء مهلة
الـ � 72س ��اعة الت ��ي حددها المتظاهرون لت�س ��مية احد مر�ش ��حيها لمن�ص ��ب
المحافظ.
وقال النا�ش ��ط المدني ه�ش ��ام ال�س ��ومري لـ(الم ��دى) ان "تظاهرات انطلقت
م ��ن �س ��احة الحبوبي لرف�ض اال�س ��ماء المتداولة ل�ش ��غل من�ص ��ب المحافظ،
والمطالبة بت�سمية محافظ ذي قار من بين المر�شحين ال�ستة الذين اعلنتهم
�س ��احة التظاه ��رات مطل ��ع �آذار الحال ��ي" ،مبين ��ا ان "الكثي ��ر من اال�س ��ماء
االخرى المتداولة على الم�ستوى الحكومي ل�شغل المن�صب المذكور لديهم
ارتباطات ب�أحزاب ال�سلطة �أو خا�ضعين للإرادات ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف ال�س ��ومري ان "رئي� ��س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي م ��ازال تحت
�ض ��غط ممثلي االحزاب والذين يرف�ض ��ون �أي مر�ش ��ح يقدم ��ه المتظاهرون
لمن�ص ��ب المحافظ" ،م�ش ��ددا على ان "المتظاهرين متم�س ��كون بمر�شحيهم
ويرف�ضون اي مر�شح �آخر".
وح� �دّد متظاه ��رو النا�ص ��رية مطل ��ع �آذار الحال ��ي � 6شخ�ص ��يات �أكاديمي ��ة
واجتماعي ��ة كمر�ش ��حين ل�ش ��غل من�ص ��ب المحافظ :وه ��م "الدكتور يا�س ��ر
الب ��راك ،والدكت ��ور �أحم ��د غن ��ي الخفاج ��ي ،والدكت ��ور نج ��م عب ��د طار�ش،
وعمران كامل ،و�ض ��ياء كريم ،وعماد عبد الكاظم" .وكان النائب عن ذي قار
�س ��تار الجابري ،قد قال عقب لقاء ن ��واب محافظة ذي قار مع رئي�س مجل�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي� ،إن اللقاء �شهد تداول �أ�سماء  7مر�شحين.
واو�ض ��ح الجابري ان "المر�ش ��حين ال�س ��بعة تمت مقابلتهم م ��ن قبل رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي يوم االحد وهم كل من الدكتور احمد الخفاجي،
وحميد الح�ص ��ونة ،وعلي الخر�سان ،وال�ش ��يخ �صبري الرمي�ض ،والدكتور
عل ��ي ال�ش ��امي ،والمهند� ��س عقيل مه ��دي ،والدكتور عبد الر�ض ��ا �س ��عود"،
مبين ��ا ان "لق ��اء الكاظمي بالمر�ش ��حين كان بمعزل عن االجتم ��اع مع نواب
المحافظة".
بالمقاب ��ل ،اعرب عدد من المر�ش ��حين لمن�ص ��ب المحافظ عن ا�س ��تيائهم من
ت ��داول الكاظم ��ي مع ن ��واب ذي قار ب�ش� ��أن تر�ش ��يحهم .وتحدثوا لمرا�س ��ل
(المدى) في المحافظة عن ان "ذلك من �ش� ��أنه ان يولد انطباعا لدى ال�ش ��ارع
بانهم من مر�شحي االحزاب او خا�ضعين لإراداتها ال�سيا�سية".
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سياسة

قوى مدنية ومنظمات ونواب عن الأقليات :قانون املحكمة االحتادية ب�صيغته
احلالية يكر�س املحا�ص�صة ويزيد من حدة االنق�سام
 بغداد /محمد �صباح

ع ��ام جمعية الأمل العراقي ��ة على هام�ش
الم�ؤتمر ال�صحف ��ي �إن "مذكرة منظمات
المجتم ��ع المدن ��ي حول ت�شري ��ع قانون
المحكم ��ة االتحادي ��ة �أر�سلت �إل ��ى هيئة
رئا�سة مجل�س النواب".
وي ��رى محم ��د ال�سالم ��ي النا�ش ��ط
والحقوقي �أن "تعيين فقهاء من ال�شريعة
الإ�سالمية في هيئ ��ة المحكمة االتحادية
هو تهمي�ش للأديان الأخرى" ،معبرا عن
رف�ضه لهذه الآلية والإجراءات التي تعد
تهمي�شا لباقي المكونات.

�أعربت القوى ال�سيا�سي ��ة الديمقراطية،
ومنظم ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ون�شطاء
و�شخ�صي ��ات ثقافي ��ة و�أكاديمي ��ة ع ��ن
تحفظه ��ا عل ��ى �ض ��م فقه ��اء ال�شريع ��ة
الإ�سالمية �إلى الهيئة الق�ضائية للمحكمة
االتحادي ��ة ،ومنحه ��م ح ��ق الفيت ��و ف ��ي
قان ��ون المحكم ��ة ال ��ذي يعم ��ل مجل� ��س
النواب على ت�شريعه.
ج ��اء ذلك ف ��ي م�ؤتمري ��ن �صحفيين عقدا
بالتزامن في بغ ��داد� ،صباح �أم�س ،حيث
�ألقي ف ��ي كل م�ؤتمر بيانان الأول للقوى
ال�سيا�سي ��ة وال�شخ�صي ��ات المدني ��ة،
والثان ��ي لن�شط ��اء منظم ��ات المجتم ��ع
المدني و�شخ�صيات �أكاديمية وثقافية.
القانون يزيد من حدة
االنق�سام
وح ��ذرت مجموع ��ة م ��ن الأح ��زاب
ال�سيا�سي ��ة المدني ��ة ،م ��ن بينه ��ا الحزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،من تمري ��ر قانون
المحكم ��ة االتحادي ��ة ب�صيغت ��ه الحالية
"الت ��ي �ستزي ��د م ��ن ح ��دة االنق�سام في
الب�ل�اد ،ويخ ��ل بالت ��وا�ؤم ف ��ي مجتمعنا
العراقي المتنوع".
وقال ��ت تلك الأح ��زاب في بي ��ان لها �ألقي
في الم�ؤتمر ال�صحفي ح�ضرته (المدى)،
�إنه "يوا�ص ��ل مجل�س النواب الت�صويت
عل ��ى م ��واد م�ش ��روع قان ��ون المحكم ��ة
االتحادي ��ة ،و�سط مخاوف من ان ي�ؤدي
تمري ��ره ب�صيغته الحالية ال ��ى �إ�شكاالت
عدة ،ويزيد من حدة االنق�سام في البالد،
ويخل بالت ��وا�ؤم في مجتمعن ��ا العراقي
المت�سم بالتنوع" ،م�شيرة �إلى �أن بع�ض
مواد القانون التي توقف مجل�س النواب
عندها ،هي محل خ�ل�اف وجدل قانوني
و�سيا�س ��ي ،لأنها تم� ��س �أ�س� ��س و�أركان
الدول ��ة المدني ��ة وبناءه ��ا الديمقراطي
كما ن�ص عليها ف ��ي الد�ستور ،وتنال من
دور ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة بم ��ا تق�ض ��ي به
من ا�ضاف ��ة �أع�ضاء من غي ��ر الق�ضاة في
ت�شكيلة المحكمة االتحادية العليا".
وترى الأحزاب ،في بيانها ،ان "المحكمة
االتحادية تمثل ركنا ا�سا�سيا في النظام
الد�ستوري للدولة وعند ت�شريع قانونها
يتوج ��ب ع ��دم االنتقا� ��ص م ��ن مدني ��ة
الد�ستور ن�صا وروحا ومن بقائه �ضامنا

لحقوق وحري ��ات جميع اطياف ال�شعب
بتنوع ��ه الدين ��ي والمذهب ��ي والقوم ��ي
والثقافي".
و�أك ��دت عل ��ى "�ض ��رورة �أن يحظ ��ى
قان ��ون المحكم ��ة ،بقب ��ول وا�س ��ع م ��ن
جانب االط ��راف المختلفة داخل مجل�س
الن ��واب وخارج ��ه وف ��ي اج ��واء م ��ن
الثق ��ة المتبادلة ،واالخذ ب ��ر�أي الجهات
الق�ضائي ��ة والقانوني ��ة المخت�ص ��ة،
�إل ��ى جان ��ب نقاب ��ة المحامي ��ن واتح ��اد
الحقوقيي ��ن والمنظم ��ات الحقوقي ��ة
وا�سات ��ذة الجامع ��ات المتخ�ص�صي ��ن
ف ��ي الق�ض ��اء والقان ��ون الد�ست ��وري
وع ��دم ق�صر مهمة ت�شري ��ع القانون على
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة الممثل ��ة حالي ��ا ف ��ي

مجل� ��س الن ��واب" .وطالب ��ت الأح ��زاب،
الت ��ي و�صف ��ت نف�سه ��ا ب�أنه ��ا ،ممثل ��ة
ع ��ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة وال�شخ�صي ��ات
الوطني ��ة الداعي ��ة �إلى المدني ��ة وبنائها
الديمقراط ��ي القائم على التعددية وعلى
احت ��رام التنوع في القومي ��ات والأديان
والمذاه ��ب والتوجه ��ات ال�سيا�سي ��ة
الفكرية بـ"ان يجري ت�شريع القانون في
ظل اجواء منا�سب ��ة ولي�س في الظروف
الحالية غي ��ر المواتي ��ة والمت�سمة بعدم
الثق ��ة المتبادلة ،وان ال يك ��ون الت�شريع
�ضم ��ن �صفق ��ة �سيا�سي ��ة وبالتزام ��ن
واالرتباط مع ت�شري ��ع قانون الموازنة،
وتح ��ت �ضغ ��ط اج ��راء االنتخاب ��ات
المبكرة حيث عودتن ��ا الكتل ال�سيا�سية

م�سيحيو املهجر :زيارة البابا �سلطت ال�ضوء
على �أبناء الطائفة يف املناطق العراقية
 ترجمة /حامد احمد

جل�ست مجموعة ن�ساء كلدانيات
حول طاولة مطبخ في والية
مي�شيغان ،الأحد ،وهن ي�شاهدن
البابا فران�سي�س على احد القنوات
الف�ضائية العربية وهو يط�أ بقدمه
ار�ض �آبائهم واجدادهم في �آخر
يوم من رحلته التاريخية للعراق.
قالت احداهن "ك�أنه يوم عيد
الف�صح".
كان حدث ��ا م�ؤثرا ،خ�صو�ص ��ا بالن�س ��بة للن�س ��اء
العراقي ��ات الم�س ��يحيات ان ي�ش ��اهدن باب ��ا
روم ��ا ف ��ي المو�ص ��ل .االن وبعد طرد م�س ��لحي
داع� ��ش من المدين ��ة فان كثيرا من الم�س ��يحيين
الكلدانيي ��ن الذي ��ن هرب ��وا منها ف ��ي  2014مع
بقي ��ة اقلي ��ات دينية وعرقية اخ ��رى ،لم يعودوا
لها ،ومنهم ه�ؤالء الن�سوة الالئي ي�شاهدن البابا
عبر التلفاز بعيدا عن موطنهن.
فري ��ال بريكو ،التي ول ��دت في منطقة تل�س ��قف
التي تبعد  16كم عن المو�صل ،قالت "العراقيين
ا�س ��تقبلوه كمل ��ك  ".كثي ��ر م ��ن الم�س ��يحيين
الكلدانيي ��ن ف ��ي المهجر يقول ��ون بانهم فرحين
ب�ش ��جاعة الباب ��ا ف ��ي زيارت ��ه للع ��راق ودعوته
لل�سل ��م وحث ��ه عل ��ى �ض ��رورة ان يتمت ��ع ابن ��اء
الطائف ��ة الم�سيحي ��ة الذي ��ن تدن ��ا عدده ��م ف ��ي
العراق بدور اكبر ف ��ي البلد كمواطنين بحقوق
كاملة وحرية مع الم�س�ؤوليات .
ولك ��ن الكثير منهم اي�ضا ي�شعر بان زيارة البابا
فران�سي� ��س وموا�سات ��ه ج ��اءت مت�أخ ��رة ج ��دا،
م�شيري ��ن ال ��ى ان اع ��دادا قليلة م ��ن الكلدانيين
بقوا في المنطقة  .زهي ��ر جميل مينجو ،نا�شط
م�سيحي عراقي مقيم ف ��ي لندن ،كتب في تعليق
ل ��ه "الزيارة ج ��اءت مت�أخ ��رة  ،كثي ��ر منا خارج
الع ��راق  ".قب ��ل الغ ��زو االميرك ��ي للع ��راق عام
 2003كان تع ��داد الم�سيحيي ��ن ف ��ي البل ��د يقدر
بح ��دود  1.5ملي ��ون �شخ� ��ص ولكن بع ��د مرور

البل ��د بح ��رب طائفية ث ��م مجيء تنظي ��م داع�ش
ال ��ذي احت ��ل م�ساح ��ات وا�سعة من الع ��راق عام
 2014واجتياح ��ه لمناط ��ق �سك ��ن الم�سيحيين
ف ��ي �سه ��ل نين ��وى تقل�ص عدده ��م الى م ��ا دون
 .500,000ف ��ي قرية تل�سق ��ف ،التي ت�سكن فيها
بريك ��و ،كان تعدادهم هناك يزي ��د على 10000
كلداني �أما اليوم فلم تبق �سوى  20عائلة فيها .
اليوم ت�ض ��م والية مي�شيغان اكبر ع ��دد للطائفة
الم�سيحي ��ة الكلداني ��ة ف ��ي العال ��م م ��ع وج ��ود
اكث ��ر م ��ن  160000م�سيح ��ي فيه ��ا � .أمير حنا
فتوح ��ي ،فن ��ان وباح ��ث م�سيحي عراق ��ي مقيم
ف ��ي مي�شيغ ��ان ،ق ��ال ان لزي ��ارة الباب ��ا جانبين
ايجابيي ��ن .واك ��د بقوله "من ناحي ��ة دينية انها
جلب ��ت وعيا بالم�سيحيي ��ن العراقيين والذي قد
يحفز المجتم ��ع الدولي عل ��ى الم�ساعدة باعادة
بن ��اء الكنائ�س وبناء المناط ��ق المهدمة وتنمية
ال�سياح ��ة خ�صو�ص ��ا م ��ا يتعل ��ق بمدين ��ة �أور
التاريخي ��ة  ".وا�ضاف بقوله "ام ��ا من الناحية
العلمانية ،فان هذه الزيارة و�ضعت العراق مرة
اخرى على الخارطة ك�أر�ض مهد للح�ضارات ".
وق ��ال فتوحي معربا ع ��ن ر�أي مخالف للآخرين
ان "زي ��ارة الباب ��ا له ��ا معن ��ى وت�أثي ��ر كبي ��ر
للم�سيحيي ��ن الكلدانيي ��ن وه ��و �أول بابا يحقق
زي ��ارة للعراق .وله ��ذا اقول ان زي ��ارة البابا لم
تكن مت�أخرة وجاءت في وقتها ".
هن ��ار كي ��كا 31 ،عاما م�سيحي ��ة عراقية ح�صلت
عل ��ى بعث ��ة م ��ن كني�س ��ة اربي ��ل للدرا�س ��ة ف ��ي
ا�سترالي ��ا ،قال ��ت ان زي ��ارة الباب ��ا كانت مفرحة
وتمكنت من ر�ؤية والدتها في التلفاز التي كانت
م ��ن بين االهال ��ي الم�ستقبلين للباب ��ا في منطقة
عي ��ن كاوا ف ��ي اربي ��ل وهو ف ��ي طريق ��ه لملعب
فران�سوا حريري لأداء قدا�س هناك .
وقالت كيكا "لم ا�صدق ما ر�أيت لقد كانت والدتي
من بين الم�ستقبلين والتي لم ارها �شخ�صيا منذ
الع ��ام  ،2018لق ��د دمع ��ت عيني وان ��ا ا�شاهدها
تلوح للبابا� ،شع ��رت حينها باالطمئنان ،وهناك
�أم ��ل من زي ��ارة الباب ��ا ب ��ان االم ��ور �ستتح�سن
�أكث ��ر بالن�سب ��ة لم�سيحي ��ي العراق بع ��د دعوته
للوحدة والت�آخي لي�س للم�سيحيين فقط بل للبد
ب�أجمعه".
 عن� :سايت مغازين وذي
كاثوليك

على ال�سعي في اطار مثل هذه ال�صفقات
الى تكري� ��س هيمنتها وت�شبثه ��ا بمغانم
ال�سلطة والنفوذ".
كما طالبت ب�أن "يق ��وم ت�شكيل المحكمة
االتحادي ��ة عل ��ى مب ��ادئ المواطن ��ة
والنزاهة والكف ��اءة واال�ستقاللية بعيدا
ع ��ن كل ا�ش ��كال المحا�ص�ص ��ة الديني ��ة
والطائفية والقومية".
وعبرت الأحزاب في بيانها ،عن االعتقاد
ب� ��أن الحل يكمن ف ��ي االتفاق على تعديل
الم ��ادة الثالثة من قانون المحكمة النافذ
بحي ��ث يك ��ون ن�صه ��ا كم ��ا يل ��ي" :عن ��د
حدوث اي �شاغر في ن�صاب المحكمة يتم
التعيي ��ن من خ�ل�ال الت�ش ��اور بين ق�ضاة
المحكم ��ة االتحادي ��ة ومجل� ��س الق�ضاء

جانب من م�ؤمتر منظمات املجتمع املدين  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف
االعل ��ى ومجل� ��س الق�ض ��اء االعل ��ى ف ��ي ال�سلطة الت�شريعية �إلى االكتفاء بتعديل
�إقلي ��م كرد�ستان وذل ��ك �ضمانا ال�ستمرار قان ��ون المحكم ��ة االتحادي ��ة النافذ ،بما
المحكمة في اداء مهامها".
ي�ضمن لها ممار�سة دورها في الم�صادقة
على نتائج االنتخابات المقبلة.
منظمات تعتر�ض
وعبر المجتمعون من منظمات ون�شطاء
م ��ن جانب �آخ ��ر ،طالب ممثل ��و منظمات و�شخ�صي ��ات اجتماعي ��ة و�أكاديمي ��ة في
المجتم ��ع المدن ��ي ون�شط ��اء حق ��وق �إط ��ار (تحال ��ف المادة  )38ع ��ن موقفهم
الإن�س ��ان ،ف ��ي م�ؤتم ��ر �صحف ��ي عقد في الراف� ��ض "لمحاول ��ة �إقح ��ام الدي ��ن
بغ ��داد وح�ضرت ��ه الـ(الم ��دى) اي�ض� � ًا ،وتر�سيخ الطائفية ف ��ي هيكلية المحكمة
مجل�س الن ��واب بت�أجي ��ل ت�شريع قانون االتحادي ��ة الت ��ي �ست�ؤج ��ج النزاع ��ات
المحكمة االتحادية �إلى الدورة القادمة ،والتم ��زق الطائف ��ي والعن ��ف الدم ��وي،
وذلك م ��ن �أجل �إخ�ضاع م�شروع القانون و�ستعط ��ل هذا الجه ��از الهام م ��ن القيام
للمزيد من الدرا�س ��ة والتدقيق بم�شاركة بوظيفته الح�سا�سة في تطبيق الد�ستور
وا�سعة من ذوي االخت�صا�ص والخبراء وحماية م�صالح العراق بلدا و�شعبا".
ومنظم ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ،داعي ��ن وف ��ي هذا ال�سياق ،قالت هناء �أدور �أمين

نواب الأقليات يرف�ضون
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،ح ��ذر ن ��واب م ��ن
مكون ��ات مختلف ��ة م ��ن تمري ��ر قان ��ون
المحكمة االتحادية العليا كونه �سي�ؤدي
الى خلق �إ�شكاليات جديدة و�ست�ؤثر على
التما�سك المجتمعي في البالد ،ويفر�ض
�إرادة الأغلبي ��ة على الآخري ��ن ،م�ؤكدين
عل ��ى ان ق ��راءة القان ��ون �سبب ��ت ج ��د ًال
كبير ًا في ع ��دة �أو�ساط برلمانية ومدنية
وحقوقية.
وق ��دم ن ��واب الأقلي ��ات كل م ��ن� :أ�سوان
الكلداني ،هو�شيار ق ��رداغ ،ريحانة حنا
اي ��وب ،بي ��دء ال�سلمان ،ونوف ��ل النا�شئ
اعترا�ضا عل ��ى ت�شريع قان ��ون المحكمة
ب�صيغته الحالي ��ة ،معتبرين انه ي�ؤ�س�س
لدول ��ة ديني ��ة تفر�ض دي ��ن االغلبية على
جميع اطياف العراق ،وهذا ما �سيُ�سبب
غ ْبن ��ا كبي ��را عل ��ى المكون ��ات الديني ��ة
االخرى التي لها خ�صو�صياتها المُ�صانة
باال�ستن ��اد لم ��ا ا�ش ��ار الي ��ه الد�ست ��ور
العراق ��ي ال ��ذي َك َف� � َل في عدة م ��واد منه
ب�ضم ��ان الحقوق والحري ��ات اال�سا�سية
للمواطني ��ن والذي َك َف َل اي�ض� � ًا التعدديـة
الدينيـة والقوميـة.
وت�س ��اءل بي ��ان ن ��واب الأقلي ��ات :ه ��ل
م ��ن المعق ��ول �أن يت ��م ت�شري ��ع قان ��ون
المحكم ��ة االتحادي ��ة م ��ن دون ان يكون
هن ��اك �أي مراع ��اة للتن ��وع الموجود في
البلد؟� ..أال يجب ان يكون اختيار ق�ضاة
المحكمة االتحادية من اال�شخا�ص الذين
يمتلكون كافة م�ؤهالت النزاهة والمهنية
والكف ��اءة ويمثل ��ون بذات الوق ��ت كافة
اطي ��اف ال�شع ��ب العراق ��ي وبم ��ا يراعي
التعددية والتن ��وع الديني والقومي� ،أم
�أن �سيا�سة الإق�صاء وتهمي�ش الآخرين ال
تـزال موجـودة لحـد الآن؟".

تحدث عن �ضرورة مغادرة ظاهرة ع�سكرة المجتمع والتوجه �إلى الحوار والدبلوما�سية

الكاظمي :احلكومة طرحت فكرة "امل�شرق اجلديد" ونعمل على تطبيقها مع الأردن وم�صر
 بغداد /المدى
�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي� ،أم� ��س االثني ��ن� ،ض ��رورة
مغادرة ظاهرة ع�سكرة المجتمع .قال
�إن الدبلوما�سي ��ة والحوار هما القوة
الحقيقي ��ة لحماي ��ة النا� ��س واالبتعاد
عن الحروب ،وهي فر�صتنا الوحيدة
للخروج من دوامة ال�صراعات.
و�ش ��دد عل ��ى �ض ��رورة خل ��ق خط ��اب
وطني موحد ،ننطل ��ق منه الى حوار
او�سع على م�ست ��وى المنطقة لت�أمين
م�صال ��ح �شعبنا وال�سل ��م واال�ستقرار
الإقليميين .و�أ�ش ��ار الى ان الحكومة
طرحت فكرة الم�شرق الجديد ونعمل
على تطبيقها من خالل �إيجاد م�صالح
م�شتركة وا�سعة بين العراق والأردن
وم�ص ��ر .وق ��ال الكاظمي خ�ل�ال كلمة
�ألقاه ��ا ف ��ي مق ��ر وزارة الخارجي ��ة،
تابعته ��ا (الم ��دى)�" :أوج ��ه �شك ��ري
لالخوان ف ��ي وزارة الخارجية الذين
كانوا جن ��ودًا مجهولين لعب ��وا دو ًرا
مهمًا ف ��ي انجاح زي ��ارة قدا�سة البابا
للع ��راق" .و�أ�ض ��اف "اتف ��ق ان القوة
الناعم ��ة يج ��ب ان ت�أخ ��ذ مجراه ��ا،
فال�س�ل�اح ال ��ذي كان يمتلك ��ه الع ��راق
ل ��م يو�صل ��ه الى �ش ��يء �س ��وى الدمار
والحروب العبثية والعداءات".
وتاب ��ع �أن "الدبلوما�سي ��ة والح ��وار
هما الق ��وة الحقيقية لحماي ��ة النا�س
واالبتع ��اد ع ��ن الح ��روب ،وه ��ي
فر�صتنا الوحيدة للخروج من دوامة
ال�صراع ��ات ،والبدي ��ل عنه ��ا لي�س اال
جنون الحروب والخراب الذي عانى
منه هذا البلد لعقود طويلة".
و�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء عل ��ى �أن
"الدبلوما�سي ��ة الفاعل ��ة تتطل ��ب
جه ��دا كبيرا عل ��ى مختل ��ف الجهات،
وه ��ذا دور �سفاراتن ��ا ودبلوما�سيينا
والمنظمات الدولي ��ة وتفعيل �أدوات
وو�سائ ��ل حواري ��ة متنوع ��ة ت�ضم ��ن
م�صال ��ح البل ��د وتوجهه نح ��و حلول

دائمية".
و�أ�شار �إلى �أن "في مجتمعنا وللأ�سف
ال�شدي ��د ن ��رى ظواه ��ر م�ستم ��رة من
زمن البعث المقب ��ور وحتى بعد عام
 ،٢٠٠٣ظاه ��رة ع�سك ��رة المجتم ��ع
والظواه ��ر الم�سلحة ،ه ��ذه يجب ان
نغادره ��ا ،ويج ��ب ان يك ��ون البدي ��ل
الدبلوما�سي ��ة واالقت�ص ��اد والتنمية،
الح ��روب بدايته ��ا �سهل ��ة ،و�صناع ��ة
ال�سالم ا�صع ��ب ،لذلك يجب ان نغادر
هذه المرحل ��ة وتك ��ون الدبلوما�سية
هي الحل للتعاطي مع الم�شاكل".
ولف ��ت �إلى ان "الحال ��ة العراقية �إزا َء
�أزم ��ات معق ��دة ومركب ��ة ذات ابع ��اد
�سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة
وثقافية ،وعلينا اال�ستفادة الق�صوى
م ��ن عالقاتن ��ا الدولي ��ة وم ��ن الدع ��م
الدول ��ي للم�ساع ��دة ف ��ي تجاوزه ��ا
وتخفيف الكثير م ��ن الآثار للظروف
التي مر بها العراق".
و�أع ��رب الكاظم ��ي ع ��ن "�أهمية خلق
خطاب وطني موحد ،ننطلق منه الى

ح ��وار او�سع على م�ست ��وى المنطقة
لت�أمي ��ن م�صال ��ح �شعبن ��ا وال�سل ��م
واال�ستقرار االقليميين".
و�أو�ض ��ح �أن "الحكوم ��ة العراقي ��ة
نجح ��ت ف ��ي تطوي ��ر دبلوما�سي ��ة
ن�شط ��ة ،حي ��ث فعّلن ��ا الح ��وار
ال�ستراتيج ��ي مع الوالي ��ات المتحدة
وانتقلن ��ا نحو التركي ��ز على التعاون
االقت�صادي والدبلوما�سي والثقافي،
كم ��ا �أنن ��ا نجحن ��ا بتخفي� ��ض ع ��دد
الق ��وات الأجنبي ��ة بن�سب ��ة �ستين في
المئ ��ة" ،مبين ��ا �أن "الدبلوما�سي ��ة
العراقي ��ة �ساعدت الع ��راق اي�ضا على
الخ ��روج م ��ن الأزم ��ة االقت�صادي ��ة،
حيث تم ت�شكي ��ل مجموعة التوا�صل
االقت�صادي بدع ��وة منا والتي وقفت
بجانب العراق في �أزمته االقت�صادية
وم ��ا زالت تق ��دم الدعم لنا ف ��ي م�سار
الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي وتطبي ��ق
الورقة البي�ضاء".
واك ��د "انفت ��اح الب�ل�اد نح ��و جمي ��ع
الق ��وى الإقليمي ��ة والدولي ��ة ،م ��ا

خل ��ق انطباع ��ا �إيجابي ��ا ع ��ن العراق
وا�ستق ��راره ال�سيا�س ��ي والفر� ��ص
الت�أريخية الكبرى له".
وب�ش� ��أن زي ��ارة البابا ،ق ��ال الكاظمي
�إنه ��ا "ج ��اءت �ضم ��ن ه ��ذه الجه ��ود،
ليق ��دم دعما معنوي ��ا كبي ��را للعراق،
ور�سال ��ة للجمي ��ع �أن الع ��راق بيئ ��ة
للتالقي بي ��ن االدي ��ان والح�ضارات،
وانه يتجاوز محن ��ة الحرب والدمار
ال ��ذي �سبب ��ه داع� ��ش ،و�أن ال�شع ��ب
العراق ��ي �شعب محب لل�سالم وفخور
بتنوع ��ه الدين ��ي واالجتماع ��ي
وال�سيا�سي".
و�أك ��د عل ��ى وج ��ود "مذك ��رات تفاهم
واتفاقي ��ات ع ��دة عملن ��ا عليه ��ا خالل
ه ��ذه الفترة م ��ع كل جيرانن ��ا العرب
والإيرانيي ��ن والأت ��راك ،رغ ��م كل
الخالف ��ات الموج ��ودة بي ��ن ه ��ذه
الق ��وى" .ولف ��ت �إل ��ى �أن "الحكوم ��ة
طرح ��ت فك ��رة الم�ش ��رق الجدي ��د
ونعم ��ل عل ��ى تطبيقه ��ا م ��ن خ�ل�ال
�إيج ��اد م�صال ��ح م�شترك ��ة وا�سع ��ة

الكاظمي يف وزارة اخلارجية �أم�س

بي ��ن الع ��راق والأردن وم�ص ��ر ،م ��ن
�ش�أنه ��ا �أن تخل ��ق منطق ��ة اقت�صادي ��ة
مزده ��رة تنتف ��ع منه ��ا جمي ��ع القوى
ف ��ي المنطق ��ة ويلع ��ب الع ��راق فيه ��ا
دورا رئي�سي ��ا" ،م�شي ��را �إلى "وجود
عالقات متنوعة م ��ع المملكة العربية
ال�سعودي ��ة وجمي ��ع دول الخلي ��ج
الأخ ��رى ،وما�ض ��ون با�ستثم ��ارات
عدة في مختل ��ف القطاعات الزراعية
وال�صناعي ��ة والطاق ��ة" .وعل ��ى
ال�صعي ��د االقت�ص ��ادي� ،أك ��د رئي� ��س
الوزراء "اكتمال اتفاقية ربط ال�سكك
الحديدي ��ة بي ��ن الع ��راق واي ��ران ،ما
�سيرب ��ط الع ��راق ب�شم ��ال ال�صي ��ن
ويخلق فر�صا اقت�صادية وا�سعة له".
ودع ��ا الكاظم ��ي "الق ��وى ال�سيا�سية
والمجتمعي ��ة �إل ��ى ق ��راءة نم ��اذج
النجاح بين ال�شعوب الأخرى ،لنرى
كيف تحول ��ت رواندا من اح ��د �أ�سو�أ
تج ��ارب التطهي ��ر العرق ��ي ال ��ى دولة
مزده ��رة ف ��ي ق ��ارة افريقي ��ا ،وكي ��ف
نجح ��ت جن ��وب افريقيا ف ��ي العبور
من �أحد �أ�سو�أ تجارب العن�صرية الى
دول ��ة ناجحة بتطبي ��ق منهج �صحيح
للعدالة االنتقالية ،وكذلك �سنغافورة
و�شب ��ه جزي ��رة البلق ��ان ،وغيره ��ا
م ��ن مناط ��ق ال�صراع ��ات الكبرى في
العالم" ،م�ؤكدا على "وجود �إمكانات
كبيرة لبناء ال�سالم ،ول�صناعة فر�ص
جدي ��دة لجمي ��ع �شع ��وب المنطق ��ة،
ويج ��ب على الع ��راق �أن ي�أخ ��ذ دوره
الفاع ��ل ف ��ي ه ��ذا الم�س ��ار ،وانتم في
الجه ��از الدبلوما�س ��ي العراقي جنود
ه ��ذا ال�س�ل�ام ال�شام ��ل والدائ ��م لن ��ا
ولجمي ��ع �شع ��وب المنطق ��ة" .وختم
كلمت ��ه بالق ��ول "انت ��م عل ��ى مختل ��ف
م�ستوي ��ات عملك ��م� ،س ��واء ف ��ي مق ��ر
الوزارة في بغداد او في �سفاراتنا في
الخارج ،انتم كلكم �سفيرات و�سفراء،
كل واحدة وواحد منكم عراق متنقل،
وه ��ذه م�س�ؤولية كب ��رى ،و�أرى انكم
على قدر الم�س�ؤولية".
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بينما كانت جال�سة لتتوا�صل مع احدى المحا�ضرات االلكترونية ،تفاج�أت نور
البالغة من العمر  ١٦عاما بو�صول عدد من الر�سائل عبر تطبيق (ما�سنجر)،
مت�ضمنة �صورها ال�شخ�صية وب�صمات �صوتها مر�سلة من رقم مجهول يهددها
بعبارات خاد�شة للحياء� .أدركت في حينها انها وقعت �ضحية االبتزاز لدواعي
المال والتحر�ش من قبل �شخ�ص كانت تربطها به عالقة عاطفية.

ال�شرطة المجتمعية :معظم اللواتي يتعر�ضن البتزاز هن ربات بيوت

ن�ساء في مرمى االبتزاز الإلكتروني� ..إرهاب �سالحه العاطفة والجن�س
� إعداد /عديلة �شاهني
تتحدث نور عن ق�صتها لـ(املدى) قائلة �إنه "�سبب
ثقتي العالية بال�ش���خ�ص ال���ذي �أبتزين الحق ًا� ،أنه
كان يع�ب�ر ع���ن رغبته بالزواج مني ،وقد ار�س���لت
له �ص���وري ال�شخ�ص���ية بعد طلبات���ه املتكررة ،يف
ان تك���ون ال�ص���ور بلقط���ات و او�ض���اع خمتلف���ة،
ويف حينه���ا كان اك�ث�ر توا�صل���ي معه ع���ن طريق
ب�صم���ات ال�ص���وت ،ومل اكن اعلم ان���ه كان يف�ضل
ب�صم���ات ال�ص���وت عل���ى االت�ص���ال املبا�ش���ر ،لأنه
يف الواق���ع كان يخط���ط لإيقاع���ي يف فخ االبتزاز
الإلكرتوين".
و�أ�ضافت �أنه "بعدة فرتة من العالقة بد�أ بتهديدي
بار�س���ال ال�ص���ور ومقاط���ع ال�ص���وت اىل عائلتي،
وم���ن ثم ن�شرها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
مم���ا جعلني يف حرية م���ن امري ومل �أج���د �سبيال
للخال����ص �س���وى االنتح���ار ،وعن���د حماولت���ي
االنتح���ار اكت�شفت والدتي االم���ر فت�صرفت بحزم
مع املبتز ،وبعد ح�صولها على ا�ست�شارات قانونية
ابلغ���ت ال�شرط���ة املجتمعي���ة بالق�ضي���ة واوقع���ت
باملبتز ،الذي اعرتف اثناء التحقيق بفعلته".
وتابع���ت ن���ور :مل تع���د حيات���ي اىل طبيعتها ،الن
الآثار النف�سية والعاطفية لهذه التجربة مل تختف
باختف���اء الفاع���ل ،لذا جل����أت اىل الع�ل�اج النف�سي
فرتة من الزمن.
حمم���د احمد يقول لـ(امل���دى) :يف جمتمعنا ،دائما
ما تالم ال�ضحية ،لأنها وافقت على ار�سال ال�صور
ومقاط���ع الفيدي���و للمبت���ز ،وه���ذا االعتق���اد غ�ي�ر
�صحي���ح ،الن �أغلب الفتيات الالت���ي وقعن �ضحية
لع�صاب���ات االبت���زاز الإلك�ت�روين ،ب�سب���ب �سرق���ة
هواتفه���ن� ،أو اخرتاق ح�ساباتهن ال�شخ�صية على
مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويحك���ي حممد عن ق�صة ابنته التي وقعت �ضحية
االبتزاز قائ ًال� :سرق هاتف ابنتي يف �سوق �شعبي
و�س���ط بغداد ،ومتكن ال�سارق من اال�ستحواذ على
ال�ص���ور ومقاط���ع الفيديو اخلا�ص���ة بالفتاة ،وقام
بتهديدها بن�شر تلك البيانات عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي .وي�ضيف :كنا جنهل من هو ال�شخ�ص
املبتز ،لذا ا�ضطررنا لت�سليمه مبلغ  4ماليني دينار
لإ�سكاته وعدوله عن تنفيذ تهديداته.
وي���رى اخل�ب�راء واملخت�ص���ون يف �ش����أن االبتزاز
االلك�ت�روين� ،أن دخول و�سائ���ل االت�صال احلديثة
يف حي���اة الأ�س���ر� ،أ�سه���م ب�ش���كل كب�ي�ر يف تنامي
م�شكل���ة االبت���زاز ،خا�صة فيم���ا يتعل���ق بالفتيات،
اللوات���ي ي�سئ���ن ا�ستخ���دام برام���ج التوا�ص���ل
االجتماعي� ،أدى ذلك اىل تفاقم الظاهرة.
ويع���د االبت���زاز االلك�ت�روين يف الع���راق ،جرمية
تخد�ش حياء الإن�سان مما يجعله يعي�ش �صراعات
داخلي���ة ما بني �ضغ���ط ،وتهديد ميار����س عليه من
قب���ل اجل���اين املبتز للخ�ض���وع ملطالب���ه م�ستخدم ًا
عدة ط���رق منها الت�شه�ي�ر به عرب و�سائ���ل تقنيات
املعلومات املختلفة� ،أو عن طريق امل�سا�س بحياته
اخلا�صة.
ر�ص���دت (امل���دى) ق�ص����ص ابت���زاز الك�ت�روين
عديدة ،ف�ض ًال عن جه���ود الأجهزة املخت�صة ور�أي
املخت�صني يف حماربة هذه الظاهرة.
في مواجهة الظاهرة

ويعد االبت���زاز الإلكرتوين حتدي ًا خطري ًا ويعترب
�أح���د �إفرازات ثورة التكنولوجي���ا الرقمية الآخذة
يف التط���ور يوم��� ًا تلو الآخر ،ولعل���ه ورمبا يكون
اب���رز االف���رازات انت�ش���ار ًا ،ال�سيما �أن���ه ال يتطلب
املزيد م���ن الأدوات �أو التخطيط الدقيق ال�صطياد
�ضحاي���اه ،حي���ث يحت���اج املبت���ز �إىل �ص���ورة �أو
مقط���ع م�صور �أو حتى معلومة يف �إحدى من�صات
التوا�ص���ل الإلك�ت�روين لين�س���ج بع���د ذل���ك ف�صول
جرميت���ه الت���ي يدر م���ن خاللها �أم���وا ًال كثرية عرب
ط���رق وحيل االبتزاز الإلك�ت�روين املتعارف عليها
يف عامل املبتزين.
النقي���ب ب�سمة الزيدي مديرة ال�شعبة الن�سوية يف
ال�شرط���ة املجتمعية ،تقول لـ(امل���دى) :تعد جرمية
االبتزاز الإلكرتوين من اجلرائم امل�ستحدثة بفعل
التق���دم الكبري يف تكنولوجيا املعلومات مما جعل
الع���امل قرية �صغرية ،رافقت ذلك �سهولة التوا�صل
والتع���ارف واقامة العالق���ات ال�شخ�صي���ة وتبادل
املعلوم���ات و ال�ص���ور و الفيديوه���ات بن���اء عل���ى
الثقة املتبادلة ،خا�صة م���ن قبل الن�ساء �إ�ضافة اىل
التوا�صل مع �صفحات خط�ي�رة ك�صفحات ال�سحر
و ال�شعوذة التي ت�ستقطب الن�ساء.
الزيدي �أكدت تواج���د ال�شرطة املجتمعية يف كافة
حمافظ���ات الع���راق ويف كل املناط���ق م���ن خ�ل�ال
ال�شراكة و التوا�صل م���ع خمتلف �شرائح املجتمع
والتعاون مع منظمات املجتمع املدين والوزارات،
وان معظ���م حاالت االبتزاز الإلكرتوين تردنا عرب
اخل���ط ال�ساخ���ن ( )٤٩٧ال���ذي خ�ص�صت���ه وزارة
الداخلية ،ا�ضافة اىل ر�صد حاالت اخرى من خالل
جوالت مفارزنا امل�ستمرة.

وقلة اجناز مما يدفع املبت���ز بعمل هكذا �سلوكيات
وان اك�ث�ر النا�س يجل�سون لف�ت�رات طويلة وعادة
ي�شع���رون بف���راغ عاطفي وقل���ة الثق���ة بالنف�س من
الطرفني .و بح�س���ب اح�صائيات فقد ازدادت ن�سبة
�ضحايا االبتزاز االلكرتوين يف العراق من  70اىل
 %80من الن�س���اء وتقريبا  %20من الرجال ،و ادى
ذلك اىل حاالت طالق كثرية.

�إنهاء عملية االبتزاز

وحتدث���ت النقي���ب الزي���دي ح���ول كيفي���ة االيق���اع
باملبت���ز قائل���ة :عن���د ر�ص���د حال���ة ابت���زاز ،تق���وم
ال�شرطة املجتمعي���ة اوال با�ستدعاء ال�ضحية جلمع
املعلوم���ات الت���ي تخ�ص املبت���ز ،اذا كانت ال�ضحية
على عالق���ة باملبتز ،ووردتنا ح���االت ال متتلك فيها
ال�ضحية �أية معلومات عن املبتز لأنه خارج العراق
او يف حمافظة اخرى ،لذا يتملك ال�ضحية احلرية
واخلوف واالنهيار النف�سي ،ما يجعلها عاجزة عن
الت�صرف ،و هنا تبد�أ حماوالتنا يف احتواء االمر
والتخفي���ف من حدة التوتر ،وم���ن خالل التن�سيق
م���ع اجلهات الأمنية االخرى يتم االيقاع باملبتز مع
تعه���د املبتز بع���دم التعر�ض لل�ضحية م���رة �أخرى،
لك���ن اذا م���ا مت الك�شف ب���ان املبتز ي�ش���كل خطورة
كب�ي�رة او متمر�س يف ذلك فيتم حتويله اىل جهات
تنفيذ القانون.
وتك�ش���ف الزيدي ع���ن ان اغل���ب �ضحاي���ا االبتزاز
االلك�ت�روين هن فتيات ب�أعمار خمتلفة ،ومعظمهن
م���ن رب���ات البي���وت الالت���ي ال يع�ي�ن خماط���ر عامل
االنرتنيت ومواقع التوا�صل االجتماعي.
وا�ستطردت بالقول :تردنا �أنواع اخرى من حاالت
االبتزاز منها خا�صة بتهك�ي�ر احل�سابات و�سرقتها
مل�ساوم���ة ال�ضحي���ة ،ومب���ا ان ح���االت االبتزاز يف
تزاي���د م�ستم���ر لذا نعم���ل با�ستمرار عل���ى التوعية
والتثقي���ف عن طري���ق حمالت وا�سع���ة نو�صي من
خالله���ا بعدم قب���ول �صداق���ة �أ�شخا����ص ل�سنا على
معرف���ة م�سبقة بهم او التوا�صل معهم ،وعدم تبادل
املعلوم���ات م���ع الأ�صدق���اء خا�ص���ة يف اجلامع���ات
واملدار����س واملعاه���د ويف الدوائ���ر احلكومي���ة
وغ�ي�ر احلكومية ،وان ال منن���ح الثقة املطلقة حتى
للأ�صدقاء.
االبتزاز و�أ�سبابه

ويف �ش����أن �أ�سب���اب تنام���ي ظاه���رة االبت���زاز
االلكرتوين ،التقت (امل���دى) بالأكادميي والباحث
يف عل���م النف�س واخ�صائي عل���وم الطاقة احليوية
ال�سيد اكرم جدوع الذي علل �أ�سباب تنامي ظاهرة
االبتزاز الإلكرتوين قائ�ل�ا� :إن اهم الأ�سباب تعود
اىل �ضع���ف الواع���ز الأخالق���ي ،ودخ���ول و�سائ���ل
االت�ص���ال احلديثة ب�صورة كب�ي�رة يف حياة الأ�سر
خ�صو�ص��� ًا الف�ضائي���ات و�شبك���ة الإنرتن���ت ،م���ع
�ضع���ف التثقي���ف بط���رق ا�ستخدامها ،م� ً
ش�ي�را �إىل
�أن اغل���ب املبتزي���ن يعانون من الفق���ر �أو اجلهل �أو
اال�ضطرابات النف�سية.
و�صنف جدوع �أنواع االبتزاز كالتايل:
 -1االبتزاز العاطفي:
ي�ستخ���دم االبت���زاز العاطف���ي لتحقي���ق �سيط���رة
عاطفي���ة ونف�سي���ة عل���ى الآخري���ن ،وجلع���ل الآخر
ي�شع���ر �أنه مدين �أو مذنب يف ح���ق ال�شخ�ص الذي
يبت���زه .وهو �أ�سلوب دينء للغاي���ة يف التعامل مع
الآخرين ،ولك���ن للأ�سف ال يعتربه القانون جرمية
�أو جنح���ة يحا�سب عليها ،رغم �أنه قد يحا�سب على
�أفعال �أقل خطرا بكثري.
 -2االبتزاز املادي:
يب�ي�ن لنا مدى الت�أثري املادي عل���ى النف�س الب�شرية
وكي���ف يبي���ع ال�صدي���ق �صديق���ه والقري���ب قريب���ه
والأخ �أخ���اه م���ن �أجل امل���ال ،وكي���ف ي�سكن احلقد
والكره مكان احلب واملحبة.
-3االبتزاز الإلكرتوين:
تع���د ال�ص���ور �أه���م و�سيلة يف ي���د املبتزي���ن ،ي�أتي
بعدها ال�صوت ،ومن �أ�سباب االبتزاز تهاون بع�ض
الفتي���ات والن�ساء يف �إر�س���ال �صورهن عرب مواقع

ظاهرة االبتزاز الإلكتروني
ات�سعت في فترة "التباعد
االجتماعي" ب�سبب كورونا

التوا�ص���ل االجتماعي �أو حفظ �صورهن يف ذاكرة
اجل���وال ،وع���دم �إزالتها عن���د بيع اجله���از ،فيلج�أ
املبتز عن���د عثوره على �صور �إحداهن �إىل ال�ضغط
عليها ،وابتزازها ،و�إال ف�ضحها مبا ميلك من �صور
�أو �أ�صوات .ووقت خروجها معه يقوم بت�صويرها
يف �أو�ض���اع رمب���ا مُ�شين���ة ،وي���زداد تهدي���ده له���ا،
فيطل���ب م���ن ال�ضحي���ة اخل���روج معه م���رة �أخرى،
وهك���ذا بل وي���زداد الو�ضع �سوءا ب����أن يطلب منها
الوقاية وحماية الخ�صو�صية
�إ�ضاف���ة �إىل خروجها معه �أموا ًال ،و�إال ف�ضحها ،بل
ولف���ت ج���دوع اىل �ض���رورة حماي���ة اخل�صو�صية
رمبا يدعوها �إىل اخلروج مع غريه.
ون�ش���ر التوعي���ة به���ذا اخل�صو�ص ،كذل���ك ت�ضييق
خطورة االبتزاز الإلكتروني
نطاق اجلرائ���م و تقليل اعداد ال�ضحايا ،و ذلك من
واو�ض���ح الباح���ث والأكادميي �أن���ه تعترب جرمية املمكن ان يتحقق باتباع النقاط التالية:
االبت���زاز االلك�ت�روين من اجلرائ���م اخلطرية التي  -١تعزي���ز مفهوم الثقة بالنف�س عن طريق اي�صال
ت�ش���كل تهدي���دا عل���ى ام���ن املجتم���ع بالإ�ضافة �إىل املعلوم���ات املهم���ة لغر����ض تنظي���م اف���كار حي���اة
ت�أثريها على اجلوانب االجتماعية حيث ت�ؤدي �إىل ال�شخ�ص التي ت�ؤدي اىل تنظيم التحكم مب�شاعره
التفكك الأ�سري وحدوث امل�شكالت التي ت�ؤدي �إىل وال�سل���وك اللفظي او احلركي العملي ومن ثم بناء
وق���وع الطالق وفق���دان الثقة بالإ�ضاف���ة �إىل الآثار �شخ�صيته وحتديد م�صريه.
النف�سي���ة (القل���ق ،اخل���وف ،االكتئ���اب) .وتتمي���ز  -٢اي�ضاح مفهوم احلرية بال�شكل ال�صحيح (اعمل
هذه اجلرمي���ة ب�صعوبة �إثباته���ا لأنها من اجلرائم ما ترغب دون امل�سا�س بحدود حرية الآخرين).
احلديث���ة وان الفاعل فيها ي�ستخ���دم التكنولوجيا � -٣إقام���ة حمالت اعالمية مكثفة لتغطية املو�ضوع
احلديث���ة يف ارت���كاب جرميت���ه ،ون���رى �أن���ه م���ن ون�ش���ر ثقافة ح�س���ن التعامل مع برام���ج التوا�صل
ال�ض���روري �أن ي�صار �إىل ت�شديد العقوبة على هذه االجتماعي
اجلرائم و�إ�صدار ت�شريع خا�ص بها وعدم االكتفاء  -٤االع�ل�ان الدوري واملكثف ع���ن م�صري وعقوبة
بالعقوب���ة املن�صو����ص عليها يف قان���ون العقوبات املبت���ز كي يكون ع�ب�رة لغريه وللحد م���ن التالعب
العراق���ي رق���م  111ل�سن���ة  1969والت�أكي���د عل���ى ب�سمعة الآخرين واقتحام خ�صو�صياتهم.
تطوي���ر �أ�ساليب البحث عن اجلن���اة خلطورة هذه  -٥جتنب قبول طلبات ال�صداقة من قبل �أ�شخا�ص
اجلرمية على املجتمع.
غري معروفني.
وقد عاجل���ت امل���ادة ( )452من قان���ون العقوبات -٦ ،ع���دم ال���رد والتج���اوب مع اية حمادث���ة ترد من
مو�ض���وع االبت���زاز امل���ايل بالإ�ضاف���ة �إىل االبتزاز م�صدر غري معروف.
الإلكرتوين.
 -٧جتنب م�شاركة معلوماتك ال�شخ�صية يف ف�ضاء
الإنرتنت.
االبتزاز وكورونا
 -٨رف����ض �إقامة حمادثات الفيديو مع �أي �شخ�ص،
و ات�ض���ح  -بح�س���ب ج���دوع  -ان ظاه���رة االبتزاز ما مل تكن تربطك به �صلة وثيقة.
االلك�ت�روين ق���د ازدادت بالفع���ل يف ف�ت�رة التباعد  -٩ع���دم االجن���ذاب لل�ص���ور اجلميل���ة واملغري���ة،
االجتماع���ي و احلظر الت���ي اوجبت على الكثريين والت�أكد من �شخ�صية املر�سل.
املك���وث يف املن���ازل والتعام���ل م���ع االجه���زة  -١٠ع���دم ال�ضغ���ط عل���ى رواب���ط جمهول���ة وفيها
االلكرتوني���ة بكثافة ،وذلك لوجود وقت فراغ كثري مغريات جتذب ال�شخ�ص بدافع غريزي.
 -١١ت�سجي���ل اخل���روج م���ن الربام���ج عن���د الغلق
وخا�صة برنامج التلغرام.
 -١٢عن���د التعر����ض لعملي���ة ابت���زاز يج���ب ع���دم
التوا�صل مع ال�شخ�ص املبتز ،و ان كانت ال�ضغوط
�شدي���دة و قا�سي���ة ،وعدم حتويل �أي���ة مبالغ مالية،
�أو الإف�ص���اح عن رقم بطاقة البنك او ار�سال بطاقة
الرات���ب او و�ضع���ه يف املواق���ع الإلكرتونية ،كذلك
جتنب امل�شادات مع املبتز وعدم تهديده بال�شرطة،
ويت���م بالإب�ل�اغ عند وق���وع احلادث���ة مبا�شرة لدى
اجلهات املخت�صة.
 -١٣ع���دم الدخ���ول يف جمموع���ات غ�ي�ر معروف���ة
وعدم املوافقة على �صداقات جمهولة.
الظاهرة في القانون العراقي

و حول عقوبة ن�شر ال�صور ال�شخ�صية او العائلية
عل���ى مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي او �ص���ور
منا�سب���ات او حفالت او التهدي���د بن�شرها لت�شويه
ال�سمع���ة ،ا�ش���ار املحامي و اخلب�ي�ر القانوين علي
الالم���ي يف حديث���ه لـ(امل���دى) قائال :عال���ج امل�شرع
العراق���ي هذه اجلرمي���ة يف امل���ادة  1/433جرائم
ال�س���ب والقذف وهو ا�سناد واقعة معينة اىل الغري
ب�إح���دى ط���رق العالني���ة م���ن �ش�أنها ل���و �صحت ان
توج���ب عقاب من ا�سندت اليه او احتقاره عند اهل
وطنه حيث يعاق���ب باحلب�س و الغرامة او ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
وبدالل���ة امل���ادة  434ال�س���ب م���ن رم���ي الغ�ي�ر مبا
يخد�ش �شرف���ه او اعتباره او يج���رح �شعوره وان
مل يت�ضمن ذلك ا�سناد واقعة معينة.
وا�ستط���رد بالقول :اما التهديد بن�ش���ر ال�صور فقد
ن�ص���ت امل���ادة  430يعاق���ب بال�سج���ن م���دة ال تزيد
عل���ى � 7سن���وات او باحلب����س كل م���ن ه���دد �آخ���ر
ب�أ�سن���اد امور خاد�ش���ة بال�ش���رف او اف�شائها وكان
ذل���ك م�صحوبا بطل���ب او تكليف ب�أم���ر او االمتناع
ع���ن فعل مق�ص���ود ،ان���ه ال يجوز حتري���ك الدعوى
اجلزائي���ة اال م���ن املجني عليه او م���ن يقوم مقامه
قانونا.
يف ح�ي�ن ت���رى احلقوقي���ة و النا�شط���ة يف حق���وق
امل���ر�أة ال�سي���دة اميان العزاوي انه عل���ى الرغم من
العقوبات املذكورة و التي تدين املبتز� ،أرى �أنه ال
ميكن للقانون وحده ،وال اجلهات الر�سمية وحدها
ان حتول دون حدوث جرمية االبتزاز الإلكرتوين
ب�شكل كامل ،وبن�سب���ة مئة يف املئة ،حيث يتوجب
عل���ى ال�شخ����ص �أن يحاف���ظ على معلومات���ه وعلى
بيانات���ه قدر امل�ستطاع ،حت���ى ال يكون عر�ضة لهذه
الأفعال امل�شينة ،مع �ض���رورة الإبالغ الفوري عند
التعر����ض لأي���ة م�ضايق���ات على الإنرتن���ت حتى ال
ت�س���وء الأمور ،فهناك جرائم قت���ل و�سرقة وخطف
تب���د�أ من خ�ل�ال مغامرة على الإنرتن���ت ،ولهذا ف�إن
احلر����ص مطلوب يف كل احلاالت ومع �أي �شخ�ص
افرتا�ضي على الإنرتنت.

إعالنات

العدد ( )4898ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء (� )16آذار 2021
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net
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REPUBLIC OF IRAQ / MINISTRY OF OIL
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STATE COMPANY
العدد3501 :
التاريخ2021/3/4 :

�إىل :ال�سادة �أ�صحاب ال�شركات واملجهزين

م �( /إعالن املناق�صة  / 3جتهيز / 2021 /ت�شغيلي  /خمزنية) للمرة الثانية  /29جتهيز � 2020 /سابق ًا

يس��ر (ش��ركة احلفر العراقية /ش��ركة عامة) بدع��وة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي
اخلب��رة لتقدمي عطاءاتهم لتجهي��ز ( ) Different Hoses and Fittingمختلفة املواصفات
والكميات والقياس��ات ومن منش��أ إيطالي ،املاني ،الواليات املتحدة االمريكية ( )USAمع
تقدمي ش��هادة منشأ مصادقة وحس��ب الضوابط واملواد واصلة إلى مخازن الشركة في
البصرة  /البرجسية لفترة جتهيز ( )100مائة يوم اعتبارا ً من تاريخ توقيع العقد.
أ) مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال
(الهيئة التجارية  /قس��م العقود اللوجس��تية  /ش��عبة عقود التجهي��ز احمللي الطابق
االرضي في مقر ش��ركة احلفر العراقية في البصرة – البرجسية) خالل ايام وأوقات الدوام
الرسمي.
 -2متطلب��ات التأهيل املطلوبة( :هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لس��نة 2021
أو شهادة تأسيس الش��ركة وعقد تأسيس الشركة ،كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة
العامة للضرائب لعام  2021معنون على شركة احلفر العراقية ،إجازة ممارسة املهنة).
 -3بإم��كان مقدم��ي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تق��دمي طلب حتريري إلى
الهيئة التجارية  /قس��م العقود اللوجس��تية /ش��عبة عقود التجهي��ز احمللي وبعد دفع
قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة ( )100.000مائة ألف دينار.
 -4آخر موعد لتس��ليم العطاءات الى العنوان االتي ( ش��ركة احلفر العراقية – البصرة –
البرجس��ية – مقرر جلنة فتح العطاءات) في املوعد احملدد (تغلق املناقصة الساعة احلادية
عش��ر صباحا ً من يوم االثنني املص��ادف  2021/4/5وفي حالة مصادف��ة يوم الغلق عطلة
رس��مية يكون يوم ال��دوام التالي للعطلة موع��دا ً للغلق ويكون موع��د فتح العطاءات
بنف��س الي��وم احمل��دد لغلق املناقص��ة) العط��اءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح
العط��اءات بحض��ور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور ف��ي العنوان اآلتي
(مقر الشركة  /جلنة فتح العطاءات  /البصرة  /البرجسية) في الزمان والتاريخ ( الساعة
احلادية عشر صباحا ً من يوم االثنني املصادف .)2021/4/5

 -5آخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم اخلميس املصادف .2021/4/1
 -6يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
 -7يتم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفس��ارات املش��اركني ي��وم االحد املصادف
 2021/3/28وفي حالة وجود اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عشرة أيام من تاريخ غلق
املناقصة اعاله.
 -8الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة ( )225.983.000مائتان وخمس��ة وعش��رون
مليون وتسعمائة وثالثة وثمانون ألف دينار عراقي فقط.
 -9مدة نفاذ العطاءات ( 90تسعون يوماً) من تاريخ غلق املناقصة.
 -10يقوم مقدم العطاء بدفع تأمينات اولية قدرها ( )6.779.500س��تة ماليني وسبعمائة
وتس��عة وسبعون ألف وخمس��مائة دينار عراقي مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان او
سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق على ان يكون نافذ ملدة  28يوما ً من انتهاء
مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات األولية.
 -11يتم التقدمي على املناقصة من قبل اجملهز أو املدير املفوض للشركة أو احد املؤسسني
للش��ركة أو الوكيل القانوني ومبوجب وكالة معتمدة وتقدمي ما يثبت ذلك إلى القس��م
املعني بجميع مستندات املناقصة.
 -12في حالة الش��ركات االجنبية الراغبة باالش��تراك باملناقصة تقدمي اوراق تأسيس��ها
إضافة إلى تخويل مصدق من اجلهات العراقية في بلد تأسيس الشركة .
 -13يت��م اس��تبعاد العط��اء الذي لم ترف��ق به معايي��ر التأهيل املطلوب��ة مبوجب وثائق
املناقصة.
املوقع االلكتروني للشركة:
البريد االلكتروني للهيأة التجاريةcontracts.south@idc.gov.iq :

عـ /املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة

(�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود – �إعالن مناق�صة عامة حملية)
تعلن شركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن إعالن (مناقصة عامة
محلية) وحس��ب التفاصيل املبينة في اجلدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ .فعلى
الراغبني باالش��تراك من الش��ركات املتخصصة ممن تتوفر فيهم الش��روط القانونية املذك��ورة في ادناه
مراجعة مقر ش��ركتنا في بيجي – مصفى الصمود  ،اعتبارا ً من تاريخ نش��ر اإلعالن الس��تالم نسخة من
ج��دول املواصف��ات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ ق��دره ( )100.000فقط مائة ألف دينار عراقي
غير قابلة للرد إال في حال الغاء املناقصة أو تغيير أس��لوب تنفيذها على ان يتم تس��ليم العطاء بظرف
مغل��ق في أو قبل الس��اعة الواحدة ظهرا ً ليوم االثنني املواف��ق  2021/4/19وفي حالة مصادفة يوم الغلق
عطلة رس��مية أو حظرا ً للتجوال من قبل اجلهات الرس��مية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رسمي
يل��ي تاريخ العطلة أو احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نش��ر اإلعالن والرس��وم القانونية،
علما ً أنه س��يتم عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفس��ارات في متام الساعة العاشرة من صباح يوم
االثنني املوافق  2021/4/12في نفس مكان القطع.
ت

رقم
املناق�صة

مو�ضوع
املناق�صة

1

2021/17
ميزانية
تشغيلية

تأهيل
مسقف
خاص
لسيارات
ومعدات
قسم
الهندسة
املدنية

عدد
مرات
الإعالن

للمرة
االولى

الكلفة التخمينية

()375.000.000
ثالثمائة وخمسة
وسبعون مليون دينار
عراقي

�أو ً
ال :امل�ستم�سكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:

مدة
التنفيذ

/ 180
يوم

الهوية
املطلوبة

هوية
شركة
ميكانيك
نافذة لعام
2021

مبلغ الت�أمينات
الأولية

( )7.500.000سبعة
ماليني وخمسمائة
ألف دينار عراقي

 -1هوية الش��ركة (انش��ائية) نافذة لعام  2021مع ارفاق (شهادة تأسيس – إجازة ممارسة مهنة – عقد التأسيس
– النظام الداخلي للشركة).
 -2التأمينات األولية حس��ب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على ش��كل صك مصدق ممغنط أو خطاب ضمان صادر
من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي الش��مال على
أال يك��ون ضم��ن املصارف احملظور التعامل معها واملبينة في القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة
التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند س��حب مقدم العطاء لعطائه خالل
فت��رة نف��اذه وبعد غلق املناقصة أو رفض التصحيح على اخطاءه احلس��ابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات
القانونية .
 -3جلب كتاب عدم ممانعة من االش��تراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام ( 2021تصوير
ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصراً) مع هوية ضريبية.
 -4اعمال مماثلة بالتنفيذ على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله (بظرف مغلق).
 -5وصل شراء وثائق املناقصة (األصلي).
 -6تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله باجراءات احلجب.
ثانياً :تعتبر الشروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ً ال يتجزأ من العقد:
 -1يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض.
 -2يكون التنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ في جدول املواصفات أو الكميات.
 -3يعتبر العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي حتفظ يرد على فترة نفاذية العطاء.
 -4شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
 -5يكون التس��عير بالدينار العراقي حصرا ً ويتم تثبيت األس��عار رقما ً وكتابة (طباعة الكترونية أو باملداد) على
جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من احلك والشطب وختمها ومصادقتها على جميع الصفحات
ويعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما ً كما يعول على سعر الوحدة في حالة
عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -6ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها.

 -7ال يجوز ملنتس��بي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتحمل
اخملالف التبعات القانونية.
 -8ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
 -9تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى.
 -10ال يجوز مطلقا ً بيع العقد أو التنازل عنه إلى ش��خص آخر وفي حالة ثبوت ذلك يعد ناكال ً وتتخذ اإلجراءات
القانونية بحقه.
 -11يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -12العق��د خاض��ع للضريبة وكافة الرس��وم القانونية وقان��ون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لس��نة 1977
والقوانني العراقية النافذة.
 -13يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة
والوثائق القياسية.
 -14يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حس��ن التنفيذ بنس��بة ( )%5من مبلغ اإلحالة تغطي كامل
مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على ش��كل خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو
مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر شركة مصافي الشمال (ش.ع).
 -15على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
 -16يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا ً وال يجوز التفاوض عليه.
 -17املفاضلة واالحالة س��تكون وفق تعليم��ات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لس��نة  2014املعدلة والوثائق
القياس��ية ومعايير التأهيل املرفقة طيا ً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االس��تثناء
املمن��وح لش��ركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنس��بة اكثر من ( )%20عن الكلف��ة التخمينية إذا كانت
العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسنة .2019
 -18لشركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل أي تبعات مالية
أو قانونية .
 -19لشركات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن ( )%10عند حتقق القيمة املضافة البالغة ()%20
للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط
اخلاص بالشركات العامة املصنعة استنادا ً إلى املادة ( )3من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية.
 -20يتم صرف املس��تحقات للش��ركة احملال بعهدتها املناقصة على حس��اب ( )I BANحس��ب نظام املدفوعات
العراقي .
 -21يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.
 -22للجن��ة دراس��ة وحتلي��ل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األس��عار أو حك أو ش��طب أو
تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 -23يكون القطع واالش��تراك باملناقصة في كافة أيام األس��بوع (أيام الدوام الرس��مي) من الس��اعة التاس��عة
صباحا ً ولغاية الساعة الواحدة ظهر واعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن.
 -24بإمكان كافة املش��تركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الس��اعة التاس��عة
صباح من يوم الثالثاء املوافق  2021/4/20في مقر شركتنا في بيجي  -مصفى الصمود.
 -25ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -26تدفع املس��تحقات بعد التنفيذ بالكامل على شكل ذرعات ومطابقتها من قبل شركتنا حسب املواصفات
والكميات الواردة بجدول الكميات.
 -27ال��زام ش��ركات القطاع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية اس��تنادا ً إلى كت��اب وزارة التخطيط  /دائرة العقود
احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 /7 /في . 2019/8/6
 -28لالطالع على الشروط اخلاصة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع شركتنا
على الشبكة العاملية (. )/https://nrc.oil.gov.iq
 -29يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 -30لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني (. )nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq

قا�سم عبد الرحمن ح�سني
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

ترجمات

العدد ( )4898ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء (� )16آذار 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

المدر�سة الم�ستن�صرية تنتظر �إدراجها �ضمن الئحة
اليون�سكو للتراث العالمي
 ترجمة :حامد �أحمد
للجامعة التي ت�ضم �أكرث من  80,000كتاب .
مدي ��ر عام ق�س ��م �صيانة وحفظ الآث ��ار يف وزارة
يع ��اين �ص ��رح مبن ��ى املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة الثقاف ��ة � ،أي ��اد حمم ��د حم ��زة  ،ق ��ال للمونيرت “
التاريخ ��ي يف بغ ��داد ال ��ذي �شي ��ده اخلليف ��ة لق ��د مت تر�شي ��ح املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة والق�صر
العبا�س ��ي امل�ستن�ص ��ر بالله ح ��وايل العام  1230العبا�س ��ي لإدراجهم ��ا يف الئح ��ة اليون�سك ��و
ميالدية م ��ن عوامل االندثار والرطوبة والتلوث التجريبية للإرث الثقايف الدويل وذلك منذ العام
البيئ ��ي ف�ض ًال ع ��ن التو�سع العم ��راين احل�ضري 2014
وق ��ال �إن �أعم ��ال التجدي ��د والرتميم ق ��د �أجريت
املتاخم له .
يف � 5شب ��اط املا�ض ��ي � ،أعلن ��ت وزارة الثقاف ��ة ب�أ�سلوب علم ��ي ووفق �شروط منظمة اليون�سكو
وال�سياح ��ة والآث ��ار عن انطالق م�ش ��روع ت�أهيل لتعزي ��ز فر�ص ��ة �إ�ضاف ��ة املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة
مبن ��ى املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة التاريخي التي مت لالئحة الدولية .
ت�أ�سي�سها يف العا�صمة بغداد خالل حقبة اخلالفة وفيما يتعلق بتفا�صيل �أعمال التطوير قال حمزة
العبا�سي ��ة يف الع ��ام  . 1230ال ��وزارة فن ��دت “ تركزت اجلهود على �إزالة خطر املياه اجلوفية
الأخب ��ار ع ��ن القي ��ام ب�أعمال ترمي ��م وجتديد يف الت ��ي تهدد هي ��كل املبنى  .و�إن م�ست ��وى ماء نهر
املبن ��ى التاريخي الذي قد يلح ��ق ال�ضرر بالقيمة دجل ��ة املح ��اذي لل�ساحة اخللفي ��ة للمدر�سة ي�ؤثر
التاريخية للهيكل .
عل ��ى الأ�س� ��س  ،خ�صو�ص ًا عندم ��ا يكون م�ستوى
وكان ��ت �ص ��ور ق ��د انت�شرت م�ؤخ ��ر ًا تظه ��ر فيها املاء عالي ًا ».
�أربعة �أنابي ��ب ت�صريف مياه قد اخرتقت اجلدار نف ��ى حمزة م ��ا مت ن�شره يف و�سائ ��ل االعالم عن
اخلارج ��ي للمجم ��ع املط ��ل عل ��ى نهر دجل ��ة وما تغي�ي�رات يف املبن ��ى الأ�صلي للمدر�س ��ة  ،م�ؤكد ًا
يحيط باملدر�س ��ة امل�ستن�صرية من اخللف  .يبدو ب ��ان جمي ��ع الأعم ��ال يف التفا�صي ��ل الدقيق ��ة
مبن ��ى املدر�س ��ة خمتفي ًا وغري منظ ��ور يف رواق ت�ضمن ��ت ا�ستخ ��دام نف� ��س امل ��واد الأ�صلي ��ة م ��ع
حم ��اط بدكاك�ي�ن خمتلف ��ة االرتفاع ��ات و�أ�سواق توثي ��ق كل عملي ��ات التطوي ��ر لتحدي ��د الأجزاء
ذات �أزق ��ة �ضيقة  ،م ��ن �أ�شهرها �س ��وق اخلفافني الأ�صلية من الأجزاء اجلديدة .
وال�صفارين .
و�أ�شار حمزة اىل �أن �آخر عملية �صيانة للمدر�سة
تع ��د املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة واح ��دة م ��ن �أق ��دم كان ��ت يف الع ��ام � 2013ضم ��ن نط ��اق م�ش ��روع
اجلامع ��ات يف الع ��امل  ،و�أح ��د �أعظ ��م اجن ��ازات بغ ��داد عا�صمة الثقاف ��ة العربية  .و�أك ��د بقوله “
احل�ض ��ارة الإ�سالمية  .كانت تدر�س يف اجلامعة عملي ��ة ال�صيانة اجلدي ��دة يج ��ري تنفيذها وفق
عل ��وم الق ��ر�آن والط ��ب والريا�ضيات عل ��ى �أيدي ج ��دول زمني �أعدته مديرية �صيانة وحفظ الآثار
�أه ��م م�شاي ��خ وعلم ��اء الع ��راق وب�ل�اد ال�ش ��ام  ، .والتي ت�شتمل عل ��ى ال�ساحة الداخلية وال�سقف
وكان ي�سم ��ح للطالب النابغ�ي�ن فقط من الدخول والنقو�ش والأبواب وال�شبابيك و�شبكة ت�صريف

مياه الأمطار وال�سياج اخلارجي  .وت�شتمل هذه
العملية �أي�ض� � ًا على ت�أهيل �شبك ��ة �إ�ضاءة ليزرية
ومعاجل ��ة ت�سرب املياه يف الهيكل و�إيقاف زحف
الرطوبة اىل الأ�س�س .
وب نّ
�ّي� ب ��ان التل ��وث البيئ ��ي الناج ��م ع ��ن عوادم
ال�سي ��ارات يع ��د م ��ن �أك�ث�ر املخاط ��ر الت ��ي تهدد
املدر�سة يف الوقت احلا�ضر  .وقال �إن “ املدر�سة
تق ��ع يف منطق ��ة مزدحم ��ة مب ��رور ال�سي ��ارات ،
ويب ��دو �أن املجمع مفقود و�س ��ط فو�ضى جتارية
عارم ��ة مع وج ��ود حم ��ال جتارية تخف ��ي القيمة
احلقيقية للمبنى املعماري التاريخي .
و�أك ��د حم ��زة ب ��ان ال ��وزارة �ستناق� ��ش ح ��االت
التق�ص�ي�ر يف حتويل املدر�س ��ة اىل معلم �سياحي
وثقايف .
وتت�أل ��ف املدر�س ��ة امل�ستن�صرية م ��ن مبنى مربع
ال�ش ��كل ويف الو�س ��ط �ساح ��ة كب�ي�رة ت� ��ؤدي اىل
�أروق ��ة مت�صل ��ة نح ��و م ��ا يق ��ارب م ��ن  80غرف ��ة
جانبي ��ة حماط ��ة ب�أقوا�س  .كان ��ت ت�ستخدم هذه
الغ ��رف يف العه ��د العبا�س ��ي ك�صف ��وف مدر�سية
ولها نوافذ الغرا�ض التهوية .
حماف ��ظ بغ ��داد ال�ساب ��ق � ،صالح عب ��د الرزاق ،
ق ��ال �إن املدر�س ��ة �أهملت خالل العه ��د العثماين
وا�ستخدم ��ت مق ��ر ًا لق�س ��م الكم ��ارك  .كث�ي�ر من
معامله ��ا وزخارفه ��ا والكتاب ��ات عل ��ى جدرانه ��ا
و�أبوابه ��ا ق ��د ُفق ��دت  .وا�ستعادت دائ ��رة الآثار
ملكي ��ة املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة يف الع ��ام 1940
و�سعت اىل �إعادة ت�أهيلها .
وق ��ال عبد ال ��رزاق �إن �أول عملي ��ة �صيانة جرت
فيه ��ا ع ��ام  1960ومت الرتكي ��ز فيه ��ا عل ��ى حل
م�شكلة املياه اجلوفية حيث كان م�ستوى �ساحة

املدر�س ��ة �أدن ��ى من م�ست ��وى ال�س ��وق املجاور .
ومت �إع ��ادة ت�أهي ��ل ال�ساحة با�ستخ ��دام احلجر
الأ�صف ��ر  .و�أثن ��اء الغزو االمريك ��ي للعراق عام
 2003تعر�ضت املدر�سة لعمليات نهب وتخريب
 .يف ع ��ام  2005زار وفد من اليون�سكو وبعثة
الأمم املتح ��دة اليونام ��ي الع ��راق لالطالع على
الأو�ضاع .
غي ��ث �سامل � ،أ�ستاذ جامعي يف التاريخ القدمي ،
قال �إن املدر�سة كان ��ت مدرجة يف الئحة الرتاث
ال ��دويل كمرك ��ز تاريخ ��ي لبغداد الت ��ي حتتوي
ع ��دة مواقع  .ويتوقع �س ��امل �أن تلتحق املدر�سة
امل�ستن�صري ��ة بنج ��اح �ضم ��ن الئح ��ة ال�ت�راث
ال ��دويل لليون�سك ��و بع ��د االنته ��اء م ��ن �أعم ��ال
ال�صيان ��ة والت�أهي ��ل  .واك ��د للموني�ت�ر بقوله “
املعل ��م الثق ��ايف ه ��ذا يحم ��ل �أرث� � ًا ديني� � ًا يروي
تاري ��خ املدار� ��س اال�سالمي ��ة الت ��ي كان ��ت فيه ��ا
قب ��ل  798عام� � ًا م�ض ��ت � ،أي يف حقب ��ة اخلليفة
العبا�سي امل�ستن�صر بالله الذي بنى املدر�سة من
حجر فخاري ».
رئي�س ��ة جلن ��ة الثقاف ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار يف
الربمل ��ان � ،سمي ��ة الغ�ل�اب  ،قالت “ هن ��اك ت�أكيد
�ضم ��ن ال�سيا�س ��ة الوطني ��ة على حتقي ��ق جميع
الظروف ل�ضم ��ان �إدراج املدر�س ��ة امل�ستن�صرية
ومواق ��ع مر�شح ��ة �أخ ��رى يف الئح ��ة ال�ت�راث
ال ��دويل لليون�سك ��و  .ودعت اللجن ��ة اىل توفري
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة ال�ضروري ��ة والإ�سن ��اد
اللوج�ست ��ي وب ��ذل كل اجله ��ود املمكن ��ة ملن ��ع
حدوث �أي �ضرر للمع ��امل التاريخية التي توثق
تاري ��خ �إرث امل�سلم�ي�ن  .وله ��ذا ال�سب ��ب ت�سعى
اللجن ��ة ل�ضمان �إج ��راء �أن تكون جمي ��ع �أعمال
ال�صيان ��ة م�ستندة على نهج علم ��ي ومهني وفق ًا
لل�شروط واملوا�صفات الدولية ».
طارق حرب  ،قان ��وين وباحث يف تاريخ بغداد
 ،يعتقد ب ��ان �أعمال ال�صيان ��ة ال�سابقة للمدر�سة
ق ��د عمل ��ت عل ��ى �إخف ��اء مع ��امل العه ��د العبا�سي
و�أ�سلوب ��ه املعم ��اري  .و�أ�ض ��اف بقول ��ه “
التجاوزات وتو�س ��ع العمران املدين م�ستمران
بتهديد املدر�سة  ”.م�شري ًا اىل �أن احلكام املغول
الذي ��ن احتل ��وا بغ ��داد يف الع ��ام  1258كان ��وا
عندم ��ا ي�أتون لبغ ��داد يعم ��دون لل�صالة يف هذا
ال�صرح التاريخي قبل الذهاب ملقرات احلكم .
رغ ��م �أن موقع املدر�سة امل�ستن�صرية هو يف قلب
منطقة جتاري ��ة يف بغداد  ،والذي قد ي�ؤثر على
قيمته ��ا الرتاثية  ،ف�إنه قد يكون يف �صاحلها �إذا
م ��ا كان هناك تخطي ��ط جيد  .قد يت ��م تطوير ما
ح ��ول املجمع وحتويل ��ه اىل م�ش ��روع ا�ستثمار
�سياحي وثقايف نافع وملتقى للفنون  .املدر�سة
نف�سه ��ا قد تتحول اىل متحف تاريخي يظهر فيه
�أجمل �أزمنة بغداد .
عن املونيرت

منظمة الهجرة الدولية  :الحاجة لحلول
م�ستدامة لم�شكلة النزوح المزمنة في العراق

 ترجمة :املدى
ذكرت منظم ��ة الهجرة الدولية  IOMيف تقرير جديد �صدر
عنه ��ا ه ��ذا الأ�سبوع �أنه يف الوقت ال ��ذي �أ�صبحت فيه �أزمة
الن ��زوح داخ ��ل الع ��راق مع�ضل ��ة مزمن ��ة على نح ��و متزايد
بالن�سب ��ة للمهجرين حملي ًا  ،فان هن ��اك حاجة لإجراء بحث
�إ�ض ��ايف لفه ��م و�إدراك م�سبباته ��ا مع طرح حل ��ول م�ستدامة
كامنة ب�ش�أنها .
وتبنت وح ��دة ر�صد حركة النازحني التابعة ملنظمة الهجرة
الدولية يف الأمم املتح ��دة (  ) IOM DTMتنفيذ م�شروع
البح ��ث ه ��ذا املو�سوم حت ��ت عن ��وان “ الن ��زوح املدين يف
الع ��راق  « Urban Displacement in Iraqم ��ع اله ��دف
الأويل بالتخطي ��ط املبن ��ي على الأدلة للم�ساع ��دة الإن�سانية
والتوا�ص ��ل م ��ع احلكوم ��ة العراقي ��ة لال�ستجاب ��ة مل�شكل ��ة
الن ��زوح املزمن ��ة يف ه ��ذه املرحل ��ة � .سيف�صّ ل ه ��ذا التقرير
النتائج امل�ستح�صل عليها من املراكز املدنية للنازحني �ضمن
الع ��راق الف ��درايل والت ��ي ت�شتمل عل ��ى مناط ��ق �أبوغريب
وبعقوب ��ة ودهوك و�أربيل وكركوك وتكريت وطوزخرماتو
مواز بالن�سبة ملراكز مدنية
وزاخ ��و  .و�سيكون هناك تقرير ٍ
مت تقييمها يف �إقليم كرد�ستان .
بينما بقيت �أعداد �أف ��راد العوائل املهجرة م�ستقرة يف املدن
الك�ب�رى يف الع ��راق للفرتة ماب�ي�ن �آب  2019و �آب ، 2020
فان �أبوغريب وتكريت وطوز خرماتو �شهدت تناق�ص ًا مهم ًا
يف تعداد النازحني فيها .
ووج ��د التقرير �أن ما يزي ��د على  % 25من العوائل املهجرة
يف �أب ��و غريب وكركوك  ،تكون الن�ساء هي املعيلة لها  ،و�إن
 % 20م ��ن ه ��ذه العوائل الت ��ي تقودها ن�ساء �أم ��ا �أن تكون
امل ��ر�أة عازبة �أو �أرملة �أو مطلق ��ة  .و�إن خم�س من �ست مدن
فدرالي ��ة مت تقييمها يف العراق تت�ضم ��ن  % 10من العوائل
النازحة التي تعيلها امر�أة .
وذكر التقري ��ر �أن �أقل من ن�صف العوائل املهجرة لها م�صدر
م ��ايل م�ستق ��ر يف ثالث مدن م ��ن بني �س ��ت  ،وبالتحديد يف
كرك ��وك و�أبوغريب واملو�صل  .يف ح�ي�ن هناك م�صدر مايل
لعوائل نازحة يف �أبو غريب وطوز خرماتو وكركوك يت�أتى
م ��ن �أجور عمل يومي يف القطاع اخلا�ص وي�شكل ذلك ن�سبة
 % 6 - 2من جمموع العوائل النازحة .
وب� نّ�ّي� التقرير �أن كل من منطقة �أبوغريب وحمافظة كركوك
ت�ضمان الن�سب ��ة الأعلى من العوائ ��ل النازحة املعتمدة على
املعون ��ات والت ��ي تت�ش ��كل �أعداد كث�ي�رة من الأطف ��ال وكبار
ال�س ��ن  .وت�سجل هذه املدينت�ي�ن الن�سبة الأق ��ل من العوائل
النازح ��ة املتمكنة م ��ن احل�صول عل ��ى احتياج ��ات �أ�سا�سية
 ،حت ��ى ل ��و كان م ��ن يت ��وىل رعاية ه ��ذه العوائل م ��ن الذين

فقدان هوية

�إع��ل��ان�����ات

+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
�شركة �أور العامة

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF INDUSTRY AND MINERALS
UR STATE COMPANY

م /ملحق �إعالن

تعلن شركة أور العامة بتمديد موعد غلق إعالن املناقصة االستيرادية
 /6م  /أ 2021 /ليك��ون ف��ي يوم  2021/3/24بدال ً م��ن  2021/3/17فعلى
الراغبني باالشتراك في املناقصة أعاله مراعاة ذلك.
مع التقدير

Appendix of advertisement

UR state company declare that of extending date of advertisement
tender NO. 6 /T/ U/ 2021 to be in 24 /03 /2021. Instead of 17 /03/
2021. Please takin this information into your consideration.
With Best Regards
املدير العام

فق��دت من��ي الهوي��ة
الص��ادرة م��ن وزارة
الكهرب��اء  /مديري��ة
كهرباء الكرخ  /قس��م
الش��ؤون اإلدارية باسم
(إبراهيم ش��يال عباس)
يرج��ى عل��ى م��ن يعثر
عليه��ا تس��ليمها إلى
جهة اإلصدار..
مع التقدير

يعمل ��ون �أكرث م ��ن �أي مدينة �أخ ��رى  .هذا الأم ��ر ي�شري اىل
حتدي ��ات �أزمة الن ��زوح املزمنة حيث تك ��ون م�صادر متويل
ه ��ذه العوائل غري كافي ��ة لتلبية احتياج ��ات الأطفال الق�صّ ر
وكذلك ن�سبة املواليد املتزايدة يف �أماكن النزوح .
�أم ��ا الرعاي ��ة ال�صحي ��ة فه ��ي م ��ن ب�ي�ن �أعل ��ى االحتياج ��ات
املطلوبة لل�سكان النازح�ي�ن يف جميع املدن  ،وهي �ضرورة
قد تكون �أ�صبحت �أكرث احتياج ًا ب�سبب تف�شي وباء كورونا
كوفيد – � ، 19أكرث احلاالت �سوء ًا كانت يف تكريت حيث �إن
 % 50م ��ن تعداد ال�سكان النازح�ي�ن فيها ذكروا بان الرعاية
ال�صحية هي من بني ثالثة �أهم احتياجات لهم .
امل� ��أوى ما يزال ي�شكل قلق كبري م ��ن ناحيتني مهمتني  .ثلث
العوائ ��ل النازح ��ة يف بعقوب ��ة وطوزخرمات ��و و�أبو غريب
ذك ��روا بحاجتهم مل� ��أوى جديد ك�أح ��د �أولوياته ��م  .وب�شكل
م�شابه �أعرب عدد كبري من عوائل يف تكريت وطوزخرماتو
واملو�ص ��ل ع ��ن حاجته ��م لإ�ص�ل�اح وترمي ��م م�ساكنه ��م يف
مناطقه ��م الأ�صلي ��ة  ،وكان �أغلبه ��م ق ��د اع ��رب ع ��ن رغبتهم
بالعودة .
و�أظه ��ر التقري ��ر �أي�ض ًا بان الغ ��ذاء كان من �أه ��م احتياجات
عدد كبري من عوائل نازحة يف كركوك وتكريت �أكرث من �أي
مدن �أخرى  ،ما يق ��ارب من ن�صف العوائل النازحة يف هذه
امل ��دن  .وكمقارن ��ة بني ما ن�سبته  % 6م ��ن العوائل النازحة
يف املو�صل على �أن الغذاء هو من بني �أهم ثالثة احتياجات
لديهم .
نازح ��ون يف مناط ��ق خمتلفة من الع ��راق �أعرب ��وا عن عدم
�شعورهم بالأم ��ن مقارنة بنازحي منطق ��ة اقليم كرد�ستان .
و�أدنى معدل �شع ��ور بالأمن كان من �أعرب به نازحو منطقة
بعقوب ��ة حيث �أعرب  43%منهم عن عدم �شعورهم بالأمن
ب�ش ��كل كام ��ل  ،ف�ض�ل� ًا عن  % 33م ��ن العوائ ��ل النازحة يف
طوزخرماتو .
ن�سب ��ة عالي ��ة م ��ن نازح ��ي منطق ��ة طوزخرمات ��و وتكري ��ت
واملو�ص ��ل �أعربوا عن نيتهم بالرجوع اىل مناطق �سكناهم .
وعلى الرغم من �إبداء ن�سبة عالية من العوائل النازحة رغبة
بالع ��ودة فان هن ��اك عوائق ت�ؤثر على ه ��ذا القرار  .من هذه
العوائ ��ق هو االفتق ��ار اىل املوارد املالي ��ة  ،و�أعربت عوائل
نازح ��ة يف طوزخرمات ��و وبعقوبة وتكري ��ت بكرثة عن هذا
العائق .
وا�ستنت ��ج التقرير بان العوائ ��ل النازحة الراغب ��ة بالعودة
هي التي تتمتع بو�سائل متويلية �أكرث من العوائل الباقية ،
وهو على ما يبدو عامل مهم ي�شري اىل �أن الو�ضع املايل هو
ما ي�شجع للمحاولة بالعودة �أكرث مما هو م�ؤ�شر على �ضعف
العائلة االقت�صادي .
عن موقع رليف ويب

�إعـــالن

تعل��ن الش��ركة العام��ة لتس��ويق االدوية
واملس��تلزمات الطبية عن إعالن ملحق رقم
( )2للمناقص��ة ( )Med – 6 – 2020 - Cوالذي
يتضمن الغاء املناقصة آنفا ً والذي مت اإلعالن
عنها على موقعنا www.kimadia.iq

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف م .ال�صدر 1/

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف م .ال�صدر 1/

التسلسل أو رقم القطعة  4( 1782 / 4 :وزيرية)
اجلنس :دار
النوع :ملك صرف
رقم الباب3 / 16 / 11 :
املش��تمالت :دار حتتوي على غرفتني وه��ول ومطبخ وصحيات في الطاب��ق األرضي البناء
مسلح وغرفتني في الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف شيلمان يقع على شارع
جتاري حديث.
الشاغل :الراهن
مقدار املبيع :متام العقار
س��تبيع دائرة التسجيل العقاري في (م .الصدر )1/باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله
العائد للراهن (شبوط سلمان عليوي) لقاء طلب الدائن املرتهن (مصرف الرافدين) والبالغ
( )8.342.000ملي��ون دينارا ً فعلى الراغب في االش��تراك فيها مراجع��ة هذه الدائرة خالل
( )30يوم��ا ً اعتب��ارا ً من اليوم التالي لتاريخ نش��ر هذا االعالن مس��تصحبا ً معه تأمينات
قانوني��ة نقدية أو كفالة مصرفي��ة ال تقل عن  %10من القيمة املق��درة للمبيع البالغة
( )170.000.000مليون دينارا ً وان املزايدة ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخير.

التسلسل أو رقم القطعة  4( 40710 / 4 :وزيرية)
اجلنس :دارين
النوع :ملك صرف
رقم الباب49 / 14 / 35 :
املساحة144 :م2
املشتمالت :دار حتتوي على غرفة وهول ومطبخ وصحيات في الطابق األرضي وبيتونة في
الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف شيلمان.
الشاغل :الراهن
مقدار املبيع :على حصة زين العابدين عبد احلسني فليح
س��تبيع دائرة التس��جيل العقاري في (م .الصدر )1/باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله
العائد للراهن (زين العابدين عبد احلسني فليح) لقاء طلب الدائن املرتهن (مصرف الرافدين)
والبال��غ ( )625.000ألف دينارا ً فعلى الراغب في االش��تراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية
نقدية أو كفالة مصرفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ()60.000.000
مليون دينارا ً وان املزايدة ستجري في الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخير.
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف م .ال�صدر1 /

�إعالن بيع عقار

مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف م .ال�صدر1 /

�إعالن بيع عقار

رياضة
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Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

الزوراء يبحث عن نقاط الحدود للبقاء في دائرة الكبار

 ال����ن����ج����ف ي���خ�������س���ر ج�����ه�����ود م���ح���م���د ك����ا�����ص����د ف������ي رح�����ل�����ة ال����ع����م����ارة
 بغداد  /حيدر مدلول

تختت ��م الي ��وم الثالث ��اء مناف�س ��ات اجلول ��ة
اخلام�س ��ة من مرحلة الإي ��اب يف دوري الكرة
املمت ��از ب�إجراء �أرب ��ع مواجه ��ات ملتهبة على
مالعب العا�صمة بغداد واملحافظات اجلنوبية
و�إقلي ��م كرد�ستان وف ��ق �إج ��راءات احرتازية
�صحّ ية ووقائية م�شدّدة بن ��ا ًء على التعليمات
وال�ضواب ��ط املوج ��ودة يف الربوتوك ��ول
الط ّب ��ي ال�شامل الذي و ّزعت ��ه جلنة امل�سابقات
يف الهيئ ��ة التطبيعية باحتاد ك ��رة القدم على
�إدارات الف ��رق الع�شري ��ن امل�شارك ��ة باملو�س ��م
احل ��ايل �إث ��ر اال�ستثن ��اء ال ��ذي ح�صل ��ت عليه
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة بع ��دم تعلي ��ق
الن�ش ��اط الك ��روي م ��ن اللجنة العلي ��ا لل�صحّ ة
وال�سالمة الوطني ��ة مبجل�س الوزراء ملكافحة
فايرو� ��س كورون ��ا (كوفي ��د )-19بع ��د ظهور
ال�سالل ��ة اجلدي ��دة يف البالد منذ ي ��وم الثالث
ع�ش ��ر من �شهر �شباط املا�ض ��ي التي رفعت من
مع� �دّل الإ�صاب ��ات الت ��ي و�صل ��ت اىل �أكرث من
� 758184شخ�ص� � ًا و 13751حال ��ة وفاة يف
�آخ ��ر �إح�صائية �صادرة من قبل وزارة ال�صحة
بالتعاون مع منظمة ال�صحّ ة العاملية .
الزوراء × الحدود

يبحث فري ��ق الزوراء راب ��ع الرتتيب بر�صيد
 41نقطة عن انتزاع نقاط �ضيفه فريق احلدود
التا�س ��ع ع�ش ��ر بر�صي ��د 19نقط ��ة يف اللق ��اء
ال ��ذي �سيحت�ضن ��ه ملعب ال�شع ��ب الدويل يف
ال�ساعة الثالثة وخم�س و�أربعني دقيقة ع�صر ًا
باعتباره الفر�صة الأخرية له يف البقاء �ضمن
دائرة الف ��رق الكبار الأوىل التي تتناف�س فيما
بينهما على لقب الدوري احلايل ،وال�سيما �أن
اخل�س ��ارة التي تل ّقاها من غرميهِ اللدود فريق
الق ��وة اجلوية املت�صدّر بهدفني مقابل ال �شيء
يف كال�سيك ��و الكرة العراقي ��ة الأخري �ساهمت
يف تراجع ��هِ اىل املرك ��ز الراب ��ع يف الرتتيب،
وهو م ��ا �أث ��ارت احلزن ل ��دى اجلماه�ي�ر بعد
الأداء الباه ��ت ال ��ذي ق ّدم ��ه جنوم ��ه قيا�س� � ًا
بال�سمع ��ة الكب�ي�رة والقاع ��دة ال�شعبي ��ة التي
ُ
يحظ ��ون به ��ا من ��ذ دخوله ��م ع� � ّ�ش النوار� ��س
وفت ��ح له ��م الطريق نحو ارت ��داء فانيلة �أ�سود
الرافدي ��ن مع امل ��درب ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو
كاتانيت� ��ش خ�ل�ال ت�صفيات ك�أ� ��س العامل لكرة
الق ��دم  2022بقط ��ر ،فيما تن�ش ��د �إدارة نادي
احل ��دود الريا�ضي من م ��درب فريقها الكروي
اجلدي ��د عمار ح�س�ي�ن والالعب�ي�ن التط ّلع اىل
�إحداث مفاج� ��أة مدوّ ية بالتغ ّلب على م�ضيّفهم

 بغداد  /املدى

لتك ��ون بداية الرحل ��ة اجلديدة نح ��و م�سرية
حتقي ��ق النتائ ��ج الإيجابي ��ة يف اجل ��والت
املتبقية من عُمر امل�سابقة �أم ًال يف عدم الهبوط
اىل دوري املظاليم .

وحي ��د ج ��اء ع ��ن طري ��ق املداف ��ع �إي ��اد �سدير
املنتق ��ل حديث ًا خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
الت ��ي مت �إغالقها ي ��وم الثام ��ن والع�شرين من
�شهر �شب ��اط املا�ضي قادم ًا م ��ن �صفوف فريق
ال�سماوة لكرة القدم .

ويواج ��ه فري ��ق �أربي ��ل الثالث ع�ش ��ر �صاحب
النق ��اط  25يف ال�ساع ��ة الواح ��دة والن�ص ��ف
ظه ��ر ًا على ملع ��ب فران�سو حري ��ري يف �إقليم
كرد�ستان فريق نفط الو�سط اخلام�س بر�صيد
 36نقطة يف حتدٍ جدي ��د للمدرب ال�شاب ل�ؤي
غال يف ظ � ّ�ل معرفته الكاملة
فوز ٍ
�ص�ل�اح لنيل ٍ
مبكامن اخللل وال�ضعف والقوّ ة بحكم �أنه كان
�ضم ��ن امل�ل�اك التدريبي ال�سابق ال ��ذي تر�أ�سه
جنم الك ��رة العراقية ال�سابق جم ��ال علي منذ
بداية املو�س ��م قبل �أن يق ّرر ف � ّ�ك االرتباط معه
بعد لق ��اء الزوراء على ملع ��ب النجف الدويل
مبحافظة النجف الأ�شرف ي ��وم ال�سابع ع�شر
م ��ن �شهر كانون الثاين من العام احلايل الذي
�أنته ��ى مل�صلحة الأخري بنتيج ��ة ( )0-2حيث
�أن نق ��اط عندلي ��ب الف ��رات �س ُتعي ��د فريقه اىل
املرك ��ز احلادي ع�ش ��ر م�ستغ ًال حال ��ة التذبذب
يف النتائ ��ج وامل�ستويات الت ��ي تعي�شها كتيبة
عبد الغني �شهد التي مل تتذوّ ق طعم االنت�صار
�إال م ّرة واحدة عل ��ى فريق نفط مي�سان بهدف

ال�صناعات الكهربائية × الكهرباء

�أربيل × نفط الو�سط

ق�صي حامت يهدي �سلة
الغرافة لقب ًا ثالث ًا

ويلع ��ب فري ��ق الكهرباء لكرة الق ��دم اخلام�س
ع�ش ��ر بر�صي ��د  23نقطة ،يف ال�ساع ��ة الثانية
ظه ��ر ًا مع م�ضيفه فريق ال�صناعات الكهربائية
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر لدي ��ه  23نقط ��ة ،عل ��ى ملعب
ن ��ادي ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي بجان ��ب الر�صافة
يف مواجه ��ة م ��ن العي ��ار الثقيل ،لف � ّ�ك �شراكة
ت�ساويهم ��ا يف النق ��اط حتى اجلول ��ة الرابعة
من مرحل ��ة الإياب ،وتزاي ��د طموحات املدرب
عبا� ��س عبيد التي بد�أت تكرب بعد التغ ّلب على
فريق القوة اجلوي ��ة �صاحب املركز الأول يف
البق ��اء �ضم ��ن ف ��رق الكب ��ار ملو�سم �آخ ��ر عقب
التعاق ��دات الناجح ��ة الت ��ي قام ��ت به ��ا �إدارة
النادي خالل ف�ت�رة املريكاتو ال�شتوي بتدعيم
ال�صف ��وف وخا�صة اخلط الأمامي الذي ت�سيّد
عليه املهاجم الهداف م�صطفى حممود املُنتقل
م ��ن �صفوف فري ��ق الزوراء لك ��رة القدم الذي
وج ��د نف�سه غري مرغوب من رابطة امل�شجعني
�ضمن قائمة را�ضي �شني�ش ��ل التي �ضمّت بد ًال

منه كال م ��ن زميله عماد حم�س ��ن واملوريتاين
�سيدي.
نفط مي�سان × النجف

ويحت�ض ��ن يف ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�سا ًء ملعب
مي�سان الدويل مبدينة العمارة ديربي ًا �ساخن ًا
يجمع فريق النج ��ف الرابع بر�صيد  43نقطة
وم�ض ّيف ��ه الثقيل فري ��ق نفط مي�س ��ان ال�سابع
�صاح ��ب النق ��اط � 32سيفتق ��د في ��ه الأول اىل
خدم ��ات حار�سه الدويل حمم ��د كا�صد بداعي
الإيق ��اف لرتاك ��م البطاق ��ات ال�صف ��راء علي ��ه
م ��ن جوالت �سابق ��ة من املو�س ��م احلايل حيث
ج ّه ��ز مالكه التدريبي البدي ��ل خلالفته يف ّ
ظل
التط ّلع ��ات اجلدي ��دة ل ��ه يف �أن يك ��ون غزالن
البادي ��ة مناف�س� � ًا �شر�س� � ًا للف ��رق اجلماهريية
البغدادي ��ة الثالث ��ة بحك ��م الف ��ارق القليل من
النق ��اط بين ��ه وب�ي�ن ال�صق ��ور املت�ص� �دّر التي
ت�ص ��ل اىل �سبع فقط برغم �أن مناف�سه �سيكون
�صع ��ب املرا� ��س حت ��ى اللحظ ��ات الأخ�ي�رة
وخا�ص ��ة عندما يلعب عل ��ى �أر�ضه حتت قيادة
مدي ��ره الفن ��ي ع ��دي �إ�سماعيل ال ��ذي عاد معه
فر�سان اململكة بثالث نقاط ثمينة من حمافظة
املثن ��ى �إث ��ر انت�ص ��اره عل ��ى فري ��ق ال�سم ��اوة
بهدف�ي�ن مقاب ��ل ه ��دف واح ��د �ضم ��ن اجلولة
املا�ضي ��ة بعد ثالثة �أيام فقط م ��ن التعاقد معه

من قبل جمل� ��س �إدارة الن ��ادي برئا�سة يحيى
زغ�ي�ر بد ًال م ��ن زميله رزاق فرح ��ان الذي قدّم
اعتذاره عن تكملة م�سريته مبعيّة م�ساعد عبد
اجلبار ها�شم حتى نهاية انتهاء املناف�سات .
مباريات الجولة ال�ساد�سة

وم ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن جتم ��ع مناف�س ��ات اجلول ��ة
ال�ساد�س ��ة م ��ن مرحلة الإي ��اب ب ��دوري الكرة
املمت ��از املق� � ّرر انطالق ��ه ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل
فري ��ق القا�سم على ملعب الكفل الأوملبي فريق
الطلبة ويلعب ال�سم ��اوة على �أر�ضه مع فريق
�أربي ��ل ،وي�ستقب ��ل فري ��ق نف ��ط الو�س ��ط على
ملعب كربالء ال ��دويل فريق ال�شرطة ،ويلتقي
فريق الزوراء مع م�ضيّفه فريق الكهرباء على
ملعب التاجي ،ويلعب فريق امليناء على ملعب
مي�س ��ان الدويل مبدينة العمارة مع فريق نفط
مي�سان ،ويح � ّ�ل فريق �أمانة بغداد �ضيف ًا ثقي ًال
على فريق احل ��دود على ملعب نادي ال�صناعة
الريا�ض ��ي ،وي�ضيف فريق القوة اجلوية على
ملعب ال�شعب الدويل فريق زاخو ،ويحت�ضن
ملعب الفيحاء باملدينة الريا�ضية يف حمافظة
الب�صرة مب ��اراة فريقي ال�صناعات الكهربائية
ونف ��ط الب�ص ��رة ،ويغ ��ادر فري ��ق النف ��ط اىل
حمافظة القاد�سية للقاء فريق الديوانية .

وا�صل امل�ست�شار الفني ال�سابق للمنتخب
الوطن ��ي لكرة ال�سلة ق�صي حامت م�سريته
الناجح ��ة يف املو�س ��م 2021-2020
عندما قاد فريق الغرافة اىل خطف ثالثية
تاريخية خ�ل�ال تتويجه بط ًال لك�أ�س �أمري
قطر لكرة ال�سل ��ة �إثر انت�صاره على فريق
الوك ��رة بنتيج ��ة ( )70-77نقط ��ة يف
املب ��اراة النهائية التي ج ��رت على القاعة
املغلقة للألع ��اب الريا�ضية بنادي الغرافة
الريا�ضي يف العا�صمة الدوحة .
واعت�ب�رت ك�أ� ��س �أمري قط ��ر لك ��رة ال�سلة
البطول ��ة الثالث ��ة الت ��ي يحققه ��ا فري ��ق
الغرافة حت ��ت قيادة امل ��درب ق�صي حامت
خ�ل�ال ه ��ذا املو�سم بع ��د �أن ت ��وّ ج من قبل
ببطولت ��ي ال ��دوري وك�أ� ��س قط ��ر خ�ل�ال
ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن ُمك� � ّرر ًا االجن ��از
ال ��ذي حت ّق ��ق يف مو�س ��م  2014بع ��د �أن
ظف ��ر بثالثيت ��ه يف ّ
ظل تواج ��د جمموعة
متجان�س ��ة م ��ن الالعب�ي�ن �ض ّم ��ت كال من
ن ��دمي مو�سيلي ��ك ور�س�ل�ان را�ش ��د وعب ��د
الرحمن �سعد وفرانكلني وتايلور و�أحمد
ه�شام .
وع�ّب�رّ ق�صي ح ��امت مدرب فري ��ق الغرافة
لكرة ال�سل ��ة عن �سعادته الكب�ي�رة بالفوز
الذي ح ّققه فريقه يف النهائي على ح�ساب

الوكرة بفارق �سبع نقاط والتتويج بلقب
البطولة .
ونق ��ل احل�س ��اب الر�سمي لن ��ادي الغرافة
الريا�ضي على �شبكة التوا�صل االجتماعي
(الفي�سبوك) ت�صريح حامت بقوله �”:إنني
�سعيد ج ��د ًا باالجناز اجلدي ��د الذي حققه
الفري ��ق له ��ذا املو�س ��م ،و�أ�شك ��ر الالعبني
على م ��ا بذلوه من جهد كب�ي�ر ،وما قدموا
من م�ستوي ��ات فنية جي ��دة ،وحتمّلوا كل
ال�ضغ ��وط الت ��ي كان ��ت عليه ��م ،وخا�ص ��ة
يف املب ��اراة النهائية الت ��ي كانت يف غاية
ال�صعوبة ،ونف� ��س الأمر حدث يف مباراة
ن�صف النهائي مع فريق ال�سد» .
وتابع كالم ��ه �”:إن الالعبني لعبوا ب�أكرث
م ��ن طاقته ��م ،واحلقيقة �ساع ��دين مدرب
اللياقة البدنية ،وكذل ��ك املعالج واجلميع
ق ّدم ��وا م�ست ��وى متم ّي ��ز ًا لي� ��س يف لق ��اء
الوك ��رة فق ��ط ،ب ��ل يف جمي ��ع املباري ��ات
من ��ذ ال ��دور الأول ،و�إن الفريق �أفتق َد اىل
خدم ��ات جنمه حمم ��د يو�سف ال ��ذي كان
العب� � ًا مه ّم� � ًا يف ت�شكيل ��ة الغراف ��ة ،ولكن
زمالءه �سدّوا مكانه ب�شكل متميّز» .
و�أختت ��م ق�ص ��ي ح ��امت :الغرافة ق� �دّم هذا
املو�س ��م اىل املنتخب القطري لكرة ال�سلة
ر�س�ل�ان را�ش ��د وه ��و جن ��م جدي ��د يخدم
ك ��رة ال�سلة يف البل ��د والع ��ب متميّز قدم
م�ستويات جيدة .

ناق�ش احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم مع االحتادات الأهلية ترتيبات
بطولت ��ه الأوىل للألع ��اب االلكرتونية التي تنطلق ي ��وم  ٢ني�سان
.٢٠٢١
ً
ً
وعقد احتاد غرب �آ�سيا اجتماعا تن�سيقيا ح�ضره من جانبه الأمني
العام خلي ��ل ال�سامل ومديرة امل�سابقات عبري الرنتي�سي مع ممثلي
احت ��ادات ال�سعودية والإمارات وقطر والكوي ��ت امل�شمولة �ضمن
قائمة االحتاد الدويل للألعاب االلكرتونية والتي �أعلنت م�شاركتها
بالبطولة الأوىل من نوعها على م�ستوى الإقليم الأهلية.
من�صة زين للألعاب
وينظم احتاد غرب �آ�سيا البطولة بالتعاون مع ّ
الإلكرتوني ��ة – الأردن  ،Zainesports.joوتن ��درج حت ��ت
مظ ّل ��ة االحتاد ال ��دويل لكرة القدم وخ�ل�ال �أيام “فيف ��ا” اخلا�صة
باملباريات الودية للألعاب االلكرتونية ،وبحيث تكون حت�ضريية
قبل امل�شاركة يف بطولة الأمم للألعاب االلكرتونية والذي ينظمها
االحتاد الدويل خالل هذا العام.
و�أ�ش ��ار ال�س ��امل يف بداي ��ة االجتم ��اع �إىل �أهمي ��ة البطول ��ة الت ��ي
�ستعت�ب�ر ن�سختها الأوىل ّ
حمط ��ة انطالق حقيقي ��ة لتو�سيع نطاق
الألع ��اب الإلكرتونية داخ ��ل الإقليم ،مبا ي ��وازي تنامي االهتمام
العاملي بها ،وم ��ا حتظى به من ح�ضور الفت بني بقية الأنواع من
الريا�ضة وكرة القدم على وجه التحديد.
ً
واعترب الأمني العام �أن البطولة ت�أتي تنفيذا مل�ضامني �سرتاتيجية
احت ��اد غرب �آ�سيا الهادفة ل�شمول كافة الن�شاطات يف �أجندته ،كما
�أ�شاد بال ��دور الفاعل والريادي لالحت ��ادات الأهلية يف ال�سعودية
وقط ��ر والإم ��ارات والكوي ��ت وت�صديها لالهتمام به ��ذا النوع من
خالل حر�صها على توفري م�ساحة تناف�سية منا�سبة �أمام ممار�سيها
�سواء عرب تنظيم البطوالت �أو امل�شاركات الدولية.
ومت خالل االجتماع ا�ستعرا� ��ض اخلط الزمني للبطولة من حيث
الك�ش ��ف ع ��ن ت�سل�س ��ل مواعيد الرتتيب ��ات اخلا�صة به ��ا ،بدء ًا من
ت�سمي ��ة الفرق امل�شارك ��ة وموعد قي ��ام احتاد غرب �آ�سي ��ا ب�إر�سال
التعليم ��ات العامة ب�صورته ��ا النهائية وتفا�صي ��ل القرعة وتعميم
موعدها النهائي وم ��ن ثم عملية ت�سجيل الالعبني و�سحب القرعة
و�إ�ص ��دار ج ��دول املباري ��ات ،م ��رور ًا بالقي ��ام بب ��ث جتريب ��ي مع
الالعبني وبعد ذلك عقد اجتماع تن�سيقي ي�سبق انطالق البطولة.
كم ��ا مت عر� ��ض التعليم ��ات العامة ونظ ��ام لعب مبارياته ��ا ونظام
الت�سجي ��ل بها وطريقة �إقامة القرعة و�آلي ��ة ترتيب الفرق وجدول
املباريات وقوانينه ��ا اخلا�صة ،وم�س�ؤوليات الالعبني� ،إىل جانب
احلديث عن اجلوانب الت�سويقية.
وي�ش ��ار �أن البطول ��ة تلع ��ب البطول ��ة عل ��ى  PlayStationو
 ،X-Boxم ��ن دون �أي قي ��ود �أو �ش ��روط للت�شكيل ��ة وتقام جميع
املباري ��ات بنظ ��ام ( )2 × 2بحي ��ث يتواج ��د الالعب ��ون يف نف�س
املكان.
و�سيحر� ��ص احتاد غ ��رب �آ�سيا على بث جمي ��ع املباريات مبا�شرة
عل ��ى �صفحاته الر�سمية على مواقع التوا�صل االجتماعي ،لغايات
من�صة �أمام املهتمني بالألعاب الإلكرتونية ملتابعة فعالياتها.
توفري ّ

الم�شجعين من ذوي الإعاقة
البيت المونديالي يختبر تجهيزات
ّ
 الدوحة  /خا�ص باملدى
زار وف ��د م ��ن منت ��دى التمك�ي�ن يف اللجن ��ة
العلي ��ا للم�شاري ��ع والإرث القطري ��ة ملع ��ب
املخ�ص�صة
البي ��ت� ،أح ��د املالع ��ب الثماني ��ة
ّ
لت�ضيي ��ف مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
املخ�ص�ص ��ة
 ،2022الختب ��ار التجهي ��زات
ّ
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف امللعب.
و�ض ّم الوفد ممثل�ي�ن عن جمتمع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف قطر ،وجتوّ ل �أع�ضا�ؤه يف
خمتل ��ف �أنح ��اء امللع ��ب واخت�ب�روا املرافق
املخ�ص�ص ��ة لإث ��راء جترب ��ة امل�شجعني ذوي
ّ
الإعاقة.

و�شمل ��ت الزي ��ارة كاف ��ة النق ��اط الت ��ي مي ّر
به ��ا امل�شجّ ع خالل ح�ض ��ور املباريات ،ومن
بينه ��ا مواق ��ف ال�سي ��ارات ،و�أماكن جلو�س
م�ستخدم ��ي الكرا�س ��ي املتح ّرك ��ة ،والفتات
�إر�شادي ��ة بطريقة “بريل” ،ودورات املياه،
ومنافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات.
من جهته ،عبرّ �أحمد ال�شهراين� ،أحد �أع�ضاء
منت ��دى التمكني ،ع ��ن �سعادت ��ه بالقيام بهذا
ال ��دور الفاعل على طري ��ق الإعداد لت�ضييف
املوندي ��ال ،وق ��ال“ :جئ ��ت م ��ع زمالئي يف
منت ��دى التمك�ي�ن للت�أ ّك ��د م ��ن مالءم ��ة كافة
مراف ��ق امللع ��ب جلمي ��ع امل�شجّ ع�ي�ن بغ� ��ض
النظر عن قدراتهم.

و�أع ��رب ال�شه ��راين ع ��ن �شع ��وره بالفخ ��ر
بامل�شارك ��ة يف ه ��ذه املب ��ادرة الت ��ي تتي ��ح
الفر�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لال�ضطالع
ب ��دور �أ�سا�س ��ي ل�ضم ��ان �إتاح ��ة موندي ��ال
قط ��ر  2022للجميع ،وت ��رك �إرث م�ستدام
للأجي ��ال القادمة على �صعي ��د �إتاحة املرافق
الريا�ضية للجميع.
م ��ن جانبها �أو�ضحت م ��وزة احلرمي ،مدير
الت�صمي ��م يف املكت ��ب الفن ��ي للم�شاري ��ع
باللجن ��ة العلي ��ا ،والتي رافق ��ت وفد منتدى
التمكني خالل الزيارة� ،أن من �أهم اجلوانب
الأ�سا�سي ��ة يف �أعم ��ال الت�صميم يف املالعب
هي �إتاحة الفر�صة �أم ��ام عيّنة من اجلمهور

بنزمية �سالح الريال لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال
 بغداد  /املدى

 2ني�سان انطالق
بطولة الألعاب االلكرتونية
لغرب �آ�سيا

 بغداد  /املدى
ب ��ات املهاج ��م الفرن�سي ك ��رمي بنزمية ال�س�ل�اح اجلديد الذي
يع ��وّ ل عليه مواطن ��ه زين الدين زي ��دان املدي ��ر الفني لفريق
ري ��ال مدري ��د الإ�سب ��اين للف ��وز عل ��ى �ضيف ��ه فري ��ق �أتالنت ��ا
الإيط ��ايل القمة ال�ساخنة التي �ستج ��ري يف ال�ساعة احلادية
ع�ش ��رة م�ساء اليوم الثالثاء بتوقيت بغداد على ملعب الفريد
ودي �ستيفان ��و بالعا�صم ��ة مدري ��د �ضم ��ن مناف�س ��ات جول ��ة
الإي ��اب من الدور ُثم ��ن النهائي بالن�سخ ��ة احلالية من دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم .
وا�ستع ��اد بنزمية قدرت ��ه التهديفية بداي ��ة الأ�سبوع اجلاري
�إث ��ر �شفائ ��هِ م ��ن الإ�صاب ��ة الت ��ي حلق ��ت م�ؤخ ��ر ًا حيث جنح
يف قل ��ب الطاول ��ة على فري ��ق الت�شي به ��ديف االنت�صار الذي
ح ّققهم ��ا يف الدقيقت�ي�ن الثالث ��ة وال�سبع�ي�ن والت�سع�ي�ن م ��ن
املب ��اراة الت ��ي �أقيم ��ت �ضم ��ن اجلول ��ة ال�سابع ��ة والع�شرين
�ضم ��ن دوري الدرجة الأوىل الإ�سب ��اين لكرة القدم ليعلن عن
جاهزيت ��ه الكامل ��ة لقيادة الفريق من جدي ��د يف دوري �أبطال
�أوروب ��ا لكرة القدم �أم ًال يف جتدي ��د االنت�صار للمرة الثانية
عل ��ى التوايل عل ��ى فريق �أتالنت ��ا االيطايل لك ��رة القدم
بع ��د حرمانه م ��ن امل�شارك ��ة يف جولة الذه ��اب يوم
الرابع والع�شرين من �شهر �شباط املا�ضي ب�سبب
ا لتا م
ع ��دم ع ��دم اكت�ساب ��ه ال�شف ��اء
م ��ن اال�صاب ��ة حي ��ث جن ��ح
زميل ��ه ف�ي�ر الن ��د مين ��دي يف
الدقيقة
�إحراز اله ��دف الوحيد يف
عل ��ى ملع ��ب
ال�ساد�س ��ة والثمان�ي�ن
الإيطالية .
غيوي�س مبدينة بريغامو
خ�ب�ر ًا �سار ًا مب�شاركة
وتلق ��ى زي ��ن الدي ��ن زي ��دان

الربازيل ��ي مار�سيل ��و يف الوحدة التدريبية م ��ا قبل الأخرية
ممّا ي�ؤكد جاهزيته الكاملة ليكون �ضمن القائمة النهائية التي
الي ��وم الأربع ��اء قبي ��ل
�سيتم �إعالنها �صباح
مواجه ��ة �أتالنت ��ا
�ساعات من موعد
مواجه ��ة حا�سمة
االيط ��ايل يف
الأوروب ��ي لك ��رة
عه ��د االحتاد
احلك ��م ال ��دويل
الق ��دم اىل
ماكيل ��ي
داين
ا لهو لن ��د ي
لإدارتها .

ال ��ذي �سي�ستقبل ��ه امللع ��ب خ�ل�ال البطول ��ة،
الختب ��ار كافة التجهيزات واملرافق ،والت�أ ّكد
من �إتاحتها بالكامل جلميع امل�شجعني.
يف ح�ي�ن قال ��ت �سامانث ��ا �سيف ��ا ،م�س�ؤول ��ة
التفاع ��ل م ��ع امل�شجع�ي�ن يف اللجن ��ة العليا،
والت ��ي لعب ��ت دور ًا �أ�سا�سي� � ًا يف ت�شكي ��ل
منت ��دى التمكني ”:يف �إطار جهودنا الرامية
لتنظي ��م الن�سخ ��ة الأك�ث�ر �إتاح ��ة يف تاريخ
ك�أ� ��س الع ��امل ،يتوجّ ب علين ��ا اال�ستماع �إىل
�أع�ض ��اء جمتمع ذوي الإعاق ��ة من الآن ،وقد
ت�أ ّك ��د لنا خ�ل�ال هذه الزي ��ارة امله ّم ��ة تقدير
�أع�ض ��اء الوفد و�إ�شادته ��م بالتجهيزات التي
ميتاز بها امللعب املونديايل.

ومن املق ّرر �أن يتقدّم �أع�ضاء منتدى التمكني
بتقرير ي�شمل كاف ��ة املالحظات والتعقيبات
واملقرتحات التي �أفرزتها زيارة الوفد مللعب
البي ��ت مِ ��نْ �ش�أن ��هِ تعزيز جترب ��ة امل�شجّ عني
خالل مناف�سات املونديال.
ي�شار �إىل �أن منتدى التمكني قد با�شر �أعماله
يف العام  ،2016وهو جمموعة ا�ست�شارية
ُتق� �دَّم تو�صياته ��ا للجن ��ة العلي ��ا للم�شاريع
والإرث القطري ��ة ُ
و�شركا ِئه ��ا والأط ��راف
املعنيّة بتلبية احتياجات ذوي الإعاقة ،فيما
يتع ّلق مبختلف جوانب ت�ضييف املونديال،
ومن بينه ��ا البُنى التحتي ��ة ومرافق الإقامة
وو�سائل النقل العام وغريها.

توا�صل م�سل�سل غياب المحترفين
عن ودّية �أوزبك�ستان!
 بغداد  /املدى
�أ�صب ��ح املداف ��ع ال ��دويل ريبني �سوالق ��ا ثالث
العب حمرتف يف الدوريات اخلارجية يغيب
ب�ص ��ورة ر�سمية ع ��ن املنتخ ��ب الوطني لكرة
الق ��دم يف املب ��اراة الودية الت ��ي �ستكون �أمام
نظريه الأوزبك ��ي يف العا�صم ��ة ط�شقند يوم
التا�س ��ع والع�شري ��ن من �آذار اجل ��اري ب�سبب
الإ�صاب ��ة التي تع ّر�ض لها م ��ع فريقه ليف�سكي
�صوفيا البلغاري �أمام م�ضيفه بوتيف فرات�سا
التي جرت ي ��وم الثالث ع�شر م ��ن ال�شهر ذاته
�ضمن اجلولة احلادية والع�شرين من الدوري
البلغاري املمتاز لكرة القدم .
و�أظه ��رت الفحو�ص ��ات الطبية الت ��ي �أجراها
النج ��م ريبني �سوالقا حاجت ��ه املا�سة اىل �ستة
�أ�سابيع عل ��ى الأقل من �أج ��ل اكت�ساب ال�شفاء
الت ��ام م ��ن الإ�صابة والع ��ودة م� � ّرة �أخرى مع
فريق ليف�سكي �صوفيا لكرة القدم الذي يحتل
املرك ��ز الثاين يف الرتتي ��ب بر�صيد  43نقطة
بعد فريق لودوغوريت�س املت�صدّر بر�صيد 51
نقطة ممّا �أ�صب ��ح خارج القائمة النهائية التي
�سيعتمده ��ا ال�سلوفيني �سريت�شكو كاتانيت�ش
مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم اىل جانب
زميلي ��ه املدافع علي عدنان كاظم املحرتف يف
�صف ��وف فانكوفر وايتكاب� ��س الكندي ب�سبب

قي ��ود ال�سفر واحلجر ال�صحّ ي التي ت�صل اىل
 17يوم� � ًا التي مت و�ضعها م ��ن قبل ال�سلطات
الكندية بخ�صو�ص الأ�شخا�ص القادمني �إليها
م ��ن اخل ��ارج ،وكذل ��ك �صان ��ع الألع ��اب �أحمد
يا�س�ي�ن املح�ت�رف يف �صفوف فري ��ق دنيزيل
�سبور الرتكي لكرة الق ��دم الذي �أجرى عملية
جراحي ��ة يف ال�سوي ��د بعد �إ�صابت ��ه بقطع يف
الرب ��اط ال�صلبي حي ��ث �سيغيب ع ��ن املالعب
ملدة �سبع ��ة �أ�شهر بع ��د �أن مت اعتمادهم �ضمن
القائمة الأولية املكوّ نة من  50العب ًا فقط .
ومن امل�ؤمّل �أن يغ ��ادر وفد منتخبنا الوطني
لك ��رة الق ��دم ي ��وم الأثن�ي�ن املقب ��ل امل�صادف
الثاين والع�شرين من ال�شهر اجلاري بطائرة
خا�صة من اخلطوط اجلوية العراقية برحلة
مبا�ش ��رة اىل العا�صم ��ة الأوزبكي ��ة ط�شقن ��د
للدخ ��ول يف مع�سك ��ر تدريبي هن ��اك ي�ستمر
لغاي ��ة موعد �إج ��راء املباراة الودي ��ة الدولية
م ��ع منتخ ��ب �أوزبك�ست ��ان لك ��رة الق ��دم يف
�إط ��ار حت�ضرياتهم ��ا للم�شاركة يف اجلوالت
الأرب ��ع املتبقي ��ة من مناف�سات ال ��دور الثاين
للمجموعات الثم ��اين بالت�صفيات الآ�سيوية
امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل
لك ��رة الق ��دم  2022بقطر والن�سخ ��ة املقبلة
م ��ن بطولة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لكرة الق ��دم 2023
بال�صني .
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على فكرة

 د� .أحمد الزبيدي
ُي َعدّ “ولتر دي ال مير”  )1956- 1873( Walter De La Mareمن ال�شعراء
الجو ال�شعري في الق�صيدة ،وهو ت�أليف
الإنكليز المبرزين في تن�شئة
ّ
نادر في ال�شعر عامة ،واندر في ال�شعر العربي� ،إذا ا�ستثنينا بع�ض ق�صائد
الحالج ،وبع�ض مقاطع من مق�صورة �آبن دريد المده�شة.
ق�صيدة“ :ال�سامعون” ،مثال دقيق على طريقته تلك ،وعلى التقنيات
الفنية الأخرى التي يتفرد بها.

جوامع الكلم
اقتب� ��س اب ��ن الأثي ��ر م�صطل ��ح جوام ��ع الكِ لم م ��ن الحدي ��ث النبوي :
(�أُوتيت جوام ��ع الكلم ) ّ
ليدل فيه على (�ألفاظ تت�ضمن من المعنى ماال
تت�ضمن ��ه �أخواته ��ا) ..ولم يكن لأحد فيه قول �ساب ��ق على ابن الأثير .
وذك ��ر �شواهد من الحديث النبوي ّ
تدل علي ��ه منها قوله ( �ص) ( :الآن
حم ��ي الوطي� ��س ) وعلق على الحديث  (:وهذا ل ��م ي�سمع من �أحد قبل
ر�س ��ول الل ��ه �صل الله عليه و�سلم ) ثم توجه اب ��ن الأثير �إلى ذكر �أمثلة
�شعرية تنطب ��ق عليها داللة الم�صطلح  ..ولم يذك ��ر �شواهد قر�آنية بل
ل ��م يتطرق �إل ��ى القر�آن الكريم �أ�ص اً
�ًلو! وربما لإيمان ��ه �أن كالم الله كله
جامع الكلم �إذ ال يمكن ا�ستبدال كلمة قر�آنية ب�أخرى رديفتها في الداللة
وه ��ذا م ��ا درج عليه الفكر البالغ ��ي العربي وا�ستقر عن ��ده المف�سرون
واللغويون والنحويون..
وال�س� ��ؤال ال ��ذي يح�ضر ،هنا  ،هو  :م ��ا ( الجامع ) بين النثر المتمثل
بال ��كالم النب ��وي ال�سم ��اوي وال�شع ��ر المتمث ��ل بال ��كالم ال�شيطان ��ي
الب�ش ��ري؟! عل ��ى وف ��ق الت�ص ��ور العرب ��ي لمرجعيات ��ه الجمالي ��ة ..ما
الجام ��ع بينهما حتى �أ�صب ��ح الم�صطلح ( جوامع الكل ��م ) داالً عليهما
مع� � ًا  ..ولو رجعن ��ا �إلى الر�ؤي ��ة الإ�سالمي ��ة لل�شعر وتحدي ��د ًا الر�ؤية
النبوية لوجدنا �أنها ر�ؤية تقوم على النظر �إلى ال�شعر �أنه بنية عقلية
تخ�ضع للمعايير الدينية والأحكام الإلهية  ..فال�شعر كالم ومن الكالم
طي ��ب وخبيث  ..وبالعودة �إلى البحث عن ماهي ��ة ال�شعر في المدونة
النقدي ��ة العربية القديم ��ة نجد �أن م�صطلح ( ال ��كالم ) يت�صدر تعريف
ال�شعر  .فابن طباطبا العلوي يعرفه  ( :كالم منظوم بائن عن المنثور
ال ��ذي ي�ستخدم ��ه النا�س في مخاطباتهم  ) ..وع ّرف ��ه قدامة بن جعفر (
ق ��ول م ��وزون مقفى  ) ..وف ��ي رواية �أخرى ( كالم م ��وزون مقفى ) ..
وع ّرف ��ه حازم القرطاجن ��ي  ( :ال�شعر كالم موزون مقف ��ى من �ش�أنه �أن
يحب ��ب �إل ��ى النف�س ما ق�ص ��د تحبيب ��ه �إليه ��ا � ) ...إذن  ،ال�شعر (كالم )
وال ��كالم �صناعة فردية ون�شاط �إن�ساني خا�ص  ..ومن هنا فالقوانين
البالغي ��ة التي تحك ��م النثر هي نف�سها القواني ��ن الجمالية التي تحكم
ال�شع ��ر وه ��ي المعيار الأمث ��ل الكت�شاف بليغ القول م ��ن �سواه �ضمن
منطق ��ة م�شتركة ( الكلم )  ..ما دام ( ال�شعر ر�سائل معقودة والر�سائل
�شعر محلول )
وي ��ا ترى لو �أردنا �أن ن�ستعيد ابن الأثير وم�صطلحه ف�أين يجد �ض�آلته
ف ��ي �شعرنا المعا�صر � :أفي الق�صيدة العمودية ؟ �أم التفعيلة ؟ �أم النثر
؟  ..وهل يمكن الإفادة من الم�صطلح للنظر في الم�ستويات التعبيرية
لل�شعرية العربية ؟ وهل يمكن االجتهاد على ما اجتهد عليه ابن الأثير
وتوزي ��ع جوامع الكلم بي ��ن م�ستويات مختلفة ؟ �أيمك ��ن الإ�ضافة �إلى
دالل ��ة الم�صطلح البالغية والفنية داللة زمني ��ة ؟ بمعنى الدال الجامع
الذي يختزل مرحلة م ��ا كقولنا ( الكوليرا ) فالذاكرة الجمعية �سرعان
م ��ا تتح ��د في هذا ال ��دال حول بداية ال�شع ��ر الحدي ��ث ( ال�شعر الحر )
واقتران ��ه بنازك المالئكة �أو كقولنا ( الم�سيح بعد ال�صلب ) فهو عتبة
جامع ��ة لل�سياب ولأول ق�صيدة قن ��اع بال�شعر الحديث  . .ولكن �أحيانا
يك ��ون الكالم جامع ًا من خالل �شهرة الن� ��ص و�شهرة �صاحبه بحيث ال
ت�ستطيع �أن تميز  :هل الن�ص من دل على �صاحبه �أم �أن �صاحب الن�ص
هو من منح كالمه �شهرة ؟ كقولك ( حوار عبر الأبعاد الثالثة)  ..وحين
�أرك ��ز على الجوامع الزمني ��ة فهل هذا يعني غي ��اب الجوامع البالغية
والداللي ��ة � :أال يمك ��ن �أن تنطب ��ق تو�صيف ��ات اب ��ن الأثي ��ر عل ��ى ق ��ول
الجواه ��ري ( وق ��د يزل الفتى خوف ًا من الزل ��ل ) ؟ �أال ينطبق على قول
كاظ ��م الحج ��اج  ( :الكوفة �صنف ��ان � :صنف غني و�صن ��ف علي ) ومن
�سبق ��ه ب�صورة ( جنوب الله ).؟.هل هنال ��ك �شاعر �سبق ح�سب ال�شيخ
جعف ��ر في ا�ستع ��ارة ( نخل ��ة الله ) ؟ وه ��ل هنالك �شاعر جع ��ل للأ�سى
ت�أريخ� � ًا قب ��ل طالب عبد العزي ��ز ( تاريخ الأ�سى )  ..ل ��و قر�أنا �شعرنا
الحدي ��ث على وفق معي ��ار جوامع الكل ��م الكت�شفنا كم ق�صي ��دة جمّلها
�ضجيجه ��ا الإيقاع ��ي ونغمه ��ا ال�سياق ��ي ف�سمّنت حجمه ��ا بفيتامينات
ديني ��ة واجتماعية و�سيا�سي ��ة و�آيديولوجية حتى توه ��م المتلقي �أن
حجمها كما يت�صور عقله الم�ؤدلج! و�إذا رفعت عنه غ�شاوة الفكر تبين
له �سراب المعنى وعبث ( الكِلم )
ويا ترى لو �أردنا �أن ن�ستعيد ابن الأثير
وم�صطلحه ف�أين يجد �ض�آلته في �شعرنا
المعا�صر � :أفي الق�صيدة العمودية ؟ �أم
التفعيلة ؟ �أم النثر ؟  ..وهل يمكن الإفادة
من الم�صطلح للنظر في الم�ستويات
التعبيرية لل�شعرية العربية ؟ وهل يمكن
االجتهاد على ما اجتهد عليه ابن الأثير

The listeners
ترجمة وتقدمي �صالح نيازي
خال�ص ��ة الق�صيدة كح ��دث� ،أن م�سافر ًا يع ��ود �إلى مبنى
قدي ��م ،ربم ��ا قلعة ،لي�ل�اً  .ال يد ّل ��ك راوي ��ة الق�صيدة على
هوية الم�سافر ،وال عل ��ى ال�سبب الذي دفعه للعودة �إلى
ما� ٍ��ض مجهول .هكذا تبد�أ الق�صيدة من الو�سط� ،أيْ كما
يق ��ال بالالتيني ��ة  . Medias resالم�شهد الأول م�سافر
عل ��ى �صهوة فر�س يطرق الباب الم�ضاء بالقمر ،وما من
جواب .ينتظر قلي ًال ويطرقه ثانية وما من جواب .هكذا
يعود الم�سافر ،ولكن �إلى �أين؟
بي ��ن الو�ص ��ول والع ��ودة ت ��دور �أح ��داث الق�صي ��دة.
خطورته ��ا في �صغره ��ا� .أهميتها ف ��ي غمو�ضها� .سعتها
الكونية في جغرافيتها المحدودة.
بدا �أن المبنى م�أهول بالأ�شباح �أو بالأرواح ،ثمة حركة
غي ��ر مرئية ،حت ��ى ا�سكفة النافذة قد ت�سل ��ق عليها نبات
اللب�ل�ابّ ،
وغطاها ،ربما للتدليل على ان المبنى مهجور
منذ زمن طويل.
ُن�شرتْ هذه الق�صيدة لأوّ ل م ّرة عام  1912في مجموعته
ال�شعري ��ة الثاني ��ة ،وهي م ��ن �أكثر الق�صائ ��د الإنكليزية
رواج� � ًا .ومنذ لك الحين وحتى الآن ما تزال مو�ضع نقد
وتحليل ،و ُك ِتبَتْ عنها ع�ش ��رات الدرا�سات المتخ�ص�صة
(اف ��دت منه ��ا �شخ�صي� � ًا لكتابة ه ��ذه المقدم ��ة وبالتالي
ترجمة الن�ص).
ال يمك ��ن تق�سي ��م الق�صي ��دة �شكلي ًا �إل ��ى �أ�شط ��ر ،ذلك � ّأن
الجم ��ل والإيقاع ��ات تتد ّفق في بع�ضه ��ا بع�ض ًا ،وتعطي
ت�أثي ��ر ًا �إيجابي� � ًا ،ووقع ًا �شبيه� � ًا بالتعوي ��ذة ال�سحرية.
وه ��ي �إلى ذلك ق�صيدة مقاط ��ع Stanza- long poem
ح�شر م�ص ّغر،
وك�أنها حقب ب�أمكنة و�أزمنة مختلفة .يوم ُ ٍ
�إ ّال قلي ًال.
الم�ساف ��ر يتح� �دّث م ��ن عال ��م الب�ش ��ر ،غي ��ر � ّأن الأ�شباح
ه ��ي الوحي ��دة الت ��ي كان ��ت ت�صغ ��ي ،وال تق ��وى عل ��ى
ال ��ر ّد علي ��ه .الجنا� ��س اال�ستهالل ��ي ف ��ي الح ��روف
الأول ��ى ،والم�ؤث ��رات المو�سيقي ��ة ،ت�ساه ��م ف ��ي
الغمو� ��ض ،وف ��ي ال�صم ��ت ال ��ذي يو ّل ��د القل ��ق.
ال�صم ��ت في ه ��ذه الق�صي ��دة اق ��وى مو ّل ��د للهواج�س.
�أ ّم ��ا ا�ستعم ��ال �صيغ ��ة النف ��ي ف ��ي الق�صي ��دة ،ف ��ك� ّأن
الال�شيئي ��ة ف ��ي الم�صطل ��ح الم ��ادّي ،وج ��ود بح� � ّد
ذات ��ه� ،صم ��ت� ،إ ّال �أن ��ه �صم ��ت م�شح ��ون بالوج ��ود.
وه ��ذا ه ��و مفت ��اح الق�صي ��دة ،فالمن ��زل غي ��ر م�أه ��ول،
بمعن ��ى واح ��د فق ��ط ،ذل ��ك � ّأن الإن�س ��ان ال يعي� ��ش فيه،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن �أ�شباحه م ��ا تزال تجو� ��س ب�صورة
ما .ف ��ي الواقع يتج�سد ال�صمت ف ��ي البيتين الأخيريْن
بفاعلي ��ة ،لتثبي ��ت هيمنت ��ه الكلي ��ة ف ��ي غي ��اب الب�شر.
ْ
يكت�شف ح�سنات
َمنْ يق ��ر�أ الق�صيدة باللغة الإنكليزي ��ة،
�أخ ��رى ،منها � ّأن الأبيات الأكثر ط ��والً ،والأكثر �سال�سة،
ت�صوّ ر الحالة المزدحمة “للبيت الخالي” ولأ�صدائه...
�إلخ».
�أ ّم ��ا ح ��روف الع ّل ��ة ،والح ��روف ال�ساكنة ،فق ��د و ُِ�صلتْ
�ات � ْآخ ِتي ��رتْ بمه ��ارة .،ا�ستخدم ��ت الأ�صوات في
بكلم � ٍ
ه ��ذه الق�صيدة لت�ضخيم حجم ال�صمت لي�س �إ ّال .من تلك
الأ�صوات مث�ل�اً �صوت ق�ضم الفر� ��س� ،أو رنين حذواته

الحديدية على الحجارة.
لننظ ��ر �إلى الق�صيدة من زاوية �أخرى� .إنها تتميز ،ك�أية
ق�صي ��دة كبرى �شبيه ��ة بها ،باللغ ��ة الإنكليزي ��ة ،بثالثة
مقوم ��ات �أ�سا�سية ،ه ��ي� :أوّ الً البعد الت�أريخ ��ي ،وثاني ًا
البع ��د الديني و�إ ّال الفولكلوري �أوهما مع ًا ،وثالث ًا البعد
الفني .ف� ��إذا غلفت هذه الأبعاد بغمو� ��ض �ش ّفاف ،تكون
الق�صيدة قد تعددت م�ستوياتها وت�شعبت معانيها.
لن�أخ ��ذ البع ��د الت�أريخ ��ي� ،أوّ الً .ي�ست ��د ّل النق ��اد على �أن
م�شهد الق�صيدة ينت�سب �إلى الع�صور الو�سطى .ذلك لأن
ال�شاع ��ر ا�ستعم ��ل كلم ��ة � : Spakeأي تك ّل ��م وهي كلمة
مهجورة بدالً م ��ن كلمة . Spokeالدليل الآخر ا�ستعمل
ال�شاعر كلمة (Turretالبرج) ،الم�أخوذة من الإيطالية
بدالً من الكلمة المتداولة
 .Towerبالإ�ضافة جاء الم�سافر على �صهوة فر�س ،فما
�أ�ش� � ّد �شبهه بفار�س م ��ن فر�سان الع�ص ��ور الو�سطى .قد
يكون من المفيد �أن نذكر �أن البرج تعني ح�سب قامو�س
كول ��ن :برج دائ ��ري �أو ا�سطوان ��ي ،كجزء م ��ن قلعة �أو
بناي ��ة كبيرة ،وال �سيّما ف ��ي الع�صور الو�سطى ،هل ثمة
�إ�ش ��ارة �إلى من ��ارة؟ خا�ص ��ة و�أن دي ال مي ��ر كان مطلع ًا
بتو�سع على الثقافة العربية.
البعد الثاني ف ��ي الق�صيدة هو البعد الديني �أو الغيبي.
قب ��ل كل �شيء تجمع هذه الق�صي ��دة ب�صورة فريدة بين
عال ��م الأم ��وات وعال ��م الأحي ��اء .وي ��رى النق ��اد �أن ثمة
�إ�شارات عميقة لقوى خفية ،ال �سيما تلك الأ�شباح
التي كانت ّ
تهف في البيت المظلم.
يقول ال�شاعر
“وكانوا ي�سمعون في �سكينة �ضوء القمر
ذلك ال�صوت من عالم الب�شر”
عموم� � ًا يحاول ال�شاعر �أن يقول من خالل الق�صيدة �إن”
مواز لعالمن ��ا ،ولكنْ ال تراه العيون،
أرواح ٍ
هن ��اك عال َم � ٍ
وعلينا �أن ن�ستع ّد لتقبّله”
ويرى بع�ض النقاد ان الم�سافر �شخ�صية كونية م�سافرة
عب ��ر الحي ��اة” و” ال�سامع ��ون “ نظ ��راء �أو م�شابه ��ون
للآله ��ة ،التي تعي الحاج ��ات الب�شرية الملحّ ة ،ولك ّنها ال
تقوم ب�أيّ عمل ،وال ت�ستجيب لتو�سالتهم”.
البع ��د الثالث ،وه ��و ما يهمنا هنا ،ه ��و البعد الفني� ،أي
م ��ا التقني ��ات الت ��ي تو�سلها ال�شاع ��ر ،و�أوّ له ��ا التقنيات
المو�سيقي ��ة .منه ��ا م ��ا ي�سم ��ى باللغ ��ة الإنكليزي ��ة
 Alliterationوه ��و م ��ا يترجم ��ه قامو� ��س الم ��ورد:
الجنا� ��س اال�ستهاللي .و في ��ه يكون فيه الح ��رف الأول
م ��ن الكلمة ،ه ��و نف�سه في كلم ��ة ثاني ��ة �أو ثالثة ،وهذه
خ�صي�ص ��ة في ال�شع ��ر الإنكلي ��زي ال طائل م ��ن محاولة
تقليده ��ا .لو �أخذن ��ا ال�شطر التالي مث�ل�اً  ،فحرف ال�سين
يتكرر في �أوّ ل الكلمات:
Silence surged softly

للعرو� ��ض ال�شعري في هذه الق�صي ��دة� ،أهمية ق�صوى.
ولك ��ن خ�شي ��ة الإطال ��ة ،نذكر باخت�ص ��ار �شدي ��د ،نظرة
مب�سط ��ة� ،إ�شباع� � ًا لف�ض ��ول بع� ��ض المهتمين ب ��الأوزان
ال�شعرية.
انتقى “دي ال مير” لق�صيدته هذه وزن الـ ( anapestال
�شبه له بالأوزان ال�شعرية العربية) وقد اتبع فيه ،نمط ّا
�أو نوع� � ًا ثابت ًا �abcbdefeشطران على قافية واحدة،
و�شط ��ران بال تقفي ��ة ،وذلك حفاظ ًا على وح ��دة الأبيات

وذلك يد ّل على نفاد �صبر الم�سافر.
الحركة التالية ،يرفع فيها الم�سافر ر�أ�سه �إلى �أعلى ليرى
� ْإن كان �أح� � ٌد م ��ا يطل م ��ن النافذة ليرى عين ��ي الم�سافر
الرماديّتين .ا�ستعمل ال�شاعر م�صطلح  Grey :بعناية،
ذلك �أن ��ه �إذا وُ�صفت به العين ف�إنم ��ا يعني �أن �صاحبها،
مرتبك وم�شو�ش ،و�أن �صدره ّ
مكتظ بالعواطف.
الحركة الأخيرة هي عودة الم�سافر �إلى المجهول ،وبها
يعود ال�صمت �إلى البيت كما كان راكد ًا ركود موت.

دون ال�سقوط في نمط رتيب .Singsong
ذكرن ��ا �أع�ل�اه� ،أن الق�صي ��دة� ،أي ��ة ق�صيدة ،م ��ا �أن تغ ّلف
بغمو�ض �شفاف حتى تكون �أكثر �إثارة ،و�أح ّد ف�ضوالً.
ق�صيدة ا”ل�سامعون”  Unknowableال تر�شد القارئ
�إل ��ى هوي ��ة ال�سامعي ��ن وال م ��اذا يعنون حت ��ى بالن�سبة
للم�ساف ��ر نف�س ��ه .ولكنْ َم ��نْ ه ��ذا الم�سافر؟ لم ��اذا رحل
ولم ��اذا عاد؟ لم ��اذا �أعطى وعد ًا ل�سكن ��ة البيت بالعودة،
و�أرواح َم ��نْ تل ��ك الأ�شباح التي كان ��ت تجو�س بالبيت،
ولم ��اذا كان ال�ص ��وت الب�ش ��ري غريب� � ّا عليه ��ا؟ يق ��ول
ال�سامعون
الم�سافر مخاطب ًا الأ�شباح:
«�أما من �أح ٍد موجود؟” قال الم�سافر
“خبريهم �أني جئت وما من �أحد ر ّد
الباب الم�ضا َء بالقمر؛
و�أنني حافظت على عهدي”
طارق ًا َ
َ
الح�شائ�ش بجلب ٍة
ال�صمت يق�ضم
وفر�سه في
م ��ا ه ��و العهد ال ��ذي حاف ��ظ عليه؟ ولم ��اذا؟ ما م ��ن �أحد
ِ
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فوق را�س الم�سافر
العرب ��ي ،ه ��و مه ��ارة ال�شاعر ف ��ي ت�ضخي ��م الحدث عن
ّ
دق على الباب للمرّةِ الثانية؛
طريق الحركة واللون .الق�صيدة بالتالي لوحة مر�سومة
«�أما من �أح ٍد موجود؟»
بالأبي� ��ض والأ�سود وال لون �سواهم ��ا .الق�صيدة ليلية.
لكنْ
ما من �أح ٍد نزل �إلى الم�سافر؛
ولأنه ��ا كذلك يك ��ون ال�شاعر قد مه� � ّد لحا�سّ ��ة ال�سمع �أن
ما من ر� ٍأ�س �أط ّل من �أ�سكفة النافذة الم�سجّ فة باللبالب
تكون على � ُأ�شدّها حدّة.
ونظر في العينيْن الرماديّتين
الم�شهد الأوّ ل في الق�صي ��دة ،م�سافر على �صهوة فر�س،
حيث ُ
ُ
يقف مرتبك ًا و�ساكنا
�أم ��ام ب ��اب م�ض ��اء بالقم ��ر ،وه ��ذا ه ��و الل ��ون الأبي�ض
ّ
لكن ح�شد ًا من ال�سامعين اال�شباح فقط
الوحيد في الق�صيدة .وهو ال ريب ال ينير طريق ًا ،و�إنما
البيت المنعزل عندئ ٍذ
ينير الفزع.
يقطن في ِ
كانوا ي�سمعون في �سكينة �ضوء القمر
الم�ساف ��ر يطرق الباب .في ه ��ذه اللحظة يهرب طير من
ذاك ال�صوت من عالم الب�شر:
الب ��رج الدائري .لهذا اله ��روب تداعيات نف�سية ،منها � ّأن
ّ
يزحم �أ�شعة القمر ال�ضئيلة على ال�سلم المظلم
الطي ��ر كان نائم ًا� ،آمن ًا ،ربما ل ّأن البيت لم يكنْ م�سكون ًا،
الذي ي�ؤدّي �إلى ال�صالة الخالية
وهروب ��ه لي�ل�اً �إل ��ى ال �أين ،للنج ��اة بري�ش ��ه ال يخلو من
وهي ت�صغي بجوّ �أثاره وه ّزه
مخاطرة.
الم�سافر الوحيد،
ندا ُء
الحرك ��ة الثاني ��ة ،ه ��ي الطرق عل ��ى الباب ثاني ��ة ،وهنا
ِ
و�شعر داخلي ًا بفتورها،
ا�ستعم ��ل ال�شاعر كلم ��ة Smote :وتعني الطرق بقوة،
بينما ترك فر�س ُه يق�ضم الع�شب الكثيف،
تحت ال�سماء المكوكبة من بين �أوراق ال�شجر:
هنا ّ
دق الباب فج�أة حتى
�أقوى ،ورفع ر�أ�سه-:
«خبّريهم �إني جئتُ وما من �أح ٍد ردّ،
وانني حافظتُ على عهدي».
لم ي� ِأت ال�سامعون ب�أية حرك ٍة،
رغم � ّأن ك ّل كلمة فاه بها
ّ
رن �صداها خالل ظالل البيت القانط
َ
يقظان:
من الرجل الوحيد الذي ُت ِر َك
نعم لقد �سمعوا قدمه في ركاب الفر�س.
و�صوتَ الحديد والحجر،
وكيف � ّأن ال�صمت خيّم على مهل على البيت
عندما كانت الحوافر المندفعة قد ذهبتْ .
ارت� ��أى مثق ��ف عرب ��ي �ضلي ��ع ف ��ي الترجم ��ة ان يك ��ون
العنوان ”:الم�ستعمون” .ولكن الفعل
ا�ستفع ��ل لغ ًة هو طل ��ب ال�شيء .ك�أن تق ��ول ا�ستنجد �أي
طلب النجدة �أو ا�ستف�سر طلب التف�سير .ولكن لي�س في
الق�صيدة �إلى ما ي�شير �إلى َمنْ كانوا يريدون اال�ستماع.
بالعك�س.
ل ��ذا ف�ضل ��ت “ال�سامعين “ على غ ��رار ال�صيغة العراقية
العامية ”:يا �سامعين ال�صوت”.

ت�����ش��ي��خ��وف ف����ي ال�����ص��ي��ن
�أ.د� .ضياء نافع

الكتابة عن ت�شيخوف في ال�صين تعني
الكتابة عن تاريخ ترجمات نتاجاته
ثم  ,كيف
الى اللغة ال�صينية  ,ومن ّ
تق ّبلها القارئ ال�صيني ب�شكل عام وكيف
تناولها النقد الأدبي ال�صيني بالذات
 ,وهل هناك انعكا�سات �أو ت�أثير -ما
لتلك الترجمات على م�سيرة الأدب
ال�صيني نف�سه  ,ومن نافل القول � ,إن
الحديث ال�شامل عن كل هذه الجوانب
ً
عمال كبيراً
الوا�سعة والمتنوعة يتطلب
لمجموعة من المتخ�ص�صين في الأدب
الرو�سي وال�صيني مع ًا  ,وال يمكن طبع ًا
لمقالتنا هذه �أن تتناول كل هذه الجوانب
المتنوعة � ,إال �أننا نظن� ,إن التوقف عند
هذا المو�ضوع ولو ب�شكل وجيز جداً � ,أو
حتى الإ�شارة الى معالمه اال�سا�سية ربما
يكون ممتع ًا وطريف ًا للقارئ العربي

وذلك لأن المو�ضوع جديد بكل معنى الكلمة
له ��ذا القارئ  ,وه ��ذا �أوالً  ,ومن المحتمل �أن
يك ��ون مفيد ًا �أي�ض ًا له  ,وه ��ذا ثاني ًا  ,لأن هذا
الق ��ارئ يهت ��م ب ��الأدب العالمي وعل ��م االدب
المق ��ارن  ,وه ��ذا يعن ��ي طبع� � ًا  ,االهتم ��ام
بموق ��ع �أعالم الأدب الرو�سي خارج رو�سيا ,
وتفا�صيل هذه العملية الإبداعية ...
الخطوة الأول ��ى لم�سيرة ت�شيخوف (1860

–  ) 1904ف ��ي ال�صي ��ن ابت ��د�أت بترجم ��ة
لإح ��دى نتاجاته ع ��ام � ( 1907أي بعد وفاته
بث�ل�اث �سنوات ) وعن اللغة اليابانية  ,ولكن
الغريب بالأم ��ر � ,إن �أول نتاج مترجم له الى
ال�صيني ��ة ه ��ي الق�صة الطويل ��ة – ( الراهب
الأ�سود )  ,وت�شغل هذه الق�صة مكانة خا�صة
ج ��د ًا في �إبداع ت�شيخ ��وف  ,و تع ّد عم ًال فن ّي ًا
متم ّي ��ز ًا ج ��د ًا ف ��ي تاري ��خ نتاجات ��ه الأدبية ,

وقد كتبها ت�شيخوف عام  , 1893ويتمحور
م�ضمونه ��ا ح ��ول ( مر�ض ال ��روح الإن�سانية
) كم ��ا �أ�ش ��ار الكثي ��ر م ��ن الباحثي ��ن الرو�س
�آن ��ذاك ,وال زال ��ت هذه الق�ص ��ة الطويلة لحد
الي ��وم تثيرمختل ��ف النقا�ش ��ات حوله ��ا � ,إذ
ل ��م يت ��م االتف ��اق حتى عل ��ى تحدي ��د جن�سها
الأدبي � ,إذ ي�سميها البع�ض ( رواية ق�صيرة)
(بوف�س ��ت بالرو�سي ��ة)  ,وي�سميه ��ا البع� ��ض
الآخ ��ر ( ق�صة )( ر�سكاز بالرو�سية)  ,ونحن
نمي ��ل الى ت�سميتها ( ق�ص ��ة طويلة ) � ,إذ �إنها
تق ��ع في حوالي � 30صفح ��ة بطبعتها الأولى
 ,وف ��ي كل الأح ��وال وبغ� ��ض النظ ��ر عن كل
هذه النقا�ش ��ات والتباينات ح ��ول ( الراهب
الأ�س ��ود ) ,فان ��ه ال يمك ��ن بتات� � ًا اعتبار هذه
الق�صة نموذج ًا �ساطع� � ًا لأدب ت�شيخوف كما
ي ��راه العال ��م ويتقبله ف ��ي الوق ��ت الحا�ضر,
�إذ ال يمك ��ن �أن نج ��د هن ��اك تل ��ك الأج ��واء
الت�شيخوفي ��ة ( �إن �ص � ّ�ح التعبي ��ر) ,الت ��ي
ا�شته ��رت ف ��ي ق�ص�ص ��ه �أو م�سرحياته ب�شكل
ع ��ام  ,وال نع ��رف ال�سب ��ب  ,ال ��ذي جع ��ل
المترج ��م ال�صيني هذا �آن ��ذاك �أن يختار هذه
الق�ص ��ة بالذات ويقدمها الى القارئ ال�صيني
 ,الذي لم يكن يعرف عندها �أ�ص ًال من هوهذا
الكات ��ب الرو�سي ت�شيخ ��وف  ,وربما يمكن
تو�ضي ��ح ذلك ال�سب ��ب باالجته ��اد ال�شخ�صي
له ��ذا المترجم و�إعجابه الذات ��ي لي�س �إال � ,إذ
�أن هذه الق�صة ذات طابع فل�سفي  ,وتتداخل
فيه ��ا عنا�صر الحقيقة م ��ع الخيال  ,وتمتزج

في �صياغتها �أجواء الرمزية مع الواقعية...
وهكذا ابتد�أت م�سيرة ت�شيخوف في ال�صين
 ,وقطع ��ت خم�سة مراح ��ل ب�أكملها كما ي�شير
الباحث ��ون في هذا المو�ض ��وع كافة  .ترتبط
هذه المراحل طبعا بتاريخ ال�صين نف�سه منذ
بداي ��ات الق ��رن الع�شرين  ,م ��رور ًا بحركات
التحرر من ال�سيط ��رة اليابانية  ,ثم انت�صار
الث ��ورة و�إعالن جمهورية ال�صي ��ن ال�شعبية
( )1949وم�سيرته ��ا و�أحداثه ��ا المتنوع ��ة
( لنتذك ��ر فق ��ط الث ��ورة الثقافي ��ة وكت ��اب
ماوت�س ��ي تونغ الأحم ��ر  ,ال ��ذي طبعوا منه
�أكث ��ر م ��ن  800مليون ن�سخ ��ة !!!)  ,و�صوالً
ال ��ى ح ��ركات الإ�ص�ل�اح الجذري ��ة  ,والت ��ي
�أدّت ال ��ى �أن ت�شغل ال�صي ��ن الآن هذا الموقع
المتق ��دم عالمي ًا وفي الميادين المختلفة كافة
 .كل ه ��ذه المراح ��ل جعل ��ت م ��ن ت�شيخوف
ف ��ي نهاي ��ة المطاف واح ��د ًا من �أكث ��ر الأدباء
الرو� ��س ( ولي� ��س فق ��ط الرو� ��س ) انت�ش ��ار ًا
و�شه ��رة بال�صي ��ن ف ��ي الوق ��ت الحا�ض ��ر ,
وترتب ��ط ه ��ذه المراحل ( كما ح ��دث ذلك في
عالمنا العرب ��ي ) بلغات و�سيط ��ة عديدة قام
المترجم ��ون ال�صيني ��ون بترجم ��ة نتاج ��ات
ت�شيخ ��وف عنه ��ا ف ��ي بداي ��ة ه ��ذه الم�سيرة
الطويل ��ة  ,منها الياباني ��ة والإنكليزية  ,الى
�أن و�صلوا بعدئذ ال ��ى لغة ت�شيخوف نف�سها
� ,أي الرو�سي ��ة  ,و�أخذوا يترجمون نتاجاته
ال ��ى اللغ ��ة ال�صينية عن الرو�سي ��ة مبا�شرة ,
ومن قبل المتخ�ص�صي ��ن ال�صينيين �أنف�سهم

 ,الذي ��ن در�س ��وا اللغ ��ة الرو�سي ��ة و�آدابه ��ا (
في عق ��ر دارها ! )  ,و�أبدع ��وا في درا�ستهم (
وقد �شاهدته ��م �شخ�صي ًا �أثناء درا�ستي هناك
و�أ�شه ��د عل ��ى ذلك )  ,ونتيج ��ة لتفوقهم هذا ,
جاءت الثم ��ار باهرة جد ًا ف ��ي �إغناء الحركة
الأدبي ��ة بال�صي ��ن  ,وح�ص ��ل ت�شيخوف على
واح ��دة م ��ن (ح�ص�ص اال�س ��د!) ف ��ي ب�ستان
ه ��ذه الثمار � ,إذ توجد الآن الم�ؤلفات الكاملة
لت�شيخوف باللغة ال�صينية في (  )27مجلد ًا
( وهذا �شيء لم يح ��دث حتى في �أكثر الدول
ازده ��ار ًا في العال ��م ولح ��د الآن !!!)� ,إ�ضافة
ال ��ى ع�ش ��رات الكت ��ب ال�صيني ��ة الأخ ��رى
لق�ص�ص ��ه وم�سرحياته  ,والت ��ي �صدرت قبل
مجموع ��ة الم�ؤلف ��ات الكاملة وبعده ��ا �أي�ض ًا
 ,وال ��ى العدي ��د م ��ن الكت ��ب النقدي ��ة باللغة
ال�صيني ��ة  ,الت ��ي كتبه ��ا المتخ�ص�ص ��ون
ال�صيني ��ون �أنف�سه ��م � ,أو الت ��ي ترجموه ��ا
ال ��ى ال�صيني ��ة  ,وكلها تتن ��اول درا�سة �إبداع
ت�شيخوف وخ�صائ�صه الفنية.
لقد �س�ألوا مرة فنانة �صينية كانت ت�ؤدي دور ًا
ف ��ي م�سرحي ��ة ( ب�ست ��ان الك ��رز) لت�شيخوف
باح ��دى م�سارح بكين – م ��ن هو ت�شيخوف
بالن�سب ��ة لها ؟ فاجابت ر�أ�س ��ا � -إنه المع ّلم,
ال ��ذي يق ��ول لن ��ا دائم� � ًا  ...( -ف ��ي االن�سان
كل �ش ��يء يجب �أن يكون رائع� � ًا – والوجه ,
والمالب� ��س  ,والروح  ,والأفكار , )...ولهذا,
فانن ��ا نق ��ول ل ��ه دائم� � ًا – �شك ��ر ًا ي ��ا انطون
بافلوفيت�ش ....

حوار
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(امل�سطر)
يرى �أنه عمد �إىل �صنع تاريخ مظهري يوهم متلقيه بحقيقيته ليجاور التاريخ
ّ

جهاد مجيد :على الروائي �أن يمتلك وعي ًا نقدي ًا ليفهم العملية الإبداعية
وبالت�أكيد �ش ّكل هذا اال�ستمتاع رغبة باال�ستزادة
من معني الق�ص�ص وربط عربة هذه الرغبة خلف
ح�ص ��انها اجلام ��ح ,و�أوىل حماوالت ��ي الأدبي ��ة
التي �أذكر كانت م�سرحية وعظية ال �أتذكر ا�سمها
ق ��ام بتمثيله ��ا ط�ل�اب مدر�س ��تي ب�إ�ش ��راف املعلم
ج ��واد الغافل وه ��و فنان حم�ت�رف واعتق ��د انه
كان م ��ن �أع�ض ��اء فرقة الزبانية ،كن ��ت حينها يف
ال�ص ��ف اخلام�س االبتدائ ��ي وبعدها بعام قدمت
يل �إح ��دى الفرق التلفزيوني ��ة – رمبا فرقة الفن
املعا�ص ��ر ـ متثيلية تلفزيونيةا بعنوان (من ظالم
املا�ض ��ي) �أدى �أدوارها فنانون حمرتفون ،وبعد
فرتة نرثتُ هذه التمثيلية جلعلها ق�ص ��ة ق�صرية
–�أقول نرثتُ لأين مل �أكن مدرك ًا متام ًا ال�ش ��روط
الفني ��ة للق�ص ف�ص ��اغ ّتها �س ��ليقتي الت ��ي تخلقت
عرب قراءاتي الق�ص�ص ��ية املتنوعة من الق�ص ���ص
الأجنبية والعربية� ،أما الق�صة العراقية فعرفتها
الحق ًا ,وقد ن�شرتُ تلك الق�صة النرثية يف جريدة
(كل �شيء)الأ�س ��بوعية ع ��ام 1964وه ��ي امل ��رة
الأوىل الت ��ي �أرى ا�س ��مي مطبوع� � ًا يف جري ��دة
فكان ما كان ومل ي�س ��عني زمان وال مكان .وهكذا
�سارت العربة خلف ح�صان الق�ص الرهوان .
امل�ش ��اهدات ال�س ��ينمائية الأوىل على �س ��طحيتها
انبت ��تْ يف نف�س ��ي ولع� � ًا ملتابع ��ة الأفالم �س ��واء
ع�ب�ر �شا�ش ��ة التلفزيون الت ��ي توف ��رت فيما بعد
ل ��كل البي ��وت تقريب� � ًا �أو من خ�ل�ال دور العر�ض
الت ��ي �أ�ص ��بحتُ قريب ��ا منه ��ا بدخ ��ويل ثانوي ��ة
حتي ��ط به ��ا ع ��دة �س ��ينمات فكان ��ت ال�س ��تينيات
حافل ��ة بالأف�ل�ام امل�أخوذة عن الرواي ��ات العاملية
 ،وكان ��ت هن ��اك ال�س ��ينما االيطالي ��ة وواقعيتها

جهاد مجيد المولود عام  1947يعد من جيل ال�ستينيات ،فقد بد�أ الن�شر
منت�صف هذه الحقبة في مجال الق�صة الق�صيرة ف�أ�صدر عام � 1972أولى
مطبوعاته هي (ال�شم�س في الجهة الي�سرى) وهي مجموعة م�شتركة
مع كتاب �آخرين ..ثم �أ�صدر عام  1988مجموعة �أخرى حملت عنوان
(ال�شركاء)  .وكانت �آخر مجموعة ق�ص�صية له هي (الرغبة ال�سامية) التي
�صدرت عام  .1989تقول الناقدة نادية هناوي عنه :جملة جهاد مجيد
ر�صينة قوية تدل على ثراء الكاتب اللغوي وخزينه المعرفي في ما يكتب.
م�شدّ دة على �ضرورة درا�سة �أعمال جهاد مجيد الروائية من قبل النقاد".
فلأعمال الروائي جهاد مجيد خ�صو�صية في ال�سردية العراقية ،فقد اتجه
الى الرواية و�أ�صدر �أولى رواياته ( رواية اله�شيم) ،عام  .1974ثم (رواية
(حكايات دومة الجندل) ،عام  ، 2001و (رواية تحت �سماء داكنة)عام .2010
ثم روايته الحديثة الإ�صدار (�أزمنة الدم) عام  ،2016منازع التجريب
ال�سردي في روايات جهاد مجيد ،للباحثة الدكتورة نادية هناوي  ،الدار
العربية للعلوم نا�شرون  ،بيروت ،طبعة �أولى.20116 ،

حاوره :عالء املفرجي
الق�سم االول
*ه��ل تحدثنا عن بداياتك و�أبرز الم�ؤثرات في
ميلك ال��ى الق�ص ؟وهل هناك مرجعيات بعينها
ا�ستندت عليها؟

 يف البدء كانت املدر�سة االبتدائية حيث تعهدنا�أ�سات ��ذة �أكف ��اء خمل�ص ��ون �إىل كل م ��ا ه ��و �سام
و�صادق وجميل فكانت املدر�سة من خاللهم خري
حا�ضنة وحمفزة �إىل التطلع والطموح ,غر�سوا
فين ��ا ح ��ب الكلم ��ة ال�صادق ��ة ،الهادف ��ة ،النافعة،
وحب �أ�صحابها الأع�ل�ام والإح�سا�س بعظمتهم؛
بالتعري ��ف بهم واحلديث عنهم ب�إعجاب و�أحيان ًا
بتبجي ��ل ،واال�ست�ش ��هاد مب�آثره ��م واعتباره ��ا
معاي�ي�ر للإن�س ��انية ,فكان ��ت تطالعن ��ا �أقواله ��م
ب�أجم ��ل اخلط ��وط يف لوح ��ات ال�ش ��رف املعلق ��ة
كح َكم جاذبة
على جدران املما�ش ��ي �أو ال�صفوف ِ
وناف ��ذة يف الأعم ��اق :حكم ��ة الي ��وم ..حكم ��ة
الأ�س ��بوع  ..حكم ��ة ال�ش ��هر ,ديني ��ة �أو �أدبي ��ة �أو
اجتماعي ��ة ل�شخ�ص ��يات مقد�س ��ة �أو تراثي ��ة �أو
�أع�ل�ام معا�ص ��رين حكم ��اء و�أدب ��اء �أو علم ��اء؛
م ��ن خالله ��م عرفنا �شخ�ص ��يات م ��ا كان يتيح لنا
معرفته ��ا الدر� ��س االبتدائ ��ي املق ��رر؛ عرفنا من
الفال�س ��فة الأقدمني �أر�سطو و�أفالطون و�سقراط
والفارابي وابن �س ��ينا وال ��رازي والغزايل ومن
الأدب ��اء املعا�ص ��رين حبب ��وا لن ��ا ج�ب�ران و�أب ��ا
ما�ض ��ي واملنفلوط ��ي والر�ص ��ايف والزه ��اوي
و�أحم ��د �ش ��وقي وحافظ �إبراهي ��م و�أبا القا�س ��م
ال�شابي ب�أجمل �أقوالهم و�أعمق �أفكارهم و�أ�صدق
جتاربه ��م ،فانطبعت يف نفو�س ��نا عميق� � ًا فكانت
�أر�ض ًا خ�صبة لإنبات المَ َلكة الأدبية فينا �أو لإذكاء

�ش ��رارات الوعي لالنطالق نح ��و ميادين املعرفة
والإبداع.
بالن�س ��بة �إ َّ
يل كانت املدر�س ��ة االبتدائي ��ة منطلق ًا
قوي� � ًا نح ��و الأدب عام ��ة� ,أم ��ا الق�ص ,ف�ل�ا �أدري
مي ��ه
بال�ض ��بط م ��ا العوام ��ل الت ��ي �ألقتن ��ي يف ِّ
اله ��ادر ,والع ��وم يف تيارات ��ه اجلارف ��ة ..لعله ��ا
تل ��ك الأحاديث ذات ال�س ��مة ال�س ��ردية التي كنتُ
�ش ��غوف ًا بالإ�ص ��غاء �إليها مع باقي �أفراد الأ�س ��رة
من الأب �أو الأم �أو �أقارب �آخرين؛ وهي حكايات
�أما واقعية �ص ��رفة �أو خيالية للت�س ��لية ؛حكايات
الفقراء قب ��ل �أن يناموا ولي�س ��ت حكايات للأمري
قبل �أن ينام.
مل يك ��ن هن ��اك تلفزي ��ون وال رادي ��و ..وال ذهاب
�إىل ال�س ��ينما �إال يف الأعياد؛ مع الأ�ش ��قاء الكبار
مل�ش ��اهدة الأف�ل�ام امليلودرامي ��ة �أو الرومان�س ��ية
امل�ص ��رية �أو مع الأتراب مل�شاهدة طرزان وفال�ش
كوردن وزورو وماج�ستي والتي نعود لنق�صها
على الأتراب الذين مل يحظوا مب�ش ��اهدتها معنا.

اجلدي ��دة �،ش ��غفتني ،وحظي ��ت ببع� ��ض من دي
�سيكا ،وفلليني و�آخرين مل �أتعرف على ا�سمائهم
جي ��د ًا� ،ش ��دتني الواقعي ��ة اجلدي ��دة باللقط ��ة
احلا�ض ��رة بق ��وة بتف�ص ��يالتها ،ج ��زء ًا ج ��زء ًا،
�شوارع تل�صف �أر�صفتها حتت الأ�ضواء اخلافتة
ت�ص ��فعها قط ��رات مط ��ر تر�س ��م فقاعاته ��ا عل ��ى
�أدميه ��ا� ،ش ��خو�ص ميرون م�س ��تظلني مبظالتهم
ت�س�ي�ر معه ��م ظالله ��م �أمامه ��م �أو �إىل جانبهم �أو
وراءه ��م ،الأ�ض ��واء تتذبذب حولهم فامل�ص ��ابيح
م�ش ��نوقة ب�ض ��باب �ش ��فيف كالغب� ��ش �أو مناظ ��ر
املن ��ازل املتال�ص ��قة يف الأزق ��ة ال�ض ��يقة تت ��دىل
من �ش ��رفاتها حبال الغ�سيل ب�أ�س ��مال نا�س القاع
املهمل�ي�ن يف الزواي ��ا اخلفية �أو املتكد�س�ي�ن على
دكات البي ��وت الالنظامي ��ة ،ك�أنها حماولة عنيدة
للإم�س ��اك براهنية اللحظة ،هذا ما �أح�س�سته من
تلك ال�س ��ينما وهذا ما تعلمته منها و ماتغلغل يف
�سردي الحق ًا ،ال�سعي لالم�ساك باللحظة الراهنة
حت ��ى لو كان ��ت تلك اللحظ ��ة من املا�ض ��ي ،لي�س

لدي زمن �سردي ما�ض ،زمن ال�سرد كله حا�ضر،
وحت ��ى امل�س ��تقبل حا�ض ��ر يف احلا�ض ��ر .يف
"الذكرى املئوية" ا�ستح�ض ��رت قرن ًا م�س ��تقبلي ًا
لأ�ض ��عه بني يدي احلا�ض ��ر وكذلك مع قرن ما�ض
قبل هذا احلا�ض ��ر ل َتمثل الأزمنة الثالثة يف زمن
ال�س ��ارد وزمن التلقي�.إنه جت�سيد لت�شابك الزمن
بالتاري ��خ �س ��ردي ًا ،حيث يغ ��دو الراه ��ن تاريخ ًا
ت ��ارة �أو يغ ��دو م�س ��تقب ًال ت ��ارة �أخ ��رى ويدخ ��ل
التدوين عن�صر ًا فاع ًال يف ال�سرد.
*الحدي��ث ع��ن تداخ��ل االزمن��ة وا�ستح�ض��ار
الق��رون الغاب��رة والقادمة يقودنا �إل��ى ا�ستثمار
التاريخ وا�ستلهامه �سرديا وهو ما طبع �سردياتك
خ�لال العق��ود المن�صرم��ة وحت��ى الآن فكيف
ع�شت خ�ضم هذه التجربة ؟

من ��ذ ثمانينيات القرن املا�ض ��ي وجل ��تُ مرحلةمهم ��ة وجدي ��دة يف ال�س ��رد با�س ��تثمار التاري ��خ
ب ��دء ًا من الثالثية الق�ص�ص ��ية (الذك ��رى املئوية،
ذك ��رى القرون ،خط ��اب القرون) والتي �ض ��متها
جمموعتي الق�ص�ص ��ية ( ال�شركاء) عام 1988ثم
روايت ��ي (حكاي ��ات دومة اجلن ��دل )الت ��ي بد�أتُ
بن�ش ��رها يف جملة الأقالم جزء ًا بعد جزءٍ ابتدا ًء
م ��ن الع ��ام 1988حتى الع ��ام 1993ع ��دا اجلزء
الأخ�ي�ر فقد ُن�ش ��ر يف جملة الأديب املعا�ص ��ر يف
العام  1993نف�سه وكانت جتربة تعك�س منهجي
اخلا� ��ص الذي �أطلق ��ت عليه الواقعي ��ة الإيهامية
وم� ��ؤداه تخلي ��ق واقع ن�ص ��ي يوه ��م بحقيقيته
التاريخية �أو �صدقية واقعيته الالحقيقية ،وهو
ما تر�س ��خ �أك�ث�ر يف روايتي (�أزمنة ال ��دم ) التي
ن�ش ��رتُ ف�ص ��لها الأول وجزء ًا من ف�صلها الأخري
عام 1994يف جملة الأقالم ثم �ص ��درت يف كتاب
ع ��ام  .2016ومل يك ��ن اهتدائ ��ي �إىل ا�س ��تثمار
التاري ��خ ه ��ذا لأغرا�ض �ش ��كلية ح�س ��ب؛ بل كان
ارتباط ��ا مبفهوم تولد عندي �أ�سا�س ��ه النظر �إىل
التاري ��خ كوقائع م�ش ��كوك بحقيقيته ��ا ومطعون
ب�ص ��دقيتها ،وعُرف ��تْ ه ��ذه االفكار فيم ��ا بعد يف
كتابات منظرين غربيني مث ��ل وايت وريكور �إال
�إنه ��ا مل تكن قد وفدتنا �آن ��ذاك ومل تكن مطروحة
ال يف ال�س ��احة العراقي ��ة وال العربي ��ة ورمب ��ا
مل تت ��م ترجم ��ات تل ��ك التنظريات حت ��ى �أواخر
الت�س ��عينيات� .إن مفه ��وم (الواقعي ��ة االيهامية)
امل�ص ��طلح الذي نح ُت ��ه �آنذاك م�س ��اوي ًا �أو مرادف ًا
لال�ص ��دقية التاري ��خ وزائفيت ��ه واختالقيت ��ه,
وبالت ��ايل وهميت ��ه ،عم ��دت �إىل �ص ��نع تاري ��خ
مظهري يوهم متلقيه بحقيقيته ليجاور التاريخ
ّ
(امل�سطر) الذي هو لديّ ولدى الكثريمن منظري
ً
الغ ��رب ث ��م الع ��رب الحق� �ا يعت ��وره الال�ص ��دق
والزيف والوهم �أو االيهام.

*خ�لال �أربعة عق��ود قدمت منج��زاً يعتد به
ف��ي كتابة الق�ص��ة الق�ص��يرة والرواية ..لكن
النقد لم ين�صفك بعد ما خال بع�ض الدرا�سات
النقدي��ة ..ه��ل ت��رى الحرك��ة النقدي��ة في
العراق عاجزة ب�شكل عام عن اللحاق بال�سرد
العراقي الذي هو � ٌ
آخذ باالت�ساع؟

ال�أمي ��ل �إىل الت�ش ��كي والتظل ��م م ��ن النق ��دوالنق ��اد واعت�ب�ر الكات ��ب ناقد ن�ص ��ه الأول ال
�أعني يبوئه املكانة التي ي�شتهيها؛ بل �أعني �أن
يكون مقتنعا ب ��ه وموفر ًا له الأ�س ���س النظرية
للدف ��اع عن ��ه وه ��ذا ي�ش�ت�رط توفره عل ��ى قدر
منا�س ��ب من الوعي النقدي .ومن قناعاتي يف
هذا ال�صدد والتي ثب ُتها �أكرث من مرة �أن الن�ص
املكتن ��ز بقيمه اجلمالية والفكرية لي�س مكتوبا
لزمانه فقط؛ بل لأزمنة �أخرى .وهذا هو معيار
دميومة الن�صو�ص �أو تال�شيها زمانيا ومع �أن
كتاباتي لقيت تقومي� � ًا كبري ًا من لدن نقاد كبار
وحظيت باهتمام وحفاوة �أفخر بها �إال �أن هناك
م�ش ��كالت بين ��ي وبني بع� ��ض النق ��اد والكتاب
حالت دون �أن ت�أخذ ما ت�ستحقه كامال� .أنا ممن
ي�ؤمنون ب�أن على الكاتب �أن ميتلك وعيا نقديا
كافي ��ا ليفهم ما يفعل ويفه ��م العملية االبداعية
كاملة م ��ن حوله مبا فيها احلرك ��ة النقدية؛ بل
�أذه ��ب �إىل �أبع ��د من ذل ��ك و�أدعوه لي�س ��هم مبا
لدي ��ه من ر�ؤى و�أفكار وت�ص ��ويبات للدفاع عن
مثال ��ه الفني ومناق�ش ��ة كل من�س ��ربات العملية
الإبداعي ��ة .وعل ��ى وفق ه ��ذا الت�ص ��ور دخلت
مع�ت�رك مناق�ش ��ات �س ��اخنة م ��ع معظ ��م نقادنا
املعروفني وعلى مدى كل العقود املا�ض ��ية وقد
حتولت تلك النقا�ش ��ات �إىل م�س ��اجالت حامية
الوطي�س و�أح�سب �أن ذلك يرتك �شيئ ًا من الأثر
يف نفو� ��س بع�ض ��هم يرتجم ��ه بالن�أي وال�ص ��د
ع ��ن �أعم ��ايل ورمب ��ا �إىل املع ��اداة و�س�أ�ض ��رب
مث�ل� ًا واح ��د ًا على ذل ��ك ويل عليه �ش ��هود عيان

وثق ��اة يف منت�ص ��ف الت�س ��عينيات تق ��رر يف
احت ��اد الأدباء �أن تطبع �س ��تة كت ��ب :اثنان يف
ال�س ��رد �أحدهم ��ا جمموع ��ة ق�ص�ص ��ية والآخ ��ر
رواي ��ة واثن ��ان يف ال�ش ��عر واثن ��ان يف النقد.
وتقدم ��تُ بروايت ��ي (حكايات دوم ��ة اجلندل)
للجنة امل�شكلة من اثنني من �أبرز نقادنا وقا�ص
متمي ��ز كب�ي�ر واتفق ��ت �أن تلج� ��أ يف عملها �إىل
و�ض ��ع نقاط ل ��كل عمل م ��ن قبل كل ع�ض ��و من
�أع�ض ��اء اللجن ��ة وكان ��ت اال�س ��ماء والعناوين
حمجوبة ويف نهاية العملية احل�سابية حظيت
(حكاي ��ات دومة اجلن ��دل) بالنق ��اط الأكرث من
ب�ي�ن الروايات املقدمة فاعرت� ��ض على النتيجة
�أحد �أع�ض ��اء اللجنة وهو ناقد كبري و�أكادميي
كبري و�أ�ص ��ر على ا�س ��تبعاد روايتي وال�س ��بب
لأين خ�ض ��ت معه مناق�ش ��ة على �صفحات جملة
الأقالم فندت �آراءه يف ق�ض ��ية نقدية ح�سا�س ��ة
كان يع ��ول كث�ي�ر ًا على متريرها وذه ��ب بعيد ًا
يف ال مو�ض ��وعيته وعدائيته للرواية �أن طالب
بار�سالها �إىل خبري فكري معلن ًا عدم ا�ستعداده
لتحم ��ل ما فيها وه ��و الأكادمي ��ي الدميقراطي
الي�س ��اري علم� � ًا ب� ��أن الرواية قد ح�ص ��لت على
�إجازتها من الرقابة بف�ضل اال�ستاذ با�سم حميد
حم ��ودي الذي له م�آث ��ر ال تن�س ��ى يف الوقوف
�إىل جان ��ب معا�ض ��دة ال ��ر�أي احل ��ر والإب ��داع
الق ّيم .هذا مثال واحد على ناقد واحد �ساجل ُته
يف مق ��ال واحد فما بال ��ك مبن �س ��اجلته مرار ًا
وتكرار ًا ؟
*ف��ي درا�س��ة الناق��دة نادي��ة هناوي(من��ازع
التجريب ال�س��ردي ف��ي روايات جه��اد مجيد)
ان��ك اتجه��ت ال��ى التجري��ب ال�س��ردي ف��ي
منجزك الإبداعي في رواياتك الثالث وحتى
ف��ي �أزمنة الدم ال��ى �أي مدى يمك��ن �أن تدافع
عن هذا االختيار؟

اختي ��ار التجري ��ب ال يحتاج دفاع� � ًا فهو الذييداف ��ع عن نف�س ��ه بنف�س ��ه ،وعل ��ى العك�س فهو
تهم ��ة على م ��ن ال ميار�س ��ه �إن كان كاتب� � ًا جاد ًا
وطموح� � ًا .وق ��د قل ��ت م ��رة – قالب� � ًا املعادل ��ة
الديكارتي ��ة �" -أنا �أجرب ف�أنا موجود" مبعنى
�أن التجريب دليل على حيوية ا�س ��تمرار املبدع
ال ا�س ��تمراره ح�سب .والتجريب �أهم العنا�صر
يف دف ��ع احلي ��اة �إىل �أم ��ام ويف كل ميادينه ��ا،
وكل الأ�ش ��ياء قيمتها يف نتائجها �إال التجريب
فقيمته يف حماولته ال تقل عن قيمته يف جناح
نتيجت ��ه ،الهيابون م ��ن التجري ��ب ال ميكن �أن
يخلقوا �شيئا الفتا للنظر فلن يتميزوا قط .
بع ��د تخط ��ي ط ��ور التك ��ون والن�ش� ��أة وجدت
نف�س ��ي مي ��اال لأن �أج ��رب م ��ا مل يج ��رب فكنت
�أول م ��ن ج ��رب �إط ��ار احلكاي ��ة ال�ش ��هرزادية
مطل ��ع �س ��بعينيات القرن املا�ض ��ي يف ق�ص ��ة "
ليلة من�س ��ية من ليايل �ش ��هرزاد " التي �ضمتها
املجموعة الق�ص�ص ��ية امل�ش�ت�ركة( ال�شم�س يف
اجلهة الي�س ��رى) مع ثالثة من الكتاب ال�ش ��باب
"�أن ��ذاك" وه ��م ناج ��ح املعم ��وري ,وفا�ض ��ل
الربيعي ,وحممد �أحمد العلي .
ولعل ��ي الكاتب الوحيد م ��ن جيلي جت ّر�أ بطرح
روايت ��ه الأوىل قب ��ل �أن ي�ص ��در جمموع ��ة
ق�ص�ص ��ية ,فقد كانت كتابة الرواية �أمر ًا �صعب ًا
وا�ص ��دارها مغام ��رة غ�ي�ر م�ض ��مونة النتائ ��ج
ال ُيق ��دم عليه ��ا �إال م ��ن جت� � ّر�أ ومتر� ��س بطرح
جمموعة �أو جمموعتني يف الق�ص ��ة الق�صرية
.ا�ص ��درت روايت ��ي( اله�ش ��يم) ومل �أك ��ن ق ��د
ن�ش ��رت �أية جمموعة ق�ص�ص ��ية  .وتلتها كتابة
رواي ��ة ( حتت �س ��ماء داكنة) وه ��ي جتربة يف
كتاب ��ة رواية ت�س ��جيلية عن مرحل ��ة مريرة من
تاريخنا العراقي ا�ست�ش ��رتْ وا�ست�شر�ست فيها
الديكتاتوري ��ة وزمره ��ا البولي�س ��ية .واخفيت
الرواية طيلة زم ��ن املالحقات واالعتقال وعند
ن�ش ��رها اطلقت عليها ا�ص ��طالح الأدب ال�سري
وهو ما ا�ستغربه �أحد كبار نقادنا فا�ستف�سر عن
ماهية اال�ص ��طالح ف�أجبته انه بب�س ��اطة االدب
ال ��ذي يكتب بعي ��دا عن �أعني الأجه ��زة القمعية
والت ��ي ل ��و ظف ��رت به فال م�ص�ي�ر ل�ص ��احبه �إال
الأعدام  .ثماين �سنوات دامت فرتة املالحقات
البولي�س ��ية م ��ن اواخ ��ر ع ��ام  1978حت ��ى
اواخرع ��ام  1986ومن ثم االعتق ��ال فمحاولة
الت�صفية ت�س ��ميما مبادة الثاليوم .عاودت بعد
ال�ش ��فاء من �أعرا�ضها املر�ض ��ية ن�شاطي الأدبي
وبد�أت مبحاوالت جتريبية جديدة قي الق�ص ��ة
والرواي ��ة ج ��رى احلديث عنه ��ا وتقوميها من
قب ��ل نقاد او ق�صا�ص�ي�ن لهم ب ��اع يف النقد ولن
اكرر احلديث عنها فهي �أمور باتت معروفة .

قالوا عن جهاد مجيد
(( يتميز ال�س ��رد في رواية ( اله�شيم ) بميزتين �أولهما �أن هذا ال�سرد يتم با�ستخدام
�ض ��مير المخاطب طوال الرواية ولذلك ي�ص ��بح ال�س ��رد قطعة طويلة م ��ن المناجاة
النف�س ��ية وثانيهما �أن القا�ص ال ي�س ��تخدم الفعل الما�ض ��ي في الق�ص؛ بل ي�ستخدم
الم�ض ��ارع ،وي�س ��تخدم الما�ض ��ي والما�ض ��ي الناق� ��ص في الح ��االت الت ��ي يتم فيها
االرتداد الى احداث ما�ض ��ية ..بينما ي�س ��تخدم الفعل الم�ضارع في الق�ص الحا�ضر
بحيث يعزز من ايهام القارئ ب�أن االحداث تدور في الحا�ض ��ر .وي�ش ��ير بوتور الى
�أن هذه ال�صيغة في ال�سرد ت�ستخدم عند بع�ض الكتاب مثل فولكنر مثال ..

( ويزداد جهاد مجيد ولع ًا في عالقته مع التاريخ المتخيل الذي برع تمام ًا في توفير �سرديات خا�صة ب�إحداث ووقائع
تمنحه �ص ��فة اقرب الى الحقيقة  ،حتى ت�س ��تولد طاقة وقوة ل�ش ��حن ال�سرد بم�س ��تلزمات بنائية  ،تجعله مجموعة من
الحقائق التي ح�صلت بمرحلة ما من تاريخ عميق  .ا�ستعادة جهاد مجيد وابتكر له مكمالت التخييل من �أ�سماء كهنة
وكتبة ف ��ي لعبت ��ه مع التاريخ  ،يتجاور معه فع ًال ويطلع عليه عبر م�ص ��ادره من اجل زيادة الإيهام وتفعيل خا�ص ��يته
اللعبية عندما يكتب ونعرف ب�أنه ا�س ��تعان كثير ًا من الم�ص ��ادر عندما كتب روايته المهمة « دومة الجندل « حتى ذهب
الى �أكثر من ذلك وا�ستعان بالخطط ور�سم الخريطة ووظفها عالمة �سيميائية عززت طاقة ال�سرد في تحديد الوقائع
والخطط .

جهاد مجيد قد خلق لنا تاريخا كامال �ش ��ديد ال�صدق في خداعه ودقيق الو�ضوح في
تمويهه وبالغ الواقع في حبكته .تاريخ ال يمكن نكرانه وال يمكن قبوله والت�س ��ليم
به في نف�س الوقت .ولعل هذا هو اال�س ��ا�س النف�س ��ي للكيفية التي تعامل بها الفنان
م ��ع وقائ ��ع التاريخ �أو الكيفية التي (ي�ؤ�س ��طر) به ��ا ر�ؤاهّ .
ان كل الخراب والتمزق
ووح�ش ��ية االن�س ��ان التي يتحدث عنها موج ��ودة وقائمة �أم ��ام �أعيننا وفي تالفيف
ذاكرتنا ولكن (النظام) الذي و�ض ��ع فيه �سل�س ��لة حوادثه و�شخو�ص ��ه هو (النظام)
جديد �صنعته ر�ؤى و�أنامل فنان حاذق .
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ن���ح���و �����س����ردي����ة وط���ن���ي���ة ب��دي��ل��ة

عندما �أزالت جرافات داع�ش ال�ساتر الترابي بين الحدود ال�سورية والعراقية في حزيران  2014معلنة انهاء "حقبة �سايك�س بيكو" ،كان العراق هو مركز
الحدث في المنطقة التي كانت ت�سير حثيث ًا باتجاه "ال�شرق الأو�سط الجديد" الحافل بالتق�سيم واالنف�صاالت على �أ�س�س هوياتية "مكوناتية".
وعلى الرغم من هزيمة داع�ش وعدم نجاح م�شاريع االنف�صال والتق�سيم في العراق� ،إال �أننا ال نزال نعي�ش تداعيات �شيوع المنظور المكوناتي
للمجتمع العراقي منذ  2003والذي يرى ب�أن العراق هو دولة م�صطنعة �أقامها الم�ستعمر البريطاني لخدمة م�صالحه وجمع فيها مجتمعات متباينة:
ال�شيعة وال�س ّنة والكرد من ال�صعب تعاي�شهم في دولة وطنية حديثة ذات هوية جامعة .وفي حين تمر في هذه ال�سنة الذكرى المئوية لت�أ�سي�س
الدولة العراقية ،ال يزال النظام ال�سيا�سي العراقي يعاني من عدم اال�ستقرار المزمن والذي يعود – ح�سب المنظور المكوناتي – الى �صراع الهويات
الناتج عن الإنق�سام الطائفي والإثني "المت�أ�صل" في المجتمع العراقي.

)(4-1
لك ��ن انبث ��اق االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة ال�شبابي ��ة
ف ��ي ت�شري ��ن الأول � 2019أظه ��رت حال ��ة الأفول
ف ��ي �سي ��ادة المفه ��وم المكونات ��ي ف ��ي المجتمع
العراق ��ي والت�صاعد لمفهوم وطن ��ي بديل حملته
رايات الحرك ��ة االحتجاجية ي�ستند على محاربة
المحا�ص�ص ��ة الطائفية وتحقيق دول ��ة المواطنة
ال�سيادي ��ة والم�ستقل ��ة ع ��ن النف ��وذ الأجنبي مع
هوي ��ة وطنية جامعة عاب ��رة لالنتماءات الفرعية
وتعتز بالع ��راق وطن ًا �أ�صي ًال للعي� ��ش الم�شترك.
غي ��ر �أن هك ��ذا هوية تحت ��اج الى �سردي ��ة وطنية
ت�ستن ��د عل ��ى ذاك ��رة تاريخية جامع ��ة تعمل على
�إع ��ادة ت�شكيل الوع ��ي الوطني العراق ��ي باتجاه
التعاي� ��ش والتكام ��ل ،وتعزيز ال�شع ��ور الوطني
نح ��و تثبي ��ت ال�سل ��م الأهل ��ي وتدعي ��م الوح ��دة
الوطنية.
حالي� � ًا ،ال يوج ��د �إجم ��اع مجتمع ��ي عل ��ى �سردية
وطني ��ة تاريخية يمك ��ن �أن ت�ؤ�س�س لهوية وطنية
جامع ��ة �أو توف ��ر الأر�ضي ��ة للتواف ��ق االجتماعي
وال�سيا�س ��ي .فم�ضامين ال�سردية الوطنية للدولة
العراقي ��ة ت�شتت ��تْ بتغي ��ر الأنظم ��ة الحاكم ��ة.
ف�سردي ��ة العه ��د الملك ��ي تمحورت ح ��ول الثورة
العربية في الحجاز التي قادها ال�شريف الح�سين
ب ��ن عل ��ي وال ��د الملك في�ص ��ل الأول ،فيم ��ا ركزت
�سردي ��ة الحك ��م الجمه ��وري على ن�ض ��ال ال�شعب
العراقي �ضد االحت�ل�ال البريطاني والمتعاونين
مع ��ه ،ثم بعد ذل ��ك ت�أثرت بالإط ��ار الأيديولوجي
العروب ��ي ،خا�ص ��ة بع ��د م�ش ��روع "�إع ��ادة كتابة
التاريخ" الذي قاده �صدام ح�سين في �سبعينيات
القرن الما�ض ��ي .فيما تتعار�ض ال�سردية القومية
الكردي ��ة جذري� � ًا م ��ع ال�سردي ��ة الوطني ��ة لمجمل
الع ��راق ،فه ��ي تتمحور حول "خيان ��ة" المجتمع
الدول ��ي للك ��رد بعد وعده ��م بالدول ��ة الكردية في
معاه ��دة �سيفر  ،1920حيث ت ��م �إلحاق كرد�ستان
الع ��راق بالدول ��ة العراقي ��ة الجدي ��دة ف ��ي 1926
كجزء من تنكر الحلفاء لإلتزاماتهم ال�سابقة.
�أ ّم ��ا ال�سردي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة الجامع ��ة
الت ��ي �أح ��اول الت�أ�سي� ��س له ��ا هن ��ا ،فه ��ي ت�ستند
عل ��ى ق ��راءة بديل ��ة للتاري ��خ العراق ��ي الحدي ��ث
عب ��ر التركي ��ز عل ��ى �أعم ��ال ون�شاط ��ات المجتمع
العراق ��ي الثقافي ��ة وال�سيا�سي ��ة الت ��ي تعك� ��س
توجهات مجموع العراقيي ��ن نحو الم�ساهمة في
بن ��اء دولته ��م الوطنية ،بدرج ��ة �أكب ��ر بكثير مما

تعك�سه ت�صرف ��ات فاعلين منفردي ��ن �أو �إجراءات
لحكوم ��ات منعزلة ع ��ن مجتمعها ،وه ��و ما يركز
عليه المنظور المكوناتي.
�إن ه ��ذه ال�سردية الوطنية البديل ��ة و�إ�ستخدامها
لبن ��اء الذاك ��رة العراقي ��ة التاريخي ��ة ،تعمل على
�إع ��ادة الت�أ�سي� ��س لهوي ��ة وطنية عراقي ��ة جامعة
ت�ساع ��د ف ��ي عملية العب ��ور من مرحل ��ة الت�صارع
المكونات ��ي ال ��ى مرحل ��ة التكام ��ل والتعاي� ��ش
ال�سلم ��ي ،وكذلك �أي�ض ًا للتوا�صل مع هذه الذاكرة
التاريخي ��ة الغني ��ة والبناء عل ��ى النجاحات فيها
و�أخذ الدرو�س من �إخفاقاتها.
العراق العثماني كيان وطني
لمجتمع تعددي
يع ��ود تاري ��خ الع ��راق بمفهوم ��ه الحدي ��ث ال ��ى
حوال ��ي � 170سنة قبل ت�أ�سي� ��س الدولة العراقية
عل ��ى ال�ض ��د م ��ن ادع ��اء المفه ��وم المكوناتي من
�أن الع ��راق كم ��ا نعرف ��ه الآن لم يك ��ن معروف ًا قبل
االحت�ل�ال البريطان ��ي .فق ��د ا�ستط ��اع الممالي ��ك
�أن يفر�ض ��وا �إرادته ��م عل ��ى �سالطي ��ن ا�سطنبول
ويت�سلم ��وا الحك ��م ف ��ي بغ ��داد الت ��ي �أ�صبح ��ت
مرك ��ز �إقليم الع ��راق المتميز جغرافي� � ًا و�سيا�سي ًا
ع ��ن بقي ��ة �أقالي ��م الدول ��ة العثمانية بحي ��ث كان
وال ��ي بغداد والملقب بالوزي ��ر ت�صل �سلطته الى
واليتي المو�صل والب�صرة و�إمارة بابان الكردية
(كرد�ستان العراق).
ً
وكان ه ��ذا حدث� � ًا فارق� �ا بالن�سب ��ة للعراقيي ��ن
التواقي ��ن �إلى �أن يحكم ��وا �أنف�سه ��م ذاتي ًا ب�سبب
�أن الممالي ��ك الذي ��ن ن�ش� ��أوا ف ��ي بغ ��داد كان ��وا
يعدّون �أنف�سه ��م من �أهل البلد ويتع�صبون لأبناء
محالتهم .كم ��ا كان للزعم ��اء العراقيين ور�ؤ�ساء
ع�شائره ��م دور كبي ��ر ف ��ي ح�س ��م التناف� ��س بي ��ن
الممالي ��ك على ال�سلطة .فت ��داول م�ؤرخو العراق
ف ��ي ذل ��ك الزمان مث ��ل ال�شيخ ر�س ��ول الكركوكلي
وال�شيخ عثم ��ان بن �سند الب�ص ��ري �سيرة وزراء
الع ��راق وق�ص� ��ص "بطوالته ��م" في ك�س ��ر �شوكة
الع�شائ ��ر والمتمردي ��ن و�إ�شاع ��ة اال�ستق ��رار في
ربوع العراق.
بع ��د زوال حك ��م الممالي ��ك ف ��ي  1831حكم ��ت
الع ��راق ب�ص ��ورة ال مركزي ��ة نخ ��ب م ��ن مختلف
�أنحائ ��ه ارتبطت بالحكوم ��ة العثمانية في بغداد
وتلقت منها توجيهات و�أوامر الحكم ما �أدى الى

�أ�سئلة �إلى الداعين لحلول
تخدم الفا�سدين



عبد احلليم الرهيمي

م ��ع ا�ستم ��رار ت�صاع ��د الحم�ل�ات الوطني ��ة
المطالبة بالقيام بمكافحة �أكثر جدية وفاعلية
ومنتجة للف�ساد والفا�سدين  ،عبر ك�شف ه�ؤالء
�أم ��ام الر�أي الع ��ام ومالحقته ��م و�إحالتهم الى
الق�ض ��اء العادل لالقت�صا�ص منه ��م و�إرجاع ما
�سرق ��وا م ��ن �أموال الى خزين ��ة الدولة  ،يطلق
عدد من ال�سيا�سيين  ،بين حين و�آخر  ،دعوات
واقتراحات يعتبرونها حلو ًال لمكافحة الف�ساد
ولم�صي ��ر الفا�سدي ��ن م ��ن حيتانه ��م وغيرهم ،
غي ��ر �أن هذه (الحل ��ول والمقترح ��ات ) ت�صب
بر�أي كثيري ��ن لم�صلحة الفا�سدين وفي ت�أهيل
الف�س ��اد وتو�سي ��ع انت�شاره ك�آف ��ة مدمرة  ،وال
ت�صب ف ��ي م�صلح ��ة العراقيي ��ن وم�صلحة �أي
م�ساع جادة لمكافحة الف�ساد.
ٍ
ومن بين ه ��ذه الدع ��وات �أو المقترحات التي
تطل ��ق بوع ��ي �أو بدون ��ه ه ��ي  ،مث�ل ً�ا  ،اقتراح
�أح ��د ال�سيا�سيي ��ن وبالف ��م الم�ل��آن  ،كم ��ا يقال
� ،إن الموظ ��ف �صاح ��ب المرت ��ب ال�ضئي ��ل
(م�ضطر) لأن (يمد يده) الى المال العام لتلبية
احتياجات ��ه العائلي ��ة ( وحلي ��ب �أطفاله) وذلك



فرا�س ناجي

لت�ض ��رره بالأزم ��ة االقت�صادي ��ة وخف�ض �سعر
الدينار العراقي واال�ستقطاعات وغير ذلك و�إذ
يبرر ويُ�ش ّرعن هذا ال�سيا�سي ل�سرقة الموظف
للم ��ال العام ف�أن ��ه (ي�شرعن) �ضمن� � ًا �أي�ض ًا لمن
لي� ��س له مرت ��ب �أو عاط ��ل عن العم ��ل �أن (يمد
ي ��ده) عل ��ى الممتل ��كات العام ��ة والم�ص ��ارف
والبي ��وت ل�سرقتها ليلب ��ي احتياجاته العائلية
و (حليب �أطفاله) !!
ولح ��ل م�شكل ��ة الف�س ��اد والفا�سدي ��ن يقت ��رح
�سيا�س ��ي �آخ ��ر � ،أن يطل ��ب من الفا�س ��د المدان
ب�سرق ��ة الم ��ال العام �أن يطلق بع ��د �أن يعيد ما
�سرق ��ه من م ��ال الى خزين ��ة الدول ��ة  ،لكن هذا
ال�سيا�س ��ي ل ��م يخبرن ��ا فيم ��ا �إذا كان الم ��دان
ب�سرق ��ة المال الع ��ام �سيعيد فع�ل ً�ا كل ما �سرقه
� ،أم �سيعت ��رف بجزء قليل ج ��د ًا منه ؟ ثم  ،اين
الق�صا�ص الذي تقر به وتدعو اليه كل ال�شرائع
ال�سماوي ��ة والأر�ضي ��ة لمعاقب ��ة ال�س ��ارق كي
يكون عبرة وحياة للآخرين ؟
غير �أن �سيا�سي ًا �آخر (اتحفنا) ب�أقتراح ترت�سم
�أزاءه ع�شرات عالم ��ات التعجب واال�ستفهام ،
وهو القول بعدم ج ��دوى ومالحقة الفا�سدين
وما �سرق ��وا ال�ستحالة ذلك  ،فان ما يمكن فعله
من مكافح ��ة الف�ساد والفا�سدي ��ن  ،اعتبار ًا من
الآن وفي الم�ستقبل فقط  ،دون ان يخبرنا مَن
�سي�سترج ��ع مبلغ ال� �ـ  600ملي ��ار التي �سرقت
م ��ن ميزانية الدول ��ة كما �أ�شار ال ��ى ذلك رحيم
العكيلي الرئي�س ال�سابق لهيئة النزاهة !
�أخي ��ر ًا نقول له� ��ؤالء ال�س ��ادة ال�سيا�سيين � ،إن
ثمة تجارب عالمية لمكافح ��ة الف�ساد ن�ستطيع
اال�ستف ��ادة منه ��ا �أو (ابت ��كار) و�سائ ��ل عملي ��ة
�أف�ض ��ل منها مثل تج ��ارب ماليزيا و�سنغافورة
والجزائ ��ر التي طال ��ت عملية مالحق ��ة حيتان
الف�س ��اد في عه ��د الرئي�س ال�ساب ��ق عبد العزيز
ب ��و تفليقة التي طال ��ت حتى �أقارب ��ه ور�ؤ�ساء
وزارات ووزراء ف ��ي عه ��ده وه ��ي تج ��ارب
ناجح ��ة يمكن الأخذ ب� ��أي منها دون اقتراحات
�ساذجة تخ ��دم الفا�سدين و( ُت�ش ّرعن) �سرقاتهم
ال �أكثر! .

تر�سخ هوية العراق المحلية .فقد و�صف الم�ؤرخ
وال�سيا�س ��ي �سليمان فائق بي ��ك في كتابه "تاريخ
بغ ��داد" من يدير دفة الحكم ف ��ي انحاء "العراق"
ف ��ي ال�ستيني ��ات م ��ن الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر ،بانها
"�أ�سر عراقية" مثل �آل بابان في ال�سليمانية و�آل
عب ��د الجليل في المو�ص ��ل و�أبن ��اء العمادية و�آل
�شبي ��ب (�أ�صبحوا يعرفون الحق ًا �آل �سعدون) في
المنتف ��ق (والذي يت�ضمن معظم جنوب العراق).
وهذا طبع� � ًا ي�شير ب�صورة كبي ��رة �إلى �أن مفهوم
العراق الجغرافي وال�سيا�سي في تلك الحقبة كان
قريب ًا جد ًا من مفهومه الحديث.
ول ��م يقت�صر ال�شع ��ور بالهوية العراقي ��ة في ذلك
الزم ��ان على الأ�سر الحاكم ��ة وزعماء العراقيين،
ب ��ل تعداه الى مثقف ��ي ذلك الزم ��ان ،حيث و�صف
�أبو الثناء االلو�سي �شعوره عندما و�صلته ر�سالة
من العراق وهو في �سفره الى ا�سطنبول:
�أهي ��م ب�آث ��ار العراق وذكره  /وتغ ��دو عيوني من
م�سرتها عبر
و�ألث ��م �أخفاف� � ًا وطئ ��ن تراب ��ه  /و�أكح ��ل �أجفان� �اً
بتربته العطرى
وكذل ��ك رح ��ب المهنئ ��ون برج ��وع الآلو�سي الى
بغداد به با�سم العراق فقالوا:
ه ��ي ع ��ودة ُ�س� � ّر العراق به ��ا وك ��م �ُ /س� � ّر العليل
بعوده العُوّ اد
واف ��ى بوجه �أبي� ��ض فانجاب عن  /قط ��ر العراق
بذاك ك ُّل �سواد
�أم ��ا ف ��ي بداي ��ة الق ��رن الع�شري ��ن في ��دل الإنتاج
الثقاف ��ي للعراقيي ��ن حينه ��ا عل ��ى ازدي ��اد توط ��د
عالقتهم بالع ��راق والإ�شارة الي ��ه كوطن م�شترك
م ��ع تط ��ور وعيه ��م ال�سيا�س ��ي ،ف ��كان نائ ��ب
ال�سليماني ��ة �سعي ��د �أفن ��دي كركوك ��ي زادة ي�شير
ال ��ى ناخبي ��ه كعراقيي ��ن ،حي ��ث ن�ش ��رت جري ��دة
�ص ��دى بابل في � 2011شك ��وى ل�سعيد �أفندي في
مجل� ��س المبعوث ��ان العثمان ��ي من مظال ��م والي
الع ��راق ناظم با�شا بقول ��ه "اذا دامت الحالة على
ه ��ذا المنوال ينتهي �أم ��ر العراقي الى ما ال تحمد
عقباه".
كانت مجل ��ة لغة العرب ل�صاحبه ��ا الأب �أن�ستا�س
الكرمل ��ي والتي عمل فيها مثقف ��ون عراقيون من
مختلف الأطياف ،متميزة بانتمائها العراقي ،فقد
عك� ��س مقالها االفتتاحي في  1911خطاب وطني
عراقي حداثي ،حي ��ث �أ�شار الى الغاية من ان�شاء

المجلة هي "ان نع ّرف العراق و�أهله وم�شاهيره"
 ...و"ننقل الى وطنيينا العراقيين"  ...و"ليدخل
العراق ف ��ي م�صاف الرب ��وع المعروفة بين الأمم
المتمدن ��ة المتح�ضرة" .وكان له ��ا ق�سم ثابت في
كل ع ��دد بعنوان "تاريخ وقائع ال�شهر في العراق
وم ��ا جاوره" .كما ت�ضمنت المجلة مقاالت ع ّرفت
العراقيين بتاريخهم الحدي ��ث عن فترة المماليك
وبتاريخه ��م القديم عن العبا�سيي ��ن والكلدانيين
وب�آث ��ار بالده ��م ال�شاخ�ص ��ة مثل �سام ��راء وبابل
ودعتهم الى اللحاق بمجد �أجدادهم.
لقد تطورت تجرب ��ة العراقيين ال�سيا�سية خا�صة
بع ��د الد�ست ��ور العثمان ��ي ف ��ي  ،1908حيث مثل
والي ��ات الع ��راق ع ��دد متزاي ��د من الن ��واب ومن
مختلف �أطي ��اف المجتمع العراقي و�صل الى 31
نائب في مجل�س  ،1914كما �أ�س�س طالب النقيب
حزب الجمعية الإ�صالحية في الب�صرة في 1913
ال ��ذي �إرتبط به النادي الوطني العلمي في بغداد
فكان ��ت مطالبهم تت�ضم ��ن الحكم الذات ��ي للعراق
وت�شجيع اللغة العربية فيه.
كذل ��ك حاف ��ظ المجتم ��ع العراق ��ي م ��ع تط ��وره
ال�سيا�س ��ي عل ��ى تنوع ��ه الدين ��ي والطائف ��ي
وانفتاح ��ه تج ��اه مختل ��ف الثقافات ،ف ��كان �أحد
ن ��واب بغ ��داد الثالث ��ة ف ��ي مجل� ��س المبعوث ��ان
العثمان ��ي في  1877م ��ن الطائف ��ة اليهودية هو
مناحي ��م داني ��ال .وف ��ي حين ت ��م تكفي ��ر البابية
والبهائي ��ة وارتكاب المج ��ازر بحقهم في طهران
و�أنح ��اء اي ��ران� ،إنفت ��ح المجتم ��ع العراق ��ي في
كربالء وبغداد عليهم ،ولم يقبل المرجع ال�شيعي
الأعلى في النج ��ف (ال�شيخ مرت�ضى الأن�صاري)
تكفيرهم رغم انعق ��اد م�ؤتمر في الكاظمية للنظر
في �أمرهم.
ويمك ��ن من خالل تتبع م�سار بع�ض ال�شخ�صيات
الوطني ��ة المحوري ��ة في تلك الحقب ��ة مثل جعفر
�أب ��و التمن� ،أن ن�سل ��ط ال�ضوء على تطور الوعي
الوطن ��ي وال�سيا�س ��ي لنخ ��ب مجتمعي ��ة عراقية
وا�سع ��ة منذ ب ��وادر دخ ��ول الح�ض ��ارة الحديثة
الى الع ��راق وخا�ص ��ة بع ��د الد�ست ��ور العثماني
ف ��ي  1908وخ�ل�ال الغ ��زو البريطان ��ي للع ��راق
ومقاوم ��ة العراقيي ��ن لالحت�ل�ال حت ��ى ت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقي ��ة .فيمك ��ن من خالل ه ��ذا التتبع
الدالل ��ة عل ��ى �أن ث ��ورة الع�شري ��ن – وهي التي
ع ّده ��ا عال ��م االجتم ��اع العراقي المع ��روف علي
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ح ��ول مفاهيم الوطني ��ة واال�ستقالل – لم تحدث
فقط ب�سبب االحت�ل�ال البريطاني للعراق ،وانما
�أي�ض� � ًا كت�سل�سل منطقي لتط ��ور الوعي الوطني
للعراقيين.
لق ��د ا�ستفاد جعف ��ر �أبو التمن م ��ن انفتاح المناخ
ال�سيا�س ��ي ف ��ي الع ��راق ليتفاع ��ل ب�ص ��ورة �أكبر
م ��ع ال�سلط ��ة العثماني ��ة في بغ ��داد حي ��ث �أ�س�س
المدر�س ��ة الجعفري ��ة ف ��ي  1908وانخ ��رط ف ��ي
ن�شاط ��ات المجتمع المدني البغدادي .فما �أن بد�أ
هب
الغ ��زو البريطان ��ي للعراق ف ��ي  1914حتى ّ
العراقي ��ون من مختلف �أطيافه ��م  -ومن �ضمنهم
الح ��اج داود �أب ��و التمن جد جعف ��ر – لمقاومتهم
عبر حرك ��ة الجهاد الت ��ي و�إنْ كان غطا�ؤها ديني ًا
�إال �أن جوهره ��ا كان وطني� � ًا بامتي ��از حي ��ث ل ��م
ي�سب ��ق للعراقيي ��ن �أن �ساهم ��وا بجدي ��ة ف ��ي �أي
من حم�ل�ات الجه ��اد ال�سابقة للجي� ��ش العثماني
ب ��ل كانوا يعدّون التجنيد وب ��ا ًال عليهم .فكان �أن
انتدب ��ت ال�سلط ��ة العثمانية جعفر ليك ��ون حلقة
الو�ص ��ل بينه ��ا وبي ��ن حرك ��ة الجهاد ه ��ذه التي
جمعت �أكثر من � 20ألف مقاتل من العرب والكرد
والتركم ��ان ج ��اءوا من مختل ��ف �أنح ��اء العراق
لمقاتلة البريطانيين في الب�صرة.
وق ��د عك� ��س الخط ��اب ال ��ذي �ألق ��اه وال ��ي بغداد
�سليمان نظيف بك عن ��د ت�سلمه الوالية في بداية
 1915مفه ��وم �إقليم الع ��راق الحديث ومجتمعه
التع ��ددي عندم ��ا خاط ��ب �أهل بغ ��داد "ي ��ا ابناء
الع ��راق النجباء" وب�أن ��ه �أخذ زمام الإدارة "في
والي ��ات ه ��ذا الع ��راق" .كما �أ�ش ��ار ال ��ى معرفته
ال�سابقة بالعراق بان ��ه كان م�أمور ًا على الب�صرة
ووالي� � ًا على المو�صل .كذل ��ك خاطب �سليمان بك
المتطوعي ��ن ف ��ي حركة الجه ��اد ب�أنه ��م "الكتيبة
المج�سم ��ة من الحمية من �أبن ��اء العرب والأكراد
الذين جمعهم الإخال� ��ص والإيمان"� .أما �شعبي ًا،
فق ��د �أطلق �أه ��ل ال�سم ��اوة هو�سته ��م المعروفة:
ثلثي ��ن الجن ��ة لهادين ��ا /وثل ��ث لكاك ��ه �أحم ��د
و�أ�صحاب ��ه ،دالل ��ة على ت�آخي الع ��رب والكرد في
الدفاع عن الوطن الم�شترك.
تع ��اون �أب ��و التم ��ن بع ��د �سق ��وط الع ��راق تحت
االحتالل البريطاني م ��ع النا�شطين المعار�ضين
لالحت�ل�ال عب ��ر االن�ضم ��ام ال ��ى جمعي ��ة حر� ��س
اال�ستقالل التي �ضم ��ت الوطنيين العراقيين من

مختل ��ف �أطيافه ��م وعملت عل ��ى �إقام ��ة الحفالت
الديني ��ة الت ��ي تجم ��ع بي ��ن المول ��د والتعزي ��ة
للتح�شيد لمقاومة االحت�ل�ال ،ف�أ�صبح �أبو التمن
�أح ��د المندوبي ��ن لتمثي ��ل ال�شع ��ب ف ��ي المطالبة
ب�إ�ستقالل العراق قبل ثورة الع�شرين .ثم �أ�صبح
�أح ��د قادة ث ��ورة الع�شري ��ن بعد اندالعه ��ا و�أحد
�أه ��م حلق ��ات الو�صل بين ثوار الف ��رات الأو�سط
والمعار�ض ��ة ال�سيا�سية لالحتالل البريطاني في
بغ ��داد ما �أدّى الى ن�ض ��وج مطالب ثوار الع�شائر
ف ��ي الف ��رات الأو�س ��ط وارتباطه ��ا بالمطال ��ب
الوطنية �ضد االحتالل البريطاني.
�إن ال�صلة الوثيقة بين ثورة الع�شرين وت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقي ��ة ه ��ي واحدة م ��ن �أه ��م محاور
ال�سردي ��ة الوطني ��ة البديلة .فقد طالب ��ت الثورة
بت�أ�سي�س دولة عراقية م�ستقلة بقيادة �أحد �أنجال
الح�سي ��ن بن علي ملك الحج ��از ،كما لج�أ عدد من
قادة الث ��ورة �إلى الحجاز وعادوا �إلى العراق مع
الأمي ��ر في�صل عن ��د تتويجه .لقد �أق ��رت الوثائق
البريطاني ��ة ب� ��أن ث ��ورة الع�شري ��ن وخ�سائ ��ر
البريطانيين المكلف ��ة فيها كانت ال�سبب الرئي�س
ف ��ي تكلي ��ف بر�سي كوك� ��س �أن يم�ض ��ي قدم ًا في
�إن�ش ��اء حكومة وطنية في الع ��راق تمهد الطريق
لت�أ�سي�س الدول ��ة العراقية برئا�سة الملك في�صل،
فيم ��ا كان ويل�سون حاك ��م بريطانيا ف ��ي العراق
قب ��ل الثورة ي�سع ��ى لأن تحك ��م بريطانيا العراق
ب�صورة مبا�شرة على الطريقة الهندية.
�إن النخب العراقية وم ��ن مختلف الأطياف التي
�أ�س�س ��ت وق ��ادت الدول ��ة العراقي ��ة ومجتمعه ��ا
المدن ��ي ل ��م ت� �� ِأت من ف ��راغ ب ��ل كان ��ت فاعلة في
الكيان الوطن ��ي العراقي �ضمن الدولة العثمانية
كم�شاركي ��ن ف ��ي الحي ��اة ال�سيا�سي ��ة وك�ضب ��اط
ف ��ي الجي� ��ش العثمان ��ي وكمثقفين م ��ن نا�شطي
المجتمع وكر�ؤ�ساء للع�شائر.
�إن ه ��ذه ال�سردي ��ة الوطني ��ة بالإ�ضاف ��ة ال ��ى
مو�ضوعيته ��ا ور�صانته ��ا تاريخي ��ا و�أكاديمي� � ًا،
فه ��ي تب ��رز م�شارك ��ة مختل ��ف �أطي ��اف المجتمع
العراق ��ي في العم ��ق التاريخي للدول ��ة العراقية
الحديث ��ة ،وتت�ل�اءم م ��ع مفه ��وم ال�شراك ��ة بي ��ن
الع ��رب والكرد في الوطن العراقي والذي �أ�صبح
فيم ��ا بع ��د �أح ��د �أه ��م �أركان الدول ��ة العراقية في
عهده ��ا الجمه ��وري ،كما �سيتم التط ��رق �إليه في
الأجزاء القادمة من هذه المقالة.

ع��م��ق��ن��ا ال��م��ب��ه��م وان���ت���م���ا�ؤن���ا ال�����ض��ائ��ع
قد نغرد خارج ال�سرب ونحن نتحدث
عن عمق العراق وانتمائه وتوجهه
بعد هذه ال�سنوات من ال�سير خارج
كل الت�صورات والتوقعات ،لطالما
لعبت بالعراق ومقدراته مفاهيم
االنتماء والوالء حتى كانت وما زالت
�سبب ًا رئي�س ًا في �أزماته وم�شاكله
التي ال تنتهي ،ولطالما بقي العقل
ال�سلطوي يركز على �أن يكون العراق
�ضمن معتقده و�أن�ساقه وتوجهاته،
فما زال هذا البلد �أ�سير تلك
المفاهيم المت�صارعة بعد �أن عززت
جملة من الأفكار باتت محور ال�صراع
الفكري  -االجتماعي التي انتقلت
فيما بعد �إلى �صراعات عنفية دفع
ثمنها المواطن ،فبين توجهات
قومية دفع المواطن العراقي ثمنها
حروب ًا وفقراً واحتالالت وبين
توجهات عقائدية دينية �أ�صبحت
ن�سخة ثانية من ال�سابقة ،وبين
تلك وهذه غاب العقل لي�سيطر على
الموجه من هذه
الحدث التوجه
ّ
الفكرة وتلك الممار�سة.

من ��ذ ت�أ�س ��ي�س الجمهوري ��ة العراقية بع ��د العام
 1958ولغاية اليوم وال�س ��لطة في واد وال�شعب
ف ��ي واد �آخ ��ر ف�ل�ا االنتم ��اءات ال�سيا�س ��ية وال
الديني ��ة �أ�س ��همت ف ��ي ت�أ�س ��ي�س ثقاف ��ة جمعي ��ة
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وطنية تعمل عل ��ى توحيد العراقيين ،ولم تكتف
التخندق ��ات ف ��ي �إدارة �صراعاتها عل ��ى ال�ساحة
الفكرية والعمل على تالق ��ح الثقافات والخروج
ب�أف�ض ��ل النتائ ��ج ال بل ع ��ززت لق�ضية ف ��ي غاية
الخط ��ورة ه ��ي االق�ص ��اء ذلك ال ��ذي يدع ��و �إلى
فك ��رة القتل والإبادة المليئ ��ة بالكراهية ورف�ض
التعاي� ��ش م ��ع الآخ ��ر ،وعم ��ل ه ��ذا الت�ض ��ارب
الفك ��ري الرامي للو�صول �إل ��ى ال�سلطة والتربع
عل ��ى كل مقاليده ��ا على ت�أ�سي� ��س ثقافة االنقالب
ال ��ذي لم ي� ِأت من ��ه �سوى الخيب ��ات والحكومات
الت ��ي �أجهزت على كل الم�شاريع الوطنية بعد �أن
�أ�صبحت الم�صلح ��ة الوطنية مركونة على الرف
لتتح ��دث عن م�صلحة الأم ��ة والرقعة الخ�ضراء،
وفي كل مرحلة يبقى العراق وحيد ًا بعيد ًا عن ما
ين ��ادي به لأن المقابل يخ�شى طموحات و�سلوك
م ��ن ف ��ي ال�سلط ��ة خ�صو�ص� � ًا بع ��د �أجه ��زت على
كل خطابات ��ه العروبي ��ة لحظة احت�ل�ال الكويت
 ،1990بالتال ��ي �أ�صب ��ح العراق مع ��زو ًال منبوذ ًا
من �أ�شقاء �ساع ��دوا كل قوى العالم على �إ�ضعافه
وجعل ��ه في ذيل القائم ��ة ،وراح ��وا ي�سعون �إلى
تحري�ض وم�ساعدة الق ��وة العظمى على �إ�سقاط
نظام ��ه والت�أكي ��د عل ��ى التغيير لأنه ب ��ات خطر ًا
يه ��دد كيانهم ،م ��ع التغيير المدعوم م ��ن الأ�شقاء
والأ�صدقاء ر�سمت في مخيلة المواطن الم�سكين
�ص ��ور �أم ��ل �أراد م ��ن خالله ��ا �أن يخل ��ق حا�ضر ًا

يتنا�س ��ب مع حج ��م معاناته و�صب ��ره وم�ستقب ًال
يرجو منه خير ًا.
م ��ا �أن احتل ��ت الوالي ��ات المتحدة الع ��راق حتى
عمل ��ت على �إعطاء ال�سلطة للأح ��زاب والتيارات
التي كانت تعمل تحت مظلتها ك�أحزاب معار�ضة
طيل ��ة �سنوات عدي ��دة ،لم يكن هن ��اك تناغم بين
ه ��ذه الأح ��زاب وقوة االحت�ل�ال بع ��د �أن تربعت
عل ��ى ال�سلط ��ة فهي �أظه ��رت اختالفه ��ا من خالل
خطابها الهوياتي ال�ضيق ،في هذه المرحلة بات
الع ��راق �ساحة �صراع بين هوي ��ات باتت تغذيها
دول الج ��وار العربي ��ة وغير العربي ��ة وال�صراع
الأكثر حدة هو (الإيراني – العربي).
العم ��ق الإيراني عمل وال ي ��زال يعمل على ت�أييد
ودع ��م �أح ��زاب و�شخ�صي ��ات كان ��وا ومازال ��وا
يدينون بال ��والء لها ،وم�شكلة �إي ��ران اليوم �إنها
ع ��ززت �سلطة �أح ��زاب موغلة بالف�س ��اد والف�شل
وعدم القدرة على �إدارة الدولة وهذا ما جعل من
العم ��ق الإيراني في الع ��راق يعاني من التراجع
بع ��د �أن كانت هن ��اك قاعدة جيدة يع ��ول عليها ال
ب ��ل �أ�صبح ��ت ه ��ذه القاع ��دة تنظر له ��ذا التقرب
بع ��دم ثقة ،بعد �أن �أ�صبح لها القدرة على التحكم
بال�ش�أن ال�سيا�سي واالقت�صادي العراقي والقرار
ال�سيا�س ��ي الداخل ��ي والخارج ��ي مع� � ًا وه ��ذا ما
�صورت ��ه �أح ��زاب ال�سلط ��ة للجمي ��ع م ��ن خ�ل�ال
ممار�ساته ��ا وخطاباته ��ا ،وبه ��ذا ج ��اءت ثنائية

انع ��دام الثق ��ة والرف� ��ض االجتماع ��ي العراق ��ي
ل ��كل ما ي�ص ��در م ��ن �إي ��ران ب�سب ��ب �أو ًال �سيا�سة
الأح ��زاب الموالية لإيران واالخفاقات التي �أدت
�إل ��ى �إي�صال العراق على م ��ا هو عليه اليوم التي
بُني ��ت على �أ�سا�س الف�ساد والمحا�ص�صة ،وثاني ًا
التدخ ��ل المبا�شر ف ��ي ال�ش�أن العراق ��ي ومنع كل
م ��ا له م�صلحة ف ��ي فتح �آفاق العالق ��ات العراقية
والإقليمية والدولية.
العمق العربي فكان له دور كبير في عزل العراق
وهذا الدور تر�سخ في التفكير الجمعي العراقي
ال ��ذي لم�س ح ��االت الع ��زل وعدم االكت ��راث لما
يح�صل في الع ��راق بحج ��ة �أن الحاكمين الجدد
للع ��راق باتت توجهاتهم تختل ��ف عن التوجهات
ال�سائدة في �أمة العرب ،ولم يكتف العمق العربي
بهذا بل راحت المنابر الدينية وال�سيا�سية تحذر
من عراق ب ��ات �ضائع ًا وخط ��ر ًا ال يمكن التعامل
معه ،بالنتيجة لم تكن المواقف العربية م�شجعة
للمواط ��ن العراقي ف ��ي �سبيل الع ��ودة لأح�ضان
عمقه الذي يفتقد ،ال بل �سارت العالقات العراقية
العربي ��ة م ��ن �سيئ �إلى �أ�سو�أ حت ��ى و�صل الحال
بالعراق ��ي ي ��رى �أن العرب ه ��م �أ�سا� ��س معاناته
بع ��د �أن فتحت دول الع ��رب حدودها ليحتل بلده
و�سهلت مرور المقاتلين المتطرفين لقتل �أوالده
وم�شاركتهم في كل م�آ�سيه.
بالمح�صل ��ة �ضاع ��ت كل االتجاهات بي ��ن العمق
واالنتم ��اء بي ��ن الهوي ��ة العروبي ��ة والعقي ��دة
الدينية المذهبية ال�سيما و�إن المواطن العراقي
�أ�صب ��ح يخ�شى هذه الم�سمي ��ات لما جلبت له من
ويالت وتدخالت وخ ��رق �سيادة وتدمير بلد ،لم
يعد للعراقي �سوى �صورة واحدة وم�شهد واحد
ه ��و الم�شروع القائم والأكي ��د على تدمير الدولة
العراقي ��ة �سواء كان من هذه الج ��ارة �أو تلك من
هذه القوة العالمية �أو تلك ،ما زال و�سيظل يرى
كل الأط ��راف لعبت وما زال ��ت تلعب على �أ�سا�س
تحقي ��ق م�صالحها وال عالقة له ��ا بتطور العراق
وازده ��اره م ��ن انهي ��اره وانح ��داره ال عالقة لها
بحي ��اة المواط ��ن �أو موت ��ه ،كل م ��ا تح ��اول �أن
ت�صنع ��ه ال ��دول �أن يك ��ون الع ��راق حائ ��ط �ص ��د
للمخاطر التي تواجهها.
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الفيل�سوف ال�سلوفيني البروف�سور �سالفوي جيجيك:


ك���وف���ي���د  19-ل����ن ي��خ��ت��ف��ي ل��ك��ن��ن��ا ي���ج���ب �أن ن��ت�����ص��رف ب�����ش��ك��ل م��غ��اي��ر

 ال�������وب�������اء ل����ي���������س ������س�����وى اخ�����ت�����ب�����ار ل���ل����أزم�������ة احل����ق����ي����ق����ي����ة ..
�سالفوي جيجيك (مواليد  )1949هو �أحد �أ�شهر فال�سفة العالم و�أكثرهم
ت�أثيراً� .أ�صبح ال�سلوفيني معروف ًا من خالل كتاباته عن جاك الكان
والتحليل النف�سي وعمله النقدي في المجتمع والر�أ�سمالية و�إ�شارته الى
هيجل ومارك�س .وجيجك هو �أ�ستاذ في معهد الفل�سفة بجامعة ليوبليانا
ومدير معهد بيركبيك للعلوم الإن�سانية بجامعة لندن.

ترجمة  :عدوية الهاليل
في حوار معه عن فايرو�س كوفيد  ،19-قال
�إنه يعي�ش العزلة التي فر�ضها الفايرو�س على
النا�س لكي يعمل على حا�سوبه ال�شخ�صي
فهو الي���ص��دق ه� ��ؤالء ال�ن��ا���س ال��ذي��ن يقولون
الآن �إن العزلة االجتماعية مروعة للغاية.
ويقول جيجيك :لقد كتب �أحد �أ�صدقائي
الأميركيين " :هناك عزلة ج�سدية فقط
ف��ي ال��وق��ت الحالي .والثمن ه��و �أننا
مرهقون اجتماعي ًا تمام ًا" ..نحن �أكثر
ارت�ب��اط اجتماعي ًا مما كنا عليه منذ
فترة طويلة .نحن تحت �سيطرة
الدولة .وال�سلطات تراقب
�إل� ��ى �أي� ��ن ن �ح��ن ذاه �ب��ون
وماذا نفعل..ف�أنا حق ًا �أكره
ذل��ك .لأن��ي ف��ي ال��واق��ع �أح��ب
�أن �أكون وحدي .لكن الو�صول
�إلينا �أ�سهل بكثير من خالل المكتب
المنزلي  ،حتى في ال�سر .و�أنا لم
�أ� �ش �ع��ر ب�م�ث��ل ه ��ذا االرت� �ب ��اط من
قبل .ما �أفتقده حق ًا هو العزلة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة  ،ال ��وح ��دة
الحقيقية.

*ه��ل تعتق��د �أن هن��اك اختالف��ات ثقافي��ة ف��ي
كيفي��ة انت�ش��ار الفايرو���س؟ يقال �إن الفرن�س��يين
يحيون بع�ضهم البع�ض بالقبالت وبالتالي ينقلون
الفايرو���س ب�ش��كل �أ�س��رع .كي��ف ه��و الح��ال ف��ي
البل��دان ال�سالفية؟ وهل تعد بولن��دا وجمهورية
ً
حاليا الأ�سو�أ في العالم ؟
الت�شيك و�سلوفينيا

 كل ه ��ذا متناق� ��ض .ف ��ي البداي ��ة  ،كان الت�شي ��كوالبولندي ��ون ه ��م �أبط ��ال العال ��م ف ��ي مكافح ��ة
الفايرو� ��س .ال �أعرف ماذا حدث ف ��ي ال�صيف حتى
تغي ��ر كل ذلك .في البداية كان ��ت فرن�سا �أي�ض ًا فعالة
للغاي ��ة .ث ��م انفج ��رت الأرق ��ام .الآن �ألماني ��ا لديها
م�ش ��اكل� .أن ��ا حري� ��ص جد ًا عل ��ى ذك ��ر الخ�صائ�ص
الثقافي ��ة ك�أ�سب ��اب لنم ��و الع ��دوى .ف ��ي البداي ��ة ،
�أخبرن ��ي �أ�صدقائ ��ي الي�ساري ��ون �أن دول م ��ا بع ��د
اال�شتراكية كانت تح ��ارب الفايرو�س ب�شكل �أف�ضل
وكان ��ت تظه ��ر ت�ضامن� � ًا م ��ع بع�ضها البع� ��ض �أكثر
م ��ن ال ��دول الغربي ��ة الكال�سيكي ��ة النيوليبرالي ��ة.
وم ��ع ذل ��ك  ،لم يعد هذا ه ��و الحال الي ��وم .ال�أعرف
– حق� � ًا  -كيف �أ�صف العدوى ففي ال�صين اليوم
 ،التوج ��د �أي �إ�صاب ��ات .بع ��د كل �ش ��يء � ،إنها دولة
ا�شتراكي ��ة ذات �آلي ��ات تحك ��م قوي ��ة كم ��ا �أن �أداء
تاي ��وان و�أ�سترالي ��ا ونيوزيلن ��دا جي ��د للغاي ��ة .ما
�أريد �أن �أقول ��ه  :الكلي�شيهات الثقافية ال ت�ساعد في
التحلي ��ل فالو�ضع يزداد �سوء ًا في �ألمانيا يوم ًا بعد
ي ��وم .وهن ��اك الكثير من الوفيات  ،عل ��ى الرغم من
�أن �ألماني ��ا مجتم ��ع من�ضب ��ط� .أما الق ��ادة فبد ًال من
االعت ��راف بتعقيد الو�ضع  ،يت ��م با�ستمرار ت�سمية
الأط ��راف المذنبة.والأم ��ر المحب ��ط ه ��و �ض�آلة ما
نعرفه عن الفايرو�س.
* بر�أيك ،كيف �ست�سير الأم��ور في الأ�شهر القليلة
المقبلة؟ �أنت تر�سم �صورة قاتمة في كتابك ( وباء

) ال�صادر م�ؤخر ًا؟
 تحدث ��ت �إل ��ى �أ�صدقائ ��ي م ��ن �أمي ��ركا الالتيني ��ةالذين كان ��وا يحاولون عمل ق ��راءة نف�سية للوباء.
لق ��د �أ�شرت بحق �إلى �أن الإغ�ل�اق الأول كان ممتع ًا.
واعتب ��ره الكثيرون نوع ًا من الإج ��ازة .فقد �أرادوا
ق�ض ��اء بع� ��ض الوق ��ت م ��ع الأطف ��ال  ،واال�سترخاء
قلي ًال  ،و�إغ�ل�اق عقولهم .حتى ان الخبير الأميركي
الدكت ��ور فو�سي افتر�ض �أن الفايرو�س قد يُهزم في
ال�صيف.

والآن؟

 يخبرن ��ي معظ ��م االقت�صاديي ��ن الذي ��ن �أث ��ق بهم�أن الظ ��روف االقت�صادي ��ة �ستك ��ون رهيبة في عام
 ..2021ال�ش ��يء الوحيد ال ��ذي ينجح هو الإغالق
ال�ص ��ارم  -وفق ��ط �إذا كان ع ��دد الم�صابين ال يزال
قاب ًال للزيادة .تظهر�أ�ستراليا مثال كيف يتم ذلك� .أنا
تف�ش �صغيرة
معجب بهذا البلد .كانت هناك حاالت ٍ
جد ًا في ملبورن .وقد تم بعد ذلك و�ضع المدينة في
حالة �إغالق م�ش ��ددة لمدة �شه ��ر .وهاهواالقت�صاد
يعمل الآن كما كان من قبل .فيتنام تفعل ذلك ب�شكل
�صحي ��ح �أي�ض ًا.وهذه ق�صة نجاح �أخرى .فالإغالق
ال�ص ��ارم المبكر اليعمل فقط  ،ب ��ل �إنه �أي�ض ًا �أف�ضل
حل اقت�صادي ًا.
ً
أي�ض��ا �صي��ف االحتجاج��ات.
* كان �صي��ف � 2020
كيف ر�أيتها؟

 اندلعت احتجاج ��ات "حياة ال�سود مهمة" ب�شكلرئي� ��س ف ��ي الوالي ��ات المتح ��دة الأميركي ��ة .كنت
�أخ�شى �أن المتظاهرين يريدون التخل�ص من فكرة
العن�صري ��ة � ،إذ �أخبرني �صديق �أميركي �شارك في
المظاه ��رات �أن الي�س ��ار �سعي ��د لأنه تمك ��ن �أخير ًا
م ��ن الم�شارك ��ة في �ص ��راع المدر�س ��ة القديمة مرة
�أخ ��رى  ،حيث �إن العدو ه ��و ال�شرطة والعن�صرية
وم ��ا �إلى ذل ��ك .للحظ ��ة كان يمكنك ن�سي ��ان كوفيد
19-والتظاهر ب�أن الحياة الطبيعية ..

*ه��ل ت�ساءل��ت لم��اذا ل��م ي�أخ��ذ المتظاه��رون
الي�ساريون الفايرو�س على محمل الجد؟

 �إن ��ه نف� ��س ال�شيء الي ��وم! من الغري ��ب �أن تكونالأرقام �أ�سو�أ بكثير مما كانت عليه في الربيع و�أن
النا� ��س م ��ا زال ��وا ال ي�أخذون الموق ��ف على محمل
الجد� .إنهم يذهب ��ون للت�سوق .وال�شوارع ممتلئة.
�إنه ��ا نوع من �ستراتيجية الإنكار .في مايخ�صني ،
�أنا افتقد الذعر ال�صحي و�أعتقد �أن النا�س يائ�سون
فهم يتمنون �أن تك ��ون الحقبة على و�شك االنتهاء.
ويتوقع النا�س �أن الموج ��ة الثالثة �ستكون موجة
مر� ��ض عقل ��ي .و�س ��وف ي ��زداد ب�ش ��كل كبي ��ر .كما
يمك ��ن مالحظ ��ة ذل ��ك بالفعل ف ��ي الحال ��ة النف�سية
للأطف ��ال والمراهقي ��ن� .إنهم معزول ��ون اجتماعي ًا
ومكتئب ��ون .وال�أح ��د يعطيه ��م نظ ��رة وا�ضح ��ة.
بالت�أكي ��د  ،اللقاح قادم .لكن كما قال عالم االجتماع

برونو التور :هذا الوباء لي�س �سوى عينة �صغيرة
م ��ن الأزمة الحقيقي ��ة التي �ست�أت ��ي الحق ًا :ويعني
بذلك فيرو�س ��ات �أخرى  ،وك ��وارث عالمية  ،وقبل
كل �شيء االحتبا�س الحراري.
*هل ما زال ب�إمكان المرء �أن ي�أمل؟

يمكن للم ��رء �أن ي�أمل  ،ولك ��ن بطريقة متناق�ضة!�أن ��ا �أدافع ع ��ن �شجاعة الي�أ� ��س� .إذا �أردنا �أن ن�أمل ،
فعلين ��ا �أن نقبل �أن حياتن ��ا القديمة قد و ّلت .يجب
�أن نخت ��رع طريق ��ة طبيعي ��ة جدي ��دة .لق ��د تغيرت
عالقتنا الأ�سا�سية مع الواقع  -وكيف نرى العالم ،
وكيف نتفاعل معه .عالقتنا بالواقع انهارت ب�شكل
ج ��ذري .وكلم ��ا �أ�سرعنا في االعت ��راف بذلك  ،كان
ذلك �أف�ضل.
*م��ا ر�أي��ك ف��ي الفيل�س��وف الإيطال��ي جورجي��و
�أغامبي��ن؟ لق��د كتبت عنه في كتاب��ك � ،إذ يعتقد
�أغامبين �أنه ال ينبغي �أن يخيفنا الفايرو�س؟

يق ��ول �أغامبين " :يمكننا فق ��ط مالحظة الكارثة.و�إذا حاولن ��ا تغييره ��ا  ،ف�س ��وف نجعله ��ا �أ�سو�أ".
ويق ��ول �إنن ��ا يج ��ب �أن نعي� ��ش مث ��ل النا� ��س ف ��ي
الع�ص ��ور الو�سط ��ى –�أي نوا�صل العي� ��ش كما لو
ل ��م يكن هناك خطر .وهذا يعني مقابلة الأ�صدقاء ،
وتن ��اول القهوة في فترة ما بعد الظهر  ،والتظاهر
ب� ��أن كل �ش ��يء على ما ي ��رام .حتى عندم ��ا نعلم �أن

الأمر قد انتهى .يقول �أغامبين" :هذه هي الطريقة
الوحي ��دة الكريم ��ة للموت"�.أن ��ا ال�أعتق ��د ذل ��ك.
�أغامبي ��ن يري ��د من ��ا �أن نتجاهل ال�ص ��دع ونعي�ش
كم ��ا كنا من قبل .وه ��ذا يعني �أن الوب ��اء �سينت�شر
وي�صيب المزيد م ��ن النا�س بالمر�ض .ال �أعتقد �أنه
�سيك ��ون كما يقول �أغامبين � -إن النا�س �سيموتون
،لك ��ن المجتم ��ع �سيق ��ع ف ��ي همجي ��ة حقي ��رة .م ��ا
علي ��ك �س ��وى �إلقاء نظ ��رة على الوالي ��ات المتحدة
الأميركي ��ة :كم ع ��دد الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ي�شترون
حالي� � ًا الأ�سلح ��ة النارية؟  20ملي ��ون �أو نحو ذلك.
�سيكون هناك المزيد م ��ن الوح�شية واال�ضطراب.
و�سنقع في ن ��وع من البربرية كالق ��رون الو�سطى
�إذا اتبعنا �أغامبين وتجاهلنا الفايرو�س.
*هل انت متفائل حول الم�ستقبل؟

 نعم  ،ولكن يجب �أن تقوم الدولة فقط بدور �أكثرً
ن�شاط ��ا و�أن تنظم �إنتاج العنا�ص ��ر الأ�سا�سية مثل
الأقنع ��ة و�أدوات االختب ��ار و�أجه ��زة التنف�س  ،مع
�ضم ��ان الظروف المعي�شية لأولئك الذين �أ�صبحوا
عاطلين عن العمل م�ؤخ ًرا  ،وهكذا .فنحن يجب �أن
نفعل كل ه ��ذا بالتخلي عن �آليات ال�سوق.لأن �أزمة
الوباء �إم ��ا �أنها �ستزداد �س ��وء ًا �أو تتح�سن كثير ًا.
ه ��ذا متروك لنا بالكامل .فل ��ن يختفي كوفيد .19-
ولك ��ن �سيتعين علين ��ا الت�صرف بطريق ��ة جديدة ،
على الرغم من التطعيمات.

كورون��ا عل��ى هواه��ا وال رادع له��ا
د .نادية هناوي

كورون ��ا الخط ��ر الداه ��م ال ��ذي لي� ��س لم�ؤ�شراته
تبري ��ر منطقي �س ��وى �أن النظام العالم ��ي لم يكن
نظام� � ًا �إن�ساني� � ًا وعولميته كانت وب ��ا ًال عليه وقد
�أخفقت في �أن تعطي الب�شرية ما كانت تنتظره من
نفع وهناء .وها هي الأ�سئلة تترى وما من �أجوبة
حقيقي ��ة بالإم ��كان تقديمه ��ا .وك�أن ل�س ��ان ح ��ال
الفايرو� ��س يق ��ول بفرو�سية الع�ص ��ور الو�سطى:
هذا �أنا فمن يبارز ؟
فايرو�س م�ستج ��د ي�صول ويجول منذر ًا الب�شرية
�إن ��ذار ًا من الدرجة الق�صوى ،متوعد ًا �إياها وعيد ًا
ال ريب فيه ،خط ��ره حا�صل ولي�س و�شيك ًا ،وجلله
رهيب واقع بال تخ�صي� ��ص �أو تمييز ،فما ال�سبيل
ال ��ذي على الب�شري ��ة �أن ت�سير في ��ه والعالم بق�ضه
وق�ضي�ضه م�س ِّلم لهذه الجائحة التي �أخذت تنتزع
الهيمنة وتعلن ال�سيطرة على مقدرات تلك الأنظمة
؟ ه ��ل تتن ��ازل الر�أ�سمالي ��ة الغربي ��ة ع ��ن نزعته ��ا
المتعالي ��ة لال�سته�ل�اك واال�ستغ�ل�ال وغطر�سته ��ا
العمي ��اء ب�شعاره ��ا الأثي ��ر( �أن تمل ��ك �أو ال تملك)
؟ وكي ��ف يك ��ون الح ��ال �إذن والفيرو� ��س يجت ��اح
االقت�ص ��اد العالمي الذي  %90من ق ��وة العمل فيه
موظف ��ة ف ��ي المنتج ��ات التجارية و�إنت ��اج ال�سلع
اال�ستهالكي ��ة في العالم بعامة والواليات المتحدة
بخا�صة وقد تقل�صت عمليات ال�شراء وجمدت طاقة
الإنف ��اق ؟ وب�أي طريقة نك�سب حربنا مع فايرو�س
كورون ��ا و�أخالقي ��ات النظام الر�أ�سمال ��ي ال�شرهة
والمفرط ��ة م ��ا زالت عل ��ى نزعته ��ا االفترا�سية في
اال�ستهالك والإنفاق ؟ وب�أي الطرق نواجه الوباء
الجائح �أ بال�شر �أم بالخير �أم بكليهما �أم ال نواجهه
بالم ��رة ؟ �أ يمكن لنا �أن نحوّل �ش ��ر كورونا خير ًا،
في ��ه نجاتنا وقد و�ضعنا الي ��د على موا�ضع الخلل
الوقائ ��ي والق�صور ال�صحي ؟ ما الو�سائل الكفيلة
يتقلي�ص �ضرر كورونا النف�سي �أهي العاطفة التي
به ��ا نق�صي العق ��ل ؟ �أم هو العقل ال ��ذي به نق�صي
العاطفة ؟ �أم هي الأخالق التي بها نق�صي عنجهية
العقل وف�ساد العاطفة ؟
لي� ��س لن ��ا الي ��وم منا� ��ص م ��ن معاي�ش ��ة فايرو�س
يتجول بحرية بيننا ويتنق ��ل ب�سرعة مذهلة نحو
م�ستقب ��ل نجه ��ل �شكله وال ينع ��رف لنا في ��ه قرار ًا
�س ��وى �أنه وباء خطير هو لي�س �شيئ ًا نووي ًا يمكن
فهم ��ه وال هو �آلة تقنية تمل ��ك عق ًال يمكن برمجته؛
بل هو داهية من دواهي ال�شر.
و�صحيح � ّأن كورونا وباء ككل الأوبئة التي عرفها
الب�شر ت�ستهدف الأج�ساد مطيحة بقوتها ،لكنه زاد

عليه ��ا �أنه جاء ف ��ي زمان لي�س كتل ��ك الأزمنة التي
فيه ��ا الوباء ي�ضرب بقعة من بق ��اع الأر�ض مخلفا
دم ��ار ًا يقت�صر �ضرره على ح ��دود تلك البقعة التي
�أ�صابه ��ا ،ليكون فايرو�س كورون ��ا نف�سه �أعجوبة
الزم ��ان الت ��ي فاق ��ت �أعاجي ��ب حققه ��ا الإن�س ��ان
بطفرات علمي ��ة مهولة و�إنجازات ما بعد �صناعية
مذهل ��ة ،كانت ف ��ي الأزمنة الما�ضي ��ة تعد من قبيل
الخيال والفنتازيا.
لقد ج ��اء الوب ��اء الكوروني وللب�شري ��ة درا�ساتها
الم�ستقبلية و�أنظمتها التي بها ُت�سيَّر عجلة الحياة،
بدءا بالأنظمة ال�سيا�سية و�أ�شكالها الإيديولوجية
المختلف ��ة ،والأنظم ��ة االجتماعي ��ة ب�صوره ��ا
العولمي ��ة واالندماجي ��ة ،والأنظم ��ة االقت�صادي ��ة
ب�شكليه ��ا الر�أ�سمال ��ي واال�شتراكي وم ��ا ين�ضوي
فيها م ��ن م�سائل الإنتاج واال�سته�ل�اك واالت�صال،
مرورا بالأنظمة الحربية و�ستراتيجياتها الدقيقة
وال�سري ��ة ث ��م الأنظم ��ة التربوي ��ة ومتعلقاته ��ا
المعرفي ��ة والأخالقية وانته ��اء بالأنظمة الفكرية
على تنوع منظوراته ��ا الفل�سفية .وبالرغم من كل
هذا التح�سب والتدقي ��ق والتنظيم؛ ف�إن فايرو�س
كورون ��ا خ ّي ��ب �أف ��ق التوقع ليكون ه ��و المجهول
الذي قد يتبعه مجهول �أكبر.
فما م ��ن نظام من ه ��ذه الأنظمة ي�ستطي ��ع التكهن
بم� ��آل فايرو�س كورون ��ا �أو حت ��ى ا�ستباق خطره
�أو ردع كارثيت ��ه وف ��ك �شف ��رة م�ستجديت ��ه زماني ًا
ومكاني ًا �أو الت�أه ��ب لمقارعة ما قد يظهر من بعده
م ��ن م�ستج ��دات فيرو�سي ��ة م ��ن ف�صيلت ��ه �أو م ��ن
غيرها.
�إن وخام ��ة فايرو�س كورون ��ا تمثلت في �أنه باغت
الب�شري ��ة كله ��ا مباغت ��ة �أيقظته ��ا عن بك ��رة �أبيها
وق ��د �أدرك ��ت حقيق ��ة غفلته ��ا الكب ��رى الت ��ي ه ��ي
عليه ��ا .وه ��ذا م ��ا �أرهبه ��ا و�أرعبها و�أث ��ار ذعرها
حتى وج ��دت نف�سها بي ��ن ليلة و�ضحاه ��ا مكتوفة
الأي ��دي �أمام ��ه ،فال ه ��ي ت�ستطي ��ع درء خطره وال
ه ��ي تقدر على الحد من ت�أثيره �أو التكهن ب�صورة
منطقي ��ة به ��ا تتمكن م ��ن �إع�ل�ان نهايت ��ه ،ف�أعلنت
�أعظم مخابرها ومعامله ��ا عجزها التام و�أفال�سها
الكامل في �إيجاد لقاح �أو دواء م�ضادين له لتذهب
كل جهودها و�أبحاثه ��ا وعلى مدى قرون تطورها
هبا ًء منثور ًا.
والمفارق ��ة ال�صادم ��ة ه ��ي الخواء الروح ��ي لهذا
النظام الذي ا�ستلبت العولمة منه �أكثر مما �أعطته
و�أ�ضاع ��ت عليه م ��ا كان ينبغ ��ي �أن تدخره ،فغدت
حياتن ��ا مادي ��ة ومتناق�ضة وهي ترته ��ن ب�صنمية
تكنولوجي ��ات وبرمجيات غير �آبهة ب�صحة الب�شر
العام ��ة وال مولية ب ��ا ًال لنظام التغذي ��ة والنظافة،
ف�صارت خ�سارة الب�شرية في �صحتها هي نجاحها
في تقنياتها وغدا تراجعها كامن ًا في تقدمها.

لق ��د �أو�صل ��ت العولمة ـ ب ��كل ما تعنيه م ��ن انفتاح
وتعاي�ش واندماج ـ الب�شرية �إلى نفق م�سدود ،فيه
الب�شرية مبتلي ��ة بالاليقين الذي هو خواء روحي
�سببه الأكاذيب ال�سيا�سية والالعيب الدولية التي
تم تمريرها على م�ستوى عال من البراعة والدهاء
عب ��ر ماكينة �إعالمية عمالق ��ة تطرح عبارات رنانة
طنان ��ة تعلن الخير في الظاه ��ر لكنها ت�ضمر ال�شر
ف ��ي الخف ��اء كالحرب عل ��ى الإره ��اب والبحث عن
بدائ ��ل م ��وارد �صديق ��ة للبيئ ��ة ون ��زع الأ�سلح ��ة
النووي ��ة ومكافح ��ة الجريمة المنظم ��ة وغير ذلك
كثير.
ً
وم ��ن �أ�سب ��اب الاليقي ��ن الروح ��ي �أي�ض� �ا ب ��رودة
ال�ضمير العالمي وهو يهادن ويطاوع ـ بكل هدوء
وم ��ن دون �أن يحرك �ساكن� � ًا ـ الفظائع الال�إن�سانية
كالحروب الأهلية والإبادات الجماعية والهجرات
الق�سرية ومخيمات الإيواء والنزوح الال�إن�سانية.
وم ��ن الاليقين الروح ��ي �أي�ض ًا العزل ��ة التي وجد
الف ��رد نف�سه مجبر ًا عل ��ى الر�ضوخ له ��ا .وال�سبب
التق ��دم المذه ��ل ف ��ي مج ��االت ال ��ذكاء ال�صناع ��ي
ك�أنظم ��ة المراقب ��ة المتطورة و�أ�سالي ��ب التعاي�ش
الكو�سموبوليت ��ة و�أجه ��زة التوا�ص ��ل ال�سبرانية
اللوحية والجوالة.
مع �سق ��وط �أوهام العولم ��ة والر�أ�سمالية وقبلهما
الآيديولوجي ��ات ال�شمولي ��ة وبينهم ��ا زعام ��ات
التحرر الوطني الموه ��وم الدكتاتورية وبعدهما
االنكما�ش ��ات االقت�صادية الرهيبة ،بدت الح�ضارة
المعا�صرة مطالبة باالعت ��راف ب� َّأن تقدمها لم يكن
�س ��وى برج عاج ��ي مزعوم تعالت في ��ه على العالم

ال ��ذي كان يتوقع منها خي ��ر ًا قبل جائحة كورونا،
ول ��م يعد ينتظر منها �أي خي � ٍ�ر �أثناء هذه الجائحة
وبعدها.
فالتق ��دم ال�صناع ��ي �ألق ��ى كل م ��ا لدي ��ه وا�ستكان،
والمنظوم ��ة المعرفية ما كانت يوم� � ًا في تح ٍد مع
نف�سه ��ا وهي تواجه معمعة ما ل ��م ت�ؤ�س�س له بت�أن
كما ظل ��ت الفل�سف ��ة ُت ِّ
نظر بعين واح ��دة تجريدية
ول ��م تعن بتحوي ��ل تجريداتها �إل ��ى واقع ملمو�س
تفح�ص ��ه م�ستخل�ص ��ة وم�ستنتج ��ة م ��ا في ��ه خي ��ر
الب�شري ��ة ونعيمه ��ا ال ��ذي فيه تطمئ ��ن الحياة �إلى
قيمها وت�ؤمن بممار�ساتها و�أنها �سائرة في طريق
التوازن الإن�ساني.
وقد تعر�ضت الب�شرية عَبر تاريخها الطويل للكثير
م ��ن الأرزاء والمحن ،وبع�ضه ��ا كان طبيعي ًا لي�س
للب�ش ��ر يد في ��ه كالأوبئ ��ة وال ��زالزل والفي�ضانات
والأعا�صي ��ر وبع�ضه ��ا الآخ ��ر كان للب�ش ��ر في ��ه يد
طول ��ى عابث ��ة ،كالح ��روب ـ �صغيره ��ا وكبيره ��ا
وبالأ�صال ��ة �أو بالوكال ��ة ـ والهج ��رات الق�سري ��ة
والإب ��ادات الجماعي ��ة والمع ��اداة العن�صري ��ة
والت�صفي ��ات العرقي ��ة وع�سك ��رة المجتمع ��ات
والآف ��ات والمجاع ��ات الجماعي ��ة والح�ص ��ارات
والمقاطعات الدولية وغيرها.
والمع ��روف �أن �أي� � ًا م ��ن تل ��ك الأرزاء م ��ا كان ��ت
�أ�ضراره ��ا لت�ؤث ��ر ب�ش ��كل مبا�ش ��ر وف ��وري عل ��ى
م�س ��ار الب�شري ��ة بالعم ��وم وال �أن تق ��ود �أبعاده ��ا
�إل ��ى االنتق ��ال بالب�شرية من مرحل ��ة �إلى �أخرى �إال
ف ��ي �شكل تتاب ��ع تدريجي وبم�ستوي ��ات ودرجات
تتنا�س ��ب وطبيعة الفعل الكارث ��ي و�آثاره .وعادة

م ��ا ي�أتي االنتقال والت�أثر كردة فعل ت�شابه الرزايا
في الق ��وة والطارئية والأهمي ��ة وتعاك�سها في ما
�سيترتب عليه الم�ستقبل من نتيجة.
بيد �أن فايرو� ��س كورونا تعدى م�ألوفية الدواهي
بنوعيها الطبيعي وال�صنيعي ،وخرج عن �سياقات
الك ��وارث في الت�أثير والح ��ث واالنتقال ،لأنه �أوال
كارث ��ة وبائية فيها للب�شر يد كما للطبيعة ردة فعل
انتقامية ،وثاني� � ًا � َّأن ما �أ�صاب الب�شرية جراء هذا
الفايرو�س كان �سريع ًا وغير متوقع بالمرة ،ال في
�شمولي ��ة انت�شاره في الكوكب كل ��ه؛ بل في قدرته
عل ��ى نقل الب�شرية ـ دفعة واح ��دة وبال مقدمات �أو
�إن ��ذارات ـ م ��ن مرحلته ��ا الحالية �إل ��ى مرحلة فيها
ا�ستنه�ض النظام العالم ��ي قدراته بوتيرة حازمة
وه ��و ي�شه ��د جائح ��ة ال ُتبق ��ي وال تذر ،م ��درك ًا � ّأن
م ��ا كان ق ��د تح�سب له من ع ��دو و�شي ��ك ب�شري �أو
ف�ضائي ،نووي �أو كيمياوي �أو جرثومي ،قد ذهب
�إدراج الرياح .فعدوه لي�س �سوى كائن فايرو�سي
م�ستجد اجتاح العالم بطارئية حتى لم يدع مجاال
للنظ ��ام العالم ��ي لأن يت�ص ��دى له؛ ب ��ل �أن النظام
�صار ال نظاما فعمت الفو�ضى العالم وتهالكت �أمام
وبائي ��ة كورونا �أقوى الخطط واعتى التمتر�سات
و�أكب ��ر الكارتالت ذات البرام ��ج وال�ستراتيجيات
المتقدم ��ة كما تل ��ك�أت �أعنف البرمجي ��ات و�أكثرها
كاف للت�أمل
تط ��ور ًا ولم يعد �أم ��ام الب�شرية وق ��ت ٍ
والتفل�سف.
والمجتم ��ع ال ��ذي يعان ��ي م�شكل ��ة �أخالقي ��ة ه ��و
مجتم ��ع غ ��زاه االنحطاط ،ف�ص ��ار الإن�س ��ان عدو ًا
لبني جن�سه ،مدمر ًا الطبيعة بعقالنية تكنولوجية
�ال ثقاف ��ي .وكل م ��ا يق ��ال ف ��ي هك ��ذا مجتمع
وتع � ٍ
ع ��ن حق ��وق الإن�س ��ان و�سي ��ادة الف ��رد والحري ��ة
والديمقراطي ��ة ه ��و مج ��رد دعاي ��ة وتروي ��ح ع ��ن
النف� ��س و�أكاذي ��ب تدل ��ل عل ��ى انحط ��اط الع�ص ��ر
و�ضياع حقيقته.
و�إذا كان ه ��ذا الحال عام ًا ي�شم ��ل الدول المتقدمة
منه ��ا والفقيرة ،ف�إن ما فر�ضت ��ه كورونا على هذه
المجتمعات من حجر منزلي وحظر �صحي جعلها
تدرك �أنه ��ا كانت مخطئة حين �أهمل ��ت منظومتها
الأخالقية وتركتها من دون توجيه �أو اهتمام.
هك ��ذا �أظه ��ر فايرو� ��س كورون ��ا م ��ا علي ��ه عالمنا
التكنولوج ��ي م ��ن �إفال� ��س �أخالق ��ي ،وغ ��دت
الأخ�ل�اق م�شكل ��ة كامنة ف ��ي و�سائ ��ل الت�شريعات
واالختراع ��ات الكب ��رى .ومن ث ��م تنقل ��ب م�شكلة
العالقات بين الطبيعة والمجتمع ر�أ�سا على عقب.
وتغ ��دو الم�ؤ�س�سات ه ��ي المتحكمة ف ��ي الأخالق
فتغي ��ب الأخ�ل�اق الحقيقي ��ة وتحل محله ��ا �أخالق
مخترعة ب�شروط ا�صطناعية مو�ضوعة ومفبركة.
ولع ��ل هذا الذي �أظه ��ره لنا الفايرو� ��س الم�ستجد
ه ��و ح�سن ��ة م ��ن ح�سناته الت ��ي تجعلنا ن ��درك �أن

العولم ��ة ه ��ي الت ��ي زرع ��ت الهل ��ع ف ��ي النفو� ��س
وجعل ��ت الخ ��وف جزء ًا م ��ن ال�سلوك الع ��ام حتى
�إذا جاءت كورون ��ا �أ�ضافت للخوف النف�سي خوف ًا
�آخ ��ر ،فيه الهواء هو العدو ال ��ذي يتوعد الإن�سان
بال�شر الم�ستطير.
ولي� ��س مث ��ل التم�سك بالأخ�ل�اق منج ��اة من عمى
ال�ضمير ال ��ذي حكم العالم ببيرقراطية فانتزع من
الإن�سان �إن�سانيته و�شيطن �أفعاله وبرر له نتائجها
الجهنمي ��ة بال يقين روح ��ي وال نظام �أخالقي؛ بل
هي مادية مقيتة ،جعلت الحياة مهددة على الدوام
والنفو�س قلقة ومنهزمة والخطر يحدق بالجميع
بال ا�ستثناء.
والخوف الذي و�صفه باومان بال�سائل هو الرعب
م ��ن الإق�صاء وم ��ا دامت الحياة مت�شعب ��ة ب�أ�شكال
الم ��وت المج ��ازي فه ��ي حي ��اة م ��ن ال�ش ��ك الدائم
واالحترا� ��س ال�ص ��ارم فال يمك ��ن التنب� ��ؤ بم�صدر
ال�ضرب ��ة وال بالط ��رف ال ��ذي يب ��ادر بها؛ بي ��د �أن
الخوف الكوروني لم يعد �سائ ًال �إنه خوف هوائي
كتبعة من تبعات انهيار المنظومة الأخالقية التي
ب�سببه ��ا �ص ��ار العالم المتح�ضر ه�ش ��ا والح�ضارة
مزيف ��ة ب�أخ�ل�اق وهمي ��ة ،خطره ��ا ي�ضاهي خطر
فايرو�س كورونا نف�سه.
ويب ��دو �أن �شع ��ور �أغل ��ب الفال�سف ��ة المعا�صري ��ن
بوج ��ود �أم ��ر خطير ومري ��ع �سيه ��دد الب�شرية في
م�ستقبلها �سببه هذا التوج�س من تهالك المنظومة
الأخالقية وتراجعها روحي ًا ونف�سي ًا و�إن�ساني ًا.
ول ��م يعد الإن�س ��ان في ظل الح�ض ��ارة المادية ي�أبه
�أخالقي� � ًا وه ��و ي�صنع اختراع ��ات مدمرة ويجري
تج ��ارب مهلكة م ��ن دون �أن يفك ��ر بم�س�ؤولية عما
ي�سبب ��ه عمل ��ه الالخالق ��ي ه ��ذا م ��ن نتائ ��ج مميتة
كت�س ��رب �إ�شع ��اع ن ��ووي هن ��ا �أو وق ��وع �س�ل�اح
جرثومي بي ��د �إرهابي هن ��اك �أو ال�سطو المبرمج
عل ��ى �شفرة �سري ��ة لبرنامج م�صرف ��ي �أو منظومة
�أمنية �أو ظهور �أنا�س �سماهم تودوروف البرابرة
المتوح�شين.
وهك ��ذا ح�ض ��ارة يحكمه ��ا �أنا� ��س نزع ��وا عنه ��م
الأخ�ل�اق هي �أ�ضعف م ��ن �أن تقاوم كائن� � ًا �ضئي ًال
يهدده ��ا في �ش ��كل جائحة تداهمها فج� ��أة .وهناك
�شواهد عملية عل ��ى ذلك في مواقع عدة من عالمنا
وب�أ�شكال و�صيغ وكيانات مختلفة.
�إن ح�ضارتن ��ا المادية اليوم التي هاجمتها جائحة
كورونا ب�شكل طارئ وغير متوقع غدا حالها ه�ش ًا
وقد فق ��دت ال�سيط ��رة والتحك ��م وانفلت ��ت قب�ضة
هيمنته ��ا ،معلنة عجزها �أمام كائن ما بعد مجهري
ل ��م ت�سعفه ��ا تر�سانته ��ا ال�صناعية الباذخ ��ة كما لم
تعنه ��ا �أيديولوجياتها ال�شمولي ��ة والليبرالية وال
د�ساتيره ��ا الو�ضعية على مجابهت ��ه ..فيا لتعا�سة
نظامنا العالمي الجديد .
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اقــــرأ
�أم ميمي

�ص ��درت حديث ��ا ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة "�أم ميم ��ي" للكات ��ب
وال�سيناري�س ��ت امل�ص ��ري ب�ل�ال ف�ض ��ل ،وق ��د كت ��ب امل�ؤل ��ف يف
مقدمة الرواي ��ة ان جميع هذه ال�شخ�صيات واالحداث والوقائع
واالماك ��ن ال ��واردة يف هذه الرواي ��ة العالقة له ��ا بواقعنا الذي
ه ��و – كم ��ا تعل ��م – ارق ��ى واجم ��ل م ��ن ان ت ��رد فيه مث ��ل هذه
ال�شخ�صي ��ات ..الرواية كوميديا �ساخرة ي�سلط من خاللها بالل
ف�ض ��ل ال�ضوء على الواقع املعا�ص ��ر من خالل �شخ�صيات نراها
كل ي ��وم ..هذه الرواية ت�ضاف اىل اعم ��ال بالل ف�ضل املتعددة
فله ث�ل�اث جمموعات ق�ص�صية ،و�أ�صدر ع ��ددا من الكتب مثل:
�ضح ��ك جم ��روح ،ال�س ��كان الأ�صلي�ي�ن مل�ص ��ر� ،ألي� ��س ال�صبح
بقريب ،التغريبة الباللية ،يف �أح�ضان الكتب.

"يوم زكريا" ي��ج��م��ع ال��ع��راق��ي�ين ف��ـ��ي ك���ل ط��وائ��ف��ه��م
 عامر م�ؤيد
احتفل العراقيون بذكرى مرور "يوم زكريا"
كما يطلق عليه وهو من بني املنا�سبات التي
توارث العراقيون االحتفال بها.
وت �ق��ام ط�ق��و���س خ��ا��ص��ة يف ه��ذا ال �ي��وم مثل
جلب اغ�صان من �شجرة اليا�س واي�ضا اعداد
مائدة تو�ضع عليها خمتلف احللويات واي�ضا
حت�ضري حالوة "الزردة".
ويعتقد كثريون �أن الأم��اين تتحقق يف هذا
اليوم ،ال �سيما �إن قام ال�شخ�ص ب�أداء طقو�سه
ح

ول العا

لم

املعروفة .ويوم زكريا ي�أتي يف اليوم الأول
من �شهر �شعبان كل عام.
ويعود �سبب االحتفال بهذه الليلة لالعتقاد
ال�سائد ب�أنها الليلة ال�ت��ي تلقى فيها النبي
زكريا ب�شرى والدة ابنه النبي يحيى ،وكان
يف الـ 92من العمر ،ولأجل هذا تعمد الن�ساء
الالتي ال ينجنب خا�صة ،يف هذا اليوم �إىل عقد
النذور.
ويف املناطق ال�شعبية يجتمع الأق� ��ارب او
يلتقي اجل�ي�ران يف م�ن��زل واح��د وينظمون
مرا�سيم "الزكريا" مع االحتفال بذلك.
وي�ع��د طق�س "زكريا" مبهج ،حيث يجتمع
املتواجدون ويتبادلون التهاين حيث حتر�ص
العوائل على اقامة ذلك يف كل عام.
وت�ق��ول �سلمى ج��واد -رب��ة بيت يف حديثها

لـ(املدى) ان "االمنيات تكون جادة و�صادقة
يف هذا اليوم بغية احل�صول على املواد".
وا�ضافت انه "بعيدا عن طلب االمنيات فان
هذا االمر طق�س �سنوي اعتدنا على القيام به
منذ زمن بعيد وم�ستمرون بذلك"٠
وبينت ان بع�ض الن�ساء َي ُ�صمن ي��وم� ًا �أو
ي��وم�ين ب ��دء ًا م��ن �أول ي��وم الأح ��د م��ن �شهر
�شعبان ،وت�صوم بع�ضهن عن الكالم كما فعل
النبي زكريا (عليه ال�سالم )"،
ويف هذه االي��ام تنتع�ش اال�سواق باالخ�ص
يف املناطق ال�شعبية حيث ت�شهد �إقبا ًال وا�سع ًا
من قبل الن�ساء ل�شراء م�ستلزمات االحتفال
بهذا اليوم.
من جانبه يقول �سلمان علي�-صاحب حمل
للمواد املنزلية والغذائية يف حديثه لـ(املدى)

تايلور �سويفت تفوز بجائزة (غرامي �ألبوم العام)
عن �ألبومها Folklore
فاز �ألبوم تايلور �سويفت Folklore
بجائزة غ��رام��ي لأل �ب��وم ال �ع��ام ،و�شهد
حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز ال�غ��رام��ي التزاما
كامال بالتباعد االجتماعي بني النجوم
وارتداء الكمامات ،حفاظا على �صحتهم
من فايرو�س كورونا ،وظهرت تايلور
�سويفت وهي ترتدي كمامة عليها ورود
م�ستوحاة م��ن ف�ستانها ،فيما ظهرت
بيون�سيه وهي ترتدي كمامة �سوداء.
ويعد حفل توزيع جوائز Grammy
واح� ��د ًا م��ن �أه ��م الأح� ��داث املو�سيقية
ف ��ى ال� �ع ��امل وان �ت �ظ��ره امل�ل�اي�ي�ن ،وق��د
ت���س�ب��ب ان �ت �� �ش��ار ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
" "19-covidيف ت�أجيل فعاليات
احلفل من �شهر كانون الثاين/يناير �إىل

�آذار/مار�س اجلاري.
وي � �� � �ش� ��ارك ع� � ��دد ك� �ب�ي�ر م� ��ن جن ��وم
الغناء يف ال�ع��امل حفل ت��وزي��ع جوائز
 Grammyلعام  2021بتقدمي عدد
من اال�ستعرا�ضات الغنائية الراق�صة،
حيث ت�أتي يف املقدمة بيلي �إيلي�ش التي
تتمتع ب�شعبية كبرية حول العامل ،كذلك
جنمة ال��راب ال�شهرية ك��اردي بي التي
حققت �سل�سلة جن��اح��ات مذهلة خالل
الفرتة املا�ضية.
كما ي�شارك باحلفل كل من بو�ست مالون
وكري�س مارتن ودوجا كات� ،إ�ضافة اىل
الفريق ال �ك��وري ال�شهري  BTSومن
املعروف �أن فريق  BTSا�ستطاع �أن
ي�ضع ب�صمة من ذهب يف عامل �صناعة

املو�سيقى ال�ع��ام املا�ضي بتقدمي عدد
كبري من الأعمال الغنائية الناجحة ،من
�أبرزها "."Dynamite
وت�ضم القائمة �أي�ضا النجمة العاملية
تايلور �سويفت وب��اد ب��اين ودوا ليبا،
�أي �� �ض��ا جن �م��ة ال�� ��راب ال���ش�ه�يرة
م �ي �غ��ان ذا � �س �ت��ال �ي��ون ال�ت��ي
خطفت الأن �ظ��ار ب�ع��دد من
�أغنياتها الناجحة التي
�أط �ل �ق �ت �ه��ا خ �ل�ال ال �ف�ترة
املا�ضية ،وك��ان��ت البداية
احل�ق�ي�ق�ي��ة ل �ن �ج��اح م�ي�غ��ان
من خ�لال كليب ""WAP
الذي تعاونت فيه مع النجمة
ال�شهرية كاردي بي.

ان "الأ�سواق وقبل حلول ليلة زكريا ت�شهد
�إقباال كثريا من الن�ساء ل�شراء ما يلزمهن من
مواد وحاجات خا�صة لإحياء هذا اليوم ،منها
�شراء املك�سرات واحللوى وال�شموع ،ومواد
الزينة".
وبني انه بعيدا عن االم��ور االقت�صادية فان
مثل ه��ذا االم��ر فيه دالل��ة كبرية على روحية
االن�سان العراقي خا�صة مع االو�ضاع التي
نعي�شها حاليا.
و�أك�ثر النا�س فرح ًا بهذا اليوم هم الأطفال،
ح �ي��ث ي���ش�م��ل ال �ط �ق ����س �� �ش ��راء �آالت ال ��رق
ال�صغرية ،ليلهو بها الأطفال �إذ يعمدون �إىل
التجول داخ��ل الأح�ي��اء وه��م ي��رددون �أغنية
هذه املنا�سبة التقليدية ،والأغنية كذلك تعترب
من الرتاث ،وتردد بيوم زكريا.

نان�سي عجرم ت�شوق جمهورها وتك�شف
�أ�سرارا عن طفولتها
�شوق ��ت الفنان ��ة اللبنانية ،نان�سي عج ��رم ،جمهورها
لأغنيتها اجلدي ��دة املرتقب �صدوره ��ا مبنا�سبة يوم
الأم .ون�ش ��رت نان�س ��ي ،عرب ح�سابه ��ا الر�سمي على
"تويرت" ،مقطع فيديو وعلقت عليه "�أمي ..قريب ًا"،
متحدثة يف الفيديو ع ��ن عالقتها بوالدتها.
وقالت" :عندما �شاهدتني والدتي لأول مرة
�أغن ��ي يف حفل �أح�ست �أن الدني ��ا مل تعد تت�سع
لها وحتى عينيها كانتا تتكلمان" .وعن املوقف الذي
ت ��رى في ��ه �أن والدتها فخورة به ��ا �أ�ضافت نان�سي:
"عندما �أكون على امل�سرح وحت�ضرين �أمي ب�شكل
تفاع ��ل اجلمه ��ور
مبا�ش ��ر وت�شاهد
�أكيد حت�س بنف�سها
وحمبته يل
فخ ��ورة ب ��ي" .كما
�أ نه ��ا
حكت نان�سي موقفا

بريانكا �شوبرا تعلن تر�شيحات
�أو�سكار 2021

�إيلون ما�سك يتوج نف�سه بلقب "ملك التكنو"
�أ��ص�ب��ح م��ا��س��ك يحمل ل�ق��ب "تكنو
كينغ" (ملك التكنو) ،بح�سب بيان
�صادر عن ال�شركة ،اليوم االثنني،
 15مار�س� /آذار ،ن�شر على موقع
جلنة الأوراق املالية والبور�صات
الأمريكية (.)SEC
كما �أفاد البيان ح�صول املدير املايل
ل�شركة "ت�سال" ،زاك ك�يرخ��ورن،
على لقب "ما�سرت �أوف كوين" (ملك
ال�ك��وي��ن) ،وذل��ك يف �أع �ق��اب �شراء
ال�شركة لعمالت "بيتكوين" بقيمة
 1.5مليار دوالر .و�سيحتفظ كل
من �إي�ل��ون ما�سك وزاك كريخورن
يف الوقت نف�سه ب�ألقابهما احلالية،
وه��ي الرئي�س التنفيذي وامل��دي��ر

املايل.
وف �ي �م��ا مل ي �� �ش��رح �إي� �ل ��ون م��ا��س��ك
بالتف�صيل معاين �ألقابهما اجلديدة،

�أعلنت جنمة بوليوود الهندي ��ة ،بريانكا �شوبرا ،وزوجها
املغني الأمريكي ،ني ��ك جونا�س ،ام�س االثنني ،من العا�صمة
الربيطانية لندن ،تر�شيحات حفل جوائز �أو�سكار ال�سينمائية
ال� �ـ 93ال ��ذي يق ��ام خالل �شه ��ر �أبري ��ل /ني�س ��ان املقب ��ل .و�أعلنا
�أن الأف�ل�ام املر�شح ��ة جلائزة �أو�س ��كار �أف�ضل فيلم ه ��ي "ذا فاثر"
و"جودي ��ث �أند ذا بالك ما�سايا" و"مانك" و"ميناري" "ونومادالند"
"وبرومي�سينغ يانغ وومان" و"�ساوند �أوف ميتال" و"ذا ترايل �أوف
ذا �شيكاغ ��و  ."7وع ��ن جائزة �أف�ضل ممث ��ل رئي�سي ،ف� ��إن املر�شحني لها هم
�أنط ��وين هوبكن ��ز عن فيل ��م "ذا فاثر" ،وغ ��اري �أولدمان ع ��ن "مانك" ،وريز
�أحم ��د ع ��ن "�ساوند �أوف ميتال" ،وبط ��ل فيلم "بالك بان�ث�ر" الراحل ت�شادويك
بو�سم ��ان عن فيل ��م "ما رينيز ب�ل�اك بوت ��وم" ،و�ستيفن يون عن فيل ��م "ميناري".
ويتناف�س على جائزة �أف�ضل ممثلة رئي�سية كل من فيوال دايفي�س عن "ما رينيز بالك
بوتوم" ،و�أندرا داي عن "ذا يونايتد �ستيت�س �ضد بيلي هوليداي" ،وفاني�سا كريبي
عن "بي�س�س �أوف �إيه وومان" ،وفران�س�س ماكدورماند عن فيلم "نومادالند" ،وكاري
ماليغان عن فيلم "برومي�سينغ يانغ وومان".

فقد رجح جي بي �سرتوبل ،وهو
ك�ب�ير م �� �س ��ؤويل التكنولوجيا
يف �شركة "ت�سال" �أن لقب ما�سك
اجل��دي��د يحمل �إ� �ش��ارة �إىل ولعه
مبو�سيقى "التكنو" ،ب ��د ًال من
دوره يف هند�سة "ت�سال" ،بح�سب
�شبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية.
ي�شار �إىل �أن ما�سك على عالقة
باملو�سيقي غ��رامي��ز ،وط��رح
ال��ع��ام امل��ا� �ض��ي مقطوعته
امل��و� �س �ي �ق �ي��ة ال��راق�����ص��ة
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ب �ع �ن��وان
"ال ت�شك يف جاذبيتك"
ع�ل��ى تطبيق "�ساوند
كالود".

 علي ح�سني

مرة اخرى:
الف�ضيلة بالأكاذيب
كان من املفرت�ض �أن يكون
مو�ضوع املقال لهذا اليوم عن
الرجل املنفو�ش ال�شعر الذي
احتفل العامل ام�س بذكرى
ميالده ،وكيف �أن نظريته التي مل
يحل لغزها �سوى �أ�شخا�ص على
عدد الأ�صابع ال تزال تثري العامل،
مثلما تثري حكايات �صاحبها
�ألربت �آين�شتاين الذي كتب ذات
يوم وك�أنه ي�صف �أحوالنا� " :إن
الكذب هو كل ما لدى الإن�سان
الفا�شل ،فهو يت�صور �أنه ي�ستطيع
خداع النا�س ب�أن يحاول �صرف
�أنظارهم عن احلقيقة ،لي�ستبدلها
مبنطق اخلرافة".
�أرجوكم �أن تعذروا �إحلاحي
ومتابعتي ل�ش�ؤون من يدّعون
ال�سيا�سة ،ف�أنا مثلكم �أبحث عن
خرب مفرح فال �أجد �سوى �أخبار
ال�سا�سة و�صوالتهم املقد�سة،
ولهذا جتدين ،عزيزي القارئ،
�أبحث عن �أخبار املرحوم
�آين�شتاين ،لأنني مللت من
نظريات حزب الف�ضيلة عن القوم
الكفار يف العراق! �سيطالبني
عزيز بالت�أكيد ب�أن �أغلق فمي،
فما لنا ومال �آين�شتاين ،ونحن
حما�صرون بقانون املحكمة
االحتادية وميزانية هيثم
اجلبوري  ،وتقلبات املنا�ضل
احمد اجلبوري " ابو مازن ،
وطرد الأمريكان؟ �أيها ال�سادة،
�أنا مواطن ب�سيط ،ما �أطمح
�إليه اليوم هو �أن �أجد �سا�سة
يعرفون معنى املواطنة ،ال �أقبل
�أن يتح�سر العراقي وهو يتابع
رئي�س وزراء الأردن الذي ال
يزال يقول �إن موت  9مواطنني
م�س�ؤولية �سيا�سية تتحملها
احلكومة التي ..
ماذا تقر�أ يف �أخبار هذه البالد
غري امل�آ�سي و�أ�ضيفت لها "بلوى"
الربملان؟ُ ،خـذ مث ًال تلك العنرتيات
التي ميار�سها حزب الف�ضيلة
وهو يرف�ض �إقرار قانون العنف
الأ�سري لأنه خمالف لتقاليدنا،
�أما املح�سوبية و�سرقة املال العام
وقتل الأبرياء ف�أمور فيها نظر،
هل تريد مزيد ًا من الأخبار؟
تف�ضل ،ال يزال اكرث من مئة
" نائم و " نائمة " يتمتعون
ب�إجازة مفتوحة ومدفوعة الثمن
مع عوائلهم يف عوا�صم العامل،
هذه الأخبار تدور �أحداثها
ووقائعها يف بالد تذ ّكرنا فيها
الأخبار والبيانات ليــل نهـار
ب�أننا دولة م�ؤ�س�سات ،لكننا يف
زمن ي�ص ُّر فيه البع�ض على رفع
برقع احلياء ال�سيا�سي يف ما
يتعلق بالدفاع عن م�صالح الوطن
واملواطن ..اجلميع ال يريد �أن
يدرك � ّأن الإ�صالح لي�س خطبة
يلقيها حممد احللبو�سي  ،وال
�أُن�شودة ترددها عالية ن�صيف
� ،إنه �شجاعة يف املقام الأول،
وهو فر�ض ولي�س دموع ًا يذرفها
عمار طعمه وحزبة الف�ضيلة
على قانون االحوال اجلعفري
 ،الإ�صالح ياتي من قوانني
وت�شريعات ت�ؤ�س�س لدولة العدالة
االجتماعية .
م�سكني املواطن مل يكن يعلم وهو
يذهب اىل االنتخابات  ،ان حزب
الف�ضيلة م�صر على ت�سليط فقهاء
ال�شريعة على رقبة الربملان ،
و�أن بع�ض النواب كارهون ملبد�أ
املواطنة ،م�صرون على �إ�شاعة
مبد�أ الطائفية باعتبارها منوذج ًا
يح�صدون من ورائه املكا�سب
واملغامن واملنا�صب.

جت������ارب ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة ع���امل���ي���ة مب���ع���ر����ض يف ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة

 جليل حيدر
ال�شاع ��ر والكات ��ب تلق ��ى تع ��ازي
االحتاد العام للأدباء والك ّتاب يف
العراق ،بوف ��اة �شقيقه ،ال�صحفي
الريا�ض ��ي ع ��ادل احل ��اج ،ال ��ذي
ف ��ارق احلي ��اة يوم ام� ��س االثنني
� ١٥آذار ..٢٠٢١
 حممد غازي الأخر�س
الكات ��ب واالعالم ��ي �ص ��در ل ��ه
م�ؤخ ��را كتاب بعن ��وان "خريف
املثقف ..الثقافة وااليديولوجيا
يف الع ��راق" والكتاب كما يقول
م�ؤلف ��ه يتن ��اول حرك ��ة الثقاف ��ة
يف الع ��راق من ��ذ ع ��ام 1945
وحت ��ى ع ��ام  ،1980ويتن ��اول
حت ��والت الثقاف ��ة يف الع ��راق
وانق�ساماته ��ا .وي�سلط ال�ضوء
على اب ��رز رموز تل ��ك ال�سنوات
ونتاجاته ��م وعالقتها مبا جرى
يف العراق.

م�ضح ��كا من طفولتها مع والدته ��ا ،حيث تعلمت امل�شي
وعمره ��ا عام ��ان ،و�سمعت والدتها ُتخ�ب�ر جارتها بهذا
ال�ش ��يء ،فتطلعت �إليها وحتدثت قائل ��ة "�إيه ا�سم الله"
لت�ضحك والدتها لع ��دم توقعها �أن تقول ابنتها �صاحبة
العامني جملة مثل هذه.

العمود
الثامن

� آ�سيا كمال
املمثل ��ة ت�ؤدي ال�شخ�صي ��ة الرئي�سة
يف التمثيلي ��ة التلفزيوني ��ة "عب ��ق
االماكن" ت�ألي ��ف �شروق االن�صاري
واخ ��راج فار� ��س طعم ��ة التميم ��ي،
والتمثيلية تتناول فاجعة التفجري
االرهاب ��ي ال ��ذي �شهدت ��ه الك ��رادة
عام  ،2016وعب ��ق االماكن �سل�سلة
نتاج ��ات متثيلية ،تبل ��غ اثني ع�شر
عم�ل�ا من هذا الن ��وع� ،ستقدم خالل
�شهر رم�ضان املقبل.

نظم معر�ض ت�شكيلي يف مدينة ال�سليمانية،
لعر�ض لوح ��ات و�أعمال ت�ش ��كيلية ونحتية
لكبار الفنانني العامليني ،يف معر�ض متجول
كان ق ��د ب ��د�أ عرو�ض ��ه ،يف مدين ��ة الب�صرة
جنوبي العراق قبال ،ومن املقرر �أن يتجول
يف خمتلف املناط ��ق واملحافظات العراقية،
ف�ضال عن عر� ��ض لوحات لفنانني ت�شكيليني
عراقيني ،عربا وكردا.
وق ��د نظم املعر� ��ض يف قاعة الأم ��ن الأحمر
الفني ��ة ،م ��ن قبل مرك ��ز � 7أل ��وان الفني يف
ال�سليمانية ،حيث عر�ضت لوحات لر�سامني
عامليني مثل� :سلفادور دايل ،بابلو بيكا�سو،
بول غوغان ،بول �سي ��زان ،ادوارد مون�ش،
كورن ��اي� ،أنت ��وين تابي� ��س ،خ ��وان مريو،
بول كلي ،ماريني مارينو ،مارك �شاغال.

الطقس

وم ��ن فن ��اين الع ��راق و�إقلي ��م كرد�ست ��ان
الع ��راق :ريب ��وار �سعي ��د ،نزيه ��ة �سلي ��م،

ر�شيد ،ي�س ��رى العبادي ،عا�صم عبد الأمري ،خا�ص ��ة ،مم ��ن زاروا املعر� ��ض ،كم ��ا قابل ��ه
جيمن ا�سماعيل ،هيمن يحيى ،ماهر �ستار ،طلب ��ة معاهد وكليات الفن ��ون اجلميلة هنا،
ا�سماعي ��ل ال�شيخل ��ي ،و�ضاح مه ��دي ،نبيل واملهتم ��ون عام ��ة يف الفن ��ون باحلما�س ��ة
علي ،فاخر حممد ،قرين جميل وغريهم.
كون ��ه ي�شكل املعر� ��ض الأول م ��ن نوعه يف
وق ��ال مدير مرك ��ز � 7ألوان الفن ��ي ،بختيار كرد�ست ��ان الع ��راق كما �أ�سلف ��ت ،الذي يقدم
�سعي ��د يف ح ��وار م ��ع موق ��ع �س ��كاي نيوز لوح ��ات خال ��دة لر�سام�ي�ن خالدي ��ن ،يف
عربي ��ة" :ه ��ذه �أول م ��رة تعر� ��ض �أعم ��ال الذاكرة اجلمعية اجلمالية الت�شكيلية حول
لعظم ��اء الفن الت�شكيل ��ي العامل ��ي يف �إقليم العامل".
كرد�ست ��ان الع ��راق ،وعلى �صعي ��د العراق ،وتاب ��ع �سعي ��د قائال" :م ��ن املق ��رر �أن يقوم
حي ��ث كان ��ت مدين ��ة الب�ص ��رة حمط ��ة ه ��ذا مرك ��ز � 7أل ��وان خ�ل�ال ال�شهري ��ن القادمني،
املعر�ض املتنقل الأوىل ،ومدينة ال�سليمانية بتنظي ��م �سل�سلة �أعمال وفعاليات ومعار�ض
هي حمطته الثانية".
م�شابه ��ة خا�ص ��ة ،بعر� ��ض التج ��ارب
و�أ�ض ��اف �أن املعر� ��ض "الق ��ى ا�ستح�س ��ان واالبداع ��ات الت�شكيلي ��ة العاملي ��ة ،بغي ��ة
حممد غن ��ي حكمت ،مت ��ارا �أنب ��اري ،لورنا وثناء خمتلف الفنانني والنقاد ،وامل�شتغلني االرتق ��اء بال�سوية الت�شكيلية هنا ،يف �إقليم
�سلي ��م ،ا�سماعي ��ل فتاح ،فائ ��ق ح�سن� ،شارا يف احلقل الثقايف العام ،والفني الت�شكيلي كرد�ستان ويف العراق ككل".

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالث ��اء) �أن درجات احلرارة �سرتتفع قلي�ل�ا عن معدالتها ليوم ام�س ،وان
اجلو �سيكون م�شم�س ًا يف العديد من مناطق البالد.
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