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جريدة �سيا�سية يومية

المالية النيابية ترف�ض تحمل م�س�ؤولية خف�ض �سعر �صرف الدوالر

فرقاء الموازنة ي�ستعدون لجولة جديدة من المفاو�ضات
 بغ��داد /حمم��د �صب��اح ،فرا���س
عدنان
م ��ن امل�ؤم ��ل ان تب ��د�أ جول ��ة جدي ��دة م ��ن
املفاو�ض ��ات بني الق ��وى ال�شيعية ووفد من
�إقلي ��م كرد�ست ��ان نهاية اال�سب ��وع اجلاري،
ا�ستع ��دادا لعر�ض م�ش ��روع قانون املوازنة
االحتادي ��ة عل ��ى الت�صوي ��ت ي ��وم ال�سب ��ت
املقبل.
وحت ��اول تلك االط ��راف ت�صف�ي�ر خالفاتها
والت ��ي ت ��دور ب�ش� ��أن ت�سوي ��ة امل�ستحق ��ات
املالية بني الطرفني ،و�آلية ت�صدير النفط.
وت�ضم ��ن االتف ��اق االخ�ي�ر ب�ي�ن وف ��د �إقليم
كرد�ستان والأط ��راف ال�شيعية يف الربملان
ت�سلي ��م الإقليم � 460أل ��ف برميل من النفط
يومي� � ًا �إىل �شرك ��ة الت�سوي ��ق الوطني ��ة
(�سوم ��و) ،وم ��ن ث ��م ا�سرتج ��اع � 30أل ��ف
برميل لتغطي ��ة اال�ستهالك املحل ��ي و�إنتاج
الكهرباء ،وكذل ��ك � 180ألف برميل لت�سديد
تكالي ��ف الإنت ��اج والت�صدي ��ر �إىل جان ��ب
� 20ألف برمي ��ل كم�ستحق ��ات البرتودوالر
ل�صالح االقليم.
وت�ؤك ��د ندى �شاك ��ر ع�ضو جلن ��ة االقت�صاد
واال�ستثم ��ار يف جمل�س النواب �أن "�إرجاء
الت�صوي ��ت عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون املوازنة
االحتادي ��ة لع ��ام � 2021إىل اال�سب ��وع
املقبل ،جاء ب�سبب اخلالفات بني وفد �إقليم
كرد�ست ��ان والكت ��ل والق ��وى ال�سيا�سي ��ة"،
الفتة �إىل �أن امل�شكل ��ة "بقيت كما هي عليه،
وتدور حول حتديد ح�صة االقليم وت�صدير
كمي ��ات النف ��ط واالم ��وال وامل�ستحق ��ات
والديون املرتاكمة على الطرفني".
م ��ن جانبه ��ا ،ترف� ��ض اللجن ��ة املالي ��ة يف
جمل�س الن ��واب حتميله ��ا م�س�ؤولية اتخاذ
قرار بخف�ض �سعر �ص ��رف الدوالر ،وت�ؤكد
�أنه من اخت�صا� ��ص البنك املركزي ،حمذرة
م ��ن اتخ ��اذ هك ��ذا خط ��وة؛ لأنه ��ا �ستك ��ون
معر�ض ��ة للطع ��ن وتق� � ّرر زي ��ادة العج ��ز بـ

 20تريلي ��ون دين ��ار ف�ض ًال ع ��ن �أنه يتطلب
�إعادة نظر كاملة مب�شروع قانون املوازنة،
مبين ��ة �أن التعويل على االرتفاع يف �أ�سعار
النفط غ�ي�ر �صحيح يف الوقت الراهن ،وال

ميك ��ن الأخذ ب ��ه قبل م�ضي �ست ��ة �أ�شهر من
اال�ستقرار.
ويق ��ول مق ّرر اللجنة النائب �أحمد ال�صفار،
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "�سع ��ر �صرف

الدوالر قد مت و�ضع ��ه يف م�شروع املوازنة
مببل ��غ  1450دين ��ارا عراقي ��ا وال ميك ��ن
الرتاجع عنه".
 التفا�صيل �ص2

ب�������س���ام ف��������رج ..ال���ح���ف���ر ف����ي �أر���������ض ال���وط���ن
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م�سلحون بزي ع�سكري يخطفون
�صاحب حقل دواجن وعماله يف دياىل
بعد ا�ستدراجهم
 بغداد /متيم احل�سن
حت ��ى نه ��ار ام� ��س ،كان ��ت الق ��وات االمني ��ة م ��ا تزال
تبحث ع ��ن م�صري خمتطفني من قب ��ل جهات جمهولة
يف بل ��دة تق ��ع يف �شمايل دياىل .وج ��رت احلادثة يف
اعق ��د منطق ��ة يف املحافظة ،حيث يت�ساب ��ق "داع�ش"

رغم حظر التجوال عائالت بغدادية حتتفل بنوروز يف حدائق �سلمان بك ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

فوزي عبد الرحيم يكتب:

فالح احلمراين يكتب:

6

جتارب لكن دون
درو�س..
عن التواجد الرتكي يف
العراق و�آفاق الت�صدي له

جدل يف �سنجار :حمافظة مرتبطة باملركز �أم منطقة حكم ذاتي؟
 ترجمة /حامد �أحمد
و ّق ��ع اك�ث�ر م ��ن  40زعيم ��ا ع�شائري ��ا من
�سنج ��ار على التما� ��س اال�سبوع املا�ضي،
يطالب ��ون في ��ه بحك ��م ذات ��ي يف الق�ضاء،
ف�ض�ل�ا ع ��ن �إحل ��اق عنا�صر ق ��وة وحدات
حماي ��ة ا�ساي� ��ش ايزيدخ ��ان االمني ��ة

ب�صف ��وف الق ��وات االمني ��ة ،ومطال ��ب
اخ ��رى تتعل ��ق بخدم ��ات وتوف�ي�ر فر�ص
عمل.
ا�ساي� ��ش االيزيدخ ��ان هي ق ��وات �شرطة
ايزيدية تتواجد يف مناطق ت�سيطر عليها
قوة وح ��دات مقاومة �سنج ��ار املن�ضوية
مع جماعة حزب العمال الكرد�ستاين.

وعرب االيام القليلة املا�ضية كانت �سنجار
م�سرح ��ا النط�ل�اق توت ��رات جدي ��دة بني
اجلي� ��ش العراق ��ي ومنا�صري ��ن جلماع ��ة
ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين الذي ��ن
يرف�ضون دخول اجلي�ش للمنطقة.
دخ ��ول اجلي�ش هو جزء من بنود اتفاقية
�سنج ��ار املوقع ��ة ب�ي�ن حكوم ��ة املرك ��ز

بالإج ��راءات ال�صحي ��ة املعلن ��ة ب�ي�ن االهايل يف
القرى واالرياف باملحافظة".
وتاب ��ع "كم ��ا ان املوق ��ف الع ��ام يف ذي قار يبني
ا�ستم ��رار اقام ��ة جمال� ��س الع ��زاء والت ��زاور
واقامة الوالئم وع ��دم ارتداء الكمامات ،رغم كل
التو�صيات التي تطلقها وزارة ال�صحة".
وح ��ذر التميم ��ي م ��ن ان ا�ستم ��رار الته ��اون
بالإجراءات الطبية �سي�ؤدي اىل "زيادة ال�ضغط
عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة ب�سب ��ب ت�سجي ��ل

احل ��االت احلرج ��ة وال�شدي ��دة م ��ن ا�صاب ��ات
كورونا".
و�أعل ��ن الوزي ��ر ا�ستحداث "�أكرث م ��ن  80مركزا
متخ�ص�ص ��ا ملعاجل ��ة جائح ��ة كورون ��ا منه ��ا 11
مركزا يف حمافظة ذي قار".
و�أ�ض ��اف ان "ال ��وزارة وفرت اك�ث�ر من  12الف
جه ��از تنف� ��س ا�صطناع ��ي وا�ضاف ��ة اك�ث�ر م ��ن
 14ال ��ف �سري ��ر واك�ث�ر م ��ن  70خمت�ب�را ورفع
الطاق ��ة اخلزني ��ة لالوك�سجني الطب ��ي اىل اكرث

م ��ن  2ملي ��ون ل�ت�ر مكع ��ب بعدم ��ا كان ��ت 292
ال ��ف ل�ت�ر مكعب م ��ع بداي ��ة اجلائح ��ة" .و�أ�شار
اىل "توف�ي�ر  47جه ��از مفرا� ��س حل ��زوين يف
االق�ضي ��ة والنواح ��ي ومراك ��ز الع ��زل وا�ضافة
اكرث م ��ن  70خمتربا تخ�ص�صي ��ا وتوفري جميع
امل�ستلزم ��ات واالمكاني ��ات الطبي ��ة" ،ما�ضي ��ا
بالق ��ول ان "اجلائح ��ة تعتم ��د باال�سا� ��س عل ��ى
التزام املواطن".
 التفا�صيل �ص3

التجارة للمواطنين :ال ت�شتروا الأغذية لرم�ضان قبل ا�ستالم "التموينية"
 بغداد /املدى
دع ��ت وزارة التجارة� ،أم�س ،املواطنني
لع ��دم ال�ش ��راء بكثاف ��ة حت�ض�ي�را ل�شهر
رم�ض ��ان ،مطالب ��ة اياه ��م بـ"االنتظار"
حل�ي�ن توزي ��ع مف ��ردات البطاق ��ة
التموينية.
وق ��ال الناط ��ق با�س ��م التج ��ارة ،حممد
حنون يف ت�صريح �صحفي� ،إن "وزارة
التجارة اكدت يف �أك�ث�ر من منا�سبة ان
االخفاقات يف توفري احل�صة التموينية
للع ��ام ال�ساب ��ق ،واالعوام الت ��ي قبلها،
�سببه قلة التخ�صي�صات املالية والأزمة
املالية يف البالد".

طائرة خا�صة تنقل الأ�سود
الى ط�شقند بغياب �سعد ناطق

و�سط �صراع بني اجلي�ش وعنا�صر حزب العمال

وزير ال�صحة محذر ًا من تف�ش �أكبر للوباء :مجال�س العزاء والوالئم م�ستمرة في ذي قار
حت ��دث وزي ��ر ال�صح ��ة ح�س ��ن التميم ��ي� ،أم�س
االح ��د ،ع ��ن موقف حمافظ ��ة ذي قار م ��ن تف�شي
وب ��اء كورون ��ا ،وتعام ��ل ال ��وزارة م ��ع الو�ضع
ال�صحي باملحافظة.
وق ��ال التميمي ،خ�ل�ال م�ؤمتر �صحف ��ي م�شرتك
مع حمافظ ذي قار املكل ��ف ،عبد الغني اال�سدي،
ان "وزارت ��ه �سجل ��ت وج ��ود ع ��دم الت ��زام كبري

وف�صائل م�سلحة على تخريب حياة املدنيني.
وت�شه ��د ناحية العبارة �شمايل دياىل (التي جرى فيها
االختطاف) ح ��وادث ا�سبوعية بني اغتي ��ال وانفجار
عبوات نا�سفة و�سقوط قذائف الهاون.
ويق ��ول م�س� ��ؤول حمل ��ي يف دي ��اىل لـ(امل ��دى) ان
"م�سلح�ي�ن ب ��زي ع�سك ��ري خطف ��وا عم ��اال يف حقل
دواج ��ن يف منطق ��ة احل ��د االخ�ض ��ر التابع ��ة لناحية
العبارة� ،شمال �شرقي بعقوبة".
وج ��رى احلادث يف م�ساء يوم ال�سبت ،حيث اختطف
 3عم ��ال ا�ضاف ��ة اىل �صاح ��ب احلق ��ل ومت نقله ��م اىل
مكان جمهول.
ويتناق ��ل ال�سكان يف "العب ��ارة" �أحادي ��ث واتهامات
مت�ضارب ��ة بني اته ��ام "داع�ش" بالهج ��وم او جماعات
م�سلحة تن�شط هناك .وا�شار رعد الدهلكي النائب عن
دياىل ،يف وق ��ت �سابق ،اىل من ��ع "امللي�شيات" عودة
نازحني اىل مناطق يف ناحية العبارة.
وق ��ال يف بي ��ان �صحف ��ي ان "بع� ��ض امل�سعوري ��ن من
امللي�شي ��ات املنفلت ��ة اعرت�ض ��وا حاف�ل�ات تق ��ل عوائل
نازحة ت�سعى للعودة اىل مناطق�سكناهم ،يف منطقة
بني زيد �أطراف ناحية العبارة".
وا�ض ��اف ان"االم ��ر املخ ��زي واملعي ��ب ه ��و اق�ت�راح
�ضاب ��ط م ��ن اجلي�ش عل ��ى تل ��ك العوائل الع ��ودة اىل
املخي ��م الذي ج ��اءوا منه بدلاعتقال م ��ن مينعهم من
العودة من امللي�شيات املنفلتة".
 التفا�صيل �ص3
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 ذي قار /املدى

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

وب�ي�ن� ،أن "املخ�ص�ص للأعوام -2011
 2014كان  6ملي ��ارات دوالر ،وكان
التخ�صي� ��ص امل ��ايل لع ��ام  ،2020ه ��و
 400مليون دوالر ،وهذا ال يكفي �إال لـ3
مفردات لـ � 3أ�شهر".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الوزارة قدمت تقارير،
�أك�ث�ر م ��ن مرة ،حل ��ل االزم ��ة ب�ضرورة
زي ��ادة التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة و�إلغ ��اء
تعليم ��ات العقود للحكوم ��ة مبا يخ�ص
البطاقة التمويني ��ة ،وح�صلت املوافقة
عل ��ى �إلغ ��اء اعتم ��اد فق ��رة  12 /1يف
التعامل مع موازنة احلكومة".
و�أو�ض ��ح" ،قب ��ل � 10أي ��ام تعاق ��دت
ال ��وزارة عل ��ى �ش ��راء ال�سك ��ر وم ��ادة

الطح�ي�ن وزي ��ت الطع ��ام ،و�سنالح ��ظ
انخفا�ض ��ا ن�سبي ��ا وا�ضح ��ا يف �أ�سع ��ار
املواد الغذائي ��ة" .و�أردف �أن "الوزارة
هي�أت اال�ستع ��دادات اللوج�ستية ل�شهر
رم�ض ��ان" ،داعي ��ا "املواطن�ي�ن لع ��دم
ال�ش ��راء م ��ن الأ�س ��واق ب�ش ��كل مكث ��ف
بانتظار توزيع املفردات ل�شهر وم�ضان
خ�ل�ال ي ��وم  28او  27م ��ن ال�شه ��ر
احلايل" .ودعا رئي�س جمل�س الوزراء،
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،الثالث ��اء (� 9آذار
 ،)2021وزارة التج ��ارة �إىل االهتم ��ام
بفئ ��ة الفق ��راء ،مع اقرتاب حل ��ول �شهر
رم�ضان ،مب ��ا يخ�ص مف ��ردات البطاقة
التموينية.

وحكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان بتاري ��خ 9
كانون الث ��اين  2020لتطبيع الو�ضع يف
املنطقة.
واتفاقي ��ة �سنجار ،التي حظي ��ت ب�إجماع
دعم حملي ودويل م ��ا عدا �أو�ساط مقربة
من ح ��زب العمال الكرد�ست ��اين وف�صائل
م ��ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،ت�ش�ت�رط وفق ��ا

لق�سمه ��ا االداري عل ��ى مو�ضوعة اختيار
قائ ��م مق ��ام جدي ��د ملديري ��ة ادارة �سنجار
امل�ستقلة من قبل جلنة م�شرتكة مب�شاركة
حماف ��ظ نين ��وى ،وان منا�ص ��ب اداري ��ة
اخ ��رى �سيت ��م مراجعتها من قب ��ل اللجنة
امل�شرتكة امل�شكلة من قبل الطرفني.
 التفا�صيل �ص2

البنك المركزي :ارتفاع الديون
المتعثرة بن�سبة % 18
 بغداد /املدى
�أعل ��ن حمافظ البن ��ك املركزي العراق ��ي� ،أم�س الأح ��د� ،أن جائحة كورون ��ا �أدت �إىل
ارتفاع الديون املتعرثة بن�سبة  %18خالل العام  ،2020مما يتطلب اتخاذ معاجلات
حتاكي معطيات الواقع.
وذك ��ر البنك املركزي العراق ��ي يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،أن "حمافظ البنك
املرك ��زي العراق ��ي م�صطف ��ى غالب خمي ��ف� ،شارك يف ن ��دوة ت�أثري كوفي ��د  19على
امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة ،التي نظمته ��ا رابطة امل�ص ��ارف اخلا�صة العراقي ��ة ،اىل جانب
حماف ��ظ البنك املركزي الأردين زياد فريز ورئي�س جمعية م�صارف البحرين عدنان
يو�س ��ف ورئي�س رابطة امل�صارف اخلا�ص ��ة العراقية وديع احلنظل والتي ح�ضرها
عدد من املتخ�ص�صني واخلرباء العراقيني والعرب" ،الفت ًا �إىل �أن "هذه الندوة ت�أتي
يف ظل ال�سعي الدويل واملحلي من �أجل ايجاد احللول الناجعة التي ميكن �أن تدعم
القطاعات املختلفة للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة".
وقال خميف بح�سب البيان� ،إن "البنك املركزي العراقي اتخذ �سل�سلة من الإجراءات
ملواجه ��ة ت�أثريات فايرو�س كورونا على االقت�ص ��اد" ،م�شريا �إىل �أن "اجلائحة �أدت
�إىل ارتف ��اع الدي ��ون املتع�ث�رة بن�سبة  %18خالل الع ��ام  ،2020مم ��ا يتطلب اتخاذ
معاجلات حتاكي معطيات الواقع العراقي ال�سيما الأمنية والقانونية".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "تغيري �سعر �صرف الدينار امام الدوالر �ساهم يف تعزيز اال�ستدامة
املالي ��ة نتيجة ارتفاع حجم االحتياط ��ات الأجنبية وتعزيز املالي ��ة العامة مما يزيد
م ��ن موثوقي ��ة امل�ستثمرين وانخفا� ��ض تكاليف الإنت ��اج وزيادة الق ��درة التناف�سية
لل�سل ��ع املحلي ��ة وتوازن ميزان املدفوع ��ات من خالل انخفا�ض حج ��م اال�ستريادات
الأجنبية".
وب�ي�ن �أن "التح ��دي الأكرب يتمثل ب�إع ��ادة ا�ستثم ��ار الإيرادات املتحقق ��ة من عملية
خف� ��ض �سعر ال�صرف التي يج ��ب �أن ت�ساهم يف بناء قاع ��دة �إنتاجية خارج القطاع
النفط ��ي لتعمل كرافع ��ة مالية لالقت�ص ��اد العراق ��ي وتخلي�صه من �إ�شكالي ��ة �أحادية
املورد املايل".

سياسة
المالية النيابية ترف�ض تحمل
م�س�ؤولية خف�ض �سعر �صرف الدوالر
بغداد /محمد �صب��اح -فرا�س
عدنان
م ��ن الم�ؤم ��ل ان تب ��د�أ جول ��ة جدي ��دة من
المفاو�ض ��ات بين الق ��وى ال�شيعية ووفد
م ��ن �إقلي ��م كرد�ست ��ان نهاي ��ة اال�سب ��وع
الج ��اري ،ا�ستع ��دادا لعر� ��ض م�ش ��روع
قان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة عل ��ى
الت�صويت يوم ال�سبت المقبل.
وتحاول تلك االط ��راف ت�صفير خالفاتها
والتي ت ��دور ب�ش�أن ت�سوي ��ة الم�ستحقات
المالي ��ة بي ��ن الطرفي ��ن ،و�آلي ��ة ت�صدي ��ر
النفط.
وت�ضم ��ن االتف ��اق االخير بين وف ��د �إقليم
كرد�ست ��ان والأط ��راف ال�شيعي ��ة ف ��ي
البرلمان ت�سلي ��م الإقليم � 460ألف برميل
م ��ن النف ��ط يومي ًا �إل ��ى �شرك ��ة الت�سويق
الوطنية (�سومو) ،ومن ثم ا�سترجاع 30
�أل ��ف برمي ��ل لتغطية اال�سته�ل�اك المحلي
و�إنتاج الكهرباء ،وكذلك � 180ألف برميل
لت�سدي ��د تكالي ��ف الإنت ��اج والت�صدي ��ر
�إل ��ى جان ��ب � 20ألف برمي ��ل كم�ستحقات
البترودوالر ل�صالح االقليم.
وت�ؤكد ندى �شاك ��ر ع�ضو لجنة االقت�صاد
واال�ستثم ��ار ف ��ي مجل� ��س الن ��واب �أن
"�إرجاء الت�صوي ��ت على م�شروع قانون
الموازن ��ة االتحادي ��ة لع ��ام � 2021إل ��ى
اال�سب ��وع المقبل ،جاء ب�سب ��ب الخالفات
بين وف ��د �إقليم كرد�ستان والكتل والقوى
ال�سيا�سية" ،الفت ��ة �إلى �أن الم�شكلة بقيت
كما ه ��ي عليه ،وتدور حول تحديد ح�صة
االقليم وت�صدي ��ر كميات النفط واالموال
والم�ستحق ��ات والدي ��ون المتراكمة على
الطرفين" .وكانت رئا�سة مجل�س النواب
ق ��ررت ت�أجي ��ل الت�صوي ��ت عل ��ى قان ��ون
الموازن ��ة ال ��ى ي ��وم ال�سب ��ت المقبل بعد
انهي ��ار االتف ��اق المبدئي ال ��ذي �أعلن عنه
في ي ��وم الجمعة بين الأط ��راف ال�شيعية
ووف ��د �إقلي ��م كرد�ست ��ان ب�ش� ��أن تمري ��ر
م�شروع الموازنة .وتدور الخالفات بين
االط ��راف ال�سيا�سية حول ن� ��ص االتفاق
النفط ��ي المبرم بي ��ن الحكومة االتحادية
وحكوم ��ة �إقليم كرد�ستان في �شهر كانون
االول الما�ض ��ي الم ��درج ف ��ي الم ��ادة 11
م ��ن م�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة
االتحادية.
وت�ضي ��ف �شاك ��ر �أن "وف ��دا م ��ن �إقلي ��م
كرد�ست ��ان �سي�صل �إلى بغ ��داد قبل جل�سة
الت�صويت على الموازن ��ة من اجل اكمال
حوارات ��ه مع الكت ��ل البرلماني ��ة من اجل
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فرقاء املوازنة ي�ستعدون جلولة جديدة من املفاو�ضات

فرقاء الربملان يخفقون يف مترير املوازنة رغم انق�ضاء الربع االول من العام 2021
تمري ��ر الموازن ��ة بالتواف ��ق ال�سيا�سي"،
متوقعة تو�صل الطرفين �إلى اتفاق ب�ش�أن
الخالفات .من جهته ي�ؤكد جا�سم البخاتي
النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الحكم ��ة البرلماني ��ة
لـ(الم ��دى) �أن "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة اتفقت
عل ��ى ا�ستم ��رار المفاو�ض ��ات م ��ع القوى
الكرد�ستاني ��ة حت ��ى التو�صل �إل ��ى اتفاق
النه ��اء كل الخالف ��ات الت ��ي تعرقل تمرير
قانون الموازنة ف ��ي البرلمان" .وتقترح
الق ��وى ال�شيعي ��ة �إلغ ��اء الفق ��رة �أوال من
الم ��ادة ( )١١الت ��ي تحت�س ��ب م�ستحقات
�إقلي ��م كرد�ست ��ان لل�سن ��وات ال�سابق ��ة
م ��ن � ٢٠١٤إل ��ى  ٢٠١٩عل ��ى الرغ ��م م ��ن
ع ��دم ت�سليم ��ه الإي ��رادات النفطي ��ة وغير
النفطية و�ألزم الإقلي ��م بت�سليم � ٤٦٠ألف
برمي ��ل يومي ��ا �إل ��ى �شرك ��ة �سوم ��و وفي
حالة ع ��دم التزام الإقلي ��م ال ت�سدد نفقات
الإقلي ��م ويتحم ��ل المخالف له ��ذا الن�ص،
الم�س�ؤولية القانونية.
اال �أن الق ��وى الكرد�ستاني ��ة ترف� ��ض هذا
المقت ��رح وت�صر عل ��ى �ض ��رورة االلتزام

باالتف ��اق النفط ��ي الموقع م ��ع الحكومة
وال ��ذي يق�ضي بت�سلي ��م � 250ألف برميل
وتثبيته في الموازنة مع ت�سوية االموال
المترتب ��ة بذمة الحكومة من العام 2014
وحتى العام .2019
ويتاب ��ع البخاتي �أن "هن ��اك فقرات ه�شة
في الموازنة تحتاج �إلى مراجعة واتفاق
وهي الت ��ي تخ�ص �سعر �صرف الدوالر"،
الفتا �إلى �أن ال�سع ��ر الجديد للدوالر القى
اعترا�ضا من قبل ال�شارع العراقي وحتى
غالبية القوى ال�سيا�سية".
ويلفت �إلى �أن "هناك كتال �سيا�سية تطالب
بتخفي�ض �سعر الدوالر من  1450دينار،
�إل ��ى اق ��ل من ذل ��ك من اج ��ل ع ��دم الحاق
ال�ض ��رر بالمواطني ��ن" ،متوقع ��ا تو�صل
وزي ��ر المالي ��ة والكت ��ل المعتر�ض ��ة على
�سع ��ر بيع ال ��دوالر �إلى اتف ��اق بتخفي�ض
�سعر العملة �إلى .135
وكان ��ت كتل ��ة الفت ��ح النيابي ��ة طالب ��ت
الحكوم ��ة ب�إرج ��اع �سع ��ر ال�ص ��رف �إل ��ى
ال�سع ��ر القدي ��م  1190دين ��ار ،م�ؤكدة �أن

المت�ض ��رر الوحي ��د م ��ن ال�سع ��ر الحال ��ي
هو المواطن الب�سي ��ط والفقير ،و�أما من
يطال ��ب برف ��ع ال�سع ��ر فه ��و المنتفع على
ح�ساب قوت الفقراء.
من جانبه ��ا ،ترف� ��ض اللجن ��ة المالية في
مجل�س النواب تحميلها م�س�ؤولية اتخاذ
قرار بخف�ض �سعر �صرف الدوالر ،وت�ؤكد
�أن ��ه م ��ن اخت�صا� ��ص البن ��ك المرك ��زي،
مح ��ذرة من اتخ ��اذ هك ��ذا خط ��وة؛ لأنها
�ستك ��ون معر�ض ��ة للطع ��ن وتق� � ّرر زيادة
العج ��ز ب� �ـ  20تريلي ��ون دين ��ار ف�ض ًال عن
�أن ��ه يتطل ��ب �إع ��ادة نظر كامل ��ة بم�شروع
قانون الموازن ��ة ،مبينة �أن التعويل على
االرتف ��اع ف ��ي �أ�سعار النف ��ط غير �صحيح
في الوق ��ت الراه ��ن ،وال يمك ��ن الأخذ به
قبل م�ضي �ستة �أ�شهر من اال�ستقرار.
ويق ��ول مق� � ّرر اللجن ��ة النائ ��ب �أحم ��د
ال�صف ��ار ،ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن
"�سع ��ر �صرف ال ��دوالر قد تم و�ضعه في
م�ش ��روع الموازن ��ة بمبل ��غ  1450دينارا
عراقيا وال يمكن التراجع عنه".

جدل يف �سنجار :حمافظة مرتبطة باملركز �أم منطقة حكم ذاتي؟
 ترجمة /حامد �أحمد

هن�أ رئي�س ال ��وزراء ،م�صطفى الكاظمي،
�أم� ��س ،بمنا�سبة حل ��ول عيد نوروز ،فيما
�أكد على وحدة العراق.
وقال الكاظمي ،في تهنئة بمنا�سبة حلول
عي ��د ن ��وروز" ،اتق ��دم بخال� ��ص التهاني
والتبريكات مقرونة ب�أجمل الأمنيات �إلى
�أبناء �شعبنا الكردي والعراقيين جميعا،
وال ��ى كل ال�شع ��وب الت ��ي تحتف ��ل به ��ذه
المنا�سبة ال�سعيدة".
و�أ�ض ��اف" ،ن�ستثم ��ر ه ��ذه المنا�سب ��ة
ال�سعي ��دة على قلوب العراقيي ��ن ،للت�أكيد
عل ��ى وح ��دة الع ��راق ،وتعزي ��ز اوا�ص ��ر
المحب ��ة والت�آخ ��ي والت�آل ��ف بي ��ن �أبن ��اء
ال�شعب العراقي ب ��كل طوائفه وقومياته،
و�أن ن�ش ��د الع ��زم لمواجه ��ة التحدي ��ات
ال�صعبة من �أجل �ضمان الم�ستقبل الزاهر

البناء �شعبنا".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ذك ��ر بي ��ان �أن رئي� ��س
حكومة �إقليم كرد�ستان ،م�سرور بارزاني
تلق ��ى �أم� ��س االح ��د ات�ص ��ا ًال هاتفي� � ًا من
رئي� ��س ال ��وزراء االتح ��ادي م�صطف ��ى
الكاظمي.
و�شك ��ر رئي� ��س حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ستان
م�س ��رور بارزان ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظمي عل ��ى ات�صاله ،متمنيا
ان "يك ��ون نوروز مبعث ��ا للخير وفر�صة
لإنه ��اء المعان ��اة وح ��ل الم�ش ��اكل ف ��ي
العراق".
ويحتف ��ل �س ��كان اقليم كرد�ست ��ان العراق
بعيد نوروز في جبل عقرة وهم يحملون
الم�شاع ��ل واط�ل�اق االلع ��اب الناري ��ة� ،إذ
يعتب ��ر الك ��رد "ق�ض ��اء عق ��رة" عا�صم ��ة
ن ��وروز ،وع ��ادة م ��ا تج ��ذب االحتف ��االت
ع�شرات الزوار.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

و�أ�ض ��اف ال�صف ��ار� ،أن "تحدي ��د �سع ��ر
ال�صرف �صالحية ح�صرية للبنك المركزي
العراق ��ي وف ��ق الد�ست ��ور والت�شريع ��ات
الناف ��ذة ،ولي� ��س لمجل�س الن ��واب الحق
بالتدخل ف ��ي ال�سيا�سة النقدية" .و�أ�شار،
�إل ��ى �أن "البن ��ك المركزي ه ��و الم�س�ؤول
الوحيد عن تحدي ��د الكتلة النقدية و�سعر
الفائ ��دة والعمل ��ة الوطني ��ة وغيره ��ا من
الأمور المتعلقة بهذا المو�ضوع".
و�شدد ال�صف ��ار على �أن لـ"مجل�س النواب
�صالحيت ��ه معروف ��ة في قان ��ون الموازنة
وه ��ي التخفي� ��ض والمناقل ��ة ولي� ��س ل ��ه
�إ�ضاف ��ة �أعب ��اء مالية عل ��ى الحكومة دون
الت�شاور معها".
وبي ��ن� ،أن "حمل ��ة التواقي ��ع التي تجري
ب�ش ��كل م�ستم ��ر من ن ��واب لغر� ��ض طرح
المو�ضوع ومناف�شت ��ه� ،أجدها باعتقادي
لي�س ��ت �صحيحة ،بل هي ت�ش ��كل تجاوز ًا
على �صالحيات البنك المركزي".
وي ��رى ال�صفار� ،أن "التحرك النيابي كان
م ��ن المفتر�ض ح�صوله قبل �أن يتم تغيير

�سع ��ر ال�صرف ب�شكل ر�سمي ال �سيما و�أن
الر�أي العام علم بما ينوي البنك المركزي
اتخاذه مبكر ًا".
و�أك ��د� ،أن "ال�سع ��ر الحال ��ي ت ��م و�ضع ��ه
بالتن�سي ��ق م ��ع �صن ��دوق النق ��د الدول ��ي
والبن ��ك الدول ��ي ،ومن خ�ل�ال االتفاق مع
وزارة المالي ��ة حي ��ث ت ��م بن ��اء الموازنة
عليه".
وم�ض ��ى ال�صف ��ار� ،إل ��ى �أن "اتخ ��اذ قرار
نياب ��ي بتغيي ��ر ال�سع ��ر �س ��وف يواج ��ه
�صعوب ��ة ،حت ��ى و�أن �ضغ ��ط النفق ��ات
وو�ض ��ع م ��واد جديدة به ��ذا الخ�صو�ص،
�س ��وف تتعر�ض �إل ��ى الإلغاء بع ��د الطعن
فيها �أمام المحكمة االتحادية العليا".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر ع�ض ��و اللجن ��ة النائب
جم ��ال كوج ��ر� ،أن "مجل� ��س الن ��واب ال
ي�ستطي ��ع �إعادة �سعر ال�صرف �إلى و�ضعه
ال�ساب ��ق ،لكنن ��ا ال نريد �أن يفه ��م ال�شارع
ب�أنن ��ا �ضد تخفي�ض قيم ��ة الدوالر مقارنة
بالدينار العراقي".
وتابع كوجر ،ف ��ي ت�صريح �إلى (المدى)،

�أن "البرلم ��ان ال ي�ستطي ��ع مهم ��ا بلغ عدد
الموقعي ��ن عل ��ى التخفي� ��ض� ،أن يتخطى
�صالحياته ويتجاوز عل ��ى قرارات البنك
المركزي".
و�أو�ضح� ،أن "اتخ ��اذ قرار غير د�ستوري
ب�إع ��ادة �سع ��ر ال�ص ��رف ،والقب ��ول به من
الجه ��ات ذات العالق ��ة ،يعن ��ي �أنن ��ا نقرر
زي ��ادة العج ��ز  22تريلي ��ون دين ��ار ،هذا
بال�ضد من تح�سن الو�ضع االقت�صادي".
و�شدد كوجر ،على �أن "العراق لي�س لديه
الموارد لتغطية نفق ��ات العجز الجديدة،
ال�سيما و�أن مجموع ما موجود لدى البنك
المركزي من احتياطات �سيولة نقدية في
الوق ��ت الحالي ه ��و  20مليار دوالر ،وقد
ابلغنا بعدم ا�ستطاعته �أن ي�ساعدنا بمبلغ
�أكثر من  8مليارات دوالر".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الموازن ��ة ق ��د �ص ّمم ��ت
وتوزع ��ت �أبوابها من �إي ��رادات ونفقات،
عل ��ى �أ�سا� ��س �سع ��ر ال�ص ��رف الحال ��ي
وتغيي ��ره يعن ��ي �إع ��ادة هيكل ��ة كامل ��ة
للقانون".
وزاد كوج ��ر� ،أن "المدافعي ��ن ع ��ن فك ��رة
�إع ��ادة �سع ��ر ال�صرف يتذرع ��ون بارتفاع
ال�س ��وق النفطي ��ة ،وهذا تعوي ��ل في غير
محل ��ه خ�صو�ص ًا في الوق ��ت الراهن لأننا
ل�سنا بم�أمن عن ح�صول انخفا�ض في �أي
لحظة".
و�أورد� ،أن "االرتف ��اع الحال ��ي ف ��ي �سعر
النف ��ط حل بعد انخفا�ضي ��ن في الكميات،
الأول م ��ا تمخ� ��ض عن ��ه اتف ��اق �أوب ��ك
و(�أوب ��ك بل�ص) م ��ن تخفي�ض ل ��كل دولة
بن�سبة (."%)22 -20
و�أفاد كوجر ،ب�أن "العراق كان من المقرر
له �أن ي�صدّر  4ماليين و� 300ألف برميل،
لكن طبق ًا لالتفاق الدول ��ي ،ف�أن الموازنة
ن�ص ��ت عل ��ى �أن مق ��دار ال�ص ��ادرات هو 3
ماليين و� 250ألف برميل".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "االنخفا� ��ض الثان ��ي
ف ��ي الكمي ��ات هو ق ��رار اتخذت ��ه المملكة
العربية ال�سعودية بنحو طوعي بمليون
البرميل ،ومتى م ��ا تراجعت عن قرارها،
�س ��وف تنخف� ��ض �أ�سع ��ار النف ��ط م ��رة
�أخرى".
وانته ��ى كوج ��ر� ،إل ��ى "�أن الذه ��اب �إل ��ى
تخفي� ��ض �سعر ال�صرف يج ��ب �أن ي�سبقه
ا�ستق ��رار ف ��ي �سعر �سوق النف ��ط بما هي
علي ��ه الآن ،لم ��دة ال تق ��ل عن �ست ��ة �أ�شهر
لك ��ي تتوفر لدينا الإمكانيات المالية التي
ن�ستطيع من خاللها التعامل مع العجز".

و�سط �صراع بين الجي�ش وعنا�صر حزب العمال

الكاظمي يهنئ بـ"نوروز"..
وبارزاين يتمناه فر�صة لإنهاء املعاناة
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وق ��ع اكث ��ر م ��ن  40زعيم ��ا ع�شائري ��ا من
�سنجار على التما� ��س اال�سبوع الما�ضي،
يطالب ��ون في ��ه بحكم ذات ��ي ف ��ي الق�ضاء،
ف�ض�ل�ا ع ��ن �إلح ��اق عنا�صر ق ��وة وحدات
حماي ��ة ا�ساي� ��ش ايزيدخ ��ان االمني ��ة
ب�صفوف القوات االمنية ،ومطالب اخرى
تتعل ��ق بخدم ��ات وتوفي ��ر فر� ��ص عم ��ل.
ا�ساي� ��ش االيزيدخ ��ان ه ��ي ق ��وات �شرطة
ايزيدية تتواجد في مناطق ت�سيطر عليها
قوة وح ��دات مقاومة �سنج ��ار المن�ضوية
مع جماعة حزب العمال الكرد�ستاني.
وعب ��ر االي ��ام القليل ��ة الما�ضي ��ة كان ��ت
�سنجار م�سرح ��ا النطالق توترات جديدة
بين الجي�ش العراقي ومنا�صرين لجماعة
حزب العمال الكرد�ستاني الذين يرف�ضون
دخول الجي�ش للمنطقة.
دخول الجي�ش هو ج ��زء من بنود اتفاقية
�سنج ��ار الموقع ��ة بي ��ن حكوم ��ة المرك ��ز
وحكوم ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان بتاري ��خ 9
كانون الثان ��ي  2020لتطبيع الو�ضع في
المنطقة .واتفاقي ��ة �سنجار ،التي حظيت
ب�إجماع دعم محلي ودولي ما عدا �أو�ساط
مقرب ��ة م ��ن ح ��زب العم ��ال الكرد�ستان ��ي
وف�صائ ��ل من الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ت�شترط
وفق ��ا لق�سمه ��ا االداري عل ��ى مو�ضوع ��ة
اختي ��ار قائ ��م مق ��ام جديد لمديري ��ة ادارة
�سنج ��ار الم�ستقلة من قب ��ل لجنة م�شتركة
بم�شارك ��ة محافظ نين ��وى ،وان منا�صب
اداري ��ة اخ ��رى �سيت ��م مراجعته ��ا من قبل
اللجن ��ة الم�شترك ��ة الم�شكل ��ة م ��ن قب ��ل
الطرفي ��ن .الق�س ��م االمن ��ي م ��ن االتفاقية
اوكل مهم ��ة حف ��ظ امن المنطق ��ة لل�شرطة
المحلي ��ة في �سنج ��ار ف�ضال ع ��ن الهيئات
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االمنية الوطني ��ة واال�ستخبارية ح�صرا،
م ��ع ابع ��اد جمي ��ع الت�شكي�ل�ات الم�سلح ��ة
خ ��ارج المنطق ��ة ،بالإ�ضاف ��ة ال ��ى تعيي ��ن
 2,500عن�ص ��ر �أمن ��ي �ضم ��ن الق ��وات
االمنية المحلية في �سنجار وانهاء تواجد
المجاميع الم�سلحة غير الر�سمية.
فئات مقرب ��ة من الح�شد كان ��ت قد تدربت
�سابق ��ا عل ��ى ي ��د ق ��وات ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستان ��ي رف�ض ��ت تطبي ��ق اتفاقي ��ة
�سنج ��ار وطالب ��ت بادم ��اج عنا�صره ��ا مع
الق ��وات االمني ��ة الت ��ي �سيت ��م ت�شكيله ��ا،
ب�ضمنه ��م ق ��وات ا�ساي� ��ش االيزيدخ ��ان
الت ��ي تت�ألف من اكثر من � 700شخ�ص من
اهالي �سنجار.
دخيل مراد ،من بي ��ن الزعماء االيزيديين
الداعمين لحكم ذات ��ي ،قال ان هذا الطلب
ه ��و طل ��ب قدي ��م وت ��م اقتراح ��ه خ�ل�ال
لق ��اءات م ��ع قياديي ��ن عراقيي ��ن ب�ضمنهم
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رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي.
وا�ش ��ار ال ��ى ان الفكرة ت ��م ا�ستلهامها في
مناطق ت�سيط ��ر عليها قوات حزب العمال
الكرد�ستاني ،وانه الحل المثالي ل�سنجار
ولقي موافقة �شعبية.
وقال م ��راد ان هذا الطلب �سي�ساهم بحكم
�سنجار من قبل اهله ��ا وابقاء ال�صراعات
ال�سيا�سي ��ة بعي ��دا .وان ق ��وات �أيزيدي ��ة
�سيت ��م دمجها اي�ضا م ��ع القوات الم�سلحة
العراقي ��ة طالم ��ا ان �سنج ��ار ه ��ي مدين ��ة
عراقية .م�شيرا الى انه كان من المفتر�ض
ان تك ��ون االتفاقي ��ة بين �سنج ��ار وبغداد
م�ؤك ��دا ب ��ان الحكوم ��ة غي ��ر ق ��ادرة عل ��ى
ايجاد حل ير�ضي جميع االطراف .داوود
�شيخ جندي ،م�س�ؤول عن ت�شكيالت حزب
 PUKفي �سنجار ،قال انه يدعم مقترح
تحوي ��ل �سنج ��ار ال ��ى محافظ ��ة ،م�ؤك ��دا
بقوله "�سنجار ت�ستحق ان ت�صبح منطقة

م�ستقل ��ة ب�سبب موقعها الجغرافي ،ف�ضال
ع ��ن التواج ��د االيزي ��دي والكارث ��ة التي
تحملوها عام  .2014مكونات اخرى في
المنطقة �ست�ستفي ��د من هذا ،ولكن م�س�ألة
حك ��م ذات ��ي غير م�ش ��ار لها ف ��ي الد�ستور
العراقي .نحن ندعم ح ��ل م�شكلة الو�ضع
في �سنجار با�سرع وقت ممكن".
حي ��در �شي�ش ��و  ،قائ ��د ق ��وات ا�ساي� ��ش
ايزيدخ ��ان ،المتواج ��دة ف ��ي ق�س ��م م ��ن
مناط ��ق �سنج ��ار ق ��ال "تحوي ��ل المنطقة
ال ��ى حك ��م ذاتي ه ��و �أمر �صع ��ب وق�ضية
معق ��دة ال يمكن تحقيقها ف ��ي غ�ضون 50
عام ��ا .انه ��ا �سيا�س ��ة والتي ه ��ي بالت�أكيد
مرفو�ضة .نحن ن�أمل تحويل �سنجار الى
محافظة مرتبطة بالمركز والتي �ست�صب
في م�صلحة االيزيديين اكثر".
واثن ��ى �شي�ش ��و ،عل ��ى مواق ��ف الجي� ��ش
العراق ��ي و�ضب ��ط نف�س ��ه عن ��د مواجهته

اتفاق التطبيع غري قادر على �ضبط االو�ضاع
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لهجم ��ات م ��ن متظاهري ��ن يمثل ��ون حزب
العم ��ال الكرد�ستان ��ي .وق ��ال ان الجي� ��ش
العراق ��ي يحت ��رم ت�ضحي ��ات االيزيديي ��ن
وم ��ا عان ��وه .له ��ذا ال�سب ��ب ف ��ان الجي�ش
يك ��ون مهنيا ج ��دا ومن�ضبطا عن ��د تعامله
م ��ع االيزيديين .محمد زنكنة ،من الحزب
الديمقراط ��ي الكرد�ستاني ،ق ��ال "مطالب
االط ��راف المقرب ��ة م ��ن ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستاني بحكم ذاتي ل�سنجار هي غير
قانونية النهم ال يمثلون حزبا �سيا�سيا في
الع ��راق او كرد�ستان .ف�ض�ل�ا عن ذلك فان
الت�صني ��ف الدولي لهذا الط ��رف ال ي�سمح
له بمثل هكذا طلب".
ويعتق ��د زنكن ��ة ان مطالب ه ��ذه االطراف
ه ��ي ال �ش ��يء �س ��وى انتح ��ار �سيا�س ��ي
�سيعر� ��ض المنطق ��ة فق ��ط لمزي ��د م ��ن
الم�شاكل والكوارث غير المنتهية .وطالب
زنكن ��ة م ��ن الحكوم ��ة العراقي ��ة ان تتخذ
اج ��راء عاجال �ض ��د هذا الطل ��ب ،حيث ان
بغداد واربيل تو�صلت ��ا الى اتفاقية بطرد
جمي ��ع الف�صائل الم�سلح ��ة المن�ضوية مع
ق ��وات ح ��زب العم ��ال الكرد�ستان ��ي .م ��ن
جانب �آخر فان تركيا وبين الحين والآخر
ته ��دد بمهاجم ��ة منطق ��ة �سنج ��ار لط ��رد
عنا�ص ��ر قوات حزب العم ��ال الكرد�ستاني
والعاملين معه ،التي اعلنت ان�سحابها من
المدين ��ة نهاي ��ة عام  .2018ه ��ذه الق�ضية
تع ��د حجر عث ��رة ف ��ي العالق ��ات العراقية
– التركي ��ة .وا�ستن ��ادا ال ��ى مكتب انقاذ
االيزيديي ��ن المختطفين فان ما يقارب من
 %60من اهالي �سنج ��ار ،التي تعتبر �آخر
منطق ��ة لتواج ��د االيزيديين ف ��ي العراق،
ل ��م يعودوا الى قراهم فيه ��ا وذلك لأ�سباب
تتعلق بنزاعات �سيا�سية ب�ش�أنها.
 عن "المونيتر"
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بلدة "العبارة" �ضربت
بقذائف الهاون �أكثـر من �أي
مدينة �أخرى

م�سلحون بزي ع�سكري يخطفون �صاحب حقل دواجن
وعماله يف دياىل بعد ا�ستدراجهم

 بغداد /تميم الح�سن

منطقة زاغنية قرب ناحية العبارة (13كم �شمال
�شرق بعقوبة) واقتادهم الى جهة مجهولة".
وا�ض ��اف التميم ��ي ،ان "االجه ��زة االمنية بد�أت
عملية تم�شيط وتعقب في منطقة الحادث".

حت ��ى نهار ام�س ،كانت الق ��وات االمنية ما تزال
تبح ��ث ع ��ن م�صي ��ر مختطفي ��ن من قب ��ل جهات
مجهولة في بلدة تقع في �شمالي ديالى.
وجرت الحادثة في اعق ��د منطقة في المحافظة،
حي ��ث يت�سابق "داع�ش" وف�صائ ��ل م�سلحة على
تخريب حياة المدنيين.
وت�شهد ناحية العبارة �شمالي ديالى (التي جرى
فيها االختطاف) ح ��وادث ا�سبوعية بين اغتيال
وانفجار عبوات نا�سفة و�سقوط قذائف الهاون.
ويق ��ول م�س�ؤول محلي في ديال ��ى لـ(المدى) ان
"م�سلحين بزي ع�سكري خطفوا عماال في حقل
دواجن في منطقة الحد االخ�ضر التابعة لناحية
العبارة� ،شمال �شرقي بعقوبة".
وج ��رى الح ��ادث في م�س ��اء يوم ال�سب ��ت ،حيث
اختط ��ف  3عمال ا�ضافة الى �صاحب الحقل وتم
نقلهم الى مكان مجهول.
ويتناق ��ل ال�س ��كان ف ��ي "العب ��ارة" �أحادي ��ث
واتهام ��ات مت�ضارب ��ة بي ��ن اته ��ام "داع� ��ش"
بالهجوم او جماعات م�سلحة تن�شط هناك.
تنظيف "الملي�شيات"
وا�شار رعد الدهلكي النائب عن ديالى ،في وقت
�سابق ،الى من ��ع "ملي�شيات" عودة نازحين الى
مناطق في ناحية العبارة.
وق ��ال في بيان �صحف ��ي ان "بع�ض الم�سعورين
م ��ن الملي�شي ��ات المنفلت ��ة اعتر�ض ��ت حاف�ل�ات
تق ��ل عوائ ��ل نازحة ت�سع ��ى للعودة ال ��ى مناطق
�سكناه ��م ،ف ��ي منطقه بن ��ي زيد �أط ��راف ناحية
العبارة".
وا�ضاف ان"االمر المخزي والمعيب هو اقتراح
�ضابط من الجي�ش على تلك العوائل العودة الى
المخيم الذي جاءوا منه بدلاعتقال من يمنعهم
من العودة من قبل الملي�شيات المنفلتة".
واعتبر الدهلك ��ي ما حدث بانه "ر�سالة وا�ضحة
ب ��ان ديالى ب�ل�ا قانون وال حكوم ��ةتحا�سبهم او
يخ�شوه ��ا وهذا لي�س بالأم ��ر المفاجئ في دولة
الال قانون".

وت�ضم ديالى �أكبر ع ��دد من الف�صائل حيث يقدر
عددهم بنحو  20الف عن�صر ،حيث ت�سيطر تلك
الجماعات على القرار االمني.
وكان الدهلكي قد دع ��ا الحكومة في وقت �سابق
ال ��ى اط�ل�اق "�صولة فر�س ��ان كبي ��رة وبدعم من
ع�شائرها العراقي ��ة اال�صيلة لتنظيف المحافظة
من الملي�شيات ال�سائبة".
واعتبر النائب عن ديالى حينها الملي�شيات بانها
"ت�سعى لتحقيق حلمها بالتغيير الديموغرافي
في ديالى" ،كما اتهم بع�ض القوات االمنية التي
ق ��ال بانه ��ا "تتهاون م ��ع تلك الجماع ��ات وتترك

ال�س�ل�اح المنفل ��ت بيده ��ا وال تنت�ص ��ر للمواطن
الب�سيط".
مزاحمة �أ�صحاب الأعمال
وتدخ ��ل بع� ��ض الف�صائل في ح ��روب مع بع�ض
ا�صح ��اب االعم ��ال لل�سيطرة عل ��ى التجارة ،كما
�سبق وحدث في مناطق �صالح الدين ،في ق�ضية
البو دور الت ��ي قتل فيها  8مدنيين واتهمت فيها
"ملي�شيات" تحاول مزاحمة ال�سكان بالتجارة.
وم ��ا يزي ��د ال�شك بوق ��وف ف�صائ ��ل وراء حادثة
"العب ��ارة" هو ما يقوله الم�س�ؤول المحلي من

ناحية العبارة ق�صفت ب�أكرث من  100هاون خالل � 4سنوات
انها" :جرت �ض ��د �صاحب حقل دواجن وعماله ،ويقول اح ��د �سكان العبارة التي توا�صلت معهم
حيث دائم ��ا يتعر� ��ض ا�صحاب ه ��ذه المهن الى (الم ��دى) عبر الهاتف "ان كل  20او  30متر في
ابتزاز من ف�صائل م�سلحة".
الب�ساتين توجد فيه عبوة نا�سفة زرعت من ايام
لك ��ن بالمقابل ناحي ��ة العبارة كان ��ت قد ح�صلت تنظيم داع�ش".
على المركز االول في عدد الهاونات التي ت�سقط بدوره� ،أعل ��ن رئي�س اتحاد الجمعيات الفالحية
عليها ،وتختلط فيه ��ا م�س�ؤولية المهاجمين بين في ديالى رعد التميمي ،عن م�س�ؤولية "داع�ش"
"داع�ش" والف�صائل.
في اختطاف  4من عمال حقل دواجن في منطقة
ومن ��ذ ( 2015بع ��د تحري ��ر ديال ��ى) �سق ��ط ف ��ي زاغنية �شمال �شرقي بعقوبة.
الناحي ��ة ونواحيها نحو  100هاون ،كما يعاني وق ��ال التميمي في بيان يوم �أم� ��س ،ان "تنظيم
ال�س ��كان م ��ن وج ��ود ع ��دد هائ ��ل م ��ن العبوات داع�ش االرهاب ��ي اختطف في �ساعة مت�أخرة من
النا�سفة الموجودة في الب�ساتين.
م�س ��اء يوم ام�س  4م ��ن عمال حق ��ل دواجن في

اليوم ت�صل �أول وجبة من لقاحات "مرفق كوفاك�س"

وزير ال�صحة حمذر ًا من تف�ش �أكرب للوباء :جمال�س العزاء
والوالئم م�ستمرة يف ذي قار
تح��دث وزير ال�صح��ة ح�سن التميم��ي� ،أم�س االحد ،عن موق��ف محافظة ذي قار م��ن تف�شي وباء
كورونا ،وتعامل الوزارة مع الو�ضع ال�صحي بالمحافظة.
وق��ال التميمي ،خ�لال م�ؤتمر �صحفي م�شترك م��ع محافظ ذي قار المكلف ،عب��د الغني اال�سدي،
ان "وزارت��ه �سجل��ت وجود عدم التزام كبير بالإجراءات ال�صحي��ة المعلنة بين االهالي في القرى
واالرياف بالمحافظة".
 ذي قار /المدى
وتاب ��ع "كم ��ا ان الموق ��ف الع ��ام
ف ��ي ذي قار يبين ا�ستم ��رار اقامة
مجال� ��س العزاء والتزاور واقامة
الوالئ ��م وعدم ارت ��داء الكمامات،
رغ ��م كل التو�صي ��ات التي تطلقها
وزارة ال�صحة".
وح ��ذر التميمي م ��ن ان ا�ستمرار
الته ��اون بالإج ��راءات الطبي ��ة
�سي� ��ؤدي ال ��ى "زي ��ادة ال�ضغ ��ط
عل ��ى الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة
ب�سب ��ب ت�سجيل الحاالت الحرجة
وال�شديدة من ا�صابات كورونا".
و�أعل ��ن الوزي ��ر ا�ستح ��داث
"�أكثر م ��ن  80مركزا متخ�ص�صا

لمعالجة جائحة كورونا منها 11
مركزا في محافظة ذي قار".
و�أ�ض ��اف ان "ال ��وزارة وف ��رت
اكث ��ر م ��ن  12ال ��ف جه ��از تنف�س
ا�صطناع ��ي وا�ضاف ��ة اكث ��ر م ��ن
 14ال ��ف �سري ��ر واكث ��ر م ��ن 70
مختب ��ر ورف ��ع الطاق ��ة الخزني ��ة
لالوك�سجي ��ن الطبي الى اكثر من
 2ملي ��ون لتر مكع ��ب بعدما كانت
 292ال ��ف لت ��ر مكع ��ب م ��ع بداية
الجائحة".
و�أ�ش ��ار ال ��ى "توفي ��ر  47جه ��از
مفرا� ��س حلزون ��ي ف ��ي االق�ضية
والنواح ��ي ومراك ��ز الع ��زل
وا�ضاف ��ة اكث ��ر م ��ن  70مختب ��را
تخ�ص�صي ��ا وتوفي ��ر جمي ��ع

واالمكاني ��ات
الم�ستلزم ��ات
الطبي ��ة" ،ما�ضي ��ا بالق ��ول ان
"الجائح ��ة تعتمد باال�سا�س على
التزام المواطن".
وي ��وم �أم� ��س ،ك�ش ��ف المتح ��دث
با�س ��م وزارة ال�صح ��ة� ،سي ��ف
الب ��در ،ع ��ن �إمكاني ��ات ال ��وزارة
ف ��ي مواجه ��ة الأع ��داد الكبي ��رة
المتوقع ��ة للم�صابي ��ن بفايرو�س
كورون ��ا ف ��ي عم ��وم الب�ل�اد
نتيج ��ة االرتف ��اع الم�ستم ��ر بعدد
الإ�صاب ��ات في الموق ��ف الوبائي
اليوم ��ي والذي ا�ستق ��ر في الأيام
الما�ضية على ما فوق الـ � 5آالف.
وقال البدر ف ��ي ت�صريح متلفز �إن
"تراجع الإ�صاب ��ات في اليومين

الأخيري ��ن ال يدفعن ��ا �إل ��ى القول
ب� ��أن الموج ��ة الثاني ��ة انخف�ضت
�أو �أن نقي ��م م ��ن خالله ��ا الموقف
الوبائي".
و�أ�ض ��اف �أن "المتاب ��ع للموق ��ف
الوبائ ��ي يالح ��ظ �أن التزاي ��د
بالإ�صاب ��ات م�ستم ��ر م ��ع ارتفاع
ن�سب ��ة الإ�صاب ��ات الخطي ��رة
بالمقارن ��ة م ��ع الموج ��ة الأول ��ى
خ�صو�ص ��ا للم�صابي ��ن بال�سالل ��ة
الجديدة".
وتاب ��ع الب ��در �أن ��ه "م ��ا ي ��زال
التهاون مع الإج ��راءات الوقائية
وق ��د �أ�شرن ��ا ذل ��ك ف ��ي مختل ��ف
المحافظات مما ينذر بخطر كبير
في الموجة الثانية".

وزير ال�صحة يف م�ؤمتر �صحفي برفقة املحافظ عبد الغني اال�سدي

ولف ��ت �إلى �أن ��ه "رغ ��م الإ�صابات
الكبي ��رة �إال �أن ك ��وادر وزارة
ال�صح ��ة م ��ا ت ��زال ق ��ادرة عل ��ى
ا�ستيعاب الإ�صابات الجديدة وما
تزال �آالف اال�سرة �شاغرة" ،مبينا
�أن "ال ��وزارة تعان ��ي م ��ن م�شكلة
وه ��ي �أن الكثي ��ر م ��ن الأ�شخا�ص
الذي ��ن ي�صاب ��ون بالفايرو� ��س
ويعلم ��ون بالإ�صابة ال يراجعون
المراك ��ز ال�صحي ��ة �إال بع ��د تفاقم
الإ�صاب ��ة مم ��ا ي�شكل خط ��را على
حياتهم".
وعل ��ى �صعي ��د ذي �صل ��ة� ،أعل ��ن
وزير ال�صح ��ة ،ح�س ��ن التميمي،
و�ص ��ول �أول وجب ��ة لق ��اح �ض ��د
كورونا الي ��وم االثنين من مرفق
"كوفاك�س".
وق ��ال التميم ��ي ف ��ي الم�ؤتم ��ر
ال�صحفي من محافظة ذي قار� ،إن
"اليوم االثني ��ن �سي�شهد و�صول
اول وجب ��ة م ��ن لقاح ��ات كورونا
�ضم ��ن مرف ��ق كوفاك� ��س بعد عدة
ت�أجي�ل�ات ب�سب ��ب �س ��وء الإدارة
عل ��ى الرغ ��م م ��ن دخ ��ول العراق
للمرف ��ق ف ��ي �أيل ��ول م ��ن الع ��ام
الما�ضي ودفع  170مليون دوالر
ف ��ي كانون الأول م ��ن نف�س العام
�ضم ��ن اتفاقية لتجهي ��ز العراق بـ
 16ملي ��ون جرع ��ة �إال �أن المرفق
قد �أجل موعد الت�سليم لعدة مرات
ب�سبب حج ��م الطلب عل ��ى اللقاح
وكان �آخرها يوم �أم�س ال�سبت �إال
�أنه تم الت�أجيل ليوم غد".
و�أ�ض ��اف� ،أن "ال ��وزارة دخل ��ت
اتفاقية مع �شركة فايزر وبتجهيز
 3ملي ��ون جرعة �سيب ��د�أ التجهيز
في الأول من ني�سان المقبل وعلى
�ش ��كل دفعات فيما ت ��م االتفاق مع
�شرك ��ة �سينوفارم لتجهيز العراق
بمليون ��ي جرع ��ة ،مو�ضح ��ا �أن
الم�شكل ��ة عالمي ��ة ولي�س ��ت ف ��ي
العراق فقط ب�سب ��ب حجم الطلب
عل ��ى اللقاحات م ��ن مختلف دول
العالم وعدم ق ��درة ال�شركات على
تلبيته ��ا وفق المواعي ��د المحددة
وان الفت ��رة المقبل ��ة �ست�شه ��د
انط�ل�اق عملي ��ات التلقي ��ح ب�شكل
كبير".

هل "داع�ش" وراء الحادثة؟
وف ��ي ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي كان "داع�ش" قد
بث �صورا اظهرت قيام التنظيم بـ"ن�سف ابراج"
للطاقة قرب ناحية العبارة.
وفي �شب ��اط  ،2020قتل "داع�ش" وا�صاب نحو
 14بي ��ن مدن ��ي وع�سك ��ري بهج ��وم عل ��ى موقع
امن ��ي زاغني ��ة الت ��ي ج ��رى ح ��ادث االختط ��اف
االخير بالقرب منها.
وهاج ��م م�سلح ��ون نقط ��ة تفتي� ��ش ف ��ي زاغنية
ب�أ�سلح ��ة الر�شا� ��ش والقنا� ��ص ،وقتل ��وا  4م ��ن
ال�شرط ��ة ،فيم ��ا ا�صي ��ب � 10آخ ��رون بينه ��م
�ضابطان و 6مدنيين و 2من العنا�صر االمنية.
وخالل فت ��رة �سيطرة تنظيم القاع ��دة وبعد ذلك
"داع� ��ش" (م ��ن  2006ال ��ى � )2017سق ��ط من
�سكان العب ��ارة والمناطق المحيطة نحو 1000
قتيل وا�ضعاف من الجرحى.
لك ��ن في ال�سنوات التي اعقبت  ،2015وبح�سب
الم�ص ��ادر المحلية ،فان "تكتي ��ك داع�ش قد تغير
ف ��ي المناطق التي يوجد فيها �سكان ،حيث عادة
يقوم بعمليات قتل ولي�س اختطاف".
وج ��رت ع ��ادة التنظيم بع ��د خ�سارته ع ��ددا من
الم ��دن اوله ��ا كانت ديال ��ى قبل � 6سن ��وات ،بان
يقوم بعمليات اختطاف في المناطق النائية ،اما
داخ ��ل المدن فهي من "اخت�صا� ��ص الملي�شيات"
بح�سب قول الم�س�ؤول المحلي في ديالى.
وبح�س ��ب المعلوم ��ات ان المختطفي ��ن قب ��ل
اختفائهم ،كان ��وا قد تلقوا ات�صاال من مجهولين
عن وج ��ود "حريق داخل الحق ��ل" ال�ستدراجهم
الى المكان.
لك ��ن الأوراق اختلط ��ت اكث ��ر حي ��ن و�صل ��ت
معلومات الى �س ��كان "العبارة" بعد نهار ام�س،
بطل ��ب الخاطفين "فدي ��ة" مقابل اط�ل�اق �سراح
المختطفي ��ن ،وه ��و ا�سل ��وب جدي ��د ل ��م تتبع ��ه
الف�صائل الم�سلحة من قبل.

النا�صرية� ..صناعة ال�سخرية خلف
الفتات االحتجاج
 متابعة /المدى
منذ انط�ل�اق االحتجاجات في ت�ش ��رين الأول 2019
ف ��ي عدد م ��ن المدن العراقي ��ة ،كانت ذي ق ��ار تت�صدر
الم�شه ��د االحتجاج ��ي ب�ش ��كل متوا�ص ��ل ،حت ��ى بعد
ه ��دوء التظاه ��رات ورف ��ع خي ��ام االعت�ص ��ام ف ��ي
المحافظات ،كان ��ت النا�صرية وهي مركز المحافظة،
ه ��ي �آخر معاقل المحتجين ،كم ��ا �أنها ت�صدرت م�شهد
العنف والمواجهات الطاحنة مع القوات الأمنية.
وبينما كان اله ��دوء يخيم على المحافظات المحتجة
وبالتزام ��ن م ��ع تف�ش ��ي فايرو� ��س كورونا بع ��د �آذار
 ،2020كان ��ت النا�صري ��ة ال ت ��زال غا�ضب ��ة ،وظل ��وا
يخرج ��ون ب�ش ��كل متوا�ص ��ل� ،أعقبت ذل ��ك موجة من
االغتي ��االت واال�ستهداف ��ات التي لم ته ��د�أ حتى مطلع
الع ��ام الجاري .لكن �إزاء كل ه ��ذه اال�ضطرابات التي
ت�شهده ��ا ذي قار ب�شكل متوا�ص ��ل ،ورغم المواجهات
العنيفة التي ح�صلت بي ��ن فترة و�أخرى ،اال �أن كمية
ال�سخري ��ة التي رافقت االحتج ��اج �شكلت منعطفا في
احتجاج ��ات النا�صري ��ة ،فعلى �أر� ��ض الواقع ي�سخر
المحتج ��ون بعبارات و�شع ��ارات الفتة وف ��ي مواقع
التوا�صل االجتماعي تنت�شر "التح�شي�شات" اليومية
على ما يحدث يوميا.
�سخرية �شعرية
بد�أت محاكاة ال�شباب بال�سخرية خالل االحتجاجات
ف ��ي وق ��ت مبكر م ��ن التظاه ��رات وه ��ي ف ��ي �أوجها،
حي ��ث كان ��ت "الجو ًك ��ة" �أو "الد�ست ��ة" �أول مب ��ادرة
م ��ن ال�شب ��اب ،وه ��م يخرج ��ون هاتفين �ض ��د النظام
ال�سيا�س ��ي و�ض ��د القم ��ع ب�أبي ��ات �شعري ��ة يردده ��ا
المتظاه ��رون بطريق ��ة �ساخ ��رة على �ش ��كل مجاميع
منظم ��ة ،حي ��ث حقق ��ت �شهرة الفت ��ة فيما بع ��د ،حيث
ت ��داول مدون ��ون ومتظاهرون مقاط ��ع فيديوية على
نط ��اق وا�سع.االحتجاج ��ات الت ��ي ال ترافقها مواقف
وحمل ��ة �ساخرة بنف� ��س الوقت ،ال يمكنه ��ا �أن ت�ستمر
بنف� ��س الوتيرة ،انطالقا م ��ن �أن ال�ضحك وال�سخرية
والفكاهة ،طريقة احتجاجية ف�إرفاق نكتة عابرة على
م ��ا يح�ص ��ل من قم ��ع ،يمكن ��ه �أن يخت�ص ��ر الكثير من
الأف ��كار ،كما يق ��ول الأكاديمي والباح ��ث االجتماعي
علي العبودي.
وي�ضي ��ف العب ��ودي خ�ل�ال حدي ��ث �صحف ��ي تابعت ��ه
(المدى) ،ب�أن "�أغلب االحتجاجات في العالم ترافقها
�أف ��كار احتجاجي ��ة �ساخ ��رة وناقم ��ة بنف� ��س الوقت،
وتثي ��ر موج ��ة م ��ن اال�سته ��زاء وال�ضح ��ك كم ��ا ه ��و
الحال ف ��ي الر�س ��م الكاريكاتيري �أو ب�إط�ل�اق النكات
بح ��ق الطرف الآخ ��ر �أو ن�شر �ص ��ور معبرة عن حدث
االحتجاج �أو �إط�ل�اق الأهازيج الفكاهي ��ة والغا�ضبة
بنف�س الوقت".
ويتاب ��ع" ،كان لل�سخرية دور كبير في �إظهار ت�سطيح
التعليمات �أو الق ��رارات الحكومية المتعلقة بموقفها
م ��ن االحتجاج ��ات ،وه ��ي �أي�ض ��ا تك�س ��ر الحواج ��ز
النف�سي ��ة وبع� ��ض الخط ��وط الحم ��راء الت ��ي كان ��ت

ل�سنوات ت�شكل حاجزا كبيرا لأغلبية من المواطنين،
وهذا ما�شاهدناه من �إ�سقاط �صورة الرمز ال�سيا�سي
و�صورة رجل الدين".
والمجتم ��ع العراق ��ي بطبيعت ��ه ،ناق ��د و�ساخ ��ر كم ��ا
يق ��ول العب ��ودي" ،حيث وجد نف�سه ف ��ي مواجهة مع
ال�سلط ��ة ،ال�ستخدام ه ��ذه التعابي ��ر الفكاهية ،فمدن
الجن ��وب ب�شكل ع ��ام ثائرة متم ��ردة ال ت�ؤمن بالدولة
وال بقوانينه ��ا ،وهناك حالة فقدان الثقة بين ال�سلطة
مناف
والمواطن ،وكل ما تقوله ال�سلطة ي�ؤول ب�شكل ٍ
للحقيق ��ة ،وه ��ذا يعود لحال ��ة من العداء بي ��ن الدولة
والمواط ��ن ،وبالتال ��ي تخ ��رج ردود الأفع ��ال ب�شكل
متباين".
ك�سر لل�صورة النمطية
ي�ؤك ��د الم ��دون والمتظاه ��ر �ص ��ادق الفار� ��س،
�أن "االحتجاج ��ات ك�س ��رت ال�ص ��ورة النمطي ��ة
لل�سلط ��ة والأح ��زاب والنظ ��ام ال�سيا�س ��ي القائ ��م
عل ��ى المحا�ص�ص ��ة والتوزي ��ع ال�سيا�س ��ي ل�ل��أدوار
والمنا�ص ��ب للأ�شخا�ص �أنف�سهم منذ �سنوات طويلة،
وبالتالي فان احتجاجات ال�شباب ال يمكنها �أن تكون
كافي ��ة ب ��دون ا�سته ��زاء و�سخري ��ة و�صناع ��ة �ضحك
متوا�ص ��ل �ض ��د النظ ��ام ب�شكل ع ��ام وهو �ش ��يء جيد
بالن�سبة لنا ال�ستفزازهم" .ي�ضيف الفار�س ب�أنه "منذ
�أول ي ��وم م ��ن التظاه ��رات كانت الالفت ��ات ال�ساخرة
ج ��زءا م�شرقا من االحتجاج رغ ��م العنف الذي ح�صل
مع المحتجين ،لكن ما يفعل ��ه ال�شباب يفوق التوقع،
مواجه ��ة العنف بال�سخري ��ة وال�سلمي ��ة ،وال�سخرية
ه ��ي الأكثر ق ��وة ،فعلى �سبي ��ل المثال يق ��ف متظاهر
يحم ��ل الفتة �ساخرة من القم ��ع وهو يعبر عن طبيعة
المطال ��ب الت ��ي يطرحه ��ا ال�شب ��اب وا�ستخ ��دام روح
الفكاهة تبدو الفتة ومميزة �أكثر".
النقمة االجتماعية في النا�صرية تبدو �أكثر من غيرها
ب�سب ��ب طبيع ��ة ال�سكان هن ��اك وحج ��م المعاناة التي
يعي�شه ��ا النا�س ،بح�سب حديث الفار� ��س" ،والكثافة
الب�شرية ون�سبة العاطلين عن العمل ،كلها ت�ساهم في
�أن تكون ردة فعلها غير متوقعة وت�ستخدم ال�سخرية
على نطاق وا�سع في االحتجاجات ،وهذا ما �شاهدناه
في �آخر تظاهرة طالبت ب�إقالة المحافظ ال�سابق ناظم
الوائلي ،وكيف �أنهم كانوا ي�ستخدمون الفكاهة".
ال ��ى ذل ��ك ،يق ��ول الم ��دون با�س ��م العب ��ودي� ،إن
"التظاه ��رات االخيرة في النا�صرية ورغم مارافقها
م ��ن عن ��ف و�سق ��وط � 8شه ��داء و�أكث ��ر م ��ن 270
جريح ��ا ،كانت ت�سخ ��ر من الحكوم ��ة المحلية ،حيث
عم ��د المحتج ��ون ال ��ى اغ�ل�اق ال�ش ��وارع والج�سور
بالإط ��ارات المحترق ��ة على مدى �أي ��ام و�سط هتافات
فكاهية تندد بالمحافظ".
وكان ��ت النا�صري ��ة مليئ ��ة بالالفت ��ات ال�شعبي ��ة التي
ت�سخ ��ر م ��ن الم�س�ؤولين خ�ل�ال االحتجاجات وخالل
الت�صعي ��د ،وبي ��ن �آون ��ة و�أخرى يح�ش ��د المحتجون
والمدونون على التظاهر وهم يرفعون الفتات كبيرة
تندد بما يح�صل.

محليات
م�سعى لربط �أور الأثرية و�أهوار
الجباي�ش ب�س ّكة حديدية
 بغداد  /املدى
�أك ��د رئي� ��س هيئ ��ة اال�ستثمار يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،عب ��د احلمي ��د
م�شروع
احل�صون ��ة� ،أم�س� ،إقرار
ٍ
لتطوي ��ر منطق ��ة �أور الأثري ��ة،
وكذل ��ك منطقة �أه ��وار اجلباي�ش،
م ��ن خالل �إن�شاء �سكة حديد تربط
بينهما.
وق ��ال احل�صون ��ة يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي �إن «مفاو�ض ��ات حالي ��ة
موج ��ودة م ��ع �إح ��دى ال�ش ��ركات
من �أج ��ل �إن�شاء �سك ��ة حديد متتد
ب�ي�ن املكان�ي�ن ،الأم ��ر ال ��ذي م ��ن
�ش�أن ��ه تطوي ��ر هات�ي�ن املنطقت�ي�ن
ال�سياحيت�ي�ن» ،مو�ضح ��ا �أن ذل ��ك
«ين ��درج �ضم ��ن م�شاري ��ع تطوير
املناطق الأثرية وال�سياحية».
وتعد منطق ��ة �أور الأثرية ،واحدة
م ��ن �أق ��دم احل�ض ��ارات الت ��ي م ��ا
زالت موجودة يف منطقة جنوبي
العراق وتعود للحقبة ال�سومرية،
وكانت عا�صم ��ة للدولة ال�سومرية
عام  2100قبل امليالد.
وزاد االهتم ��ام به ��ا بع ��د �ض ��م
«الزق ��ورة» �إىل الئح ��ة ال�ت�راث
العاملي يف يولي ��و /متوز .2017
ومعلم الزق ��ورة كان معب ��د ًا لإلهة
القم ��ر «�إنيان ��ا» ،ح�سب ما ورد يف
الأ�ساطري ال�سومرية.
�أما الأهوار ،فهي م�سطحات مائية

توج ��د يف  3حمافظ ��ات جنوبي ��ة
ه ��ي ذي ق ��ار ومي�س ��ان والب�صرة
مب�ساحة تف ��وق � 40ألف كيلومرت
مربع ،وت�ستم ��د مياهها من نهري
دجلة والف ��رات ،واملياه اجلوفية،
ومياه الأمطار ،وال�سيول.
وعام  2016وافق ��ت «اليون�سكو»
على �ضم �أه ��وار العراق ،مبا فيها
الأه ��وار يف اجلباي�ش� ،إىل الئحة
الرتاث العامل ��ي ،كمحمية طبيعية
دولي ��ة ت�ض ��اف �إىل امل ��دن الأثرية
القدمية املوجودة جنوبي البالد.
وب ��دوره ،قال م�س� ��ؤول حملي يف
جمل� ��س حمافظ ��ة ذي ق ��ار ع�ل�اء
ال�شويل ��ي� ،إن «رب ��ط املواق ��ع
الأثري ��ة والرتاثي ��ة م ��ع بع�ضه ��ا
ميثل خط ��وة مهمة لتطوير املعامل
ال�سياحية يف املحافظة».
و�أك ��د ال�شويل ��ي يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي� ،أن «ه ��ذا الأم ��ر يف حال
مت ف�إنه ي�سهل عملية تنقل ال�سياح
فيم ��ا بينه ��ا ،ويخل ��ق حمف ��زات
جديدة لتن�شيط ال�سياحة يف هذه
املنطقة».
ولف ��ت �إىل وجود «م�ش ��اكل ميكن
�أن تعرت� ��ض مث ��ل ه ��ذه امل�شاريع
تتمث ��ل بالتموي ��ل امل ��ايل ،مبين ��ا
�أن احلكوم ��ات ال�سابق ��ة مل تلتفت
للمطالب ��ات املتك ��ررة م ��ن قب ��ل
املخت�ص�ي�ن لالهتم ��ام باملواق ��ع
الأثرية».
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�ضبط حاالت اختال�س وجباية �أموال خالف ًا للقانون في بابل وذي قار
 بغداد  /املدى
�أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة
النزاه ��ة ،ع ��ن تنفيذه ��ا عمل َّيت ��ي
�ضب ��ط ُمتَّهم�ي�ن بجباي ��ة الأموال
ب�ص ��ورةٍ خُمالف ��ةٍ للقان ��ون يف
محُ افظت ��ي بابل وذي ق ��ارُ ،مب ّين ًة
�ات يف
وج ��ود اختال� � ٍ�س وفروق � ٍ
مبالغ اجلباية.
أنَّ
الدائ ��رة �أ�ش ��ارت �إىل � �شعب ��ة
التح� � ّري وال�ضب ��ط الق�ضائ � ّ�ي يف
مكت ��ب حتقي ��ق باب ��ل مت َّكن ��ت من
�ضب ��ط ثالث ��ةٍ م ��ن ُم َّ
وظف ��ي جلنة
اجلباي ��ة التابع ��ة لبلد َّي ��ة احلل ��ة؛
لقيامهم بجباية �أم ��والٍ من �إحدى
�ساحات وقوف ال�س َّيارات �أكرث من
املُق� � َّرر ر�سمي ًا ،وا�ستح�صال مبالغ

و�صوالت ر�سميَّةٍ  ،الفت ًة
دون قطع
ٍ
�إىل �أن ��ه بع ��د تدقي ��ق الو�صوالت
املم�سوك ��ة من قب ��ل ُم َّ
وظفي جلنة
فروقات بينها
اجلباية تبينَّ وجود
ٍ
وبني املبالغ التي َّ
متت جبايتها.
ويف عمليَّةٍ مُنف�صلةٍ � ،أكَّدت الدائرة
قيام فري ��ق عمل مكتب حتقيق ذي
قار ب�ضبط �أح ��د الأ�شخا�ص الذي
يق ��وم بجباي ��ة الأم ��وال م ��ن �أحد
املرائ ��ب التابع ��ة ملُدير َّي ��ة بلد َّي ��ة
ِّ
�سجل اجلباية
النا�صر َّية ،و�ضبط
واملبل ��غ الذي بحوزت ��هُ ،مو�ضحةً
قي ��ام املُ َّته ��م بجباي ��ة املبال ��غ دون
و�صوالت ر�سميَّـةٍ .
ٍ
و�أفادت ب� ��أنَّ التحقيقات الأول َّية
تو�صل ��ت �إىل �أنَّ امل ُ َّته ��م ق ��ام
َّ
بجباي ��ة الأم ��وال باالتف ��اق م ��ع

اللجن ��ة املُك َّلف ��ة بذل ��ك ،والت ��ي
قام ��ت باختال� ��س تل ��ك املبال ��غ،
وا�ستئج ��ار �شخ� ٍ��ص لق ��اء �أج � ٍ�ر
يوم � ٍّ�ي ُيد َف ُع من �إي ��راد اجلباية،
وعدم ح�ضورهم �إىل مكان عملهم
املُك َّلفني به.
�ضبط
وب َّين ��ت تنظي ��م حم�ض ��ري ٍ
�أ�صول َّي�ي�ن ،وعر�ضهم ��ا رفق ��ة
املُتَّهم�ي�ن عل ��ى ال�س ��ادة ق�ض ��اة
حمكم ��ة حتقي ��ق احلل ��ة وذي قار
خت�ص�ي�ن بق�ضايا النزاهة الذين
املُ ِّ
ُ
ق� � َّرروا توقي ��ف املتَّهم�ي�ن وف ��ق
�أح ��كام املا َّدت�ي�ن ( )316،339من
قان ��ون العقوب ��ات ،و�إ�ص ��دار �أمر
قب�ض وحت ٍّر ِّ
بحق املُتَّهمني �أع�ضاء
ٍ
اخلا�ص ��ة باملر�آب
جلن ��ة اجلباي ��ة
َّ
التابع ملدير َّية بلد َّية النا�صر َّية.

�إي��ق��اف م��ن��ح �إج�����ازات اال���س��ت��ي��راد ل��ك��اف��ة �أن����واع الأ���س��م��اك
 بغداد  /املدى
�أكدت جلنة الزراعة واملياه والأهوار
النيابي ��ة �أهمية ع ��دم من ��ح �إجازات
اال�سترياد لكاف ��ة �أنواع الأ�سماك من
�أجل حماية املنتج املحلي.
وق ��ال رئي�س اللجنة �س�ل�ام ال�شمري
يف بي ��ان �إن اللجن ��ة وال ��وزارة
داعمت ��ان لقط ��اع ومرب ��ي الأ�سم ��اك
لالرتق ��اء باملنتج املحل ��ي الذي حقق

خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة �إجن ��ازات
كبرية من خ�ل�ال دعم وحماية املنتج
الوطني بعد خط ��ط منع اال�سترياد،
ودع ��م القط ��اع الزراع ��ي والت ��ي
حتقق ��ت بع ��د اجله ��ود املتوا�صل ��ة
يف متابع ��ة ه ��ذا املل ��ف امله ��م لدع ��م
االقت�صاد الوطني.
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري �أن ��ه  :مت االتفاق
مع ال ��وزارة على عدم من ��ح �إجازات
اال�ست�ي�راد لكاف ��ة �أن ��واع الأ�سم ��اك

نظ ��ر ًا لوج ��ود االكتف ��اء الذاتي منها
ومن �أجل حماية املنتج املحلي ودعم
املربني.
و�ش� �دّد عل ��ى �أن قط ��اع الأ�سم ��اك
مه ��م وحي ��وي للبل ��د لتوف�ي�ر الأمن
الغذائ ��ي للمواطن ف�ض ًال عن �إمكانية
اقام ��ة م�شاري ��ع متط ��ورة للمرب�ي�ن
واال�ستف ��ادة م ��ن الكف ��اءات العلمية
الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا تطوي ��ر ال�ث�روة
ال�سمكية وزيادة الإنتاجية.

(�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود – �إعالن مناق�صة عامة حملية)
تعلن ش��ركة مصافي الش��مال (مصفى الصمود) احدى تش��كيالت وزارة النفط عن إعالن (مناقصة عامة
محلية) وحس��ب التفاصيل املبينة في اجل��دول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناش��ئ .فعلى
الراغبني باالشتراك من الشركات املتخصصة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املذكورة في ادناه مراجعة
مق��ر ش��ركتنا ف��ي بيجي – مصفى الصم��ود  ،اعتبارا ً من تاريخ نش��ر اإلعالن الس��تالم نس��خة من جدول
املواصف��ات والكمي��ات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )100.000فق��ط مائة ألف دينار عراقي غير قابلة
لل��رد إال في حال الغاء املناقصة أو تغيير أس��لوب تنفيذها على ان يتم تس��ليم العطاء بظرف مغلق في أو
قبل الساعة الواحدة ظهرا ً ليوم الثالثاء املوافق  2021/4/20وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية أو
حظرا ً للتجوال من قبل اجلهات الرس��مية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رس��مي يلي تاريخ العطلة أو
احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن والرسوم القانونية ،علما ً أنه سيتم عقد املؤمتر
اخلاص باالجابة على االستفس��ارات في متام الساعة العاش��رة من صباح يوم الثالثاء املوافق  2021/4/13في
نفس مكان القطع.
ت
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� ً
أوال :امل�ستم�سكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
 20212مع ارفاق (شهادة تأسيس – إجازة ممارسة مهنة –
1
عقد التأسيس – النظام الداخلي للشركة).
 -2التامينات األولية حسب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على شكل صك مصدق ممغنط أو خطاب ضمان صادر
من مصرف حكومي أو مصرف أهلي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر ش��ركة مصافي الش��مال
عل��ى أال يكون ضمن املصارف احملظور التعامل معها واملبينة في القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم
مص��ادرة التأمين��ات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند س��حب مقدم العطاء
لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق املناقصة أو رفض التصحيح على اخطاءه احلس��ابية في العطاء وتتخذ
بحقه اإلجراءات القانونية.
 -3جل��ب كتاب عدم ممانعة من االش��تراك باملناقصة ص��ادر من الهيئة العامة للضرائ��ب نافذة لعام 2021
(تصوير ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصراً).
 -4اعمال مماثلة بالتجهيز 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 حصراً.
 -2يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ وشروط 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 (طباع��ة الكترونية أو باملداد)
على جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من احلك والش��طب وختمها ومصادقتها على جميع
الصفحات ويعول على الس��عر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الس��عر 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 االش��تراك في املناقصة بصورة مباش��رة أو غير مباش��رة

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 يج��وز مطلق �ا ً بيع العق��د أو التنازل عنه إلى ش��خص آخر وف��ي حالة ثبوت ذلك يعد ن��اكال ً وتتخذ
اإلجراءات القانونية بحقه.
 -11يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -12العقد خاضع للضريبة وكافة الرس��وم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لس��نة 1977
والقوانني العراقية النافذة.
 -13يخض��ع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لس��نة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها
املعدلة والوثائق القياسية.
 -14يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا ً وال يجوز التفاوض عليه.
 -15على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
 -16يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حسن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ اإلحالة تغطي كامل
مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي
أو مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر شركة مصافي الشمال (ش.ع).
 -17ميكنكم االطالع على صيغة العقد والشروط التعاقدية من خالل االطالع على نسخة العقد املنشورة
على موقع شركتنا على االنترنت (. )https://nrc.oil.gov.iq
 -18املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة والوثائق
القياسية ومعايير الترجيح املرفقة طيا ً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء
املمنوح لشركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من ( )%20عن الكلفة التخمينية إذا كانت
العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسنة .2019
 -19لش��ركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل أي تبعات
مالية أو قانونية.
 -20يتم صرف املستحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب ( )I BANحسب نظام املدفوعات العراقي .
 -21يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.
 -22للجنة دراس��ة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األس��عار أو حك أو شطب أو
تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 -23يكون القطع واالش��تراك باملناقصة في كافة أيام األس��بوع (أيام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة
صباحا ً ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً واعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن.
 -24بإمكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الساعة التاسعة
صباح من يوم األربعاء املوافق  2021/4/21في مقر شركتنا في بيجي  -مصفى الصمود.
 -25ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -26تدفع املس��تحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل ش��ركتنا حس��ب املواصفات والكميات
الواردة بجدول الكميات.
 -27الزام شركات القطاع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية استنادا ً إلى كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود
احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 /7 /في . 2019/8/6
 -28لالطالع على الش��روط اخلاص��ة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقص��ة 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
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بإختصار ديمقراطي

يحمل اجلن�سية الربيطانية ولن ميثل غري �أ�سود العراق ..هادي حيدر:

ُ
جنحت بانتزاع ثقة �سوكول الرو�سي ..ومتثيل فريق جماهريي حلم عمري
 المغترب��ون ث��روة البل��د ومحاربته��م ت�ؤلمن��ي  ..والمنامة �ست�ش��هد ت�أهلن��ا لمونديال 2022
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد الالعب هادي حيدر العذاري (20عام ًا)
املحرتف يف نادي �س ��وكول الرو�س ��ي لكرة
الق ��دم� ،أن ��ه مي�ض ��ي بتجربت ��ه الناجح ��ة
وامل�س ��تق ّرة ه ��ذا املو�س ��م حت ��ى نهايت ��ه
حزي ��ران املقب ��ل ،مب ّين� � ًا رغبت ��ه يف متثيل
�أح ��د �أندي ��ة املقدم ��ة يف ال ��دوري املمت ��از
خلدم ��ة الك ��رة العراقية التي يت ��وق للدفاع
عنها دولي ًا م�س ��تقب ًال ،مبدي� � ًا تفا�ؤله بت�أهل
منتخبن ��ا الوطن ��ي اىل موندي ��ال قطر بعد
ح�سمه جوالت التجمّع يف املنامة .
�ال
وق ��ال هادي يف حديث للمدى عرب �أت�ص � ٍ
من مو�س ��كو ”:قب ��ل ولوجي االحرتاف يف
العا�ص ��مة مو�س ��كو ،كنت ق ��د تواجدت يف
بغ ��داد كان ��ون الث ��اين ع ��ام ،2020ول ّبيتُ
دعوة االن�ض ��مام اىل فري ��ق الرديف لنادي
ال�ش ��رطة بقيادة املدرب �س ��عد ها�ش ��م الذي
�ض� � ّم العب�ي�ن ماهري ��ن ،وا�س ��تم ّر تواجدي
معه ��م �س ��تة �أ�ش ��هر ،وكان خلط ��ر ّ
تف�ش ��ي
جائح ��ة كورون ��ا (كوفي ��د )-19وانقط ��اع
الوح ��دات التدريبي ��ة م ��دة طويل ��ة دافع� � ًا
ق�سري ًا ملعاودة اللعب يف رو�سيا».
و�أ�ض ��اف ”:كان ��ت جتربت ��ي م ��ع ال�ش ��رطة
رائع ��ة ،فحل ��م ُعم ��ري اللعب �أم ��ام جمهور
ه ��ذا النادي العريق ،ال�س ��يما كن ��ت خارج ًا
للتوِّ من الفئات العمرية ،و�أ�صبحتُ م� ّؤه ًال
للعب مع الكبار ،لكن الظروف ال�صحّ ية يف
العراق �أجربتني على العودة اىل رو�س ��يا،
�أم�ل ً�ا بتوفر فر�ص ��ة مثالية للع ��ب مع نادي
ال�شرطة �أحد �أف�ضل �أندية بالدي».
و�أو�ض ��ح ”:كان ن ��ادي مين�س ��ك الريا�ض ��ي
يف بالرو�س ��يا �أول م ��ن احت�ض ��ن موهبتي
ع ��ام  2010يف �أكادمييت ��ه لقربه ��ا م ��ن
�س ��كن عائلت ��ي الت ��ي �أقام ��ت هن ��اك مرافق ًة
لوال ��دي ال ��ذي كان مرتبط� � ًا بعمل ر�س ��مي
يف العا�ص ��مة ،وا�س ��تفدتُ كثري ًا من رعاية
مدربي مين�س ��ك لالعبني ال�صغار ،و�شعرتُ
�أنني و�ض ��عتُ
قدمي يف الطريق ال�ص ��حيح
ّ
بعدم ��ا ق�ض ��يتُ �أرب ��ع �س ��نوات جم� � ّد ًا يف
التماري ��ن وملتزم� � ًا بتوجيه ��ات امل�ل�اك
التدريب ��ي ومتعاون� � ًا داخ ��ل الفري ��ق ،وكل
ه ��ذه املالحظات مث ّبت ��ة يف بطاق ��ة النادي
عن �سلوكي وامل�ستوى الفني مبثابة �سرية
�شخ�صية ومهنية».
�أكاديمية مين�سك

وذك ��ر حيدر ”:توقفتُ ع ��ن متثيل �أكادميية
مين�سك عام  2014ومثلتُ نادي كرومكاجي
مين�س ��ك ملدة �س ��نة واحدة �أ�ضاف يل �أ�شياء
فني ��ة كثرية نظ ��ر ًا للت�ش ��كيلة القوي ��ة التي
اختارها املالك التدريب ��ي ،عالوة على دعم
الن ��ادي للفئات العمري ��ة ،وبعده واجهتني
ظروف ًا خا�ص ��ة ا�ض ��ط ّرتني ملوا�صلة اللعب

لندن� ،إال �أين ال �أف ّرط يف جن�سيتي العراقية
التي مت ّثل �ش ��رف ًا كب�ي�ر ًا يل ولعائلتي ،ولو
عر� � َ�ض عل � ّ�ي االحت ��اد االنكلي ��زي متثي ��ل
منتخ ��ب �ش ��بابه �أو الأوملب ��ي �أو الأول
�س� ��أكون بانتظ ��ار دع ��وة بل ��دي الرت ��داء
قمي� ��ص املنتخ ��ب الوطني ،فوال ��دي غر�س
فين ��ا حُ ب الأر�ض والوفاء لها واملوت دفاع ًا
عنها».
المغتربون

م ��ع �أندي ��ة الهواة حت ��ى ع ��ام  2017حيث
انتقل ��تُ اىل العا�ص ��مة الرو�س ��ية مو�س ��كو
ودافع ��تُ ع ��ن �أل ��وان فري ��ق توربي ��دو اىل
نهاي ��ة ع ��ام  ،2018توقف ��تُ بعدها �س ��نتني
وتوجّ هت اىل بغداد مثلما �أ�شرت �آنف ًا».
و�أ�ش ��ار اىل �أن ”:نادي �س ��وكول الرو�سي،
�أحد �أندي ��ة بطولة دوري الإقليم الرو�س ��ي
(الدرجة الثالثة) اختارين �ض ��من جمموعة
متم ّي ��زة مِ ��ن الالعبني ،جنحن ��ا يف انتزاع
ثقة الإدارة واملالك الفني ،وتع ّززت القناعة
أمت�س � َ�ك بفر�صتي معه
داخل نف�س ��ي يف �أن � ّ
لأثب ��ت ا�س ��تحقاقي التواجد ب�ي�ن زمالئي،
وبالفعل تفوّ قتُ يف �أغلب املباريات ب�شهادة
النق ��اد واملدرب�ي�ن ،و ُعدّتْ نقط ��ة حتوّ ل يف
م�سريتي االحرتافية».
تجربة �سوكول

وب�ّي�نّ �”:إن بع� ��ض املدربني الذي ��ن �ألتقيت
به ��م يف �أندي ��ة العا�ص ��مة بالرو�س ��يا �أثناء
مناف�س ��ات الأكادميي ��ات �ش ��جّ عوين عل ��ى
اللعب يف مركزي (قل ��ب الدفاع واالرتكاز)
و�أثن ��وا عل � ّ�ي كث�ي�ر ًا ،لكن ��ي ُم� � ْذ وجل ��تُ
ن ��ادي �س ��وكول الرو�س ��ي ا�س ��تفاد مدرب ��ي
م ��ن اندفاع ��ي يف املق ّدم ��ة خل ��ف املهاجمني
وا�س ��تق ّر لعب ��ي يف �ش ��به الو�س ��ط ،ويف
كل مب ��اراة �أتع ّلم �ش ��يئ ًا جدي ��د ًا من مدربي
وزمالئ ��ي والف ��رق املناف�س ��ة ،وخدمتن ��ي
متو�سط
�إجادتي اللغة الرو�س ��ية مب�ستوى ّ
للتفاه ��م م ��ع املحيطني ب ��ي �أثن ��اء التمرين
�أو املباري ��ات الر�س ��مية ،فاللغ ��ة �أح ��د �أه ��م
الأ�س ��باب الت ��ي حرمتْ جنومن ��ا الكبار يف

ال�س ��ابق م ��ن اقتح ��ام معاق ��ل الأندي ��ة يف
الدوريات الأوروبية».
ت�سويق ال�شباب

ويرى هادي �:إن توجّ ه العبينا بعد بروزهم
يف ال ��دوري املحل ��ي غالب ًا ما يكون �ص ��وب
الأندي ��ة اخلليجي ��ة القطري ��ة وال�س ��عودية
لق ��وة املناف�س ��ة هن ��اك ،ث ��م اللع ��ب يف �أحد
االندي ��ة الأوروبي ��ة ملن يتو ّفق ويبت�س ��م له
احلظ ،لكن �أود �أن �ألفت انتباه اجلميع اىل
قوّ ة ال ��دوري الرو�س ��ي �أي�ض� � ًا يف خمتلف
اق�س ��امه املمتاز والأوىل والثانية ،وتوجد
حمدّدات ال�س ��تقطاب الالعب�ي�ن الأجانب ال
يتج ��اوز عددهم خم�س ��ة يف كل نادٍ ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن القيم ��ة املادي ��ة العالي ��ة عن ��د توقي ��ع
العقد وتقا�ضي امل�س ��تحقات ح�سب �شروط
االتفاق ،و�أمتنى �أن َ
تن�ش ��ط عملية ت�سويق
الالعب�ي�ن ال�ش ��باب ع�ب�ر وكالء معتمدي ��ن
ل ��دى الفيفا به ��دف تنوّ ع جترب ��ة احرتاف
الالعبني العراقيني ،وال َ
خوف من ال�صقيع
ً
الرو�سي كون ت�أثريه ّ
قل كثريا ،واملعتاد �أن
احتاد الكرة ُهنا يوقِف جميع الأن�ش ��طة يف
فرتة ال�شتاء».
ت�ألق �صفاء

 20يف الئح ��ة الرتتي ��ب بهدف�ي�ن نظيف�ي�ن،
و�ش ��غل �ص ��فاء مركزه بجدارة ،وجنح يف
ت�أكيد مكانة الالعب العراقي والعربي كرقم
�ص ��عب بني ممثلي الدوريات الرو�س ��ية من
ال ��دول الأخرى ،وبيننا توا�ص ��ل اجتماعي
ك ّلم ��ا �س ��محت الظ ��روف للق ��اء وتب ��ادل
احلدي ��ث ع ��ن �ش ��جون كرتن ��ا وا�س ��تحقاق
منتخبنا يف الت�ص ��فيات املزدوجة ملونديال
 2022و�آ�سيا .»2023
تمثيل فريق جماهيري

وع ّرج حم�ت�رف فريق �س ��وكول اىل رغبته
يف متثيل �أحد الأندية العراقية يف املو�س ��م
اجلدي ��د ،قائ�ل ً�ا �”:إن ارت ��داء فانيل ��ة فريق
كب�ي�ر يف ال ��دوري العراق ��ي املمت ��از ميثل
�أغلى �أمنياتي خا�ص ��ة م ��ع فريق جماهريي
مث ��ل ال�ش ��رطة �ص ��احب الف�ض ��ل عل � ّ�ي �أو
ال ��زوراء ال ��ذي ل ��ه مكانة كب�ي�رة يف قلبي،
وكذلك �أفراد عائلتي من �أن�ص ��اره� ،أو القوة
اجلوي ��ة �أو فرق الدوري كلها �أ�ص ��بحت لها
ح�ض ��ور يف املناف�سات ،وتقدّم الالعب �أمام
�أنظار مدربي املنتخبات ال�شباب والأوملبي
والوطن ��ي ،وهنا �أ�ؤكد عرب �ص ��حيفة املدى
�أنني م�ستعد لدرا�سة �أي عر�ض يقدّم يل �إذا
ما تنا�سب مع قيمتي ومدة تواجدي».

و�أ�ش ��اد هادي بتجربة زميله العب املنتخب
الوطني �ص ��فاء هادي ،وقال ”:كان مو�سمه
رائع� � ًا م ��ع كريلي ��ا �س ��وفيتوف مت�ص� �دّر وك�ش ��ف ه ��ادي �أن ”:املنتخ ��ب الوطن ��ي
ال ��دوري الوطن ��ي الرو�س ��ي ب� �ـ  70نقط ��ة الوحي ��د ال ��ذي �أمتن ��ى متثيله ه ��و منتخب
حالي ًا ،وع ّزز موقفه �أم�س الأول بفوزه على ا�س ��ود الرافدي ��ن ،فربغ ��م حيازت ��ي عل ��ى
فريق دينامو بريان�س ��ك ال ��ذي يحتل املركز اجلن�س ��ية الربيطاني ��ة بحك ��م والدت ��ي يف
قمي�ص الوطني

وا�س ��تدرك “م ��ا ي�ؤملن ��ي اثن ��اء متابعت ��ي
لأخب ��ار العب ��ي املنتخ ��ب الوطن ��ي م ��ن
املغرتب�ي�ن و�سيا�س ��ة التعام ��ل معه ��م اىل
الدرج ��ة الت ��ي دعت بع�ض ��هم لالعت ��ذار عن
احل�ض ��ور للمع�س ��كر �أو املباريات امل�صرية
فت�س ��اءلتُ مع نف�س ��ي ملاذا ُيح � ِ�ارب البع�ض
النج ��وم املغرتب�ي�ن �أو م ��اذا ب ��در منهم من
ت�ص ّرف وا�ستبعدوا برغم امكانياتهم الفنية
الكبرية؟ وهل �أن موقف الإعالم الريا�ض ��ي
وجمهور الفي�س ��بوك منهم �ص ��حيح؟ يجب
�أن يت ��م االهتمام به ��م ،فهُم ث ��روة البلد يف
�س ��احات الك ��رة العاملي ��ة ،وم ��ن ال�ص ��عب
اال�س ��تغناء عنه ��م �أو ع ��دم دع ��وة �أمثاله ��م
ي�ستح ّقون اللعب حتت راية الوطن».
ونبّه ه ��ادي جميع الالعب�ي�ن املغرتبني من
من�ص ��ات التوا�ص ��ل يف
خطورة ا�س ��تخدام ّ
غري حم ّلها من خالل كتابة من�ش ��ورات تثري
ا�س ��تفزاز اجلماهري وتدفعها ل�ش ��ن حمالت
�س ��لبية �ض ��دهم ،وكذل ��ك �أثناء احل ��وارات
التلفازية يتم احلديث عن �أ�س ��رار املنتخب
�س ��واء م ��ا يتع ّل ��ق مع امل�ل�اك التدريب ��ي �أو
الإداري ،وباملنا�س ��بة ف�أن ��ا �أح ّي ��ي جمي ��ع
مق ّدم ��ي الربام ��ج الريا�ض ��ية التلفازي ��ة،
و�ألفتُ عنايتهم اىل �أن تداول ق�ضية الالعب
ح�سا�س ��ية كب�ي�رة ما مل يُعامل
املُغرتب فيها ّ
كالع ��ب وطني لديه حقوق وعليه واجبات،
وبالتايل �ضرورة دعمه وت�شجيعه».
�إنجاز المونديال

وخت ��م ه ��ادي حي ��در حديث ��ه �”:أمتن ��ى
التوفيق لأ�س ��ود الرافدي ��ن يف مهمّة الدفاع
عن ال�ص ��دارة حتى اللقاء الأخري مع �إيران
والت�أه ��ل اىل الدور احلا�س ��م ع�ب�ر التجمّع
امل�ؤ ّم ��ل �إقامت ��ه يف العا�ص ��مة البحريني ��ة
املنام ��ة يف ّ
ظل جن ��اح املدرب ال�س ��لوفيني
�سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش برو�ش ��تته الفني ��ة
الفاعلة من خ�ل�ال منح فر�ص مهمّة لالعبني
ال�ش ��باب وتعزي ��ز عام ��ل االن�س ��جام بينهم
وب�ي�ن العب ��ي اخل�ب�رة �أمث ��ال عل ��ي عدنان
و�ض ��رغام �إ�س ��ماعيل ومهن ��د علي و�ص ��فاء
ه ��ادي ،و�إن �ش ��اء الل ��ه تع ��ود كرتن ��ا اىل
املوندي ��ال العاملي ب�ض ��يافة دول ��ة قطر عام
 2022ك�إجن ��از تاريخي كبري بعد مونديال
املك�سيك عام .»1986

عادل نعمة بالمركز  20بقائمة المدربين المغادرين للدوري الممتاز
 بغداد  /املدى
ق� �دّم املدرب عادل نعمة ا�س ��تقالته ب�ص ��ورة
ر�س ��مية م ��ن العم ��ل عل ��ى رئا�س ��ة امل�ل�اك
التدريب ��ي للفريق الأول لك ��رة القدم بنادي
القا�س ��م الريا�ضي بعد اخل�س ��ارة التي مُني
بها �أمام �ض ��يفه فريق الطلب ��ة بنتيجة (-2
 )3يف املب ��اراة الت ��ي �أقيم ��ت عل ��ى ملعب
الكفل الأوملب ��ي مبحافظة باب ��ل يف افتتاح
مناف�س ��ات اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن مرحل ��ة

الإياب بدوري الك ��رة املمتاز جعلته يتجمّد
ر�ص ��يده عن ��د النقط ��ة  22باملرك ��ز الثامن
ع�ش ��ر يف الرتتيب من  25مباراة لعبها فاز
يف  4وتع ��ادل يف 10و�أنهزم يف 11خلف
ف ��رق الق ��وة اجلوي ��ة والنجف وال�ش ��رطة
والزوراء ونف ��ط الو�س ��ط والنفط وزاخو
و�أمان ��ة بغ ��داد والك ��رخ واملين ��اء ونف ��ط
الب�ص ��رة وال�ص ��ناعات الكهربائي ��ة و�أربيل
والديوانية والكهرباء والطلبة .
و�أحت ��ل ع ��ادل نعم ��ة الرق ��م  20بقائم ��ة

فرعون م�صر يخ�سر  10ماليين يورو

املدرب�ي�ن املودع�ي�ن للف ��رق امل�ش ��اركة يف
املو�س ��م  2021-2020بعد حازم �صالح
و�س ��عد حافظ وق�ص ��ي منري و�س ��مري كاظم
(الديواني ��ة) و�ش ��اكر حمم ��ود وغالب عبد
احل�س�ي�ن (ال�س ��ماوة) وعب ��د الغن ��ي �ش ��هد
(ال�ش ��رطة) وجم ��ال عل ��ي (نف ��ط الو�س ��ط)
وبا�س ��م قا�س ��م (ال ��زوراء) و�أحم ��د خل ��ف
(الطلب ��ة) وح�س ��ن �أحمد (النج ��ف) ورزاق
فرحان (نفط مي�س ��ان) وعمار ح�سني (نفط
الب�ص ��رة) ومظفر جبار (احل ��دود) و�أحمد

�ص�ل�اح (زاخو) ود.جا�س ��م جابر (القا�سم)
وعم ��ادة ع ��ودة (ال�ص ��ناعات الكهربائي ��ة)
والكرواتي رادان (�أربيل) والروماين تيتا
(املين ��اء) وه ��و �أكرب رق ��م قيا�س ��ي دخل به
دوري الكرة املمتاز مو�س ��وعة غيني�س منذ
انطالق ��ه يف بداية ال�س ��بعينيات من القرن
املا�ض ��ي بحكم بقاء ثالثة ع�ش ��رة جولة من
ختام عمر امل�سابقة .
و ّ
مت ��ت املوافق ��ة الر�س ��مية م ��ن قب ��ل �إدارة
نادي القا�سم الريا�ضي على ا�ستقالة املدرب

ع ��ادل نعم ��ة وقدّمت ل ��ه �ش ��كرها وتقديرها
جله ��وده املبذول ��ة ط ��وال فرتة عمل ��ه على
رئا�س ��ة امل�ل�اك التدريب ��ي للفري ��ق الأول
لك ��رة القدم بالن ��ادي ،وينتظر لقاء حا�س ��م
�أم ��ام فريق نف ��ط الب�ص ��رة لك ��رة القدم يف
ال�س ��اعة الثاني ��ة ظهر ي ��وم اخلمي�س املقبل
عل ��ى ملعب الفيحاء باملدينة الريا�ض ��ية يف
حمافظة الب�ص ��رة �ض ��من مناف�س ��ات الدور
ثمن النهائي من بطولة ك�أ�س العراق ملو�سم
. 2021-2020

خ�سر املهاجم الدويل امل�صري حممد �صالح جنم فريق ليفربول الإنكليزي
لكرة القدم  10ماليني يورو من قيمته الت�سويقية خالل �شهر �آذار اجلاري يف
املتخ�ص�ص
�آخر �إح�صائية �صادرة من قبل موقع تران�سفري ماركت الأملاين
ّ
يف �ش�ؤون كرة القدم العاملية على خلفية النتائج املتوا�ضعة التي حققها
الريدز خالل املو�سم احلايل و�أدّت اىل ابتعاده عن دائرة املناف�سة على لقب
الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم .
و�أ�شار موقع تران�سفري ماركت �أنه ال يتوقع �أن تتجاوز �صفقة انتقال فرعون
م�صر  110ماليني يورو يف ظل العرو�ض املغرية التي مازال يتلقاها من
كربى الفرق الأوروبية منذ بداية املو�سم وتزايد التقارير الإعالمية يف
انكلرتا عن عدم وقوف جمل�س �إدارة النادي يف حال طلبه الرحيل بال�صيف
مت�سك املدرب الأملاين يورغن كلوب بخدماته بعد ظهور وجود
املقبل برغم ّ
خالفات حادة مع زميله يف الفريق ال�سنغايل �ساديو ماين .

م�صيبة بروتوكول الدوري!
مل تكن �إجراءات الوقاية من وباء كورونا التي اتخذتها وفر�ضتها دول
العامل عرب بروتوكوالت طبية� ،إال �ض ��وابط ملزمة ت�ستهدف احلفاظ
على �س�ل�امة الإن�س ��ان وحت ّد من انت�ش ��ار الوباء القاتل ،وبالتايل ف�إن
الإخالل والتهاون بتطبيق تلك الإجراءات �إمنا هو جمازفة وا�ستهتار
ي�صل حلد اجلرمية املوجّ هة التي ت�ستهدف املجتمع وال تتو ّقف حدود
ل�شخ�ص نّ
معي.
�ضررها
ٍ
عندم ��ا منح ��ت اللجن ��ة العلي ��ا لل�ص ��حّ ة وال�س�ل�امة الوطنية ال�ض ��وء
الأخ�ض ��ر لعودة الن�ش ��اطات الريا�ض ��ية وم ��ن �ض ��منها دوري النخبة
الك ��روي ف� ��إن الهيئة التطبيعية باتت هي اجلهة الر�س ��مية امل�س� ��ؤولة
قانون� � ًا ل�ض ��بط �إج ��راءات ال�س�ل�امة وحما�س ��بة املخالف�ي�ن من خالل
ت�ش ��كيل فرق املتابعة ب�ش ��كل م�س ��تمر ،والت�أكد من تنفيذ الربوتوكول
الط ّب ��ي الذي �أ�ص ��درته جلن ��ة امل�س ��ابقات و�إن �أي خرق يتبعه �ض ��رر
�س ��واء ب�إ�ص ��ابة الالعبني �أو ت�ش ��خي�ص �إ�ص ��ابات اجلماهري ف�إن على
�إدارات الأندية والهيئة التطبيعية حتمّل كل النتائج ال�سلبية على قدر
ج�سامتها.
امل�س� ��ألة ال تخ�ضع للمجاملة �أو مت�ض ��ي ب�إجراءات �شكلية عبثية طاملا
ه ��ي تتع ّلق ب�أرواح الب�ش ��ر وكارثة قد ت�ص ��يب جمتم ��ع ب�أكمله كما �إن
مفه ��وم التج ّمع ��ات وخطورتها ال ترتب ��ط باملباريات الر�س ��مية فقط،
و�إمنا تن�س ��حب لأي جتمّع يتع ّلق بالن�ش ��اط الريا�ض ��ي ال ��ذي الب ّد �أن
تط ّب ��ق عليه ��ا ذات الإج ��راءات الوقائية ،بل �إن املنط ��ق يح ّتم �أن يبد�أ
امل�س ��ح ال�ص ��حّ ي ال�ص � ِ�ارم من تدريب ��ات الأندي ��ة ويت ��وّ ج باملباريات
الر�سمية .
خرق �ص ��حّ ي فا�ض ��ح �ش ��هدته الن�ش ��اطات الريا�ض ��ية دون �أن تتوقف
عنده ��ا الهيئ ��ة التطبيعية وتفر�ض �س ��طوتها ب�إج ��راءات رادعة تد ّلل
على حر�ص ��ها على ال�س�ل�امة العامة قبل �س ��عيها اىل ن�ش ��ر ت�صريحات
و�ص ��ور تنقل حال ��ة مثالية يف تطبي ��ق الربوتوكول ال�ص ��حّ ي خالف ًا
حلقيقة ما يجري على �أر�ض الواقع الذي ي�ش ��هد فو�ضى وانفالت غري
م�س ��بوق حلاالت اختالط لأعداد كبرية من اجلماهري يقابلها �ض ��عف
رقابي وفح�ص روتيني بدائي لالعبني والكوادر التدريبية!
م�ش ��هدان ال يقبالن الت�أوي ��ل والتربير يع ّززان ما ذهبن ��ا اليه بالدليل
القاط ��ع �أن كل م ��ا نقوم به من �إجراءات �ص ��حّ ية �ش ��كلية هو (خوف)
من عقوبة دولية قد تطال كرة القدم وتو ِقف م�س ��ابقة الدوري ولي�س
عال
حر�ص� � ًا و�ش ��عور ًا بامل�س� ��ؤولية جت ��اه �س�ل�امة املجتم ��ع و� ٍ
إدراك ٍ
حلقيقة خطورة الوباء ،الأول هو ت�ص ��ريح لأحد مدربي الأندية الذي
ثبت �إ�ص ��ابته بفايرو�س كورونا واعرتافه بح�ضوره وقيادته ملباراة
فريق ��ه (بعد لب�س الكمام ��ة) �إيثار ًا منه للنادي و�س ��معته!! وهنا يربز
الت�سا�ؤل :هل �أن التعليمات جتيز مزاجية ورغبة امل�صاب بالفايرو�س
باحل�ض ��ور اىل املباري ��ات وتعري� ��ض الآخرين للخطر؟ وكيف �س ��مح
القائم ��ون على تطبيق �إجراءات الفح�ص بتواج ��د املدرب املذكور �إال
�إذا كان ��ت عملي ��ة الفح�ص روتينية وغ�ي�ر جدّية �أو �أن هناك ت�س ��اهل
وجماملة ع ّززها �صمت الهيئة التطبيعية عن تلك احلالة التي �إن كانت
تعلم بها فتلك م�صيبة و�إن كانت ال تعلم فامل�صيبة �أعظم!
ربا هو الأكرث غرابة وي�ش� � ّكل �س ��ابقة مف�ضوحة عرب
امل�ش ��هد الثاين مّ
ومن�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماعي تتم ّثل بنقل مقاطع
و�س ��ائل الإعالم ّ
حل�ض ��ور جماه�ي�ري كثي ��ف لتدريب ��ات الأندي ��ة وا�س ��تعداداتها على
مالعبها اخلا�صة وهي متار�س هواية الت�شجيع اجلنوين واالحتكاك
والتالم� ��س من دون �أدنى �إج ��راءات ال�س�ل�امة �أو التباعد الأجتماعي
وهي حالة مل تتوقف عندها الهيئة التطبيعية �أي�ض� � ًا ومل ي�ص ��درعنها
توجيه ��ات متن ��ع به ��ا �أي جتمّع جماه�ي�ري �أو ت�ص ��در عقوبات بحق
الأندي ��ة املخالف ��ة وك� ّأن انت�ش ��ار الفايرو� ��س ين�ش ��ط خ�ل�ال املباريات
الر�سمية فقط دون غريه!
باخت�ص ��ار� ..إن ق�ض ��ية التعامل م ��ع (كوفيد  )19وال�س�ل�الة اجلديدة
�سام يتع ّلق بحياة
منه حتتاج اىل �إح�سا�س عايل بامل�س�ؤولية،
ٍ
وهدف ٍ
الإن�س ��ان العراق ��ي يتجاوز كل الأه ��داف الأخرى املرتبطة بالن�ش ��اط
الريا�ض ��ي ،وحني ت�سعى وزارة ال�ش ��باب والريا�ضة اىل حمل ب�شائر
ا�ستح�ص ��ال موافقة اللجنة العليا لل�ص ��حّ ة وال�س�ل�امة على احل�ضور
اجلماهريي ملباريات الدوري وتق ّلد و�س ��ام ال�ش ��جاعة بالإقناع عليها
�أن جتل�س �أو ًال مع الهيئة التطبيعية وتتفحّ �ص كل اخلروقات وتدر�س
حقيقة تنفيذ الإجراءات ال�ص ��حّ ية وفعّاليتها ون�سبة االلتزام بدء ًا من
تدريبات النادي وو�ص ��و ًال اىل املباريات الر�سمية ،فحياة الريا�ضيني
واجلماهري وخلفهم عوائلهم لي�س ميدان ًا منا�سب ًا للمجازفة �أو حمطة
للتفاخر ب�إجنازات جناح تطبيق الربوتوكول الطبي املزعوم!
م�شهدان ال يقبالن الت�أويل والتبرير ّ
يعززان
ما ذهبنا اليه بالدليل القاطع �أن كل ما نقوم
�صحية �شكلية هو (خوف)
به من �إجراءات ّ
من عقوبة دولية قد تطال كرة القدم
وتوقف م�سابقة الدوري ولي�س حر� ًصا
ِ
و�شعوراً بالم�س�ؤولية تجاه �سالمة المجتمع
عال لحقيقة خطورة الوباء،
و�
ٍ
إدراك ٍ

طائرة خا�صة تنقل الأ�سود الى ط�شقند بغياب �سعد ناطق
 بغداد  /حيدر مدلول

 بغداد  /املدى

 رعد العراقي

م ��ن امل�ؤمل �أن يغادر وف ��د املنتخب الوطني
لكرة الق ��دم برئا�س ��ة د�.أحمد كوجر ع�ض ��و
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم
منت�ص ��ف الي ��وم الأثن�ي�ن املواف ��ق الث ��اين
والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر �آذار اجل ��اري اىل
العا�ص ��مة الأوزبكي ��ة ط�ش ��قند ع�ب�ر طائرة
خا�ص ��ة تابعة للخط ��وط اجلوي ��ة العراقية
�إحدى ت�ش ��كيالت وزارة النقل واملوا�صالت
للدخول يف مع�س ��كر تدريبي هناك ي�س ��تمر
ليوم الثالثني من ال�شهر ذاته يتخ ّلله خو�ضه
مب ��اراة دولي ��ة ودي ��ة م ��ع نظ�ي�ره منتخ ��ب
�أوزبك�ستان لكرة القدم على امللعب الرئي�س
لن ��ادي بونيودكور الريا�ض ��ي يف ال�س ��اعة
الرابعة ع�ص ��ر يوم التا�س ��ع والع�شرين يف
�إط ��ار حت�ض�ي�راتهما النهائي ��ة قب ��ل خو�ض
اجل ��والت الأرب ��ع املتبقية ملناف�س ��ات الدور
الثاين باملجموعات الثمانية يف الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ش�ت�ركة امل� ّؤهلة لنهائيات ك�أ�س
الع ��امل لكرة الق ��دم  2022بقطر والن�س ��خة
الثامنة ع�ش ��رة من بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا لكرة

القدم  2023بال�ص�ي�ن التي �ستجري بنظام
التج ّم ��ع خ�ل�ال الفرتة م ��ن الثال ��ث ولغاية
اخلام�س ع�شر من �شهر حزيران املقبل .
وق� � ّرر ال�س ��لوفيني �سريت�ش ��كو كاتانيت� ��ش
مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم ا�ستبعاد
املدافع �سعد ناطق ناجي من قائمته النهائية

حلاجته املا�س ��ة اىل راحة �سلبية ملدة �أربعة
�أيام قبل �إجرائه فحو�ص ��ات جدي ��دة للت�أ ّكد
من �س�ل�امته بعد �إ�ص ��ابته نتيجة ا�ص ��طدام
كرة قوي ��ة مفاجئ ��ة بر�أ�س ��ه �أدّت اىل فقدان
الوع ��ي للحظ ��ات يف الدقيق ��ة الثالث�ي�ن من
ال�ش ��وط الأول يف املباراة التي خا�ضها مع

فريق ال�ش ��رطة لكرة القدم �أم ��ام فريق نفط
الو�س ��ط لكرة القدم يف املباراة التي �ضيّفها
ملع ��ب كرب�ل�اء ال ��دويل مبحافظ ��ة كرب�ل�اء
املقد�س ��ة �ضمن مناف�س ��ات اجلولة ال�ساد�سة
من مرحلة الإياب بدوري الكرة املمتاز التي
تط ّلب نقله ب�س ��يارة �إ�س ��عاف اىل م�ست�شفى
احل�س�ي�ن الع ��ام يف املحافظ ��ة الت ��ي تطلب
خ�ض ��وعه اىل فحو�صات اال�ش ��عاعية حيث
�أ�ص ��بح الالعب الثاين الغائب عن ت�ش ��كيلة
 25العب ًا ب�س ��بب الإ�صابة بعد زميله مهاجم
فريق القوة اجلوية لكرة القدم �أمين ح�سني
التي تق ّل�صت اىل  23العب ًا هم :جالل ح�سن
حاج ��م و�أحم ��د با�س ��ل فا�ض ��ل وفه ��د طالب
رحيم وعالء علي مهاوي وم�ص ��طفى حممد
ج�ب�ر و�أحم ��د �إبراهي ��م خلف وميث ��م جبار
مطل ��ك و�ض ��رغام �إ�س ��ماعيل داود وح�س ��ن
رائد ح�س ��ن و�أجم ��د عطوان كاظم و�ص ��فاء
ه ��ادي عبد الله وحممد قا�س ��م ماجد و�أحمد
عبد احل�سني و�إبراهيم باي�ش كامل وح�سني
علي جا�س ��م وعالء عبد الزهرة خ�شن وعلي
فائ ��ز عطي ��ة وحمم ��د داود يا�س�ي�ن وهم ��ام
ط ��ارق ف ��رج نعو� ��ش وب�ش ��ار ر�س ��ن بنيان

وفي�صل جا�س ��م نافل وم�صطفى حممد معن
و�شريكو كرمي لطيف .
و�س ��يعمل املالك التدريب ��ي للمنتخب على
زج �أكرب عدد ممكن م ��ن الالعبني املحليني
واملحرتف�ي�ن وال�س ��يما اجلدد منه ��م الذين
مت دعوته ��م لأول م ��رة اث ��ر تقدميه ��م
م�س ��تويات متمي ��زة م ��ع فرقهم امل�ش ��اركة
باملو�س ��م احل ��ايل م ��ن �أجل الوق ��وف على
م�س ��توياتهم احلقيقي ��ة والتع ��رف عل ��ى
نقاط اخللل وال�ض ��عف والق ��وة ملعاجلتها
ب�ص ��ورة �س ��ريعة من �أج ��ل ع ��دم تكرارها
خ�ل�ال املباري ��ات الر�س ��مية الث�ل�اث الت ��ي
تنتظ ��ر �أ�س ��ود الرافدي ��ن �أم ��ام منتخب ��ات
كمبوديا وهونغ كونغ و�إيران �أيام  7و11
و 15حزي ��ران املقب ��ل عل ��ى ملع ��ب مدينة
خليف ��ة الريا�ض ��ية بالعا�ص ��مة البحرينية
املنامة �ض ��من اجلوالت الثامنة والتا�سعة
والعا�ش ��رة حل�س ��اب املجموعة الثالثة يف
الت�ص ��فيات الآ�س ��يوية الت ��ي يحت ��اج فيها
اىل  6نق ��اط م ��ن �أجل بلوغ ال ��دور الثالث
احلا�س ��م ملوندي ��ال قط ��ر والت�أه ��ل اىل
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم.
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جتارب لكن دون درو�س..

نافذة من موســكو

عن التواجد التركي في العراق و�آفاق الت�صدي له
 فوزي عبد الرحيم
يت�صور البع� ��ض �أن التجارب تعلم النا�س الإ�صالح..ب�سبب الف�س ��اد وامل�صالح التي
ب�ش ��كل تلقائ ��ي و�إن �إرت ��كاب الأخط ��اء تكونت لأطراف النظام �أ�صبحوا يف عزلة
يح�صن املرء من �إعادة �إرتكابها مرة �أخرى عن الواقع كم ��ا �أن الطريق ��ة التي و�صلوا
م�ستندين لتجارب تاريخية حملية وعاملية به ��ا لل�سلطة و�أ�ساليبهم يف احلكم وب�سبب
وملرياثنا الذي ي�ؤكد ذلك من خالل الأمثال عقليته ��م وعقيدته ��م الديني ��ة وممار�ستهم
واحلِ ك ��م وهو الأمر الذي ي�شمل لي�س فقط الفا�شل ��ة لل�سلط ��ة �أ�صبح ��وا غ�ي�ر قادرين
الأف ��راد ب ��ل حت ��ى املنظم ��ات والأح ��زاب على �إ�صالح �أنف�سه ��م ونظامهم �أو التكيف
وال�شع ��وب ب�ش ��كل عام..لق ��د م�ض ��ى على مع الواق ��ع املتغري،وعندما نقول عقيدتهم
تغي�ي�ر نظ ��ام احلك ��م يف الع ��راق قراب ��ة نعن ��ي �أن احلاكم�ي�ن بخلفياته ��م الديني ��ة
العقدي ��ن �إرتكب ��ت خالله ��ا الع�ش ��رات م ��ن يعتق ��دون �أنهم يحكمون لأنه ��م الأقرب لله
الأخط ��اء ال�سيا�سية كان ��ت كافية لإكت�ساب ولي� ��س ب�سبب الإنتخاب ��ات والدميقراطية
�أي ��ا كان اخلربة التي يدعي �أن نق�صها كان الت ��ي هي جمرد و�سيل ��ة للو�صول لل�سلطة
�سبب� � ًا يف �أخطائ ��ه و�أداءه ال�سيئ لكن بعد ميك ��ن الإرتداد عنه ��ا �إذا �أ�صبح ��ت طريق ًا
كل تل ��ك الأخطاء والوقت الطويل ال يوجد لو�ص ��ول �آخري ��ن للحك ��م لذل ��ك فه ��م ال
�أي تغي�ي�ر جوه ��ري يف �سل ��وك �أح ��زاب يهتم ��ون حلجم الأخط ��اء �ألت ��ي �إرتكبوها
ال�سلط ��ة يدل ��ل عل ��ى الإعتب ��ار و�إكت�س ��اب وال يعتذرون عنها وم ��ن ثم ال يفكرون يف
اخل�ب�رة من التج ��ارب رغ ��م ردود الأفعال �إ�صالحها..
ال�شعبية املعرب عنها بالكتابة والتظاهرات �إن و�ص ��ول النظام لو�ض ��ع ال ي�ستطيع فيه
وو�سائ ��ل التوا�ص ��ل الإجتماع ��ي والأه ��م �إ�ص�ل�اح ذات ��ه �أو تغري الأو�ض ��اع يف البلد
ت�أكي ��د ذلك م ��ن م�س�ؤول�ي�ن �أجانب و�أممني �أو خدم ��ة النا� ��س يجعل ��ه �أم ��ام خي ��ارات
 ..لق ��د و�صل ��ت الأمور حد ًا ين ��ذر ب�إنفجار حم ��دودة جد ًا،فكون ��ه مدعوم م ��ن جهتني
تكبحه حلد الآن �إتفاقات وح�سابات تنظم دوليتني هم ��ا �سبب بقائه يزي ��د من غربته
امل�صال ��ح الدولي ��ة املتعار�ض ��ة و�إ�ستفادة وعزلته عن الغالبي ��ة من ال�شعب وي�ضعف
ق ��وى دولي ��ة و�إقليمي ��ة من و�ض ��ع العراق م ��ن �شرعيت ��ه املتداعي ��ة ،وبالنتيجة يفاقم
احل ��ايل �أو عل ��ى الأق ��ل خ�شيتها م ��ن بديل �أزمة البل ��د والنظام وي�ضع غالبية ال�شعب
�سي ��ئ مل�صاحله ��ا قد يرتت ��ب عل ��ى �إنهيار يف مواجه ��ة قا�سية مع ال�سلط ��ة قد ت�ؤدي
النظ ��ام ال�سيا�سي احلايل،وه ��و ما يجعل يف النهاية لإنغالق م�ستحكم ي�ؤدي للعنف
الت�س ��ا�ؤل عن ماذا بعد م�شروع ًا جد ًا حتتم كم�ل�اذ �أخري�..إن الإعتم ��اد على التوازنات
الإجابة عليه..
وامل�صال ��ح الدولي ��ة حمت النظ ��ام و�أمدته
�إن الإتع ��اظ م ��ن التج ��ارب و�أخ ��ذ الع�ب�ر ب�أ�سب ��اب البق ��اء لك ��ن �إ�ستم ��رار ذل ��ك �أمر
والدرو�س لي�ست عملية تلقائية لي�س فقط غ�ي�ر م�ضم ��ون فامل�صال ��ح الدولي ��ة تتغري
عل ��ى امل�ستوى العام و�إمن ��ا على امل�ستوى كم ��ا �أن التدخ ��ل الأجنب ��ي مهم ��ا كان ��ت
الفردي فثمة من ي�ؤمن ب�أنه يخطئ ويجب قوت ��ه ومفاعيل ��ه الميك ��ن �أن مين ��ع دائم ��ا
�أن ي�صلح �أخطائه وعلى م�ستوى ال�شعوب الإنفج ��ارات الإجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة
يتم التعبري عن اخلط� ��أ وفق �آليات النظام الناجم ��ة عن �أ�سباب حقيقية ومو�ضوعية،
ال�سيا�س ��ي وم�ؤ�س�ساته املع�ب�رة عنه وهو يف املقاب ��ل ال ميك ��ن التحك ��م بدق ��ة بردود
�أم ��ر غ�ي�ر متوفر لدين ��ا حيث رغ ��م وجود �أفع ��ال املجتمع �أو جزء منه و�إدراك العديد
ال�ش ��كل الدميقراط ��ي ف� ��إن م�ؤ�س�س ��ات م ��ن العوامل اخلفية وغ�ي�ر امل�سيطر عليها
النظ ��ام ال�سيا�سي احل ��ايل ال توفر تعبري ًا �ألت ��ي حت ��رك ه ��ذا املجتم ��ع خ�صو�صا مع
لإحتياج ��ات النا� ��س ب�سب ت�ش ��وّ ه العملية �إنغالق �آف ��اق احللول ال�سلمية التوافقية..
الدميقراطي ��ة و�إفراغه ��ا م ��ن حمتواه ��ا �إن العن ��ف ه ��و البدي ��ل املحتم ��ل لأو�ضاع
،لذل ��ك ال يتوق ��ع �أن يقوم النظ ��ام ب�إ�صالح الراهن ��ة وهو ما يرتب عل ��ى القلة التي ما
�أخطائ ��ه و�إن �إعرتف به ��ا علن ًا فهو ال ميلك زال لديها عقل من احلاكمني �أن تفعل �شيئ ًا
�آلي ��ات الإ�ص�ل�اح ب ��ل ال ميلك الق ��درة على قبل فوات الأوان.

تتخذ تركيا من ورقة تواجد ف�صائل
حزب العمال الكرد�ستاني في �شمالي
العراق ،ورقة لإ�ضفاء ال�شرعية
على عدوانها المتكرر على الأرا�ضي
العراقية ،منتهكة حرمة �سيادة البالد،
ومتجاهلة �أعراف القانون الدولي،
والغية عالقات ح�سن الجوار .ويكمن
ال�سبب الحقيقي وراء هذه الممار�سات
العدوانية في �سعي تركيا لب�سط
نفوذها في �شمالي العراق ،وا�ستخدامه
كمفتاح لتو�سع نفوذها االقت�صادي
وال�سيا�سي وت�شكيل لوبي من بع�ض
القوى العراقية! لرعاية م�صالحها،
�إن هذا التوجه التركي �أثار ردود فعل
خ�صومها الإقليمين والدوليين ،الذين
بد�أوا في التحرك الن�شط لو�ضع حد
لعدوانها ،ووقف حملتها طويلة الأمل
�ضد ال�شعب الكردي في تركيا ،ومنحه
حقوقه الم�شروعة.

لقد ت�ضاعفت انتهاكات املجال اجلوي والأرا�ضي
العراقي ��ة من قبل اجلي�ش الرتكي ثالث مرات يف
املتو�س ��طكل يوم منذ ع ��ام  ، 2017وف ًقا لوثائق
قدمتها بغداد �إىل جمل� ��س الأمن الدويل .ودفعت
اخلروق ��ات املتك ��ررة املتعلق ��ة بتوغ ��ل الق ��وات
الرتكي ��ة للأرا�ض ��ي العراقية  ،و�صيان ��ة القواعد
 ،والق�ص ��ف ع�ب�ر احل ��دود  ،وتوغ ��ل الطائ ��رات
الع�سكرية الرتكية يف الأجواء العراقية  ،ببغداد
�إىل رفع هذه ال�شكوى �إىل جمل�س الأمن الدويل.
وتر�س ��ل اخلارجية العراقية �إخط ��ارات لل�سفارة
الرتكي ��ة يف بغ ��داد ب�ش ��كل �شب ��ه يوم ��ي وتدعو
تركي ��ا �إىل اح�ت�رام ا�ستق�ل�ال الع ��راق و�سيادته.
«�إن ق�ص ��ف اجلمهوري ��ة الرتكي ��ة للأرا�ض ��ي
العراقية ووجود القوات امل�سلحة لهذا البلد على
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة بحجة حماي ��ة �أمنه الوطني
انتهاك لل�سيادة العراقي ��ة ومبادئ ح�سن اجلوار
ومب ��ادئ ميث ��اق الأمم املتح ��دة .قان ��ون دويل».
�إن �سي ��ادة الع ��راق ووح ��دة �أرا�ضي ��ه وح ��دوده
ه ��ي اخلط الأحمر .قال �سف�ي�ر العراق لدى الأمم
املتح ��دة بحر العلوم يف ر�سالة �إىل جمل�س الأمن

 د .فالح احلمـراين

الدويل بتاريخ  16حزيران � ، 2019إن حكومتي
ل ��ن ت�سم ��ح بتقوي�ضها �أو انتهاكها ب� ��أي �شكل من
الأ�ش ��كال .وبح�س ��ب ه ��ذه ال�شكوى  ،ف� ��إن تركيا
خرقت الأرا�ضي والأج ��واء العراقية  3356مرة
ب�ي�ن � 1آب  2017و  15كان ��ون الأول ، 2018
وارتكبت ما معدله  7انتهاكات يف اليوم .وارتفع
ع ��دد االنته ��اكات �إىل  3523بني  1كان ��ون الأول
 2018و  4كان ��ون الأول  ، 2019مبتو�س ��ط10
انته ��اكات يف الي ��وم .و�سجل ��ت الزي ��ادة بني 13
مت ��وز  2020و  7كان ��ون الث ��اين  ، 2021حيث
بلغ ��ت انته ��اكات تركيا  4068م ��رة� ،أي ما يعادل
نحو  23انتهاك ًا يومي ًا يف املتو�سط .وهذا يعني
�أن تركي ��ا �ضاعف ��ت ث�ل�اث مرات ع ��دد اخلروقات
حلدوده ��ا الإقليمية و�أجوائها منذ �آب � .2017إن
التربير املعلن للحكومة الرتكية لهذه االنتهاكات
يكم ��ن يف ف�شل الع ��راق يف التعامل مع وجود ما
ي�صفهم بالإرهابيني من حزب العمال الكرد�ستاين
ال�ت�رك يعل ��ى �أرا�ضي ��ه ،ورد ًا عل ��ى االتهام ��ات
ال�ص ��ادرة يف  8مت ��وز  ، 2020ق ��ال �سف�ي�ر تركيا
ل ��دى الأمم املتحدة فريدون �سين�ي�ريل �أوغلو �إن
«تركي ��ا ملزمة باتخ ��اذ الإج ��راءات املنا�سبة �ضد
التهدي ��دات الإرهابي ��ة لأم ��ن تركي ��ا املنبثق ��ة من
العراق»� ،إال �أن ال�سفري العراقي رف�ض تف�سريات
احلكوم ��ة الرتكي ��ة لالنته ��اكات بذريع ��ة مكافحة
الإره ��اب وق ��ال�« :إن حكومت ��ي ترف� ��ض ب�ش ��كل
قاط ��ع احلجج والذرائ ��ع املعقولة الت ��ي تطرحها
اجلمهورية الرتكي ��ة لتربير ا�ستم ��رار العمليات
الع�سكرية وانتهاكات �سيادة العراق و�أرا�ضيه».،
و�أ�ض ��اف ال�سف�ي�ر العل ��وم �أن حكومت ��ه م�ستعدة
للعمل مع جارتها لإيجاد �أر�ضية م�شرتكة وحلول
�سلمية تنهي هذه االنتهاكات املتكررة.
ويع ��د وج ��ود الق ��وات الرتكي ��ة يف الع ��راق �أحد
امل�شاكل العالقة يف العالقات الثنائية .يف كانون
الأول  ، 2015ن�ش ��رت تركي ��ا كتيب ��ة وع�ش ��رات
الدباب ��ات يف بع�شيق ��ة ، ،وه ��ي قاع ��دة بالق ��رب
من مدين ��ة املو�صل مل ��ا زعمت احلكوم ��ة الرتكية

�أنه تدري ��ب وم�ساعدة للق ��وات ال�سنية والكردية
املحلي ��ة �ض ��د تنظيم الدول ��ة الإ�سالمي ��ة وت�سبب
يف ذلك يف ن�ش ��وب �أزمة دبلوما�سية .وا�ستدعت
بغ ��داد يف  5كان ��ون الأول ال�سف�ي�ر الرتك ��ي
للمطالب ��ة باالن�سح ��اب الفوري للق ��وات الرتكية
 ،وت�ل�ا ذل ��ك ردود فعل قوية من �إي ��ران و�سوريا.
وه ��ددت احلكوم ��ة الفيدرالي ��ة العراقي ��ة بتقدمي
�شكوى ر�سمي ��ة �إىل جمل�س الأم ��ن الدويل �إذا مل
ت�سح ��ب تركيا قواته ��ا .وقررت تركي ��ا يف نهاية
املط ��اف لتخفي ��ف هذه الأزم ��ة �« ،إع ��ادة تنظيم»
�أفراده ��ا الع�سكري�ي�ن يف مع�سك ��ر بع�شيق ��ة بع ��د
�أن زار نائ ��ب وزي ��ر اخلارجي ��ة الرتك ��ي فريدون
�سين�ي�ريل �أوغلو ونائب رئي� ��س جهاز املخابرات
الوطني ��ة بغ ��داد لإج ��راء حمادث ��ات .ومل ي�شرح
امل�س�ؤول ��ون الأت ��راك �أبد ًا بالتف�صي ��ل ما �ستكون
علي ��ه �إع ��ادة تنظي ��م الق ��وات  ،لكن يب ��دو �أنه مت
�إب ��رام �صفق ��ة يف بغ ��داد ل�سح ��ب الدباب ��ات م ��ن
القاع ��دة ،وبع ��د نزاع مري ��ر ا�ستم ��ر �أ�سبوعا مع
بغ ��داد  ،ورد �أن تركي ��ا �سحبت بع� ��ض قواتها من
مع�سكر بالقرب م ��ن املو�صل و�أعادت ن�شرهم يف
منطق ��ة بالقرب م ��ن احل ��دود الرتكي ��ة العراقية،
ونقل ��ت ال�صح ��ف الرتكي ��ة ع ��ن م�س� ��ؤول ترك ��ي
كبري مل تذك ��ر ا�سمه قوله �إن ��ه «مبوجب الرتتيب
اجلدي ��د  ،حترك ��ت قافل ��ة م ��ن � 10إىل  12مركبة
تق ��ل بع�ض جنودن ��ا يف بع�شيقة باجت ��اه �شمايل
الع ��راق» .وبح�سب وثيق ��ة ع�سكرية تركية �سرية
تظهر تواجد اجلي� ��ش الرتكي يف �شمايل العراق
اعتب ��ار ًا م ��ن  12مت ��وز  ، 2016كان هناك 1151
ع�سكري� � ًا من خمتلف الق ��وات الأمني ��ة  ،بينهم 4
كتائب م ��ن قيادة القوات اخلا�ص ��ة  36 -دبابة و
ع�شرات ناقالت اجلند املدرعة واملركبات القتالية
املدرع ��ة .املجم ��وع .يف بع�شيق ��ة وحدها� ،ضمت
تركي ��ا  739ع�سكري ًا  ،من بينهم � 42ضابط ًا و 18
�ضاب ��ط �صف .وقد مت جتهيز القاعدة بـ  18دبابة
و  4قط � ٍ�ع مدفعي ��ة عيار  155مل ��م ومن�ش�أة رادار
ومعدات ع�سكرية �أخ ��رى .وو�ضعت  25دبابة و

 116جنديا احتياطي ًا وكانوا جاهزين للنقل �إىل
�شم ��ال الع ��راق .منذ ذل ��ك احلني  ،و�سع ��ت تركيا
وجوده ��ا يف الع ��راق  ،حي ��ث �أر�سل ��ت املزيد من
القوات واملعدات هناك.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد  ،نالح ��ظ �أن حم ��اوالت �أنقرة
للمن ��اورة بوجودها الع�سك ��ري يف العراق لي�س
فق ��ط ب�سبب موقف بغداد وح ��ده .فهناك عدد من
الدول الت ��ي توحدها دوافع خمتلفة يف معار�ضة
تو�سع نف ��وذ �أنقرة مبا يف ذل ��ك فرن�سا واليونان
والإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة واململك ��ة العربية
ال�سعودية و�أرمينيا – تعمل على زيادة تواجدها
الدبلوما�سي واالقت�صادي تدريجي ًا على احلدود
اجلنوبي ��ة لرتكي ��ا يف احلك ��م الذات ��ي الك ��ردي
للع ��راق .يف الوقت نف�س ��ه � ،أ�صبحت امليلي�شيات
العراقي ��ة التابع ��ة لـ “حمور املقاوم ��ة” الإقليمي
ال ��ذي تدعمه �إيران معادية ب�ش ��كل متزايد لرتكيا
 ،لأن الأخ�ي�رة  ،ق ��د خطط ��ت لعملي ��ة ع�سكري ��ة
وا�سعة النطاق هناك ال�شهر املا�ضي  ،حتت �ستار
التهدي ��د املتزايد من ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاين
يف املناطق التي يقطنه ��ا الإيزيديون .و �سنجار
يف �شمايل العراق
�سي�ش ��كل هذا التحالف امل�ؤقت الذي ال يزال قائم ًا
حتدي� � ًا �صعب ًا لرتكيا يف ع ��ام  .2021وت�شعر كل
دول ��ة من تل ��ك الق ��وى بالقل ��ق �إزاء ب ��روز القوة
الرتكية يف منطقتها �أو منطقة اهتمامها ،وت�أثري
بع� ��ض خ�ص ��وم تركي ��ا يف الع ��راق لي� ��س بالأمر
اجلديد .لطاملا �أبدت فرن�سا اهتمام ًا بالعراق  ،مع
الرتكيز ب�ش ��كل خا�ص على امل�سيحيني والأقليات
الأخ ��رى  ،لكن من ��ذ العام املا�ض ��ي  ،بذلت فرن�سا
ع ��دد ًا م ��ن املح ��اوالت الدبلوما�سية الب ��ارزة يف
الع ��راق  ،والع ��ب �آخ ��ر طويل الأم ��د يف العراق
هو الإم ��ارات التي لها نف ��وذ اقت�صادي كبري يف
خمتلف �أنحاء العراق.
وكان ��ت فرن�س ��ا قد دفع ��ت اليون ��ان و�أرمينيا �إىل
تكثي ��ف التوا�صل الدبلوما�سي م ��ع بغداد  .ي�أتي
ه ��ذا التع ��اون الأوروبي املتزايد م ��ع العراق يف
�أعقاب البيان امل�شرتك ال�صادر يف �أيار  2020من
قبل فرن�سا والإمارات العربية املتحدة واليونان
وقرب� ��ص وم�صر �ضد تركيا ب�ش� ��أن التوترات يف
�شرق البحر املتو�سط .وحذت �أثينا حذو باري�س
م ��ن خالل تنظيم زي ��ارة �إىل بغداد ق ��ام بها وزير
اخلارجية نيكو�س دينديا�س يف �أكتوبر املا�ضي.
ومن ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ،عار�ض ��ت اليون ��ان بن�ش ��اط
تو�سيع العمليات الع�سكرية الرتكية عرب احلدود
�ض ��د ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين يف الع ��راق.
وان�ضم ��ت �أرميني ��ا �إىل هذا اجله ��د الدبلوما�سي
املن�س ��ق يف العراق بع ��د �أن �ساع ��دت �أنقرة باكو
عل ��ى هزمي ��ة يريف ��ان يف جول ��ة ع ��ام  2020من
ن ��زاع ناغورن ��و كاراب ��اخ .وبعد ف�ت�رة وجيزة ،
افتتحت �أرمينيا قن�صلي ��ة يف �أربيل  ،تهدف هذه
“املغازل ��ة” الأوروبي ��ة املتزاي ��دة لبغ ��داد ويف
النهاية �إىل تعزيز قوتهما التفاو�ضية �ضد �أنقرة.

ال����ط����ب����ائ����ع وال�����ق�����ان�����ون
(الواجب عليكم �أن تغريوا طبيعتكم قبل �أن تعبثوا بنظمكم)
الكاتب ج.لوي�س دكن�سن

خالل الفترة الما�ضية احتدم
الجدل حول وجود فقهاء
القانون وخبراء ال�شريعة
الإ�سالمية في المحكمة
االتحادية العليا وهي
المحكمة الد�ستورية التي
تنظر في د�ستورية القوانين،
ً
ف�ضال عن مهامها الأخرى
الواردة في المادة ( )92من
الد�ستور ،وخالل هذه الجلبة
الإعالمية والنقا�ش المحتدم
كان البع�ض يثير �س�ؤال مفاده
لماذا تخ�شون من خبراء
ال�شريعة الإ�سالمية في
جعلهم الدولة على �إنها دولة
دينية ولي�س دولة مدنية،
�إال يمكن لهذا التخوف �أن
يطال الق�ضاة �أنف�سهم لأنهم
ب�شر ومن الممكن �أن يعك�سوا
�آرائهم ومعتقداتهم على
الأحكام الق�ضائية ويتم نحر
الدين ب�سكين الق�ضاء؟

� سامل رو�ضان املو�سوي
وه ��ذا ال�س� ��ؤال له من احلظ ��وظ ما يكفي
لالهتم ��ام ب ��ه لأن ��ه مبن ��ي عل ��ى منط ��ق
�سلي ��م ف ��ان القا�ضي م ��ا ه ��و �إال ب�شر مثله
مثل خب�ي�ر ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة �أو فقيه
القان ��ون ،فلم ��اذا االطمئن ��ان �إلي ��ه وال
نطمئ ��ن ل�س ��واه؟ وكان الذه ��ن يجول يف
مدار ه ��ذا ال�س�ؤال  ،حتى �أر�شدين البحث
�إىل اجلواب عند كاتب انكليزي توفى يف
ع�شريني ��ات الق ��رن املا�ضي ،حي ��ث يقول
ج.لوي� ��س دكن�سن  ،ويف كتاب ��ه املو�سوم
(العدالة واحلري ��ة حوار �سيا�سي) فيقول
(الواجب عليك ��م �أن تغريوا طبيعتكم قبل
�أن تعبث ��وا بنظمك ��م) ،ويف ه ��ذا الق ��ول
مع ��اين كث�ي�رة له ��ا �صل ��ة باجل ��دل ح ��ول
وج ��ود اخل�ب�راء والفقه ��اء يف املحكم ��ة
الد�ستورية ،لأن الطبيعة الب�شرية بال �شك
تنعك�س على �أراء و�سلوك الإن�سان ويقول
�أحد الكتاب (�إنها �أقوى من ت�أثري الأديان.
فرغم تعاق ��ب ظه ��ور الأدي ��ان وانق�سامها
وتفرعه ��ا ،وظه ��ور �آالف املتحدث�ي�ن
با�سمه ��ا والداع�ي�ن �إىل قيمه ��ا ،ف� ��إن �سفك

الدم ��اء والعداوات بني الب�ش ��ر مل تتوقف
من ��ذ فج ��ر التاريخ) ،ومبا طبيع ��ة بع�ض
م ��ن ي�سع ��ون لأن يكونوا م ��ن اخلرباء ال
تن�سج ��م م ��ع مب ��ادئ الد�ست ��ور العراق ��ي
فان للتخوف حم ًال م ��ن وجودهم ،فما من
ق ��رار �سوف ي�صدر م ��ن املحكمة �إال وجتد
ل�سلوكه ��م وطباعه ��م ومعتقده ��م �أثر فيه،
وق ��د يقو� ��ض مدني ��ة الدول ��ة الت ��ي �سعى
الد�ستور �إىل ت�أ�سي�سها عرب املبادئ الوارد
في ��ه ،والتي نادي به ��ا �أغلب مراجع الدين
ومنه ��م املرج ��ع الأعل ��ى �آية الل ��ه العظمى
ال�سي ��د عل ��ي ال�سي�ست ��اين (حفظ ��ه الله) ،
وا�ستداللن ��ا عل ��ى تل ��ك الطبيع ��ة الب�شرية
املخالفة ما ي�صرح به ه�ؤالء يف �أحاديثهم
ويف اجتماعاته ��م الر�سمي ��ة ،وكان لأح ��د
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن �أ�سهم ��وا يف كتاب ��ة
الد�ست ��ور ق ��ول يتناف ��ى ومدني ��ة الدول ��ة
ويعلن عنه ب�شكل �صريح ،وهذا ال�شخ�ص
كان ع�ض ��و ًا فاع ًال يف جلن ��ة كتابة د�ستور
ع ��ام  2005وم ��ا زال فاع�ل ً�ا يف احلي ��اة
ال�سيا�سية لغاية الآن ،ويف �إحدى جل�سات

اللجن ��ة يرى ب� ��أن يكون (جمل� ��س �صيانة
الد�ست ��ور) ب ��د ًال عن املحكم ��ة الد�ستورية
ومين ��ح هذا املجل� ��س �صالحي ��ات وا�سعة
تتعدى الرقابة الد�ستورية على القوانني،
و�إمن ��ا �إىل التدخ ��ل يف كل �ش ��يء �س ��واء
بتعي�ي�ن رئي� ��س اجلمهوري ��ة �أو رئي� ��س
ال ��وزراء �أو املر�شح�ي�ن لع�ضوي ��ة جمل�س
النواب وكذلك تعيني الق�ضاة ،و�أن يتكون
هذا املجل�س م ��ن جمموعة �أ�شخا�ص منهم
الفقه ��اء واخلرباء الإ�سالميني وعلى وفق
ما مدون يف حما�ضر جلنة كتابة الد�ستور
التي ج ��اء فيها الآتي (�أن ��ا عندي كالم يف
ق�ضيت�ي�ن �أوال الآلي ��ة الأوىل ه ��ل نعتم ��د
املنا�ص ��ب �أو �شيء �آخر؟ الق�ضي ��ة الثانية
هل ق�ضي ��ة الفقهاء قطع� � ًا �أين ال يوجد يل
والية على ال�شيعة �إال من خالل �آلية �شيعية
وال يوجد عن ��دي �آليات على ال�س ّنة �إال من
خ�ل�ال �آليات ال�س ّن ��ة ،لنفرت� ��ض �إن ال�س ّنة
يقول ��ون نحن نعتم ��د يف الق�ضية الدينية
هو ديوان الوق ��ف ال�س ّني وهنا نطلب من
الوق ��ف ال�سني بان يع ��رف لنا ثالثة فقهاء
م ��ن ال�س ّنة مث�ل ً�ا و�أي�ض ًا طلب م ��ن وزارة
�أوق ��اف كرد�ستان تعيني فقيه�ي�ن �أو ثالثة
م ��ن عندكم وكذلك نطلب م ��ن ال�شيعة �ستة
�أو ثماني ��ة من احل ��وزة العلمية وهي �آلية
نحت ��اج فيها �إىل تعريف م ��ن ثمانية فقهاء
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال والع ��دد هن ��ا يق ��ل �أو
يكرث ه� ��ؤالء يكونون �أع�ض ��اء يف جمل�س
الق�ض ��اء و�أي�ض ًا لي�س له ��م عالقة باملحاكم
�أو الرتتيبات الأخرى و�إمنا يكون دورهم
يف مراقب ��ة العملية الأكرب واملجل�س الذي
حتدثت ��م عنه فقد قل ��ت لزمالئي اجلال�سني
يف ال�ضمانات الد�ستورية �إذا ت�ستطيعون
غ�ي�ر املحكم ��ة االحتادي ��ة فلن�ستح ��دث

جمل�س ل�صيانة الد�ستور هو وحده يدقق
عل ��ى �أع�ض ��اء اجلمعية ه ��ل تنطبق عليهم
ال�ش ��روط �أم ال؟ ويدقق عل ��ى الوزراء هل
تنطب ��ق عليه ��م ال�ش ��روط �أم ال؟ ورئي� ��س
ال ��وزراء ه ��ل ق ��ام بالآلي ��ة املوج ��ودة يف
الد�ست ��ور �أم ال؟ بغ� ��ض النظ ��ر طل ��ب منه
ذل ��ك �أم مل يطلب  ،و�إمن ��ا دوره يحدد بهذا
االجت ��اه ،ويظ ��ل يراق ��ب كل القوانني هل
فيها خ ��رق للد�ست ��ور �أم ال؟) وم�صدر هذا
االقتبا� ��س كت ��اب (حما�ض ��ر اجتماع ��ات
جلنة كتابة الد�ستور العراقي عام  2005ـ
من�ش ��ورات جمل�س النواب الطبعة الأوىل
ع ��ام  2008املجل ��د الأول �صفح ��ة )695
فهذا الق ��ول يعك�س طبيعة ذل ��ك ال�شخ�ص
جت ��اه الق�ض ��اء الد�ستوري وم ��دى �إميانه
مبدنية الدولة ،ومل يكت � ِ�ف بهذا القول بل
له �إ�شارات �أخ ��رى تعرب عن وجهة نظره،
فهذه الطبيعة الب�شرية كيف لها �أن متنحنا
م ��ا كن ��ا ن�أمل ونتمن ��ى ما نك ��ون عليه بعد
�سنوات القهر واال�ستعب ��اد والدكتاتورية
الت ��ي م ��ر به ��ا الع ��راق يف الف�ت�رات التي
�سبقت ع ��ام  ،2003وكيف لن ��ا �أن نطمئن
عل ��ى �أن تعديل قان ��ون املحكمة االحتادية
العلي ��ا �أو تغي�ي�ره وا�ستبدال ��ه بقان ��ون
جدي ��د وفي ��ه هذا ال ��دور اخلط�ي�ر للخبري
الإ�سالم ��ي �أو الفقي ��ه القان ��وين يف ظ ��ل
هك ��ذا طب ��اع تغل ��ب على كل �سل ��وك مدين
وح�ض ��ري ،لذلك وجدت يف ق ��ول الكاتب
(دنك�س ��ن) جواب� � ًا �صريح� � ًا ب ��ان علينا �أن
نغري طباعنا نحو التم ��دن والتح�ضر قبل
�أن نغ�ي�ر القوانني حت ��ى ال ن�ؤ�س�س لأفكار
تعرب عن طبيعة ب�شري ��ة منغلقة تتعار�ض
م ��ع مب ��ادئ الدميقراطي ��ة الت ��ي ت�ضمنها
الد�ست ��ور ،و�أرى �إن ه ��ذا التخوف وحده

يكف ��ي لأن نك ��ون حذري ��ن ومتوثبني ،الن
�إ�ص ��دار قان ��ون تعدي ��ل قان ��ون املحكم ��ة
االحتادي ��ة احل ��ايل م ��ا ه ��و �إال خط ��وة
للت�أجيل ولي�س للتغري ،وان �سبب العودة
�إىل تعدي ��ل القانون بد ًال م ��ن ا�ستبداله مل
يكن الهتمامهم بال ��ر�أي العام ،و�إمنا تقف
وراءه م�صال ��ح �شخ�صي ��ة وفئوية ،ومنها
�إنه ��م مل يتمكنوا م ��ن ت�أم�ي�ن الن�صاب يف
اجلل�سات ،وع ��دم اكتمال الن�ص ��اب �سببه
لي�س متعلق ًا يف رج ��ال اخلربة الإ�سالمية
�أو الفقه القانوين ،و�إمنا لأن �إحدى الكتل
كانت ت�سعى لإيجاد ن�ص ي�ؤمن م�صاحلها
دون م�صال ��ح الآخرين فل ��م تعرت�ض على
وج ��ود ه� ��ؤالء و�إمن ��ا قبل ��ت بوجوده ��م
لكنه ��ا طلبت ما ي�ضم ��ن لها م�صاحلها فقط
وهو �سبب اخلالف الذي م�ضى عليه �أكرث
م ��ن خم�سة ع�ش ��ر عام� � ًا ،كم ��ا �إن م�صلحة
بع� ��ض الأ�شخا� ��ص يف متري ��ر التعدي ��ل
م�ستغ�ل ً�ا الفر�ص ��ة ومنته ��ز ًا له ��ا وج ��ود
وا�ض ��ح وفا�ضح ،حيث م ��رر تعدي ًال لي�س
فيه �س ��وى ا�ستبدال �أ�شخا�ص ب�أ�شخا�ص،
والف ��ارق الوحي ��د �إن �أم ��ر تعي�ي�ن ه� ��ؤالء
الأ�شخا�ص �سيك ��ون بيد جهة واحدة فقط
وتخت ��زل ب�شخ� ��ص واح ��د ،وه ��و حلق ��ة
ال�ستكم ��ال اال�ستحواذ عل ��ى كل مرتكزات
العملي ��ة االنتخابي ��ة املقبل ��ة ،لأن التعديل
ال ��ذي �ص ��در كان عل ��ى خ�ل�اف ال�سياقات
الت�شريعي ��ة ال�صحيح ��ة ،ف ��ان املجل� ��س
�ص ��وت عل ��ى مواد مل تت ��م قراءته ��ا �سابق ًا
ومل تعر� ��ض عل ��ى املجل� ��س يف م ��ا �سبق،
وهو خ�ل�اف ما ورد يف امل ��ادة ( )136من
النظ ��ام الداخل ��ي ملجل� ��س الن ��واب الت ��ي
جاء فيها الآتي (ال يج ��وز الت�صويت على
م�ش ��روع القانون قب ��ل م�ضي �أربع ��ة �أيام

عل ��ى الأقل م ��ن انته ��اء املداولة في ��ه وف ًقا
مل ��ا يل ��ي� .أو ًال :يق ��ر�أ م�ش ��روع القان ��ون
ق ��راءة �أوىل .ثاني ًا :يقر�أ م�شروع القانون
ق ��راءة ثانية بعد يومني عل ��ى الأقل وبعد
ا�ست�ل�ام املقرتحات التحريرية بتعديلهِ ثم
�إج ��راء املناق�شة عليه)  ،ومبا �إن من طباع
احلكم عند الإن�سان العربي كما يراها ابن
خل ��دون التفرد يف احلك ��م فينفرد باحلكم
�شخ� ��ص واحد ،يعتمد عل ��ى ع�صبته �أوال،
ف�إذا ا�ستقر له احلكم عاد عليهم بالإق�صاء،
�إذ لي� ��س ير�ض ��ى حينه ��ا بال�ش ��ركاء ب ��ل
بالأتباع ،وه�ؤالء الأتباع يوليهم ويعزلهم
ويت�ص ��رف بهم كما ي�شاء ،وهم يخ�ضعون
لإرادته �إذ ال يرون �أنف�سهم �شركاء كما كان
الأول ��ون .ف�إن هذا ال ��ر�أي يجد ت�أييده يف
امل ��وروث الأدب ��ي العربي حي ��ث جاء على
ل�س ��ان ام ��ر�أة �إعرابي ��ة �أبيات م ��ن ال�شعر
تدل على �إن الطباع تغلب على التطبّع عند
خماطبتها لذئب ربته م ��ع �شاةٍ لها ور�ضع
من لبنها ثم بقر بطنها بقولها :
وفج ْع َت قلبي
َ
بقرت �شُ َويهتي َ
ربيب
و� َأنت ل�شاتِ نا ول ٌد ُ
بيت فينا
بدرها ،و ُر َ
غُذِ َيت ِ ّ
ذيب
ف َمن �أنباكَ � َّأن �أباكَ ُ
كان ِ ّ
طباع �سوءٍ
�إذا َ
باع َ
الط ُ
أديب
أدب ُيفي ُد وال � ُ
فال � ٌ
وا�س�أل الله تعاىل �أن يحفظ العراق
من غدر الذئاب و�أن يدمي نعمة التي ّقظ
والتو ّثب للقوى اخلرية للت�صدي
لأي م�شروع يقو�ض من مدنيتنا
ودميقراطيتنا �أو يعيد لنا منوذج احلاكم
املتفرد ال�شمويل الذي يختزل امل�ؤ�س�سة
التي يقودها ب�شخ�صه ويجعلها من
�إقطاعياته.
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الفنان كريم �سعدون� ..شخو�ص وظالل بين الطر�س
وت�شكالت الحوار المكتوم
ح�سين ثامر بداي
�إن بني ��ة العمل الفن ��ي لدى الفنان كرمي �سع ��دون هي ف�ضاء
مفت ��وح على فل�سف ��ة منغر�سة حول احل� ��س الب�صري ،وذلك
م ��ن خالل تق�صيه ملدي ��ات الذاكرة ومعطياته ��ا نحو �أعماقها
الق�صي ��ة ،حي ��ث الغ ��ور يف الت�ش ��كالت الذهني ��ة املنفلتة من
�أماكنه ��ا وتتبعها لت�شكيل هيكلتها م ��ن جديد ،فهو ي�ستخرج
الواق ��ع من املتخي ��ل وميزج اخلفي من ��ه بالظاهر ،ليتخطى
بذلك وبدراية الفنان العارف لأدوات حدود املعنى.
�إنه يوظف يف بع�ض �أجزاء العمل الفني وح�سب ما يقت�ضيه
املعن ��ى امل ��راد �صياغته بع� ��ض ق�صا�ص ��ات الأوراق والكتب
القدمي ��ة وبت�صرف مذه ��ل ممزوج بني الق�صدي ��ة والعفوية
الفني ��ة ف ُيك� �وَن حكاي ��ات مرتاكم ��ة ومرتاكب ��ة ويت�ص ��رف
بت�شكيالتها فوق وحتت �أحبار و�ألوان اللوحة وميزج �إياها
ب�سماك ��ة العجائن وهيمنتها ليُحيلها اىل �أ�سئلة حوارية بني
�شخو�صه وخالل �أزمنة و�أمكنة خمتلفة� ،إن هذا الرتاكم دون
الإف�ص ��اح عن املالمح البارزة لأيقوناته الت�شكيلية� ،إمنا هي
مبثابة حم ��اور متعددة االجتاهات فيتنقل بذلك بني املا�ضي
واحلا�ضر بتداخل ال�ش ��كل وم�ضمونه ،هو يحيل ما مكتوب
اىل ممح ��ي وم ��ا ه ��و ممح ��ي اىل مكت ��وب ب�أبع ��اد ملمو�سة
ب�صري� � ًا وبلغة متقطعة حل ��وارات مل تكتمل ،كعالمات ثابتة
ومتحركة يف نف�س الوق ��ت ،ح�سب خميلته الفنية مع العمل
وم ��ا يحي ��ط به م ��ن م�ؤث ��رات ،وكذلك م ��ا ينه ُل م ��ن ذاكرته
وذاك ��رة الأ�شياء ،فهو يحرر املادة م ��ن ابعادها ال�ساكنة اىل
حكائي ��ة منفلتة داللي ��ا حيث البعد الروح ��ي ب�صوفية اللون
واختزاالته ،وحرك ��ة ال�شخو� ��ص وا�ستغاثاتهم ،وتطري�س
الكلم ��ات واالرق ��ام �أو حت ��ى م ��ن خ�ل�ال تزميمه ��ا لتخ ��دم
�سطوة الفك ��رة املراد طرحها � ،إنه يعي م ��دى ت�أثري الكلمات
وانثياالته ��ا يف التفاعل  ،فه ��ي م�شتقة من �إح�سا�سه بالزمان
وامل ��كان وف�ضاءاتهما و�إدراكه لهيمنته ��ا امل�ؤدية بان�سيابها
�إىل م�س ��ار داليل با�صطفائي ��ة متقاطع ��ة ومتداخل ��ة ح ��د
التال�شي ،يح ��ذف الكثري من حروفها ويبقي على ما ي�سحب
العني للبحث والتق�صي ،وهي �أي الكلمات واملفردات وحتى
اجلمل �أو الأرقام ،جاءت مبثابة ا�ستعارات جمازية �صورية
لأ�ص ��وات مكتوم ��ة لغر�ض اكم ��ال احلوار اخلف ��ي ومتابعة
البحث ع ��ن معنى الرتابط والقطع املتكرر يف نف�س الوقت،
كل ذل ��ك من �أج ��ل البقاء على هيمن ��ة الفكرة امل ��راد ت�شكيلها
و�إظهارها من �أجل التم�سك بها وتر�سيخها على �شكل لوحة.
نع ��م ،متتاز �أعمال الفن ��ان كرمي �سعدون ب�أ�ص ��وات �صوفية
متجلي ��ة ذهني� � ًا ،فه ��و يرو� ��ض امل�شه ��د م ��ن خ�ل�ال حرك ��ة
ال�شخو� ��ص �أو �سكونه ��م والتكوين ��ات الأخ ��رى ،ببع ��ده
الروح ��ي ،ثم يتدرج �صعود ًا نحو ط ��رح الفكرة املراد البوح
ب�صم ��ت عنه ��ا .ي�ستخل� ��ص ذلك من خم ��زون الذاك ��رة ومن
ت�شظيه ��ا ب�ي�ن احل�ض ��ور والغياب وب�ي�ن املح ��و والتثبيت،
بني ال�شط ��ب والتجلي ،بني التخلي والظهور وبني الطفولة
والن�ضج ،واملا�ضي واحلا�ضر ،حيث �إعادة البناء والرتكيب
ح ��ول الفراغ ��ات وداخله ��ا ،يج�س ��د بذل ��ك هيمن ��ة الغي ��اب
الق�سري ،حيث يقول يف لقاء معه :ـ
(�شخ�صيات ��ي الآن تعي�ش حياته ��ا الداخلية معب� ��أة ب�أحزان
وانك�سارات ،ومع ذلك مل تفقد احللم ،ومازالت حتلم بانفالت
جدي ��د لأن الواقع يتيح تواط� ��ؤ ًا يتعني يف �إعادة تدوير هذا
احلل ��م ،وك�أنني �أريد �أن �أ�صرّح له ��ا بانح�سار فر�ص العثور
عل ��ى مالمح م ��كان يحقق له ��ا ا�ستق ��رار ًا� ،شخ�صي ��ات ك�أنها
خزان كبري لأر�شيف م ��ن اخليبات وال�صور واحلنني ،تبدو
هادئ ��ة و�صامتة ولكني حاول ��ت �أن �أ�ضع فيها احتدام ًا لبوح
داخل ��ي� ،أحاول بذل ��ك الت�صري ��ح ،التنبي ��ه لإدراك حقيقتها
كونها �شخ�صيات تعمل دوم ًا يف حراثة حقول الغريب).
�أن بنية �أعمال الفنان �سعدون مت�أ�صلة بني م�سارات الأ�شكال

وم ��ا يحيط به ��ا من ذاك ��رة� ،أو ذاكرته ��ا هي حي ��ث الألوان
وتراكيبه ��ا ،وامل ��ادة ومتازجه ��ا ب�ي�ن احلل ��م واليقظ ��ة ،بني
الغي ��اب واالنتظار ،ب�ي�ن الظاهري والباطن ��ي ،بني احل�سي
وامل ��درك وبني االرتق ��اء والهبوط وبني احل ��وار وال�صمت،
�إن م ��ا بني املربع والدائ ��رة �شموخ ج�س ��د ،ومابني الكر�سي
وال�سل ��م يوجد احلكم �أو الت�سلط ،وما ب�ي�ن املحو والإثبات
يندم ��ج التال�شي ،ومابني اجل�س ��د والر�أ�س تتحكم القطيعة،
وما بني اللون واحلرف يتج�سد احلوار.
�إن �سط ��وة الفراغ يف لوحات الفن ��ان كرمي حتمل يف عمقها
االفرتا�ض ��ي �سط ��وة البيا�ضات التي تتماه ��ى مع احل�ضور
والغي ��اب وتتجان�س مع احل ��وار املغيَب ،وم ��ع الظهور حد
التجل ��ي �أو التال�شي حت ��ى االختفاء ،بني اجل�سد وما يحيط
به من ظالل وما فوق �أو حتت االثر.
�إن الفراغات و�إن كانت مب�سافات ف�سيحة ،منفتحة ،فهي يف
احلقيقة وعند الت�أمل جندها زاخرة بالتعرجات والأنثياالت
وكذل ��ك احل ��ك وال�شط ��ب ،حي ��ث �سط ��وة الطل� ��س يف غالب
الأعم ��ال الفني ��ة لإثب ��ات ماهي ُة احلرك ��ة .وان تفاع ��ل املادة
وخ�شونته ��ا �أو تكتلها داخل العم ��ل الفني مع الفراغ ،ماهي
اال ت�شكي�ل�ات اخرى ،وما هي اال طل� ��س من نوع �آخر ،حيث
يتب ��ادل عامل الت�أث�ي�ر بني عنا�صر و�أج ��زاء الأ�شكال ،مكونا
هارموني ��ة متناغمة ح�سيا مع ال�شكل الع ��ام وكليته� ،أن هذا
التفاع ��ل له خ�صو�صي ��ة التجان�س والتداخ ��ل بني اخلطوط
وايحاءاته ��ا او رمزيته ��ا وب�ي�ن ال�شخو� ��ص واغرتابه ��م
الروحي واملادي والكامن بني مفردات الكلمات ومدلوالتها،
ب�ي�ن الأ�سئل ��ة و�أجوبته ��ا .وك�أن الفن ��ان يري ��د اخلو�ض يف
مفهوم التنا�ص وتعري ��ة الن�ص من معناه الظاهري للولوج
اىل ما وراء �سط ��ح العمل واخلو�ض يف اعماقه ،وهنا يريد
ت�أكي ��د النتيج ��ة الفنية يف معن ��ى من معانيه ��ا احل�سية عرب
اخلو� ��ض يف �إدراك الداالت ،لي�س بق�صدية التماثل ال�شكلي
و�إمن ��ا م ��ن خالل جت�سي ��د البوح املكت ��وم لغوي ��ا ،حيث لغة
الل ��ون مع لغة املف ��ردة �أو الأرقام املطلو�س ��ة �أو الظاهرة �أو
املزمم ��ة بروحاني ��ة الت�ص ��وف اللوين ،مبثابة لغ ��ة متعددة
اال�صوات بنربة واحدة ،تتخللها متوجات �أفقية وعمودية،
فه ��و يكثف اال�شتغ ��ال على هارموني ��ة اللون والأف ��ق العام
بوا�سط ��ة حركت ��ه االنفعالي ��ة وحت ��ى ال�ساكنة منه ��ا .وك�أنه
ميار�س
غع ��ادة ترميم هيكلية العم ��ل الفني مبزجه للم ��واد املختلفة
وا�ستح�ضار ما يريد الو�صول اىل ت�شكيل الهرمية البنائية،
بكت ��ل ت�ساهم يف تراك ��م البن ��اء وتقنيته ،فمن خ�ل�ال �إعادة
بن ��اء العم ��ل الفن ��ي بتم ��ازج ومتاه ��ي امل ��واد املختلف ��ة من
عجائ ��ن وورق ومواد خمتلفة �أخ ��رى ،يتم الدمج بني املواد
وامل�ضام�ي�ن الب�صرية للعمل ،لي�س بغر� ��ض ت�شكيل الكوالج
�أو الرتكيب ال�صوري وال�شكلي و�إمنا مل�ساندة البناء التقني
الفن ��ي لغر�ض ت�شخي�ص الفكرة ،حيث نالحظ ر�ؤاه الفكرية
متالحق ��ة من خالل التداخل والتمازج ،وهذا ينم عن تداخل
وتزاحم اال�شياء واالفكار عند الفنان كرمي �سعدون.
ه ��و ي ��درك معن ��ى التماث ��ل العيني ،ل ��ذا نراه ميح ��و بوعي
ويثب ��ت م ��ا يتنا�س ��ب ح�سي ��ا م ��ع مفه ��وم اللوحة لدي ��ه� ،أنه
ي�ستدع ��ي املمحي وي�ستدرجه ،ثم يظه ��ر ما يراه يتفاعل مع

مفه ��وم الداللة الت�شكيلية يف عمله بطريقة الفنان العارف ملا
لت�شكي�ل�ات التطري�س والتزميم من �أثر فن ��ي وما يرتكه من
انطب ��اع حواري ،فهو يف منج ��زه الفني ك�أمنا يروي لنا عن
ظالل حلكايات مت�أرجحة ومت�آكلة ب�سبب احلروب املتتابعة
عل ��ى وطن ��ه الأم حيث الع ��راق� ،أنه ��ا �أي احلكاي ��ا وظاللها،
متداخلة ال�سرد ومتال�شية الأ�صوات وال�صدى ،ب�سبب تعدد
ال ��رواة وكرثة ال�شخو� ��ص وت�شابهه ��م �أو ت�شابه حناجرهم
واحداثه ��م و�إن اختلف ��ت  ،لأن احل ��دث ،ح ��دث احل ��روب
متك ��رر ومت�شابه ،فيتقاطع فيها ال�ضي ��اع بالغياب ،ال�سكون
باحلرك ��ة ،ال�صم ��ت بالبوح ،ال�ص ��راخ بالعوي ��ل ،البكاء مع
ال�ضح ��ك ……،من خ�ل�ال الفتح ��ات الدائري ��ة �أو املربعة
والت ��ي تتداخ ��ل فيه ��ا الكلمات والأرق ��ام واجلم ��ل املطل�سة
واملتزممة ك�إيقاع مو�سيقي ب�أوتار متقطعة بفعل فاعل.
فم ��ن خ�ل�ال فل�سف ��ة املح ��و والتثبي ��ت ْ
يط ُفو املعن ��ى العائم
واملرك ��ب ،واملج ��از الرم ��زي لل ��دالالت اللوني ��ة واملتماهية
واملتمازج ��ة م ��ع اخلط ��وط ،فيقودن ��ا اىل ت�أم ��ل الأعم ��ال
واخلو� ��ض يف ح ��وارات افرتا�ضي ��ة تتج ��اذب م ��ع الذوات
واحلي ��وات امل�ستلب ��ة .ه ��و ي�ؤك ��د هن ��ا جت ��اوز الت�شخي�ص
وجت ��اوز ال�ش ��كل وتف�صيالت ��ه نح ��و الو�ص ��ول �إىل الفك ��رة
ومعطيات تلم�سها ومالحقته ��ا� .إنه مينح العمل الفني طاقة
الت�أوي ��ل ،م ��ن خالل جم�س ��ات التعب�ي�ر بتجريدي ��ة الأ�شكال
املحيط ��ة ب�شخو�ص ��ه املج ��ردة �أ�ص�ل ً�ا� ،إن ��ه ي ��دون من خالل
الطل� ��س معن ��ى ما هو مطمو� ��س وغائر وحمج ��وب لتحفيز
خماتلة �صمت احلوار املكتوم.
�إنن ��ا نلم� ��س االنفع ��االت احل�سي ��ة يف �أعم ��ال الفن ��ان كرمي
�سعدون من خالل اخلط ��وط اخلارجية وحتديداتها احلادة
�أو تقاطعاته ��ا �أو متاهيه ��ا ،حيث خ�ضوع الأل ��وان بتما�سها
م ��ع �سطح اللوحة اىل �سطوة املعاجل ��ات التقنية للبناء ،مبا
يكون ناجت ��ا للعالئق فيما بينها .وب�ش ��كل جمازي �أ�ستطيع
الق ��ول ،قد يعيد الفنان ت�صفي ��ف �أو تن�ضيد بع�ض احلروف
والكلم ��ات والأرقام ،لي�ستخل�ص منها م ��ا ت�ساقط وتال�شى،
وم ��ا تناثر واندثر عرب الزمن ،ليعي ��د �صياغته وت�شكيله من
خ�ل�ال وعيه هو ،وما يري ��د �أن يطرحه عرب خطوط مرتاكبة
فوق مدونات الطر�س ،م�ش � ً
�كال �شخو�ص ًا يهيمون بال�ضياع،
يتحاورون مع بع�ضهم ب�صمت او مع الفراغ �أو مع ما يحيط
بهم ،ح�سب تخيل و�إدراك وذاكرة كرمي �سعدون نف�سه.
نالحظ يف الكثري من الأعمال تكرار مفردة الكر�سي ،ال�سلم،
اجل�س ��د ،الر�أ� ��س ،الكلم ��ات ،الأرق ��ام ،املربع ��ات ،الدوائ ��ر
واملثلث ��ات ،وهذا يحيلن ��ا �إىل رمزيتها واخلروج من هيئتها

عبد اهلل �صخي
كنت طالب ًا عندما ا�شرتيت ،م�صادفة ،عدد ًا من جملة “�ألف
ب ��اء” التي مل مي� ِ��ض عل ��ى �صدورها فرتة طويل ��ة �أواخر
ال�ستيني ��ات .يف ذل ��ك الع ��دد تعرف ��ت لأول م ��رة على فنان
الكاريكات�ي�ر الكب�ي�ر ب�سام فرج ،ولقد بذل ��ت جهد ًا م�ضني ًا
ك ��ي �أتعرف على مالحمه الطبيعي ��ة من خالل تلك الر�سوم
ال�صادمة التي ن�شرت على �صفحتني �إنْ �ساندتني الذاكرة.
�أظه ��رت الر�س ��وم ب�سام فرج ملف ��وف الذراعني والفخذين



�أراده م ��ن حج ��ب ال�ضوء عن قلبه املفع ��م بحب مواطنيه؟
كم كانت ر�سوم ب�سام فرج م�ؤثرة ودالة وحتري�ضية للحد
ال ��ذي دفع ��ت نظ ��ام اال�ستبداد لتك�س�ي�ر الأ�صاب ��ع املرهفة
ال�شفاف ��ة احلاملة؟ نهل ب�سام فرج م ��ن احلياة اليومية ،من
حاج ��ات النا�س وطموحاتهم يف احلي ��اة النبيلة والعي�ش
الك ��رمي فالتقت ر�ؤيت ��ه النقدية اجلارحة م ��ع ر�ؤية الأدب
العراق ��ي يوم ��ذاك ،الواقعية النقدي ��ة� .أ�صابع الياقوت مل
ترتاج ��ع ،مل تذب ��ل ،بل ا�ستم ��رت تتوهج حت ��ى بعد غياب
�صاحبها ،مكل ًال بالزهور ،يف الطريق املحتم الذي �سنتبعه
ب�صمت عميق.

�ستار كاوو�ش

إبن بيت ًا ،حتى لو كان لع�صفور
� ِ

املبا�ش ��رة وربطه ��ا مع ح ��دث اللوح ��ة وكينونته ��ا ،فهي �أي
املف ��ردات وااليقون ��ات رموز اراد منه ��ا �أن تتجلى وترت�سخ
عاب ��رة م ��ن وعي ��ه وذاكرت ��ه �إىل املتلق ��ي ،لت�أكي ��د هيمنته ��ا
التعبريي ��ة .حي ��ث املعن ��ى يخو� ��ض يف التعبري ع ��ن مفهوم
الفك ��رة و�إيحاءاته ��ا او تكويناته ��ا� ،إذ تتح ��ول الوثائق من
ت�أريخيته ��ا ومن حمتواه ��ا ومن ما�ضيها لتك ��ون �شاخ�صة،
حا�ضرة بوجوده ��ا كحوارية مت�أرجحة ،يج�سد بني ثناياها
مالم ��ح ال�س ��رد الب�صري ��ة ،فه ��و ال يُخ�ضع العم ��ل الفني اىل
ت�سل�س ��ل هرم ��ي �أو ترتيب تناغم ��ي� ،إمنا جن ��د الهارمونية
اللوني ��ة وال�شكلية هي من يجع ��ل من البعد احل�سي تناغمي
ت�صاع ��دي ،ب�صوري ��ة تخيلي ��ة ومتالزم ��ة ،م ��ن خ�ل�ال دمج
العنا�صر وموادها املختلف ��ة ،حيث ح�ضور الأحبار الطاغي
يف غال ��ب �أعماله والتي يريد �أن ي�ؤكد م ��ن خاللها ان�سيابية
و�سيول ��ة (م�صائ ��ر احلكاي ��ات وحكاي ��ات مل حتك ��ى بع ��د)
وه ��ي عناوي ��ن ل�سل�سلة م ��ن بع� ��ض �أعماله ،ب�سيول ��ة املادة
وتكويناته ��ا ،ف ُيك� �وُن بذل ��ك ن�صو� ��ص ب�صري ��ة ب�ي�ن الت�أمل
والإدراك.
ي�ستفزن ��ا التدقي ��ق يف ج�س ��د �شخو�ص ��ه ومراقب ��ة املالم ��ح
الغائرة يف التكوين الكل ��ي ،فاالنفعاالت ت�ستنطق لغتها من
حماول ��ة ا�ستقراء الطر� ��س التي انتقلت م ��ن ت�أريخيتها اىل
بح ��ث عن الفعل دون غائيته التكاملية ،فهو يحذف وي�شطب
وي�ضي ��ف ويرك ��ب بح�سب م ��ا يقت�ضي ��ه العم ��ل الت�شكيلي،
فيالح ��ق الأث ��ر احل�س ��ي باخ�ت�راق ب�ص ��ري ،مبحاول ��ة منه
لدفع امل�شاهد لأعمال ��ه لتلم�س الالمرئي ،من خالل اخلطوط
واجلمل املبت ��ورة وال�شخو�ص وما يحي ��ط بهم من عالمات
والت ��ي يحيلها م ��ن هالميتها وو�ضعها الغ ��ارق يف التال�شي
اىل ح�س و�صوت معرب  ،جنده عندما ير�سم املدينة ،مدينته،
نلحظ الثقوب حتيط بها ،وهذا مبثابة جت�سيد حلالة الدمار
الت ��ي حلت يف بغداد مدينة الفنان ،حيث احلروب املتالحقة
واملتنا�سلة.
يف كتاب ��ه ع ��ن عل ��م اجلم ��ال « ”Aestheticsيق ��ول
«(( ”Alexander Gottlieb Baumgartenالف ��ن هو �أن
�أرى الع ��امل عل ��ى نحو ما �أنا عليه ،ال عل ��ى النحو الذي عليه
الع ��امل ،والفنان ه ��و من مينحن ��ا عيون ًا نرى به ��ا العامل)).
وه ��ذا ما يفعله الفنان ك ��رمي �سعدون يف �أعماله الفنية حيث
يج�سد ذاكرته كمكون �سردي ت�شكيلي ملا حدث ويحدث ،فهو
يرين ��ا او يخربنا بق�صدية ال تخلو م ��ن العفوية �أو العك�س،
ع ��ن �صورة ال�ص ��راع املحتدم ل ��كل العالئ ��ق وجتاذباتها �أو
تنافرها ،وحتى يف �إخ�ضاع ال�شكل لآليات الطر�س ،من �أجل
جتلي امل�ضمون او العك�س �أي�ض ًا ،بتجريد معرب عايل يخدم
املحتوى اجلمايل للعمل.
�أعم ��ال ك ��رمي �سع ��دون تقودنا للتمع ��ن يف �أ�سئل ��ة �شاخ�صة
�أراد له ��ا �أن تنمح ��ي لكنه ��ا ظل ��ت عالق ��ة وحا�ض ��رة ،تبحث
عن �أجوب ��ة ،وعندما ت�أتي هذه الأجوب ��ة من خالل خطوطه
و�شخو�ص ��ه ،ت�أتي متدفقة يف بقع لونية وكلمات مثقوبة �أو
�أرق ��ام غائرة حول املنت والهام� ��ش ،ي�أتي الكثري منها متمثل
بالطر� ��س وهالميته ،حيث التال�ش ��ي وال�شطب حد االختفاء
و�ضياع ما تبقى من اجلواب.
�إن ��ه يعم ��ل عل ��ى دم ��ج الل ��ون م ��ع عنا�ص ��ر ال�سط ��ح
وا�شتغاالته على تنام ال�شكل الداليل ،حيث اننا نالحظ
�سعي ��ه لإج ��راء التواف ��ق ب�ي�ن ال�ش ��كل امل ��راد ح�ضوره
وبني احلكاية التي يعك�سه ��ا الواقع �أو املتخيلة بتماثل
تراكي ��ب الر�ؤي ��ة الفنية لل�ش ��كل الع ��ام والنهائي للعمل
الفن ��ي ،مكون� � ًا بذل ��ك م�ساحات وكت ��ل ب�صري ��ة يهيكلها
ب�أبعاده ��ا الفل�سفي ��ة فني ��ا وتقني ��ا والتي حتم ��ل رمزية
الت�آل ��ف والتناف ��ر يف �آن واحد بني امل ��درك والالمدرك،
فه ��و يح ��رك �شخو�ص ��ه بني ف�ض ��اءات العم ��ل الفني من
خالل الرتكي ��ب الذهني كا�ستفزاز للذاك ��رة ،ذاكرته هو
وذاكرة املتلقي مع ًا.

ب�����س��ام ف������رج� ..أ����ص���اب���ع ال��ي��اق��وت
بال�شا� ��ش واجلب�س وثم ��ة جروح غطيت ب� �ـ “البال�سرت”،
لك ��ن ال�شخ�صية املر�سومة (�شخ�صية الفنان نف�سه) مل تكن
تت� ��أمل �أو ت�شك ��و ،رغم ق�س ��وة احلادث الظاه ��رة �إمنا بدت
عني ��دة و�صلبة وك�أن ما مر بها �ش ��يء طبيعي �أو ثمن على
الفنان ،الذي يغلي يف داخله �ضمري النا�س� ،أن يدفعه .يف
تل ��ك الر�س ��وم روى ب�سام فرج حادث االعت ��داء عليه وهو
مل ي ��زل يف بداي ��ة م�سريته الفنية ال�ساطع ��ة ،ال �أح�سب �أن
�أحد ًا ما قابل ��ه يف الطريق فعنفه ،ل�سبب جمهول ،ثم وجه
جل�س ��ده النحيل اللكمات املميتة! من ه ��و ذاك الذي جتر�أ
على حماولة حتطي ��م الياقوت يف �أ�صابع الفنان؟ ما الذي

باليت

(ه ��ل ت ��ود االن�ضم ��ام �إلينا غ ��د ًا؟) هك ��ذا �س�ألتني م ��اب دايك�سرتا،
وقب ��ل �أن �أجيبه ��ا� ،أكمل ��ت (�ستكون عن ��دي ور�شة ت�ستم ��ر ب�ضعة
�أيام ،ل�صناع ��ة بيوت خ�شبية �صغرية للع�صافري� ،ضمن الن�شاطات
الت ��ي �أقوم به ��ا مع جمموعة من ال�شباب) ف�أجبته ��ا (يالها من فكرة
�شاعري ��ة� ،أنه ��ا ت�ستهوين ��ي حق� � ًا) .وهك ��ذا اجتمعن ��ا يف ور�ش ��ة
الن�شاط ��ات الت ��ي ت�ش ��رف عليها م ��اب يف مدينة هوخف�ي�ن ،والتي
امت�ل��أت بقط ��ع اخل�ش ��ب واملنا�شري واملثاق ��ب وامل�سام�ي�ر و�أ�شياء
�أخ ��رى يحتاجها العم ��ل الذي توزع على جمموع ��ة من الطاوالت،
يف ح�ي�ن فاحت رائح ��ة القهوة التي انطلقت م ��ن الزاوية البعيدة،
حي ��ث ماكن ��ة حت�ضري القه ��وة الت ��ي ا�ستق ��رت على طاول ��ة زرقاء
�صغ�ي�رة ،حتيطه ��ا جمموعة م ��ن الأقداح وطبق كب�ي�ر مليء بكعك
(بوت ��ر كوك) .ليبد�أ العمل و�سط تقطيع الأخ�شاب وتركيبها بطرق
خمتلف ��ة� ،سواء با�ستخدام اخليال �أو اال�ستماع لبع�ض الأر�شادات
�أو حت ��ى الأ�ستعان ��ة مبجموعة من النماذج املوج ��ودة يف ال�صور
الت ��ي ُف َر َ�شتْ على واحدة من الط ��اوالت .ويف نهاية الظهرية �أكمل
كل واحد منا بيت ًا �صغري ًا� ،سيكون ع�ش ًا م�ستقبلي ًا لع�صافري املدينة،
ث ��م احت�سينا القهوة مع ماب ذات ال�شخ�صية املحبوبة والتي تفتح
ذراعيه ��ا دائم ًا للم�ساعدة بروح يف غاي ��ة الإيثار واملحبة ،وودعنا
بع�ضنا ،حامل�ي�ن بيوتنا ال�صغرية على �أمل لقائنا يف اليوم التايل
لإجن ��از العديد من البيوت .ولأن الفك ��رة ا�ستهوتني ،لذا وا�صلتُ
�صناع ��ة هذه البي ��وت فيما بع ��د ،و�أهدي ُتها اىل بع� ��ض ال�صديقات
والأ�صدق ��اء لي�ضعونه ��ا يف حدائقهم بعد �أن ر�سم ��ت عليها طيور ًا
ب�شكل واقعي �أو وجوه لع�شاق ب�إ�سلوبي الذي عُرفت به .
ومب ��ا �أين كن ��تُ متوج�س� � ًا م ��ن قط ج ��اري ال�ش ��اب مارك ��و ،الذي
�شاهدته مرار ًا وهو يرتنح ما�شي ًا ب�صعوبة وبطريقة تثري ال�ضحك
فوق ال�سياج اخل�شبي ذو احلافة غري املنتظمة الذي يف�صلنا ،وعند
اقرتابه م ��ن �شجرتي يقفز وي�ستقر على الغ�ص ��ن ال�ضخم املحاذي
لل�سي ��اج ،وك�أن ��ه يراقب املارة ،ل ��ذا �إحتطتُ للأمر واخ�ت�رت مكان ًا
عالي� � ًا من ال�شج ��رة و َث َّبتُ فيه البيت ال�صغ�ي�ر خوف ًا من �أن يتحول
املو�ضوع اىل ما ي�شبه حكايات توم وجريي .واملفارقة اين انتقلتُ
بعد ف�ت�رة ق�صرية اىل مدينة �أخرى ،لذا حاولت �أن �أنقل معي بيت
مي�ض وقت طويل
الع�صاف�ي�ر ،ظن ًا مني ب�أنه مازال فارغ� � ًا ،لأنه مل ِ
عل ��ى وجوده ،لكن ما �إن �شرعت بفتح غطائه ،واذا بي �أجد بداخله
ع�ش ًا وعدد ًا م ��ن البيو�ض ال�صغرية .ف�أع ��دت الغطاء بهدوء وثبته
م ��ن جدي ��د ب�شكل جي ��د ،وتركته معلق� � ًا على �شجرة بيت ��ي القدمي.
علي العودة لهذه الهواية و�صناعة واحد جديد حت�صل
وهكذا كان ّ
ح�صلتُ
�أنا على بيت جديد.
عليه الع�صافري مثلما
هولن ��دا بلد زراعي ي�شب ��ه ب�ستان �أو حديقة كب�ي�رة ،وغالبية ال�سكان
يع ��ودون لأ�صول فالحية ،وهذا ما جعل بي ��وت و�أع�شا�ش الع�صافري
ج ��زء م ��ن ثقافته ��م وطبيعة حياته ��م ،وتراه ��ا منت�ش ��رة يف كل مكان
تقريب� � ًا .وهن ��اك ع�شرات الآالف م ��ن الأع�شا�ش املختلف ��ة التي تتكفل
بلدي ��ات امل ��دن والق ��رى بو�ضعه ��ا يف احلدائ ��ق العام ��ة واملتنزهات
و�أماك ��ن عديدة �أخ ��رى ،لت�شغلها طيور خمتلفة ،مب ��ا فيها الأوز الذي
يح�ص ��ل على �أع�شا�ش كب�ي�رة خا�صة ٌت َث َّبتْ فوق امل ��اء �أو على حافات
ال�سواق ��ي وامل�ستنقع ��ات .وهناك �أع�شا�ش تثب ��ت يف مناطق مرتفعة،
و�أخرى تكون ثنائية� ،أي ع�شان يف مثبتان مع بع�ضهما وت�ستعملهما
عائلت ��ان م ��ن الطيور �أو الع�صاف�ي�ر ،كذلك االع�شا�ش الت ��ي ت�صاحبها
بع� ��ض امللحق ��ات مث ��ل �سقيفة �صغ�ي�رة مثبتة على عم ��ود يف الأر�ض
تو�ض ��ع فيه ��ا بع� ��ض احلب ��وب والغ ��ذاء ال ��ذي حتتاج ��ه الع�صاف�ي�ر
والطيور .وهناك مئات من املتاجر التي تبيع هذه البيوت وملحقاتها
وكل مايتعلق بها من غذاء وتفا�صيل �أخرى كثرية ،لكن مع ذلك هناك
الكث�ي�ر من النا�س يف�ضلون �صناعتها ب�أنف�سهم ،فذلك مينحها حميمية
م ��ن نوع خا� ��ص .ومل يتوقف الأمر عند هذا احل ��د ،بل يتناول الكثري
منه ��م �أ�شيا ًء قدمية ورمبا غ�ي�ر �صاحلة لال�ستعم ��ال اليومي ،جلعلها
بيوت� � ًا دافئ ��ة للع�صافري الت ��ي تتخاط ��ف ب�أنواعها هنا وهن ��اك .فهذا
جعل ابري ��ق ال�شاي ع�ش ًا ،والآخر حول القبق ��اب الهولندي التقليدي
اىل م ��كان منا�سب لزوج من الع�صافري ،بينم ��ا ذهب البع�ض �أبعد من
ذل ��ك جلعل حذاءه القدمي غرفة دافئ ��ة لع�صافري املنطقة ،واجلميل �أن
�أ�صحاب متاجر بيع النبيذ �أخ ��ذوا يغلفون القناين ب�صندوق خ�شبي
�صغ�ي�ر هو عب ��ارة عن بيت جاهز للع�صافري ،فم ��ا عليك بعد ا�ستعمال
القنين ��ة �س ��وى الإم�ساك بهذا ال�صندوق وتثبيت ��ه يف �أي مكان �أمامك
وانتهى الأم ��ر ،وهكذا تنوعت الأفكار وذهب اخلي ��ال بعيد ًا ،لذا فكل
�شيء تقريب ًا ميكن جعله بيت ًا للع�صافري ،فقط �أنظر ب�شكل جيد لكل ما
هو متاح حولك ،لتكت�شف ب�أن ذلك ممكن ًا .ال ترتدد باملبادرة ،فال�سعادة
احلقيقية تكمن يف بناء بيت ...حتى لو كان لع�صفور �صغري.
هولندا بلد زراعي ي�شبه ب�ستان �أو
حديقة كبيرة ،وغالبية ال�سكان
يعودون لأ�صول فالحية ،وهذا ما
جعل بيوت و�أع�شا�ش الع�صافير
جزء من ثقافتهم وطبيعة حياتهم،
وتراها منت�شرة في كل مكان
تقريب ًا.

ب�����س��ام ف�����رج ..ال��ح��ف��ر ف���ي �أر������ض ال��وط��ن
مو�سى اخلمي�سي
«الكاريكات�ي�ر» العراق ��ي لي� ��س ل ��ه تاريخ
طوي ��ل� ،إال �أن ��ه ويف �سن ��وات م ��ا بع ��د
�سقوط النظام الديكتاتوري وحلد اليوم
�أخذ حيز ًا كبري ًا يف واقع احلياة الثقافية
اليومية للمواط ��ن العراقي ،فهو موجود
يف �أغل ��ب ال�صح ��ف اليومي ��ة العراقي ��ة،
�إذ �أ�صبح ��ت ظاه ��رة عام ��ة يف احلي ��اة
اليومية لل�شعب العراقي� ،أ�سوة ب�شقيقيه
امل�ص ��ري واللبن ��اين ،لق ��د �أ�صب ��ح ال�سفر
ممتع� � ًا ،ومريح� � ًا م ��ع «دخان ��ه» املتطاير
ال ��ذي حتمل ��ه بع� ��ض التعليق ��ات ،الت ��ي
توخز الفكر املحاف ��ظ ،الغارق يف يقينه،
واخلائ ��ف من الآخ ��ر ومن ثقافت ��ه ،ومن
حداثت ��ه وتقدمه ،واملنتم ��ي للآخرة �أكرث
من انتمائه للحي ��اة ،يف واقع زاد زحام ًا،

و�أ�ش ��دت غب ��ارات �أجوائ ��ه ف�أ�صبح ��ت
املناف ��ذ «الدخاني ��ة» �سهلة االخ�ت�راق لكل
احلواجز الت ��ي يرفعها هذا الواقع ،وذلك
من خالل ن�صب الأفخاخ الذكية ،و�إجراء
املقالب املاكرة ،ابتد�أت من معطف الفنان
البغ ��دادي غازي عبد الل ��ه الذي كان فنان ًا
قدي ��ر ًا ،وج ��اء م ��ن بع ��ده تلمي ��ذ جنيب،
ه ��و ب�س ��ام ف ��رج ،ليك ��ون رافع� � ًا ماه ��ر ًا
للأقنع ��ة ،عن وجوه وع ��ورات الكثري من
ال�سيا�سي�ي�ن .ومهارت ��ه ه ��ذه قائم ��ة على
املالحظات الثاقبة للحياة والواقع ،وذلك
يف �أخ ��ذ الكثري م ��ن جوانب ه ��ذا الواقع
الأك�ث�ر تعقي ��د ًا م ��ن غ�ي�ره ،و�صلن ��ا م ��ن
خالل ��ه �إىل زمن الالعقالني ��ة بامتياز ،يف
كل جماالتنا احلياتية ...و�أ�صبحنا ننظر
�إىل امل�ستقب ��ل يزدح ��م بعالم ��ات االنهيار
والتكل�س القاتل يف �أفقه ،فهو يعيد �إنتاج
املوت البطيء للثقافة والفكر والإن�سان.
فق ��دم الفنان ب�سام للرمز �صورة الفكاهة،

حلم ��ل النا� ��س �إىل ر�ؤي ��ة الأ�شي ��اء الت ��ي
ت�س�ي�ر عل ��ى ر�ؤو�سه ��ا باملقل ��وب ،يف
واق ��ع مي�ش ��ي اجلمي ��ع عل ��ى قدمي ��ه.
وات�سم ��ت ر�سومه بالتب�سي ��ط يف الفكرة

واخل ��ط ،ملو�ضوعات ه ��ي بالأ�سا�س غري
مب�سط ��ة للحد الذي تنتزع ه ��ذه الر�سوم
ّ
لتعك� ��س الأ�شي ��اء والظواه ��ر املحيط ��ة
ب�سهول ��ة وك�أنه ��ا ج ��زء م ��ن موج ��ودات

التعام ��ل اليومي يف احلي ��اة االجتماعية
وال�سيا�سية العراقية� ،إنها تعتمد اعتماد ًا
كب�ي�ر ًا عل ��ى نقل الوع ��ي ب�ش ��رارات ذكية
تخ ��رج م ��ن ال�ص ��ورة وتالم� ��س ذه ��ن

امل�شاه ��د ،م ��ن دون تعليمي ��ة ،وم ��ن دون
خمادع ��ة ،و�إمن ��ا يف �سعي ،يحم ��ل وعيا
وا�ضح ��ا يالم� ��س ،وينح ��از �إىل حمب ��ة
ال�شعب العام ��ل لي�صل �إىل العمق ليجعله
يطفح على �سط ��ح واقع �أي جمتمع ،غني
�أو فقري ،دميقراطي �أو ديكتاتوري.
مع ��ارك الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة امل�ستمرة،
وف�ضائحها املدمرة ،مت�شي يف طابور من
�أج ��ل �أن تدخل �إحدى الغ�س�ل�ات الكبرية
والتي كت ��ب عليها «غ�س ��ل ال�ضمري»� .إنها
تب ��دو حقائق ،ولي�ست نكات خارج هموم
العي� ��ش ،لها الق ��درة يف �إيقاظ املخيالت،
وف�ض ��ح الواق ��ع ال�سيا�س ��ي وبالغته� .أنه
ي ��درك ب�أن امل�شكل ��ة الك�ب�رى ،تتمثل الآن
بانت�ص ��ار التخل ��ف الذي جع ��ل من احلق
باط�ل�ا ،وم ��ن الباط ��ل حق ��ا .ف�ل�ا حداث ��ة
حقيقي ��ة من دون ا�ستعادة العقل ال�سجني
ال ��ذي يحتاج �إىل حتريره م ��ن اليقينيات
القاتلة واملتكررة.

معظ ��م النتاج ��ات الإبداعية الت ��ي حققها
ب�سام فرج ،كانت حتفر يف �أر�ض الوطن،
وما تث�ي�ره م ��ن �أ�سئل ��ة حارق ��ة ومارقة،
ال ت�ست�سل ��م لكواب ��ح العن ��ف والت�سل ��ط
وقمع ال ��ر�أي ،و�إمن ��ا ا�ستطاع ��ت تخطى
العوائ ��ق واملوانع؛ لتوق ��د ِجذوة البحث
الأبدي عن ع�شبة خلود احلياة والإبداع.
لذل ��ك اعت�ب�ر �أن الرحل ��ة يف �أه ��وال تي ��ه
الأنظم ��ة ال�سيا�سية ومكابداتها ،من �أبرز
املحدّدات املهم ��ة لعملية نقد الذع وخالق
ميتلك �صفة التخف ��ي ،ميجّ د قيم الإن�سان
العراقي دون �سواه ،وهنا مطمح الإبداع
القح واجلدي ��ر بالدميومة .وق ��د مت ّكنت
عبرْ رحلت ��ي املتوا�ضعة مع �صديق العمر
ب�س ��ام ف ��رج� ،أن �أق ��ف عن ��د تخ ��وم ه ��ذه
التجربة منذ بداياتها الأوىل الذاتية ،يف
ت�شابك وتوالج وتوا�شج و�إعجاب .رحلة
ات�سمت معاملها على الدوام ،بالتنقيب عن
و�سيلة �أ�سلوبية ناجعة.
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اقــــرأ
درو�س ال�سلطة

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "درو�س ال�س ��لطة" ت�ألي ��ف الرئي�س
الفرن�سي ال�سابق فران�س ��وا هوالند ،وترجمة ح�سني عمر ،وهو
عب ��ارة عن مذك ��رات فيها يتحدث الرئي�س ال�س ��ابق لفرن�س ��ا عن
جتربت ��ه كرئي� ��س ،وي�س ��تخل�ص الدرو�س والعرب منه ��ا ،منوها
بجمي ��ع العقبات وامل�ش ��اكل التي واجهته �س ��واء يف فرن�س ��ا �أو
خارجها ومتطرقا �إىل حياته اليومية واخلا�ص ��ة كذلك .و�أجاب
هوالند عرب كتابه عن عدة �أ�س ��ئلة كان الفرن�س ��يون يطرحونها
�آنذاك ،من بينها �أ�س ��باب عدم تر�ش ��حه لعهدة رئا�سية ثانية يف
 ،2017وتط ��رق �إىل �أه ��م الأخطاء التي ارتكبه ��ا خالل حكمه
لفرن�سا.

احتفاالت عيد النوروز يف �إقليم كرد�ستان تتحدى كورونا
رغم انت�شار وب ��اء كورونا بن�سختيه
امل�ستج ��دة واملتح ��ورة ،ف� ��إن لعي ��د
الن ��وروز القومي مكان ��ة خا�صة لدى
املواطن الك ��ردي ،لي�س يف كرد�ستان
العراق فق ��ط ،و�إمنا يف جميع �أماكن
وجودهم يف خمتلف �أجزاء العامل.
فالكرد ال يتوانون عن االحتفال بعيد
النوروز واالحتفاء به ،حتت خمتلف
الظ ��روف ،حي ��ث يت ��م �إ�شع ��ال النار
تعبريا عن انطالق االحتفاالت.
وتعق ��د املنا�سب ��ات اخلا�ص ��ة به ��ذا
العيد ،يف ال�ساحات العامة والقاعات
املغلق ��ة ،ويف كل م ��كان� ،إذ تغ ��دو
الأج ��واء النوروزي ��ة ه ��ي الطاغي ��ة
ح

ول العا

لم

بال منازع .ويعد ي ��وم النوروز رمزا
للحري ��ة واالنعت ��اق ،وب�ش ��ارة بزوغ
الربيع ،مبا يحمله من طاقة �إيجابية،
وم ��ا يرم ��ز ل ��ه م ��ن مع ��اين اخل�ي�ر
وال�سمو وال�صفاء والنقاء.
وحت ��ى يف �أحل ��ك الظ ��روف ،عندم ��ا
كان ��ت بع�ض الدول التي تقت�سم �إقليم
كرد�ست ��ان ،حتظ ��ر عي ��د الن ��وروز،
ومتن ��ع التجمعات العام ��ة واخلا�صة
ب ��ه ،كان يت ��م رغم ذل ��ك االحتف ��ال به
ب�شتى الطرق �سرا حتى يف جتمعات
�صغ�ي�رة ،يف املن ��ازل وامل ��زارع
اخلا�ص ��ة ،وغ�ي�ر ذل ��ك م ��ن �أ�ش ��كال
االحتف ��اء ،رغ ��م القم ��ع واملنع ،حتت
طائلة امل�ساءلة وال�سجن.
فهذا العيد واحلال هذه ،هو جزء
ال يتجز�أ من مفردات هوية الكرد
القومية وم ��ن تقاليدهم العريقة

وطقو�س ��ه هي من طبيعة الأ�شياء يف
كرد�ستان العراق.

ويف ه ��ذا الي ��وم يت ��م �إ�شه ��ار
الرموز الكردية ،من املالب�س

فنانون عرب يحتفلون بعيد الأم بفيديوهات و�صور عائلية

حر�ص الكثري من الفنانني العرب
ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ��ة �أم �ه��ات �ه��م مبنا�سبة
االحتفاالت ام�س بعيد الأم ،وذلك
م��ن خ�ل�ال ك �ل �م��ات وف �ي��دي��وه��ات
و�صور عبرّ وا فيها عن مدى حبهم
ّ
لهن .ون�شر املمثل امل�صري �أحمد
حلمي يف ح�سابه على في�سبوك
فيديو ،احتفا ًال بالأمهات ،ت�ضمن
تعليق ًا �صوتي ًا له ب�ش�أن ال�سيدات

ومدى كفاحهن وقدرتهن على تقلد
منا�صب عديدة.
وعرب "�إن�ستغرام" ن�شرت املغنية
امل �� �ص��ري��ة �أن� �غ ��ام ،م�ق�ط��ع فيديو
م ��ن �أغ �ن �ي �ت �ه��ا اجل� ��دي� ��دة ،يظهر
ف�ي��ه �أب �ن �ا�ؤه��ا ،وه��ي حت�م��ل ا�سم
"ودّوين عند �أمي" .كذلك ن�شرت
املمثلة �أينت عامر� ،صورة جتمعها
ب��وال��دت �ه��ا .و���ش��ارك��ت امل �ط��رب��ة

اللبنانية ال�ي���س��ا ،ف�ي��دي��و جممع
ملجموعة من ال�صور التي جتمعها
بوالدتها على ح�سابها الر�سمي
مب��وق��ع "تويرت" مبنا�سبة عيد
الأم ،ووجهت ر�سالة لوالدتها يف
عيد الأم ،قائلة" :لو قلت اي��ه ما
يف كالم بيعطيكي حقك!! بيكفيني
ب �ه��ذه احل �ي��اة ال���ص�ع�ب��ة وج ��ودك
ب �ح �ي��ات��ي ودم � ��ك ال��ل��ي بيم�شي

بعروقي" .وكتبت املغنية
اللبنانية مرييام فار�س على
�إن�ستغرام تعليق ًا على �صورة مع
ابنيها ،قائلة�" :أجمل �إح�سا�س
ب��ال��وج��ود ع�ي��د الأم" .ون���ش��رت
املمثلة امل�صرية منة ف�ضايل فيديو
يف �صفحتها ع�ل��ى في�سبوك،
وج �ه��ت م��ن خ�لال��ه التهنئة
�إىل وال ��دت� �ه ��ا .ب ��دوره ��ا،
ن���ش��رت امل�م�ث�ل��ة امل���ص��ري��ة
روجينا يف ح�سابها على
�إن�ستغرام �صورة لها وهي
تقبّل يد والدتها .و�شاركت
املمثلة ال�سورية كندة حنا
متابعيها على �إن�ستغرام
ب �� �ص��ورة جت�م��ع �أب �ن��اءه��ا
الثالثة بوالدتها.

والأزي ��اء الفولكلوري ��ة� ،إىل الطعام
وال�ش ��راب ،و�ص ��وال لكون ��ه عالم ��ة
فارق ��ة عل ��ى رف�ض الك ��رد لالن�صهار،
والتخل ��ي ع ��ن هويته ��م و�أر�ضه ��م،
و�إ�صراره ��م عل ��ى ني ��ل حريته ��م،
وحقوقهم.
وتب ��د�أ االحتف ��االت م ��ن م�س ��اء 20
�آذار ،ب�إيقاد �شع�ل�ات النار ال�ضخمة،
يف �ساح ��ات االحتف ��ال املركزية ،يف
خمتلف املدن والبلدات الكرد�ستانية
(وحت ��ى غ�ي�ر الكرد�ستاني ��ة ،مث ��ل
ا�سطنب ��ول) يف الع ��راق وتركي ��ا
و�إي ��ران و�سوري ��ا ،ويعقبه ��ا عق ��د
حلق ��ات الدبكة ،وغريها م ��ن �أن�شطة
وفعالي ��ات ،تعب�ي�را ع ��ن الف ��رح
والبهج ��ة بعي ��د الن ��وروز ،وبب�شائر
الربيع وجماله.
ويف ي ��وم � 21آذار ،وعل ��ى م ��دى

لورين تتوقف عن
الغناء ب�سبب �إ�صابتها
بفايرو�س كورونا
ا��ض�ط��رت املغنية ال�ع��امل�ي��ة "لورين لإل�غ��اء
ظهورها املقرر فى حفل مو�سيقي ليلة �أم�س
االول ال�سبت ( 20م��ار���س) ف��ى "Rupp
 "Arenaف��ى ليك�سينغتون وذل��ك بعد
�أن ث�ب�ت��ت �إ��ص��اب�ت�ه��ا ب �ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
" "19-COVIDالذي يهدد العامل ،وهو
اخلرب الذي ت�صدر عددا كبريا من املواقع
الفنية ال�شهرية و�أبرزها "بيلبورد".
و�أ� �ش��ار القائمون على احلفل �إىل �أن��ه قد
مت بيع  %15فقط من التذاكر كحد �أق�صى
م��ن �سعة امل �ك��ان ،ويتطلب م��ن احل�ضور
ارت ��داء قناع للوجه يف جميع الأوق ��ات،
واخل���ض��وع لفحو�صات درج��ة احل��رارة
وااللتزام بالتباعد االجتماعي يف جميع
�أنحاء املكان.
�أعلنت النجمة ال�شهرية عرب �صفحاتها
ع�ل��ى ال���س��و��ش�ي��ال م�ي��دي��ا�" :أنا حزينة
للغاية لأق ��ول �إن �ن��ي ل��ن �أح���ض��ر احلفل
يف ليك�سينغتون بكنتاكي الليلة ..لقد
ثبتت �إ�صابتي بفايرو�س COVID
ب� �الأم� �� ��س ..و�أن�� ��ا الآن يف احل�ج��ر
ال�صحي و�أ��س�ع��ى للتح�سن! يرجى
العلم �أن �ن��ي ال �أ�ستطيع االنتظار
للعودة لكن عندما يكون ذل��ك هو
�آمن لنا جميعا".

دببة يف �شوارع باري�س لتخفيف �إحباط كورونا
اكت�شف �صاحب مكتبة طريقة لإبقاء النا�س
يف باري�س ي�شعرون ب��ال��راح��ة والب�سمة
خ�ل�ال الأي � ��ام امل�ح�ب�ط��ة ل��وب��اء ف��اي��رو���س
كورونا� ..إنها دمى الدب العمالقة .يقر�ض
فيليب البوريل دمى احليوانات املح�شوة
كبرية احلجم منذ �أك�ت��وب��ر /ت�شرين �أول
 .2018منذ �أن �شل الوباء احلياة العامة يف
العا�صمة الفرن�سية العام املا�ضي� ،شوهدت
دببة بائع الكتب جال�سة يف حمطة للحافالت
ويف املتاجر لتذكري العمالء بقواعد التباعد

 ئاوات ح�سن �أمني
مدي ��ر عام دار الثقاف ��ة والن�شر الكردية
ئ ��اوات ح�س ��ن �أم�ي�ن ق ��دم التعزية اىل
عوائ ��ل �ضحايا جم ��زرة حلبچ ��ة .جاء
ذل ��ك خ�ل�ال الوقف ��ة اال�ستذكاري ��ة التي
�أقامته ��ا ال ��دار يف الذك ��رى الثالث ��ة

االجتماعي .قال البوريل" :ال ت�س�ألني ملاذا
فعلت ذل��ك يف امل�ق��ام الأول ،لكنني ق��ررت
�إق��را���ض الدببة يف كل مكان جلعل النا�س
يبت�سمون" .تقع مكتبة الب��وري��ل و"كهف
الدب" يف منطقة جوبلينز جنوبي باري�س.
تدفع دمى الدببة التي يبلغ طولها  2.5مرتا
النا�س �إىل التوقف والتحديق يف ده�شة.
وي �ح��اف��ظ م��ان��ح ال� ��دب ع �ل��ى ج��و غام�ض
لي�ضيف �إىل البهجة غري املتوقعة التي ت�أتي
مع مقابلة �إحدى لعبه ال�ضخمة املحبوبة.

خاص جداً ...

 علي عي�سى
امل�ص ��ور الفوتوغ ��رايف يقي ��م معر�ضه
الت�سع�ي�ن والذي يت�ضم ��ن عر�ض 150
�صورة فوتوغرافي ��ة ب�أحجام خمتلفة،
موثق ��ة ن�شاط ��ات وفعالي ��ات م�س ��رح
الر�شيد من ��ذ مطل ��ع الثمانينيات ،حتى
توقف ��ه عن العمل ،املعر� ��ض يقام �ضمن
حف ��ل افتت ��اح م�س ��رح الر�شي ��د ال ��ذي
تقيم ��ه دائرة ال�سينم ��ا وامل�سرح ،اليوم
االثنني ،وال ��ذي �سي�شهد تقدمي عدد من
الفعاليات الفنية ،يذكر �أن امل�صور علي
عي�سى قد ا�ستهل م�شواره االبداعي يف
منت�صف ال�سبعينيات ،واقام الع�شرات
من املعار�ض التي ار�شفت عرو�ض فرق
م�سرحية عراقية.

�أ�سب ��وع تقريب ��ا (ثم ��ة عطل ��ة ر�سمية
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،به ��ذه املنا�سبة
متت ��د لأي ��ام) ،تبد�أ رح�ل�ات النوروز
الربيعي ��ة املليوني ��ة ،حي ��ث يخ ��رج
�س ��كان مدن ب�أكمله ��ا ،الرتياد املناطق
ال�سياحية.
كما تكتظ �سه ��ول كرد�ستان وجبالها،
مبرت ��ادي الطبيع ��ة الكرد�ستاني ��ة
املحتفل�ي�ن يف �أح�ض ��ان تلك الطبيعة،
املكت�سية مع مقدم عيد النوروز ،حلة
ملونة باهية.
وبه ��ذه املنا�سب ��ة ،وجه ��ت �سف ��ارات
وقن�صليات العديد من دول العامل يف
العراق ويف �إقليم كرد�ستان ،التهاين
لل�شع ��ب الك ��ردي ،مث ��ل الوالي ��ات
املتحدة وبريطانيا وفرن�سا ،وال�صني
وهولن ��دا ،وم�ص ��ر والإم ��ارات
والت�شيك.

عندما دَخلت ال�سجن قبل �أربعني
عام ًا قالت "مل يبق يل من �سالح
يف حياتي �إال القلم� ،أدافع به
عن نف�سي ،عن حريتي وحرية
الإن�سان و�أعرب عن م�أ�ساة
الفقراء والن�ساء �َ ،".سخرت من
الف�ضائيات وخرافات براجمها،
وقررت يف حلظة �صدق �أن ال
تطيع �سوى عقلها ،و�أن ال تكتب
�إال ما ميليه عليها هذا العقل،
ت�سخر من ال�صحف التي متجد
امل�س�ؤول ،وتقول �إنها ت�صاب
بالغثيان عندما ترى وجه
�سيا�سي مزيف .نوال ال�سعداوي
التي رحلت عن عاملنا �أم�س بعد
حياة مليئة باملواقف وال�سجون
واخل�سارات واالنت�صارات،
وكنت �أنظر �إىل �صورها وهي
تبت�سم ب�شعرها الأبي�ض،
ف�أجدها مثل حكيمة قادمة من
زمن خمتلف ،تخ�شى على
جمتمعاتنا من �أفكار التع�صب
والتخلف ..عا�شت حياة �ضاجة
وماتت وال تزال تثري �ضجة
حيث انق�سمت مواقع التوا�صل
بني من ي�شيد مبواقفها اجلريئة
وال�شجاعة ،وبني من يتهمها
بالتربج واالحلاد  ،وامتلأت
�صفحات جماعة الأخوان
امل�سلمني بعبارة واحدة" :رحلت
�ألد �أعداء الإ�سالم" ،يف الوقت
الذي امتنعت هذه اجلماعة
ومعها جماعات دينية �أخرى من
و�صف ع�صابات داع�ش ب�أعداء
الإ�سالم ،فقطع الرقبة حالل،
واحرتام العقل حرام ،وقد قر�أت
تعليق ًا كوميدي ًا كتبه �أحد رواد
الفي�سبوك ي�شتمها فيه لأنها ال
تلب�س احلجاب ،وجربت �أن
�أدخل �صفحته لأتعرف على هذا
املواطن "النيبه" فوجدته وقد
و�ضع �صورة حنان الفتالوي
ت�شري بعالمة الن�صر ،فتذكرت
كيف كانت نوال ال�سعداوي
حتارب �أمية العقل ..كنت قبل
�أن �أنوي الكتابة عن نوال
ال�سعداوي قد قررت �أن �أخ�ص�ص
هذا العمود مل�شهد اعتقال �إبراهيم
ال�صميدعي الذي يفتقر الب�سط
حقوق االن�سان  ،وقبل �أن
يتهمني البع�ض ب�أنني �أدافع عن
ال�صميدعي  ،اقول انني يف هذا
املكان كتبت �أكرث من مقال عن
�إبراهيم ال�صميدعي ،وعن دفاعه
عن بع�ض ال�سا�سة الفا�سدين،
ول�ست يف وارد احلديث عن
املا�ضي ،لكني �أطرح �أكرث من
عالمة ا�ستفهام حني �أجد البع�ض
ي�صر على تطبيق قوانني جمل�س
قيادة الثورة ،و�إ�صدار ت�شريعات
ت�صادر حرية املواطن العراقي.
لعلها نكتة حني نقر�أ الئحة
االتهام التي وجهت لل�صميدعي
والتي يقول �أ�صحابها �إن
�إلقاء القب�ض عليه مت ب�سبب
تهجمه على م�ؤ�س�سات ر�سمية
 ،ومل يخربنا البيان  :هي هذه
امل�ؤ�س�سات؟ ،لكنه يحذرنا من
�أن م�ؤ�س�سات الدولة �أ�صبحت
"مقد�سة" ال ميكن للعبيد من
�أمثالنا االقرتاب منها ،لكن
ي�سمح "لل�سادة" �أن ي�شتموا هذه
امل�ؤ�س�سات وي�سخروا منها يف
الف�ضائيات.
�أيها ال�سادة �أ�صحاب كتاب
"احلفاظ على عفة م�ؤ�س�سات
الدولة" ،عليكم �أن تعرفوا �أن
هذه امل�ؤ�س�سات كانت وال تزال
تبث الي�أ�س يف نفو�س النا�س كي
يتخلوا عن دورهم يف �إ�صالح
هذه الدولة.
ماتت نوال ال�سعداوي لكن
كلماتها وكتاباتها �ستظل تنبهنا
�إىل ان العناد يف وجه الظلم
وحده الكفيل بتحرير الإن�سان.

رح��ي��ل ن����وال ال�����س��ع��داوي :ال��ك��ات��ب��ة وامل��ن��ا���ض��ل��ة يف ���س��ب��ي��ل ح��ري��ة امل����ر�أة

والثالث�ي�ن لفاجع ��ة حلبچ ��ة ال�شهيدة،
وقام ��ت ال ��دار بعر� ��ض فيل ��م وثائق ��ي
يحك ��ي ق�صة الدمار ال ��ذي طال املدينة،
وم�أ�س ��اة ومعان ��اة �أهله ��ا واملتمثل ��ة
بالآثار النف�سية واالجتماعية والبيئية
ال�سلبية لي�س للكرد وح�سب بل جلميع
العراقيني.
 عارف ال�ساعدي
ال�شاعر ومدي ��ر دار ال�ش� ��ؤون الثقافية
ا�ستقب ��ل وف ��د االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والك ّت ��اب يف الع ��راق حيث ت ��داول مع
الوفد �أبرز امل�شروعات التي من املمكن
ان تخ ��دم املثق ��ف لل�سم� � ّو بتط ّلعات ��ه
ومتطلباته.

رحلت ام�س ،الأح��د ،الكاتبة امل�صرية نوال
ال�سعداوي ( ،)2021 - 1931بعد �صراع مع
املر�ض ،تاركة وراءه��ا مدوّ نة ان�شغلت فيها
�أ�سا�س ًا بق�ضية امل��ر�أة ومن ورائها �إ�شكاليات
حقوق الإن�سان ب�شكل ع��ام ،وحرية التعبري
وامل�ساواة وتنظيم احلياة ال�سيا�سية.
ُول� ��دت ال��راح �ل��ة يف ك �ف��ر ط�ل�ح��ة مبحافظة
الدقهلية  27ت�شرين الأول عام  ،1931وقبل
�أن تربز ككاتبة در�ست وامتهنت الطب ،ولع ّل
ذلك قد م ّثل املرجعية الأ�سا�سية لكتاباتها الحق ًا
�سواء منها الأدبية مثل" :مذكرات يف �سجن
الن�ساء" ،و"الغائب" ،و"�سقوط الإمام"،
و"موت ال��رج��ل الوحيد على الأر�ض"� ،أو
الفكرية منها" :الأنثى هي الأ�صل" ،و"ق�ضايا
املر�أة امل�صرية ال�سيا�سية واجلن�سية" ،ويظ ّل

الطقس

�أ�شهرها كتاب "املر�أة واجلن�س".
املح�صلة ،ك�ت� َب��تْ ال���س�ع��داوي �أك�ث َ�ر من
يف
ّ
خم�سني عمال متنوِّ عا بني ال��رواي��ة والق�صة
وامل�سرحية وال���س�يرة ال��ذات�ي��ة ،وق��د عرفت
�أعمال كثرية منها طريقها �إىل العاملية بف�ضل
ترجمتها �إىل الإنكليزية خ�صو� ًصا وباتت
مت ّثل �أحد وجوه الن�سوية العاملية.
كما ح�صلت الكاتبة امل�صرية على الكثري من
اجل��وئ��ز �ضمن م�شوارها الأدب ��ي ،و�أك�ثره��ا
ك��ان تكرمي ًا لن�ضاالتها ،من �أب��رزه��ا "جائزة
ال���ش�م��ال واجلنوب" م��ن جمل�س �أوروب� ��ا،
وفازت بجائزة �إينانا الدولية من بلجيكا يف
 ،2005ويف عام  2012فازت بجائزة �شون
ماكربايد لل�سالم من املكتب الدويل لل�سالم يف
�سوي�سرا.

ب�سبب ج��ر�أة �أعمالها ،كانت ال�سعداوي من
ب�ين �أ�شهر الكاتبات ال�ع��رب�ي��ات ،ول�ك��ن هذه
ال�شهرة مل تكن تعني دائم ًا ترحيب ًا مبا تكتب
بل كانت يف منا�سبات عديدة عر�ضة لالنتقاد،

وكثري ًا ما اتهمت مبخالفة الأعراف والتقاليد
االجتماعية ،دون �أن يثنيها ذلك عن "ع�صيان"
م ��ا � �س � ّم �ت��ه دائ� �م� � ًا "املجتمع الذكوري".
وم��ن �أ�شهر الق�ضايا اجلدلية التي �أثارتها
ال�سعداوي ،كانت و�ضع امل��ر�أة يف الإ�سالم،
وحماربتها ظاهرة اخلتان للإناث.
وق �ب��ل وف��ات �ه��ا ب ��اي ��ام � �ش��ارك��ت ال��دك �ت��ورة
وال��روائ �ي��ة ن ��وال ال �� �س �ع��داوي ،جمهورها
ومتابعيها ب���ص��ورة لأح ��دث ظ�ه��ور لها بعد
�أ�شهر قليلة من بلوغها الت�سعني عاما ،معربة
ع��ن ر�ؤي�ت�ه��ا �أن�ه��ا متكنت م��ن االنت�صارعلى
احلياة وامل��وت ،ون�شرت ن��وال ال�سعداوي،
�صورة لها عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع
التوا�صل االجتماعي "تويرت" ،وكتبت يف
تعليقها عليها" :لقد انت�صرت على ك��ل من

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درجات احلرارة �سرتتفع ع ��ن معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

احل �ي��اة وامل� ��وت ..لأن �ن��ي مل �أع ��د �أرغ ��ب يف
العي�ش ،ومل �أعد �أخ�شى املوت".
و�أو�ضحت الدكتورة ن��وال ال�سعداوي ،يف
ت�صريحات �صحفية� ،أن العالقات يجب �أن
ت�ك��ون �إن���س��ان�ي��ة ،وح ��زين ي ��زداد كلما �أج��د
املجتمع بال �إن�سانية ،فعلى �سبيل املثال عندما
تعر�ضت للمر�ض مل ي�س�أل عني �أحد� ،إال القراء
ال��ذي��ن كتبت لهم كتبي ،وع�برت ع��ن حزنها
قائلة�" :أنا حزينة بكل ت�أكيد على م��ا نحن
و�صلنا له" ،فنحن ف��ى جمتمع ال يكتب عن
الأدباء �إال بعد رحيلهم.
رحلت ن��وال ال�سعداوي يف يوم له رمزيّته،
وه��و عيد الأم ،ه��ي ال�ت��ي نا�ضلت م��ن �أج��ل
ح �ق��وق امل � ��ر�أة و�أخ � ��ذ م��وق��ع ع� ��ادل ل �ه��ا يف
املجتمع.
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