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جريدة �سيا�سية يومية

حراك برلماني لتعديل الت�شريع

" 20دولة رف�ضت �إجراء االقرتاع
على �أرا�ضيها ..و 10طعون بقانون االنتخابات
 بغداد /حممد �صباح
ت�س ��تعد كتل برملانية خمتلفة الجراء تعديالت
عل ��ى اك�ث�ر م ��ن ع�ش ��رين م ��ادة يف قان ��ون
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة ،يف ح�ي�ن تنتظر كتل
واحزاب �سيا�س ��ية اخرى ا�س ��تكمال ت�ش ��كيل
املحكمة االحتادية لتقدمي ع�ش ��رة طعون على
القانون ذاته.
ومن بني هذه الطعون الغاء الدوائر املتعددة،
وبطاقة البايومرتية ،واقرتاع اخلارج ،ورفع
عقوبة القيد اجلنائي عن بع�ض ال�شخ�ص ��يات

وال�سماح لها بامل�شاركة يف االنتخابات.
ويب�ي�ن عماد يوحنا ،م�ست�ش ��ار رئي�س جمل�س
الن ��واب ل�ش� ��ؤون املكون ��ات يف ت�ص ��ريح
لـ(امل ��دى) ان "ق ��رار مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
بالغ ��اء ت�ص ��ويت اخل ��ارج من ��اف ال�ص ��ل
القانون النافذ الذي ي�س ��مح لعراقيي اخلارج
بامل�شاركة يف االقرتاع املقبل" ،مبينا ان "هذا
الق ��رار بحاجة �إىل تعدي ��ل قانون االنتخابات
الربملانية".
وعلل ��ت مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ق ��رار الغائها
اق�ت�راع املواطن�ي�ن املقيم�ي�ن يف اخل ��ارج

باالنتخاب ��ات الربملانية املبكرة �إىل �ص ��عوبة
ت�س ��جيل الناخب�ي�ن اخل ��ارج بالبايوم�ت�ري
(الكرتوني ��ا) خ�ل�ال الف�ت�رة املتبقي ��ة عل ��ى
انتهاء عملية الت�س ��جيل ،وهي  40يوما فقط،
وكذل ��ك اعت ��ذار وزارة اخلارجية ع ��ن �إجراء
االقرتاع يف ال�سفارات والقن�صليات العراقية
ال�ستحالة �إقامتها يف املرحلة الراهنة.
وي�ض ��يف �أن "هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الكت ��ل
واالح ��زاب ال�سيا�س ��ية ابدت اعرتا�ض ��ها على
ق ��رار مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات" ،مو�ض ��حا ان
"هذا القرار �س ��يحرم مليون ون�صف املليون

م�س ��يحي من حق االقرتاع يف �ش ��هر ت�ش ��رين
االول املقبل".
ويلفت يوحن ��ا �إىل �أنه "يف حال عدم معاجلة
ه ��ذه الثغ ��رة القانوني ��ة �س ��يحرم ب�ي�ن اربعة
�إىل خم�س ��ة مالي�ي�ن عراقي من امل�ش ��اركة يف
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املبك ��رة" ،مبين ��ا ان
"مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ب ��ررت جلوئها �إىل
ا�ص ��دار هذا القرار املفاجئ بان نحو ع�شرين
دولة �أو اكرث امتنعت عن فتح مراكز انتخابية
على ار�ضيها ب�سبب جائحة ووباء كورونا".
 التفا�صيل �ص2

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

�أغلب الأع�ضاء �أبدوا املوافقة على �إبقاء �سعر �صرف الدوالر

�أو�ساط �سيا�سية :عدم االتفاق �ساد
اجتماع اللجنة المالية والوزراء
ب�ش�أن الموازنة
 بغداد /املدى
تق ��ول �أو�س ��اط �سيا�س ��ية ان ع ��دم االتف ��اق طغى على
االجتم ��اع الذي عقد �أم�س بني احلكومة و�أع�ض ��اء يف
اللجنة املالية النيابية ب�ش�أن قانون املوازنة.
وك�ش ��ف النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب ب�ش�ي�ر
حداد ،الذي كان حا�ضرا يف االجتماع ان الأخري طرح
م�شكلتي رفع �سعر �صرف الدوالر واملوازنة.
وق ��ال ح ��داد يف م�ؤمتر �ص ��حفي ،تابعته (امل ��دى) �إن
"احلكوم ��ة و�أغلب �أع�ض ��اء اللجنة املالي ��ة مع �إبقاء

الكاظمي :م�ستمرون بفر�ض
هيبة الدولة وال مجال لأي
طرف �أن يكون خارجها
 متابعة /املدى
تلق ��ى رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي� ،أم�س ال�س ��بت ،ات�ص ��ال
هاتفيا من امللك عبد الله الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية.
وذك ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي لرئي�س جمل� ��س ال ��وزراء يف بيان تلقت ��ه (املدى)،
�أنه "جرى خالل االت�ص ��ال بح ��ث العالقات الثنائية بني البلدين ،ومناق�ش ��ة
الق�ض ��ايا وامللف ��ات ذات االهتم ��ام امل�ش�ت�رك ،ف�ض�ل�ا ع ��ن بحث �س ��بل تعزيز
التعاون بني بغداد وعمّان على خمتلف ال�صعد وامل�ستويات".
و�أكد اجلانبان "�أهمية انعقاد القمة الثالثية العراقية االردنية امل�صرية ،يف
وقت قري ��ب جدا ،والتطلع اىل تطوير عالقات التعاون مبا يحقق امل�ص ��الح
امل�ش�ت�ركة" .وقبل الالت�ص ��ال ،قال الكاظمي ،ان الأمة العربية "ممزقة" وان
التعاون االقت�صادي ميكن �أن يقلل من م�شاكل املنطقة.
و�أو�ضح الكاظمي يف حوار مع عدد من ال�صحفيني العرب ،انه "منذ ال�صغر
تربين ��ا على مفهوم الوحدة العربية ،ليتبني الحق ًا ان الأمة العربية ممزقة"،
م�ض ��يفا �أن "امل�صالح االقت�ص ��ادية كافية لإعادة ترتيب الأوراق ،والنهو�ض
بواقع ال�شعوب العربية".
وتابع" :اوروبا جنحت حني ف�ض ��لت امل�ص ��الح االقت�صادية على ال�صراعات
ال�سيا�س ��ية ،وهذا ما يجب اتباعه للنهو�ض بالبلدان العربية" .ولفت �إىل �أن
"م�صر ا�ستطاعت جتاوز املحنة االقت�صادية ،بظرف �سنتني ،لرنى اليوم �أن
م�صر متتلك عا�صمة ادارية جديدة".
 التفا�صيل �ص3

الفيل�سوف الكامريوين
(�آ�شيل مبيمبي):

لقد ّ
مت حتويل
�أج�سادنا اىل م�صدر
تهديد لنا

�أ�سعار املواد الغذائية يف اال�سواق تت�صاعد منذ �أيام  ...عد�سة  :حممود ر�ؤوف

نواب وخمت�صون يقرتحون تفعيل امل�شاريع
ال�صغرية ملواجهة الفقر
 بغداد /ح�سني حامت
يقرتح خمت�ص ��ون على احلكومة التوج ��ه نحو تفعيل
امل�ش ��اريع ال�ص ��غرية واملتو�س ��طة لتقليل ن�س ��بة الفقر
التي ت�ش ��كل الربع من �س ��كان العراق وتاليف امل�ش ��كلة
التي �سببها تغري �سعر ال�صرف للدوالر.
باملقابل قال نواب ان ال�س�ت�راتيجية االقت�ص ��ادية التي
طرحته ��ا احلكوم ��ة بعيدة امل ��دى يف حني ان ال�ش ��عب
يريد اجنازات �آنية.
وكان رئي� ��س الوزراء م�ص ��طفى الكاظمي قد قال خالل
حف ��ل تك ��رمي عوائ ��ل �ش ��هداء ال�ص ��حافة �إن حكومت ��ه

لطفية الدليمي تكتب:
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زويه فالدي�س
تر�سم �صورة
جديدة
لديرتي�ش
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ماذا لو تك ّلم
العامل لغة
واحدة ؟

�أثري ناظم اجلا�سور يكتب:

القوة ال�صلبة
والقوة الناعمة
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وا�سط تدعم "م�س�ؤول الت�سوية" و�سلطة املحافظ تنح�صر يف حميط ع�شريته

"جنحت يف طرح خطة للإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي لأول
مرة منذ ع ��ام  )..( 1970قللنا االعتماد على النفط يف
املوازنة التي قدم ��ت اىل جمل�س النواب ( )..واجتهنا
نح ��و تفعي ��ل القط ��اع اخلا� ��ص والزراعة وال�ص ��ناعة
والتج ��ارة واالعمار .يج ��ب ان نعطي الفر�ص ��ة لباقي
القطاعات".
وتقول ع�ض ��وة جلنة االقت�صاد واال�ستثمار الربملانية،
النائب ��ة انت�ص ��ار اجلب ��وري يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �إن
"�س�ت�راتيجات اال�ص�ل�اح دائما ما تكون بعيدة املدى
وبخطوات بطيئة يف حتقيق الهدف".
 التفا�صيل �ص4

حمافظ النجف ي�شكل "لوبي" معار�ض لالحتجاجات و"عا�صفة بابل"
ت�صل منازل  10نواب
 بغداد /متيم احل�سن
الت ��ف حمافظ النج ��ف ل�ؤي اليا�س ��ري ،وفق
ما يقوله نا�ش ��طون ،على احلراك ال�شعبي يف
املدينة لك�سب وقت اطول للبقاء يف املن�صب،
بينما ي�ض ��غط متظاه ��رو بابل عل ��ى النواب
لتحقي ��ق مطال ��ب خدمي ��ة واقال ��ة احلكوم ��ة
املحلية.
وكان ��ت النا�ص ��رية ق ��د افتتح ��ت موج ��ة

التظاه ��رات اجلدي ��دة �ض ��د االدارات املحلية
بعدما ا�س ��تطاعت ان ت�ض ��غط عل ��ى املحافظ
ناظ ��م الوائل ��ي ال ��ذي ا�س ��تقال يف �ش ��باط
املا�ض ��ي ،اال ان تن�ص ��يب حماف ��ظ بدي ��ل عنه
يواجه عراقيل ت�ضعها �أحزاب.
وت�س ��جل اغل ��ب املحافظ ��ات ارتفاع ��ا كب�ي�را
ملعدالت البطالة والفقر ،باال�ض ��افة اىل تدين
م�س ��توى اخلدمات ،كما يطال ��ب املتظاهرون
ب�ش ��كل دائ ��م بالك�ش ��ف ع ��ن قتل ��ة املحتج�ي�ن

يف تظاه ��رات ت�ش ��رين وحتمي ��ل املحافظني
م�س�ؤولية الت�سرت على الفاعلني.
وكانت تظاهرات خريف  2019قد ا�س ��تمرت
لنح ��و  6ا�ش ��هر و�أدت اىل اقالة حكومة عادل
عب ��د امله ��دي ،قب ��ل ان تنف ��ذ الدولة �سيا�س ��ة
االغالق لتفادي انت�شار وباء كورونا يف �آذار
.2020
ويقول علي ال�س ��نبلي ،وهو نا�ش ��ط بارز يف
النج ��ف ان "حماف ��ظ النجف ل�ؤي اليا�س ��ري

ا�س ��تغل االتهامات التي وجه ��ت للمتظاهرين
با�ستخدام و�سائل الت�صعيد يف التظاهرات"
لي�شكل حلقة �ضغط �ضدهم.
وكان متظاه ��رون يف النج ��ف ق ��د اغلق ��وا
طريقا رئي�سا داخل املدنية واحرقوا اطارات
ال�س ��يارات مطالب�ي�ن با�س ��تقالة احلكوم ��ة
املحلي ��ة ،فيم ��ا ردت حينه ��ا ق ��وات مكافح ��ة
ال�شغب ب�أ�سلوب عنيف.
 التفا�صيل �ص3

ال�ص��حة ت�س��جل �أك�ثر م��ن � 5آالف �إ�ص��ابة وتع��ول عل��ى اللق��اح
 بغداد /املدى
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�سعر ال�ص ��رف على و�ضعه احلايل" ،مبين ًا �أنه "�سيتم
عقد اجتماع مع حمافظ البنك املركزي و�سيتم ت�شكيل
جلن ��ة م�ش�ت�ركة م ��ن احلكوم ��ة والربمل ��ان للتباح ��ث
ب�ش� ��أن كيفي ��ة احلفاظ على ال�س ��عر م ��ن دون �أن ي�ؤثر
على �أو�ض ��اع ال�سوق" .و�أ�ض ��اف� ،أن "رئا�سة جمل�س
الن ��واب �س ��تعقد اجتماع� � ًا م ��ع الكتل الربملاني ��ة قبيل
انعقاد اجلل�س ��ة (املقرر لها اليوم) للتو�صل �إىل اتفاق
لتمرير املوازنة".
و�أكد ح ��داد "وجود �أط ��راف ت�س ��عى �إىل عرقلة �إقرار
م�ش ��روع القان ��ون و�أن يبقى العراق ب�ل�ا موازنة هذا
العام" .ويف وقت �سابق من يوم �أم�س� ،أعلنت الدائرة
الإعالمية ملجل� ��س النواب ،عقد اللجنة املالية النيابية
اجتماعه ��ا بح�ض ��ور �س ��بعة وزراء لو�ض ��ع اللم�س ��ات
الأخ�ي�رة مل�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة لل�س ��نة
املالي ��ة  .2021وذك ��رت الدائرة يف بي ��ان �أن "اللجنة
املالية تعقد اجتماع ًا لو�ض ��ع ال�ص ��ياغات النهائية على
م�شروع قانون املوازنة العامة االحتادية لعام ،2021
بح�ض ��ور وزراء كل من املالي ��ة ،والنفط ،والتخطيط،
والكهرباء ،والتجارة ،والإعمار والإ�سكان والبلديات
والأ�ش ��غال ،والعمل وال�ش� ��ؤون االجتماعية ،ورئي�س
جمل�س اخلدمة االحتادي".
 التفا�صيل �ص2

�أعلن ��ت وزارة ال�صحة� ،أم� ��س ال�سبت ،ت�سجيل
� 5062إ�صاب ��ة جدي ��دة بفايرو� ��س كورون ��ا
يف الب�ل�اد خ�ل�ال الـ� 24ساع ��ة املا�ضي ��ة مقارنة
بـ� 6490إ�صابة يوم اجلمعة.
وقالت ال ��وزارة يف بيان املوق ��ف الوبائي �إنها
�سجل ��ت � 5062إ�صابة جدي ��دة بالفايرو�س �إىل
جانب  4368حالة �شفاء و 20وفاة.
وبهذا يرتفع العدد الكلي للإ�ص ��ابات بفايرو�س
كورونا يف العراق �إىل � 827157إ�ص ��ابة بينها
� 741115شفاء و 14177وفاة.
بالتزام ��ن م ��ع ذلك� ،أعلن وزير ال�ص ��حة ح�س ��ن
التميم ��ي ،بدء عملي ��ة تطعيم املواطن�ي�ن بلقاح
"ا�سرتازنيكا" ،باملراكز ال�صحية يف العا�صمة
بغ ��داد ،واملحافظات ،بعد ت�س ��لم الدفعة الأوىل

م ��ن اللق ��اح اخلمي� ��س املا�ض ��ي� ،ض ��من مرف ��ق
كوفاك�س مبق ��دار � 336ألف جرع ��ة بعد جتهيز

املبالغ املالية الالزمة لتوفريه.
وب�ش� ��أن �آلية تلقي املواطنني للقاح دعا الوزير،

امل�ش ��مولني به �إىل الت�س ��جيل من خالل املن�ص ��ة
الألكرتوني ��ة لتثبي ��ت معلوماته ��م اخلا�ص ��ة،
وبعده ��ا يت ��م �إر�س ��ال ر�س ��الة ع�ب�ر هواتفه ��م
لإ�شعارهم بزمان ومكان تلقي اللقاح مع منحهم
هوي ��ة خا�ص ��ة بت�س� � ّلمه كجرع ��ة �أوىل وتثبيت
موعد �آخر لت�سلم اجلرعة الثانية .ويف ال�سياق
�أ�ش ��ار التميم ��ي �إىل �أن هناك دفع ��ات �أخرى من
اللقاحات �ست�ص ��ل تباع ًا خالل الأ�سابيع القليلة
املقبلة من تعاقدات ال ��وزارة البالغة  20مليون
جرع ��ة ع ��ن طري ��ق مرف ��ق كوفاك�س و�ش ��ركتي
�س ��ينوفارم ال�صينية وفايزر الأمريكية ،و�سيتم
توزيعه ��ا ب�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات والدوائر ال�ص ��حية
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات و�إقلي ��م كرد�س ��تان
ب�ش ��كل عادل وجمان ًا ب�ي�ن املواطنني من الفئات
امل�ستهدفة واعتبار ًا من ال�سبت.
اىل ذلك قالت وزارة ال�ص ��حة يف بيان منف�ص ��ل

تلقته (املدى) ان "�س ��بب زيادة �أعداد الإ�صابات
يف البالد يع ��ود �إىل عدم االلت ��زام بالإجراءات
الوقائي ��ة والتلك� ��ؤ يف تطبيق احلظر ال�ص ��حي
ال�ش ��امل ب�س ��بب التبعات االقت�ص ��ادية والعبء
املعي�ش ��ي عل ��ى ا�ص ��حاب الدخ ��ل املح ��دود مما
ي�ؤدي اىل �ص ��عوبة ال�س ��يطرة على ه ��ذا الوباء
و�ضعف تطبيق تلك الإجراءات".
و�ش ��ددت الوزارة على �أهمي ��ة اللقاحات والتي
تعترب ال�س ��بيل الأق�ص ��ر لل�س ��يطرة على الوباء
حي ��ث "حتمي الإن�س ��ان م ��ن الإ�ص ��ابة باملر�ض
بن�س ��بة ت�ت�راوح ب�ي�ن  ٪ 95-70يف خمتل ��ف
اللقاح ��ات املق ��رة عاملي ��ا ولكنها متنع اال�ص ��ابة
ال�ش ��ديدة بن�س ��بة  ٪100وحتم ��ي م ��ن خط ��ر
الوف ��اة ،وكذل ��ك ن�ش�ي�ر اىل م�أموني ��ة و�س�ل�امة
اللقاح ��ات وفعاليته ��ا كونه ��ا مقرة م ��ن منظمة
ال�صحة العاملية والهيئات العلمية الدولية".
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" 20دولة رف�ضت �إجراء االنتخابات على �أرا�ضيها
و 10طعون تنتظر القانون

 بغداد /محمد �صباح

ت�ستعد كتل برلمانية
مختلفة الجراء تعديالت
على اكثر من ع�شرين مادة
في قانون االنتخابات
البرلمانية ،في حين تنتظر
كتل واحزاب �سيا�سية اخرى
ا�ستكمال ت�شكيل المحكمة
االتحادية لتقديم ع�شرة
طعون على القانون ذاته.
ومن بين هذه الطعون الغاء
الدوائر المتعددة ،وبطاقة
البايومترية ،واقتراع
الخارج ،ورفع عقوبة
القيد الجنائي عن بع�ض
ال�شخ�صيات وال�سماح لها
بالم�شاركة في االنتخابات.

عراقية تديل ب�صوتها يف احد املراكز االوروبية ..ار�شيف
ع�شرون دولة تعتر�ض
ويبين عماد يوحنا ،م�ست�شار رئي�س مجل�س
الن ��واب ل�ش� ��ؤون المكون ��ات ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) ان "ق ��رار مفو�ضي ��ة االنتخابات
بالغ ��اء ت�صوي ��ت الخ ��ارج من ��اف ال�ص ��ل
القانون النافذ الذي ي�سمح لعراقيي الخارج
بالم�شارك ��ة ف ��ي االقت ��راع المقب ��ل" ،مبين ��ا
ان "ه ��ذا الق ��رار بحاجة �إلى تعدي ��ل قانون
االنتخابات البرلمانية".
وعلل ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ق ��رار
الغائه ��ا اقت ��راع المواطني ��ن المقيمي ��ن في
الخ ��ارج باالنتخاب ��ات البرلماني ��ة المبكرة
�إل ��ى �صعوب ��ة ت�سجي ��ل الناخبي ��ن الخ ��ارج
بالبايومت ��ري (الكتروني ��ا) خ�ل�ال الفت ��رة

المتبقي ��ة عل ��ى انته ��اء عملي ��ة الت�سجي ��ل،
وه ��ي  40يوما فقط ،وكذل ��ك اعتذار وزارة
الخارجية عن �إجراء االقتراع في ال�سفارات
والقن�صليات العراقية ال�ستحالة �إقامتها في
المرحلة الراهنة.
وي�ضي ��ف �أن "هن ��اك الكثي ��ر م ��ن الكت ��ل
واالح ��زاب ال�سيا�سي ��ة اب ��دت اعترا�ضه ��ا
على قرار مفو�ضي ��ة االنتخابات" ،مو�ضحا
ان "ه ��ذا الق ��رار �سيح ��رم ملي ��ون ون�ص ��ف
الملي ��ون م�سيحي من حق االقتراع في �شهر
ت�شرين االول المقبل".
ويلفت يوحنا �إلى �أنه "في حال عدم معالجة
ه ��ذه الثغ ��رة القانونية �سيح ��رم بين اربعة
�إل ��ى خم�س ��ة ماليي ��ن عراقي م ��ن الم�شاركة

في االنتخابات البرلماني ��ة المبكرة" ،مبينا
ان "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ب ��ررت لجوئه ��ا
�إل ��ى ا�صدار ه ��ذا القرار المفاج ��ئ بان نحو
ع�شري ��ن دول ��ة �أو اكث ��ر امتنع ��ت ع ��ن فت ��ح
مراكز انتخابية على ار�ضيها ب�سبب جائحة
ووباء كورونا".
توجه برلماني لتعديل
القانون
ويبي ��ن النائ ��ب ال�ساب ��ق ان "هن ��اك توجها
برلماني ��ا لتعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة خالل الفت ��رات المقبلة" ،م�ؤكدا
عل ��ى ان هناك العديد م ��ن النواب ينتظرون
اكم ��ال ت�شكي ��ل المحكمة االتحادي ��ة لتقديم

ع�شرة طعون على قانون االقتراع".
و�أرج� ��أت الحكوم ��ة اج ��راء االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة ال ��ى  10ت�شري ��ن الأول ،2021
بعد اقت ��راح المفو�ضية ت�أجي ��ل االنتخابات
البرلماني ��ة م ��ن اج ��ل "ا�ستكم ��ال النواحي
الفنية لت�سجيل الأحزاب ال�سيا�سية وتوزيع
البطاق ��ات االنتخابي ��ة وت�أمي ��ن الرقاب ��ة
الدولية".
ويبين الم�ست�شار البرلمان ��ي �أن "الحكومة
لديه ��ا مالحظاته ��ا عل ��ى تعدي ��ل قان ��ون
االنتخابات البرلمانية ،لكن هناك تخوفا من
فتح الباب امام تعديل القانون مما قد ي�ؤدي
�إل ��ى ت�أخي ��ر اج ��راء االنتخاب ��ات" ،م�شي ��را
�إل ��ى �أن بع�ض الفقرات لي�س له ��ا تاثير على

التح�ضي ��رات االنتخابي ��ة ،وبالتال ��ي ممكن
تعديله ��ا داخل البرلم ��ان قبل �شه ��ر ت�شرين
االول المقبل".
وخ ّي ��ر قان ��ون االنتخاب ��ات البرلماني ��ة
المبك ��رة ،الناخ ��ب بالت�صوي ��ت بالبطاقتين
البايومترية (الذكية)� ،أو االلكترونية الأمر
ال ��ذي رف�ضت ��ه كت ��ل عدي ��دة داخ ��ل مجل�س
الن ��واب واعتبرته باب ًا من �أب ��واب التزوير
في االنتخابات.
وي�شي ��ر يوحن ��ا �إل ��ى �أن "م ��ن بي ��ن الم ��واد
المقترح ��ة للتعدي ��ل مو�ض ��وع اعتم ��اد
بطاق ��ة البايومترية والبطاق ��ة االلكترونية
و�ض ��رورة اعتم ��اد احدهم ��ا" ،م�ضيف ��ا ان
"هناك ع�شرين فقرة في قانون االنتخابات

تحتاج �إلى تعديالت من قبل البرلمان".
طعون في القانون
ويتاب ��ع �أن "هن ��اك كت�ل�ا �سيا�سي ��ة تنتظ ��ر
ا�ستكم ��ال قان ��ون المحكم ��ة االتحادية من
اجل تقدي ��م قرابة ع�شرة طعون �ضد قانون
االنتخابات م ��ن بينها الدوائ ��ر االنتخابية
وتوزيعه ��ا داخ ��ل كل محافظ ��ة والتداخ ��ل
بي ��ن االق�ضي ��ة والدوائ ��ر االنتخابي ��ة،
والبايومت ��ري ،والغ ��اء اقت ��راع الخ ��ارج،
والت�صوي ��ت الخا�ص ،ورفع القيد الجنائي
لل�سماح لبع�ض ال�شخ�صيات بالم�شاركة في
االنتخابات".
و�أعل ��ن مجل� ��س الق�ضاء الأعل ��ى ،اال�سبوع

الما�ضي ،اختيار الت�شكيل الجديد للمحكمة
االتحادي ��ة العلي ��ا .وقال انه �سيت ��م ار�سال
االع�ض ��اء الج ��دد ال ��ى رئا�س ��ة الجمهورية
لإ�صدار مر�سوم التعيين.
وي�ؤكد م�ست�ش ��ار رئي�س مجل�س النواب �أن
"اداء �أع�ضاء المحكم ��ة االتحادية اليمين
ام ��ام رئي� ��س الجمهورية و�سيك ��ون خالل
فت ��رة الخم�س ��ة ع�شر يوما المقبل ��ة �أي بعد
ن�شر قانون تعدي ��ل المحكمة االتحادية في
جريدة الوقائع".
من جهت ��ه يو�ضح رحي ��م الدراجي ،النائب
ال�ساب ��ق في مجل�س الن ��واب ان "مو�ضوع
تعديل قانون االنتخاب ��ات تجري مناق�شته
داخ ��ل مكتب رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء منذ
ثالث ��ة ا�شه ��ر تقريب ��ا" ،م�ؤك ��دا "وج ��ود
محاولة لتعديل القانون" .في �شهر ت�شرين
الثان ��ي ك�ش ��ف ح�سين الهن ��داوي م�ست�شار
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء لـ(الم ��دى) �أن
الحكوم ��ة تقت ��رح تقدي ��م  15مقترحا ،على
قانون االنتخابات من بينها �إلغاء االقتراع
ف ��ي الم�ست�شفي ��ات وال�سج ��ون ،واالقتراع
في خارج العراق.
وي�ضي ��ف الدراج ��ي �أن "الغ ��اء ت�صوي ��ت
الخ ��ارج يتطل ��ب تعدي�ل�ا ف ��ي قان ��ون
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة" ،م�ست ��دركا "لكن
هن ��اك فقرة في القان ��ون �سمحت لمفو�ضية
االنتخاب ��ات با�صدار التعليم ��ات واللوائح
لتنفيذ قانون االنتخابات".
ويلف ��ت �إل ��ى �أن "هن ��اك م�شكلة ف ��ي تعديل
القان ��ون وم�شكل ��ة حقيقي ��ة تتمث ��ل في ان
تحدي ��د موعد االنتخابات م ��ن قبل مجل�س
ال ��وزراء يع ��د مخالف ��ا للد�ست ��ور ،النه من
�صالحي ��ات رئي� ��س الجمهوري ��ة عل ��ى ان
ي�سبق ��ه ح ��ل البرلمان خالل �ستي ��ن يوما"،
متوقع ��ا ان "هن ��اك طعون ��ا �ستق ��دم عل ��ى
قان ��ون االنتخاب ��ات ف ��ي ح ��ال االنتهاء من
ت�شكيله ��ا (االتحادي ��ة) خ�ل�ال الفت ��رات
المقبلة".
وي ��رى النائ ��ب ال�ساب ��ق ان ��ه "ب�سبب هذه
اال�شكالي ��ة القانوني ��ة بي ��ن �صالحي ��ات
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء والجمهوري ��ة ال
توجد مواعي ��د حقيقية الجراء االنتخابات
البرلماني ��ة المقبل ��ة" ،مو�ضح ��ا ان "هناك
�آلية محددة وخا�صة ر�سمها الد�ستور".

�أغلب الأع�ضاء �أبدوا الموافقة وممثل دولة القانون اعتر�ض

تكتيك جديد جلهاز
مكافحة الإرهاب يف تعقب �أو�ساط �سيا�سية :عدم االتفاق �ساد اجتماع اللجنة املالية والوزراء ب�ش�أن املوازنة و�سعر ال�صرف
عنا�صر داع�ش
 بغداد /املدى

 بغداد /املدى
ك�ش ��ف جهاز مكافح ��ة الإرهاب ،ام� ��س ال�سبت ،عن الأ�سل ��وب التكتيكي
ال ��ذي ي�ستخدم ��ه يف مالحقة بقاي ��ا خاليا تنظيم داع� ��ش ،وفقا ملا ذكرت
وكالة الأنباء الر�سمية.
وقال املتحدث با�س ��م اجلهاز �صباح النعمان �إن "عملية (الأ�سد املت�أهب)
الت ��ي ا�ستم ��رت �أ�سبوع�ي�ن" الت ��ي ا�ستهدف ��ت "بقاي ��ا ع�صاب ��ات داع�ش
الإرهابي ��ة يف �سل�سل ��ة جبال خمم ��ور جنوب املو�صل �شه ��دت ا�ستخدام
�أ�سلوب تكتيكي جديد يتبع لأول مرة من قوات اجلهاز".
و�أو�ضح �أن "الأ�سلوب التكتيكي اعتمد �أو ًال على املعلومات اال�ستخبارية
التي مت جمعها وفق جهود كبرية قبل انطالق العملية ومن ثم ا�ستدراج
العنا�صر الإرهابية �إىل هذه املنطقة ليتم ا�ستهدافها بال�ضربات اجلوية،
ف�ض ًال عن ال�سيطرة على جميع الطرق امل�ؤدية اىل املنطقة".
و�أ�ض ��اف" :الأ�سل ��وب اعتمد �أي�ض ًا عل ��ى ا�ستهداف العنا�ص ��ر الإرهابية
التي تهرب من ال�ضربات اجلوية بوا�سطة قنا�صي اجلهاز".
وتاب ��ع �أن "ه ��ذا الأ�سلوب يتنا�سب م ��ع طبيعة املنطق ��ة والعدو ،والذي
اعتم ��د عل ��ى ن�ش ��ر فرقة م ��ن القنا�صني يف حمي ��ط املنطقة الت ��ي �شهدت
العمليات".
ولف ��ت �إىل �أن الأ�ساليب املتنوعة التي يتبعه ��ا اجلهاز "تفاجئ" عنا�صر
داع�ش ،لأنها �أ�ساليب خمتلفة من عملية �إىل �أخرى على حد قوله.
و�أك ��د النعم ��ان "وجود تن�سيق ع ��ال جد ًا خالل ه ��ذه العملية مع طريان
اجلي�ش والقوة اجلوية وطريان التحالف الدويل".
اىل ذلك ،نفذت قيادة عمليات �سامراء يف العراق� ،أم�س ال�سبت ،عمليات
ا�ستباقية �ضد بقايا تنظيم داع�ش الإرهابي يف عدد من املناطق.
وق ��ال قائد عملي ��ات �سامراء ،اللواء الركن علي مثج ��ل خلف املالكي� :إن
"القوات الأمنية نفذت عمليات ا�ستباقية ودوريات وكمائن بهدف منع
الع�صاب ��ات الإرهابي ��ة من االحت ��كاك باملواطنني وع ��دم �إعطائهم فر�صة
بافتعال امل�شكالت".
و�أك ��د املالك ��ي وج ��ود تع ��اون م�شرتك ب�ي�ن الأجه ��زة الأمني ��ة واحل�شد
ال�شعبي يف حمور �سامراء واحل�شد الع�شائري وال�شرطة االحتادية من
خالل الواجبات امل�شرتكة لكافة القطعات.

تق ��ول �أو�س ��اط �سيا�سية ان ع ��دم االتفاق
طغ ��ى على االجتماع ال ��ذي عقد �أم�س بني
احلكوم ��ة و�أع�ض ��اء يف اللجن ��ة املالي ��ة
النيابية ب�ش�أن قانون املوازنة.
وك�ش ��ف النائ ��ب الث ��اين لرئي� ��س جمل�س
الن ��واب ب�شري ح ��داد ،ال ��ذي كان حا�ضرا
يف االجتم ��اع ان الأخ�ي�ر ط ��رح م�شكلتي
رفع �سعر �صرف الدوالر واملوازنة.
وق ��ال ح ��داد يف م�ؤمتر �صحف ��ي ،تابعته
(امل ��دى) �إن "احلكوم ��ة و�أغل ��ب �أع�ض ��اء
اللجنة املالية مع �إبقاء �سعر ال�صرف على
و�ضع ��ه احل ��ايل" ،مبين ًا �أن ��ه "�سيتم عقد
اجتماع مع حمافظ البنك املركزي و�سيتم
ت�شكي ��ل جلن ��ة م�شرتك ��ة م ��ن احلكوم ��ة
والربمل ��ان للتباحث ب�ش� ��أن كيفية احلفاظ
على ال�سعر من دون �أن ي�ؤثر على �أو�ضاع
ال�سوق".
و�أ�ض ��اف� ،أن "رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
�ستعق ��د اجتماع� � ًا م ��ع الكت ��ل الربملاني ��ة
قبي ��ل انعق ��اد اجلل�سة (املقرر له ��ا اليوم)
للتو�صل �إىل اتفاق لتمرير املوازنة".
و�أك ��د حداد "وج ��ود �أط ��راف ت�سعى �إىل
عرقل ��ة �إقرار م�ش ��روع القانون و�أن يبقى
العراق بال موازنة هذا العام".
ويف وق ��ت �ساب ��ق من يوم �أم� ��س� ،أعلنت
الدائ ��رة الإعالمي ��ة ملجل� ��س الن ��واب،
عق ��د اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة اجتماعه ��ا
بح�ضور �سبع ��ة وزراء لو�ض ��ع اللم�سات
الأخ�ي�رة مل�شروع قان ��ون املوازنة العامة
لل�سنة املالي ��ة  .2021وذكرت الدائرة يف
بي ��ان �أن "اللجن ��ة املالي ��ة تعق ��د اجتماع ًا
لو�ضع ال�صياغ ��ات النهائية على م�شروع
قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة االحتادي ��ة لعام
 ،2021بح�ض ��ور وزراء كل م ��ن املالي ��ة،
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والنف ��ط ،والتخطي ��ط ،والكهرب ��اء،
والتج ��ارة ،والإعم ��ار والإ�س ��كان
والبلديات والأ�شغال ،والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة ،ورئي� ��س جمل� ��س اخلدم ��ة
االحتادي".
بدوره� ،أكد ع�ضو جمل� ��س النواب ،عامر
الفاي ��ز� ،أم� ��س ال�سب ��ت� ،أن الكث�ي�ر م ��ن
�أع�ضاء جمل�س النواب ،ا�شرتطوا توزيع
ن�سخ م ��ن م�ش ��روع قان ��ون املوازنة على
الن ��واب قبل دخول قاعة الربملان من �أجل
االطالع عليها.
وقال الفايز �إن "هناك جملة من اخلالفات
حول م�ش ��روع قان ��ون املوازنة مل حت�سم
حت ��ى الآن� ،أبرزه ��ا ما يتعل ��ق باملادة 11
م ��ن امل�ش ��روع اخلا�ص ��ة بح�ص ��ة �إقلي ��م
كرد�ستان".
و�أ�ض ��اف �أن "النق ��اط اخلالفي ��ة الأخرى
تتعل ��ق بح�ص ��ة املحافظ ��ة بالإ�ضافة �إىل
�سعر �صرف الدوالر �أمام الدينار العراقي
وكذل ��ك �سعر برمي ��ل النف ��ط" ،م�ؤكدا �أن
"ه ��ذه النق ��اط اخلالفية مل يت ��م االتفاق

عليها حتى الآن".
وب�ي�ن �أن "الكث�ي�ر من الن ��واب ا�شرتطوا
توزيع ن�سخ ��ة من م�ش ��روع القانون قبل
الدخ ��ول �إىل قاع ��ة الربمل ��ان للت�صوي ��ت
عل ��ى املوازنة" .و�أدرج ��ت رئا�سة جمل�س
الن ��واب ،على ج ��دول �أعم ��ال جل�سة يوم
غد الأحد ،الت�صويت على م�شروع قانون
املوازنة العامة لل�سنة املالية .2021
بدوره ��ا ،اك ��دت كتل ��ة دول ��ة القان ��ون
النيابي ��ة� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،وقوفه ��ا م ��ع
املواطن�ي�ن الذي ��ن ت�ض ��رروا م ��ن اج ��راء
احلكوم ��ة برفع �سعر �ص ��رف الدوالر اىل
 145الف دينار.
وقال ��ت الكتلة يف بي ��ان ان "هذا االجراء
ال ��ذي احلق ا�ض ��رارا فادح ��ة باملواطنني
يحت ��م عل ��ى احلكوم ��ة مراجع ��ة قراره ��ا
وت�صحيح ��ه مب ��ا يكف ��ل العي� ��ش الك ��رمي
للمواطن�ي�ن خ�صو�ص ��ا م ��ع اج ��راءات
احلظ ��ر ال�صح ��ي الت ��ي قل�ص ��ت فر� ��ص
احل�ص ��ول على القوت اليوم ��ي للمواطن
م ��ع ارتف ��اع ا�سع ��ار احلاج ��ات وال�سل ��ع

اال�سا�سية الغذائية والدوائية" .وبح�سب
البي ��ان ،رف� ��ض ممثل كتلة دول ��ة القانون
النيابي ��ة يف اللجن ��ة املالي ��ة النائ ��ب عبد
الهادي ال�سع ��داوي� ،سعر �صرف الدوالر
املح ��دد يف موازن ��ة الع ��راق االحتادي ��ة
ل�سنة  ٢٠٢١يف اجتماع ر�سمي بح�ضور
وزي ��ر املالي ��ة وع ��دد �آخ ��ر من ال ��وزراء.
وا�ض ��اف" :ندع ��و الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة يف
الربمل ��ان اىل وقف ��ة ج ��ادة للوق ��وف اىل
جان ��ب املواطنني وحمايتهم من ال�سيا�سة
االقت�صادي ��ة اجلائ ��رة الت ��ي انتهجته ��ا
وزارة املالي ��ة والبن ��ك املرك ��زي ،والعمل
عل ��ى اع ��ادة �سعر ال�ص ��رف اىل  119الف
ويف اف�ض ��ل االح ��وال اىل  130ال ��ف
للتقلي ��ل قدر االم ��كان من اال�ض ��رار التي
احلقت باملواطنني".
اىل ذل ��ك ،دان ��ت كتلة �صادق ��ون النيابية،
ام� ��س ال�سب ��ت ،عملي ��ات املجامل ��ة
وامل�ساومة التي جتري يف فقرات ومواد
املوازنة.
وق ��ال النائب ع ��ن الكتلة ح�س ��ن �سامل يف

�سل�سلة تغري ��دات على من�ص ��ة (تويرت):
"ندي ��ن ون�ستنك ��ر عملي ��ات املجامل ��ة
وامل�ساومة التي جتري يف فقرات ومواد
املوازنة م ��ن خالل ا�ضافة فق ��رة املغيبني
�ضم ��ن مواد املوازن ��ة" ،مبينا ان "ا�ضافة
فق ��رة املغيبني يف املوازن ��ة خاطئة وهي
انته ��اك للعدال ��ة وظل ��م لدم ��اء ال�شه ��داء
وامل�ضح�ي�ن" .وا�ض ��اف ان "اعتب ��ار
املغيب�ي�ن �شه ��داء فيه جمامل ��ة وتناغم مع
الدواع� ��ش واالرهابي�ي�ن" ،م�ش�ي�را اىل
ان "ال�شه ��داء هم من دافع ��وا عن حيا�ض
الوط ��ن ولي�س كل مغيب �شهي ��د" .وتابع
ان "بع� ��ض الت�سريبات ت�ش�ي�ر �إىل و�ضع
االرهابيني والدواع� ��ش وعوائلهم �ضمن
ه ��ذه الفق ��رة ،وبع�ض الهارب�ي�ن من وجه
العدالة لك ��ي تتم معاملته ��م ك�شهداء على
ح�س ��اب الذي ��ن قدموا دماءه ��م الجل دفع
االرهاب وحف ��ظ الوطن" ،الفتا اىل "اننا
نرف�ض رف�ض ��ا قاطعا ا�ضافة ه ��ذه الفقرة
يف املوازن ��ة والت ��ي فيه ��ا ا�س ��اءة بالغ ��ة
لدماء ال�شهداء".

م�ست�شار حكومي� :إقرار املوازنة �سيقلل من معدالت الفقر
 بغداد /املدى
�أك ��د مظه ��ر حمم ��د �صال ��ح ،امل�ست�ش ��ار
االقت�ص ��ادي لرئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء،
م�صطف ��ى الكاظم ��ي� ،أن �إق ��رار م�ش ��روع
قان ��ون املوازنة االحتادي ��ة للعام احلايل،
�سيقلل ن�سب ��ة الفقر يف العراق ،فيما �أ�شار
�إىل �أن ت�أخريه ��ا �إىل الآن ،يعن ��ي خ�سارة
 25يف املئة من الر�ؤية املالية لل�سنة .وقال
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�صال ��ح يف ت�صريح �صحف ��ي �إنه "يُفرت�ض
باملوازن ��ة العام ��ة �أنْ حتت ��وي على برامج
للفق ��راء ،ومنها حت�سني مف ��ردات البطاقة
التموين َّية من حيث ازدياد الكم َّية وتنظيم
توزيعه ��ا" ،مبين� � ًا �أنَّ "هن ��اك �إ�ص ��رار ًا
حكومي ًا عل ��ى مو�ضوع البطاقة التموين َّية
ملعاجلة الفقر والت�صدي له".
و�أ�ض ��اف� ،أنَّ "احل ��ل لتقلي ��ل ن�سب ��ة الفقر
يكم ��ن ب�إق ��رار املوازن ��ة ،لأ َّنه ��ا حتت ��وي
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على برام ��ج كثرية ،منها ت�شغي ��ل ال�شباب
وا�ستثمارات جديدة وغريها".
و�أو�ضح� ،أن "البطال ��ة �أ�سا�س الفقر ،لذلك
البد من �إقرار املوازنة كونها حتتوي على
ن�شاطات وبرامج تخ�ص االقت�صاد" ،مبيّن ًا
�أنَّ "�إق ��رار املوازنة �سي�سف ��ر عن ا�ستقرار
ال�سوق وتنظيم الأعم ��ال والتجارة ،لأ َّنها
خطة مال َّي ��ة ل�سنة كامل ��ة" .و�أعرب �صالح
عن �أ�سف ��ه "النق�ضاء الف�ص ��ل الأول لل�سنة

�سكرتري التحرير الفني
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ومل ُتق� � ّر املوازن ��ة ،م ��ا يعني خ�س ��ارة 25
باملئ ��ة من الر�ؤ َّي ��ة املال َّية لل�سن ��ة" ،م�شري ًا
�إىل �أن "ت� ّأخر �إق ��رار املوازنة يعني تعطل
الربام ��ج وق ��رارات ال�س ��وق والأف ��راد
�أي�ض ًا".
وبينَّ �صالح �أنَّ "الو�ضع االقت�صادي العام
للبلد جيد برغ ��م وجود ارتف ��اع بالأ�سعار
لبع�ض امل ��واد ،ولكن ب�شكل ع ��ام مل يدخل
البلد يف الت�ضخم بعد".
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وا�سط تدعم "م�س�ؤول
الت�سوية" و�سلطة املحافظ
تنح�صر يف حميط ع�شريته

سياسة

حمافظ النجف ي�شكل "لوبي" معار�ض لالحتجاجات
و"عا�صفة بابل" ت�صل منازل  10نواب

 بغداد /تميم الح�سن

المياح ��ي المحافظ متواج ��دا في منطقة
الحي القريبة من ع�شيرته حيث تنح�صر
مهام ��ه هن ��اك وفي بع� ��ض البل ��دات التي
خارج مركز المحافظة.
وكانت االحداث ف ��ي وا�سط قد ت�صاعدت
ال�شه ��ر الما�ض ��ي ،عق ��ب اغتي ��ال اح ��د
المتظاهري ��ن على يد جهات امنية ترتدي
ازياء مدنية -بح�سب نا�شطين.
وعلى اث ��ر ت�صاعد العن ��ف وا�صابة اكثر
م ��ن  200بج ��روح واعتق ��ال  100م ��ن
المحتجين في تظاهرات �شباط الما�ضي،
اقترح نواب ان يعط ��ى المحافظ "اجازة
مفتوحة".
وكان ��ت ت�سريب ��ات قد المح ��ت حينها الى
ع ��دم حما�س ��ة الكاظم ��ي القال ��ة المياحي
النتم ��اء االخير الى حزب جديد يعتقد ان
رئي�س الحكومة ع�ضو ًا فيه.

التف محافظ النجف ل�ؤي اليا�سري ،وفق
ما يقوله نا�شطون ،على الحراك ال�شعبي
في المدينة لك�س ��ب وقت اطول للبقاء في
المن�ص ��ب ،بينما ي�ضغ ��ط متظاهرو بابل
عل ��ى الن ��واب لتحقي ��ق مطال ��ب خدمي ��ة
واقاله الحكومة المحلية.
وكان ��ت النا�صري ��ة ق ��د افتتح ��ت موج ��ة
التظاه ��رات الجدي ��دة �ض ��د االدارات
المحلية بعدما ا�ستطاعت ان ت�ضغط على
المحافظ ناظ ��م الوائلي الذي ا�ستقال في
�شب ��اط الما�ض ��ي ،اال ان تن�صيب محافظ
بديل عنه يواجه عراقيل ت�ضعها �أحزاب.
وت�سجل اغلب المحافظات ارتفاعا كبيرا
لمع ��دالت البطالة والفق ��ر ،باال�ضافة الى
تدن ��ي م�ست ��وى الخدم ��ات ،كم ��ا يطال ��ب
المتظاه ��رون ب�ش ��كل دائ ��م بالك�ش ��ف عن
قتل ��ة المحتجي ��ن ف ��ي تظاه ��رات ت�شرين
وتحمي ��ل المحافظي ��ن م�س�ؤولية الت�ستر
عل ��ى الفاعلين .وكان ��ت تظاهرات خريف
 2019ق ��د ا�ستمرت لنح ��و  6ا�شهر و�أدت
الى اقالة حكوم ��ة عادل عبد المهدي ،قبل
ان تنف ��ذ الدول ��ة �سيا�سة االغ�ل�اق لتفادي
انت�شار وباء كورونا في �آذار .2020
ابتالع االحتجاجات
ويق ��ول علي ال�سنبلي ،وه ��و نا�شط بارز
ف ��ي النج ��ف ان "محاف ��ظ النج ��ف ل� ��ؤي
اليا�سري ا�ستغ ��ل االتهامات التي وجهت
للمتظاهرين با�ستخدام و�سائل الت�صعيد
ف ��ي التظاه ��رات" لي�ش ��كل حلق ��ة �ضغ ��ط
�ضدهم.
وكان متظاه ��رون في النجف ق ��د اغلقوا
طريق ��ا رئي�س ��ا داخ ��ل المدني ��ة واحرقوا
اط ��ارات ال�سي ��ارات مطالبي ��ن با�ستقال ��ة
الحكومة المحلية ،فيما ردت حينها قوات
مكافحة ال�شغب ب�أ�سلوب عنيف.
وي�ؤك ��د النا�ش ��ط النجفي ف ��ي ات�صال مع
(الم ��دى) ان "محاول ��ة المحاف ��ظ القناع
النجفيي ��ن بان اغالق ال�ش ��وارع امر غير
الئق دفع بع�ض الجمهور الى التخلي عن
حما�سة دعم التظاهرات".
وكان المئ ��ات ق ��د تظاه ��روا ف ��ي النجف
قب ��ل ا�سبوعي ��ن ،فيم ��ا �أ�صاب ��ت "ق ��وات
ال�شغ ��ب" عددا م ��ن المحتجي ��ن بالكرات
الزجاجي ��ة (الدعابل) م ��ا ت�سبب بحاالت

عمى لبع�ضهم.
وي�شي ��ر ال�سنبل ��ي ال ��ى ان "المحاف ��ظ
يعتمد على دعم بع� ��ض القوى ال�سيا�سية
والمواك ��ب الح�سيني ��ة ووجه ��اء ف ��ي
النجف باال�ستمرار في من�صبه".
وكانت مذكرة اعتقال قد �صدرت في نهاية
� 2019ض ��د اليا�سري ب�سبب �أعمال عنف
جرت في المحافظة �ضد المتظاهرين.
ونج ��ح اليا�سري ال ��ذي يتمت ��ع بعالقات
متع ��ددة مع اغل ��ب الق ��وى ال�سيا�سية في
اال�ستمرار بمن�صبه لنحو � 6سنوات.
وع ��اد اليا�س ��ري مطل ��ع  2019ال ��ى
المحافظ ��ة بق ��رار ق�ضائي ،بع ��د ان �أقاله
مجل� ��س المحافظ ��ة على خلفي ��ة اتهامات
بهدر الأموال ا�ستغالل المن�صب.
واليا�س ��ري ه ��و مح�س ��وب عل ��ى دول ��ة

القان ��ون حين ت ��م اختي ��اره محافظ ًا عام
 ،2015قب ��ل �أن ينقل ��ب بع ��د �أزم ��ة نجله
ال ��ذي اعتق ��ل ف ��ي  2018بتهم ��ة تج ��ارة
ّ
لي�صطف مع ال�صدريين.
المخدرات،
وج ��ه زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر ،عقب م�صادمات جرت في النجف
بين الق ��وات االمنية ومتظاهرين ،ر�سالة
�إل ��ى المتظاهري ��ن ،مطالب� � ًا �إياه ��م بعدم
اللج ��وء �إل ��ى "�أع ��داء الوط ��ن" وتجن ��ب
"�أذى العراق فهو �أمانة في �أعناقكم".
وق ��ال ال�صدر ف ��ي تغريدة عل ��ى (تويتر)
ف ��ي منت�ص ��ف �آذار الحال ��ي� ،إن "الغاي ��ة
ه ��ي (الإعم ��ار) ،و�إن ��ي ال �أرى ف ��ي حرق
الإط ��ارات وال في قطع الط ��رق وترهيب
الم ��ارة اي �إعم ��ار" ،مخاطب� � ًا ال�شب ��اب
"الغا�ض ��ب ال ينبغ ��ي �أن تتحكم العاطفة

القلبية بالحكمة العقلية �إن جاز التعبير".
ويقول النا�ش ��ط النجفي ان "التظاهرات
في النجف قد تحولت الى م�سيرات ليلية
بال�سي ��ارات ،فيما خ ��ط الت�صعيد يرف�ض
الم�شاركة" لأن ��ه ال ي�ؤيد تظاهرات خالية
من �أي حرق للإطارات وقطع لل�شوارع.
وكان اجتم ��اع للمتظاهري ��ن في النجف،
ال ��ذي �سب ��ق االحتجاج ��ات االخي ��رة ،قد
جرى في ��ه اختالف وجه ��ات النظر حول
قطع الطرق وحرق الإطارات.
واعتب ��ر فريق الت�صعيد ف ��ي احتجاجات
النجف ،ان التظاهرات التي تكون بدون
قطع ط ��رق او حرق اطارات "لن يهتم بها
اي م�س�ؤول".
وواجه ��ت ق ��وات ال�شغ ��ب المظاه ��رات
االخيرة في النجف بعنف �شديد ،بح�سب

�آلية حكومية تغلق طريقا يف النجف لل�سيطرة على التظاهرات
م ��ا ذكره �شه ��ود عيان ،حي ��ث ا�ستخدموا ان�ضمت الى المحافظات المطالبة بتغيير
اله ��روات والقنابل ال�صوتي ��ة والم�سيلة االدارات المحلي ��ة ،فقد �سبقته ��ا وا�سط،
الت ��ي مازال ��ت تعي� ��ش ف ��ي فت ��رة تقيي ��م
للدموع باال�ضافة الى "الدعابل".
وطال ��ب النا�شط ��ون با�ستب ��دال ق ��وات لمتغيرات جرت في المحافظة م�ؤخرا.
مكافح ��ة ال�شغ ��ب بالجي� ��ش ،كم ��ا اك ��دوا ويق ��ول عل ��ي في�ص ��ل ،وه ��و نا�ش ��ط في
ان هن ��اك مخ ��اوف "م ��ن زج جماع ��ات الك ��وت لـ(الم ��دى) ان "جمه ��ور وا�س ��ط
م�سلح ��ة معروفة بقتل المحتجين ،و�سط م ��ازال يراق ��ب عم ��ل نبي ��ل �شم ��ه" ال ��ذي
التظاه ��رات وا�ستخدامه ��ا اال�سلح ��ة يمتلك �صالحيات محافظ.
وكان �شم ��ه وه ��و �شقي ��ق المو�سيق ��ار
النارية".
ويتاب ��ع ال�سنبل ��ي" :حت ��ى االن م ��ا زالت المع ��روف ن�صي ��ر �شم ��ه ،قد ح�ص ��ل على
الق ��وات االمنية تالح ��ق المتظاهرين في تفوي� ��ض م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى
النج ��ف ،وتعتقله ��م ل�ساع ��ات ث ��م تطل ��ق الكاظم ��ي ،الدارة المفا�ص ��ل الخدمية في
الكوت ،لتهدئة االو�ضاع في المدينة.
�سراحهم".
ووف ��ق في�ص ��ل ان "�شم ��ه يعم ��ل ب�ش ��كل
الكوت تراقب
جي ��د حت ��ى االن ولدي ��ه دع ��م كبي ��ر م ��ن
وكان ��ت النج ��ف ف ��ي اواخر الم ��دن التي �سكان الك ��وت" ،فيما اليزال محمد جميل

ً
أطرافا مت�ضررة بعرقلة م�ساعي محاربة الف�ساد والق�ضاء عليه
اتهم �

الكاظمي :م�ستمرون بفر�ض هيبة الدولة وال جمال لأي طرف �أن يكون خارجها
 متابعة /المدى
تلق ��ى رئي�س مجل�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظمي� ،أم� ��س ال�سبت ،ات�صال هاتفيا
من المل ��ك عبد الله الثان ��ي بن الح�سين
ملك المملكة الأردنية الها�شمية.
وذكر المكت ��ب الإعالمي لرئي�س مجل�س
ال ��وزراء في بي ��ان تلقته (الم ��دى)� ،أنه
"جرى خالل االت�ص ��ال بحث العالقات
الثنائية بين البلدين ،ومناق�شة الق�ضايا
والملف ��ات ذات االهتم ��ام الم�شت ��رك،
ف�ضال ع ��ن بحث �سب ��ل تعزي ��ز التعاون
بين بغداد وع ّمان عل ��ى مختلف ال�صعد
والم�ستويات".
و�أك ��د الجانب ��ان "�أهمي ��ة انعق ��اد القمة
الثالثي ��ة العراقي ��ة االردني ��ة الم�صرية،
ف ��ي وق ��ت قري ��ب ج ��دا ،والتطل ��ع ال ��ى
تطوي ��ر عالق ��ات التع ��اون بم ��ا يحق ��ق
الم�صالح الم�شتركة".
وقب ��ل الالت�ص ��ال ،ق ��ال الكاظم ��ي ،ان
الأم ��ة العربي ��ة "ممزق ��ة" وان التعاون
االقت�ص ��ادي يمك ��ن �أن يقلل م ��ن م�شاكل
المنطقة.
و�أو�ضح الكاظمي في حوار مع عدد من
ال�صحفيي ��ن الع ��رب ،انه "من ��ذ ال�صغر
تربين ��ا عل ��ى مفه ��وم الوح ��دة العربية،
ليتبي ��ن الحق ًا ان الأمة العربية ممزقة"،
م�ضيفا �أن "الم�صالح االقت�صادية كافية
لإع ��ادة ترتي ��ب الأوراق ،والنهو� ��ض
بواقع ال�شعوب العربية".
وتاب ��ع" :اوروب ��ا نجحت حي ��ن ف�ضلت
الم�صال ��ح االقت�صادية عل ��ى ال�صراعات
ال�سيا�سي ��ة ،وه ��ذا م ��ا يج ��ب اتباع ��ه
للنهو� ��ض بالبلدان العربية" .ولفت �إلى
�أن "م�ص ��ر ا�ستطاع ��ت تج ��اوز المحنة
االقت�صادي ��ة ،بظ ��رف �سنتي ��ن ،لن ��رى
الي ��وم �أن م�ص ��ر تمتلك عا�صم ��ة ادارية
جديدة".
وم�ض ��ى بالقول ان "الع ��راق خرج للتو
م ��ن غرفة االنعا� ��ش ،ويحت ��اج �إلى دعم
وا�ستف ��ادة م ��ن التج ��ارب الم�صري ��ة
واالردني ��ة ،لك ��ي ينه� ��ض بواقع ��ه
االقت�صادي".

و�أك ��د الكاظم ��ي� ،أن "اب ��واب الع ��راق
مفتوح ��ة للجمي ��ع م ��ن اج ��ل التع ��اون
االقت�ص ��ادي ،و�سع ��ى الن يك ��ون هن ��اك
ان�ضمام دولي اكبر للتعاون الدولي مع
العراق".
وي ��رى الكاظم ��ي وج ��ود "امكاني ��ة الن
يك ��ون هناك م�شرق جديد نواته البلدان
الثالث ��ة" ،مبين� � ًا �أن "ال�سيا�س ��ة �أدخلت
الع ��راق ف ��ي دوام ��ات �سني ��ن طويلة"،
م�ضيف� � ًا "الي ��وم عندم ��ا تك ��ون م�صالح
اقت�صادي ��ة ه ��ي العن�ص ��ر الرئي� ��س في
�ستراتيجية التعاون تقل الم�شاكل".
وف ��ي جان ��ب �آخ ��ر� ،أك ��د الكاظم ��ي� ،أن
عملي ��ة ا�ستع ��ادة الدول ��ة ،الت ��ي تعم ��ل
عليه ��ا حكومت ��ه ،ت� ��ؤدي بالنتيج ��ة �إلى
وج ��ود مت�ضرري ��ن منه ��ا ،يحاول ��ون
المقاومة حتى اللحظات الأخيرة.
و�أردف�" :أتخذن ��ا �سيا�س ��ة ال�صب ��ر

والح�س ��م ،و�إع ��ادة الثق ��ة للأجه ��زة
الأمني ��ة لإيقاف ه ��ذه الجماعات ،وقمنا
ب�إجراءات مهمة جد ًا وقد نجحنا بها".
وتاب ��ع" :كان هناك تخب ��ط في تو�ضيح
ما حدث" ،في �إ�ش ��ارة الى اال�ستعرا�ض
الذي حدث في بغداد.
ولف ��ت" :ال مج ��ال لأي ط ��رف يري ��د �أن
يكون خ ��ارج �إطار الدولة ،وهذا يحتاج
�إلى الوقت وال�صبر".
وع ��ن االنت�ش ��ار الأمن ��ي الأخي ��ر ،ق ��ال
الكاظم ��ي�" :شاهدت ��م االنت�ش ��ار الأمني
االخي ��ر ،واليوم �س ��وف ن�ستمر بفر�ض
هيب ��ة الدولة ،ومنع تكرار ما فعلته هذه
الجماعات".
و�أ�ش ��ار ف ��ي ج ��زء من الح ��وار �إل ��ى �أن
"هن ��اك محاول ��ة �أو �س ��وء تقدي ��ر م ��ن
البع� ��ض ،لال�ستح ��واذ عل ��ى ال�سلط ��ة
وت�صفير بع�ض ن�شطاء المجتمع المدني

وهذا الو�ضع �أنتج حكومة مطلوب منها
باتف ��اق م ��ع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة والقوى
ال�شعبي ��ة �أن ت�ؤ�س� ��س النتخابات نزيهة
مبك ��رة عادل ��ة وتقوم بواجبه ��ا بتوفير
هذه الظروف والو�ض ��ع الأمني �ضامن
النتخاب ��ات نزيه ��ة وو�ض ��ع اقت�ص ��ادي
يحمي ويوفر الظروف لالنتخابات".
وتابع" :جئن ��ا بهذه الظروف والبع�ض
يراه ��ن عل ��ى ف�ش ��ل ه ��ذه الحكوم ��ة �أو
محاولة �إعاقة �أي عمل واتخذنا قرارات
جريئ ��ة بتوفير بيئة وتقدي ��م مجموعة
�إ�صالحات تب ��د�أ بالورقة البي�ضاء وهي
ورق ��ة ا�ص�ل�اح �إداري اقت�ص ��ادي ف ��ي
م�ؤ�س�سات الدولة العراقية".
وق ��ال� ،إن "الع ��راق ل ��م يتعر� ��ض �إل ��ى
عملية تحديث بنظامه منذ عقود طويلة
وه ��ذه �أول م ��رة هن ��اك ورق ��ة �إ�ص�ل�اح
تقدم فيه ��ا �إ�صالحات للجان ��ب الإداري

الكاظمي يلقي كلمة خالل تكرمي �أ�سر �ضحايا ال�صحافة

واالقت�صادي".
كم ��ا �أك ��د رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء� ،أن
الع ��راق ل ��ن يك ��ون يمن� � ًا �آخ ��ر .وق ��ال
الكاظم ��ي� ،إن "الحكوم ��ة تعمل على ان
يكون العراق �ساحة للقاء وال�سالم و�أال
يكون �ساحة لت�صفية الح�ساب".
و�أ�ض ��اف" :لن ن�سم ��ح �أن يكون العراق
�ساح ��ة للح ��رب ونحت ��اج ان نتعل ��م من
تجربة اليم ��ن" ،م�ؤك ��د ًا �أن "العراق لن
يك ��ون يمن ًا �آخ ��ر ولن ن�سم ��ح �أن يكون
مثل اليمن".
و�أ�شار رئي�س الوزراء� ،إلى �أن "البع�ض
حاول �أن يجعل العراق �ساحة للخالفات
الإقليمي ��ة والدولية وقمنا بمحاربة تلك
المحاوالت".
ولف ��ت الكاظم ��ي� ،إل ��ى �أن ��ه "يج ��ب �أن
نبح ��ث عن حل ��م عراقي جدي ��د ي�ؤ�س�س
لمفهوم الدول ��ة والمواطنة مع م�ساواة
لجميع العراقيين �أمام القانون".
كم ��ا لفت ال ��ى �أن الب�ل�اد ال تحت ��اج �إلى
وج ��ود ق ��وات �أجنبي ��ة عل ��ى الأر� ��ض،
فيم ��ا �أ�شار �إل ��ى الحاجة لدع ��م الطيران
الدولي.
وقال الكاظم ��ي" :هناك حاجة للتن�سيق
الأمن ��ي والطي ��ران الج ��وي" .وتاب ��ع
رئي� ��س ال ��وزراء� ،أن "الق ��وات الأمنية
نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة
كرك ��وكُ ،نف ��ذت خالله ��ا �أكثر م ��ن 300
�ضرب ��ة جوية ،وقتل فيها ع ��دد كبير من
عنا�صر داع�ش".
و�أ�شار �إل ��ى �أن "العالقة بي ��ن وا�شنطن
وبغ ��داد يج ��ب �أن تتحول �إل ��ى م�صلحة
�أميركي ��ة عراقية في مج ��االت االقت�صاد
والأم ��ن والثقاف ��ة وال�صحة والمجاالت
الأخرى".
وب�ش� ��أن الف�س ��اد� ،أك ��د الكاظم ��ي� ،أن
"لجن ��ة مكافح ��ة الف�س ��اد تتعر�ض �إلى
اتهامات بالتج ��اوزات على الم�س�ؤولين
المعتقلين بته ��م الف�ساد ،وهناك ت�شويه
ل�سمعة تلك اللجنة".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "هن ��اك �أطراف� � ًا تح ��اول
عرقل ��ة م�ساع ��ي الحكوم ��ة العراقية في
محاربة الف�ساد والق�ضاء عليه".

دور الأحزاب
وتلعب االحزاب دور ًا رئي�سا في تن�صيب
واقالة المحافظين ،حيث يعرقل ال�صراع
بي ��ن التيار ال�ص ��دري من جه ��ة وتحالف
الفتح م ��ن جهة اخرى في اختيار محافظ
جديد ل ��ذي قار ،رغم تقدي ��م المتظاهرين
عدة ا�سماء كمر�شحين للمن�صب.
وهذا االمر ين�سح ��ب اي�ضا على محافظة
باب ��ل ،حي ��ث �صع ��د المتظاه ��رون ف ��ي
المدين ��ة االحتجاج ��ات القال ��ة االدارة
المحلي ��ة ،لكن كف ��ة عمار الحكي ��م ،زعيم
تيار الحكمة مازالت االقوى هناك.
وبح�س ��ب نا�شطين في بابل ف ��ان الحكيم
يدع ��م ح�سن قنديل المحافظ بالوكالة في
بابل وي�ضغط على منع تغييره.
ويق ��ول النا�شط البارز ف ��ي بابل �ضرغام
ماج ��د لـ(الم ��دى) ان "المتظاهري ��ن
احتجوا امام  10منازل لنواب في بابل"
�ضم ��ن موج ��ة احتجاج ��ات اطل ��ق عليها
"عا�صفة بابل".
ويطال ��ب ماج ��د والنا�شط ��ون ف ��ي باب ��ل
بتحرك النواب الجبار الحكومة المحلية
عل ��ى اال�ستقالة ،ف�ضال عن تحقيق مطالب
تتعلق بالخدمات.
وي�ؤك ��د ماج ��د ان "العا�صف ��ة" م�ستم ��رة
لبقي ��ة الن ��واب ،فيم ��ا ق ��د ت�ص ��ل ال ��ى
"النائب ��ات" من الن�ساء وه ��ن  4نائبات
من ا�ص ��ل  18يمثلون باب ��ل ،فيما اذا "لم
يتحركن �ضد الف�ساد في المحافظة".

جلنة اخلدمات :م�ساع لت�شريع
قانون الع�شوائيات

 بغداد /المدى

بيوت ع�شوائية يف بغداد

ك�شف ��ت لجنة الخدم ��ات والإعمار في مجل� ��س النواب� ،أم� ��س ال�سبت ،عن
وجود م�ساع لح�سم ملف الع�شوائيات وتمليك المتجاوزين.
وق ��ال رئي� ��س اللجنة النائ ��ب ولي ��د ال�سهالن ��ي �إن "لجنة الخدم ��ات تبذل
جه ��د ًا ا�ستثنائي� � ًا لت�شريع قان ��ون الع�شوائيات" ،الفت ًا �إل ��ى �أن "ح�سم هذا
الملف �سيلق ��ي بظالله على واقع المواطنين الذي ��ن يتطلعون لحل م�شكلة
الع�شوائيات".
و�أ�ض ��اف ال�سهالن ��ي �أن "م�شكلة الع�شوائيات لها �آث ��ار كبيرة على مختلف
القطاع ��ات والخدم ��ات مثل الكهرب ��اء والم ��اء" ،مو�ضح� � ًا �أن "م�س�ألة فرز
الب�ساتي ��ن ،ال �سيما في بغ ��داد وكربالء وتق�سيمها وبيعه ��ا ،ت�شكل �ضغط ًا
�إ�ضافي ًا على الخدمات ،خا�صة على منظومة الكهرباء".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "لجنة الخدم ��ات ت�سعى خ�ل�ال الجل�سات المقبل ��ة لإكمال
ت�شريع قان ��ون الع�شوائيات" ،مبين ًا �أن "هناك فكرة ب�ش�أن مو�ضوع تمليك
المتجاوزين وف ��ق معطيات قانونية داخل وخ ��ارج الت�صميم الأ�سا�س في
المدينة من خالل دفع مبالغ �إلى �صندوق معين وفق الت�صاميم الموجودة،
�أم ��ا �إذا كان ��ت هناك �أرا� ��ض تابعة للدولة �أو هي مواق ��ع خدمات عامة فمن
الممكن �أن يعو�ض ال�شخ�ص ال�ساكن في هذه الأر�ض".
وتاب ��ع ال�سهالن ��ي �أن "قان ��ون الع�شوائي ��ات ينطب ��ق على الجمي ��ع �سواء
الجهات الحكومية �أو الخا�صة" ،م�شير ًا �إلى �أن "مجل�س الإ�سكان الحكومي
يج ��ب �أن يطرح ق�ضية معالجة ال�سكن والح ّد من تمدد الع�شوائيات خا�صة
في بغداد والمناطق الجنوبية".
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قالوا �إن ال�ستراتيجية التي طرحتها الحكومة بدون نتائج �آنية

نواب ومخت�صون يقترحون تفعيل الم�شاريع
ال�صغيرة لمواجهة الفقر و"فقزة الدوالر"
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مراقبون عراقيون الحظوا تغيراً جذري ًا في خطاب الم�س�ؤولين الأميركيين

تقري��ر �أميرك��ي� 4 :أولوي��ات لباي��دن
في العراق تواجه عقبات
 متابعة /املدى

 بغداد /ح�سني حامت

يقترح مخت�صون على الحكومة
التوجه نحو تفعيل الم�شاريع ال�صغيرة
والمتو�سطة لتقليل ن�سبة الفقر التي
ت�شكل الربع من �سكان العراق وتالفي
الم�شكلة التي �سببها تغير �سعر ال�صرف
للدوالر.
بالمقابل قال نواب ان ال�ستراتيجية
االقت�صادية التي طرحتها الحكومة
بعيدة المدى في حين ان ال�شعب يريد
انجازات �آنية.

وكان رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي قد قال خالل حفل
تكرمي عوائل �ش ��هداء ال�ص ��حافة �إن حكومته "جنحت يف
طرح خطة للإ�صالح االقت�صادي لأول مرة منذ عام 1970
( )..قللنا االعتماد على النفط يف املوازنة التي قدمت اىل
جمل�س النواب ( )..واجتهنا نحو تفعيل القطاع اخلا�ص
والزراعة وال�صناعة والتجارة واالعمار .يجب ان نعطي
الفر�صة لباقي القطاعات".
وتقول ع�ض ��وة جلنة االقت�ص ��اد واال�س ��تثمار الربملانية،
النائب ��ة انت�ص ��ار اجلب ��وري يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �إن
"�س�ت�راتيجات اال�ص�ل�اح دائم ��ا م ��ا تكون بعي ��دة املدى
وبخطوات بطيئة يف حتقيق الهدف".
وت�ضيف اجلبوري �أن "اال�صالح االقت�صادي اذا و�ضعت
له �س�ت�راتيجية �ص ��حيحة ونفذت بخطط تنفيذية منظمة
�س ��تنعك�س ب�ص ��ورة ايجابية على املواطن لكن لي�س على
املدى القريب من خالل �سنة او �سنتني بل يف فرتة ال تقل
عن خم�س �سنوات".
وت�ش�ي�ر النائب ��ة ع ��ن حمافظ ��ة نين ��وى اىل �أن "�سيا�س ��ة
خف� ��ض الدين ��ار العراقي ورف ��ع ال ��دوالر االمريكي اثرت
�س ��لبا عل ��ى املواط ��ن يف اك�ث�ر م ��ن جان ��ب ،فبينم ��ا ترى
احلكوم ��ة ان ه ��ذا نوع من اال�ص�ل�اح على امل ��دى البعيد،
يجد املواطن نف�سه من يدفع الثمن ومل ي�شعر ب�أي ا�صالح
من هذا الهدف البعيد".

وم�ض ��ت اجلب ��وري بالق ��ول" :كان من املفرت� ��ض خف�ض
�سعر الدينار ب�ص ��ورة تدريجية ولي�ست مفاجئة ،وتكون
معها خطوات اخرى كت�س ��هيل القرو� ��ض وتفعيل القطاع
اخلا� ��ص وت�ش ��غيل ال�ش ��باب وو�ض ��ع م�ش ��اريع �س ��ريعة
يلم�سها املواطن تكون قريبة املدى".
وبينت ع�ض ��وة االقت�ص ��اد النيابي ��ة �أن جلنتها "رف�ض ��ت
ان يكون رفع �س ��عر الدوالر ب ��دون تدرج و�آلية وخطوات
ا�ص�ل�احية" ،م�شرية اىل انه "يكفي املواطن ما يعانيه من
ازمة اقت�صادية وجائحة كورونا".
بدوره ،يقول املخت�ص بال�ش�أن النفطي حمزة اجلواهري
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �إن ��ه "مل ن ��ر اي جن ��اح او ا�ص�ل�اح
اقت�صادي حتى الآن".
وانتق ��د اجلواه ��ري "خف� ��ض قيم ��ة الدينار ورفع �س ��عر
ال ��دوالر" ،قائال �إن "قيم ��ة الدينار انخف�ض ��ت مبا يقارب
 23%لك ��ن يف نف� ��س الوق ��ت ارتفع ��ت ا�س ��عار امل ��واد
الغذائية اال�س ��تهالكية بن�س ��ب عالية و�ص ��لت اىل �ض ��عف
ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ،وا�صبحت الذريعة هي ارتفاع
�سعر الدوالر".
وي ��رى اجلواه ��ري �أن ��ه "يفرت�ض م ��ن احلكوم ��ة تفعيل
م�ش ��اريع �ص ��غرية ومتو�س ��طة لتقليل ن�س ��بة الفق ��ر التي
�ش ��كلت الربع من �س ��كان الع ��راق ،ولي� ��س تخفي�ض قيمة
الدينار وزيادة العبء على املواطن".
اىل ذلك ،طالبت النائبة عالية ن�ص ��يف ،احلكومة بحماية
املواطنني من الآثار ال�س ��لبية لرفع �س ��عر ال ��دوالر ،مبينة
ان "رفع �س ��عره ت�س ��بب يف ارتف ��اع كبري ب�أ�س ��عار املواد
الغذائي ��ة وال�س ��لع الأ�سا�س ��ية يف ال�س ��وق بالتزام ��ن مع
اقرتاب �شهر رم�ضان".
وقال ��ت يف بي ��ان تلقته (امل ��دى) :ان "كل امل ��واد الغذائية
ارتفعت �أ�سعارها �إىل ال�ضعف بدء ًا من الزيت و�صو ًال �إىل
معجون الطماطم ب�سبب رفع �سعر الدوالر و�أي�ض ًا ب�سبب
اقرتاب �ش ��هر رم�ضان الذي ي�ش ��هد �إقبا ًال كبري ًا من النا�س
على �شراء املواد الغذائية".
وت�س ��اءلت ن�ص ��يف" :اين حق ��وق املواط ��ن العراقي على
دولت ��ه التي خف�ض ��ت �س ��عر الدين ��ار؟ �ألي�س م ��ن واجبها
تخفي ��ف الآث ��ار ال�س ��لبية الناجمة ع ��ن هذا الإج ��راء بد ًال
من ترك ال�ش ��عب يف مهب الريح؟ وكيف �س ��تواجه الأ�سر
حمدودة الدخل هذا الغالء الفاح�ش الذي �س ��يعود بنا �إىل
زمن احل�صار االقت�صادي؟".
وحذرت ن�ص ��يف "من تن�ص ��ل احلكومة عن م�س� ��ؤولياتها
لأن �آث ��ار (ه ��ذا التن�ص ��ل) �س ��تكون وخيم ��ة خ�ل�ال الأيام
القادمة" ،حمذرة من "غ�ض ��ب ال�شعب الذي تركتموه بني
مطرقة الدوالر و�سندان ارتفاع اال�سعار".

�سلط تقرير� ،أم�س ال�سبت،
ال�ضوء على ر�ؤية الإدارة
الأميركية الجديدة برئا�سة
جو بايدن تجاه العراق والو�ضع
ال�سيا�سي داخله ،م�شيراً �إلى
�أولوياتها وطموحاتها ف�ضالً
عن العقبات التي يمكن ان
تعتر�ضها.

وب ��د�أ التقرير م ��ن "الندوة الف�ص ��لية التي
نظمه ��ا معه ��د الوالي ��ات املتحدة لل�س�ل�ام،
ومق ��ره وا�ش ��نطن ،حي ��ث ق ��ال ال�س ��فري
الأمريك ��ي ل ��دى الع ��راق ماثي ��و تول ��ر� ،إن
ل ��دى �إدارة الرئي�س اجلديد ج ��و بايدن4 ،
�أولويات يف بالد الرافدين ،يرى مراقبون
�أن عقبات �صعبة تعرت�ض �سبيلها".

منظمة دولية :العراق واحد من بني 20
دولة �ستتخلف عن تلقيح �شعوبها بالكامل
 ترجمة /حامد احمد
ك�شفت منظمة مري�سي كورب�س الدولية للم�ساعدات
االن�س ��انية ان هن ��اك قائم ��ة ب� �ـ  20دولة م ��ن بينها
العراق ،من التي ت�ش ��هد �ص ��راعات وعدم ا�ستقرار
امني �س ��تتخلف عن بقية ال ��دول االخرى يف العامل
بتلقيح �شعوبها ب�شكل كامل وتكون �آخر من يحقق
تغطي ��ة على نطاق وا�س ��ع للقاح امل�ض ��اد لفايرو�س
كورونا اما بحلول عام  2023او اىل ما بعد ذلك.
و�س ��لطت ،تيجادا دوي ��ن مكينا ،املدي ��رة التنفيذية
ملنظمة مري�س ��ي كورب�س خالل م�ؤمتر �ص ��حفي لها
ال�ضوء على العالقة بني تف�شي وباء كورونا كوفيد
–  19وح ��االت ال�ص ��راع ،حم ��ذرة بقوله ��ا "كلم ��ا
ط ��ال انتظار هذه البلدان املت�ض ��ررة للقاحات ،كلما
�ستكون خماطر العنف اكرث".
وقالت املنظمة ان بلدين فقط ،املك�سيك والربازيل،
�ض ��من قائمة البلدان الع�ش ��رين التي �ش ��هدت اعلى
مع ��دالت عن ��ف و�ص ��راع ح ��ول الع ��امل خ�ل�ال عام
 ،2020م ��ن املتوق ��ع ان حتق ��ق تلقيح ��ا وا�س ��عا
ل�ش ��عبيهما بحل ��ول منت�ص ��ف عام  ،2022م�ش�ي�رة
اىل ان ��ه من غري املتوقع ان تتو�ص ��ل ال ��دول الـ 18
االخرى يف القائمة ،التي تبد�أ بافغان�ستان وتنتهي
بالهن ��د ،اىل حتقي ��ق تلقي ��ح عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع
ل�شعوبها حلد بداية عام  2023او ما بعد ذلك.
ون�ش ��رت املنظمة خمططا بيانيا للبلدان الع�ش ��رين
االك�ث�ر تعر�ض ��ا للعن ��ف وال�ص ��راعات يف الع ��امل
خ�ل�ال ع ��ام  2020حي ��ث جاء عل ��ى ر�أ� ��س القائمة
دولة افغان�ستان ثم تليها اليمن واملك�سيك و�سوريا
وجاء العراق بالت�سل�س ��ل  12تليه جنوب ال�سودان

ثم بوركينافا�سو وتنتهي القائمة بدولة الهند.
وقال ��ت املنظمة ان هذه القائمة ت�ض ��م البلدان التي
�سجلت اعلى معدالت القتل والوفيات جراء املعارك
واالنفجارات واعمال العنف الأخرى �ض ��د املدنيني
اعتب ��ارا من  1كانون الث ��اين اىل  31كانون االول
.2020
وا�ش ��ارت املنظم ��ة اىل ان فرقه ��ا العامل ��ة يف تل ��ك
البل ��دان �ش ��اهدت وجود عالق ��ة بني انت�ش ��ار وباء
كورون ��ا وت�أث�ي�ره عل ��ى ت�ص ��عيد ح ��االت العن ��ف.
ا�س ��تجابة احلكوم ��ات للوب ��اء م ��ن فر� ��ض حظ ��ر
واغ�ل�اق احلدود تعمل على ت� ��آكل ثقة النا�س حيث
تنت�ش ��ر املعلومات املظللة واملناف�س ��ة عل ��ى املوارد

ت ��زداد حدة .منوهة اىل ان جماميع م�س ��لحة تعمل
عل ��ى ا�س ��تغالل الوب ��اء حي ��ث ي� ��ؤدي ذل ��ك لزيادة
خماطر العنف املميت.
وقال ��ت مكين ��ا مدي ��رة املنظم ��ة" :م ��ا ن�س ��معه م ��ن
جمتمعات مبتلية باح ��داث عنف ،يبعث للقلق اكرث
عندم ��ا نطلع على اجلدول الزمني لديها للح�ص ��ول
عل ��ى لقاح ��ات كوفي ��د  .-19وحال و�ص ��ول جهود
التلقيح له ��ذه البلدان ذات ال�س ��ياقات اله�ش ��ة ،فان
عدم عدالة التوزيع قد تعمق من جانب �آخر عوامل
انق�سامات جديدة".
وا�ض ��افت مكين ��ا بقوله ��ا "نح ��ن نح ��ث الوالي ��ات
املتح ��دة وبلدان اخرى ذات دخل عال على ان تتخذ
اج ��راءات ملمو�س ��ة ل�ض ��مان توزي ��ع ع ��ادل للقاح،
وتوف�ي�ر م�س ��اعدات جوهرية مل�س ��اعدة ماليني من
االن ��زالق اكرث نحو الفق ��ر ومنع ا�س ��تثمار ذلك يف
�صراعات".
وذك ��رت املنظم ��ة ان االمم املتحدة وثقت ح�ص ��ول
زيادة بن�سبة  300%يف العنف املحلي واالقليمي
لتل ��ك البل ��دان للفرتة م ��ن كانون الث ��اين اىل متوز
عام  2020مقارنه بالفرتة نف�سها للعام .2019
وكان الع ��راق ق ��د ت�س ��لم اخلمي�س اول �ش ��حنة من
لقاح ا�س�ت�رازينيكا ،امل�ض ��اد لفايرو�س كوفيد 19-
�ض ��من اطار م�ش ��روع كوفاك�س الهادف اىل �ض ��مان
التوزي ��ع العادل للقاح ��ات وذلك بواق ��ع � 336ألف
جرعة.
وكان الع ��راق قد تلقى قبل ذل ��ك يف � 2آذار اجلاري
�ش ��حنة م ��ن � 50ألف جرعة م ��ن لقاح� ،س ��ينوفارم،
تربعت بها ال�صني للعراق.
عن :منظمة مري�سي كورب�س

و�أو�ض ��ح ماثي ��و �أن "الأولوي ��ات يف
امل�س ��تقبل املنظور ت�ش ��مل حماربة تنظيم
داع� ��ش وم�س ��اعدة احلكوم ��ة العراقي ��ة
يف حمارب ��ة الف�س ��اد ومواجهة الأو�ض ��اع
االقت�صادية ال�ص ��عبة� ،إىل جانب م�س�ألتي
حتدي ��ات فايرو�س كورون ��ا و�أزمة التغري
املناخي".
مراقب ��ون عراقيون لت�ص ��ريحات ال�س ��فري
الأمريك ��ي ،الحظ ��وا تغ�ي�ر ًا جذري� � ًا يف
خط ��اب امل�س� ��ؤولني الأمريكي�ي�ن جت ��اه
الع ��راق ،وذلك على م�س ��تويني اثنني ،كما
قال الباحث خ�ضر عبد الرحمن.
و�أو�ض ��ح "الإدارة الأمريكي ��ة اجلدي ��دة
م ��ن خالل ت�ص ��ريح �س ��فريها توح ��ي ب�أن
اهتمامها بالعراق يتجاوز م�س�ألة حماربة
الإرهاب وال�ش ��راكة الأمنية التقليدية بني
احلكومت�ي�ن ،لتك ��ون للوالي ��ات املتح ��دة
م�س ��اهمة يف امل�س� ��ألة الت ��ي ته ��م يوميات
املواط ��ن العراق ��ي ،بال ��ذات يف ملف ��ي
مواجه ��ة فايرو� ��س كورون ��ا والف�س ��اد
امل�ست�شري يف م�ؤ�س�سات الدولة".
وتاب ��ع" :كذلك ف�إنه ثم ��ة تغيري يف نوعية
اخلط ��اب الأمريك ��ي ،م ��ن خ�ل�ال �إدخ ��ال
مقرتحات واهتمامات مناق�ض ��ة خليارات
الإدارة ال�سابقة ،مثل ملف مواجهة التغري
املناخي والق�ضايا البيئية ،التي هي حمل
�إهمال تام من قِبل احلكومة العراقية".
ت�ص ��ريحات الدبلوما�س ��ي الأمريك ��ي
جاءت بعد نحو �ش ��هرين من تويل الإدارة
الأمريكية اجلديدة ال�سلطة يف وا�شنطن،
وخ�ل�ال ه ��ذه الفرتة الق�ص�ي�رة مل ت�ص ��در

عنه ��ا �أية تو�ض ��يحات �أو معطي ��ات حُتدد
�س�ت�راتيجيتها العام ��ة يف الع ��راق ،رغ ��م
�أن ��ه يُعد م ��ن املناطق ال�س ��اخنة بالن�س ��بة
للواليات املُتحدة.
ُ
فبالإ�ض ��افة �إىل انهماك الوالي ��ات املتحدة
يف مواجه ��ة بقاي ��ا التنظيم ��ات الإرهابية
املتح�ص ��نة يف املناط ��ق ال�ص ��حراوية
واجلبلي ��ة الو�س ��طى م ��ن الب�ل�اد ،ف�إنه ��ا
تتعر� ��ض لهجم ��ات �ص ��اروخية دورية من
طرف الف�صائل املوالية لإيران.
ال�سفري الأمريكي كان قد �أو�ضح ب�أن بالده
ال تزال ت�سري على �أولوياتها ال�سرتاتيجية
التقليدي ��ة ،مُبين� � ًا �أن الإدارات الأمريكي ��ة
تتغ�ي�ر دوري� � ًا كل �أربع �أو ثماني ��ة �أعوام،
لك ��ن التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه امل�ص ��الح
والأمن القومي الأمريكي تبقى م�ستمرة.
وذك ��ر ال�س ��فري االمريكي ب� ��أن العراق من
خ�ل�ال ه ��ذه الثنائي ��ة ،بق ��ي ط ��وال ف�ت�رة
طويل ��ة بل ��د ًا حيوي� � ًا مل يتغ�ي�ر اهتم ��ام
الواليات املُتحدة به.
الباحث والنا�ش ��ط املدين الكردي �ش ��فان
حمم ��د �ص ��الح ،واملُقي ��م يف الوالي ��ات
املُتحدة ،قلل من �إمكانية حتقيق الواليات
املُتحدة لطموحاتها املُعلنة من خالل هذه
ال�سرتاتيجية ب�سهولة.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
املُقبل ��ة ،الت ��ي م ��ن املُفرت� ��ض �أن جت ��ري
يف �ش ��هر ت�ش ��رين االول املقبل ه ��ي التي
�س ��تحدد ق ��درة الواليات على اال�س ��تمرار
يف العراق بال�شكل الراهن.
وتاب ��ع" :يع ��رف �أ�ص ��حاب الق ��رار يف

جمهورية العراق  /وزارة التجارة
ال�شركة العامة لتجارة املواد الغذائية
�إىل  /كافة الراغبني يف اال�شرتاك

الوالي ��ات املُتح ��دة ب� ��أن مل ��ف مواجه ��ة
الإره ��اب يف عموم املنطق ��ة ،وبالذات يف
الع ��راق ،يحت ��اج �إىل ق ��رار �س�ت�راتيجي
�أويل يتعل ��ق بالآلية التي �س ��وف تتعامل
بها هذه الإدارة مع عموم امللف الإيراين.
فالإره ��اب منبع ��ث �أ�سا�س� � ًا م ��ن ت�ش ��ظي
ال ��دول وانت�ش ��ار �أ�ش ��كال الفو�ض ��ى يف
املجتمع ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات ،وه ��و �أم ��ر
ت�ساهم فيه �إيران ب�شكل فعال وت�أ�سي�سي،
ودون ق ��رار جذري يتعل ��ق ب�آلية التعامل
مع �إيران ،ال ميكن حتقيق �ش ��يء يف ملف
حماربة الإرهاب ،خال املواجهة املفتوحة
دون �أفق".
وب�ي�ن "امللف ��ات الأخ ��رى التي �أ�ض ��افتها
الإدارة الأمريكي ��ة �إىل �أولوياته ��ا ،مث ��ل
مواجهة الف�س ��اد والتغري املناخ ��ي ،ف�إنها
ت�س ��تطيع فق ��ط �أن ت�س ��اعد احلكوم ��ة
العراقي ��ة ببع�ض اخل�ب�راء واملُر�ش ��دين،
لك ��ن جوه ��ر ه ��ذه الق�ض ��ايا يف الع ��راق
�سيا�س ��ي ،يتعلق ببني ��ة ال ُنخبة احلاكمة،
التي ترى الدولة العراقية ومنابع الرثوة
العامة م�ص ��در ًا خا�ص� � ًا له ��ا ولتنظيماتها
ال�سيا�سية و�أذرعها الع�سكرية".
واعت�ب�ر �أن �إدارة الرئي� ��س ج ��و باي ��دن
ل ��ن تتمكن م ��ن تنفيذ �أية خط ��وات عملية
يف ذل ��ك االجت ��اه ،بدلي ��ل �أن االتفاقي ��ة
ال�س�ت�راتيجية بني البلدين �ش ��به معطلة،
رغ ��م �أنه ��ا كان ��ت تع ��د بتح ��ول تنم ��وي
�س�ت�راتيجي يف الع ��راق مب�س ��اعدة
الواليات املتحدة.
ال�س ��فري الأمريكي كان قد ركز على �أهمية
حف ��اظ الوالي ��ات املُتحدة عل ��ى وجودها
يف العراق "وموا�ص ��لة احلفاظ على هذا
الوج ��ود الأمريكي ،ما دام ذلك �ض ��روري ًا
مل�س ��اعدة احلكوم ��ة العراقي ��ة يف من ��ع
عودة داع�ش والإرهابيني لتهديد ال�ش ��عب
العراقي وتهديد الأمن الإقليمي".
لك ��ن م�ص ��در ًا �سيا�س ��ي ًا كردي ًا �أ�ش ��ار �إىل
تفاق ��م ال�ص ��عوبات الت ��ي تواج ��ه الإدارة
الأمريكية يف ذلك االجتاه.
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در "كان ��ت الهجم ��ات
ال�ص ��اروخية تواج ��ه القواعد وامل�ص ��الح
املدني ��ة الأمريكي ��ة يف العا�ص ��مة بغ ��داد
واملُدن اجلنوبية من البالد ،لكنها �صارت
تالح ��ق ه ��ذا الوجود الأمريك ��ي حتى يف
�إقلي ��م كرد�س ��تان .فثم ��ة جه ��ة �سيا�س ��ية
ع�س ��كرية عراقي ��ة داخلي ��ة ،ذات ارتب ��اط
متني مع طرف �إقليمي وا�ضح املرامي".
وق ��ال �إن ه ��ذا الط ��رف ،ويق�ص ��د �إي ��ران،
"ي�س ��عى لإخ ��راج الوالي ��ات املُتحدة من
املل ��ف العراق ��ي ب�ش ��كل ُمطل ��ق ،وذل ��ك
لت�ص ��فية �أي ��ة �إمكاني ��ة لوج ��ود مناف�س ��ة
�سيا�سية �أو ع�سكرية ملا تخطط له للعراق
�س�ت�راتيجي ًا ،بحي ��ث يغدو الع ��راق تابع ًا
�إقليمي� � ًا تام� � ًا له ��ا ،وع ��ن طري ��ق العراق
ي�ستطيع التوغل يف كافة ملفات و�ش�ؤون
املنطقة".
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(للمرة الثانية)
 -1يسر الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية اإلعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ملناقصة حتميل
وتفريغ املواد الغذائية في محافظة (النجف االشرف).
 -2تتوف��ر لدى (الش��ركة أعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي اس��تخدام جزء منها لتنفي��ذ اخلدمات (حتميل وتفريغ املواد
الغذائية كما مبني في الشروط اخلاصة).
 -3بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني في ش��راء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى مدير القس��م القانوني  /الطابق
الثاني  /الش��ركة العامة لتجارة املواد الغذائية  /املنصور – ش��ارع النقابات – مجاور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة
البالغة ( )600.000ستمائة ألف دينار بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني أعاله.
 -4تس��ليم العطاءات الى العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن في الطابق األرضي – االس��تعالمات) قبل الس��اعة ( )12الثانية عشر ظهرا ً
بتوقي��ت بغ��داد ليوم (الثالثاء) املصادف  2021/4/20وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح العطاءات بحض��ور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني باحلضور الى مكتب رئيس جلنة الفتح في يوم (الثالثاء) املصادف ( 2021/4/20بعد الس��اعة  12الثانية عش��ر ظهراً) يجب ان
تتضم��ن العط��اءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق ص��ادر من مصرف معتمد من البنك املركزي) مببلغ ( )50.000.000خمس��ون
مليون دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )90تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .

�أ�سعار الكلفة التخمينية

�أجور التفريغ
والتوظيب داخل
املخازن

�أجور التحميل والتوظيب
على ظهر وا�سطة النقل

�أجور التوظيب داخل املخازن او
عزل املواد او فتح االكدا�س

�أجور الوزن
واكمال الوزن

( )130مائة وثالثون دينار

( )130مائة وثالثون دينار

مجاناً

مجاناً

( )105مائة وخمسة دينار

( )105مائة وخمسة دينار

مجاناً

مجاناً

�أ�صناف الب�ضائع واوزانها

مبلغ التنظيف
املقطوع �شهري ًا

كيس زنة  5كغم فما فوق
صندوق أو كارتون او برميل او
صفيحة زنة  3كغم فما فوق

( )400.000اربعمائة
ألف دينار

املجموع  470 /اربعمائة و�سبعون دينار

املهند�س قا�سم حمود من�صور
ترفق الوثائق التالية:
املدير العام وكالة
 -1وثائق العطاء مع شروط املناقصة وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.
 -2كتاب عدم املمانعة لالشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام .2021
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حالة تقدمي العطاء من قبل شركة.
 -4الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل حتديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة.
 -5االعمال املاثلة املنجزة خالل السنوات العشرة السابقة مؤيدة من اجلهات التعاقدية.
العنوان :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Address : Republic of Iraq – Baghdad – Al Mansoor
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هل تعيد وزارة التجارة الروح
�إىل البطاقة التموينية؟

نا�شطون ي�ستبعدون �إجراءها في الموعد المحدد

وا�سط تتهي�أ لالنتخابات بالبحث عن موقع �آمن حلفظ ال�صناديق
وخطة �أمنية ت�سهل و�صول الناخبني �إىل مراكز االقرتاع
 وا�سط  /جبار بچاي
ك ّث ��ف مكت ��ب انتخاب ��ات وا�س ��ط جه ��وده
يف التح�ض�ي�ر لالنتخاب ��ات املقبل ��ة املزم ��ع
�إجرا�ؤه ��ا يف العا�شر من ت�شرين الأول هذا
الع ��ام من خالل ح ��ث الناخبني على حتديث
بياناته ��م البايومرتي ��ة وتكثيف عمل الفرق
اجلوال ��ة ،يف وق ��ت زار م�ست�ش ��ار رئي� ��س
الوزراء للأم ��ن االنتخابي املحافظة للبحث
ع ��ن م ��كان �آمن خل ��زن �صنادي ��ق االقرتاع ،
ي�أت ��ي ذلك بالتزامن مع عق ��د امل�ؤمتر الأمني
اخلا� ��ص باالنتخاب ��ات بح�ض ��ور املحاف ��ظ
وقادة الأجهزة الأمنية.
وعل ��ى الرغ ��م من تل ��ك الإج ��راءات ا�ستبعد
نا�شط ��ون �إج ��راء االنتخاب ��ات يف موعدها
املح ��دد يف العا�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن االول
 ،2021م�ؤكدين عدم جدية الكتل ال�سيا�سية
والربمل ��ان ب�إج ��راء االنتخاب ��ات يف املوعد
املذك ��ور وال�سع ��ي لرتحيله ��ا اىل موعده ��ا
الد�ستوري يف ني�سان .2022
وك�ش ��ف م�ص ��در يف حمافظ ��ة وا�س ��ط ع ��ن
«و�ص ��ول وف ��د ر�سم ��ي للمحافظ ��ة برئا�سة
م�ست�ش ��ار رئي�س ال ��وزراء للأمن االنتخابي
ال�سي ��د مهن ��د نعي ��م الكن ��اين �إىل حمافظ ��ة
وا�س ��ط للبح ��ث م ��ع اجله ��ات املعني ��ة ع ��ن
�إيجاد م ��كان �آمن خل ��زن �صناديق االقرتاع
وم�ستلزمات العملي ��ة االنتخابية قبل وبعد
�إجراء االنتخابات».
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در �أن «الوف ��د زار ع ��دد ًا من
املواق ��ع احلكومي ��ة املحكم ��ة �أمني� � ًا ومنه ��ا
م�صن ��ع ن�سي ��ج وا�س ��ط وقاع ��دة الك ��وت
اجلوي ��ة ملعاين ��ة املواق ��ع املقرتح ��ة خل ��زن
م�ستلزمات االنتخابات و�صناديق االقرتاع
قبل وبعد �إجراء االنتخابات».
وال ي�ستبع ��د امل�ص ��در م ��ن �أن «الزي ��ارة
ا�ستعر�ضت �أي�ض ًا �إمكانية �إيجاد موقع بديل
ملكتب انتخابات وا�سط يكون �ضمن م�صنع
ن�سيج وا�سط كون املوقع احلايل يقع جوار
�ساحة التظاهرات وبالتايل قد يتعر�ض اىل
الغلق من قب ��ل املتظاهرين كما ح�صل خالل
تظاه ��رات ت�شري ��ن الأول  2019حي ��ث مت
�إغ�ل�اق مكت ��ب انتخابات وا�س ��ط حاله حال
الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية التي �أغلقت

حينها».
ورافق الوف ��د عند زيارته للمواقع املقرتحة
ع ��دد ًا م ��ن القي ��ادات الأمني ��ة يف املحافظة
ب�ضمنه ��م قائ ��د ال�شرط ��ة ومدي ��ر الدف ��اع
املدين وم�س�ؤولون �أمنيون �آخرون ومدير
مفو�ضية الإنتخابات يف وا�سط
يف غ�ض ��ون ذل ��ك تر�أ� ��س حماف ��ظ وا�س ��ط،
حمم ��د جميل املياحي م�ؤمت ��ر ًا �أمني ًا يتعلق
بالأم ��ن االنتخاب ��ي وكيفي ��ة ت�أم�ي�ن �أر�ضية
�سليم ��ة للناخب�ي�ن للو�ص ��ول اىل مراك ��ز
االق�ت�راع واالدالء ب�أ�صواته ��م بحرية تامة
يف االنتخابات املقبلة .
و ح�ضر امل�ؤمتر قائد �شرطة وا�سط وقيادات
الأجه ��زة الأمني ��ة يف املحافظ ��ة وال�س ��ادة
ر�ؤ�س ��اء الوح ��دات الإداري ��ة ومفو�ضي ��ة
االنتخابات وممثلني عن املخاتري.
وذكر م�صدر ح�ض ��ر امل�ؤمتر �أن « امل�شاركني
في ��ه �أك ��دوا حر�صه ��م الت ��ام عل ��ى �إج ��راء
االنتخابات يف املوعد الذي حتدده اجلهات
املعنية».
وق ��ال �إن « احلكوم ��ة املحلي ��ة واللجن ��ة
الأمني ��ة العليا يف املحافظة ت�سعيان لتوفري
املناخات املالئمة من �أجل �أن يتمتع املواطن

الوا�سط ��ي باحلري ��ة الكامل ��ة الختي ��ار من
ميثل ��ه يف املرحل ��ة املقبلة املهم ��ة يف تاريخ
الب�ل�اد بعيد ًا عن �أي �ضغوط وت�أثريات و�أن
يك ��ون �أمن املواطن مكفول بوجود الأجهزة
الأمني ��ة الت ��ي �ستحر� ��ص كل احلر�ص على
حماي ��ة مراك ��ز االق�ت�راع كذل ��ك املر�شح�ي�ن
والناخب�ي�ن ويع ��د ذل ��ك م ��ن �أولوياته ��ا يف
املرحلة املقبلة».
و�أ�ض ��اف �أن «امل�ؤمت ��ر كان عل ��ى ق ��در كبري
م ��ن االهمي ��ة لتدار� ��س متطلب ��ات مرحلة ما
قب ��ل الإنتخاب ��ات و�ضم ��ان �أداء املمار�س ��ة
الدميقراطي ��ة الأه ��م يف الب�ل�اد  ،و�س ��ط
�أج ��واء �أمني ��ة ودميقراطي ��ة ت�ضمن حقوق
املر�شحني والناخبني بعيد ًا عن �أي �ضغوط
�أو ممار�س ��ات �أو تدخالت حزبية �أو جهوية
�أو فئوية �أو غريها «..
و�أ�ش ��ار اىل �أن «امل�ؤمت ��ر دع ��ا اىل ت�شجي ��ع
املواطن�ي�ن عل ��ى �ض ��رورة حتدي ��ث البطاقة
البايومرتي ��ة وا�ستالمه ��ا وتذلي ��ل
الإج ��راءات الروتيني ��ة الت ��ي تعرق ��ل ذل ��ك
و�أبع ��اد امل�ؤ�س�س ��ات والدوائ ��ر احلكومي ��ة
عن الت�أث�ي�رات احلزبي ��ة وال�سيا�سية وعدم
ال�سم ��اح با�ستخ ��دام �إمكان ��ات الدول ��ة ب�أي

�شكل من الأ�شكال لأغرا�ض انتخابية «..
م�ؤك ��د ًا �أن «اللجن ��ة الأمنية تعه ��دت بو�ضع
كاف ��ة �إمكان ��ات املحافظ ��ة اللوج�ستي ��ة
واخلدمي ��ة حت ��ت ت�ص ��رف مفو�ضي ��ة
االنتخابات وتوجيه كافة الدوائر بالتعاون
الت ��ام لإجن ��اح مهام عم ��ل املفو�ضي ��ة وفق
املتطلب ��ات واالحتياج ��ات الت ��ي تفرزه ��ا
املرحلة ويتم �إقرارها من قبل املراجع العليا
و�ص ��و ًال اىل انتخاب ��ات منوذجي ��ة يك ��ون
للمواط ��ن كام ��ل احلري ��ة يف ممار�س ��ة حقه
االنتخابي».
وذك ��ر امل�ص ��در �أن « توجيه ��ا �ص ��در اىل
امل�شارك�ي�ن في ��ه ب�ض ��رورة الت�أكي ��د عل ��ى
حتدي ��ث �سجالته ��م االنتخابي ��ة ال�سيم ��ا
املوظف�ي�ن منه ��م والتن�سيق يف ه ��ذا املجال
مع مكت ��ب االنتخابات لتكثيف عمله وزيادة
عدد الفرق اجلوالة التي ميكن �أن ت�صل اىل
املناط ��ق النائية كذل ��ك امل�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومية لت�سهي ��ل الأمر �أمام املوظفني يف
عملي ��ة حتدي ��ث �سجالته ��م واحل�صول على
البطاقة البايومرتية التي مت اعتمادها دون
غريها خالل االنتخابات املقبلة ».
وكان مكت ��ب مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات يف

العراق ورو�سيا يو�سعان تعاونهما في مجال النفط
والغاز و�سط توقعات �إيجابية بتعافي ال�سوق
قبي ��ل اجتم ��اع �أوب ��ك بال� ��ص� ،أج ��رى وزي ��ر
النف ��ط العراقي �إح�سان عب ��د اجلبار يف � 3آذار
زي ��ارة اىل مو�سكو للقاء نائ ��ب رئي�س الوزراء
الرو�سي ،اليك�سندر نوفاك ،ورئي�س �شركة لوك
�أوي ��ل  LUKOILوحي ��د �ألكب�ي�روف ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن مناق�شة التوقعات لتطوي ��ر م�شاريع النفط
العراقية والتعاون يف ال�صناعة النفطية.
وا�ستناد ًا خلرباء ف�إن ت�س ��ارع عمليات التلقيح
يف البل ��دان املتطورة �سي�ساه ��م بتحقيق زيادة
ب�أ�سع ��ار املحروق ��ات ،وي�ب�رر ذل ��ك بتوقع ��ات
التخفي ��ف التدريج ��ي للقي ��ود املفرو�ض ��ة على
الإنت ��اج النفطي ،االرتفاع املقاب ��ل يف الأ�سعار
يزيد اهتمام الالعبني الرئي�سني ب�صناعة النفط
وب�ضمنهم العراق بالتوج ��ه اىل تعزيز الإنتاج
وتطوير ال�سوق.
رغم ذلك ،فان معدل انت�شار فايرو�س كورونا ما
يزال يعت�ب�ر عامل �شك رئي� ��س بالن�سبة ل�سوق
النف ��ط ،رغ ��م �أن مع ��دالت التلقيح تف ��وق ن�سب
انت�ش ��ار الفايرو� ��س ،وبام ��كان اال�ستثم ��ارات
املبا�شرة �أن ت�صب ��ح مبثابة م�صد �أمان يف حال
تق ّلب ارتفاع الأ�سعار ،قط ��اع النفط والغاز يف
الع ��راق يوفر ما يزيد عل ��ى  % 90من واردات
البل ��د م ��ن العمل ��ة ال�صعب ��ة ،مما ي�ؤك ��د اهتمام
الع ��راق يف زيادة معدل ا�ستقطابه ال�ستثمارات
�شركات نفط عاملية .وقد يكون ذلك �أحد �أ�سباب
وحم ��اور اجتم ��اع وزي ��ر النف ��ط �إح�س ��ان عبد

اجلبار مع زمالئه الرو�س.
االهتم ��ام بالتعاون وخ�صو�ص� � ًا مع مو�سكو قد
يك ��ون ناجم ع ��ن احلقيق ��ة يف �أن العب�ي�ن كبار
�آخري ��ن يف ال�سوق هم غري م�ستعدين حلد الآن
لزي ��ادة اال�ستثم ��ارات ب�سب ��ب الطل ��ب املت ��دين
امل�ستم ��ر على املحروقات واملنتج ��ات النفطية.
باال�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ،ف ��ان املخاوف م ��ن هبوط
�أ�سع ��ار النفط ما تزال قائم ��ة ،ومع الأخذ بنظر
االعتب ��ار اخل�سائ ��ر التي تعر�ض ��ت لها كثري من
�ش ��ركات النفط ب�سبب الوب ��اء ،فان العبني كبار
يف ال�س ��وق ال يجازف ��ون يف الدخول بعقود قد
تف�ض ��ي بعد ذلك لتكون غ�ي�ر مربحة على املدى
الق�ص�ي�ر ،مع ذلك ،فان اجلان ��ب العراقي قد �أكد
م ��رار ًا ا�ستع ��داده لإجراء ح ��وار و�إعادة النظر
يف �ش ��روط العق ��ود م ��ن �أجل التو�ص ��ل حللول
و�س ��ط ،والت ��ي مت ت�أكيده ��ا بزي ��ارة الوزي ��ر
لرو�سي ��ا .اخلي ��ار العراقي بتف�ضي ��ل ال�شركات
الرو�سي ��ة ناب ��ع م ��ن �شراك ��ة املنفع ��ة املتبادل ��ة
طويل ��ة الأم ��د ،حي ��ث �إن ال�ش ��ركات الرو�سي ��ة
وبالأخ� ��ص �شرك ��ة  PJSC LUKOILتق ��وم
وبنج ��اح يف �إجن ��از ع ��دد م ��ن امل�شاري ��ع يف
الع ��راق ،وه ��ي مهتم ��ه بتطوي ��ر التع ��اون يف
مناطق جديدة .ا�ستثمارات ال�شركات الرو�سية
الكلي ��ة يف م�شاريع النفط العراقية تبلغ قيمتها
الآن ما يزيد على  10مليار دوالر.
منذ ع ��ام  2014و�شركة لوك �أويل LUKOIL

تق ��وم بانتاج نفط م ��ن حقل غرب القرنة  -2يف
العراق على م�ستوى جتاري ،والذي يعترب احد
اك�ب�ر حقول النف ��ط يف العامل .وتق ��وم ال�شركة
بتطوير هذا امل�شروع ب�ش ��كل فعال .ويف نهاية
عام � 2020شرعت �شركة لوك �أويل مدل �أي�ست
املحدودة  Lukoil Mid-East Limitedيف
خط ��ة ت�صميم وجتهي ��ز وبناء املرحل ��ة الثانية
مل�ش ��روع حمط ��ة م�ش ��رف التوربيني ��ة الغازية
لتوليد الطاقة الكهربائية يف الب�صرة ،و�ستبلغ
طاقة التوليد الكلية للمحطة بعد اكمال امل�شروع
يف عام  2024بحدود  252ميغا واط.
وم ��ن امل�شاري ��ع الك�ب�رى الأخ ��رى ل�شركة لوك
�أوي ��ل يف العراق هو رقعة بلوك –  10النفطية
الواقع ��ة على بعد  120كم عن حقل غرب القرنة
–  2وال ��ذي اكت�شف ��ت ال�شركة عل ��ى مقربة من
ه ��ذه الرقع ��ة حقل �أري ��دو النفطي ،وق ��د يكون
ه ��ذا االكت�شاف ه ��و الأكرب يف القط ��اع النفطي
العراقي منذ  20عام ًا.
باال�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ،ف�إن الع ��راق ورو�سيا على
ات�ص ��ال م�ستم ��ر ملناق�ش ��ة مواق ��ف ذات منفع ��ة
متبادلة �ضمن �إطار عمل �أوبك بال�ص.
قال رئي� ��س الوفد العراقي الزائ ��ر وزير النفط
اح�س ��ان ا�سماعي ��ل  “ :كان الع ��راق وعلى مدى
ع�شرة �سن ��وات ين�سق مع رو�سي ��ا يف الق�ضايا
امل�شرتك ��ة �ضم ��ن ور�ش ��ة عم ��ل �أوب ��ك بال� ��ص،
و�إن نتائ ��ج هذا التعاون كان ��ت وا�ضحة للعيان
من ��ذ عدة �أ�شهر ،التزام الع ��راق بح�ص�ص �أوبك
بال� ��ص يف الإنتاج �ساعد يف �إعادة بناء وعودة
�أ�سعار النفط ملعدالت ما قبل الأزمة .نحن ن�أمل
ون�ؤكد ب ��ان العالقات �ستكون طويلة الأمد و�أن
التن�سي ��ق �سيح�صل عند �أعلى م�ستوى من �أجل
املحافظة على ا�ستقرار �سوق النفط».
االهتم ��ام بتو�سي ��ع حجم امل�شاري ��ع يف العراق
اكده ��ا رئي� ��س �شرك ��ة ل ��وك �أوي ��ل ،وحي ��د
�ألكب�ي�روف ،خ�ل�ال املفاو�ض ��ات ب�ي�ن وزي ��ري
البلدين.
وق ��ال �ألكب�ي�روف  “ :نح ��ن مليئ�ي�ن بالتفا�ؤل.
نح ��ن الآن يف ط ��ور االع ��داد ل ��دورة ا�ستثم ��ار
جدي ��دة� ،ستكون املهمة بالتو�ص ��ل النتاج 800
�أل ��ف برمي ��ل باليوم .هن ��اك م�ش ��اكل حتتاج ان
يت ��م حله ��ا ،ولكنن ��ا يف الوقت احل ��ايل ما نزال
متلهفني لالنطالق بربامج ا�ستثمارية فعالة يف
حقل االنتفاع من الغاز».

 متابعة  /املدى

وا�س ��ط قد �أعلن يف وق ��ت �سابق عن جتاوز
ن�سب ��ة البطاق ��ات البايومرتي ��ة الت ��ي مت
توزيعها باملحافظة الـ  83باملئة،
و�أن ن�سبة الت�سجي ��ل البايومرتي لتحديث
بيان ��ات الناخب�ي�ن يف حمافظ ��ة وا�سط بلغ
 72باملئة.
من جانبه ا�ستبع ��د النا�شط املدين مرت�ضى
مه ��دي املو�س ��وي �إج ��راء االنتخاب ��ات يف
املوع ��د املعلن ع ��ن �سابق ًا وه ��و العا�شر من
ت�شرين الأول  2021لرغبة الكتل والربملان
يف �إكمال الدورة االنتخابية احلالية .
وق ��ال املو�س ��وي �إن « الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ال
ترغ ��ب باملطل ��ق �إج ��راء االنتخاب ��ات م ��ا مل
تكن �ضمن املوع ��د الد�ستوري املحدد ب�أربع
�سن ��وات لل ��دورة االنتخابي ��ة و�أن احلديث
عن تقدميها ال يع ��دو �أكرث من كونه تخدير ًا
لل�شعب املغلوب على �أمره».
م�ضيف� � ًا �أن ��ه «حت ��ى يف املوع ��د الد�ستوري
بانته ��اء ال ��دورة االنتخابي ��ة ف� ��أن �أج ��راء
االنتخاب ��ات �سيكون �صعب� � ًا ب�سبب ال�سالح
املنفلت وعدم قدرة احلكومة على �ضبطه».
وقال �إن « الناخ ��ب قد يتعر�ض اىل التهديد
�أو فر� ��ض �إرادة عليه النتخاب مر�شح بعينه
دون �آخ ��ر حت ��ى ل ��و مل يك ��ن مقتنع� � ًا ب ��ه ،
فال�سالح وامل ��ال �سيقفان �أمام �إرادة الناخب
ورغتبه يف االختيار وفق حقه الد�ستوري».
وينتاب املواطنني خ ��وف �شديد من �سطوة
الف�صائ ��ل على ال�شارع وفر� ��ض �إرادتها يف
بع� ��ض امل ��دن واملناط ��ق ما ق ��د ي� ��ؤدي على
فر�ض تلك االرادة خالل العملية االنتخابية
ب�شكل عام..
وكان رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي قد
�أك ��د يف مرات عدي ��دة حر�ص ��ه ال�شديد على
تهيئة الظروف املنا�سبة لإجراء االنتخابات
النيابي ��ة الت ��ي بات ��ت مطلب ًا �شعبي� � ًا يف ظل
�أج ��واء دميقراطي ��ة كامل ��ة وانه ل ��ن ي�سمح
لل�س�ل�اح املنفل ��ت بالتح ��رك وتهدي ��د حرية
املواطن ما يجعل ��ه يفقد الأمل كلي ًا بالعملية
االنتخابية.
يذك ��ر �أن ملكت ��ب انتخاب ��ات وا�س ��ط ()31
مرك ��ز ًا للت�سجي ��ل مفتوح ��ة �أم ��ام الناخبني
و( )75فريق� � ًا ج ��وا ًال م�ستم ��رة بتحدي ��ث
بيانات الناخبني م ��ن ال�ساعة � 8صباح ًا اىل
ال�ساعة  3بعد الظهر.

�أ�شهر عديدة عانى فيها املواطنون من انعدام مفردات البطاقة التموينية
�أو ت�سلي ��م م ��ادة واح ��دة يف �أعلى تقدي ��ر من قبل ال ��وكالء ،حيث ا�ضطر
املواط ��ن الب�سيط اىل �شراء جمي ��ع املواد اال�سا�سية م ��ن ال�سوق بعد �أن
فقد الأمل بالبطاقة وعلق على �أطرافها العالمة ال�سوداء �إقرار ًا بوفاتها.
�أما مواق ��ع التوا�صل االجتماعي فقد اتخذت البطاق ��ة التموينية و�سيلة
لل�سخري ��ة و�صل ��ت اىل ح ��د «النكتة» الت ��ي يتداوله ��ا عام ��ة النا�س على
�شبكات التوا�صل.
ورغ ��م التخ�صي�صات املالية ال�ضخمة لوزارة التجارة �إال �أنها مل ت�ستطع
�أداء مهمتها ب�شكل حمكم يف ت�أمني املفردات الغذائية والتي تقل�صت اىل
�أربع ��ة مواد بع ��د كانت تتجاوز االثنت ��ي ع�شرة م ��ادة للمواطن قبل عام
 2003وت�صل ب�شكل منتظم ومن دون �أي تاخري بح�سب �آراء املواطنني.
وي ��رى خ�ب�راء االقت�ص ��اد �أن مل ��ف البطاقة ي�شه ��د ارتب ��اكا نتيجة جملة
تداخالت منه ��ا الإدارية يف عمل وزارة التجارة والتي ت�شمل �آلية ابرام
العق ��ود مع ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة والعربي ��ة ودور احلكوم ��ة يف التنفيذ
والرقاب ��ة ،ومنه ��ا خ�ضوع مفا�صل ال ��وزارة اىل املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية
الت ��ي تقا�سمته ��ا الأحزاب املتنف ��ذة لإدارتها مب ��ا يخدم م�صال ��ح الغرف
االقت�صادي ��ة للأح ��زاب لتمويل ن�شاطات احل ��ركات ال�سيا�سي ��ة من املال
العام.
وبع ��د حملة ال�ضغ ��ط الأخرية ع�ب�ر املطالب ��ات والتظاه ��رات يف معظم
املحافظ ��ات �شرع ��ت التج ��ارة �أخري ًا بالعم ��ل على �إعادة ال ��روح للبطاقة
التموينية حيث �أوعزت بتوفري املفردات ب�شكل كامل خالل �شهر رم�ضان
املب ��ارك بع ��د ا�ست�ل�ام التخ�صي�ص ��ات املالية م ��ن قبل احلكوم ��ة بح�سب
البيانات الر�سمية.
اىل ذل ��ك �أعلنت وزارة التجارة �أم�س ال�سبت ،ع ��ن ت�شكيل دائرة الرقابة
التجاري ��ة واملالية فرق رقابية للتواجد يف مراكز وخمازن التجهيز على
م ��دار اليوم ويك ��ون عملها مراقبة وتدقيق ان�سيابي ��ة التجهيز يف بغداد
واملحافظات .
و�أك ��دت الوزارة يف بيان تابعته (املدى) ع ��ن ا�ستنفار مالكاتها الرقابية
يف كل املحافظ ��ات للتواج ��د يف مراك ��ز وخم ��ازن التجهي ��ز ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
ت�شكي ��ل فرق عمل ملراقبة و�صول املواد لل ��وكالء ح�سب تق�سيم املوظفني
اجلغرايف .
الفت ��ة ،اىل �أن ��ه مت ت�شكيل �سبع جل ��ان يف بغداد ول ��كل مراكز وخمازن
التجهيز وكذل ��ك بالن�سبة لبقية املحافظات حي ��ث �سرتفع تقارير يومية
ع ��ن �إجراءات عملها وت�شخي� ��ص مكامن اخللل �أو �أي تلك�ؤ يحدث ورفع
التو�صي ��ات ب�ش�أن ذل ��ك حيث يُرفع التقري ��ر لوزير التج ��ارة للم�صادقة
عليه.
من جان ��ب �آخر دعت مفو�ضية حقوق الإن�س ��ان �أم�س ال�سبت ،احلكومة
العراقي ��ة لإع�ل�ان حال ��ة الط ��وارئ االن�ساني ��ة لدع ��م مف ��ردات البطاقة
التموينية للمواطن.
وقالع�ضو املفو�ضية فا�ضل الغراوي يف بيان �أن «ارتفاع �أ�سعار املواد
الغذائية يف الأ�سواق �سيزيد من خط الفقر يف العراق».
وبح�س ��ب البيان ،دعا الغ ��راوي احلكومة اىل التدخ ��ل الفوري ب�إعالن
حالة الطوارئ الإن�سانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن».
ويبق ��ى ال�س�ؤال مطروح� � ًا هل �ستنجح التج ��ارة باال�ستمرار يف ت�سليم
املف ��ردات الأربع الطحني وال ��رز والزيت وال�سكر بعد �شه ��ر رم�ضان �أم
�ستعود اىل و�ضعها القدمي؟

محافظ ذي قار يقرر �إدارة الق�ضاء من موقع �أدنى والمتظاهرون يرف�ضون

تظاهرات الرفاعي تطيح بالقائممقام
بعد �أ�سبوع من تن�صيبه
 ذي قار  /ح�سني العامل
�أعل ��ن يف ق�ضاء الرفاعي ي ��وم �أم�س� ،أن حمافظ
ذي ق ��ار املكلف الفريق عبد الغن ��ي الأ�سدي قرر
�إدارة الق�ضاء املذكور من موقع �أدنى ،وذلك بعد
�أ�سبوع من التظاه ��رات املطالبة ب�إلغاء تن�صيب
القائممقام اجلدي ��د عمار الركابي ،فيما يوا�صل
املتظاهرون اعت�صامهم �أمام القائممقامية حلني
�إع ��ادة القائممق ��ام ال�ساب ��ق كاظ ��م الفيا�ض اىل
من�صبه.
وبذل ��ك تطي ��ح تظاهرات ق�ض ��اء الرفاع ��ي التي
توا�صل ��ت على م ��دى �أ�سب ��وع كام ��ل بقائممقام
الق�ض ��اء اجلديد بع ��د �أ�سبوع واحد م ��ن تكليفه
بادارة املن�صب.
وذك ��ر ال�شيخ ظافر لهم ��ود الركاب ��ي عقب لقائه
وعدد من �شيوخ ق�ضاء الرفاعي مبحافظ ذي قار
�أن «قائممقامي ��ة ق�ضاء الرفاع ��ي �ستدار من قبل
املحاف ��ظ الفريق عبد الغن ��ي الأ�سدي» ،و�أ�ضاف
«ه ��ذا ما دار يف لق ��اء اليوم مع حماف ��ظ ذي قار
بح�ض ��وري وح�ض ��ور ال�شيخ عام ��ر اخلري الله
وال�سيد ماجد الفيا�ض».
ويف ال ��رد على ق ��رار املحافظ وا�ص ��ل الع�شرات
م ��ن املحتج�ي�ن يف ق�ض ��اء الرفاع ��ي اعت�صامهم
املفت ��وح ي ��وم �أم� ��س ال�سب ��ت للمطالب ��ة ب�إعادة
القائممقام ال�سابق كاظم الفيا�ض ورف�ض تويل
املحاف ��ظ املكلف عبد الغني الأ�س ��دي مهام �إدارة
الق�ضاء من موقع �أدين.
ويف ي ��وم �أم�س الأول اجلمع ��ة �أمهل املحتجون
يف ق�ض ��اء الرفاع ��ي حماف ��ظ ذي ق ��ار � 48ساعة
حل�سم مل ��ف القائممق ��ام و�إع ��ادة ال�سابق كاظم
مو�س ��ى الفيا�ض اىل من�صبه ،داعني احلكومتني
املحلي ��ة واملركزي ��ة اىل اال�ستجاب ��ة العاجل ��ة
ملطال ��ب �أهايل الرفاعي خ�شي ��ة من ت�صعيد حدة
االحتجاجات.
يف املقاب ��ل� ،شه ��د ق�ض ��اء الرفاع ��ي (ك ��م �شم ��ال
النا�صري ��ة ) خالل اليوم�ي�ن املن�صرمني انطالق
تظاهرات �أخرى م�ؤيدة للقائممقام اجلديد عمار
الركابي تدعوه فيها للبقاء مبن�صبه.
من جانب ��ه ،قال املراقب الإعالمي فا�ضل الن�سيم
للمدى �إن «قرار املحاف ��ظ ب�إدارة ق�ضاء الرفاعي
من موق ��ع �أدين جاء كحل و�سط حل�سم اخلالف
ب�ي�ن الأط ��راف املطالب ��ة ب�إع ��ادة القائممق ��ام

ال�ساب ��ق املهند� ��س كاظ ��م الفيا� ��ض وتل ��ك التي
تطالب بتثبيت الدكت ��ور عمار الركابي مبن�صبه
اجلدي ��د» ،مبين� � ًا �أن «هذا القرار ج ��اء �أثناء لقاء
املحافظ بعدد من �شيوخ ع�شائر الرفاعي».
وع ��ن م�صري القائممقام اجلديد ق ��ال الن�سيم �إن
«الدكتور عم ��ار الركابي �سب ��ق و�أن تقدم بطلب
�إعف ��اء من من�صبه �إثر ت�صاع ��د حدة التظاهرات
الراف�ض ��ة لتكليف ��ه باملن�صب و�أن ق ��رار املحافظ
ب� ��إدارة املن�ص ��ب م ��ن موق ��ع �أدنى يع ��د موافقة
�ضمني ��ة عل ��ى �إعفائ ��ه « ،الفت� � ًا اىل �أن « اله ��دوء
احل ��ذر ي�س ��ود الق�ض ��اء حالي� � ًا رغ ��م توا�ص ��ل
اعت�ص ��ام امل�ؤيدي ��ن للقائممق ��ام ال�ساب ��ق كاظ ��م
الفيا�ض �أمام مبنى القائممقامية».
ويف ي ��وم اخلمي� ��س املا�ض ��ي� ،أعل ��ن قائممق ��ام
ق�ض ��اء الرفاع ��ي الدكتور عم ��ار يا�س ��ر الركابي
مي طلب �إعفائه من من�صب ��ه اىل حمافظ ذي
تق ��د َ
قار عبد الغني الأ�سدي.
وذك ��ر الركابي بح�سب طلب �إعفائه الذي تابعته
امل ��دى �أنه» لي� ��س طالب ��ا للمن�صب عل ��ى ح�ساب
امل�صلح ��ة العامة وغ�ي�ر مت�شبث ب ��ه» ،و�أ�ضاف،
�أن ��ه «�أك�ب�ر و�أرفع م ��ن املنا�صب الت ��ي تراق من
�أجلها الدماء وتقام عليها الفنت».

وي�أت ��ي قرار الركابي بطل ��ب الإعفاء من من�صبه
بع ��د ثالث ��ة �أيام م ��ن قي ��ام حمتج�ي�ن غا�ضبون
مبنع ��ه م ��ن الدخ ��ول اىل مبن ��ى القائممقامي ��ة
واملبا�ش ��رة مبهام عمله احتجاج� � ًا على تن�صيبه
خلف� � ًا للمهند� ��س كاظم الفيا�ض وذل ��ك عقب يوم
واح ��د من م�صادم ��ات بني متظاهري ��ن راف�ضني
و�آخرين م�ؤيدين لتعيني الدكتور عمار الركابي
قائممقام ًا جديد ًا للق�ضاء املذكور.
وكان حمافظ ذي قار املكلف عبد الغني الأ�سدي
ق ��د ق ��رر ي ��وم ال�سب ��ت (� 20آذار  )2021تكليف
الدكت ��ور عم ��ار يا�س ��ر الركاب ��ي ر�سمي� � ًا ب�شغل
من�ص ��ب قائممقام ق�ض ��اء الرفاعي وه ��و ما دفع
املتظاهري ��ن للت�صعيد واتهام الركابي بالتحزب
و�ش ��راء املن�ص ��ب� ،إذ اظه ��رت مقاط ��ع فيديوية
تابعتها (املدى) الركابي وهو يغادر موقع عمله
و�س ��ط هتاف ��ات (باط ��ل ..باط ��ل) و(بفلو�س ��ه..
بفلو�س ��ه) الت ��ي يطلقها املتظاه ��رون يف �إ�شارة
ل�صفق ��ات �ش ��راء املنا�صب احلكومي ��ة .يف حني
هت ��ف متظاهرون �آخرون ( ه ��ذه ال�صوب وذاك
ال�صوب نري ��دك �سيد كاظم) وذل ��ك للإعراب عن
ت�أييدهم للقائممقام ال�سابق كاظم الفيا�ض الذي
ي�صفونه بغري املتحزب.
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في العراق ،بات م�شهد تجول الكالب والقطط برفقة ا�صحابها م�ألوفا في الأماكن العامة ،مع تزايد اعداد مربيها وزيادة الوعي حول اقتناء
الحيوانات الأليفة في ال�سنوات الأخيرة.
وتحول الأمر الى هو�س ومو�ضة ،و�شهدت عمليات بيع الحيوانات حركة ن�شطة بعد توقفها فترة نتيجة الإجراءات االحترازية لمواجهة
فايرو�س كورونا ،رافق ذلك �إن�شاء العديد من مراكز العناية بالحيوان وبيع م�ستلزماتها كذلك العيادات والم�ست�شفيات الخا�صة.

انت�شار تربية احليوانات الأليفة ..ترف �أم �إن�سانية؟

تزايد �أعداد مراكز العناية باحليوان ..لكن الرقابة �ضعيفة

�إعداد /عديلة �شاهني
ت�صوير :حممود ر�ؤوف
وبالرغ ��م من ان امتالك احليوانات الأليفة
�أ�صب ��ح امرا �شائعا يف املجتم ��ع العراقي،
ويت ��م �إنف ��اق الكثري عل ��ى تربيته ��ا ،اال ان
الأطب ��اء ي�شريون اىل خط ��ورة اجلهل يف
تربي ��ة احليوان الأليف عل ��ى ال�صحة وقد
ت ��زداد اخلطورة ويت�سع مداه ��ا �إذا مل يتم
اتباع ار�شادات االطباء البيطريني.
لذا يتجه البع�ض من مربي احليوانات اىل
مراكز ايواء احليوانات والبع�ض الآخر ال
يرغب يف حتم ��ل نفقات العناية باحليوان
وعالجه مما ي� ��ؤدي اىل موت احليوان او
انتق ��ال االمرا� ��ض امل�شرتكة م ��ن احليوان
اىل االن�سان.
وا�ستن ��اد ًا اىل قانون ال�صح ��ة احليوانية
الذي ين�ص على تنظيم اجراءات و�شروط
ا�ست�ي�راد احليوان ��ات احلي ��ة ومت م ��ن
خالله ا�ص ��دار الكثري م ��ن التعليمات بهذا
ال�ش�أن ،اال ان �ضعف الرقابة على ا�سترياد
احليوان ��ات الأليف ��ة وع ��دم خ�ضوعه ��ا
للإج ��راءات الوقائية للت�أك ��د من �سالمتها،
يف بع� ��ض املناف ��ذ احلدودي ��ة �ساه ��م يف
انت�شار بع�ض االمرا� ��ض الفايرو�سية بني
احليوانات.
�إجراءات اال�ستيراد

امل�ست�ش ��ار ال�ساب ��ق يف جلن ��ة الزراع ��ة
النيابي ��ة وم�ست�ش ��ار وزارة الزراع ��ة
الدكت ��ور ع ��ادل املخت ��ار �أو�ض ��ح لـ(املدى)
ان عملي ��ة دخ ��ول احليوان ��ات الأليف ��ة
كالقط ��ط وال ��كالب اىل البل ��د م�شروط ��ة
مبوافقة وزارة الزراعة �أوال ،و من ثم يتم
ا�ستخ ��راج املوافقات و اج ��ازة اال�سترياد
م ��ن وزارة التج ��ارة ب�ش ��روط �صحي ��ة
مدون ��ة يف �شهادة مرافقة للحيوانات تبني
ج ��دول اللقاحات و�سالمتها من الأمرا�ض،
كذلك يتوفر يف املناف ��ذ احلدودية حماجر
بيطري ��ة واي�ض ��ا يوج ��د يف املطار حمجر
طب ��ي لفح� ��ص القط ��ط و ال ��كالب عن ��د
و�صوله ��ا ،و تدقي ��ق �شه ��ادة اال�ست�ي�راد
وال�شه ��ادة ال�صحي ��ة الن هن ��اك امرا�ض ��ا
خطرية فاذا ما مت الك�شف عنها ،يتم اعدام
احليوان ��ات احلاملة لها ف ��ورا� ،أ�ضف اىل
ذل ��ك يف حالة ع ��دم توفر �إج ��ازة ا�سترياد،
�سيتم اعدام احليوان اي�ضا.
وح ��ول اجله ��ة امل�س�ؤول ��ة ع ��ن مراقب ��ة
العي ��ادات البيطرية ق ��ال املختار :ب�صورة
عام ��ة ف�أن نقاب ��ة االطب ��اء البيطريني ،هي
امل�س�ؤول ��ة عن مراقبة العي ��ادات البيطرية
واالطب ��اء البيطري�ي�ن املوجودي ��ن يف
العيادة ،وكذلك متابع ��ة االجازة الر�سمية
للعيادة.
وا�ضاف :ب�سبب الظ ��روف الراهنة توجد
بع� ��ض املحاج ��ر يف املناف ��ذ احلدودي ��ة،
تفتق ��ر اىل الرقابة او ال يتوف ��ر فيها رقابة
�صحية ،وم ��ن املمكن ان مي ��رر من خاللها
بع� ��ض القط ��ط وال ��كالب الت ��ي يف بع�ض
الأحيان تكون حاملة للأمرا�ض.
عيادات غير مرخ�صة

ويف معر�ض رده عل ��ى ا�سئلة (املدى) قال
الدكتور حممد م�شج ��ل �سناد املخت�ص يف
الط ��ب الباطني والوقائ ��ي :من احد اوجه
غياب الرقابة على العيادات وامل�ست�شفيات
البيطري ��ة اخلا�ص ��ة ،ه ��و ك�ث�رة افتت ��اح
العيادات غري املرخ�ص ��ة� ،أما يف العيادات
املرخ�ص ��ة ،نالح ��ظ بع�ض العامل�ي�ن فيها
لي�س ��وا ب�أطب ��اء بيطري�ي�ن وميار�س ��ون
العم ��ل دون ا�ش ��راف طبي ��ب بيط ��ري
خمت� ��ص ،ادى ذل ��ك اىل تده ��ور الف ��ت يف
اخلدم ��ات ال�صحي ��ة البيطري ��ة املقدم ��ة
للحيوان ��ات املري�ضة ،كذلك انت�شار الكثري
م ��ن الأمرا�ض خا�ص ��ة يف الفرتة االخرية

وم ��ن بني ه ��ذه االمرا�ض الت ��ي من املمكن
ان تنتق ��ل للإن�س ��ان اجل ��رب ،الفطريات،
داء ال�سع ��ار ،الأكيا� ��س املائي ��ة ،و داء
القط ��ط الذي يت�سب ��ب يف اجها�ض الن�ساء
احلوام ��ل ،اي�ض ��ا الأمرا� ��ض الفايرو�سية
مث ��ل البارفو و طاعون الكالب و القطط و
اال�صابات التنف�سية والطفيليات الداخلية
و اخلارجية.
و تط ��رق الدكت ��ور هيث ��م ال�شم ��ري وه ��و
بيطري خمت�ص ب�أمرا�ض القطط والكالب
اىل مو�ض ��وع مراك ��ز العناي ��ة باحلي ��وان
و انت�شاره ��ا قائال :تقدم معظ ��م العيادات
البيطري ��ة و مراك ��ز العناي ��ة باحلي ��وان
خدمات فندقية كالعناية اجل�سدية بالقطط
و ال ��كالب م ��ن حم ��ام و�س�ش ��وار و تقلي ��م
الأظافر ،و من املمكن توفري ايواء و مبيت
للحيوان ��ات الت ��ي ي�ضط ��ر مالكوه ��ا اىل
ال�سف ��ر و مل يجدوا مكانا لرتك حيواناتهم
في ��ه ،ويكل ��ف مبي ��ت احلي ��وان م ��ع كاف ��ة
اخلدم ��ات تقريبا  ٢٥ال ��ف دينار عن الليلة
الواحدة.
وي�ضي ��ف :تع ��د تربي ��ة احليوان ��ات يف
املن ��ازل كالقط ��ط وال ��كالب م ��ن الثقاف ��ات
الدخيل ��ة عل ��ى جمتمعن ��ا وقد غل ��ب عليها
طاب ��ع الرفاهي ��ة ويت ��م انف ��اق الكث�ي�ر
عل ��ى ه ��ذه احليوان ��ات ،حي ��ث تتطل ��ب
تربي ��ة احليوان ��ات عناية خا�ص ��ة ودراية
باحتياجاته ��ا ونوعي ��ة غذائه ��ا كم ��ا ان
االهتم ��ام بنظافة احليوان ام ��ر �ضروري
جتنبا حل ��دوث االمرا�ض امل�شرتكة ،اي�ضا
هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الأمرا� ��ض املنت�ش ��رة
حالي ��ا نتيج ��ة قل ��ة الوع ��ي واالهم ��ال يف
تربي ��ة احلي ��وان وع ��دم اج ��راء اللقاحات
والعالج ��ات الوقائي ��ة والك�ش ��ف الدوري
ال ��ذي يف�ض ��ل ان يج ��رى كل ثالث ��ة ا�شه ��ر
للت�أكد من �سالمته و خلوه من االمرا�ض.
بين الرفاهية والإن�سانية

اختارت ت�سخري وقته ��ا ومالها يف مبادرة
غ�ي�ر م�ألوف ��ة ب�إه ��داء احليوان ��ات ال�ضالة
ملج� ��أ رفق ��ا به ��ا ،ه ��ي الباحث ��ة يف عل ��وم
البيئ ��ة و الرفق باحليوان وم�ؤ�س�سة ملج�أ
دين ��ا للرفق باحليوان ال�سي ��دة دينا مكلف
الالم ��ي ،الت ��ي ب ��د�أت ق�صته ��ا يف اي ��واء
حيوان ��ات ال�شارع املعنف ��ة بت�أ�سي�س ملج�أ
له ��ا ،و تقول دين ��ا لـ(املدى) :ج ��اءت فكرة
ان�ش ��اء �أول ملج� ��أ للحيوان ��ات يف العراق
بع ��د ان مت قت ��ل ال ��كالب خا�صت ��ي بال�س ��م
م ��ن قبل اه ��ايل منطقت ��ي ،فاتخ ��ذت عهدا
بافتت ��اح ملج� ��أ لإي ��واء احليوان ��ات الت ��ي
تتعر� ��ض للعن ��ف وب ��د�أت مراح ��ل ان�شائه
التي ا�ستنزفت كل امكانياتي وحتديدا يف
ال�سنة الثانية من عمر امللج�أ ،وبعد ان بد�أ
ي�أخذ حيزا يف ا�ستقبال وايواء العديد من
احليوان ��ات وبعد عالجها ورعايتها ،يقوم
امللج�أ بعر�ضها للتبن ��ي وفق �شروط تبني
ت�ضمن رعاي ��ة احليوان وع ��دم ا�ستغالله،
للت�شجيع على بث �سيا�سة الرحمة وو�ضع
ا�س� ��س الرتبي ��ة ال�صحيحة ل ��ه ،وقد واجه
امللج� ��أ الكث�ي�ر م ��ن امل�ش ��اكل والعقب ��ات،
لإيق ��اف ا�ستمراريت ��ه الت ��ي كان ��ت ت�شجع
على فكرة االنق ��اذ واالهتمام باحليوانات
املتعر�ضة للعنف ،لذا مت التنقل بني �سبعة
ع�ش ��ر موقعا بع ��د حماوالت هدمه ��ا وقتل
احليوانات املتواجدة فيها.
ور�أت الالم ��ي ان �سب ��ب انت�شار حيوانات
الزين ��ة واالقب ��ال عليه ��ا م�ؤخ ��را ه ��و من
زاوي ��ة ح ��ب املظاه ��ر وتغليبه ��ا عل ��ى
امل�ضم ��ون ،مبعنى االهتمام ب ��كل ما يدعو
اىل التفاخ ��ر ،لذل ��ك عومل ��ت حيوان ��ات
ال�ش ��ارع مبنظ ��ور جائ ��ر بانه ��ا اق ��ل م ��ن
امل�ست ��وى املعت ��اد ،ال عل ��ى ا�سا� ��س انه ��ا
خملوقات الله وه ��ي ارواح وامم امثالنا،
وان االر�ض لي�ست حكرا للإن�سان فقط.
وتلف ��ت اىل �أن ��ه «يف ظ ��ل غي ��اب الرقاب ��ة

قانون ال�صحة الحيوانية الف�صل
الرابع

 جهل مربي
الحيوانات بالمخاطر
ال�صحية قد ي�ؤدي �إلى
تف�شي الأمرا�ض
عل ��ى احليوان ��ات امل�ستوردة م ��ن اخلارج
دخلت حيوانات حتم ��ل خمتلف االمرا�ض
مم ��ا ادى اىل انت�شاره ��ا وه ��ي مل تك ��ن
فع�ل�ا موج ��ودة به ��ذه الك�ث�رة او غ�ي�ر
موج ��ودة ا�سا�س ��ا ،وتزاي ��دت حت ��ى انه ��ا
طالت احليوان ��ات املحلية ومنه ��ا البارفو
والطاع ��ون وامرا� ��ض ال ��دم الفايرو�سي ��ة
وغريها».
وتابع ��ت :قد نوه ��ت كث�ي�را يف ال�صحافة
العربي ��ة والغربي ��ة بخ�صو� ��ص مو�ضوع
الرتبي ��ة املجتمعية ال�صحيح ��ة للحيوان،
وم ��ا زلنا نفتق ��ر اىل ا�صولها و �ضوابطها
او انه ��ا لي�س ��ت بامل�ستوى ال ��كايف ،فقرار
تربية احليوان م�س�ؤولي ��ة كبرية ولي�ست
بالأمر الهني يجب دار�سته وتقبل النواحي
ال�سلبي ��ة وااليجابية معا للخ ��روج بواقع ان بع� ��ض امرا� ��ض احلي ��وان ق ��د ت�صيب
ان�ساين و�صحي يحافظ على احليوان من الب�شر وال�سبب لي�س احليوان نف�سه ولكن
ناحي ��ة وعلى البيئ ��ة املجتمعي ��ة ال�صحية اهمال ��ه اىل درجة جتعل من ��ه حالة م�ؤذية
للمرب�ي�ن ،وق ��د نالح ��ظ كث�ي�را بع ��د فرتة ملربيه.
من اقتن ��اء حيوان يهمل احلي ��وان نتيجة و ذك ��رت الالمي :بالرغ ��م من ان حيوانات
ال�ضجر منه او بع ��د مر�ضه ويتم رميه يف ال�ش ��ارع تت�صف بال ��ذكاء املفرط وحتملها
ال�ش ��ارع ،او يف م�شات ��ل بي ��ع احليوانات ،للظ ��روف البيئي ��ة م ��ن ناحي ��ة مقاومته ��ا
يتنا�سى ه�ؤالء ان احليوانات ارواح تت�أمل للأمرا� ��ض وانه ��ا بالعناي ��ة والرعاي ��ة
وحتزن عندما تفقد من اعتنى بها ومكانها �ست�ضاه ��ي امل�ست ��وردة ،ولك ��ن الكث�ي�ر
ال ��ذي ترب ��ت في ��ه واعت ��ادت علي ��ه ،اي�ضا يف�ضل ��ون �ش ��راء حيوان ��ات الزينة مببالغ
هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن احليوانات ق ��د ت�ستغل طائلة واالبتعاد ع ��ن التبني ،وعلى �سبيل
للتكاث ��ر والتجارة به ��ا دون مراعاة االذى املث ��ال لو مت عر�ض كل ��ب �شارع مببلغ عال
ال ��ذي مت ��ر به بعد تك ��رار ال ��والدات وبعد �سيتم �شرا�ؤه مبج ��رد الرتويج له على انه
انتف ��اء احلاج ��ة �إليه ��ا يتم التخل� ��ص منها �صنف مميز وغايل.
وه ��ي واهن ��ة ومري�ض ��ة ،ا�ض ��ف اىل ذلك ،وبح�سب �إح�صائيات تقديرية� ،صادرة من

منظم ��ات �صحي ��ة ورقابية ح�صل ��ت عليها
(امل ��دى) ،ت�صل �أعداد ال ��كالب ال�سائبة يف
عم ��وم العراق �إىل �أكرث م ��ن ن�صف مليون
كلب.
قانون ال�صحة احليوانية
و اطلعت (املدى) على بنود قانون ال�صحة
احليواني ��ة ،ال ��ذي مت ن�ش ��ره يف �صفح ��ة
املر�ص ��د النياب ��ي العراقي ،وبن ��اء على ما
اقره جمل�س الن ��واب و�صادق عليه رئي�س
اجلمهوري ��ة وا�ستن ��اد ًا �إىل �أح ��كام البن ��د
(�أوال) من امل ��ادة ( )61والبن ��د (ثالثا) من
امل ��ادة ( )73م ��ن الد�ستور �ص ��در القانون
االتي :ل�سنــة.2012

ال�ضواب ��ط ال�صحي ��ة البيطري ��ة املعتمدة
داخل العراق
امل ��ادة ـ 11ـ لل�سلط ��ة ال�صحي ��ة البيطرية
ماي�أتي:ـ
_ و�ض ��ع اخلط ��ط والتداب�ي�ر واتخاذ
الإج ��راءات ال�ضروري ��ة لل�سيط ��رة
عل ��ى الأمرا� ��ض املعدي ��ة والوبائي ��ة يف
احليوانات ومنتجاتها ل�ضمان �سالمتها.
امل ��ادة ـ  13ـ اوالـ حت ��دد ال�سلطة الإدارية
واجله ��ات املخت�ص ��ة �أ�س ��واق و�ساح ��ات
بيع و�ش ��راء احليوانات احلي ��ة مبختلف
انواعها يف كل حمافظة مع مراعاة احكام
هذا القانون واملحددات البيئية.
ثانيا ـ تتوىل ال�سلطة ال�صحية البيطرية
مهم ��ة الإ�ش ��راف ال�صح ��ي والفن ��ي عل ��ى
�أ�سواق و�ساحات بيع و�شراء احليوانات.
امل ��ادة ـ22ـ مينع نقل وم ��رور احليوانات
ومنتجاته ��ا وخملفاته ��ا ب�ي�ن املحافظ ��ات
اال اذا كان ��ت م�صحوب ��ة ب�شه ��ادة �صحي ��ة
بيطرية ت�ؤكد خلوها من االمرا�ض املعدية
او الوبائية.
امل ��ادة ـ 23ـ تق ��وم ال�سلط ��ة ال�صحي ��ة
البيطرية مبا ي�أتي:
اوالـ حج ��ز احليوان ��ات اذا ا�شتب ��ه بها
او ظه ��رت عليها �أي اعرا�ض مر�ضية حتى
وان كان ��ت م�صحوب ��ة ب�شه ��ادة �صحي ��ة
بيطرية.
ثاني� �اـ قتل احليوانات امل�صابة مبر�ض
داء الكلب دون تعوي�ض �أ�صحابها وو�ضع
امل�شتب ��ه بها حتت املراقب ��ة للت�أكد من عدم
�إ�صابته ��ا باملر� ��ض اذا تعه ��د �أ�صحابه ��ا
بتحم ��ل نفقاته ��ا م ��دة احلج ��ر ال�صح ��ي
البيطري وبخالفه يتم قتله.
امل ��ادة ـ24ـ تطع ��م جمي ��ع احليوان ��ات
حلمايته ��ا م ��ن االمرا� ��ض املعدي ��ة او
الوبائي ��ة وبخالف ��ه يعاق ��ب املمتن ��ع م ��ن
ا�صحابه ��ا وفق احكام املادة ( )42من هذا
القانون.
امل ��ادة ـ 25ـ �أوالـ يلت ��زم �أ�صح ��اب الكالب
والقطط مبا ي�أتي :ـ
�أـ ربطه ��ا بقي ��د وحتري ��ر ا�سمائه ��م
وعناوينه ��م يف رباطه ��ا وتق ��وم ال�سلطة
ال�صحية البيطرية بقتل �أو حجز ال�سائبة
منها التي لي�س لها كمام دون تعوي�ض.
ب ـ ت�سجيله ��ا ل ��دى ال�سلط ��ة ال�صحي ��ة
البيطري ��ة لغر� ��ض احل�صول عل ��ى �شهادة
�صحي ��ة بيطرية له ��ا ت�سمح له ��م بايوائها
داخل منازلهم او حمالتهم.
ج� �ـ ـ تلقيحه ��ا �ض ��د الأمرا� ��ض الوبائي ��ة
وامل�شرتكة.
ثاني� � ًا ـ حتج ��ز احليوان ��ات املن�صو� ��ص
عليها يف البن ��د (او ًال) من هذه املادة التي
الحتم ��ل �شهادة �صحي ��ة بيطرية ويتحمل
�أ�صحابه ��ا نفقاتها خالل مدة احلجز حلني
الت�أك ��د من �سالمته ��ا م ��ن االمرا�ض وبعد
انته ��اء م ��دة احلجز متنح �شه ��ادة �صحية
بيطرية.
املادة ـ 26ـ او ًالـ ت�شكل جلنة يف مركز كل
حمافظة تت�ألف من:
�أـ املحافظ او من يخوله
رئي�س ًا
ب ـ مدي ��ر بلدي ��ات بغ ��داد (فيم ��ا يخ� ��ص
حمافظة بغداد)
ع�ضو ًا
ج� �ـ ـ ممثل عن كل م ��ن الدوائر التالية يف
املحافظة ال تقل
وظيفة اي منهم عن مدير
اع�ضاء
( )1ال�صحة
( )2الزراعة
( )3البيئة
( )4ال�شرطة

( )5امان ��ة بغ ��داد ( فيم ��ا يخ�ص حمافظة
بغداد )
( )6البلدية
ثاني ًاـ تت ��وىل اللجان املن�صو�ص عليها يف
البن ��د (اوال) من هذه امل ��ادة الإ�شراف على
تنفيذ حمالت مكافحة الكالب واحليوانات
ال�سائبة
ثالثاـ جتتمع اللجن ��ة مرة واحدة يف االقل
كل �شهر.
امل ��ادة ـ 27ـ تت ��وىل اجله ��ات الع�سكري ��ة
مكافحة ال ��كالب واحليوان ��ات ال�سائبة يف
ح ��دود مع�سكراته ��ا بالتن�سي ��ق م ��ع اجلهة
املعنية.
امل ��ادة ـ28ـ للمحاف ��ظ بن ��ا ًء عل ��ى اق�ت�راح
م ��ن اللجن ��ة الفرعية التعاق ��د مع خمت�صني
مبكافحة ال ��كالب واحليوانات ال�سائبة يف
الطرق ��ات العامة وخارج املن ��ازل واملناطق
الريفية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
الف�صل التا�سع ،احكام عقابيــــة
امل ��ادة ـ  41ـ اوالـ يعاق ��ب باحلب� ��س م ��ده
ال تقل عن (� )6ست ��ة ا�شهر وبغرامه ال تقل
ع ��ن ( )1000000ملي ��ون دين ��ار وال تزيد
على ( )5000000خم�سة ماليني دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من:
�أـ �أخفى حيوانا» م�صابا» ب�أحد الأمرا�ض
الوبائي ��ة او املعدي ��ة املن�صو�ص عليها يف
اجلدول امللحق بهذا القانون.
ب ـ ادخ ��ل او اخ ��رج احليوان ��ات او
منتجاته ��ا م ��ن غ�ي�ر املناف ��ذ احلدودي ��ة
الر�سمية املحددة.
ج� �ـ ـ اخ ��رج احليوانات من منطقة احلجر
ال�صحي البيطري او ادخل اليها احليوانات
امل�ستعدة ال�ستقبال املر�ض.
د ـ امتن ��ع ع ��ن تلقي ��ح حيوانات ��ه �ض ��د �أي
مر� ��ض مع ��د او وبائ ��ي تق ��رره ال�سلط ��ة
ال�صحي ��ة البيطري ��ة .ثاني� �اـ ي�ستتبع احلكم
بالعقوبة املن�صو�ص عليه ��ا يف الفقرات (�أ)
و(ب) و(جـ) من البن ��د (او ًال) من هذه املادة
احلك ��م مب�ص ��ادرة احليوان ��ات او اال�شي ��اء
امل�ضبوطة االخرى.
الف�ص ��ل ال�سابع ،الن�شاط ال�صحي البيطري
اخلا�ص:
املادة ـ  35ـ اوالـ ميار�س الطبيب البيطري
امل�سجل يف نقابة االطباء البيطريني الن�شاط
ال�صح ��ي البيط ��ري اخلا� ��ص يف �صيدلي ��ة
بيطرية او خمت�ب�ر او عيادة او م�ستودع او
م�صنع او مكتب ا�ست�شاري جماز ر�سميا من
ال�سلطة ال�صحية البيطرية.
ثاني� �اـ حت ��دد ال�شروط ال�صحي ��ة الواجب
توفره ��ا يف ال�صيدلي ��ات واملخت�ب�رات
والعي ��ادات وامل�ستودع ��ات واملكات ��ب
اال�ست�شاري ��ة البيطرية بتعليم ��ات ي�صدرها
وزير ال�صحة بالتن�سيق مع وزير الزراعة.
ثالث ��ا ـ ي�شرتط فيمن مينح اجازة ممار�سة
الن�ش ��اط ال�صح ��ي البيط ��ري اخلا� ��ص ان
يكون:ـ
�أـ عراقي اجلن�سية.
ب ـ حا�ص ًال على �شه ��ادة جامعية �أولية يف
االقل يف الط ��ب واجلراح ��ة البيطرية من
�إحدى الكليات املعرتف بها.
ج� �ـ ـ اكمل مدة الت ��درج الطبي البالغة �سنة
واحدة.
د ـ اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة يف
االقل لدى ال�سلطة ال�صحية البيطرية.
هـ ـ له حمل بعنوان وا�ضح.
رابع ًا ـ جت ��دد االجازة املمنوحة يف البند
(ثانيا) من هذه املادة كل �سنتني.
خام�س� � ًاـ يج ��ب ان تك ��ون بناي ��ة املح ��ل
�صاحل ��ة م ��ن ناحي ��ة التق ��ومي الهند�س ��ي
وم�ستوفية لل�شروط الفنية ال�صحية.
�ساد�س� � ًاـ للطبيب البيطري املجاز ت�شغيل
عدد م ��ن الفنيني من ذوي االخت�صا�ص من
العراقيني وغري العراقيني يف املحل وفق ًا
للقان ��ون وعلي ��ه ا�شعار ال�سلط ��ة ال�صحية
البيطرية بذلك.
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الوطني ينهي تح�ضيراته في ط�شقند ا�ستعداد ًا لأوزبك�ستان

 ك���ات���ان���ي���ت�������ش ُي�������س���ه���م ف����ي ت���ت���وي���ج م���ي���م���ي ب���������أول ل���ق���ب ق��ط��ري
يتخ ّلل���ه �إمكانية خو�ضه مباراة ودية
واحدة قبل �ش ّد الرحال اىل العا�صمة
البحرينية املنامة خلو�ض املواجهات
الث�ل�اث احلا�سم���ة �أم���ام منتخب���ات
كمبودي���ا وهونغ كون���غ و�إيران �أيام
ال�ساب���ع واحل���ادي ع�ش���ر واخلام�س
ع�ش���ر من �شه���ر حزي���ران املقبل على
ملعب مدينة خليفة الريا�ضية.
ويحت���اج املنتخ���ب الوطني اىل �ست
نق���اط فق���ط لبل���وغ ال���دور احلا�س���م
امل�ؤه���ل لبطول���ة ك�أ����س الع���امل لكرة
الق���دم بقطر وحج���ز تذك���ر امل�شاركة
يف بطول���ة ك�أ����س �آ�سي���ا لك���رة القدم
بال�صني بحكم �أنه يرتبّع على �صدارة
املجموع���ة الثالثة يف خت���ام اجلولة
ال�ساد�س���ة من  11نقطة متفوّ ق ًا بفارق
نقطت�ي�ن فقط على منتخ���ب البحرين
الو�صي���ف و 5نق���اط عل���ى منتخ���ب
�إيران �صاحب املركز الثالث و 6نقاط
على منتخب هونغ هونغ الرابع و10
نقاط على منتخب كمبوديا القابع يف
املركز اخلام�س والأخري بالرتتيب .

 بغداد  /حيدر مدلول

م���ن امل�ؤمّ���ل �أن يختت���م منتخبن���ا
الوطن���ي لك���رة الق���دم الي���وم الأح���د
حت�ضريات���ه النهائية �ضمن مع�سكره
التدريب���ي املق���ام حالي��� ًا بالعا�صم���ة
الأوزبكي���ة ط�شقن���د منذ ي���وم الثاين
والع�شري���ن م���ن �شه���ر �آذار اجل���اري
حت���ت قي���ادة امل���درب ال�سلوفين���ي
�سريت�شك���و كاتانيت����ش ملواجه���ة
نظ�ي�ره الأوزبك���ي لك���رة الق���دم يف
ال�ساع���ة الرابع���ة ع�ص���ر ًا ي���وم غ���د
الأثن�ي�ن عل���ى ملع���ب ( �أيل ) بن���ادي
بونيودك���ور الريا�ضي قبل ا�ستكمال
خو����ض مباريات���ه الث�ل�اث الر�سمية
التي تنتظره �ضمن اجلوالت الثامنة
والتا�سع���ة والعا�ش���رة الأخ�ي�رة
مبناف�س���ات ال���دور الث���اين حل�س���اب
املجموع���ة الثالث���ة يف الت�صفي���ات
الآ�سيوي���ة امل�شرتكة لنهائي���ات ك�أ�س
الع���امل لك���رة الق���دم  2022بقط���ر
والن�سخ���ة الثامنة ع�ش���رة من بطولة
ك�أ����س �آ�سيا لكرة القدم  2023بال�صني
الت���ي �ستج���ري بنظ���ام التجمّ���ع يف
العا�صم���ة البحريني���ة املنام���ة خالل
الفرتة م���ن الثالث ولغاي���ة اخلام�س
ع�شر من �شهر حزيران املقبل .
و�سيعمل امل�ل�اك التدريبي للمنتخب
الوطن���ي لك���رة القدم خ�ل�ال الوحدة
الأخ�ي�رة عل���ى و�ض���ع اللم�س���ات
الأخ�ي�رة عل���ى القائم���ة الأ�سا�سي���ة
الت���ي �ستلع���ب من���ذ البداي���ة املكونة
م���ن  11العب��� ًا م���ن ب�ي�ن الالعبني 23
املتواجدي���ن حالي��� ًا مبع�سكر ط�شقند
(فه���د طال���ب رحي���م وج�ل�ال ح�س���ن
حاج���م و�أحم���د با�سل فا�ض���ل وعالء
علي مه���اوي وم�صطف���ى حممد جرب
و�أحم���د �إبراهيم خل���ف وميثم جبار
مطل���ك و�ضرغ���ام �إ�سماعي���ل داود
وح�س���ن رائد ح�س���ن و�أجمد عطوان
كاظ���م و�صفاء هادي عبد الله وحممد
قا�س���م ماج���د و�أحم���د عب���د احل�سني
و�إبراهي���م باي����ش كام���ل ووح�س�ي�ن
علي جا�سم وعالء عبد الزهرة خ�شن
وعلي فائز عطية وحممد داود يا�سني
وهمام ط���ارق ف���رج نعو����ش وب�شار
ر�س���ن بني���ان و�شريكو ك���رمي لطيف
وم�صطف���ى حمم���د مع���ن وفي�ص���ل
جا�س���م) اجلاهزين فني��� ًا وبدني ًا اىل
جان���ب تطبي���ق الواجب���ات الدفاعية
والهجومي���ة الت���ي �ستعط���ى �إليه���م
وف���ق الأ�سل���وب التكتيك���ي املنا�سب
بع���د ر�ص���د نق���اط الق���وة واخلل���ل
وال�ضع���ف املوج���ودة ل���دى املنتخب
الأوزبك���ي لك���رة القدم �إث���ر م�شاهدة

�أول لقب لميمي

املب���اراة الدولي���ة الودية الت���ي لعبها
ي���وم اخلمي�س املا�ض���ي �أمام منتخب
غانا املحلي لكرة القدم التي فاز فيها
بهدفني مقابل ه���دف واحد فقط �أم ًال
يف جتدي���د االنت�ص���ار للم���رة الثانية
عل���ى التوايل خالل ف�ت�رة ال تتجاوز
�أربعة �أ�شهر فقط بعد �أن مت ّكن �أ�سود
الرافدي���ن م���ن ح�سم املب���اراة الأوىل
ل�صاحلهم بنتيجة ( )1-2يوم ال�سابع
ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين مبدينة
دبي الإماراتية .
غيابات بالجملة

و�ساهم���ت ظ���روف احلج���ر ال�صحّ ي
ب�سبب ظه���ور ال�سالل���ة اجلديدة من
فايرو����س كورونا (كوفي���د )19 -يف
ع���دد كبري م���ن ال���دول يف العامل اىل
جان���ب اال�صاب���ة يف تخ ّل���ف النجوم
(عل���ي عدن���ان وع�ل�اء عبا����س ومهند
عل���ي كاظ���م وج�س�ت�ن م�ي�رام و�أحمد
يا�سني وجيلوان حمد و�أ�سامة ر�شيد
وريبني �سوالقا و�سعد ناطق وحممد
حمي���د و�أمين ح�س�ي�ن) ومعهم رحيم
حمي���د ع���ويف امل���درب امل�ساع���د ،عن
خو����ض ه���ذه املب���اراة الت���ي يراهن
عليه���ا االحت���اد الأوزبك���ي لك���رة
الق���دم م���ن خ�ل�ال �سماح���ه للح�ضور
اجلماه�ي�ري عل���ى مدرج���ات ملع���ب
(�أيل) بن�سب���ة  %50م���ن الطاق���ة

اال�ستيعابي���ة البالغ���ة اىل جان���ب
اال�ستعان���ة بطاق���م حتكيم���ي دويل
من قريغيز�ستان يتك���ون من �أ�سكات
�أول���و ن���ور رزاتي���ك حكم��� ًا للو�س���ط
يعاونه زمي�ل�اه �سريهي جري�شينكو
حكم��� ًا م�ساع���د ًا �أو ًال وا�سماعيلج���ان
تاتليريان���وف حكم ًا م�ساع���د ًا ثاني ًا،
فيما �سيكون الأوزبكي ري�سكواليف
اخرول حكم ًا رابع ًا حيث مت �إدراجها
�ضمن قائمة املباريات الدولية الودية
من قب���ل االحتاد الدويل لك���رة القدم
�ضم���ن �أجندت���ه ل�شه���ر �آذار اجلاري
والت���ي عل���ى �ض���وء نتيجته���ا �سيتم
احت�ساب ر�صيد نق���اط املنتخبني يف
الت�صني���ف اجلديد املتوق���ع �صدوره
ي���وم الثامن م���ن �شهر ني�س���ان املقبل
ف�ض ًال عن �إعط���اء احلقوق احل�صرية
لقن���اة �سب���ورت �أوزبك�ست���ان لتكون
القن���اة الر�سمي���ة التي �ستق���وم بنقل
مبا�ش���رة للمب���اراة ،وكذل���ك قن���اة
اليوتي���وب التابع���ة لالحت���اد حي���ث
�سيخ���رج منتخب���ه الأول املت�ص���در
للمجموع���ة الرابعة بر�صي���د  9نقاط
فق���ط بنتائ���ج �إيجابي���ة بحك���م �أن
منتخبن���ا الوطني لكرة القدم يت�شابه
�أ�سلوب لعبه م���ع املنتخب ال�سعودي
لك���رة القدم املناف����س الوحيد له على
بطاق���ة الت�أه���ل املبا�ش���ر اىل ال���دور
الثال���ث الآ�سي���وي احلا�س���م لبطاق���ة

للموندي���ال يف التجمّع ال���ذي �سيقام
بالعا�صم���ة الريا����ض خ�ل�ال �شه���ر
حزيران املقبل.
عودة للدوري المحلي

من املق��� ّرر �أن يعود منتخبنا الوطني
لك���رة الق���دم ي���وم الثالثني م���ن �شهر
�آذار اجل���اري اىل العا�صم���ة بغ���داد
ع�ب�ر طائ���رة خا�ص���ة م���ن اخلط���وط
اجلوي���ة العراقية قادم ًا من العا�صمة
الأوزبكي���ة ط�شقند م���ن �أجل التحاق
الالعب�ي�ن املح ّليني بفرقه���م امل�شاركة
ب���دوري الك���رة املمت���از قب���ل انطالق
اجلول���ة ال�سابعة من مرحل���ة الإياب
يف املو�س���م احلايل اعتب���ار ًا من يوم
الأول م���ن �شه���ر ني�س���ان املقبل لكون
 21العب��� ًا �ش ّكل���وا القائم���ة النهائي���ة
التي اختاره���ا �سريت�شكو كاتانيت�ش
م���ن ف���رق الق���وة اجلوي���ة وال�شرطة
وال���زوراء ونف���ط الو�س���ط والنجف
و�أربي���ل اىل جانب حمرتف�ي�ن �أثنني
يلعب���ان يف الدوري���ات اخلارجي���ة
لتجريبي���ة �أوزبك�ست���ان حي���ث
�سيعمل امل�ل�اك التدريبي على مراقبة
اجل���والت املقبلة من خ�ل�ال التواجد
عل���ى مدرجات املالع���ب يف العا�صمة
بغ���داد واملحافظ���ات حت���ى الأ�سبوع
الأخ�ي�ر م���ن �شهر �أي���ار املقب���ل الذي
�سي�شه���د �إقام���ة مع�سك���ر تدريب���ي

وم���ن جه���ة �أخ���رى �ساهم���ت موافقة
امل���درب �سريت�شك���و كاتانيت����ش يف
طل���ب �إدارة ن���ادي ال�سيلي���ة القطري
ببقاء املهاجم مهن���د علي كاظم �ضمن
�صف���وف الفري���ق الأول لك���رة الق���دم
�ضم���ن مناف�س���ات بطول���ة ك�أ�س قطر
لك���رة القدم حي���ث مت ّك���ن الأخري من
الظف���ر ب����أول لقب ل���ه خ�ل�ال املو�سم
 2021-2020بع���د ت�سجيل���ه ه���دف
الف���وز الثم�ي�ن الث���اين يف الدقيق���ة
الأخرية من الوقت الأ�صلي للمباراة
النهائي���ة مبرم���ى فريق الري���ان التي
�ضيفها ملعب جا�س���م بن حمد بنادي
ال�سد الريا�ضي يف العا�صمة القطرية
الدوحة والتي انتهت مل�صلحة فريقه
بهدف�ي�ن نظيف�ي�ن يف النهاي���ة حي���ث
�أ�صب���ح �أول م�سابق���ة حملي���ة يناله���ا
ال�سيلية مع امل���درب التون�سي �سامي
الطرابل�سي .
ويلعب ميمي مع فريق ال�سيلية لكرة
الق���دم حت���ى نهاي���ة املو�س���م احلايل
عل���ى �سبي���ل الإعارة قادم��� ًا من فريق
الدحي���ل لك���رة الق���دم ال���ذي ميتل���ك
بطاقت���ه الدولية مل���دة خم�س �سنوات
مبوجب العق���د املربم مع �إدارة نادي
ال�شرط���ة الريا�ض���ي حي���ث �سج���ل 7
�أه���داف فق���ط يف دوري جن���وم قطر
لك���رة الق���دم ب�شكل و�ض���ع فريقه يف
الرتتيب الثامن بر�صيد  23نقطة من
 19مباراة لعبها فاز يف  6وتعادل يف
 5وتع ّر�ض اىل اخل�سارة يف . 8

احل�شد ال�شعبي ي�ستعيد علي حيدر مبواجهة اخلطوط �سلوي ًا
 بغداد  /املدى
تتوا�ص���ل مناف�س���ات اجلول���ة الأوىل م���ن
املرحل���ة الثاني���ة ل���دوري ال�سل���ة املمت���از
باملو�سم احلايل ب�إجراء مباراة واحدة فقط
يف ال�ساع���ة الرابع���ة ع�صر ي���وم غد الأثنني
املواف���ق التا�س���ع والع�شرين م���ن �شهر �آذار
اجل���اري على قاعة ال�شع���ب املغلقة للألعاب
الريا�ضية يف العا�صمة بغداد .
ويلتق���ي فريق احل�شد ال�شعب���ي لكرة ال�سلة

ثال���ث الرتتيب بر�صي���د  20نقطة مع �ضيفه
فري���ق اخلط���وط اجلوي���ة لك���رة ال�سل���ة
اخلام����س ال���ذي ميلك  15نقط���ة يف جعبته
يف لق���اء ي�ستعي���د في���ه املدرب عل���ي فرحان
خدم���ات حمرتف���ه اللبناين عل���ي حيدر من
جديد بع���د �شفائه من الإ�صاب���ة التي حلقت
ب���ه خ�ل�ال مناف�س���ات اجلول���ة الأوىل حيث
يعت�ب�ره من �أب���رز �أوراقه الرابح���ة لتجديد
انت�ص���اره الذي ناله ب�صعوب���ة بالغة �ضمن
جول���ة الذه���اب بنتيج���ة ( )79-80ي���وم

الثامن ع�شر من �شهر كانون الثاين املا�ضي
على قاعة ال�شعب املغلقة للألعاب الريا�ضية
طمع��� ًا يف البقاء �ضمن دائرة املثلث الذهبي
خل���ف فريق النف���ط حامل اللق���ب وو�صيفه
فري���ق ال�شرطة برغم �أنه ي�ش���ارك لأول مرة
يف هذه البطولة �إثر تتويجه بلقب البطولة
التن�شيطي���ة ل���دوري الدرج���ة الأوىل لك���رة
ال�سلة امل�ؤهلة اىل دوري املمتاز حيث مت ّكن
م���ن الف���وز يف  9مباري���ات م���ن  11خا�ضها
وتع ّر�ض اىل الهزمية يف مباراتني فقط .

كرة النفط ت�ستعني بخدمات مدرب الأ�سود ال�سابق
 بغداد  /املدى
تعاق���دت �إدارة ن���ادي النف���ط الريا�ض���ي
م���ع م���درب منتخ���ب الوطني لك���رة القدم
ال�سابق با�سم قا�سم لقيادة فريقها الكروي
حت���ى نهاي���ة املو�س���م احل���ايل ب���د ًال م���ن
امل���درب ال�سابق يحيى علوان الذي مت ّ
فك
االرتباط معه بالرتا�ضي بعد اخلروج من
الدور ثمن النهائ���ي لبطولة ك�أ�س العراق
لك���رة الق���دم باملو�س���م � 2021-2020إثر
خ�سارته ب���ركالت الرتجي���ح (� )4-3أمام
فريق احلدود لكرة القدم يف املباراة التي
�ضيفها ملع���ب نادي التاجي الريا�ضي يف
العا�صمة بغداد حيث �شهد الوقت الأ�صلي
التعادل الإيجابي بنتيجة (.)1-1
وب���ات يحي���ى عل���وان الرق���م  21بقائم���ة
املدرب�ي�ن الذين غادروا امل�سابقات املحلية
(ال���دوري والك�أ����س) بع���د ح���ازم �صال���ح
و�سعد حافظ وق�ص���ي منري و�سمري كاظم
(الديواني���ة) وغالب عبد احل�سني و�شاكر
حممود (ال�سم���اوة) ورزاق فرحان (نفط
مي�سان) والروماين تيتا (امليناء) وعمار
ح�س�ي�ن (نف���ط الب�ص���رة) وجم���ال عل���ي
(نف���ط الو�س���ط) وح�سن �أحم���د (النجف)

وبا�س���م قا�س���م (ال���زوراء) وعب���د الغن���ي
�شهد ( ال�شرطة) وعماد عودة (ال�صناعات
الكهربائية) ود.جابر جا�سم وعادل نعمة
(القا�س���م) و�أحمد خل���ف (الطلبة) ومظفر
جب���ار (احل���دود) و�أحمد �ص�ل�اح (زاخو)
والكروات���ي رادان (�أربي���ل) وهي �سابقة
خطرية مل حتدث يف �أي من امل�سابقات يف
الدوري���ات العاملية يف املو�سم احلايل يف
االحت���ادات الوطنية الأع�ض���اء املن�ضوية
حت���ت ل���واء االحتاد ال���دويل لك���رة القدم
يف ظ ّ
���ل التح ّدي���ات الت���ي تعي�شه���ا الكرة
امل�ستديرة للحد من �آثار جائحة كورونا .
وم���ن املق��� ّرر �أن يقود امل���درب با�سم قا�سم
فريق النفط لكرة الق���دم �ساد�س الرتتيب
بر�صي���د  35نقطة يف مبارات���ه املقبلة يف
ال�ساع���ة الثالث���ة ع�ص���ر ي���وم الث���اين من
�شه���ر ني�سان املقبل م���ع غرميه فريق نفط
الو�س���ط بديرب���ي م� ّؤ�س�ساتي م���ن الوزن
الثقي���ل على ملعب التاج���ي الريا�ضي يف
العا�صم���ة بغداد �ضم���ن مناف�سات اجلولة
ال�سابعة من مرحلة الذهاب بدوري الكرة
املمتاز الذي �سيكون بداية مرحلة حتقيق
نتائ���ج �إيجابية ليك���ون يف املربع الذهبي
يف ختام عمر امل�سابقة وهو ما تطمح اليه

�إدارة الن���ادي برغم الظروف املالية
ال�صعب���ة الت���ي يعي�شه���ا قبيل
انط�ل�اق املناف�س���ات ي���وم
اخلام����س والع�شري���ن
من �شهر ت�شرين الأول
املا�ض���ي ب�شكل لعبت
دوره���ا يف رحي���ل
هداف الأول حممد
داود يا�س�ي�ن اىل
�صف���وف فري���ق
ال�شرط���ة لكرة
الق���دم خ�ل�ال
ا ملري كا ت���و
ا ل�شت���و ي
ي���وم احل���ادي
ع�ش���ر م���ن �شهر
�شب���اط املا�ض���ي
يف �صفق���ة مالي���ة
ح�صل مبوجبها
عل���ى 150
ملي���ون دوالر
و ا نتق���ا ل
املهاج���م ح�سام ج���اد الله خلف
ب�شكل جماين.

ويت�ص���در فري���ق النف���ط حامل لق���ب ن�سخة
 2019-2018م���ن دوري ال�سل���ة املمت���از
الرتتيب بر�صيد  22نقطة يف ختام املرحلة
الأوىل م���ن فوزه يف  11مب���اراة يليه فريق
ال�شرطة باملركز الثاين بر�صيد  21نقطة من
 11مباراة وفريق احل�ش���د ال�شعبي باملركز
الثال���ث بر�صي���د  20نقط���ة م���ن  11مباراة
وفريق الكهرباء رابع ًا بر�صيد  19نقطة من
 11مباراة وفريق اخلطوط اجلوية خام�س ًا
بر�صيد  15نقط���ة من  11مباراة

وفريق الت�ضام���ن النجفي �ساد�س��� ًا بر�صيد
 14نقطة من  9مباريات فقط ونفط ال�شمال
�سابع��� ًا بر�صي���د  14نقط���ة ونف���ط الب�صرة
ثامن��� ًا بر�صي���د  13نقط���ة م���ن  9مباري���ات
وزاخ���و تا�سع��� ًا بر�صي���د  13نقط���ة م���ن 9
مباري���ات وغاز ال�شمال عا�ش���ر ًا بر�صيد 13
نقطة من  11مباراة والأعظمية حادي ع�شر
بر�صي���د  12نقط���ة م���ن  11مب���اراة واحللة
باملرك���ز الث���اين ع�شر والأخ�ي�ر بر�صيد 10
نقاط من  9مباريات .

مصارحة حرة


�إياد ال�صاحلي

درجال  ..حتقق �أو �أعتذر!
�أعمدة الريا�ضة العراقية و�أخل�ص رجالها ون�سائها ممّن عرفنا ثباتهم
بالكلمة واملوقف دفاع ًا عن م�صاحلها فقط� ،أعلنوا رف�ضهم مهزلة ما
�سُ مي بـ “انتخابات الأوملبية” و�أ�سفهم على �ضياع وقتهم �صباحي
اخلمي�س واجلمعة املا�ضيني ملتابعة �أ�سو�أ منتوجات الدميقراطية
حتت رقابة �أح��د كبار وزارة ال�شباب والريا�ضة و�صمت وزيرها
حي!
املُ رّ
�سوء املنتوج الدميقراطي للجنة الأوملبية ال يكمن يف اال�شخا�ص
كونهم جُ ِّربوا يف العمل الإداري ،ولك ّل منهم درج��ات تقييمه التي
ي�ستحقها وحتتفظ بها ذاكرة �أ�ضعف ريا�ضي �سقط �ضحية �إهمالهم،
ب��ل ���س��وء ت��دب�يره��م وت��واط��ئ��ه��م وت��خ��ادع��ه��م حل�صد �أك�ب�ر ع���دد من
الأ�صوات التي ظ ّنوا ب�أنها متثل �إرادة الريا�ضيني النتخاب قادتهم،
بينما احلقيقة ُه��م واه��م��ون ،وتكفي حلقات ال�برام��ج الف�ضائية
وم ّللني وقانونيني
ت�ستعر�ض ليلي ًا اعرتافات مُبعدين ومعار�ضني حُ
�أدان���وا ب�شدّة مجُ��ري��ات امل�ؤمترين “التكميلي والتنفيذي” وعدم
�شفافيتهما وتناق�ض ال��ق��رارات االجتهادية التي �أق�صتْ م ّ
ُر�شحني
م�ؤ ّثرين و�أبقتْ �آخرين مل ّ
تو�ضح اللجنة الثالثية والهيئة الق�ضائية
مربّراتها وم�ساندها فيها!
ل�سنا ُ�شركاء يف �صراع انتخابي خ�سرنا جولته ،وال حُ لفاء منتفعني
من عطايا ّ
مر�شح عرف من �أين ت�ؤكل كتف الأوملبية لكي ندافع عنه يف
كل برنامج تلفازي ،وال ننتهز فر�صة جُماملة فا ِئز نركب معه القارب
اجلديد بعدما �أو َقعْنا بقارب مناف�س ِه خوف ًا من خ�سارة م�صاحلنا!
ّ
ُّ
ن�صطف مع كل ريا�ضي نزيه �أبكاه �ضياع قيم الريا�ضة
احلق يُقال
ً
َ
وتدلي�س العالقات و�سطوة �أعراف (ال�صوت بالق َ�س ْم) مرتحّ ما على
�أبطالها ال ُقدامى الذين قدّموا درو�س ًا من الأمانة ونبذ اخليانة.
ُ
احلق يُنتزع وال يُطلب من وزير الريا�ضة عدنان درج��ال الذي �ش ّل
ويوعز اىل
حركته وباء كورونا ع�شيّة االنتخابات ،ومل يُجمّد تفكريه ِ
م�ست�شاريه يف الوزارة ّ
تف�صل كل
للتدخل الفوري عرب مذ ّكرة حتقيق ِّ
خروق االنتخابات وي�ست�أ ِن�س ب��ر�أي امل�شاور القانوين يف وزارته
و ُترفع اىل رئي�س جمل�س ال���وزراء باعتباره ممثل احلكومة �أم��ام
اللجنة الأوملبية الدولية التي وثقت به كطرف م�س�ؤول يف عملية
ا�ستعادة الثقة الأوملبية الوطنية ،ومنحته ال�ضوء الأخ�ضر لإبداء
الر�أي يف كل �إجراء يمُ هِّد النبثاق مكتب تنفيذي جديد.
و�إذا ما تعاملت احلكومة مع مذ ّكرة الوزير مثلما تقت�ضيه م�صلحة
ريا�ضة العراق ،يقين ًا �سيكون القرار الر�سمي هو عدم االع�تراف
بنتائج ت�صويت يوم اجلمعة � 26آذار  2021وم�سارات ّ
املر�شحني
واملقرتعني ،وعدم قانونية الفا�صلة الزمنية بني موعدي امل�ؤمترين
املحدّدين بتعليمات “الثالثية” ،و�شهادات املظلومني وه��ي �أب��رز
الدالئل الكفيلة ب�إ�سقاط االنتخابات!
�أول من يُقدّم التف�سريات �أم��ام وزي��ر الريا�ضة هو رئي�س اللجنة
الثالثية د�.أك���رم نعيم عطوان عن تعهّده �أث��ن��اء زي��ارة ال��وزي��ر اىل
امل�ؤ�س�سة الأومل��ب��ي��ة يف � 25شباط  2021ب���أن جلنته (ق���ادرة على
ت�صويب م�سار امل�شهد الأوملبي العرقي مبا ال يتقاطع مع القوانني
العراقية النافذة �أو امليثاق الأوملبي) فكيف � ِأبع َد بع�ض املر�شحني
خالف ًا للقانون املحلي وال��دويل؟ وهل ا�ستمعت جلنته اىل �أ�سباب
ّ
ان�سحاب �أح��د ع�شر ّ
ومر�شحة للوقوف على حقائقها �أم
مر�شح ًا
ّ
�أكتفت بقبول �أوراق��ه��م؟! ثم كيف مل يُطلب من املر�شحني ملنا�صب
املكتب التنفيذي تقدمي ا�ستقاالت مكتوبة من منا�صبهم احلالية قبيل
بدء عملية الت�صويت ا�ستناد ًا اىل املادة ( )33من قانون االحتادات
ن�صت( :ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية الهيئة التنفيذية لالحتاد
التي ّ
وع�ضوية �أي هيئة �إدارية ريا�ضية �أخرى)؟
لي�س النداء الأول الذي نوجّ هه هنا اىل الوزير درجال لإظهار حقيقة
�شعاره الإ�صالحي الذي عدّه �شرف كلمته �أمام ح�شد من الريا�ضيني
والإعالميني ،وها نحن نرتقب تنفيذك لل�شعار يف واح��دة من �أهم
امتحاناتك ال��وزاري��ة التي نتط ّلع لتنجح فيها مهما كانت �أ�شكال
التحدّيات احلزبية وال�ضغوط ال�سيا�سية �صعبة وحرجة� ،إم��ا �أن
تثبت �أنك بقدر كلمتك وتبا�شر بالتحقيق يف خروق م�ؤمتري الأوملبية
جُ
وتيب الإعالم عن كل الت�سا�ؤالت املو�ضوعية ب�ش�أن ذلك� ،أو تقدَّم
باعتذار اىل الأوملبية الدولية عن عدم حتمّلك م�س�ؤولية امل�صادقة على
كيان ظ ّلت ُ
ال�شبهات حتيط �أ�سواره و�سط عجز احلكومة و�سلطات
املراقبة وك�شف املف�سدين!
ّ
ُّ
ن�صطف مع كل ريا�ضي
الحق يُقال
نزيه �أبكاه �ضياع قيم الريا�ضة
وتدلي�س العالقات و�سطوة �أعراف
(ال�صوت َ
مترحم ًا على
بالق َ�س ْم)
ّ
�أبطالها ُ
القدامى الذين قدّ موا درو�س ًا
من الأمانة ونبذ الخيانة.

«اجلوهرة امل�شعة” يحت�ضن مواجهة ال�صقور مع الوحدة ال�سعودي
 بغداد  /املدى
قررت جلن���ة امل�سابقات يف
االحت���اد الآ�سي���وي لك���رة
الق���دم �إقامة مباراة فريق
الق���وة اجلوي���ة و�صيف
حام���ل لق���ب ال���دوري
املمت���از لك���رة الق���دم
م���ع م�ضيف���ه فري���ق
الوح���دة ال�سعودي
ال�ساع���ة
يف
ال�ساد�س���ة و�أربعني
دقيق���ة م�س���اء يوم
ال�ساب���ع م���ن
�شه���ر ني�س���ان
املقب���ل عل���ى
ملع���ب “اجلوهرة
امل�شع���ة” يف مدينة
جدة ً
بدال من ملعب
ال�شرائ���ع مبدين���ة
مك���ة املكرم���ة �ضم���ن
مناف�سات ال���دور االق�صائي
امل�ؤ ّه���ل ل���دور الأول ملنطقة
غ���رب الق���ارة يف الن�سخ���ة

اجلدي���دة من دوري �أبط���ال �آ�سيا لكرة
القدم.
وينتظ���ر فري���ق الق���وة اجلوي���ة لكرة
القدم عودة جنوم���ه (فهد طالب رحيم
و�أحم���د �إبراهي���م خل���ف وميث���م جبار
مطل���ك وح�س���ن رائد ح�س���ن و�إبراهيم
باي����ش كامل وهمام طارق فرج نعو�ش
وم�صطف���ى حممد معن) ي���وم الثالثني
م���ن �شه���ر �آذار اجل���اري الع���ودة اىل
العا�صم���ة بغ���داد بع���د �أن يكون���وا قد
�شارك���وا يف املب���اراة الدولي���ة الودية
�ضمن �صف���وف املنتخب الوطني لكرة
القدم �أمام نظ�ي�ره املنتخب الأوزبكي
لك���رة الق���دم يف ال�ساع���ة الرابع���ة

ع�ص���ر غ���د الأثن�ي�ن املواف���ق التا�س���ع
والع�شرين من ال�شهر ذاته على امللعب
الرئي�س لن���ادي بونيودكور الريا�ضي
بالعا�صمة ط�شقند حيث �سيكونون من
�أبرز الأوراق الرابحة التي �سيعتمدها
املدي���ر الفن���ي جمب���ل فرطو����س الذي
�سيرت�أ����س امل�ل�اك التدريب���ي للفري���ق
ب ً
���دال من امل���درب �أي���وب اودي�شو لعدم
ح�ص���ول الأخ�ي�ر عل���ى �شه���ادة الربو
الآ�سيوي���ة الت���ي مت اعتمدها للمالكات
الفني���ة بالف���رق امل�شارك���ة يف ن�سخ���ة
 2021بدوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم.
ومت تقيي���د كال م���ن الأردين اح�س���ان
حم���دان والكولومب���ي جيفر�س���ون

كوالزو����س الذي���ن مت التعاق���د معهم���ا
خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق���االت ال�شتوي���ة
باملو�سم احلايل �ضمن القائمة الأولية
للفري���ق االول لكرة القدم بنادي القوة
اجلوي���ة الريا�ضي الت���ي مت اعتمادها
ب�ص���ورة ر�سمي���ة م���ن قب���ل جلن���ة
امل�سابق���ات يف االحتاد الآ�سيوي لكرة
الق���دم �ضم���ن قائم���ة الف���رق امل�شاركة
يف ال���دور الإق�صائ���ي مبنطق���ة الغرب
اىل جان���ب ال���زوراء بط���ل م�سابق���ة
الك�أ�س لك���رة القدم والوح���دة والعني
الإماراتيني والغرافة القطري واجمك
االوزبكي وفوالذ خوز�ستان الإيراين
والوحدة ال�سعودي.
و�سين�ض���م الفائز من مب���اراة الوحدة
ال�سع���ودي والق���وة اجلوي���ة اىل فرق
املجموع���ة الثاني���ة الت���ي ت�ض���م ف���رق
ال�شارق���ة الإمارات���ي وباختاك���ور
الأوزبك���ي وتركتور �س���ازي الإيراين
يف مناف�س���ات ال���دور الأول الت���ي
�ستج���ري مبدينة ال�شارق���ة الإماراتية
بنظام التجمّع خالل الفرتة من الرابع
ع�شر ولغاي���ة الثالثني من �شهر ني�سان
املقبل.

ثقافة
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رب����ي����ع ال���م���ق���ب���رة

ماذا لو تك ّلم العامل لغة واحدة ؟
التجربة الفكري ��ة  Thought Experimentخ�صي�ص ��ة مميزة
ل� ّ
�كل عق ��ل خ�ل�اق  .ت�ض ��يق ب ��ك الأر� ��ض وماعليها فتلج� ��أ �إىل
دواخ ��ل عقلك لكي تخلق عامل ًا موازي ًا اليراه �آخرون والوجود
له يف عقولهم  .الرواية  ،على �س ��بيل املث ��ال  ،جتربة تخييلية
يف �س ��ياق وقائ ��ع ؛ ومن �أجل ذل ��ك هي جتربة فكري ��ة لذيذة .
املع ��روف ع ��ن �آين�ش ��تاين ول ُع ُه بالتج ��ارب الفكرية  ،ولي�س ��ت
نظرياته يف الن�س ��بية العامة واخلا�صة �س ��وى نتائج مبا�شرة
لتجربت�ي�ن فكريتني  :كيف �س ��تكون قوان�ي�ن الفيزياء لو ركب
الواح ��د م ّن ��ا قط ��ار ًا تكاد �س ��رعته تبل ��غ م�س ��تويات قريبة من
�سرعة ال�ضوء ؟ وكيف �ستكون تلك القوانني بالن�سبة ل�شخ�ص
يف م�صعد يهبط هبوط ًا حر ًا ؟
واحد ٌة من تلك التج ��ارب الفكرية التي لطاملا داعبت خيايل –
و�أظنّ خيال كثريين �سواي – هي التالية  :كيف �سيكون �شكل
موحدة ) يف �ش ��تى
العامل لو حتدّث �س ��اكنوه لغة واحدة ( �أو ّ
املوحدة هنا كناية عن حماوالت حثيثة بذلها
�أ�ص ��قاعه ؟ اللغة ّ
بحاث ��ة رائدون لتخليق لغة �إ�ص ��طناعية – �أي لي�س ��ت طبيعية
ّ
– عاملية مثل لغة ( الأ�سربانتو ) التي مل يكتب لها النجاح .
منتج طبيعي يت ّم متريره للوافد اجلديد �إىل العامل بفعل
اللغة ٌ
ُ
كت�شف
م�ش�ت�رك من الوراثة والتدريب ؛ لكن هل اللغة �ش ��يء ُي
�أم يخ�ت�رعُ ( حاله ��ا يف هذا كالريا�ض ��يات مث�ل ً�ا ) ؟ هذا ميدان
مباحث كربى م�شتبكة  ،ولي�ست ميدان هذه املقالة .
لنفرت� ��ض  ،يف جتربة فكرية منع�ش ��ة للعق ��ل � ،أنّ لغة ما جرى
املوح ��دة  ،ولنفرت�ض
تخليقه ��ا ورفعه ��ا ملرتب ��ة اللغ ��ة العاملية ّ
�أي�ض� � ًا �أنّ البلدان تغافلت عن حقيقة �أنّ لغاتها واجهات مميزة
لكربيائها الوطني وجغرافيتها ال�سيا�س ��ية الدالة على ت�أثريها
املتف� � ّرد يف الع ��امل ؛ فكيف �س ��يكون حال العامل حينئ ��ذ ؟ �أظنّ
�أنّ الك�س ��اىل الذين لطاملا �أع�س ��رتهم اللغة �سيرتاق�ص ��ون طرب ًا
بعد �أن يطرحوا عنهم عبء التع ّلم وم�ش ��اقه  .دعونا من ه�ؤالء
الك�ساىل  .حتى املجتهدون �أنقياء ال�سريرة �سيظ ّنون يف اللغة
املوحدة و�س ��يلة لتعزي ��ز التفاهم العاملي وكبح جموح
العاملية ّ
و�سيقرتب
ال�ص ��راعات العنفية الناجمة عن �س ��وء فهم الآخر ،
ُ
العامل من �صورة يوتوبية تبعث على الأمل والثقة .
ُ
حم�ض �أخدوعة قد نتلهّى بها �أحيان ًا ( والب�أ�س من بع�ض
ه ��ذه
التل ّه ��ي غ�ي�ر امل� ��ؤذي �أحيان� � ًا ! )  .مني� � ُل – باعتبارن ��ا كائنات
ب�ش ��رية – �إىل قانون فيزيائي حاكم ي�س ّمى قانون الفعل ال ّ
أقل
 ، The Law of Least Actionوجوه ��ره �أداء الفعل ب� ّ
أقل جهد
مت ��اح ؛ لك ��ن من جان ��ب �آخر يج � ُ�ب �أن نعرف حقيق ��ة �أخرى :
للتطور
اخلربات احلقيقية واملنافع العملية الطيبة التي تقود
ّ
يتطور الدماغ الب�ش ��ري
الب�ش ��ري التنق ��اد له ��ذا القانون  .ل ��ن ّ
أنا�س �إعتادوا التعامل اليومي ال�سهل
واخلربات الب�شرية يف � ٍ
و�أدواته املتاحة من غري جهد مبذول بطريقة ق�صدية وهادفة .
م�ستلق طول اليوم
الي�ستطيع الواحد م ّنا تنمية ع�ضالته وهو
ٍ
خ ��دِ ر ًا متب ّل ��د ًا يف �س ��ريره  ،وكذا الأم ��ر مع عقولن ��ا  .الب ّد من
ُ
تخالف الفعاليات التي �صرنا ن�ؤديها
فعاليات ق�سرية منار�سها
ً
وك�أنن ��ا م�س ��رمنون ( �س ��ائرون نيام� �ا )  .الفعالي ��ات التلقائية
التط � ّ�و ُر العقل الب�ش ��ري  ،وتع ّل ُم لغةٍ جدي ��دةٍ واحد ٌة من �أعظم
تطو ّر عقولنا .
الفعاليات التي ّ
حقيقة �أخرى اليجب ن�س ��يانها �أو التغافل عنها  .اللغة هيكل
�إط ��اري ي�ش� � ّكل قاع ��دة لر�ؤيتنا املمي ��زة للع ��امل  :العربي مث ًال
يرى الع ��امل بطريقة تتمايز عن ر�ؤية االنكليزي �أو الفرن�س ��ي
�أو الأمل ��اين �أو الياب ��اين �أو ال�ص ��يني  . ،،،اللغة به ��ذا املفهوم
حام ٌل لهذه الر�ؤية ّ ،
وكل لغة جديدة نتع ّلمها هو �إعادة ت�شكيل
ر�ؤيتن ��ا للعامل ب�س ��بب �إع ��ادة ت�ش ��كيل �أدمغتنا على امل�س ��توى
التنوع
البيولوج ��ي الدقي ��ق  .هل ثمة من يري ُد خ�س ��ران ه ��ذا ّ
اخللاّ ق يف ر�ؤية العامل ؟
لتكنْ دعوتنا جميع ًا  :ع�ساه لن ي�أتي ذلك اليوم الذي �سيتك ّل ُم
فيه العامل لغة واحدة .
واحد ٌة من تلك التجارب الفكرية التي لطالما
داعبت خيالي – و� ّ
أظن خيال كثيرين �سواي – هي
التالية  :كيف �سيكون �شكل العالم لو تحدّ ث �ساكنوه
موحدة) في �شتى �أ�صقاعه ؟ اللغة
لغة واحدة ( �أو ّ
الموحدة هنا كناية عن محاوالت حثيثة بذلها
ّ
بحاثة رائدون لتخليق لغة �إ�صطناعية – �أي لي�ست
ّ
طبيعية – عالمية مثل لغة ( الأ�سبرانتو ) التي لم
يتم تمريره
يكتب لها النجاح  .اللغة
ٌ
منتج طبيعي ّ
للوافد الجديد �إلى العالم بفعل م�شترك من الوراثة
والتدريب
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تفاجئ ق�صيدة ال�شاعر حبيب ال�سامر " ع�صا الخرنوب " في ديوانه �أ�صابع المطر القارئي لل�ضبط المهيمن على ا�ستهالل الن�ص
 ،وك�أنه ن�ص منعزل  ،متفرد بقوته و�صرامته  ،ليقدم تو�صيف ًا �سردي ًا  ،كا�شف ًا على الت�ضاد وثنائية الجدل الذي �صاغته الرموز
وتطور �سريع ًا ليتحول الى �صراع بين مكانيين ورموزهما  ،بحيث تمكن كل منهما من تكوين وحدته ال�سردية الفيا�ضة ب�شعرية
 ،ارت�سمت بذاكرة التالميذ ولي�س بوا�سطة ت�صورات التلميذ االول والثنائية المعروفة في الحياة وم�ضادها الموت  ،ذات ح�ضور
لحظي  ،متكرر يومي ًا � ،أثناء الدخول والهروب .

حبيب ال�سامر
ناجح املعموري
الدخ ��ول �ص ��عب للغاي ��ة واله ��روب نح ��و اخلال� ��ص
والنج ��اة م ��ن املالحق ��ة باحلتمي ��ة املمك ��ن �أن تتحقق
 ،مثلما يح�ص ��ل ذل ��ك دائم ًا  .احلياة /امل ��وت ولكن من
خ�ل�ال الرم ��ز ال ��دال عليهم ��ا مع� � ًا  .فاملق�ب�رة تكفي ان
تتحول مطاردة لالن�س ��ان بالفناء ويت�شارك معها ع�صا
اخلرنوب و�أ�ش ��واكه بعقوباتها القا�س ��ية والتي ترتك
اثار ًا على قم�صان التالميذ وندوب ًا على جلودهم .
واحل�ض ��ور املادي مطارد للم�ش ��اركات بوا�س ��طة ع�صا
اخلرنوب  .الكراهية �ص ��اعدة مع �ص ��خب الهاربني من

املدر�سة ووظيفتها  ،ت�سل ًال عرب املقربة بحركات لولبية
و�س ��ط مم ��رات �ض ��يقة وك�أنه ��م ي�س ��تعيدون العابه ��م
املوروثة .
على �سياج مقربة االنكليز
لتتانق
�أغ�صان اخلرنوب
ويف الطريق اىل مدر�سة الرباط
يح�شر التالميذ
�أج�سادهم بني القبور
طاقة اال�س ��تهالل ال�سردية و�ض ��عت الن�ص يف مواجهة
املا�ض ��ي زمن ًا قا�س ��ي ًا وجت ��اورت معه وح ��دات رمزية
ذات معان ال تبتعد عن ما يومئ اليه املا�ض ��ي بحكاياته
االخ�ض ��اعية الدالة على �س ��طوة الوافد الذي ا�س ��تطاع
تر�س ��يم املكان وجعل ��ه منتج� � ًا ل�س ��رديات ذات وظيفة
متنا�صرة مع املقربة  .والتي يف الت�أويل الأعمق ت�شف
ع ��ن دالل ��ة خمتلف ��ة  ،لأن رمزيتها مُ�س ��رفة ب�س ��رديات
ملحق ��ة به ��ا ا�س ��ماء املوجودي ��ن باملق�ب�رة  .وتت�ض ��ح
تباين ��ات امل ��كان اخلا� ��ص باجلن ��ود القتل ��ى املحميني
باغ�صان اخلرنوب املت�س ��لقة على �سياجها  ،لتوفر لهم
حماية م�ضافة للقبور �صيانة من عبث التالميذ  .وكلما
ا�ستمرت �سردية املقربة ا�س ��تدعت م�ضاف ًا اليها  ،لكنها
لي�س ��ت مك�ش ��وفة  ،ب ��ل هي �ش ��عرية و�أعني به ��ا مفردة
الرباط .

معن ��ى الرب ��ط والوثاق ��ة وك�أن ال�ش ��اعر ذاه ��ب لكل ما
مينحه ال�شعر لتكري�س الإخ�ضاع وحلم االزاحة .
وت�ستمر تناوبات الرموز وا�ضحة
يح�شر التالميذ
�أج�سادهم بني القبور
التلميذ الهارب من الدر�س الأول
ي�سرق زهرته الأوىل من املقربة
امل ��رور ب�ي�ن القبور �ص ��عب وحت�ش ��ر �أج�س ��اد التالميذ
وك�أن للقبور قوة �ض ��اغطة على حركة ال�ص ��بيان و�أول
تلميذ يغادر در�س ��ه االول  ،ي�س ��رق زهرت ��ه االوىل من
املق�ب�رة  .الزه ��رة بعيد ًا ع ��ن لونها حتي ��ل القراءة اىل
مروية معروفة يف �أ�س ��اطري ال�ش ��رق والع ��امل  .زهور
املي ��ت وانبعاثه مبو�س ��م الربيع  ،مثلما ح�ص ��ل مع كل
الآله ��ة ال�ش ��باب بع ��د نزولهم للع ��امل اال�س ��فل  ،الزهرة
لي�س ��ت �س ��رقة  ،ب ��ل ه ��ي تغذي ��ة بالالوع ��ي للنف� ��س
لالحتجاج �ض ��د املوت والتو�س ��ل بالبق ��اء  ،لأن املقربة
مثرية للخوف عرب م�ص ��ائد �س ��لطة رمزية  ،اخلرنوب
املمت ��د فوق ال�س ��ياج  ،والرب ��اط  .و�ص ��رخة احلار�س
مف ��رزة  ،مثل اخلرنوب املند�س بقم�ص ��انهم البي�ض ��اء
 .وي�س ��رقهم النه ��ار وه ��م يتل ��ذذون بقط ��ف االزه ��ار
 .اله ��روب م ��ن املدر�س ��ة  /الع�ص ��ا احلار� ��س �ش ��بكات
اخلرنوب فوق ال�س ��ياج  .ق�س ��وة الرب ��اط كلها تبديات
ل�س ��لطة ثقافية ذات ح�ض ��ور يومي يتمظهر عن تعطيل

او رغبة اال�س ��كات والر�ض ��ا بعنف الثقافة امل�س ��تجينة
للتلقني .
ملاذا اقرتح ال�شاعر حبيب ال�سامر االلتماعات املتناظرة
بني م�ض ��ي الأعمار وقطف الزهور � .أنا اعتقد ــ هذا ما
تب ��دى يل يف مكمن الأ�س ��طورة ــ البدئية عن ح�ض ��ور
ثنائية احلياة واملوت  ،لذا ابتكر الإن�س ��ان االول فذاذة
التح ��دي بني دميوم ��ة احلياة متجاورة م ��ع املوت من
خ�ل�ال ما ه ��و جميل يف احلياة  ،منح ��ه لالم الكربى /
الأر�ض وهي الزهور التي تقر�أ ــ �أي�ض� � ًا ــ طاقة �شعرية
متنح الكائن ر�ض ��ا باحلياة ومتتع ًا ب ��كل ما هو متوفر
 ،وال�ش ��اعر ذك ��ي التقط �أ�س ��طورة االنبع ��اث  ،لأنه من
ف�ضاء ممتد نحو التجدد  ،ولذا مار�س ما يعرب عن وعي
وتوظيف ب�ش ��عرية مت�س ��امية من خالل ح�ضور تكرار
رم ��ز الزه ��ور يف هذا الدي ��وان مرات عدي ��دة  .وظلت
جتربة ال�شاعر مر�آة عن زمنه عرفت انك�سارات �سردية
وخيب ��ات �إيقاع ��ات �ص ��امتة والأمكنة متوت ��رة بحزن
امتد را�ض ��ي ًا! مبا كان عليه املا�ض ��ي م ��ع كل حمكياته ،
ليعطيها للحا�ض ��ر ويوحد بني االثنني ويقودهما نحو
امل�س ��تقبل حبي ��ب ال�س ��امر �ش ��اعر خمفيات ق�ص ��ائد ال
تتوقف يف تكرار الفح�ص  ،بل تتوهج جديدة  ،مانحة
 ،لأن ال�ش ��عر احلقيقي يعطي دائم ًا  ،مثل كالم املجنون
الذي يعرف ما ال يرده ال�س ��كون واملوت  .ال�شعر �إيقاع
اجلمال  ،كل �أنواع اجلمال مهما بلغت ق�ساوته .

���ش��يء ع��ن (�أن�����ف) غ��وغ��ول
�أ.د� .ضياء نافع
مازل ��ت اتذ ّك ��ر قهقه ��ات طلبت ��ي يف ق�س ��م
اللغة الرو�س ��ية بجامعة بغداد وتعليقاتهم
 ,عندم ��ا كن ��ت �أق ��ر�أ له ��م ( �ضم ��ن م ��ادة
الن�صو�ص الأدبية ) مقاطع من هذا العمل
االبداع ��ي املتم ّي ��ز لغوغ ��ول  ,و�أحاول �أن
اجعله ��م ي�ساهم ��ون مع ��ي برتجم ��ة تل ��ك
املقاط ��ع اىل العربي ��ة ,وعندما و�صلنا اىل
املقط ��ع الذي ي�صف فيه غوغول كيف وجد
�أحد ابطاله (�أنف زبونه يف قطعة اخلبز),
ف ��اذا بواحدة م ��ن الطالب ��ات ( التي كانت
بال ��كاد حت ��اول �أن ت�سيط ��ر عل ��ى �ضحكها
) ت�س� ��أل – هم�س ��ا  -زميلته ��ا ( وبلهجتها
العراقي ��ة اجلميل ��ة ) – (� ..ش ��نو غوغول
ج ��ان خم ّب ��ل ؟) � ,أي  ,ه ��ل كان غوغ ��ول
جمنون� � ًا ؟ ومل جت ��ر�ؤ ه ��ذه الطالب ��ة طبع ًا
�أن تط ��رح عل � ّ�ي ه ��ذا ال�س� ��ؤال � ,أم ��ا �أن ��ا ,
فقد تغا�ض ��يت ع ��ن ذلك  ,وا�س ��تمر الدر�س
وك�أنن ��ي مل ا�س ��مع تل ��ك الهم�س ��ات  ,و�أن ��ا
�أحاول �أي�ض� � ًا �أن �أكتم �ض ��حكي  ,ون�س ��يت
الأمر بعدئ ��ذ كليّا  ,ولكنني تذكرت (هم�س
طالبت ��ي!) الآن  ,وبعد مرور �أكرث من ربع
ق ��رن  ,عندم ��ا ق ��ر�أت م ��ا كتبه ال�ص ��حايف
حممد ح�س ��ن املرزوقي مبقالته بعنوان –
( �أن ��ف غوغ ��ول ) يف �ص ��حيفة ( الإمارات
الي ��وم ) ح ��ول انطباعات ��ه ب�ش� ��أن رواي ��ة
غوغول الق�ص�ي�رة  ( -الأنف )  ,فهو يقول
– ( ...لو �أردت �أن �أ�صف غوغول ..بكلمة
 ,فلن �أجد �أف�ضل من كلمة جمنون � , )..أي
�إنه ك ��رر واقعيا ا�س ��تنتاج طالبت ��ي �آنذاك

يف تلك ال�س ��نني اخلوايل حول جنون هذا
الكات ��ب  ,الذي كت ��ب لنا ( الأن ��ف) � ,إال �أن
ال�ص ��حايف ه ��ذا ( وكذل ��ك طالبت ��ي طبعا )
كان منده�ش� � ًا ومعجب� � ًا ج ��د ًا بذل ��ك النتاج
غ�ي�ر االعتيادي بكل معن ��ى الكلمة  ,وكتب
خال�ص ��ة �ص ��حيحة جد ًا وذكيّة عنه  ,قائ ًال
 ( �...إنه ��ا  ...ق�ص ��ة موغل ��ة بالرمزية ...وكل ق ��ارئ ي�س ��تطيع تف�س�ي�رها بطريقته
اخلا�ص ��ة  , )...وه ��ذا حتدي ��د دقي ��ق فع ًال
 ,وق ��د رافق ه ��ذا ( التحدي ��د!) واقعي ًا تلك
الرواي ��ة الق�ص�ي�رة منذ �أن كتبه ��ا غوغول
عام  1834وذهب بها اىل �إحدى املجالت
لن�ش ��رها � ,إال �أن امل�س� ��ؤول هن ��اك رف� ��ض
ذل ��ك  ,و اعتربها غري �ص ��احلة للن�ش ��ر� ,إذ
�إن ��ه مل يفه ��م  ( -كي ��ف ميك ��ن لإن�س ��ان �أن
ي�س ��تيقظ م ��ن نومه ويكت�ش ��ف �أن ��ه بدون
�أنف ؟)  ,ولكن بو�ش ��كني ( �ش ��اعر رو�س ��يا
الأكرب ) ن�ش ��رها ع ��ام  1836يف جملته (
�سفرميينك ) ( املعا�صر) وبكل �إعجاب � ,إذ
ف�س ��رها بطريقته اخلا�صة !)  ,وكتب
�إنه ( ّ
مالحظة حولها  ,وقال فيها � ,إن غوغول مل
يوافق على ن�شر هذه النكتة  ,لكننا وجدنا
فيه ��ا فنتازي ��ا وم ��رح و�أ�ص ��الة  ,واقنعناه
�أن ي�س ��مح لنا �أن نتقا�س ��مها م ��ع اجلمهور
والتمت ��ع به ��ا � ,أي �أن بو�ش ��كني وجد فيها
تلك ال�ص ��ورة الفن ّي ��ة الأ�ص ��يلة واملبتكرة
 ,الت ��ي تعك� ��س خيال غوغ ��ول وغرائبيته
وعامل ��ه اخلا�ص به  ,وال ��ذي مييّزه عن كل
الأدب ��اء الرو� ��س الآخري ��ن حول ��ه  .ومنذ
ذلك احلني � ,أي منذ الثلث الأول من القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر واىل ح ��د الآن ( ونحن يف
العقد الثالث من القرن احلادي والع�شرين
يف�س ��ر) ه ��ذا النتاج
)  ,يوج ��د دائم� � ًا من ( ّ

بطريقته اخلا�ص ��ة  ,رغ ��م �أن النقد الأدبي
الرو�س ��ي �آن ��ذاك مل ير ّك ��ز عل ��ى ( �أن ��ف )
غوغول  ,بل كان م�ش ��غو ًال بجوانب �أخرى
كثرية ومت�ش ��عبة من نتاجات ��ه االبداعية ,
مثل م�سرحيته املدويّة ( املفت�ش )  ,والذي
ح�ض ��ر القي�ص ��ر الرو�س ��ي نف�س ��ه عر�ضها
الأول ع ��ام  1836يف بطر�س ��بورغ � ,أو
ببطل ��ه ( تارا�س بولبا )  ,تلك ال�شخ�ص ��ية
متج ��د
االوكراني ��ة البطل ��ة  ,الت ��ي كان ��ت ّ
االمرباطورية الرو�س ��ية وقي�ص ��رها �ض ��د
البولوني�ي�ن  ,والذي قت ��ل ابنه لأنه تعاون
م ��ع االعداء البولوني�ي�ن  ,ومل يتوقف عند
( الأنف ) حتى بيلين�س ��كي  ,الناقد االدبي
الرو�س ��ي املع ��روف  ,والذي ال زال ا�س ��مه
يرتبط بر�س ��الته التوبيخية ال�ش ��هرية اىل
غوغ ��ول و ردود الفع ��ل املتباينة ب�ش� ��أنها

غوغول
حل ��د االن  ,رغم �أن بيلين�س ��كي �أ�ش ��ار اىل
( الأن ��ف) يف تعلي ��ق �س ��ريع يف نف� ��س
جملة بو�ش ��كني بعد عددين من �ص ��دورها,
وحتدث قلي�ل ً�ا عن ازدواجي ��ة بطلها لي�س
�إال  ,وه ��ي نقط ��ة تع�ّب�ررّ ب�ش ��كل دقي ��ق عن
وجه ��ة نظ ��ر معروف ��ة له ��ذا الناق ��د  ,الذي
كان ي�ؤك ��د دائم ًا على اجلان ��ب االجتماعي
يف كل النتاج ��ات الأدبية  ,بل �إن هناك من
كت ��ب � ,إن غوغ ��ول يف روايت ��ه الق�ص�ي�رة
الأن ��ف ( �ش ��جب !) النظ ��ام القي�ص ��ري يف
رو�س ��يا �آن ��ذاك  ,و�إن غوغ ��ول �أراد �أن
يقول � ,إن هذا نظام يعتمد على الر�ش ��اوى
...وال جم ��ال هن ��ا لعر� ��ض كل وجه ��ات
النظر املتباينة عن هذه الرواية الق�ص�ي�رة
لغوغ ��ول  ,ولك ��ن م ��ن امل�ؤك ��د � ,إن ه ��ذا
التباين ال�صارخ ( �إن �صح التعبري ) يثبت

 ,حيوي ��ة ه ��ذه الرواية حل ��د الأن  ,وخري
دليل على ذلك � ,إنها حتولت اىل اوبرا على
يد املو�سيقار ال�سوفيتي �شي�ستوكوفيت�ش
 ,واىل فلم �س ��ينمائي �س ��وفيتي  ,و�س ��اهم
امل�س ��رح ال�س ��وفيتي يف م�س ��رحة ه ��ذا
النت ��اج �أي�ض� � ًا  ,ب ��ل هن ��اك فيل ��م فرن�س ��ي
و�آخ ��ر بولن ��دي لها  ,ولكن �ألط ��ف و�أغرب
م ��ن ذل ��ك م ��ا ح ��دث يف بطر�س ��بورغ ع ��ام
 , 1995اذ مت افتتاح متثال لهذا ( الأنف
)  ,ويف نف�س ال�ش ��ارع الذي ذكره غوغول
يف روايت ��ه � ,إال �أن ه ��ذا التمث ��ال اختفى ,
وهك ��ذا ( �ض ��اع) �أنف غوغول م ��رة �أخرى
 ,فق ��رروا عم ��ل متث ��ال بدي ��ل  ,و�أجنزوه
فع�ل�ا عام  , 2002ولكن مت ايجاد التمثال
الأول  ,فق ��رروا اع ��ادة التمثال القدمي اىل
مكانه  ,وو�ضعوا التمثال الثاين ( البديل)
يف مكان �آخر عام  , 2003وهكذا �أ�ص ��بح
له ��ذا الأن ��ف متثال�ي�ن يف بطر�س ��بورغ ,
ويف ع ��ام  , 2009ومبنا�س ��بة االحتف ��ال
بالذك ��رى املئوي ��ة الثانية ملي�ل�اد غوغول (
والتي �أعلنت منظمة اليون�س ��كو �أنها �سنة
غوغول ) مت افتتاح متثال ثالث لهذا الأنف
يف كلي ��ة الفيلولوجيا ( اللغ ��ات و�آدابها )
بجامعة بطر�س ��بورغ  ,وهناك متثال رابع
له يف كييف – عا�صمة جمهورية اوكرانيا
( وطن غوغول)� ,إذ �أن غوغول حتوّ ل اىل
مادة لل�ص ��راع الرو�س ��ي – االوكراين كما
هو معروف ...
لق ��د �أ�ص ��بح (�أنف) غوغول �ش ��هري ًا جد ًا و
متم ّي ��ز ًا فع�ل ً�ا يف م�س�ي�رة �إب ��داع غوغول
ب�شكل خا�ص  ,و يف تاريخ الأدب الرو�سي
ب�ش ��كل ع ��ام  ,وحتى يف ( ع ��دد!) التماثيل
التي اقيمت لهذا (الأنف !!!)...

�أمل�������������ا م����ال����ر

ا�ستمعنا الأ�سبوع الما�ضي �إلى ر�سالة الحب التي �ألفها المو�سيقار
غو�ستاف مالر عند زواجه ب�ألما [�شندلر] ( .)1964 - 1879لكن
من هي �ألما مالر في الحقيقة؟ انجذبت �ألما الفنانة والمو�سيقية
�إلى العباقرة على الدوام ،مثلما ر�أينا الأ�سبوع الما�ضي مع ا�ستاذها
المو�سيقي المعروف زملين�سكي ،لتتركه بعد ان التقت بمالر .وكانت
قد بد�أت حياتها العاطفية في ال�سابعة ع�شرة مع غو�ستاف �آخر،
هو الر�سام العبقري غو�ستاف كليمت (� )1918 – 1862صاحب �أجمل
لوحات المدر�سة الم�سماة "الفن الحديث" ب�ألوانها المميزة وخطوطها
اللينة وموا�ضيعها الأيرو�سية المثيرة� ،إذ كان �أول رجل يقبلها.
وخالل زواجها بمالر وقع في حبها المعماري فالتر غروبيو�س (1883
  )1969م�ؤ�س�س مدر�سة "باوهاو�س" ال�شهيرة وهو الذي �صمم بنايةجامعة بغداد ال�شهيرة.

وق ��د ع ��رف مال ��ر به ��ذه العالق ��ة ع�ب�ر
ر�س ��الة غرامي ��ة كتبه ��ا غروبيو� ��س
و�ص ��لته باخلط� ��أ .وكان مال ��ر قد طلب
م�ش ��ورة عبق ��ري �آخ ��ر هو �س ��يغموند
فروي ��د ( )1939 1856-ح ��ول كيفي ��ة
انق ��اذ زواج ��ه م ��ن االنهيار .بع ��د وفاة
مال ��ر يف  1911انغم ��رت �أملا يف عالقة

غرامي ��ة عا�ص ��فة م ��ع عبق ��ري �آخر هو
الر�س ��ام او�س ��كار كوكو�ش ��كا (1886
–  )1980دام ��ت حتى احل ��رب الأوىل
عندم ��ا �س ��يق الفن ��ان �إىل اجلبه ��ة قبل
�أن يع ��ود جريح� � ًا ليجدها ق ��د تزوجت
غروبيو�س �سنة  .1915هام كوكو�شكا
ب�أمل ��ا هيام ًا �ش ��ديد ًا وكانت م ��ن �ألهمته

لر�س ��م �أ�ش ��هر لوحاته ،منها "العرو�س
والري ��ح" ( .)1914ا�س ��تمر هذا الهيام
حت ��ى بعد عودته من احلرب و�ص ��دمته
ب�إنه ��اء �أمل ��ا عالقتها ب ��ه ،فق ��د طلب من
�ص ��انعة الدم ��ى النم�س ��اوية هرمين ��ه
مو� ��س (� )1928 - 1888ص ��نع دمي ��ة
لأمل ��ا باحلجم احلقيقي وبكل تفا�ص ��يل

ج�سدها ح�سب تخطيطاته� ،أجنزتها له
يف  .1919كان كوكو�شكا ي�أخذ الدمية
معه حيثما يذهب حتى يف �سفراته قبل
�أن يقيم حفل وداع يدعو فيه �أ�صدقائه،
وي�أخ ��ذ الدمي ��ة اىل احلديقة يف الفجر
ويقط ��ع ر�أ�س ��ها وي�س ��كب فيتح ��رر من
�سطوتها عليه.
مل تتوق ��ف احلي ��اة عندم ��ا تزوج ��ت
غروبيو� ��س ،فق ��د تعرف ��ت يف 1917
عل ��ى الكات ��ب فران�س فرف ��ل (– 1890
 )1945وانتقل ��ت لتعي� ��ش مع ��ه بينم ��ا
كان غروبيو� ��س يخ ��دم يف اجلي� ��ش
النم�س ��اوي – املجري ،وانته ��ى الأمر
�إىل طالقه ��ا من ��ه يف  ،1920لكنه ��ا مل
تت ��زوج فرفل �إال �س ��نة  1929لي�ص ��بح
ا�س ��مها �أمل ��ا مالر – فرفل (وهو ا�س ��مها
الر�س ��مي بع ��د زواجه ��ا الأخ�ي�ر� ،إذ
احتفظ ��ت بلقبه ��ا من غو�س ��تاف مالر).
هاج ��ر الزوج ��ان اىل فرن�س ��ا هربا من
النازي�ي�ن ،ث ��م �إىل الوالي ��ات املتح ��دة
يف  1940ليعي�ش ��ا �أول الأم ��ر يف
كاليفورنيا ،ث ��م يف نيويورك بعد وفاة
زوجها.
ب ��د�أت �أمل ��ا حياته ��ا "الفني ��ة" بت�ألي ��ف

الأغاين والقط ��ع ال�ص ��غرية وبالعزف
عل ��ى البيانو ،لكن زواجه ��ا مبالر قطع
تطورها كم�ؤلفة مو�سيقية�" .أريدك يف
هذا البيت زوجة ولي�س زميلة" �ش ��يء
م ��ن هذا هو م ��ا قاله مالر بع ��د الزواج،
لكنه غري فكرته هذه الحق ًا �س ��نة 1910
بع ��د انف�ض ��اح عالقته ��ا بغروبيو� ��س،
و�ش ��جعها عل ��ى ت�ألي ��ف الأغ ��اين عم ًال
بن�ص ��يحة فروي ��دُ .ن�ش ��ر القلي ��ل م ��ن
�أغانيه ��ا يف  1910و ( 1915بغ�ل�اف
م ��ن ت�ص ��ميم كوكو�ش ��كا) و.1924
�أهداه ��ا املو�س ��يقي النم�س ��اوي الب ��ان
برغ ( )-1935 1885اوبراه ال�شهرية
"فوت�سك" التي قدمت �سنة .1921
خ �م ����س �أغ�� � ��اين ( )1910م ��وزع ��ة
للأورك�سرتا
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خ���ي���ال ���س��ي��ن��م��ا الأط���ف���ال

في كتاب (المالك الأزرق) الذي كتبته زويه فالي�س و�صدر عن المدى بترجمة
رانيا قرداحي ..يمكننا الآن دخول عالم البهجة بالأبي�ض والأ�سود الذي يقدمه لنا
كتاب عن ع�شق ال�سينما  ،كتاب عن الإعجاب الذي ي�شعر به الم�شاهد  ،كتاب حول
كيف ت�صبح ال�شخ�صيات التي تظهر على ال�شا�شة جزءاً من حياتنا.

�صالح ال�صحن

زويه فالدي�س تر�س��م �ص��ورة جدي��دة لديتري�ش
عالء المفرجي

تمزج ه ��ذه ال�صفحات المكتوب ��ة ا�ستناد ًا
�إل ��ى تج ��ارب الم�ؤل ��ف ف ��ي فيل ��م جوزيف
ف ��ون �ستيرنب ��رغ  ،ذكرياته ��ا ع ��ن هافان ��ا
م ��ع �شخ�صية مارلي ��ن ديتري�ش في دورها
ف ��ي الملهى� .أدى ذل ��ك �إلى قي ��ام الروائية
بر�س ��م �صورة �شخ�صية لتلك المغنية التي
�أ�سيء فهمها والتي كانت مارلين ديتري�ش
 ،الم ��ر�أة الت ��ي و�صل ��ت �إل ��ى �أعل ��ى �شهرة
ف ��ي هولي ��وود والت ��ي ب ��رزت ك�شخ�صي ��ة
نموذجي ��ة للم ��ر�أة القاتل ��ة  ،مق�سم ��ة بين
الرغب ��ة والح ��ب .وتحلل م ��ن وجهة نظر
�شخ�صي ��ة وغني ��ة بالمعلوم ��ات وم�سلي ��ة
 ،واح ��دة من �أعظ ��م الكال�سيكي ��ات في كل
الع�ص ��ور  ،فيلم "�صمد" قبل كل �شيء على
مر ال�سنين والأيديولوجيات والتقنيات.
وفيل ��م الم�ل�اك الأزرق ال ��ذي �أ�صبح ��ت
في ��ه الممثل ��ة الألماني ��ة تج�سي ��د ًا للم ��ر�أة
القاتل ��ة والأيقون ��ة المثي ��رة لل�سينم ��ا في
الثالثيني ��ات .والفيل ��م ينق ��ل الق ��ارئ �إلى
عال ��م البري ��ق بالأبي� ��ض والأ�س ��ود .ه ��ذا
الكت ��اب �أكث ��ر م ��ن مج ��رد ا�ست ��ذكار ،فهو
النظ ��رة الملهم ��ة للم�ؤلفة م ��ن خالل �سحر
الكتاب ��ة التي تمزج بي ��ن الفكاهة وال�شعر
 ،والت ��ي ت�أخذن ��ا عب ��ر الحدود بي ��ن الفن
والحياة.
تركت ذكريات طفولته ��ا تظهر في الأحياء
تحولت
الفقيرة في هافانا  ،لتخبرنا كيف ّ
مارلين ديتري�ش �إلى ل ��وال لوال  ،الراق�صة
ال�صغي ��رة ف ��ي مله ��ى الم�ل�اك الأزرق ،
دخل ��ت طفولته ��ا عدة م� � ّرات  ،ث ��م كامر�أة
 ،حت ��ى تطارده ��ا تمام ًا خياله ��ا .من كوبا
�إل ��ى باري�س �إلى برلي ��ن  ،ومن الحياة �إلى
ال�شا�ش ��ة  ،وم ��ن ال�شا�شة �إل ��ى القلم  ،تولد
المغام ��رات ال�شخ�صي ��ة للروائ ��ي �أم ��ام
�أعينن ��ا بدورها الفنانة  ،الفاتنة  ،الحبيبة
 ،المنا�ضلة مارلين ديتري�ش. .

من خ�ل�ال ال�ص ��ورة الحقيقي ��ة والخيالية
له ��ذه الآلهة التي �أ�سيء فهمها  ،والمق�سمة
بي ��ن الرغب ��ة والح ��ب  ،تقدم لن ��ا فالدي�س
رحل ��ة �سيرتها الذاتية حي ��ث تندمج �صور
ما�ضيها مع اللون الأزرق.
تق ��ول زويه فالددي� ��س "�أكتب عن "المالك

كتب جديدة
ُ
عنوان الن�سخة العربية من كتاب الباحث الأميركي
"حياة تالف ��ة� :أزمة النف�س الحديثة"،
ت ��ود �سلون ،وقد �صدرت حديث ًا بترجمة عبد الله بن �سعيد ال�شهري في طبعة م�شتركة بين
داري "اب ��ن الندي ��م" و"الروافد" .ينطلق �سلون من فر�ض ّي ��ة � ّأن النف�س تعاني من �أزمةٍ في
يخ�ص�ص ف�ص ��ول كتابه للوقوف على طبيعة ه ��ذه الأزمة ،و�أبعادها،
وقتن ��ا الراهن ،وهو ّ
وم�ستوياته ��ا ،مح ��او ًال الك�ش ��ف ع ��ن الت�أثي ��رات النف�سي ��ة الم�ض� � ّرة للحداث ��ة الر�أ�سمالية
و�أيدولوجي ��ا اال�سته�ل�اك .يحي ��ل عن ��وان الكتاب �إل ��ى عبارة معروف ��ة �أطلقه ��ا الفيل�سوف
الألماني ثيودور �أدورنو على نمط عي�شنا المعا�صر.
ع ��ن "دار الم ��دى"� ،ص ��در حديث� � ًا كت ��اب "ن�س ��اء
عراقيات :وجه ��ة نظر اجتماعي ��ة" للباحثة في علم
االجتم ��اع الهاي عب ��د الح�سين ،وال ��ذي تجمع فيه
ع ��دد ًا م ��ن درا�ساته ��ا ال�سو�سيولوجي ��ة ،النظري ��ة
والعملي ��ة ،التي �أ�ضاءت فيها عل ��ى جوانب متعدّدة
م ��ن حياة الن�ساء في العراق؛ مِ ن بينها درا�سة حول
ظاه ��رة التميي ��ز الجن�س ��ي عل ��ى م�ست ��وى التعليم
والعمل بين  1967و ،1988ترى الكاتبة �أنه لم يعُد
كافي ًا الحديث عن م�شاكل الن�ساء كحزمةٍ واحدة؛ �إذ
ب ��ات وا�ضح ًا �أنَّ ث ّمة الكثير م ��ن الزوايا التي يمكن
�أنْ ُتر�ص ��د م ��ن خاللها م�ش ��اكل الن�س ��اء وق�ضاياهن
المتعدّدة ك�شرائح م�ستقلة.
�ص ��در عن "دار كلمات" ،رواية "�آ ّن ��ا" للكاتب الإيطالي نيكولو �أمانيتي ،بترجمة معاوية
عب ��د المجيد .في هذا العم ��ل ال�صادر باللغة الإيطالية عام  ،2015يُ�ص ��وِّ ر �أ ّمانيتي عا َلم ًا
دي�ستوبي� � ًا يع ّم فيه الخ ��راب وت�ستفحل المخاط ��ر وينعدم الأمان؛ حي ��ث يتخيّل الحياة
"الح ّم ��ى الحمراء" ،ويُ�صاب به البالغون
ف ��ي عام  ،2020بعد وباء ي�ضرب العا َلم يُدعى ُ
ُ
ق�صة �آ ّنا الت ��ي تحاول مرافق ��ة �شقيقه ��ا ال�صغير؛ �إذ
دون� � ًا ع ��ن الأطف ��ال .ت�سرد الرواي ��ة ّ
ال�صحية قب ��ل �أن ي�صلوا �سنّ البلوغ ويفتك
ينبغ ��ي للأطف ��ال �أن يجدوا منفذ ًا من الكارثة
ّ
الفايرو�س بهم.
عن دار الرافدين �صدر كتاب " معمار الفكر المعتزلي " للباحث والمترجم �سعيد الغانمي
 ،وه ��و كتاب وا�سع ويتناول مفا�ص ��ل تاريخ االعتزال بكل مو�ضوعية وكما قلت الم�ؤلف
غن ��ي عن التعريف في هذا المجال  ،في مقدم ��ة الكتاب يكتب الغانمي �-":إن الأعداد لهذا
الكت ��اب ا�ستغرق مدة ق ��د تزيد على الثالثين �سن ��ة ،وكتابته بال�صيغ ��ة النهائية ا�ستغرق
ث�ل�اث �سنوات على ثالث دفعات ،وخالل مدة الإعداد الطويل ��ة هذهِ اختمرت الفكرة على
مهل ،وجمع الم�صادر ودرا�ستها و�إعادتها الى زمنها لل�سيطرة عليها.

الأزرق"� ،أكت ��ب ع ��ن فيل ��م ال يق ��دم �أي ��ة
ر�سال ��ة اجتماعي ��ة للجمه ��ور� ،أكت ��ب ع ��ن
فيل ��م لي� ��س تاريخي� � ًا مث ��ل "كازابالن ��كا"
الذي يلعب الحب في ��ه دور ًا ثانوي ًا� .أكتب
ع ��ن "الم�ل�اك الأزرق" ،عن مله ��ى �ألماني،
ع ��ن مغني ��ة �ألماني ��ة وعن مدر� ��س عجوز

�ألمان ��ي كذلك .وما هو "الم�ل�اك الأزرق"؟
�إن ��ه فيلم ا�ستطاع ،عل ��ى الرغم من ذلك� ،أو
ربم ��ا فوق ذل ��ك� ،أن يقاوم م ��رور ال�سنين
والأيديولوجي ��ات والتقني ��ات .فيل ��م
يتح ��دث ،بب�ساط ��ة ،ع ��ن ....ع ��م يتح ��دث
"الم�ل�اك الأزرق"؟ عن �شيء هو بب�ساطة
ملهى كئيب ومتف�سخ ،ع ��ن �أ�ستاذ مت�سلط
يول ��ع بمغني ��ة راغب ��ة ومرغوب به ��ا ،عن
الف ��رق بين الح ��ب والرغبة ،بي ��ن ال�شغف
واال�ستحواذ ،وعن الجنون وعن التخلي،
�أال تكف ��ي �سعة ه ��ذه المو�ضوعات كي تتم
معالجتها فني ًا و�أن يت�أثر النا�س بما عا�شه
الكثيرون من ��ا ،بالت�أكيد ،بط ��رق مختلفة،
لكن على القدر نف�سه من التعقيد؟ نعم ،لهذا
ال�سب ��ب ،لأنها مو�ضوعات معقدة ظاهري ًا،
م ��ن �أجل ذلك ،كما كانت تقول �إينا ،ي�صبح
الأم ��ر الوحي ��د ال ��ذي يعنين ��ي الي ��وم هو
ق�ص�ص الحب وال�شغف والرغبة والج�سد
وال ��روح وتيم ��ات الإن�س ��ان الكب ��رى.
فق ��د �ص ��ارت المو�ضوع ��ات االجتماعي ��ة
ت�ضجرن ��ي بطريق ��ة مده�ش ��ة ،ناهيكم عن
عجزي عن حلها.
زوي فالدي� ��س ولدت في هافانا عام 1959
كاتب ��ة رواي ��ة و�شع ��ر  ،وكاتب ��ة �سيناريو
ومخرج ��ة �أف�ل�ام  ،تعي�ش ف ��ي باري�س منذ
ع ��ام  1995وكان ��ت مواطن ��ة �إ�سبانية في
ع ��ام  ،1996در�س ��ت ال ��دورات الأولى في
فق ��ه اللغة ف ��ي جامعة هافان ��ا .انتقلت �إلى
باري� ��س وعمل ��ت كمخ ��رج �أف�ل�ام وثائقية
ف ��ي الوفد الكوبي لليون�سكو وفي المكتب
الثقافي للبعث ��ة الكوبية ف ��ي باري�س ،كما
عمل ��ت في ال�صحافة كرئي�سة تحرير مجلة
ال�سينم ��ا الكوبي ��ة ،ترجمت بع� ��ض كتبها
ال ��ى اللغات االجنبية وم ��ن كتبها :حبيبي
الأول ،ق�صائ ��د هافانا� ،أعطيك كل ما �أملك،
مقهى الحنين.

في �إ�صدار جديد للكاتبة اال�ستاذ الم�ساعد الدكتورة
�ش ��ذى العامل ��ي� ،أتيح ��ت لن ��ا فر�صة االط�ل�اع على
مو�ض ��وع في غاية الأهمي ��ة ،ونادر ًا ما ت ��م التط ّرق
الي ��ه، ،وبما يتعلق بتن ��اول م�س�ألة "الخيال" والذي
�أحيان� � ًا م ��ا نجده ف�ص�ل� ًا من ف�صول بع� ��ض الكتب،
ولك ��ن كان اختي ��ار الم�ؤلف ��ة لمو�ض ��وع (الخي ��ال
ف ��ي �سينم ��ا الأطف ��ال) عنوان ��ا ال�صدارها،المتمث ��ل
بدرا�س ��ة منهجية علمي ��ة ومعرفية ،عن حجم و�سعة
الخي ��ال الذي يج ��وب عقليات و�أذه ��ان وت�صورات
وتخييالت مرحلة الطفولة وبحقل م�شاهدة الأفالم
ال�سينمائي ��ة الم�صممة لذائقة التلق ��ي عند الأطفال،
ذل ��ك م ��ا ي�شكل �أهمي ��ة كبيرة ف ��ي الت ��درج المعرفي
للطفول ��ة وم�ست ��وى تفاعله ��ا م ��ع الطب ��ق الفن ��ي
الثقاف ��ي ال�سينمائي الذي يقدم للطف ��ل ،وبمنهجية
علمي ��ة �صمم ��ت الكاتب ��ة ف�ص ��ول �إ�صداره ��ا الثالثة
بمحتويات هامة� ،أغنت الم�ساحة النظرية الم�سبقة
بمفه ��وم الخي ��ال والتخي ��ل والمح ��اكاة وق ��وى
الإدراك الح�سي ،ومرحل ��ة الخيال العلمي والخيال
الأ�سط ��وري العبث ��ي ،بع ��د مرورها بفت ��رات زمنية
متنامي ��ة ،وتعدد لنماذج فيلمي ��ة ذات ق�صدية مبنية
عل ��ى ح�سن االختي ��ار�،إذ توغلت الكاتب ��ة في الآراء
والأف ��كار الفل�سفية ،لعدد م ��ن المفكرين والباحثين
ع ��ن فل�سف ��ة الخي ��ال ،فقد ب ��د�أت من فك ��رة ا�ستعادة
ال�صور المح�سو�سة وا�ستخدامها في عملية التخيل،
وف ��ي ه ��ذا يتجل ��ى مفه ��وم الخي ��ال ل ��دى �أفالطون
وقدرت ��ه على عملية ا�ستح�ضارالر�ؤي ��ة ال�سامية لما
يتناول ��ه العق ��ل ،فيما ذهبت �إلى تفعي ��ل دور الح�س
والمح�سو� ��س في تكامل العملي ��ة الفكرية ،مع ربط
الذاك ��رة بفاعلي ��ة الإرادة والق�صدية والدوافع التي
ج ��اء به ��ا �أر�سط ��و ،وتحل ��ل الكاتبة ما ج ��اء بكتاب
ايمانوئيل كانت ،م ��ن �أن الزمان هو �صورة داخلية
للح� ��س ،والمكان هو �ص ��ورة خارجية للح�س  ،وان
ملكة الخيال هي �ض ��رورة لجميع عمليات المعرفة،
بع ��د اال�ستعانة بالمدرك الح�س ��ي ،للتمكن من الفهم
المنطقي من �إدراك ال�صور ،فيما �أ�شارت �إلى تحذير
هيج ��ل من الخل ��ط بي ��ن الخي ��ال المب ��دع والخيال
ال�سلبي ،مع التركيز عل ��ى ما جاء به �شوبنهاور من
�ش ��رط العبقرية واالبتكار وربطه ��ا بالخيال لتفعيل
الق ��درة العالي ��ة للتخي ��ل ،فيم ��ا يذه ��ب هو�سرل في
كتابه" الأف ��كار" على �أن الخيال هو تعديل متمثل
ف ��ي �شكل �صورة ،يمكن �إعادة �إنتاجها ،فيما يختلف
�سارت ��ر بو�صف ��ه الخيال عل ��ى �أنه الق ��درة على نفي
الواق ��ع ،ذلك ما يك�ش ��ف عن عالم �آخ ��ر ،وقد توقفت
الكاتب ��ة عن ��د با�ش�ل�ار بقوله ال ��ذي ينف ��ي �أن يكون
التخيل �إدراك ًا عدمي ًا لغيبية الأ�شياء ،رغم �أنه �إدراك
مبا�شر لجوهر الموجودات ،وتركز الكاتبة على �أن
مو�ض ��وع الخيال قد �شغ ��ل �أي�ض ًا اهتم ��ام الفال�سفة
والمفكري ��ن العرب والم�سلمين ،فقد عرف ابن �سينا
التخيل على �أنه" انفعال من تعجب �أو تعظيم �أو غم
�أو ن�ش ��اط من غير �أن يكون الغر�ض بالمقول اعتقاد
البتة"وي ��ري الفاراب ��ي التخيل على �أن ��ه الت�صوير
�أو التمثي ��ل ،م ��رور ًا بالمحاكاة ،وبقول ��ه ،على "�أن

الإن�سان كثي ��ر ًا ما تتبع �أفعال ��ه تخيالته ،وكثير ًا ما
تتب ��ع ظنه �أو علم ��ه ،وكثيرا ما يكون ظن ��ه �أو علمه
م�ضادا لتخيله فيكون فعله بح�سب تخيله ال بح�سب
ظنه �أو علم ��ه "،وتتابع الكاتبة� ،أراء الكندي بثالث
ق ��وى ،الح�سي ��ة والم�ص ��ورة والمتخيل ��ة ،وكذل ��ك
ما ج ��اء به اخ ��وان ال�صفا ،بالق ��وى الخم�س ،وهي
المتخيلة والمفكرة والحافظة والناطقة وال�صانعة،
ام ��ا اب ��ن باج ��ه ،فقد �أ�ش ��ار �إل ��ى ثالث ق ��وى نف�سية
هي ،الح� ��س الم�شت ��رك والمتخي ��ل والذكر�،أما ابن
ر�ش ��د فق ��د ركز عل ��ى ق ��واه الث�ل�اث النف�سي ��ة وهي
المتخيل ��ة والمفكرة والحافظ ��ة ،وفي ف�صل م�ستقل
هو �أق ��رب �إلى التخ�ص�ص ،وهو م ��ا طرحته الكاتبة
م ��ن تق�سيم ��ات ف ��ي الخي ��ال ال�سينمائ ��ي وا�سمت ��ه
ا�شكال الخي ��ال الفيلمية ،التي ق�سمته ��ا �إلى الخيال
العلم ��ي المم ��زوج بالرع ��ب والفانتازي ��ا ،والخيال
الأ�سط ��وري ،و�أف�ل�ام الخي ��ال المم ��زوج بالواق ��ع،
ولكنه ��ا كان ��ت متوافق ��ة م ��ع الخي ��ال الواقع ��ي
والفانت ��ازي واال�سط ��وري ،وقد ع ��ززت ميلها لهذا
الن ��وع من التق�سيم �إلى ط ��رح االمثلة الفيلمية التي
اج ��ادت بتو�صيفه ��ا وتحليله ��ا ،وبما يح ��دد �سمات
كل منه ��ا ،مثل فيل ��م جاك وحب ��ة الفا�صوليا ووفيلم
 Chessوفيل ��م ح ��رب العوال ��م ،وكذل ��ك م ��رورا
بفيل ��م رحل ��ة �إل ��ى القم ��ر ،وفيل ��م ميتروبولي� ��س،
وفيل ��م فرانك�شتاي ��ن ،وفيل ��م الأ�شي ��اء القادمة ،وقد
�أعدت الكاتبة تق�سيم ��ات منظمة اعتمدت ت�صنيفات
ال�سن ��وات واال�ش ��كال واالن ��واع ،منه ��ا المرعب ��ة،
وما تتعل ��ق بالف�ضاء ،و�أفالم غ ��زو الأر�ض ،و�أفالم
الكوارث ،و�أف�ل�ام الفانتازيا ،والأفالم الأ�سطورية،
مع ك�شف تحليلي لال�ش ��كال الطاغية في المعالجات
الإخراجي ��ة له ��ذه الأن ��واع ،والتوق ��ف عن ��د �أنواع
عدي ��دة م ��ن ال�شخ�صي ��ات الوهمي ��ة والخيالي ��ة
والغرائبي ��ة واال�سطوري ��ة والخارق ��ة ،والأطف ��ال
والحيوان ��ات والكائن ��ات ال�ساح ��رة ،وغيرها ،وقد
خ�ص� ��ص الف�صل الثاني م ��ن الكتاب ع ��ن التوظيف
التقن ��ي للخي ��ال ف ��ي الخط ��اب الب�ص ��ري ،من خالل
توظي ��ف الم�ؤث ��رات ال�صوري ��ة ف ��ي خل ��ق الخيال،
والتي ق�سمت �إلى نوعين �صورية وميكانيك

ف��ي��ل��ي��ب روث ي�����ودع ك��ول��وم��ب��و���س
ترجمة � /أحمد فا�ضل

الإ�صدار المرتقب ل�سيرة
بليك بيلي التي طال انتظارها
" فيليب روث � :سيرة "  ،عن
عمالق الأدب الراحل  ،جعلنا
نفكر كثيراً في مجموعة
الأعمالال�ضخمةلروائي
نيوجير�سي ( والتي ت�ألفت من
ً
ً
كامال
عمال
�سبعة وع�شرين
من �أعمال الروائي  ،على مدى
خم�سين عام ًا من العمل ) .

ول ��و رجعن ��ا قلي�ل ً�ا لأحد �أه ��م �أعمال ��ه تلك ،
ف�سوف نتوقف حتم ًا �أمام روايته الق�صيرة
والالذعة " وداع ًا كولومبو�س "  ،التي تم
ن�ش ��رها في ع ��ام  ، 1959ع ��ن رجال يهود
�أميركيين مندمجين في المجتمع الأميركي
م ��ن الجيلين الثان ��ي والثالث  ،ف ��از م�ؤلفها
ال�ش ��اب وقته ��ا ( حي ��ث كان ال ي ��زال ف ��ي
منت�صف الع�ش ��رينيات من عمره )  ،بجائزة
الكتاب الوطني للرواية عام . 1960
فيم ��ا يل ��ي واح ��دة م ��ن �أول ��ى المراجع ��ات
للرواية ُن�شرت في �صحيفة
نيويورك تايمز بوك ريفيو  ،قبل �ستين
ع��ام � ًا وال �ت��ي و� �ص �ف��ت روث ب��ال��راوي
ال �ق �� �ص �� �ص��ي ال �ج �ي��د وال �م �ث �م��ن ال��ب��ارع

لل�شخ�صية  ،وم�سجل متحم�س لجيل
متردد  ،ف�إلى �أي مدى يجب �أن تذهب �إلى
الخلف الكت�شاف بداية الم�شكلة ؟
منذ ب�ضع �سنوات  ،في �أيام النه�ضة الأدبية
الأميركي ��ة الجنوبية  ،علقت الناقدة �إيلين
غال�سك ��و � ،أن ما يحتاج ��ه الجنوب هو" دم
جديد لهذه النه�ضة "  ،ويمكن قول ال�شيء
نف�س ��ه ع ��ن بع� ��ض ال ُك ّت ��اب الج ��دد الذين
اهتموا بت�صوير دور اليهودي في المجتمع
الأميرك ��ي  ،وه ��و مو�ض ��وع مجموع ��ة
الق�ص�ص الق�صيرة والرواية الق�صيرة التي
كتبه ��ا فيلي ��ب روث " وداع� � ًا كولومبو�س "
 ،مدر� ��س اللغ ��ة الإنكليزية
ف ��ي جامع ��ة �شيكاغ ��و ،
البال ��غ م ��ن العم ��ر �آن ��ذاك
 26عام� � ًا  ،تم ن�شرها في
هارب ��رز و باري�س ريفيو
ونيويورك ��ر ف ��از عنه ��ا
بجائ ��زة الزمال ��ة الأدبية
 ،ق ��ال عنها الناقد هوتون
ميفلين :
" ه ��ي رواي� ��ة مثيرة
ل�ل�إع�ج��اب  ،فيها دم��اء
وق� � � ��وة وح � � ��ب وك � ��ره
ومفارقة ورحمة " .
رواي� � ��ة روث ع �ب��ارة
ع��ن اخ �ت�لاط متناق�ض
�إل��ى ح��د م��ا بين المواد
التقليدية ال�ت��ي يلتقي
ف� �ي� �ه ��ا ف� �ت ��ى ب� �ف� �ت ��اة ،
و�صورة للمثقف عندما
كان �شاب ًا  ،يتم �سردها
ب � �� � �ش � �غ� ��ف ع ��ر�� �ض ��ي
بالتفا�صيل ال�سريرية
ال �ت��ي ت��ذك��رن��ا بفيلم
�إدم ��ون ��د وي�ل���س��ون "
الأم��ي��رة ذات ال�شعر
ال ��ذه� �ب ��ي "  ،ح�ي��ث
ي �ل �ت �ق��ي ي ��ون ��غ ن�ي��ل
ك �ل��وج �م��ان ب�ب��ري�ن��دا

باتيمكين الجميلة الغنية طالبة رادكليف ،
فيطاردها بت�صميم كلب مدرب على ا�صطياد
الطيور  ،و�سرعان ما يم�سك بها بعد عالقة
غرامية في �صيف قائ�ض  ،لكن �سلطة اب
بريندا الثري تقف حائ ًال بينهما  ،و مع ذلك
 ،ف�إن مثل هذا الملخ�ص ال ين�صف الم�ؤلف
وال الطريقة التي تناول من خاللها �أزم��ة
اليهود في �أمريكا .
كت ��ب ال�سي ��د روث قطع ��ة خيالي ��ة مدرك ��ة ،
وغالب� � ًا ما تك ��ون بارعة  ،ومتحرك ��ة ب�شكل
متك ��رر � ،إن ��ه راوي ق�ص� ��ص جي ��د  ،ومثمن
ماه ��ر لل�شخ�صي ��ة وم�سج ��ل متحم�س لجيل
غير حا�سم .

معظ ��م �أبط ��ال ال�سي ��د روث  ،مث ��ل ني ��ل
كلوغم ��ان  ،يغرق ��ون في ط ��ي الن�سيان بين
الما�ض ��ي والحا�ض ��ر  ،يب ��دو �أن الم�ؤل ��ف
يع ��رف �شعبه من الداخل والخ ��ارج � ،سواء
�أكان يكتـ ��ب عن �صبي يج ��ادل حول الوالدة
العذراء مع حاخام غا�ضب  " ،تحول اليهود
" � ،أو ف ��ي " �إيل ��ي  ،المتع�صب "  ،عن �شاب
يه ��ودي  ،محامي يحاول �شرح الأعراف في
ال�ضواح ��ي لزعي ��م دار �أيت ��ام حاخام ��ي ،
�أو ف ��ي " �إب�ستي ��ن "  ،العواق ��ب ال�سخيفة
والمثي ��رة لل�شفقة لرج ��ل م�سن يبحث عن
الح ��ب  ،ه ��ذه الق�ص� ��ص عل ��ى الرغ ��م من
اهتمامه ��ا بالتجارب النموذجي ��ة العالمية ،
يت ��م تحويله ��ا �إلى حد م ��ا �إلى ما
هو غريب وم�ألوف في �آن واحد
 ،تقول �إحدى ال�شخ�صيات :
" �أنا يهودي � ،أنا مختلف � ،أف�ضل
 ،ربما ال  ،ولكن مختلف " .
يتف ��ق عدي ��د النق ��اد الأمي ��ركان
عل ��ى �أن روث �أراد وم ��ن خ�ل�ال
روايت ��ه " وداع� � ًا كولومبو�س "
� ،أن ي�ستخ ��دم ال�سخـري ��ة م ��ن
الطبق ��ة الو�سط ��ى م ��ن اليه ��ود
الأميركيي ��ن  ،وحالة االندماج في
الثقاف ��ة الأميركي ��ة ذات الغالبي ��ة
الم�سيحي ��ة  ،والطريق ��ة الت ��ي
ي�سخ ��ر بها روث م ��ن �شخ�صياته
اليهودية على وجه التحديد  ، ،ف�إن
موق ��ف روث الالذع تج ��اه العديد
م ��ن �شخ�صيات ��ه الروائي ��ة متجذر
في المب ��ادئ الأخالقي ��ة الأ�سا�سية
للدين اليه ��ودي  .على الرغم من �أن
نقاد روث لن ي�صنفوه مطلق ًا على
�أنه عال ��م �أخالقي  ،ف� ��إن مجموعته
الأول ��ى المن�ش ��ورة م ��ن الق�ص� ��ص
تظه ��ر �أن الكاتب ينتق ��د �شخ�صياته
اليهودية من خالل نموذج �أخالقي .
عن  /الموقع الأدبي
" �أدب هب هو الأميركي "
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ن���ح���و ����س���ردي���ة وط���ن���ي���ة ب��دي��ل��ة

تناولت الأجزاء ال�سابقة من هذه المقالة ن�شوء �إقليم العراق العثماني وت�أ�سي�س الدولة العراقية ثم النظام الملكي حتى �سقوطه على
يد تحالف الحركة الوطنية العراقية مع ال�ضباط الأحرار في  1958كجوانب �أ�سا�سية ل�سردية وطنية بديلة .تهدف هذه ال�سردية لبناء
الذاكرة العراقية التاريخية من �أجل �إعادة الت�أ�سي�س لهوية وطنية جامعة ت�ساعد في العبور من مرحلة الت�صارع المكوناتي منذ  2003الى
ويكمل هذا الجزء الأخير
مرحلة التكامل والتعاي�ش ال�سلمي ،خا�صة مع انبثاق االحتجاجات ال�شعبية ال�شبابية في ت�شرين الأول .2019
ّ
من المقالة جانب ًا �أ�سا�سي ًا �آخر لهذه ال�سردية الوطنية البديلة.

( )4-4
العراق الجمهوري ،ر�ؤية وطنية
مهيمنة لكن ب�شرعية قا�صرة
ال نحت ��اج ال ��ى الدخ ��ول ف ��ي تفا�صي ��ل الأح ��داث
المعروف ��ة حول ت�صاعد ال�صراع بعد �أيام قالئل من
انت�ص ��ار الثورة ما بي ��ن القوى ال�سيا�سي ��ة الم�ؤلفة
لجبه ��ة االتح ��اد الوطن ��ي وكذل ��ك ما بي ��ن ال�ضباط
االح ��رار �أنف�سه ��م ،بحي ��ث ا�ستم ��ر ه ��ذا ال�ص ��راع
المحت ��دم وتب ��ادل ال�سيط ��رة عل ��ى ال�سلط ��ة طوال
العقدي ��ن الأولي ��ن بعد الث ��ورة ،لينته ��ي الى الحكم
الف ��ردي بع ��د  1979وبالتال ��ي ال ��ى ت�أ�سي� ��س نظام
المحا�ص�ص ��ة المكونات ��ي الحال ��ي عل ��ى ي ��د الغزو
الأميركي في .2003
لك ��ن ما ينبغي �أن نتناوله هن ��ا هو تقييم ما انجزته
عملي ��ة التغيير نح ��و النظام الجمه ��وري وهل كان
له ��ذا النظ ��ام مقوم ��ات النج ��اح �أم كان محكوم� � ًا
بالف�شل لخلل بنيوي فيه كما ف�شل النظام ال�سيا�سي
الملكي الذي فر�ضت ��ه بريطانيا عند ت�أ�سي�س الدولة
العراقية؟
كان الدع ��م ال�شعب ��ي الوا�س ��ع للنظ ��ام الجمه ��وري
وا�ضح� � ًا في �صبيحة يوم الثورة على عك�س التخلي
ع ��ن النظ ��ام ال�سابق حتى م ��ن قبل حر�س ��ه الملكي،
حي ��ث يمك ��ن اعتب ��ار ذلك من �أه ��م مقوم ��ات النجاح
للنظام الجديد والذي وفرته له �أحزاب جبهة االتحاد
الوطن ��ي ،كذلك ل ��م يختط ��ف ال�ضب ��اط االنقالبيون
الث ��ورة مثلما فعل مرادفيهم في م�ص ��ر عبر ت�أ�سي�س
مجل� ��س ع�سكري لقي ��ادة الث ��ورة ك�أعل ��ى �سلطة في
النظ ��ام الجديد ،بل �أبق ��ت ثورة تموز عل ��ى هيكلية
حكومي ��ة �ضمن الدول ��ة العراقية تت�أل ��ف من مجل�س
الوزراء ب�صالحي ��ات ت�شريعي ��ة وتنفيذية ومجل�س
الحك ��م للم�صادقة على الت�شريع ��ات الجديدة .وعلى
الرغ ��م م ��ن ترك ��ز ال�سلط ��ة ف ��ي ي ��د رئي�س ال ��وزراء
والقائ ��د العام للقوات الم�سلحة (عبد الكريم قا�سم)،
فقد كان ��ت الأغلبي ��ة العظم ��ى لمجل�س ال ��وزراء من
ال�سيا�سيي ��ن �أو التكنوق ��راط والمرتبطي ��ن بق ��وة
ب�أحزاب الجبهة ،خا�صة في الأ�شهر الأولى من العهد
الجديد.
هناك دالئل عديدة على �أن دعم �أحزاب جبهة االتحاد
الوطن ��ي للعه ��د الجمه ��وري النا�ش ��ئ وبرنامج ��ه
الوطن ��ي  -ال ��ذي كان ي�ستن ��د على برنام ��ج الجبهة
نف�سه ��ا  -لم يك ��ن انتهازي ًا �أو ظرفي ًا ،ب ��ل كان مبدئي ًا
ويمث ��ل الر�ؤي ��ة ال�سيا�سية التي هيمن ��ت على معظم

العه ��د الجمه ��وري وخا�ص ��ة العقدي ��ن االولين منه،
فجميع �أحزاب الجبه ��ة كالحزب ال�شيوعي والحزب
الوطن ��ي الديمقراط ��ي وح ��زب اال�ستق�ل�ال وح ��زب
البع ��ث والحزب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني كانت قد
تبن ��ت ميثاق الجبهة ف ��ي �آب  1958الذي ت�ضمن �أن
الع ��راق جزء من الأمة العربي ��ة التي ت�سعى للوحدة
القومي ��ة ،وال�شراك ��ة العربية-الكردي ��ة ف ��ي الوطن
واالقرار بالحقوق القومية لك ��رد العراق ،بالإ�ضافة
ال ��ى المب ��ادئ الأخرى ف ��ي البرنام ��ج الوطني الذي
�سارت عليه حكومة الثورة.
لق ��د �أ ّك ��د ال�شيوعي ��ون عب ��ر عامر عب ��د الل ��ه – �أحد
قيادييه ��م ف ��ي ذل ��ك الوق ��ت – �أن م�سي ��رة ال ��دول
العربي ��ة نح ��و الوحدة ه ��ي حركة تاريخي ��ة نا�شئة
م ��ن "وج ��ود الخ�صائ� ��ص القومي ��ة الأ�صيل ��ة للأمة
الواح ��دة" ،و�أن ق�ضية توحي ��د الأمة العربية لي�ست
حك ��ر ًا لأيديولوجي ��ة �أو حزب معين ب ��ل هي "حركة
كل الطبقات والفئ ��ات والأحزاب في الوطن العربي
الكبير" .ومن الالفت �أن ذلك كان بعد ت�صاعد النزاع
بي ��ن ال�شيوعيين والعروبيين حول االتحاد الفوري
مع الجمهورية العربية المتح ��دة وتحوله الى �أزمة
�سيا�سية عميقة بعد الحكم بالإعدام على عبد ال�سالم
عارف في �شب ��اط  .1959وفي نف� ��س الوقت لم يكن
جمي ��ع العروبيين م�ساندين لفك ��رة االتحاد الفوري
مع العربية المتحدة التي تبناها حزب البعث بقوة،
فكت ��ب عبد الرحمن الب ��زاز يدافع عن فك ��رة االتحاد
الفيدرال ��ي العرب ��ي ولي� ��س الوح ��دة االندماجي ��ة
الكاملة.
�أم ��ا القومي ��ون الكرد ،فقد �ش� �دّدوا على "عدم وجود
�أي تي ��ار �إنف�صال ��ي ف ��ي �صف ��وف الحرك ��ة القومي ��ة
الكردي ��ة بق ��در م ��ا يتعل ��ق الأم ��ر بعراقن ��ا العزيز"،
و�إن الإنف�ص ��ال ع ��ن الع ��راق "حرك ��ة �إجرامي ��ة"
ته ��دد ب�أ�شد العواق ��ب الم�صالح الحقيقي ��ة لل�شعبين
الك ��ردي والعربي و�أهدافهم ��ا الم�شتركة في التحرر
واالنعت ��اق .كذل ��ك ل ��م يكون ��وا معار�ضي ��ن لفك ��رة
الوح ��دة مع العربي ��ة المتحدة ب�ص ��ورة مبدئية ،بل
اقترحوا �أن تكون كرد�ستان العراق ع�ضو ًا فيدرالي ًا
ف ��ي �أي وحدة اندماجية �أو تتمتع بالحكم الذاتي �إذا
كان االتحاد فيدرالي ًا.
لقد ت�أكد هذا االجماع المبدئي بين القوى ال�سيا�سية
للجبه ��ة ح ��ول البرنام ��ج الوطني الجمه ��وري حتى
بعد �سق ��وط الجمهورية الأولى وتول ��ي العروبيين

ن�صب عبد الكريم قا�س ��م نف�سه كرئي�س
زم ��ام ال�سلطة ف ��ي الجمهوري ��ات التالية .فق ��د �أعلن النظ ��ام .فقد ّ
عل ��ي �صالح ال�سعدي – زعيم ح ��زب البعث ووزير وزراء الجمهوري ��ة والقائد العام للق ��وات الم�سلحة
الداخلي ��ة بع ��د انق�ل�اب �شب ��اط � – 1963أن هن ��اك عب ��ر انق�ل�اب ع�سكري وظ ��ل يحكم في ظ ��ل الأحكام
ن�صب جميع ق ��ادة الحكم الجمهوري
عالق ��ة تاريخي ��ة طويل ��ة "لل�شعب العراق ��ي الم�ؤلف العرفي ��ة ،كذلك ّ
م ��ن العرب والأك ��راد" ،و�أ�شار �إلى �أن ��ه "ال يمكن �إال بعده لغاي ��ة � 2003أنف�سهم كر�ؤ�س ��اء لمجل�س قيادة
�أن ن�ؤم ��ن بحرية تقرير الم�صير ال ��ذي يعطي الحق الث ��ورة – وهو م�ؤ�س�سة مغلقة وغير �شرعية – عبر
ل ��كل �شع ��ب م�ستكم ��ل �شروط ��ه القومي ��ة �أن يوح ��د انقالبات ع�سكرية �أو بالتخل�ص من مناف�سيهم �ضمن
ذاته" .ودخل ج�ل�ال طالباني كممثل للكرد في الوفد المجموعة الحاكمة.
العراقي للمفاو�ضات حول م�شروع الوحدة الثالثية وعل ��ى الرغم م ��ن اال�ستقطاب ال�سيا�س ��ي واالنق�سام
مع م�صر و�سوريا في ني�سان .1963
المجتمعي في تلك الفترة� ،إال �أن االنق�سام العمودي
لق ��د اعترف ��ت جمي ��ع الد�ساتي ��ر العراقي ��ة الم�ؤقت ��ة القوم ��ي �أو الطائف ��ي ف ��ي المجتم ��ع العراق ��ي كان
للجمهورية العراقية بالحقوق القومية لكرد العراق ق ��د انح�سر ال ��ى الهام�ش بع ��د ت�أ�سي� ��س الجمهورية
�ضم ��ن الوحدة العراقية ،فيما �أ�صدر نظام البعث في بداللة �أن الأح ��زاب الم�ؤثرة في العملي ��ة ال�سيا�سية
 1970بيان �آذار الذي ع ّد عيد النوروز عيد ًا وطني ًا ،كان ��ت عاب ��رة للقومي ��ة والدي ��ن والطائف ��ة ،بينم ��ا
وجع ��ل اللغ ��ة الكردي ��ة لغ ��ة التعلي ��م ولغ ��ة ر�سمية كان ��ت الحركات الديني ��ة �أو الطائفية – مثل الحزب
م ��ع اللغ ��ة العربية ف ��ي المناط ��ق الكردي ��ة ،واتخاذ الإ�سالم ��ي (الإخ ��وان الم�سلمي ��ن) وح ��زب الدع ��وة
الإجراءات الالزمة لتطبيق الحكم الذاتي فيها.
الإ�سالمي ��ة الل ��ذان ت�أ�س�سا ف ��ي نف�س تل ��ك الفترة –
وعل ��ى الرغم من الحمالت الع�سكرية لقمع التمردات لها ت�أثي ��ر هام�شي على المجتم ��ع و�أثر �ضعيف على
المتالحق ��ة للقوميين الكرد من ��ذ  1961وعدم جدية الخطاب الوطني.
اجراءات الحكومات الجمهورية المتعاقبة في تلبية لك ��ن ال�سق ��وط ال�ص ��ادم للقومية العربي ��ة في حرب
ا�ستحقاق ��ات الكرد القومية ،وف ��ي نف�س الوقت عدم  1967و�صع ��ود ت�أثي ��ر الدي ��ن �إقليمي� � ًا عب ��ر الثورة
الجدي ��ة ف ��ي ال�سع ��ي للوح ��دة العربي ��ة� ،إال �أن ه ��ذا الإيرانية في  1979وحرك ��ة الجهاد في �أفغان�ستان،
االجماع المبدئي لقوى الجبهة على مفهوم ال�شراكة وكذلك تزايد القمع ال�سيا�سي وتراجع �سلطة الدولة
ف ��ي الوط ��ن و�أحقي ��ة ا�ستحقاق ��ات الك ��رد والع ��رب وتده ��ور المجتمع المدني في فترة الحرب العراقية
القومية كان يمثل ثقافة مهيمنة بالمفهوم الغرام�شي الإيراني ��ة ،كل ه ��ذا �أدى �إلى ت�صاع ��د الت�أثير الديني
(ن�سب ��ة الى المفك ��ر الإيطالي المارك�س ��ي غرام�شي) والطائف ��ي ف ��ي المجتم ��ع العراق ��ي وهب ��وط ت�أثير
ف ��ي الف�ض ��اء الوطن ��ي العراق ��ي بحي ��ث ل ��م ي�ستطع الق ��وى ال�سيا�سية العلمانية .لقد ا�ضطر نظام �صدام
�أي من ه ��ذه القوى التجاوز علي ��ه .ولم يقت�صر هذا ح�سي ��ن – الذي كان ق ��د بد�أ في التخل ��ي عن خطابه
االجماع ال�سيا�سي المبدئ ��ي على مو�ضوع ال�شراكة العروب ��ي العلمان ��ي من ��ذ عق ��د الثمانيني ��ات – �إلى
ف ��ي الوطن بين الك ��رد والعرب بل تع ��داه �أي�ض ًا الى م�ساي ��رة �صعود الم ��د الديني في �أنح ��اء العراق من
مو�ضوعات تعزيز بن ��اء الدولة والإ�صالح الزراعي خ�ل�ال حملت ��ه االيمانية الحتواء ه ��ذا المد عبر دمج
والتحول نحو اال�شتراكية وحقوق المر�أة و�سيا�سة الم�ؤ�س�س ��ات الدينية بم�ؤ�س�سات نظامه اال�ستبدادية
التح ��رر الوطن ��ي والحي ��اد الإيجاب ��ي ،حي ��ث تبين ومن ث ��م اال�ستح ��واذ عل ��ى �شرعيته ��ا المقبولة عند
ذل ��ك في فترات التقارب بين ه ��ذه القوى في الجبهة المجتمع.
الوطنية والقومية التقدمية .1978- 1973
غي ��ر �أن ه ��ذه الإج ��راءات والمنظوم ��ات تد ّم ��رت
ل ��م يكن الخ�ل�اف (الدامي) بين ق ��وى جبهة االتحاد بفع ��ل الحرب ف ��ي  2003ما م ّكن الق ��وى والحركات
الوطن ��ي الم�سان ��دة للنظ ��ام الجمه ��وري العراق ��ي الديني ��ة ال�شيعي ��ة وال�سنية الفاعلة عل ��ى الأر�ض �أن
مبدئي� � ًا �أو �أيديولوجي� � ًا كم ��ا يحاج ��ج البع� ��ض ،بل تم�ل��أ هذا الفراغ ،ليت�صدر الدي ��ن والطائفة الخطاب
كان �صراع� � ًا �سيا�سي� � ًا حزبي� � ًا وفئوي ًا عل ��ى الزعامة الوطن ��ي العراق ��ي بع ��د  ،2003خا�ص ��ة م ��ع تر�سخ
واحت ��كار ال�سلط ��ة م ��ن قب ��ل ق ��وى �سيا�سي ��ة �إدعّت نظ ��ام المحا�ص�صة المكوناتي الذي �أ�س�سه االحتالل
�إمتالكه ��ا لل�شرعي ��ة الثوري ��ة وح ��ق الو�صاي ��ة على الأميركي بعد �سقوط نظام �صدام ح�سين.

الق��وة ال�صلب��ة والق��وة الناعمة
 د� .أثري ناظم اجلا�سور

قوتان تم التنظير لهم ��ا من خالل الباحثين
والأكاديميين ق ��د ا�س ُتخدمتا ف ��ي ال�سيا�سة
الدولي ��ة عل ��ى اعتبارهم ��ا مفهومي ��ن �صارا
جزء ًا م ��ن واقع النظ ��ام الدول ��ي ،وان�شغل
المهتم ��ون بهم ��ا ان�شغ ��ا ًال كبي ��ر ًا من حيث
الماهي ��ة والخ�صائ�ص والأه ��داف و�أدوات
كل منهما ،وباتت الأبحاث والكتب والكتاب
مهتمين ب�أثر كل قوة على الأو�ضاع الدولية
قدرتها على احداث التغيير في هذه المنطقة
�أو تلك ،بالرغم م ��ن �أن القوتين بحاجة �إلى
دول متنف ��ذة مهيمنة اقليمي� � ًا ودولي ًا قادرة
على توظيفهما وفق �ستراتيجيات و�أهداف
تتطابق م ��ع م�صالحها والظرف الذي يحدد
�أي منهما يتم ا�ستخدامه.
الق ��وة ال�صلب ��ة ه ��ي الق ��وة ب ��كل تفا�صيلها
الع�سكري ��ة والحربي ��ة وال�ضغ ��ط والإكراه
ال ��خ ...وه ��ذا النوع تم التنظي ��ر له من قبل
المفكرين والمدار�س الفكرية التي ارتكزت
عليه ��ا دول كب ��رى ف ��ي ر�س ��م �ستراتيجيتها
و�سيا�سته ��ا الخارجية من خ�ل�ال تعامالتها
م ��ع ال ��دول وت�صنيف العال ��م وتق�سيمه �إلى
مربع ��ات نف ��وذ وهيمن ��ة و�سيط ��رة ،و�أكثر
المدار� ��س الفكرية تنظي ��ر ًا للق ��وة ال�صلبة
المدر�س ��ة الواقعي ��ة الت ��ي اعتم ��دت مب ��د�أ
الق ��وة �أ�سا� ��س التعام ��ل بي ��ن ال ��دول م ��ن
"هانز موركنثاو" �إلى "جون مير �شايمر"،
وراح ��ت تف�س ��ر الأح ��داث والمراح ��ل وفق
�سياقاته ��ا الت ��ي تراها �س ��واء التاريخية �أو
الحا�ض ��ر الذي ب ��ات متح ��و ًال ب�سرعة فائقة
حت ��ى �أن دو ًال ل ��م تع ��د بمقدوره ��ا اللح ��اق
برك ��ب هذا ال�ص ��راع ،لكن ال ��ذي يجعل هذا
الن ��وع م ��ن القوة غي ��ر مقبول ه ��و الجانب
العنف ��ي الع�سك ��ري عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال
ال ��ذي يطغو عل ��ى كل خطواته ��ا وخرائطها
المر�سوم ��ة ،وواح ��دة م ��ن بديهياته ��ا ه ��ي
الإك ��راه الذي في الغال ��ب يعتمد على تهديد

 فرا�س ناجي

الخ�صم وقد تذهب �إلى �أبعد نقطة من خالل وفق ��دان الدول لل�سيطرة على تدفق ر�ؤو�س
تدمي ��ره ف ��ي �سبي ��ل ال�سيط ��رة علي ��ه ،ه ��ذا الأموال و�إجراءات كثيرة نظرت لها مدر�سة
النوع له امثلت ��ه العديدة حتى قبل ت�أ�سي�س ( �شيكاغ ��و) م ��ن خالل "ميلت ��ون فريدمان"
الدولة القومية وقبل ذلك بكثير ،فالقوة هي وتج ��ارب االرجنتي ��ن وت�شيل ��ي والبرازيل
�صفة مالزمة للإن�سان الذي يرى فيها جزء ًا والعديد من الدول وا�ضح ��ة وكانت �آثارها
م ��ن كيانه وال�سيطرة ال يخل ��و منها التفكير كبي ��رة عل ��ى المجتمع ��ات� ،أم ��ا هوليودي� � ًا
الب�ش ��ري ابتدا ًء من الأ�س ��رة انتها ًء ب�صانع فالأف�ل�ام الت ��ي ن�شاهدها ه ��ي تعك�س تبني
الق ��رار والدول ��ة ،وو�صل الغ ��رب من خالل عقي ��دة الق ��وة الأكب ��ر بع ��د �أن تبي ��ن لنا �أن
درا�ساتهم وابحاثهم عن �إيجاد �صيغ �أخرى الإن�ساني ��ة والرحم ��ة ه ��ي �أ�سا� ��س عقي ��دة
ف ��ي التعام�ل�ات الدولية من الق ��وى على �أن ه ��ذه الجيو�ش لك ��ن الواق ��ع حدثنا بخالف
ال تك ��ون بديل ��ة ع ��ن ال�صلب ��ة ،بالتال ��ي فان م ��ا ن�شاه ��د م ��ن عل ��ى �شا�ش ��ات التلفزيون،
�أث ��ر الق ��وة ال�صلبة هو التدمي ��ر واتباع كل والعراقيون �شاهدوا ب�أن اعينهم ممار�سات
�أ�ساليب القوة والإكراه.
ه ��ذا الجي�ش ،وحتى التج ��ارب االجتماعية
�أم ��ا الق ��وة الناعم ��ة فه ��ي الترغي ��ب ح�سب الأخرى �أعطت م�شاهد غير ما تم لم�سه.
م ��ا تم التنظي ��ر لها اي�ض ًا من قب ��ل الباحثين م�شكلتن ��ا نحن الع ��رب على وج ��ه التحديد
والأكاديميي ��ن الغ ��رب وتحدي ��د ًا "جوزيف نجد ف ��ي �أن كل ما يكتب بالغ ��رب هو منزل
ن ��اي" ،وكت ��ب العديد ع ��ن �إنها ق ��وة ثقافية غي ��ر قاب ��ل للنقا� ��ش والنق ��د والتحليل بعد
ت�سته ��دف العق ��ول ومنه ��م م ��ن كت ��ب ع ��ن ان فقدن ��ا الق ��راءة المت�أنية للأح ��داث ،فكل
ق ��وة اقت�صادية من خالل تنظي ��ر المدار�س ما يُكتب من قب ��ل الباحثين الغرب نراه من
االقت�صادية وراح البع�ض يدمجها بالتمثيل منظارين �أما م�ؤام ��رة علينا وعلى المنطقة
وم�صان ��ع الأفالم ،والأهم �إنه ��ا ال ت�ستخدم �أو ن ��راه فك ��ر ًا فل�سفي� � ًا �سيا�سي� � ًا ال يمك ��ن
الق ��وة الم�سلح ��ة بالدرج ��ة الأ�سا� ��س ب ��ل مناق�شته لما يحويه م ��ن مادة غنية ال علينا
�إنها ق ��وة تهيمن على العق ��ول والت�صرفات �سوى درا�سته وحفظ ��ه على ظهر قلب ،لكن
وال�سل ��وك �س ��واء ال ��دول �أو الأف ��راد ال ��خ �إذا دققن ��ا ف ��ي واق ��ع القوتين نج ��د او ًال تم
 ....م ��ن المفاهي ��م ،بالمح�صلة ه ��ي قوة ال التنظي ��ر لها م ��ن واقع م�صلحة تل ��ك الدول
ُت ��راق به ��ا الدماء كتل ��ك الأول ��ى التي كانت العظم ��ى وو�صف ��ت الح ��ال لما ترت� ��أي هي
وم ��ا زال ��ت نتائجه ��ا كارثية ف ��ي الكثير من في ظ ��روف وبيئات هي من �صنعه ��ا ،ثاني ًا
المنا�سبات والتح ��والت الدولية� ،إذا ركزنا �إن �أث ��ر هاتين القوتين واح ��د والهدف هنا
عل ��ى االقت�صاد ف� ��إن ال�سيط ��رة االقت�صادية ال يتج ��ز�أ �س ��وى �أن ال�صلب ��ة ت�ستخدم فيها
م ��ن خالل مفاهي ��م الر�أ�سمالية عل ��ى اعتبار الق ��وة المفرطة بفع ��ل الجيو� ��ش والتغيير
�أن قيا� ��س هذه القوة يكون من خالل �سلوك هنا يكون �سريع ًا �أما الثانية فالتغيير يكون
القوى الكب ��رى وبالأخ�ص �سلوك ال�شركات عل ��ى مراح ��ل متدرجة من خ�ل�ال ا�ستنزاف
العاب ��رة للق ��ارات (ال�ش ��ركات المتع ��ددة ق ��وة الخ�ص ��م �أو الدول الأخ ��رى المُراد بها
الجن�سي ��ات) فان لها باع ًا طوي�ل ً�ا في تقزيم التغيير ،بالنتيجة ف� ��إن �آثار القوتين واحد
ال ��دول اقت�صادي� � ًا بع ��د �أن ط ��رح جمل ��ه من الهدف من ��ه الم�صلحة القومي ��ة لتلك الدول
الإج ��راءات �أهمه ��ا عملي ��ات الخ�صخ�ص ��ة لكن باختالف الأدوات.

خاتمة
تمثل هذه ال�سردية الوطنية البديلة حكاية الم�سيرة
التاريخي ��ة للعراقيين الذين يحمل ��ون الإرث الغني
لب�ل�اد وادي الرافدي ��ن باتجاه الدخول ف ��ي الع�صر
الحدي ��ث وت�أ�سي� ��س دولته ��م المعا�ص ��رة وبن ��اء
مجتمعه ��م التع ��ددي وبالتال ��ي تحقي ��ق اال�ستقرار
المن�ش ��ود للتنمي ��ة واالزده ��ار .وق ��د �أظه ��رت هذه
المقال ��ة – ب�أجزائه ��ا الأربع ��ة� -أن العراق هو وطن
متك ��ون بالفع ��ل ل�شع ��ب عري ��ق متع ��دد ومتعاي�ش،
وذلك عب ��ر التركيز عل ��ى الإنتاج الثقاف ��ي للمجتمع
العراق ��ي والقوى الفاعلة في ه ��ذا المجتمع ،عو�ض ًا
عن التناول التقلي ��دي لتاريخ الدولة العراقية الذي
غالب� � ًا ما يغفل الق ��وى المجتمعية ويركز على ت�أثير
القوى الخارجية والزعماء الم�ستبدين.
يمكن ا�ست�شفاف ثالث ثيمات رئي�سة
في هذه ال�سردية:
�أو ًال� ،إن �إقلي ��م العراق العثمان ��ي كان قد م ّثل العمق
الجغراف ��ي والتاريخ ��ي لمفه ��وم الع ��راق الحدي ��ث
ال ��ذي �ش� � ّكل الأ�سا� ��س للدولة العراقي ��ة ،بحيث كان
لتط ��ور الوعي ال�سيا�سي والوطن ��ي للعراقيين قبل
االحتالل البريطاني �أثره الكبير في ت�سارع تحديث
المجتم ��ع ون�ضوج م�ؤ�س�سات الدول ��ة العراقية بعد
ت�أ�سي�سها.
وثاني ��ا ً� ،إن ال�شعب العراقي مجب ��ول على موا�صلة
التح ��رر الوطن ��ي م ��ن الغ ��زاة و�سيط ��رة الق ��وى
الخارجي ��ة ،حي ��ث كان ذل ��ك عب ��ر حرك ��ة الجه ��اد
ف ��ي  1914وث ��ورة الع�شري ��ن ث ��م انه ��اء االنت ��داب
البريطان ��ي ،فمقاوم ��ة الغ ��زو البريطان ��ي الثان ��ي،
ثم الى �سل�سل ��ة االحتجاجات ال�شعبي ��ة بعد الحرب
العالمي ��ة الثاني ��ة حتى �أنجزت ث ��ورة  14تموز هذا
اال�ستحق ��اق الوطني في  .1958فيما �أدّى الت�صارع
عل ��ى ال�سلط ��ة والحكم الفردي ال ��ى تقوي�ض �سيادة
الدولة العراقية وما ن�شهده اليوم من تداعيات.
وثالث� � ًا� ،إن ثقاف ��ة التعاي� ��ش مت�أ�صلة ف ��ي المجتمع
العراق ��ي م ��ا دف ��ع بق ��واه المجتمعية ال ��ى محاولة
ت�أ�سي� ��س نظام �سيا�سي مبني عل ��ى �أ�سا�س ال�شراكة
ف ��ي الوط ��ن كبدي ��ل ع ��ن النظ ��ام الأح ��ادي ال ��ذي
فر�ض ��ه الم�ستعم ��ر البريطاني عن ��د ت�أ�سي�س الدولة
العراقي ��ة ،وذل ��ك عب ��ر تواف ��ق الق ��وى الفاعل ��ة في
المجتم ��ع العراق ��ي عل ��ى تطوي ��ر ر�ؤي ��ة �سيا�سي ��ة

م�شترك ��ة ثم تحويل ه ��ذه الر�ؤية ال ��ى وعي جمعي
للجماهي ��ر العري�ض ��ة في المجتمع م ��ن خالل العمل
الثقاف ��ي والفكري .لقد �أنج ��زت الحقبة الجمهورية
خ�ل�ال عقديها الأولي ��ن عبر هذه الر�ؤي ��ة ال�سيا�سية
الم�شترك ��ة دول ��ة م�ؤ�س�ساتي ��ة ذات �سي ��ادة وجي�ش
قوي ،قادرة عل ��ى فر�ض القانون وتطوير الخدمات
لمجتمعه ��ا وحماية ا�ستقالله ��ا .غير �أن الق�صور في
�شرعية المجتم ��ع ال�سيا�سي للنظام الجمهوري بعد
ثورة تم ��وز  1958وا�ستمرار احت ��كار ال�سلطة من
قب ��ل حزب البعث ممث�ل� ًا بمجل�س قي ��ادة الثورة مع
قم ��ع المعار�ضي ��ن� ،أدّى ال ��ى ما نعرفه م ��ن الم�آ�سي
والكوارث التي دفع ثمنها العراقيون جميع ًا.
وم ��ن الدرو�س المهمة التي يمك ��ن ا�ستخال�صها من
ه ��ذه ال�سردية لدع ��م عملية التغيي ��ر ال�سيا�سي التي
تتوالها حالي ًا ثورة ت�شرين هو بناء برنامج وطني
م�شترك ي�ستند عل ��ى التفاعل الفكري والثقافي فيما
بين القوى الوطنية الداعمة للثورة ،وكذلك �إ�صالح
المجتم ��ع ال�سيا�س ��ي للدولة لتمثيل ق ��وى المجتمع
الفاعل ��ة الحقيقي ��ة والحري�ص ��ة عل ��ى النهو� ��ض
بالوط ��ن بد ًال من �أحزاب الف�س ��اد والعمالة للأجنبي
الم�سيطرة حالي ًا على التمثيل البرلماني.
�إن ه ��ذه ال�سردي ��ة الوطني ��ة ه ��ي �إح ��دى الحكايات
الجماعي ��ة للعراقيي ��ن والت ��ي تحت ��اج ال ��ى م ّده ��ا
بالتفا�صي ��ل وتطعيمها بكتابة الحكايات ال�شخ�صية
المكملة لها و�إ�ضافة �أبعاد ملحمية وحتى �أ�سطورية
اليه ��ا لت�ش ��كل ذاك ��رة جمعي ��ة للأجي ��ال القادمة عن
ال�شعب العراق ��ي التعددي والأ�صيل .وهنا ن�ستذكر
كلمات ال�شاع ��ر الكبير محم ��ود دروي�ش "من يكتب
حكايت ��ه يرث �أر�ض الكالم ،ويمل ��ك المعنى تمام ًا"،
حي ��ث يمك ��ن �أن ن ��درك دورن ��ا كمجتم ��ع ثقاف ��ي
بمفكري ��ه و�أدبائه وباحثيه في بناء ر�ؤيتنا الوطنية
لتعزي ��ز الروابط بين مجتمعن ��ا ووحدتنا الوطنية
وانتماءنا ال ��ى �أر�ضنا .ويمكن لنا ف ��ي هذا ال�سياق
�أن ن�شي ��ر �إل ��ى رواد الثقاف ��ة العراقي ��ة مثل محمود
�أحم ��د ال�سيد الذي كان ح�سّ ��ه الوطني الفت ًا في بناء
�سرديتن ��ا الوطنية من ��ذ  1922ف ��ي روايته "م�صير
ال�ضعف ��اء" ،ف�شخ�صياته ��ا دارت ف ��ي م ��دن الع ��راق
المختلف ��ة :بغ ��داد والب�صرة والنجف حت ��ى التقوا
في �سج ��ن في المو�صل ب�سبب ظل ��م الحاكم التركي
الذي كان ي�ضطهد العراقيين ويحرمهم من ممار�سة
حقوقهم الوطنية.

عن ال�شعب الحزين واليد الحانية التي وا�سته

انطباعات عن زيارة الباب��ا فرن�سي�س �إلى العراق
يعان
�أكاد �أج ��زم �أن م ��ا من عراق ��ي لم ِ
�أو يت�أل ��م �أو يُظل ��م ،ال �أق�ص ��د ب� ��أي
ح ��ال الم�ش ��قة الب�ش ��رية الم�ألوفة التي
يكابدها كل النا�س في كل بقاع الأر�ض
ج ��راء المر� ��ض والفقر والفق ��د وتقلب
الأح ��وال ،فبالإ�ضافة �إلى هذه المعاناة
الم�شتركة مع االن�سانية يكابد العراقي
معانات ��ه الخا�ص ��ة الت ��ي هي ج ��زء من
المعان ��اة العام ��ة الت ��ي طبع ��ت حي ��اة
العراقيي ��ن من ��ذ �أربع ��ة عق ��ود و�أكثر ،
مام ��ن عراقي لم يفقد ابن ًا �أو �أب ًا �أو �أخ ًا
�أو قريب� � ًا �أو �صديق ًا في حروب العراق
الحديثة ،بدء ًا بح ��رب الثمانينيات مع
�إي ��ران وح ��رب الخلي ��ج الأولى وحرب
احتالل العراق ولم تنته طبع ًا بالحرب
الأهلي ��ة بين عام ��ي ()2007_2005
ومافعل ��ه الإرهاب ب�شت ��ى م�سمياته في
مدن الع ��راق و�أره ��اب داع�ش ثم حرب
تحري ��ر المو�ص ��ل ،وخ�س ��ارة خي ��رة
�شباب العراق ف ��ي احتجاجات ت�شرين
. 2019
ما من عراقي لم يُعتقل �أو يُهجر ق�سراً
�أو �أُ��ض�ط� َر �إل��ى ال �ه��روب وت��رك �أهله
ووط�ن��ه وتاريخه للنجاة بنف�سه ،ما
من عراقي لم يُ�ضيق عليه في القول
�أو الفعل �أو ال��رزق ،ما من عراقي لم
ي�شهد موت ًا �أمام عينيه ،ما من عراقي
لم يُحرم من �شيء �أ�سا�سي في حياته
 ،كل عراقي له وجعه الخا�ص وق�صته
ال�شخ�صية التي هي انعكا�س للظروف
غير الطبيعية لوطنه �سواء كان داخل
العراق �أو خارجه ،كل عراقي له حزنه
ال�شخ�صي ال��ذي ال ي�شبه ح��زن بقية
العراقيين ،وغ��ال�ب� ًا يعي�ش العراقي
بتوحد تام مع حزنه لدرجة �أن تغدو
�أيّ �شكوى �أو و�صف لهذا الحزن مزيد ًا
التوحد ب��ه والتقوقع داخ�ل��ه بدل
م��ن
ّ
التخفيف عنه ،و�صلنا لدرجة التباهي
وال�ت�ب��اري ب��الأح��زان والم�صاعب مع
بع�ضنا وم��ع ذل��ك ه�ن��اك ح��زن عراقي
ج �م �ع��ي ي �� �ش �ت��رك ب ��ه ك ��ل ال�ع��راق�ي�ي��ن
ب ��اخ� �ت�ل�اف ط��وائ��ف��ه��م وق��وم �ي��ات �ه��م

 فيء نا�صر/لندن
وم�ن��اط�ق�ه��م ،ال�م���ص��اع��ب ال�شخ�صية
والإح�سا�س بالظلم والحيف وانعدام
الأمل بالإن�صاف قادتنا �إلى اله�شا�شة
االن���س��ان�ي��ة وغ��دون��ا ب ��أم ��� ّ�س الحاجة
�إلى من ي�ضع كفا رحيمة على �أكتافنا
ال�م�ث�ق�ل��ة ب��ال�ه�م��وم وال �م �� �ص��ائ��ب ،من
جهة �أخ��رى منحنا ال�ح��زن الجماعي
ك�ع��راق�ي�ي��ن راب �ط��ة �أق� ��وى للت�ضامن
االن �� �س��ان��ي ،ف��ال�ع��راق��ي �أدرى بوجع
ال�ع��راق��ي ،ورب�م��ا ك��ان ه��ذا الت�ضامن
�أحد ا�سباب نهو�ض غريزة المواطنة
وال�ل�إن �ت �م��اء ل �ف �ك��رة ال��وط��ن ال�ج��ام��ع
خالل ثورة ت�شرين  ،2019تلك الفكرة
ال�ت��ي ك��ان��ت مغيبة ل�صالح انتماءات
اخ��رى .نهو�ض فكرة المواطنة كان
اي�ضا نتيجة الحاجة العميقة لالنتماء
ل�شيء �أكبر من ذواتنا ،حاجة تدعونا
لالنزياح عن حزننا ال�شخ�صي ،وبحالة
العراقي خا�صة فان هذا الإنتماء ك�أنه
ان�صهار الحزن ال�شخ�صي باالنتماء
لفكرة الوطن الجامع لالحزان الفردية.
*ه ��ل �ساهمت زي ��ارة الباب ��ا فرن�سي�س
في تحفي ��ز ون�ضوج غري ��زة المواطنة
والفخ ��ر بالإنتم ��اء للع ��راق رغ ��م كل
الظ ��روف المهين ��ة الت ��ي يتعر� ��ض لها
العراقي من الجنوب �إلى ال�شمال؟
يب ��دو �أن باب ��ا الفاتي ��كان الحال ��ي
ال ��ذي اخت ��ار لنف�س ��ه �أ�س ��م فرن�سي� ��س
ت�أ�سي� � ًا بالقدي�س فران�سي� ��س الأ�سيزي

( ) 1226-1182ال ��ذي كان ن�صي ��ر ًا
للفق ��راء والمظلومين ون ��ادى بالمحبة
واالحت ��رام للنا� ��س �أجم ��ع ،وا�شته ��ر
بالرف ��ق بالحيوان ��ات والنباتات ُّ
وحث
عليه ّ
وب�شر بال ُأخوّ ة والم�ساواة ،ودعا
لالقت�ص ��اد وع ��دم التبذي ��ر ،واحت ��رام
جمي ��ع الديانات ويذكر �أن ��ه التقى عام
 1219بال�سلطان الكامل الأيوبي وهو
الأخ الأكبر ل�صالح الدين االيوبي �أثناء
الحمل ��ة ال�صليبة الخام�س ��ة لقا ًء �سلمي ًا
وكان ذلك اللقاء رمز ًا للحوار الأول في
التاري ��خ بين الأديان ،منح ��ه ال�سلطان
ت�صريح� � ًا كتابي� � ًا يخوّ له زي ��ارة البالد
المقد�س ��ة والوعظ في م�ص ��ر ،يبدو �أن
الباب ��ا فرن�سي� ��س الحال ��ي �إ�ستلهم نهج
القدي� ��س فرن�سي� ��س الأ�سي ��زي حينم ��ا
زار المرج ��ع الديني عل ��ي ال�سي�ستاني
وكان ق ��د �إلتق ��ى قبل ذلك بام ��ام الأزهر
�أحم ��د الطيب .و�ص ��ف البابا فرن�سي�س
زيارت ��ه التاريخية الى الع ��راق بالحج
و�أن �أر�ض العراق هي �أر�ض القدي�سين
رجاال ون�ساء ،وكانت كلماته و�صلواته
منتق ��اة بدق ��ة ولم تقت�صر عل ��ى ر�سائل
ان�ساني ��ة ت�ضامني ��ة �آني ��ة �إل ��ى ال�شعب
الحزين والمثقل ب�آالم ��ه والتي تقترب
من �آالم ال�سي ��د الم�سيح فقط ،بل كانت
تت�ضمن ر�سائل �أبلغ �إلى العراقيين ب�أن
كونوا فخوري ��ن بعراقيتكم وفخورين
بتاريخكم وب�أر�ضكم التي �شهدت والدة

النبي ابراهي ��م �أبو االنبياء وفخورين
بتنوعكم الطائف ��ي والأثني والقومي.
وم ��ا زيارت ��ه لمدين ��ة �أور االثري ��ة في
جنوب الع ��راق و�صلواته ف ��ي مجل�س
�ض ��م بقي ��ة الديان ��ات والطوائ ��ف ف ��ي
الع ��راق �إال دلي ��ل وا�ض ��ح ان باب ��ا
الفاتيكان قد عرف جيدا ان الرجوع الى
الإرث التاريخي ه ��و القا�سم الم�شترك
بين العراقيين بكل طوائفهم و�أديانهم:
(�أ�شجعك ��م كي ال تن�سوا م ��ن �أنتم ومن
�أين �أتيتم ،حافظوا على الروابط التي
تجمعكم معا وحافظوا على جذروكم)،
كم ��ا �أن القا�سم الم�شت ��رك الآخر بينهم
ه ��و الح ��زن واال�ضطه ��اد ول ��م يبخ ��ل
الباب ��ا فرن�سي�س على العراقيين بالكف
الحاني ��ة الت ��ي م�س ��دت عل ��ى الح ��زن
بالت�ضامن والموا�ساة ،لم يبخل �سواء
ب�صلوات ��ه وكلماته وحمام ��ات ال�سالم
والتجوال في �أر�ض العراق من و�سطه
ال ��ى جنوبه ال ��ى �شماله رغ ��م كبر �سنه
ووج ��ع ع ��رق الن�س ��ا الذي يعان ��ي منه
والذي كان وا�ضحا في م�شيته ومخاطر
الفايرو�س والمخاطر الأمنية.
يق ��ول الفيل�س ��وف الفرن�س ��ي فولتي ��ر:
(�إن الت�سام ��ح نتيج ��ة حتمي ��ة لكونن ��ا
ب�شر نحن جميع ًا م�صابون باله�شا�شة،
محطم ��ون ،قابل ��ون للك�س ��ر ،وعر�ضة
للخط� ��أ ،دعونا �أذن نعف ��و عن بع�ضنا)،
لكن البابا فرن�سي�س دعا العراقيين �إلى
المغفرة و�شجاعة الم�ضي في طريقها،
فالعفو هو �أن تعف ��و عمن �أ�ساء لك لكن
التن�س ��ى فعل ��ه بينم ��ا تعن ��ي المغف ��رة
العف ��و ون�سي ��ان الإ�س ��اءة وبالطبع �أن
المغف ��رة �صعب ��ة وم�ضني ��ة خ�صو�ص� � ًا
ال�ؤلئ ��ك الذين فقدوا �أهليه ��م و�أمالكهم
و�أُ�س ُتبيحت �أعرا�ضهم.
(�سيبقى العراق ف ��ي قلبي) هذا ما قاله
حب ��ر الكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة الأعظ ��م
حينم ��ا ع ��اد �إل ��ى الفاتي ��كان ،وبالطبع
�سيبقى الباب ��ا فرن�سي�س ويده الحانية
الت ��ي م�س ��دت الج ��راح و�صلوات ��ه
الت�ضامنية في قلب كل العراقيين.
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لقد غ ّير فايرو�س كورونا طريقة تفكيرنا  ،ويقول الفيل�سوف الكاميروني �آ�شيل مبيمبي �إن هنالك من قام بتحويل هذا الفايرو�س الى
�سالح  ،فعندما نخرج من منازلنا  ،قد ن�صاب بالفايرو�س �أو ننقله الى الآخرين وهو ما�ضاعف من عدد الإ�صابات في عموم العالم مع
ً
قائال  :الآن لدينا جميع ًا القدرة على القتل �..أما العزلة فهي مجرد �شكل
وجود �آالف الحاالت من الوفيات الم�ؤكدة  ..وي�ؤكد مبيمبي
ً
واحد من �أ�شكال تنظيم هذه القوة " لقد ابتكر مبيمبي البالغ من العمر  62عاما -والذي مار�س التدري�س في عدة جامعات �آخرها جامعة
ويتواتر�سراند في جوهان�سبيرج  -م�صطلح "مقابر الموتى" في عام .2003

في حوار مع الفيل�سوف الكاميروني ( �آ�شيل مبيمبي ):

ت��م تحوي��ل �أج�سادن��ا ال��ى م�ص��در تهدي��د لن��ا
لق��د ّ
ترجمة  :عدوية الهاليل

ويف عمله � ،إذ يبحث مبيمبي يف ال�شكل
ال ��ذي تقرر ب ��ه احلكومات من �س ��يعي�ش
ومن �س ��يموت  ،وكذلك كيف �سيعي�شون
وميوت ��ون ،ويع ��د ا�ش ��يل مبيمب ��ي
�شخ�صي ��ة رئي�سي ��ة يف ظه ��ور موج ��ة
جديدة من النظري ��ة النقدية الفرن�سية ،
وق ��د كتب على نطاق وا�سع يف ال�سيا�سة
والفل�سفة املعا�صرة
وتظهر نتائج الوباء حقيقة �أن الفايرو�س
ال ي�ؤثر على اجلميع بالت�ساوي .وهناك
ج ��دل ح ��ول �إعط ��اء الأولوي ��ة لع�ل�اج
ال�شباب وال�سم ��اح للم�سنني باملوت .كما
�أن هنالك �أ�شخا�ص مثل رئي�س الربازيل
 ،جاي ��ر بول�سونارو  ،ي�ص ��رون على �أنه
ال ميك ��ن �إيق ��اف االقت�صاد حت ��ى لو كان
ذل ��ك يعن ��ي �أن بع� ��ض ال�س ��كان يجب �أن
ميوت ��وا من �أجل �ضم ��ان الإنتاجية .فقد
ق ��ال الرئي�س الربازيلي "�أنا �آ�سف  ،هذه
هي احلياة".
ويرى مبيمب ��ي �أن "النظ ��ام الر�أ�سمايل
قائ ��م عل ��ى التوزي ��ع غ�ي�ر املتكاف ��ئ
لفر�ص ��ة العي� ��ش وامل ��وت � ...إذ كان
منط ��ق الت�ضحي ��ة ه ��ذا دائم� � ًا يف قل ��ب
النيوليربالية ،ولطامل ��ا عمل هذا النظام
م ��ع فك ��رة �أن البع� ��ض �أك�ث�ر قيم ��ة م ��ن
البع�ض الآخ ��ر .ويو�ضح مبيمبي" :تلك
ال�شريح ��ة الت ��ي ال قيمة لها تك ��ون قابلة
لال�ستهالك!"
ويف مقابل ��ة �أجريت مع ��ه  ،جرى �س�ؤال

الفيل�س ��وف مبيمب ��ي ع ��ن انطباعات ��ه
الأوىل عن الوباء  ،فقال :
يف الوقت احلايل  ،يغمرين حجم هذهالكارث ��ة� .إن فايرو�س كورونا هو كارثة
حق ًا وهو يجلب لن ��ا �سل�سلة من الأ�سئلة
غ�ي�ر املريح ��ة� .أن هذا الفايرو� ��س ي�ؤثر
على قدرتنا على التنف�س
* وه������ل ت���ج���ب���ر ال���ح���ك���وم���ات
والم�ست�شفيات على تحديد من
�سي�ستمر في التنف�س.؟

نع ��م ،ال�س� ��ؤال ه ��و كي ��ف جت ��د طريقةللت�أك ��د م ��ن �أن كل ف ��رد �سيتمك ��ن م ��ن
التنف� ��س .يجب �أن تكون ه ��ذه �أولويتنا
ال�سيا�سي ��ة� .أعتق ��د �أي�ض� � ًا �أن خوفنا من
العزل ��ة يف احلج ��ر ال�صح ��ي مرتب ��ط
باخلوف م ��ن مواجه ��ة حمدوديتنا فهذا
اخلوف له عالقة مب�شكلة تفوي�ض موتنا
للآخرين.
*هل تمنحن��ا العزل��ة االجتماعية
بع�ض القوة على الموت ؟

نع ��م  ،قوة ن�سبي ��ة ،ميكننا الهروب منامل ��وت �أو ت�أجيله ،ويحتل احتواء املوت
�صميم ه ��ذه ال�سيا�سات املث�ي�رة للجدل،
و�أن ��ا اعتربه ��ذه ق ��وة  ،لكنه ��ا لي�س ��ت
ق ��وة مطلقة لأنه ��ا تعتمد عل ��ى �أ�شخا�ص
�آخرين.

*ه��ل تعتم��د العزل��ة �أي�ض�� ًا عل��ى
الآخرين؟

نع ��م� ،ش ��يء �آخ ��ر ه ��و �أن العدي ��د م ��نالأ�شخا� ��ص الذي ��ن لق ��وا حتفه ��م مل يكن
لدينا الوقت لتوديعهم� ،إذ مت حرق جثث

العدي ��د �أو دفنها على الفور دون ت�أخري ،
كما لو كانت قمامة يتم التخل�ص منها يف
�أقرب فر�ص ��ة .ويحدث منط ��ق الإق�صاء
ه ��ذا حتديد ًا يف حلظ ��ة نحتاج فيها على
الأق ��ل من الناحية النظرية �إىل جمتمعنا
 ...وال يوج ��د جمتم ��ع دون القدرة على
توديع الراحلني وبدون تنظيم جنازات.
ال�س�ؤال هنا ه ��و :كيف نخلق جمتمعات
يف �أوقات النكبات؟

*�أ�ش��ار العدي��د م��ن الر�ؤ�س��اء �إل��ى
المعركة �ضد فايرو�س كورونا ب�أنها
حرب ،هل اختي��ار الكلمات مهم في
هذه اللحظة؟ لقد كتبت في عملك
(مقاب��ر الموت��ى) �أن الح��رب ه��ي
تمرين وا�ضح ؟

من ال�صعب ت�سمية ما يحدث يف العامل.�إنه لي�س فايرو�س فقط بل �إن عدم معرفة
م ��ا �سي�أتي هو ما يجعل الدول يف جميع
�أنحاء العامل تك ��رر امل�صطلحات القدمية
امل�ستخدمة يف احل ��رب .عالوة على ذلك
 ،يرتاج ��ع النا� ��س وراء ح ��دود دوله ��م
القومية.

*م����ا ه���ي ع���واق���ب ال����وب����اء على
المجتمع؟

�سوف يغري الوباء ال�شكل الذي نتعاملبه مع �أج�سادنا ،فقد مت حتويل �أج�سادنا
�إىل م�صدر تهديد لن ��ا ،والنتيجة الثانية
ه ��ي تغي�ي�ر ال�ش ��كل ال ��ذي نفك ��ر في ��ه
بامل�ستقب ��ل  ،ووعين ��ا بالزمن .لقد �صرنا
فج�أة  ،ال نعرف كيف �سيكون الغد.
ّ
ي�ش��كل �أي�ض�� ًا
* يب��دو �أن ج�سدن��ا
َ
نب��ق في
تهدي��داً للآخري��ن �إذا ل��م
المنزل؟

 نع ��م ،الآن لدين ��ا جميع� � ًا الق ��درة علىالقتل ،ف�سلطة القتل �أ�صبحت دميقراطية
بالكامل ،والعزلة هي على وجه التحديد
هي �شكل من �أ�شكال تنظيم هذه ال�سلطة.

*هن��اك ج��دل �آخ��ر يبرز هن��ا عما
يج��ب �أن يك��ون ف��ي ه��ذه المرحلة
�أولوية لل�سيا�سة � ،إنقاذ االقت�صاد �أو
�إنق��اذ ال�سكان ،فقد �أ�شارت الحكومة
البرازيلية �إلى �أن الأولوية يجب �أن
تكون الحفاظ على االقت�صاد؟

 -ه ��ذا ه ��و منط ��ق الت�ضحية ال ��ذي كان

*ه��ل هن��اك ارتف��اع ف��ي القومي��ة
خالل هذا الوباء؟

 ال���وب���اء �أ���ض��ف��ى ع��ل��ى ال��ق��ت��ل ط��اب��ع � ًا دمي��ق��راط��ي�� ًا ..
 ت��اري��خ��ن��ا الإن�����س��اين ع��ل��ى الأر�����ض ..غ�ي�ر م�ضمون !
دائم� � ًا يف �صمي ��م الليربالي ��ة اجلديدة ،
وينبغ ��ي �أن يطلق علي ��ه النيوليربالية ،
ولطاملا عمل هذا النظام بجهاز �إح�صائي
 ،والفكرة هي �أن بع�ض الأ�شخا�ص �أكرث
قيمة من غريهم  ،وتلك ال�شريحة التي ال
قيمة لها هي قابلة لال�ستهالك ،وال�س�ؤال
هنا هو ماذا نفعل مع �أولئك الذين قررنا
�أنه ��م ال قيمة لهم .هذا ال�س�ؤال  ،بالطبع ،

ي�ؤث ��ر دائم ًا على نف� ��س الأعراق  ،ونف�س
الطبقات االجتماعية  ،ونف�س اجلن�س.
* �سيك��ون ه��ذا الوب��اء مث��ل وب��اء
فايرو�س نق���ص المناعة الب�شرية ،
حيث �أخ��رت الحكومات الإجراءات
لأن ال�ضحاي��ا كانوا على الهام�ش ...
ال�س��ود  ،المثليون جن�سي�� ًا  ،متعاطو

المخدرات؟

 من الناحي ��ة النظرية  ،ميكن لفريو�سكورونا �أن يقتل اجلميع .اجلميع مهدد.
ولك ��ن هنالك اختالف ب�ي�ن �أن تعي�ش يف
م�سك ��ن يف منطق ��ة ريفي ��ة �أو �أن تك ��ون
يف ال�صفوف الأمامي ��ة تعمل يف من�ش�أة
طبي ��ة بدون قن ��اع ،اليوم هن ��اك درجات
لكيفية توزيع املخاطر.

 نع ��م  ،يع ��ود النا� ��س �إىل منازله ��م كمال ��و �أن �أ�س ��و�أ �شيء ميك ��ن �أن يحدث يف
احلياة ه ��و املوت خ ��ارج املن ��زل .ويتم
�إغ�ل�اق احل ��دود� .أنا ال �أق ��ول �إنهم يجب
�أن يكون ��وا منفتح�ي�ن  ،لك ��ن احلكومات
ت�ستجيب لهذا الوباء ب�إمياءات قومية ..

*بعد هذه الأزم��ة  ،هل �سنكون كما
كنا من قبل؟

يف املرة القادمة �سن�صاب ب�شكل �أقوىمما ح ��دث خالل هذا الوب ��اء .الإن�سانية
نف�سه ��ا مو�ضع ت�س ��ا�ؤل .م ��ا يك�شفه هذا
الوب ��اء � ،إذا �أخذن ��اه عل ��ى حمم ��ل اجلد
 ،ه ��و �أن تاريخن ��ا عل ��ى الأر� ��ض غ�ي�ر
م�ضم ��ون .لي� ��س هن ��اك م ��ا ي�ضم ��ن �أننا
�سنبق ��ى هن ��ا �إىل الأب ��د .حقيق ��ة �أنه من
املعق ��ول �أن ت�ستم ��ر احلي ��اة بدوننا هو
املو�ضوع الرئي�سي لهذا القرن!

جولي��ان باجين��ي  ..البح��ث ع��ن الحري��ة والإرادة ف��ي ظ��ل الجائح��ة
في الثالثة والخم�سين  ،وخلفه "  " 25كتاب ًا  ،قال
�إنه لن يهن�أ قبل �أن تتجاوز عدد كتبه �سني حياته
 ،يخلط الفل�سفة بتجارب الحياة  ،كتب عن اللغة
والتاريخ والكتب  ،والفتاوى الطبية  ،وفل�سفة
الطعام التي يرى �أنها تحكمنا  " :ال يوجد �شيء �أ�سا�سي
�أكثر من الحاجة �إلى تناول الطعام وال�شراب" .في
كتابه الأخير " دليل الحياة " الذي كتبه باال�شتراك
مع عالمة النف�س " انطونيا ماكارو" و�صدر �أثناء
جائحة كورونا يخبرنا �أن االن�سان منذ بداية الزمن
وهو يطرح �أ�سئلة حول كيفية العي�ش في ظل
الفجيعة والحظ والإرادة الحرة  .وبرغم كل هذه
الكتب ال يزال يتمنى �أن ي�صبح كاتب ًا ،

علي ح�سني
مار�س الكثير من الأعمال  ،لكنه ي�ستمتع بعمل
م�س� ��ؤول طهاة ف ��ي مطعم  ..يق ��ول �إنه وقع في
ح ��ب الفل�سفة وهو ف ��ي الثانية ع�شرة من عمره
 ،عندم ��ا وج ��د ف ��ي مكتب ��ة المدر�سة كتاب� � ًا عن
الفيل�س ��وف الألماني �إيمانوي ��ل كانط  ،لم يفهم
منه �شيئ ًا  ،لكن ذلك الكتاب المعقد حفزه للبحث
عن كتب �أخرى  ،بعد ثالث �سنوات �سيعثر على
الدلي ��ل � ،إن ��ه الفيل�س ��وف الدنمارك ��ي �سورين
كيركغ ��ارد  ،وفج� ��أة يق ��ع ف ��ي ح ��ب الفيل�سوف
الوجودي لي�صاحبه ف ��ي رحلته الفل�سفية ":لم
يك ��ن كيركغارد بمثابة واحة في تلك ال�صحراء،
بل عا�صفة رعدية تثير العوا�صف في قلبها " .
يق ��ول جولي ��ان باجين ��ي ال ��ذي و�ض ��ع كتاب� � ًا
بعن ��وان مثي ��ر " حج ��ج فا�س ��دة تجعلن ��ا نبدو
�أغبي ��اء " – ترجمه الى العربية عماد �صبحي -
�إنه لم يقر�أ كيركغارد كن�صو�ص فل�سفية  ،و�إنما
كان يتخ ��ذ منه �صديق ًا ي�شارك ��ه الحديث عندما
يختل ��ي مع نف�س ��ه  ،ذات ي ��وم �سيط ��رح �س�ؤا ًال
عل ��ى كيركغارد المتخيل  :م ��ن نحن وهل يمكن
للإن�س ��ان اال�ستم ��رار بالقول �إن ل ��ه �شخ�صية ؟
 ،ونج ��ده بع ��د �سن ��وات يجيب ف ��ي كتابه " هل
تحك ��م عل ��ى الكتاب من عنوان ��ه – ترجمته الى
العربي ��ة هبه ال�شايب  -قائ�ل ً�ا  ":يمنحنا العقل
الب�ش ��ري نم ��اذج �أو �إمكانيات لنك ��ون �أي �شيء
ف ��ي �أي وقت  ،كان ف ��ي الثانية ع�شرة من عمره

حي ��ن �سمع بوفاة جان ب ��ول �سارتر  ،لم يكن قد
قر�أ �شيئ ًا ل�صاح ��ب "الوجودية فل�سفة �إن�سانية
" ف�أ�شار عليه �أحد زمالئه في المدر�سة �أن يقر�أ
رواي ��ة �سارتر " الغثي ��ان " �سحرته �شخ�صية "
روكنت ��ان " وتمنى �أن يعي� ��ش مثله متمرد ًا على
الحياة  ،قال لوال ��ده �إنه يريد �أن يجرب الحياة
م ��ن خالل العمل  ،عمل في ع ��دة مهن ب�سيطة ..
كتب ق�ص�ص ق�صي ��رة كان ير�سلها الى ال�صحف
وينتظ ��ر ن�شرها من دون طائ ��ل  ،غطى جدران
غرفت ��ه ب�صور فال�سف ��ة الوجودي ��ة كيركغارد ،
هايدغ ��ر � ،سارت ��ر  ،نيت�ش ��ه  ،ومعه ��م فيل�سوفه
المحبوب ديفيد هيوم  .كتب م�ؤخر ًا � ،أنه تمنى
ل ��و عا�ش فت ��رة �إغ�ل�اق كورونا م ��ع الفيل�سوف
الأ�سكتلن ��دي العظيم ديفي ��د هيوم  ،وكان يحلم
�أن يتناول الطعام من يديه  ،فقد عرف عن هيوم
ع�شق ��ه للطبخ  ،وقد جرب باجين ��ي �أثناء الغلق
�صنع و�صفات غذائية كان يقوم بها ديفيد هيوم
 .قال �إن بوذا كان �أول فيل�سوف وجودي  ":لقد
�آم ��ن بوذا �أنن ��ا ال نمتلك جوهر ًا ثابت� � ًا ال يتغير
 ،ونح ��ن بالأحرى مجموع ��ة خبراتنا "  ،ركزت
الفل�سف ��ة البوذي ��ة على �ض ��رورة ك�ش ��ف القناع
المزي ��ف ع ��ن الحي ��اة  ،ف ��ي مكتبه ي�ض ��ع �أمامه
عب ��ارة كونفو�شيو� ��س  " :ال تفع ��ل للآخري ��ن
 ،م ��ا ال تري ��د �أن تفعل ��ه لنف�س ��ك "  ،كتب ��ت عن ��ه
الغارديان بان ��ه فيل�سوف ي�ستحيل التوقف عن
قراءت ��ه  .يعترف بانه يكتب في كل �شيء ابتدا ًء
م ��ن البط ��ة الت ��ي ربح ��ت اليان�صي ��ب  ،ولي� ��س
انته ��ا ًء بمناق�ش ��ة مو�ضوع ��ة الإلح ��اد  .بلغ ��ت

مبيعات كتبه �أرقام ًا قيا�سية  ،و�سخر من النقاد
الذين ظنوا �أنه تحم�س للفل�سفة ليعيل نف�سه.
ول ��د جولي ��ان باجين ��ي ف ��ي التا�س ��ع ع�ش ��ر من
حزي ��ران ع ��ام  1968ف ��ي مدين ��ة فولك�ستون
الت ��ي تقع �شرقي انكلترا وا�شتهرت بانها مدينة
ت�ضم مين ��اء كبير ًا  ،جاء والده م ��ن ايطاليا في
نهاية الخم�سينيات ليعمل ناد ًال في �أحد الفنادق
 ،هناك �سيلتقي بفت ��اة يرتبط معها بعالقة حب
ليتزوجه ��ا بعد �سن ��وات  ،كان والده يحدثه عن
جمال النظرة الأولى عندما �شاهد والدته  ،وما
تعنيه تل ��ك النظرة بالن�سبة له  ،قال �إن �أحاديث
والده الممتعة جعلته يتمعن النظر الى الأ�شياء
من حوله  ..في ال�ساد�سة من عمره �أدرك �أنه لن
يتمك ��ن من ك�س ��ب �صحبة �أقرانه ف ��ي المدر�سة
الذين كان ��وا ي�سخ ��رون من ه ��ذا ال�صبي الذي
ي�س� ��أل كثي ��ر ًا  ،وينتظ ��ر �إجاب ��ات حا�سمة على
�أ�سئلت ��ه � ، ،أ�صغ ��ر �أبناء اال�س ��رة الذي حاولت
�أمه �أن تربيه ب�صرامة دينية  ،لكن الأب وجد �أن
�أطفاله يجب �أن يعي�شوا حياتهم من دون خوف
وتعاليم تقيد نموه ��م الطبيعي  ،اكمل درا�سته
الأولية في مدر�سة هارفي  .عام  1990يح�صل
عل ��ى ال�شهادة من جامعة ريدن ��غ  ،ينتقل بعدها
ال ��ى لندن لإكم ��ال درا�ست ��ه ليقدم ع ��ام 1996
�أطروحت ��ه للدكتوراه بعن ��وان " فل�سفة الهوية
ال�شخ�صي ��ة "  ،والتي �ستن�شر بعد خم�سة ع�شر
عام ًا بعنوان " ماذا يعني �أن تكون �أنت ؟ "  .عام
 1997ي�ش ��ارك في ت�أ�سي�س المجلة الفل�سفية
مع مجموعة من �أ�سات ��ذة الفل�سفة وعلم النف�س

و�سيكون �شعارها " ا�ستعادة الفل�سفة "  ،ي�صدر
ع ��ام � 2002أول كتب ��ه بعن ��وان " الفل�سف ��ة ..
مو�ضوعات مفتاحية " عرف النجاح �سريع ًا من
خالل ��ه  ،الأمر الذي دفع النا�ش ��ر لأن يطلب منه
كتاب� � ًا جديد ًا  ،لكنه في هذا العام �سيلحق كتابه
الأول بثالثة كتب " الفل�سفة وراء العناوين " و
" �أدوات الفيل�س ��وف " و" الفل�سفة البريطانية
الجديدة "  ،وفي ه ��ذه الكتب ي�ؤكد باجيني �أن
الفل�سف ��ة تت�ساءل عن كل �شيء وال تدعي �صحة
�أي �ش ��يء  ..و�سيعود في هذه الكتب الى ملهمه
ب ��وذا  ،م�ؤك ��د ًا �أن الفل�سف ��ة البوذي ��ة تتما�ش ��ى
ب�ش ��كل ملحوظ م ��ع الأبح ��اث المعا�صرة حول
ال ��ذات  ":لق ��د �آمن ب ��وذا �أننا ال نمتل ��ك جوهر ًا
ثابت� � ًا ال يتغي ��ر ،ونح ��ن بالأح ��رى مجموع ��ة
خبراتن ��ا الج�سدي ��ة  ،و�أفكارن ��ا وم�شاعرن ��ا "
 .يعت ��رف باجين ��ي �أن ر�ؤية الذات يع ��د تحدي ًا
لالن�سان  ،فهو يفتر�ض �أنه لي�س هناك �إح�سا�س
حقيق ��ي بالذات  ":لأن الكثي ��ر من الأ�شياء التي
نعتبرها حقيقة هي عبارة عن �إن�شاءات "  ،فكل
�شيء مك ��ون من الأجزاء ال�صغي ��رة التي ت�ؤكد
حقيقة قوته  ":االنترنيت لي�س �شيئ ًا واحد ًا بل
ه ��و �شبكة  ،وال�شجرة هي مجموعة من ماليين
الذ ّرات "  ..وي�ست�شهد بال�شاعر االميركي والت
وايتم ��ان الذي كتب " �أنا وا�س ��ع جد ًا واحتوي
الجموع " .
في الأ�شهر الأخيرة والعالم تحت قب�ضة جائحة
كورونا كتب باجيني � ":ألي�س معنى الحياة هو
اللغ ��ز الأكث ��ر عمق ًا ومراوغ ��ة  ،والذي ال يعرفه
حتى �أعظم العقول؟ م ��ن الم�ؤكد �أن �أي �شخ�ص
يخبرك �أن لديه الإجابة هو يمزح �أو مجنون �أو
بب�ساطة مخطئ " .
عا� ��ش م ��ع فايرو� ��س كورون ��ا قب ��ل �أن ي�صب ��ح
ه ��ذا المر�ض ق�ص ��ة �إخباري ��ة  ،فف ��ي نهاية عام
 ، 2019ا�صي ��ب بانفالونزا ح ��ادة اجبرته �أن
يدخل العناي ��ة المركزة وان يو�ضع تحت جهاز
التنف� ��س  .فقد �شهيته للطعام  ،و�شعر ان نهايته
ا�صبح ��ت قريبة  ،لم يكن االطباء يعرفون �سبب
ه ��ذا االلته ��اب الرئ ��وي الح ��اد  ،لم يك ��ن هناك
اختب ��ارا لفايرو� ��س كورون ��ا ف ��ي بريطانيا في
تل ��ك الفترة  ،يخرج م ��ن الم�ست�شفى بعد ع�شرة
اي ��ام  ،لم يطلب منه االطب ��اء عزل نف�سه  ،ي�س�أل
نف�سه بع ��د �أن �أ�صبح الفايرو�س حقيقة يتحدث
عن ��ه الجميع " :هل كنت �ضحية هذا الفايرو�س
قبل �أن يطل بر�أ�سه في بريطانيا ؟ "  ..فيما بعد
�سيج ��د نف�س ��ه يقف ف ��ي طابور طوي ��ل النتظار
اختب ��ار فايرو�س كورونا  ،كتب معلق ًا على هذا
الموق ��ف �أن طوابي ��ر االنتظ ��ار الطويلة وحالة
الهل ��ع التي �أ�صابت النا�س  ،تثبت �أن ح�ضارتنا
ه�ش ��ة جد ًا ..في �أيام االغ�ل�اق كان �ضيف ًا مرحب ًا
به ف ��ي الكثير من مواق ��ع اليوتيوب وال�صحف

يناق� ��ش الأزم ��ة التي تمر به ��ا الب�شري ��ة  ،كتب
مقاالت ق�صيرة للغارديان وفاينان�شال تايمز ،
قال �إنه محظ ��وظ لأن عمله ال يتطلب االختالط
كثي ��ر ًا بالنا� ��س  ،لكنه ي�شع ��ر �أنه افتق ��د حياته
القديم ��ة  " :اكت�شف ��ت مدى �ضحال ��ة الكثير مما
ّ
نف�ضله .حينم ��ا تق َل�صت خيارات ��ي وا�ستوجب
ً
الفع ��ل ق ��درا �أكب ��ر م ��ن التخطي ��ط� ،أ�صبح ��ت
الخيارات �أكثر �أ�صال ��ة لما تح َّتم �أن تكون نتاج
مزيد من التفكير " .
يكت ��ب ف ��ي مقال بعن ��وان " ف�ض ��ل كورونا على
فهمن ��ا للحري ��ة " – ترجم ��ه ال ��ى العربية �أحمد
�شافع ��ي – �إن الوب ��اء م ّك ��ن الإن�س ��ان م ��ن �أن
ي ��رى بمزيد م ��ن الو�ضوح الف ��ارق بين الحرية
الجوف ��اء ( حري ��ة الفع ��ل حي ��ن ال يعوقها عائق
)  ،والحري ��ة الح َق ��ة (حرية الفع ��ل بما يتما�شى
مع الحكم القائم على مراعاة جميع االعتبارات
)  ،ون ��راه ي�ؤك ��د �أن االغالق جع ��ل النا�س تميز
بين " الأ�شي ��اء التي نريدها وح�سب ،والأ�شياء
الت ��ي نري ��د ـ بع ��د تدب ��ر ـ �أن نريده ��ا "  ،يتذك ��ر
ج ��ان ب ��ول �سارت ��ر ومفهوم ��ه للحري ��ة  ،كان
الفيل�س ��وف الوج ��ودي ال�شهي ��ر قد كت ��ب �أثناء
االحت�ل�ال النازي لفرن�سا  " :ل ��م نكن يوما �أكثر
حرية مما كن ��ا عليه تحت االحتالل الألماني " .
يقول باجيني �إن الحرية كانت واحدة من �أكبر
�ضحاي ��ا فايرو� ��س كورون ��ا  ،ويذه ��ب باجيني
ال ��ى نف�س الغر�ض الذي تو�صل اليه �سارتر عام
 ، 1944م ��ن �أن منعنا من الفعل يجعلنا ندرك
�أتم الإدراك المدى الحقيقي لحريتنا وطبيعتها
الحق ��ة .وله ��ذا فالوب ��اء ح�س ��ب ر�أي باجين ��ي
هوفر�ص ��ة " لنتعلم من جديد م ��ا معنى الحرية
"  ،كت ��ب �سارت ��ر �أثن ��اء االحتالل الن ��ازي ":
ع�شن ��ا في كل لحظة ،حت ��ى الثمالة " ولهذا يرى
جولي ��ان �أن الخيار الذي يتخذه االن�سان ب�ش�أن
حياته ووج ��وده كان خيار ًا �أ�صي ًال �إذ اتخذ في
ظ ��ل مواجهة مبا�شرة مع الم ��وت " ومع تعمقه
بمو�ضوع ��ة الحري ��ة ي�ؤك ��د �أن الوب ��اء يعلمن ��ا
درو�س ًا ف ��ي الحرية تتجاوز نقا�ش �سارتر حول
حرية الفرد  ":ل�ست �أ�ساوي بين الحياة في ظل
االحتالل الن ��ازي  ،والحياة في ظل بالء كوفيد
 .19لك ��ن برغم االختالفات الكثيرة والمهمة،
تبق ��ى ر�سال ��ة الحرية الت ��ي بعثه ��ا �سارتر �سنة
� 1944صادقة اليوم بقدر �صدقها في زمانها.
فتجربتن ��ا الأ�سا�سية هي تجربة تقييد ،وفقدان
للحرية .لكن بالتفكي ��ر والتدبر يمكننا �أن نتبع
هذا الفهم الجديد لما تعنيه الحرية حق ًا ،ولماذا
هي مهمة ،وكيف يمكن �أن ن�ستعملها في �صياغة
م�ستقب ��ل �أف�ض ��ل .ولعلن ��ا عما قري ��ب ننظر �إلى
ال ��وراء قائلين مثلما قال �سارت ��ر :لقد �ساعدتنا
الظ ��روف ،والب�شاعات ،عل ��ى �أن نعي�ش ،دونما
ادع ��اء �أو ع ��ار زائ ��ف ،نعي� ��ش الوج ��ود القلق

الم�ستحيل المعروف بقدر الإن�سان "  ،ويالحظ
باجين ��ي �أن مفهومنا للحرية يج ��ب �أن يتغير ،
فحري ��ة الفعل دونما �إيمان باحتماالت الفعل �إن
ه ��ي �إال حرية فارغة .وهو ي ��رى �أن الفايرو�س
فت ��ح �أعيننا عل ��ى احتماالت جدي ��دة للم�ستقبل
غي ��ر التي كنا ن�ؤمن �أنها المتاحة لنا .والتحدي
هو �أن ن�ستجيب لهذه الفر�صة دون الوقوع في
طوباوي ��ة �ساذجة �أو تفكير تفا�ؤلي  ":ف�إدراكنا
لي� ��س �إيمان ��ا تب�سيطيا ب�أن قيودن ��ا �أقل مما كنا
نت�ص ��ور ،ولكن �أن قيودن ��ا الحقة لي�ست القيود
التي كنا نت�صورها " .
ونج ��د باجين ��ي �أكث ��ر تفا�ؤ ًال ف ��ي ق ��درة العالم
عل ��ى تجاوز محنة الفايرو� ��س  " :ما ينبغي �أن
نكون تعلمناه في  2020هو �أنه لوال الخدمات
ال�صحية والتنظيم الفع ��ال والقواعد ال�صارمة
ف ��ي بع�ض الأحي ��ان ،ت�صب ��ح حريتن ��ا ال�سلبية
عديم ��ة القيمة بل ومدمرة ف ��ي بع�ض الأحيان.
ودون تدخ ��ل الدولة ،كنا لنفقد قدر ًا �أكبر بكثير
م ��ن الأنف� ��س ،ون�شه ��د �ضياع وظائ ��ف وخراب
م�شاريع " .
ف ��ي ظل الإغالق العام كتب باجيني �إن الإن�سان
يعي�ش الحياة من الداخل والخارج  ،وال يوجد
�شخ� ��ص مهما كانت درجة قربه منا ي�ستطيع �أن
يدخل فيها معنا بهذا المعنى نحن " منفردون "
 ،ولك ��ن القليل هم من ي�ستطي ��ع العي�ش بمعزل
عن الآخرين  ،ولأننا واقعون في �شرك نفو�سنا
فغالب ��ا ما نتطلع للخ ��ارج ونفتح نوافذ لبع�ضنا
بع�ضا كي نتب ��ادل الخبرات ق ��در الم�ستطاع ":
نح ��ن حيوان ��ات اجتماعية عام ��ة ذات خيارات
فردية  ،قد ال نكون جُ زرا  ،لكن تظل هناك حدود
بين كل نف�س وغيرها ال يمكن تخطيها .
ه ��ل �أن �أزم ��ة كورون ��ا الت ��ي يمك ��ن �أن تقت ��ل
الإن�س ��ان �ستجعله �أكثر ق ��وة  ..يجيب جوليان
باجين ��ي متذكر ًا مقولة نيت�ش ��ه ال�شهيرة " ما ال
يقتلن ��ي يجعلن ��ي �أكثر ق ��وة  ،حيث ي ��رى �أن ال
فائ ��دة ترجى من جراء اقتبا� ��س نيت�شه من قبل
�شخ� ��ص يمر بوق ��ت ع�صيب ويتوق ��ع �أن تكون
ه ��ذه المقول ��ة عون� � ًا ل ��ه عل ��ى اجتي ��از المحنة
ويك ��ون �أكث ��ر قوة مم ��ا كان  ،فه ��ذا يتطلب قوة
�إرادة ولي�س ��ت " �إرادة نيت�ش ��ه للق ��وة " ":
االعتقاد ب�أن المح ��ن تقوينا فهم خاطئ لنيت�شه
لأن ما يق�صده ه ��و �أن الأمر راجع لنا في كيفية
تعاملن ��ا م ��ع الم�صاعب  .م ��ا ال يقتلك قد يجعلك
�أ�ضعف �إذا �سمحت له بذلك " .
بع ��د مرور ع ��ام عل ��ى انت�ش ��ار الوب ��اء يطالبنا
جولي ��ان باجيني �أن نتعل ��م �أن �ضحايا جائحة
كورونا  ،ه ��م �أكثر من مجرد �أولئ ��ك المت�أثرين
مبا�ش ��رة بالمر� ��ض .الآن يمكننا �أن ن ��رى �أنه ،
للمفارق ��ة  ،ي�شم ��ل العديد ممن ل ��م يت�أثروا بكل
�شيء.
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اقــــرأ
ال تبكي

بع ��د �أن نال ��ت ليدي �س ��الفري جائ ��زة غونكور ع ��ن روايتها (ال
تبكي) عام  2014والتي �صدرت م�ؤخرا ترجمتها العربية عن
دار املدى ،طافت �ش ��هرتها ،بو�صفها جوهرة �صغرية ت�ستحق
القراءة .تتحدث الرواية هذه عن احلرب الإ�سبانية وعن نفي
�أبويها �إىل فرن�س ��ا .وقد لعبت حال ��ة املنفى يف البدء بحياتها
ثم يف هذه الرواية دور ًا �أ�سا�س ��ي ًا� .إىل جانب ذلك ،ف�إن �إعادة
بن ��اء حياة �أمها ،ق ��د فكك رموز الذكريات ،وق ��د يكون �إحياء
ه ��ذه الرم ��وز وبنا�ؤها ب�أ�س ��لوب �أدب ��ي �أمر ًا �ص ��عب ًا ،وعليه
تراجع ��ت الكاتب ��ة خطوة �إىل الوراء ل�ت�روي عن منفى الأم
وجتربة التحرر الإ�س ��بانية .رمبا لهذا ال�س ��بب كان عنوان
روايتها "ال تبكي".

"ال�شنا�شيل" �أو�شكت على االختفاء ب�سبب احلروب

ي�����رم م���ا ت��ب�� ّق��ى م���ن م�����ش��رب��ي��ات ال���ب���ي���وت امل��و���ص��ل��ي��ة
ال����ع����راق
مّ
 متابعة /املدى
بعد �أن اختفت ال�شنا�شيل� ،أو �أو�شكت
على االختفاء ،نتيجة للحروب ،ينفذ
العراق حالي ًا م�شروع ًا لرتميم ما تبقى
من �شنا�شيل (م�شربيات) بت�صاميمها
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة امل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي ت �ع��د من
امل�ع��امل املعمارية للثقافة الإ�سالمية
الرثية ،ال�سيما يف البيوت املو�صلية،
وذل ��ك مب���س��اع��دة ال��وك��ال��ة الأم�يرك�ي��ة
ح

ول العا

لم

للتنمية الدولية ومنظمات حملية غري
حكومية.
وي�شري م�صطلح "�شنا�شيل" العراقي
�إىل واج �ه��ات خ�شبية ك�ب�يرة تت�صل
ب���ش��رف��ات امل��ب��اين ،وغ��ال �ب � ًا م��ا تكون
حمفورة بنقو�ش �إ�سالمية تقليدية.
وق� ��ال م��دي��ر م �� �ش��روع �إع � ��ادة ت��أه�ي��ل
مباين املو�صل ،خالد غ��امن" :البيوت
املو�صلية ت�شتهر ب�ك�ثرة ال�شنا�شيل
املو�صلية ،ومتتد �أعمارها �إىل 250
ع��ام� ًا ،وتكون داخ��ل املناطق القدمية
ب�ك�ثرة ،ول�ك��ن احل ��روب ال�ت��ي انهالت
عليها �أخ���ذت ج���زء ًا ك �ب�ير ًا م��ن حجم
الدمار لهذه املنازل الرتاثية".

وع �ن��دم��ا ا� �س �ت��وىل ت�ن�ظ�ي��م "داع�ش"
الإره��اب��ي على م�ساحات �شا�سعة من

وب �ل��دات وق ��رى ،بينها املو�صل التي
�أعلنها التنظيم عا�صمة للخالفة التي
�أعلنها من جانب واحد� ،إىل �أنقا�ض.
وب� �ع ��د حت ��ري ��ر امل��و���ص��ل يف 2017
اك �ت �� �ش��ف ه� ��دم ال��ع��دي��د م ��ن امل �ب��اين
التقليدية و�شنا�شيلها التاريخية.
ويقوم عمال بدرجة فنانني الآن ب�إعادة
ال ��روح لتلك امل�ب��اين وال�شنا�شيل يف
�إطار م�شروع الرتميم �أو �إعادة الت�أهيل
ملباين املو�صل.
و�أ�ضاف غامن "نحن حاولنا �أن نحافظ
على الت�صميم القدمي ،ال�شكل اخلارجي
�أرا���ض��ي ال �ع��راق يف  2014وف��ر���ض ال�ق��دمي ،ب��دون �أي��ة �إ��ض��اف��ات ،لكن مع
ح�ك�م��ه اخل��ا���ص حت��ول��ت م ��دن كثرية هذا و�ضعت ب�صمة ،ب�صمة الفنانني،

�أوبرا وينفري تروي جتربتها اخلا�صة مع اللقاح
روت الإعالمية الأمريكية� ،أوبرا
وينفري ،جتربتها اخلا�صة بعد
تلقيها اللقاح امل�ضاد لفايرو�س
"كورونا" امل�ستجد ،والتي �أكدت
�أن��ه منحها "�إح�سا�سا غامرا
بالراحة".
و�أ�شارت �أوب��را ( 67عاما)
يف مدونتها �إىل �أن��ه بعد
ح �� �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى ال �ل �ق��اح،
وال� ��ذي مل حت ��دد ا��س�م��ه،
ل�ك�ن��ه ك ��ان م��ن ج��رع�ت�ين،
�شعرت بـ"كافة الأعرا�ض
التقليدية" ال �ت��ي حت��دث
ب� �ع ��د ت� �ع ��اط ��ي اجل ��رع ��ة
الثانية.
ويف ال�ب��داي��ة كتبت لقرائها:
"�أردت ال �ب �ك��اء بعد

اجل��رع��ة الأوىل لكنني مل �أفعل
فقط من ال�شعور الغامر بالراحة،
ل�ق��د �أ��ص�ب��ت ب��ال�ت�ه��اب رئ ��وي يف
ال�ع��ام ال�سابق ،وك��ان��ت رئ�ت��اي ال
ت���زاال ح���س��ا��س�ت�ين ،ك�ن��ت خائفة
جدا من اخل�سائر التي قد يلحقها

فايرو�س (كوفيد )19-بي ،ولهذا
ال�سبب كنت �صارمة للغاية ب�ش�أن
احل�صول على التطعيم".
بعد ذل��ك ك�شفت �أوب ��را وينفري
عن تعر�ضها لـ� 3أعرا�ض جانبية
بعد تلقيها اجلرعة الثانية ،وهي

جي�سيكا �ألبا تك�شف �سبب اعتزالها الفن
ك�شفت ممثلة هوليوود الأمريكية جي�سيكا �ألبا �سبب توقفها عن التمثيل يف
الأفالم .ووفقا للنجمة ،فقد قررت �أن تعتني ب�صحتها .وقالت�" ،أريد �أن �أق�ضي
وقتا �أكرب مع �أطفايل� .صحتي مهمة ...لأنه من ال�صعب حقا �أن تكون �سعيدا
عندما ال تكون ب�صحة جيدة" .و�أو�ضحت �ألبا� ،أنها بد�أت تعاين من امل�شاكل
ال�صحية منذ الطفولة .وخ�ضعت خلم�س عمليات جراحية ،حتى �سن احلادية
ع�شرة .وتابعت �ألبا" ،كانت والدتي م�صابة بال�سرطان يف �سن مبكرة للغاية،
عندما كانت تبلغ من العمر  20عاما تقريبا .ولقد ن�ش�أت و�أنا م�صابة مبر�ض
مزمن .و�أع��اين من ح�سا�سية مزمنة وكنت �أدخ��ل امل�ست�شفى ب�شكل متكرر
عندما كنت طفلة" .و�أ�ضافت املمثلة � ً
أي�ضا �إنها بعد الوالدة �أرادت �أن تفعل
"�شيئا له معنى �أكرب" .حيث �أطلقت عالمتها التجارية اخلا�صة" يف منتجات
الأطفال الع�ضوية اخلالية من املواد الكيميائية".

� سما الأمري
الفنان ��ة الت�شكيلي ��ة ال�شاب ��ة التي رحلت
عن عاملن ��ا قبل ا�سابيع نظم ��ت لها دائرة
الفنون العامة ،معر�ضا ا�ستذكاريا ،على
قاعات مركز بغداد للفنون� .ضم املعر�ض
ثالث�ي�ن لوح ��ة ،وثالثا وع�شري ��ن �شهادة
تقديري ��ة ،حام�ل�ا عن ��وان " َل� � ِّو ْن جرحَ ك
و�صي ��ة �سم ��ا الأم�ي�ر .و�سم ��ا االم�ي�ر..
ر�سام ��ة ونا�شط ��ة ول ��دت يف �آب ،2003
وتوفيت يف كان ��ون االول  ،2020بد�أت

خاص جداً ...

 يا�سني الن�صري
الناق ��د والباحث اجتمع م ��ع منرب العقل
التابع الحتاد االدباء والكتاب يف العراق
للت ��داول بخ�صو� ��ص مقرتح ��ه املتع ّل ��ق
باالنرثوبولوجي ��ا الرافديني ��ة� ،إذ جرى
احلديث ع ��ن ال�سعي لتفعيل هذا املقرتح
ليج ��د �صداه �ضمن جدول �أعمال االحتاد
واملن�ب�ر يف املنهاج الثق ��ايف املقبل .هذا
ويذك ��ر �أن من�ب�ر العقل يف احت ��اد �أدباء
الع ��راق ،ا�ستقبل قبل �أيام كتابه املعنون
(امل�ل�اذ الثقايف� /إع ��ادة �إنت ��اج وجودنا
فل�سفي ًا وديني ًا و�سيا�سي ًا).

 حنني البكري
القا�ص ��ة ال�شاب ��ة �ص ��درت له ��ا ع ��ن دار
قنادي ��ل جمموع ��ة ن�صو� ��ص بعن ��وان
"ه ��ل حتلم الع�صافري اي�ضا" ،والكاتبة
�سب ��ق له ��ا ان �شارك ��ت يف العدي ��د م ��ن
الفعاليات الثقافية ،كما ن�شرت جمموعة
م ��ن الق�صائد يف عدد م ��ن ال�صحف ،كما
ترجم ��ت ع ��ددا م ��ن الق�صائد م ��ن االدب
االنكليزي.

�سرقة بيون�سيه للمرة الثانية..
احلمى ،وبح�سب مراكز ال�سيطرة
على الأمرا�ض والوقاية منها ،ف�إن
احلمى هي "عالمة طبيعية على �أن
اجل�سم يبني احلماية".
�أم��ا العر�ض الثاين ال��ذي �شعرت
ب��ه ب�ع��د اجل��رع��ة ال�ث��ان�ي��ة فكانت
الق�شعريرة ،ووفقا ملركز ال�سيطرة
ع�ل��ى الأم ��را� ��ض وال��وق��اي��ة ،ف ��إن
ال���ش�ع��ور بالق�شعريرة ه��و �أح��د
الآث� ��ار اجل��ان�ب�ي��ة الأك�ث�ر �شيوعا
التي يعاين منها الأ�شخا�ص بعد
تلقي التطعيم.
و�إىل جانب احلمى والق�شعريرة،
كتبت �أوب��را وينفري �أنها �شعرت
�أي �� �ض��ا ب��اخل��م��ول ،وه� ��و م ��درج
ك ��أث��ر ج��ان�ب��ي ��ش��ائ��ع �آخ ��ر للقاح
"كورونا".

ك�شفت تقارير �إعالمية ،عن تعر�ض النجمة العاملية بيون�سيه،
لعملية �سرقة للمرة الثانية لها ،يف ال�شهر احل��ايل ،حيث �سرقت
ث�لاث��ة وح ��دات تخزين خا�صة بها بداخلها حقائب ي��د فاخرة
وف�ساتني.
ووفق ًا لتقرير ن�شرته �صحيفة الديلي ميل الربيطانية ،ف�إن النجمة
�صاحبة ال�ـ  39ع��ام� ًا ،تعر�ضت خ�لال الأ�سابيع الأخ�ي�رة ل�سرقة
حمتويات بقيمة مليون دوالر تقريب ًا �أي ما يعادل � 725ألف جنية
�إ�سرتليني ،ومن الأ�شياء الثمينة التي فقدتها بيون�سيه ،جاءت
حقائب يد وف�ساتني من ماركات عاملية.
ومل تكن تلك هي املرة الأوىل التى تتعر�ض فيها بيون�سيه لل�سرقة،
وبح�سب التقرير ،ف�إن الل�صو�ص عادوا للمرة الثانية بعد حوايل
ثالثة �أ�سابيع ل�سرقة بع�ض املحتويات الأخ ��رى بعد �سرقتهم
الأوىل ،دون �أن يتم ت�أكيد �أن نف�س الل�صو�ص هم من نفذوا عمليتي
ال�سرقة.
وكانت بيون�سيه ،قد ح�صدت منذ �أي��ام يف احلفل ال �ـ 28لتوزيع
جوائز جرامي انت�صارا جديدا لها ،حيث �أ�صبحت امل��ر�أة الأكرث
ح�صدا للجوائز يف تاريخ اجلوائز.

اعرتاف بوتن "امل�ؤمل" :ح�صاين خانني
يف ت�صريح مثري ون���ادر ،اع�ترف
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن
�أنه �سقط من فوق ظهر ح�صان يف
�إحدى جوالته الريا�ضية .ويحر�ص
بوتن ( 68عاما) على تقدمي نف�سه
يف ���ص��ورة ال��ري��ا���ض��ي ،وك��ث�يرا ما
ي��ظ��ه��ر مم��ت��ط��ي��ا ظ��ه��ر ج����واد وه��و
عاري ال�صدر� ،أو ميار�س ريا�ضات
�أخرى مثل هوكي اجلليد.
بل �إن احلاكم املخ�ضرم ظهر كثريا
يف م�شاهد ال تخلو من اخلطر ،بني
الغط�س يف م��ي��اه درج���ة حرارتها
حت��ت ال�صفر ،وقهر مناف�سني يف
لعبة اجل����ودو ،و�إط��ل�اق من��ور يف

الغابة ،وال�سباحة يف نهر.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة "تا�س" ع��ن بوتن
ق��ول��ه" :يف �إح����دى امل����رات ك��ان��وا
ي��ل��ت��ق��ط��ون يل ����ص���ورا ،وك��ن��ت يف
ت��دري��ب ،وح��دث �أن توقف اجل��واد
فج�أة �أم��ام حاجز وانقلبت .حرفيا
انقلبت".
ومل يذكر متى حدث ذلك ،لكنه ذكر
�أن���ه �سقط "ب�شكل م��ري��ح متاما"،
و�أن���ه طلب م��ن امل�صور االحتفاظ
باللقطة.
وقال بوتن(" :كانت) املرة الأوىل
ال��ت��ي �أ���س��م��ع ه���ذه الإج���اب���ة م��ن��ه:
�س�أحموها على الفور".

رم�ضان يعج بالأعمال الدرامية املحلية..

عامر م�ؤيد

الر�سم بعم ��ر � 3سنوات ،وتلقت تعليمها
وثقافته ��ا يف البيت ،وحظي ��ت باهتمام
و�سائل الإع�ل�ام ،التي �أطلقت عليها لقب
"�صانع ��ة االم ��ل" ومثل ��ت الع ��راق يف
م�سابقات وفعاليات دولية.

لأن ال�ع��ام�ل�ين ك�ل�ه��م ..ان��ا���س فنانون
ت�شكيليون لهم ب��اع يف ه��ذا املجال".
ون �ف��ذ امل �� �ش��روع ح �ت��ى الآن عمليات
ترميم لـ� 10شرفات مت�صلة ب�شنا�شيل،
وي �� �س �ت �ه��دف ت��رم �ي��م م��زي��د م �ن �ه��ا يف
امل�ستقبل.
وع�ّب�رّ ف�ل�اح ح���س��ن ،وه��و م��ن �سكان
املو�صل ،عن �سعادته مب�شروع الرتميم
قائ ًال لتلفزيون رويرتز" :فرحنا،كثريا
بهذا العمل ،مل��اذا؟� .صارت مل�سة ،مل�سة
بها املو�صل ،خا�صة املنطقة القدمية
التي هي لها نكهتها� ،صارت فيها ،وهذا
من احل�ضارة ،يعني ح�ضارة ولو هي
تاريخ ما�ضي لكن هذه ح�ضارتنا".

على ال�صفحة الأوىل من معظم
�صحف العامل خالل الأيام
املا�ضية ،ن�شرت �صورة لل�سيدة
�سامية ُ�صلُحو ح�سن والتي
يطلق عليها يف بالدها لقب "ماما
�سامية" وهي تتوىل رئا�سة
اجلمهورية يف تنزانيا ..و�أمتنى
عليك عزيزي القارئ �أن تعرف
�أن ال�سيدة �سامية امر�أة م�سلمة
وحمجبة �ستقود بلد ًا �أكرثيته
ينتمون للديانة امل�سيحية  ،قالت
عندما مت اختيارها قبل �سنوات
ملن�صب نائب الرئي�س  ":من
املمكن جد ًا �أن تتوىل امر�أة �إدارة
هذه البالد ،فل َم ال؟! وقد جنح
ذلك يف �أماكن �أخرى� .إذا كان
مبقدور امر�أة مثلي �أن تتوىل
من�صب نائب الرئي�س ،فما الذي
مينع غريي من تويل من�صب
الرئي�س .
يف تنزانيا هناك من ي�سعى
لرت�سيخ الت�سامح مبفهومها
الوا�سع من خالل خطوات
�أبرزها� :أو ًال احرتام املواطن
للم�س�ؤول ،ثاني ًا حماية حقوق
االقليات وال�سماح لهم بتويل
اعلى املنا�صب  ،ثالث ًا �أن تكون
الكفاءة هي املعيار الأول يف
�إدارة م�ؤ�س�سات الدولة ..رابع ًا،
وهذا هو املهم� ،أن الدولة وقيمها
�أهم و�أغلى من االنتماءات
احلزبية والطائفية والدينية.
تعلمنا جتارب ال�شعوب احليّة
�أن �أول �شروط حتمل امل�س�ؤولية
هي النزاهة ،ال اجل�شع .و�أهم
�أحكامها الرتفع ال اال�ستعالء،
النزاهة فعل �إميان بالوطن
والإن�سان ،لي�س لها مقربون
وحا�شية يف�سرون ويجتهدون
ليحولوا احلقائق �إىل �أباطيل،
وهي تبقى �صفة ملن يحافظ
عليها كفر�ض وواجب ،ال كدعاية
انتخابية ..النزاهة ال تقبل
اال�ستثناءات وال اخلط�أ� .إنها
�شيء مطلق .ال يكون املرء �شبه
نزيه� ،أو ن�صف نزيه� .إما �أنه
رجل نزيه و�إما مثل �سواه ممن
ي�ؤمنون ب�أن املن�صب � ٌ
�شرعي
إرث
ّ
نورثه للذين من بعدنا.
وقبل �أن نبحث عن معاين
للنزاهة والكفاءة يف القوامي�س،
علينا �أن نعرف �أن ال�شعارات،
ال تخلق حكام ًا نزيهني ..لقد
تدرب هذا ال�شعب امل�سكني على
تلقي ما يُرمى �إليه من خطب
وبيانات عن التطور واالزدهار،
وكفاءة امل�س�ؤولني ومثابرتهم..
ووجدنا من يكتب معلقات يف
مديح وورع وتقوى حكامنا
وتوا�ضعهم ،و�أنهم ي�ؤدون
الطقو�س وال�شرائع ..ولكننا مل
جند �أحد ًا منهم ي�ؤمن بكفاءة
الذي يختلف معه �سيا�سي ًا
وعقائدي ًا.
يف بالدنا التي ال متلك من
الدميقراطية �إال ق�شورها ،يحتاج
الأمر �إىل قادة ي�ؤمنون بالكفاءة
والنزاهة قو ًال وفع ًال ،فيلهمون
النا�س هذه املعاين حتى ت�ستقر
يف املجتمع ،قادة ميلكون
موهبة التوا�صل مع اجلميع،
ي�ؤمنون بالآخر حتى لو اختلف
معهم ،يديرون االختالفات دون
تكفري وتخوين ،ال ينغلقون يف
�أحزابهم وجماعاتهم و�أقاربهم،
وال يختزلون الوطن واملواطنني
يف املقربني منهم
والآن هل ميكن �أن ا�س�أل بعد
 18عاما من الدميقراطية  :هل
ن�سمح المر�أة ان تتوىل من�صب
رئي�س اجلمهورية او رئي�س
الوزراء  ،او جتل�س على كر�سي
حممد احللبو�سي  ،وال ت�س�ألني
ماذا لو كانت هذه املر�أة م�سيحية
او �صابئية او ايزيدية ؟

ينتظر امل�شاهد العراقي عددا كبريا من االعمال
الدرامية املحلية مقارنة مبا انتج يف ال�سنوات
ال�سابقة .واع�ل�ن��ت الكثري م��ن ال�ق�ن��وات عن
اعمالها الدرامية التي �ستبث يف �شهر رم�ضان
املقبل ،ومب�شاركة اغلب جنوم الفن العراقي.
بع�ض الفنانني ف�ضلوا اال�ستمرار بالأعمال
الرم�ضانية ال�سابقة وال�ت��ي انتجت اج��زاء
جديدة منها بعد النجاح الذي حققته �سابقا.
يف اجلانب الكوميدي ف��ان م�سل�سل حام�ض
حلو ،بطولة اح�سان دع��دو���ش و�آالء ح�سني
م�ستمر لعام �آخر يف ال�شا�شة الرم�ضانية ومت
االع�لان عنه حيث تن�ضم له الفنانة �آالء جنم
ف�ضال عن جنومه ال�سابقني علي جابر وفوزية
ح�سن وعلي املالك.
اي�ضا ف��ان ال�ف�ن��ان اي��اد را��ض��ي ق��د اع�ل��ن عن

الطقس

انتاج جزء جديد من كمامات وطن ،امل�سل�سل
الذي حقق جناحا وا�سعا ال�سيما بعد احللقة
االخ�يرة له والتي حتدثت عن االحتجاجات.
ويف ب��ادرة طيبة فقد وج��ه را�ضي من خالل
�صفحته على الفي�سبوك ر��س��ال��ة اىل جميع
امل�شاركني يف درام��ا هذا العام قائال "فرحت
ج ��دا وان���ا ا� �ش��اه��د ه ��ذا ال �ع��دد م��ن االع �م��ال
التلفزيونية العراقية التي �ستقدم يف �شهر
رم�ضان امل�ب��ارك قيا�سا مبا انتج بال�سنوات
ال�سابقة" .وا� �ض��اف ان "هذا ال�ع��دد الكثري
ن�سبي ًا حتم ًا �سي�ش ّغل اع��داد ًا اكرث من الفنيني
والفنانني وهذا مفرح وهذا الكم حتم ًا �سيولد
نوعا من املناف�سة ال�شريفة".
وا��ش��ار اىل ان��ه ف��رح ب��ر�ؤي��ة الفنانني الكبار
مقداد عبد الر�ضا ،هند كامل ،ريا�ض �شهيد
ف�ضال ع��ن ع��ودة الفنانني با�سم ق�ه��ار ،ع��ادل
عبا�س ،غالب ج��واد ،مهند ه��ادي للعمل مرة

اخرى" .ويف االعمال االخ��رى فان م�سل�سل
"الهروب" من كتابة عالء الفار�س �سيناق�ش
ف�ترة دخ��ول تنظيم داع����ش و�سيطرته على
بع�ض املناطق حيث �شكل االع�لان عنه رغبة

كبرية مل�شاهدته حيث العمل من متثيل مقداد
عبد الر�ضا واينا�س طالب ومهند هادي..
ومثلما ه��و م �ع��روف ف��ان املجتمع العراقي
ي�ع��اين ق�ضايا جمتمعية م��رب�ك��ة ،ول ��ذا ف��ان
اعماال درام�ي��ة �ستناق�ش ذل��ك حيث اعلن عن
انتاج جزء جديد من م�سل�سل بنج عام للم�ؤلف
�أح�م��د وحيد واخ ��راج علي اف�ضل م��ع ثالثة
خم��رج�ين ج��دد ل� ��ؤي ف��ا��ض��ل وح�ي��د ال�شامي
وم�صطفى كرمي.
كما ان النجمة هند نزار �ستكون بطلة مل�سل�سل
طيبة الذي يتحدث عن امل�شاكل التي تعانيها
امل��ر�أة يف ظ��ل �سطوة الفقر وغ�ي��اب حقوقها
امل�شروعة وي�شاركها اي�ضا ال�ف�ن��ان ريا�ض
�شهيد و�صبا ابراهيم وح�سني عجاج و�آ�سيا
ك�م��ال .فكرة االحتجاج العراقي وم��ا جرى
يف احتجاجات ت�شرين م��ن قتل واغتياالت
مل ت�غ��ب ح�ي��ث ان�ت��ج ع�م��ل م��ن اخ ��راج ح�سن

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأح ��د) �أن درج ��ات احلرارة �سرتتف ��ع معدالتها عن يوم ام� ��س ،وان اجلو
�سيكون غائما م�صحوبا بامطار يف بع�ض مناطق البالد.

ح���س�ن��ي وك �ت��اب��ة م���ص�ط�ف��ى ال��رك��اب��ي حتت
عنوان "العدليني" اذ �سيعر�ض م�سرية رموز
احتجاجية غيبتها القنابل امل�سيلة للدموع
والطلقة اخل��ارج��ة م��ن ف��وه��ة م�سد�س كامت
ال�صوت.
وبالعودة اىل حقبة ال�سبعينيات فان الفنان
با�سم الطيب والفنانة �آالء جن��م يت�شاركان
يف م�سل�سل "جوري" ال��ذي ي��دور يف فرتة
ال�سبعينيات يف اطار درامي بولي�سي.
فيما ع��اد النجم غالب ج��واد م��رة اخ��رى اىل
ال��واج�ه��ة م��ن خ�لال بطولة م�سل�سل بروانة
ال��ذي يتحدث عن املعارك �ضد تنظيم داع�ش
كما ان له م�شاركات يف اعمال درامية اخرى.
كما ان ه�ن��اك اع�م��اال درام �ي��ة اخ��رى ناق�شت
ق�ضايا عديدة يف املجتمع منها احل��رب على
االرهاب واي�ضا مو�ضوعة الفقر وكيفية بناء
النف�س.
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