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الحلبو�سي رئي�س ًا  ..والزاملي و�شاخوان نائبين له

البرلمان الجديد يفتتح جل�سته الأولى بـ"�أك�شن �سيا�سي"
 م���راق���ب���ون :ب���داي���ة غ��ي��ر م��وف��ق��ة ل��م��ج��ل�����س ال��ن��واب  الإط��ار التن�سيق��ي :نرف���ض االعت��راف بنتائ��ج الجل�س��ة

 بغداد  /المدى
واعت�ب�ر معلقون ك�ث�ر يف مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي� ،أن جمل� ��س الن ��واب ابت ��د�أ
جل�س ��ة مث�ي�رة ومليئ ��ة بالـ"�أك�ش ��ن دورت ��ه اجلدي ��دة ب�ش ��كل "غ�ي�ر موف ��ق"،
ال�سيا�س ��ي" ،افتت ��ح فيه ��ا جمل� ��س النواب مت�سائل�ي�ن عم ��ا حتمل ��ه ال�سن ��وات الأربع
دورت ��ه اجلدي ��دة اخلام�س ��ة ،بع ��د نحو  3املقبلة من �أزمات �سيا�سية.
�أ�ش ��هر م ��ن االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية ،التي
ا�ستعرا�ضات �سيا�سية
قاطعه ��ا �أك�ث�ر م ��ن  % 75م ��ن الناخب�ي�ن
و�شه ��دت ال�ساع ��ات الأوىل ملا قب ��ل انعقاد
العراقيني.
وانته ��ت اجلل�س ��ة ال�صاخب ��ة ،بانتخ ��اب اجلل�س ��ة ،ا�ستعرا�ض ��ات �سيا�سي ��ة مثرية،
هيئ ��ة رئا�سة جمل� ��س الن ��واب ،حيث اعيد حي ��ث ح�ض ��ر ن ��واب الكتل ��ة ال�صدرية �إىل
انتخاب حمم ��د احللبو�سي رئي�سا للربملان مبن ��ى املجل� ��س وه ��م يرت ��دون "الكف ��ن"،
ل ��دورة ثانية ،كم ��ا انتخب حاك ��م الزاملي بينما �سار موكب م ��ن الـ"تكتك" من �ساحة
نائب� � ًا �أول لرئي�س املجل� ��س ،وكان من�صب التحري ��ر �إىل مبن ��ى الربمل ��ان وه ��و ينق ��ل
النائب الثاين لرئي� ��س املجل�س من ن�صيب نواب كتلة "من �أجل ال�شعب" التي تت�ضمن
حركة امتداد وحزب اجليل اجلديد.
�شاخوان عبدالله.

كما �شه ��دت تلك ال�ساعات ،لقاءات �سيا�سية
ومفاو�ض ��ات مكثف ��ة داخل مبن ��ى الربملان
لرتتيب �أوراق التحالفات.
وكان مق ��رر ًا �أن تنطل ��ق اجلل�س ��ة عن ��د
ال�ساع ��ة  11بالتوقي ��ت املحل ��ي لك ��ن ت�أخر
عقده ��ا لب�ضع �ساع ��ات ،ب�سب ��ب اخلالفات
ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن الق ��وى ال�شيعي ��ة الأبرز،
التي ��ار ال�صدري م ��ن جهة ،وق ��وى الإطار
التن�سيقي من جهة �أخرى.
ومدفوع� � ًا بحيازت ��ه عل ��ى الع ��دد الأك�ب�ر
م ��ن املقاع ��د ( 73مقع ��د ًا من �أ�ص ��ل ،)329
كرر ال�ص ��در م ��رار ًا �إ�صراره عل ��ى ت�شكيل
"حكوم ��ة �أغلبية" ما �سي�ش ّكل انقطاع ًا مع
التقلي ��د ال�سيا�سي الذي يق�ض ��ي بالتوافق
بني الأطراف ال�شيعية الكربى.

اتهامات تالحق العائدين بم�ساعدة ونقل "الدواع�ش"

 130عائلة من "الهول" عادت �إلى الرمادي
وتكريت "دون حرا�سة"
 بغداد /تميم الح�سن
يتو�سع قلق ال�س ��كان وامل�س�ؤولون من النازحني العراقيني
الوافدي ��ن م ��ن خارج احل ��دود ،حي ��ث انت�شر ب�ش ��كل "غري
معل ��ن" ن ��زالء خمي ��م "اله ��ول ال�س ��وري" ،بع ��د اي ��ام م ��ن
و�صولهم اىل جنوب املو�صل.
ويخط ��ط العراق جللب كل مواطنيه املتواجدين يف املخيم
والذي ��ن ت�صل اعدادهم اىل الـ 30الف نازح ،فيما نقل خالل
الثمانية ا�شهر االخرية  %10فقط ومت و�ضعهم يف القيارة
جنوبي نينوى.
وتزام ��ن ت�صاع ��د هجم ��ات "داع� ��ش" يف البالد م ��ع عودة
النازحني م ��ن املخيم قرب احلدود ال�سوري ��ة ،والذي تدور
حوله ق�ص�ص مرعبة عن الت�شدد ووجود �آالف "الدواع�ش".
ويف ال�شهري ��ن املا�ضيني� ،شن التنظي ��م هجمات نوعية يف
املناطق الفا�صلة بني حدود احلكومتني االحتادية واالقليم،
وت�سبب مبقتل وا�صابة نحو  50مدين وع�سكري.

وخ�ل�ال حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ا�ستطاع ��ت وزارة
الهج ��رة اغ�ل�اق  50خميما للنازح�ي�ن ،فيم ��ا كان "داع�ش"
ق ��د ت�سب ��ب بتهج�ي�ر نح ��و  6مالي�ي�ن عراقي ،وو�ص ��ل عدد
املخيمات يف  2017اىل  120خميما داخل البالد.
ودفعت �سيط ��رة "داع�ش" على مدن �شمايل وغربي العراق
اىل ه ��روب ع ��دد م ��ن العراقي�ي�ن اىل اجلان ��ب ال�س ��وري،
حي ��ث �سكن ��وا هن ��اك يف خميم ��ات تديره ��ا ق ��وات �سوريا
الدميقراطي ��ة املدعوم ��ة من الوالي ��ات املتح ��دة واملعروفة
با�سم "ق�سد".
وبح�س ��ب م�صادر يف نينوى حتدثت لـ(املدى) ،فان العراق
نق ��ل حت ��ى اول ام�س “نحو  600عائل ��ة اىل خميم اجلدعة
يف جنوب املو�صل”.
واختارت بغداد ناحية القيارة بني  4مواقع مقرتحة ليكون
مرك ��زا للعائدين من املخيم ،يف وقت اليوجد فيه ت�أكيد بان
النزالء اجلدد �سيكونون عراقيني فعال.

"�أك�شن �سيا�سي"

بع ��د ح�ض ��ور الن ��واب �إىل قاع ��ة املجل�س،
وتردي ��د الق�س ��م الد�ست ��وري� ،أم ��ام رئي�س
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،قدم حتالف الإطار
التن�سيقي قائمة ت�ضم  88توقيع ًا العتباره
الكتل ��ة الأكرب املكلف ��ة بت�شكي ��ل احلكومة.
لك ��ن ن ��واب الكتل ��ة ال�صدري ��ة ،اقتحم ��وا
من�ص ��ة رئا�س ��ة املجل�س ملنع رئي� ��س ال�سن
(حمم ��ود امل�شه ��داين) م ��ن �إع�ل�ان الكتل ��ة
الأكرب.
وبع ��د م�شاج ��رات وا�شتب ��اكات بالأي ��دي،
تعر� ��ض امل�شهداين �إىل وعك ��ة �صحية نقل
على �إثرها �إىل امل�شفى.
اعرتا� ��ض نواب الكتل ��ة ال�صدرية ،رغم �أنه
كان عنيف ًا للغاية� ،سببه حجة د�ستورية ،ال

تخول رئي�س ال�سن �إعالن الكتلة الربملانية
الأكرب املكلفة بت�شكيل احلكومة.
ولأكرث م ��ن �ساعة ،خل ��ت من�ص ��ة الرئا�سة
من رئي�س ال�سن ،حيث اعتذر رئي�س ال�سن
البدي ��ل عام ��ر الفاي ��ز عن ت ��ويل م�س�ؤولية
�إدارة اجلل�س ��ة ،بينم ��ا واف ��ق رئي�س ال�سن
الثالث خال ��د الدراجي على �إدارة اجلل�سة،
التي ان�سحب منها نواب االطار التن�سيقي.
انتخابات هيئة الرئا�سة

وتناف� ��س عل ��ى ت ��ويل من�ص ��ب رئي� ��س
الربمل ��ان ،كل م ��ن حمم ��د احللبو�س ��ي
بداية غير موفقة!
وحمم ��ود امل�شه ��داين ،حي ��ث ح�ص ��ل
الأول عل ��ى � 200ص ��وت والث ��اين وان�شغ ��ل العراقيون ي ��وم �أم� ��س ،بوقائع
عل ��ى � 14ص ��وت فق ��ط ،م ��ن ا�ص ��ل  288جل�س ��ة الربمل ��ان ،الت ��ي كان له ��ا الن�صي ��ب

ت����راج����ع خ���ط���ي���ر ف����ي االل������ت������زام ب��������الإج��������راءات ال���وق���ائ���ي���ة

ال�صح��ة :ق��رارات حكومي��ة مرتقب��ة للتعام��ل م��ع متح��ور "�أوميك��رون"
 بغداد /فرا�س عدنان

تعتزم جلنة ال�صح ��ة وال�سالمة الوطنية
عقد اجتماع قريب التخاذ قرارات تتعلق
باملوق ��ف الوبائ ��ي بالتزام ��ن م ��ع زيادة
الإ�صاب ��ات بفايرو�س كورون ��ا وو�صول
متحور �أوميكرون يف البالد.
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وق ��ت تتح ��دث وزارة

 التفا�صيل �ص3

ال�صح ��ة ع ��ن تراجع وا�ض ��ح يف االلتزام
باالج ��راءات الوقائي ��ة ،وو�صف ��ت
ب� ��أن ارت ��داء الكمام ��ات �أ�صب ��ح حال ��ة
ن ��ادرة وكذل ��ك احل ��ال بالن�سب ��ة للتباع ��د
االجتماعي.
�أما خ�ب�راء ال�صح ��ة العامة ،ف�أنه ��م ر�أوا
�أن املتح ��ور اجلديد يحم ��ل �أعرا�ضا اقل،
لكن ��ه �سريع االنت�ش ��ار ،وذهبوا على عدم

يا�سين طه حافظ يكتب:

لنبدي ر�أي ًا عن الديمقراطية والمارك�سية
رعد العراقي يكتب:

�أي���������������ن ب�����ت�����روف�����ي�����ت�����������ش؟

�إمكانية التوقع مبوعد لنهاية الفايرو�س.
وكان الع ��راق ق ��د �أعل ��ن ت�سجي ��ل خم�س
�إ�صاب ��ات مبتح ��ور �أوميك ��رون يف اقليم
كرد�ست ��ان ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ح ��االت �أخرى يف
بغداد لدبلوما�سيني �أجانب.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صح ��ة
�سي ��ف الب ��در� ،إن "ال ��وزارة �أع ��دت كل
امكانيته ��ا للتعام ��ل م ��ع �أي ط ��ارئ ق ��د
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 خا�ص /المدى
يعاين النازحون يف خميمات حمافظة
ده ��وك ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان م ��ن قل ��ة
اخلدمات وعدم توف ��ر النفط الأبي�ض
م ��ن قب ��ل احلكومة واملنظم ��ات� ،سيما
وان درج ��ة احلرارة يف ه ��ذه املناطق
تنخف�ض بع� ��ض الأحيان لتكون حتت
ال�صفر.
ويعي� ��ش النازحون م ��ن �سنجار للعام
الثام ��ن يف هذه املخيمات و�سط غياب
اخلدم ��ات الرئي�سي ��ة ومعان ��اة طالت
منذ بداية النزوح.
وق ��ال النازح خ�ي�ري م ��راد لـ(املدى)،
ان "و�ضعن ��ا غ�ي�ر جي ��د واخلدم ��ات
املطلوب ��ة غ�ي�ر متوف ��رة ،ونح ��ن يف

كم ��ا كان ��ت يف �أع ��وام  ٢٠١٤و حل ��د
."٢٠١٨
وا�ضاف ��ت يف حديثه ��ا لـ(امل ��دى) ،ان
"النازح�ي�ن يحتاج ��ون �إىل دورات
نف�سي ��ة خا�ص ��ة الناجي ��ات لأنه ��ن
عان�ي�ن كثري ًا ح�ي�ن اختطافهن من قبل
�إرهابيي داع� ��ش و يجب العمل ب�شكل
�أف�ضل على هذا امللف".
من جانبه �أو�ضح كاروان زكي م�س�ؤول
اع�ل�ام مديري ��ة الهج ��رة واملهجرين و
ا�ستجاب ��ة الأزم ��ات التابع ��ة حلكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان يف حمافظ ��ة دهوك،
�أن "املديري ��ة عل ��ى عل ��م مب ��ا يعاني ��ه
و يحتاج ��ه النازح ��ون يف املخيم ��ات
ولك ��ن لي� ��س ب�إمكانها توف�ي�ر كل هذه
االحتياج ��ات واحلكوم ��ة العراقي ��ة

مق�ص ��رة بحقه ��م لأنه ��م م ��ن ي�شرفون
على ه ��ذا امللف يف الب�ل�اد وهذا الثقل
كبري على حكومة الإقليم".
وتابع زك ��ي يف حديثه لـ(املدى)" ،هم
بدوره ��م �أر�سل ��وا اخلط ��ة ال�شامل ��ة
لتوف�ي�ر احتياج ��ات النازح�ي�ن يف
املخيم ��ات منذ �أكرث م ��ن �شهرين ولكن
حلد الآن مل يتم الرد عليها".
و�أ�ض ��اف ،انه "منذ بداي ��ة نزوح هذه
الأه ��ايل وجميئهم �إىل حمافظة دهوك
قدم ��ت حكومة الإقليم م ��ا عليها ولكن
ه ��ذا الأم ��ر ف ��وق �إمكاني ��ات حكومتنا
وعل ��ى املجتم ��ع ال ��دويل واحلكوم ��ة
العراقية م�ساعدتنا بهذا الأمر لتجاوز
هذه الأزمة".
ه ��ذا وبالرغ ��م م ��ن حتري ��ر ق�ض ��اء

يح�صل عل ��ى املت�سوى الوبائي بالتزامن
م ��ع الت�صاع ��د يف اال�صاب ��ات بفايرو�س
كورونا الذي ي�شهده العراق منذ �أيام".
وتابع الب ��در� ،أن "اجتماع ��ا قريبا للجنة
ال�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة �س ��وف
ينعق ��د ويتخ ��ذ قرارته وف ��ق امل�ستجدات
الوبائية".
 التفا�صيل �ص2

خمت�صون دعوا �إىل و�ضع �سرتاتيجية وا�ضحة للإدارة

�شح المياه يدفع العراق
لإر�سال وفد �إلى تركيا لتحديد
ح�صته ال�سنوية
 خا�ص /المدى

�أهالي �سنجار� ..أعوام من النزوح والفرار هرب ًا من الجحيم والدمار
مناطق ت�شه ��د �أق�صى درجات احلرارة
ولك ��ن مل يتم حل ��د الآن توزي ��ع النفط
الأبي� ��ض ولي� ��س ب�إم ��كان �أغلبيتن ��ا
�شراءه ��ا" ،مو�ضح� � ًا �أن "احلكوم ��ة
مق�ص ��رة بح ��ق ه ��ذه الفئ ��ة كونها من
�أك�ث�ر املت�ضرري ��ن من احل ��رب ويجب
على اجلهات املعنية مراعاة ذلك".
بدوره ��ا ا�ش ��ارت النا�شط ��ة �إينا� ��س
خ�ي�ري اىل ،ان "معان ��اة النازح�ي�ن ال
تقت�ص ��ر على امل ��واد الإغاثية وتوزيع
م ��ادة النف ��ط الأبي� ��ض ب ��ل بع ��د �أكرث
م ��ن عام�ي�ن مل يت ��م تبدي ��ل اي خيم ��ة
للنازح�ي�ن وهذا يدل عل ��ى �إهمالهم من
قبل احلكوم ��ة" ،وبح�س ��ب �إينا�س �أن
"�أغل ��ب املنظمات ان�سحب ��ت من هذه
املخيمات ومل يك ��ن م�ستوى اخلدمات

نائب ��ا ا�ستم ��روا يف ح�ض ��ور اجلل�س ��ة.
كم ��ا تناف� ��س عل ��ى من�ص ��ب النائ ��ب الأول
لرئي� ��س الربملان كل من حاك ��م الزاملي عن
الكتل ��ة ال�صدري ��ة ،والنائ ��ب حمي ��د عبا�س
ال�شب�ل�اوي ع ��ن حركة امت ��داد ،حي ��ث فاز
الزاملي ب�أغلبية الأ�صوات.
وتناف� ��س عل ��ى من�ص ��ب النائ ��ب الث ��اين
لرئي� ��س املجل�س كال من �شاخ ��وان عبدالله
ع ��ن احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
و�س ��روة عب ��د الواح ��د ع ��ن ح ��زب اجليل
اجلديد ،حيث فاز االول باملن�صب.

الأك�ب�ر من تعليق ��ات املدونني عل ��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي.
واعت�ب�ر املدون ��ون �أن ما �شهدت ��ه اجلل�سة
من �أح ��داث و�صراعات ،ي�ش ��كل بداية غري
موفق ��ة ملجل�س الن ��واب اجلدي ��د ،وي�ؤ�شر
على عمق االزمة ال�سيا�سية ،وما �سرتافقها
من تداعيات خالل ال�سنوات الأربع املقبلة.
ويف �سياق مت�صل ،اعلن االطار التن�سيقي
يف بيان له ،رف�ضه لنتائج اجلل�سة االوىل
للربملان ،عادا اياها غري د�ستورية.
وا�ستند االطار يف موقفه اىل ت�صريحات
اطلقها رئي�س ال�سن حممود امل�شهداين
قال فيها �إنه قبل مغادرته موقعه اعلن عن
رفع اجلل�سة ،و�أنه ال يحق لأحد �إعادة عقد
اجلل�سة �سواه ،قائ ًال �إنه "�أمر دبر بليل".

�سنج ��ار وجمي ��ع املناط ��ق التابع ��ة
ملحافظ ��ة نين ��وى �إال �أن ��ه وبح�س ��ب
�آخ ��ر �إح�صائي ��ات مديري ��ة الهج ��رة
واملهجرين وا�ستجابة الأزمات يعي�ش
حل ��د الآن  ٢٦٤٣٢عائلة كنازحني يف
خميمات حمافظة ده ��وك مما ي�ساوي
� ١٣٤٩٥٠شخ�صا.
وتعي� ��ش  ٣٨٨٥٠عائل ��ة يف خ ��ارج
املخيم ��ات ،اي م ��ا ي�س ��اوي ١٩٥٩٠٩
ا�شخا� ��ص ،فيم ��ا يرج ��ح النازح ��ون
�سبب ع ��دم عودته ��م �إىل نق�ص توفري
اخلدم ��ات وع ��دم ا�ستق ��رار الو�ض ��ع
الأمن ��ي يف مناطقه ��م و خا�ص ��ة يف
ق�ض ��اء �سنجار غ ��رب حمافظة نينوى
التي ي�ش ��كل النازحون من ��ه �أكرب عدد
من �أهايل هذا الق�ضاء.

عل ��ى الرغم م ��ن االمط ��ار وال�سيول
الأخ�ي�رة التي اجتاح ��ت العراق اال
ان ال�شحة املائية ما تزال موجودة،
مما دف ��ع وزارة امل ��وارد املائية اىل
اال�ستع ��داد لإر�س ��ال وف ��د اىل تركيا
ملتابع ��ة مذك ��رة التفاه ��م الت ��ي مت
التو�صل اليه ��ا م�ؤخر ًا ب�ش�أن �صيغة
وا�ضحة حتدد ح�صة العراق املائية
من نهري دجلة والفرات.
ويق ��ول م�ست�ش ��ار وزي ��ر امل ��وارد
املائي ��ة عون ذياب� ،إن "وفدا عراقيا
�سي ��زور تركي ��ا للمطالب ��ة بتثبي ��ت
ح�ص ��ة �سنوي ��ة م ��ن مي ��اه دجل ��ة
والفرات".

وا�ضاف ذي ��اب� ،أن "مذكرة التفاهم
ب�ي�ن الع ��راق وتركي ��ا ب�ش� ��أن املياه
تتطل ��ب تنفيذ جمموعة م ��ن البنود
للتقدم �إىل �أمام ولذلك �سيتم �إر�سال
وف ��د عراق ��ي لزي ��ارة �أنق ��رة لتقطع
املباحثات �شوطا �إ�ضافيا".
و�أ�ش ��ار اىل� ،أن "املذك ��رة �أ�س�س ��ت
�إيجابي ��ات بت�أم�ي�ن ح�صة م ��ن مياه
دجل ��ة والف ��رات ونه ��دف ع�ب�ر هذه
الزي ��ارة �إىل حتدي ��د احل�صة املائية
ال�سنوي ��ة ،واملو�ض ��وع مق�ت�رن مبا
تنف ��ذه تركي ��ا م ��ن م�شاري ��ع وم ��ن
بينها م�ش ��روع الغاب جنوبي البالد
ولدينا ت�صور عن م ��اذا تنفذ و�أن ال
تقوم مب�شاريع م�ضرة بالعراق".
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تراجع خطير في االلتزام بالإجراءات الوقائية

ال�صحة :قرارات حكومية مرتقبة للتعامل مع متحور "�أوميكرون"
 بغداد /فرا�س عدنان

تعتزم لجنة ال�صحة وال�سالمة
الوطنية عقد اجتماع قريب
التخاذ قرارات تتعلق بالموقف
الوبائي بالتزامن مع زيادة
الإ�صابات بفايرو�س كورونا
وو�صول متحور �أوميكرون في
البالد.
ي�أتي ذلك في وقت تتحدث وزارة
ال�صحة عن تراجع وا�ضح في
االلتزام باالجراءات الوقائية،
وو�صفت ب�أن ارتداء الكمامات
�أ�صبح حالة نادرة وكذلك الحال
بالن�سبة للتباعد االجتماعي.

�أم ��ا خب ��راء ال�صح ��ة العام ��ة ،ف�أنه ��م ر�أوا �أن
المتح ��ور الجدي ��د يحم ��ل �أعرا�ض ��ا اق ��ل ،لكنه
�سري ��ع االنت�ش ��ار ،وذهبوا عل ��ى ع ��دم �إمكانية
التوقع بموعد لنهاية الفايرو�س.
وكان العراق قد �أعل ��ن ت�سجيل خم�س �إ�صابات
بمتح ��ور �أوميكرون في اقلي ��م كرد�ستان ف�ض ًال
ع ��ن ح ��االت �أخ ��رى ف ��ي بغ ��داد لدبلوما�سيي ��ن
�أجانب.
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م وزارة ال�صحة �سيف
البدر� ،إن "الوزارة �أعدت كل امكانيتها للتعامل
مع �أي طارئ قد يح�صل على المت�سوى الوبائي
بالتزامن مع الت�صاعد في اال�صابات بفايرو�س
كورونا الذي ي�شهده العراق منذ �أيام".
وتابع البدر� ،أن "اجتماعا قريبا للجنة ال�صحة

وال�سالمة الوطنية �سوف ينعقد ويتخذ قرارته
وفق الم�ستجدات الوبائية".
ولفت� ،إلى �أن "القرارات �سوف تتخذ بناء على
ما يقدمه خبراء ال�صحة في الوزارة واال�ستماع
�إلى ر�أي منظمة ال�صحة العالمية".
و�أو�ض ��ح الب ��در� ،أن "الجهة المعني ��ة باالعالن
عن تلك القرارات هي المكتب االعالمي لرئي�س
مجل� ��س الوزراء ح�صر ًا وال يمكن االف�صاح عن
�شيء في الوقت الراهن".
وب ّي ��ن� ،أن "و�ص ��ول متح ��ور اوميك ��رون �إل ��ى

الع ��راق ه ��و �أم ��ر طبيع ��ي وكان المو�ض ��وع
بالن�سب ��ة �إلينا مجرد وقت ،وكن ��ا ننتظره طيلة
الم ��دة الما�ضية ،وهو قد ج ��اء من بلدان غربية
ولي�ست المحيطة بالعراق".
و�أكد البدر� ،أن "�إح ��دى اال�صابات ب�أوميكرون
ل ��م تك ��ن ل�شخ� ��ص م�سافر ،ب ��ل لمالم� ��س وهذا
يعني �أن انتقال الفايرو�س ح�صل بالن�سبة �إليه
في العراق".
و�أو�ض ��ح� ،أن "مختبراتن ��ا ف ��ي الع ��راق ق ��ادرة
على ت�شخي�ص مختلف المتح ��ورات لفايرو�س

كورون ��ا ،و�أوميك ��رون لي� ��س االخي ��ر بل هناك
حديث عن ن�سخة �أخرى متطورة".
وا�ستط ��رد الب ��در ،ان "ا�سا�سي ��ات الوقاية غير
مطبق ��ة في جمي ��ع المناط ��ق داخل الع ��راق� ،إذ
ا�صب ��ح ارت ��داء الكمام ��ة والتباع ��د االجتماعي
حال ��ة ن ��ادرة والتلقي ��ح م ��ا زال دون الم�ستوى
المطلوب".
ور�أى �أن "الحل الوحيد لمواجهة هذا االنت�شار
ال�سري ��ع ف ��ي الفايرو� ��س ومتحورات ��ه هو من
خ�ل�ال االلت ��زام بتلك االج ��راءات غي ��ر المكلفة

مادي� � ًا ف�ض�ل ً�ا عن اال�س ��راع في تلق ��ي اللقاحات
التي ثبت علمي ًا �أنها توف ��ر الحماية" ،مبين ًا �أن
"جمي ��ع االحتياطات في الوزارة متوفرة على
�صعيد العدة والعدد".
و�أفاد البدر ،ب� ��أن "وزارة ال�صحة م�س�ؤولة عن
الت�شخي� ��ص والعالج وجزء من عملية التثقيف
وه ��ي جه ��ة خدمي ��ة ولي� ��س لديه ��ا اخت�صا�ص
على اجبار الجه ��ات المعنية بتطبيق القرارات
الحكومية ذات العالقة".
وم�ضى الب ��در� ،إلى �أن "الم�ستج ��دات الوبائية

الحالي ��ة ن�أم ��ل م ��ن خالله ��ا �أن تك ��ون لدين ��ا
ا�ستجاب ��ة �أكثر للقرارات وتفعيل طرق الحماية
والوقاية ال�شخ�صية".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر ا�ست ��اذ ال�صحة العام ��ة ح�سن
الق ��زاز� ،أن "العراق جزء من الدول التي انت�شر
فيه ��ا المتح ��ور �أوميك ��رون وق ��د ت ��م ت�سجي ��ل
ح ��االت ب�شكل ر�سمي ،وهذا يع ّد م�ؤ�شر ًا ينبغي
الوقوف عنده وتحم ��ل الم�س�ؤولية ب�صدده من
قبل المجتمع بنحو عام".
وتاب ��ع الق ��زاز� ،أن "المتح ��ور الجدي ��د يمت ��از
ب�سرع ��ة االنت�شار ،ف ��ي وقت نلح ��ظ هناك عدم
الت ��زام باالج ��راءات الوقائي ��ة ال�سيم ��ا ارتداء
الكمام ��ات وكذل ��ك الح ��ال بالن�سب ��ة للتباع ��د
االجتماعي والنظافة العامة".
ولفت� ،إل ��ى �أن "واحدة من ايجابيات المتحور
الجدي ��دة �أن اعرا�ض ��ه �أق ��ل م ��ن غي ��ره ،ولكنه
�سريع االنت�شار والوفيات عنه قليلة جد ًا".
وطالب القزاز ،بـ"�ضرورة االلتزام بالتعليمات
ال�صحي ��ة والتباعد �إ�ضافة �إل ��ى تلقي اللقاحات
كونها واجبة على الكافة خ�صو�ص ًا و�أن منظمة
ال�صحة العالمية ق ّررت �شمول االطفال بها".
و�أورد� ،أن "جمي ��ع الموج ��ات الوبائي ��ة قب ��ل
كورونا كانت الفايرو�س ��ات تق�ضي على نف�سها
لمدة تتراوح بين �سن ��ة �إلى �سنتين" ،م�ستدرك ًا
�أن "كورونا خ ��رج عن ال�سياق العام للوبائيات
كون ��ه ا�ستمر لمدة طويل ��ة غير متوقعة وتحور
لمرات عديدة وب�شكل �سريع جد ًا".
وانته ��ى الق ��زاز� ،إل ��ى �أن "�سلوكي ��ات كورون ��ا
تختل ��ف عن جمي ��ع الوبائيات ال�سابق ��ة ،ولهذا
ف�أن الجميع ال يتوق ��ع م�ستقبل هذا الفايرو�س،
هل �سيمتد لمدة زمني ��ة طويلة �أو ق�صيرة ،وما
يج ��ري الحديث عنه ب� ��أن الفايرو�س ينتهي في
ال�صي ��ف المقب ��ل ه ��و مج ��رد توقع ��ات ال يمكن
التعويل عليها".
و�شه ��د الموق ��ف الوبائ ��ي لفايرو� ��س كورون ��ا
�أم� ��س االح ��د ارتفاع� � ًا مقارنة بالأي ��ام الما�ضي
بت�سجي ��ل � 743إ�صاب ��ة و  7ح ��االت وف ��اة ،مع
 248حالة �شفاء.

االتحاد الأوروبي يعلن عن خطة
لدعم العراق اقت�صادي ًا ل�سبع �سنوات

الجمارك ت�ستعد لـ"الأتمتة" :ال�سيطرة على  % 50من الإيرادات ال�ضائعة

رفع ا�سم العراق من
قائمة الدول عالية
المخاطر لغ�سيل الأموال

 بغداد /المدى

 بغداد  /المدى
�أعلن ��ت وزارة الخارجي ��ة عن رفع ا�سم الع ��راق من قائمة االتح ��اد الأوروبي
لل ��دول ذات المخاط ��ر العالي ��ة ف ��ي مج ��ال مكافحة غ�سي ��ل الأم ��وال وتمويل
الإرهاب.
ج ��اء ذلك ف ��ي ر�سالة �سلمته ��ا بعث ��ة المفو�ضي ��ة الأوروبية �أم�س ال ��ى رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،بح�سب بي ��ان للخارجية تلق ��ت (المدى) ن�سخة
منه.
وهن� ��أت البعثة في الر�سالة ،العراق عل ��ى "ما تم اتخاذه من �إجراءات وجهود
كبيرة لتح�سين منظومة مكافحة غ�سيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".
و�أثن ��ت ال ��وزارة عل ��ى "التع ��اون الإيجاب ��ي والم�ستم ��ر الذي قدم ��ه االتحاد
الأوروبي والدول التي �صوتت على القرار وبعثة االتحاد في العراق ،بعد �أن
ارتقى العراق ب�إجراءاته �إلى م�ستوى المتطلبات الدولية".
و�شك ��رت ال ��وزارة "تع ��اون الجه ��ات الوطنية الت ��ي �أ�سهمت ف ��ي تحقيق هذا
الإنجاز ،م ��ن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات ال�ساندة
له ��ا" .وفي �سياق مت�ص ��ل ،اعلن االتح ��اد االوروبي� ،أم�س االح ��د ،عن و�ضع
خطة تهدف لدعم العراق م�ؤ�س�ساتي ًا وتطوير العمل الم�صرفي على مدى �سبع
�سن ��وات ،فيما �أكد ان خ ��روج العراق من قائمة الدول عالي ��ة المخاطر ي�ضعه
على طريق التبادل التجاري واال�ستثماري مع اوروبا.
وذك ��ر المكت ��ب االعالمي لرئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي ،ف ��ي بيان تلقته
(الم ��دى) ان االخير ا�ستقبل في مكتبه ببغ ��داد� ،سفير االتحاد الأوروبي لدى
العراق فيليه فاريوال ،والوفد المرافق له للتباحث ب�ش�أن عدد من الملفات.
و�أ�ش ��اد ال�سفي ��ر فاريوال بنج ��اح العراق في رفع ا�سمه م ��ن قائمة الدول عالية
المخاط ��ر ف ��ي مجال تموي ��ل الإرهاب ،وغ�سي ��ل الأموال ،عا ّد ًا ذل ��ك دليال على
نج ��اح �سيا�س ��ة الع ��راق ف ��ي مكافح ��ة الف�س ��اد ،و�سالم ��ة الإج ��راءات المالية
والم�صرفي ��ة العراقي ��ة وفاعلي ��ة جه ��ود �إ�صالحها .واك ��د �أن "ه ��ذه الخطوة
�ستمه ��د الطريق لدرجة �أكبر من التبادل التج ��اري واال�ستثماري بين العراق
وال ��دول الأوروبية" .و�أ�ش ��ار ال�سفير الأوروبي �إلى "تنام ��ي الدور الإقليمي
الإيجاب ��ي للعراق" ،معلن ًا ع ��ن خطة �أوروبية تمتد ل�سب ��ع �سنوات تهدف �إلى
تقدي ��م الدع ��م الم�ؤ�س�ساتي للع ��راق ،و�إ�سناد برامج تطوير الكف ��اءات المالية
وعم ��ل البنك المرك ��زي العراقي .من جانب ��ه ،قال الكاظم ��ي� ،إن "الم�شتركات
الت ��ي تجمع العراق باالتح ��اد الأوروبي تفتح المزيد م ��ن فر�ص التعاون في
الم�ستقب ��ل" ،وا�صف� � ًا العالق ��ات م ��ع دول االتح ��اد الأوروبي ب�أنه ��ا "عالقات
�ستراتيجية طويلة الأمد".

ك�ش ��ف مدي ��ر ع ��ام هيئ ��ة جم ��ارك الع ��راق
�شاك ��ر محم ��ود الزبي ��دي� ،أم�س ،ع ��ن �إنجاز
اال�ستع ��دادات النهائية لب ��دء تفعيل المرحلة
الأول ��ى من م�شروع نظ ��ام الأتمتة الجمركية
(الت�شغي ��ل الإلكترون ��ي) لأنظم ��ة الإدارة
الجمركي ��ة ب�ش ��كل دقي ��ق و�سلي ��م ويرب ��ط
التب ��ادل التجاري المحلي بالدولي ،مبين ًا �أن
النظ ��ام الجدي ��د مطبق ف ��ي  80دولة وي�سهم
بكب ��ح الف�س ��اد والروتي ��ن والمح�سوبي ��ة،
كم ��ا �أن ��ه يعيد �إل ��ى خزينة الدول ��ة قرابة 50
 %م ��ن الإي ��رادات ال�ضائع ��ة .وق ��ال الزبيدي
ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه (الم ��دى) �إن "المرحل ��ة
الأول ��ى ت�شم ��ل تهيئ ��ة �أجه ��زة الحا�س ��وب
واالت�ص ��االت والتطبيق ��ات المحا�سبي ��ة
الخا�ص ��ة بالإر�سالي ��ات وقاع ��دة البيان ��ات

مخت�صون دعوا �إلى و�ضع �ستراتيجية وا�ضحة للإدارة

�شح المياه يدفع العراق لإر�سال وفد �إلى تركيا لتحديد ح�صته ال�سنوية
 خا�ص /المدى
على الرغم من االمطار وال�س ��يول الأخيرة التي اجتاحت
العراق اال ان ال�ش ��حة المائي ��ة ما تزال موجودة ،مما دفع
وزارة الم ��وارد المائية الى اال�س ��تعداد لإر�س ��ال وفد الى
تركي ��ا لمتابع ��ة مذك ��رة التفاهم الت ��ي تم التو�ص ��ل اليها
م�ؤخر ًا ب�ش�أن �صيغة وا�ضحة تحدد ح�صة العراق المائية
م ��ن نهري دجلة والفرات .ويقول م�ست�شار وزير الموارد
المائي ��ة ع ��ون ذي ��اب� ،إن "وف ��دا عراقي ��ا �سي ��زور تركي ��ا
للمطالبة بتثبيت ح�صة �سنوية من مياه دجلة والفرات".
وا�ض ��اف ذي ��اب� ،أن "مذكرة التفاهم بي ��ن العراق وتركيا
ب�ش� ��أن المياه تتطلب تنفي ��ذ مجموعة من البن ��ود للتقدم
�إلى �أم ��ام ولذلك �سيت ��م �إر�سال وفد عراقي لزي ��ارة �أنقرة
لتقط ��ع المباحث ��ات �شوط ��ا �إ�ضافي ��ا" .و�أ�ش ��ار ال ��ى� ،أن
"المذكرة �أ�س�ست �إيجابيات بت�أمين ح�صة من مياه دجلة
والف ��رات ونهدف عبر ه ��ذه الزيارة �إل ��ى تحديد الح�صة
المائي ��ة ال�سنوي ��ة ،والمو�ضوع مقترن بم ��ا تنفذه تركيا
م ��ن م�شاريع وم ��ن بينها م�ش ��روع الغاب جنوب ��ي البالد
ولدين ��ا ت�ص ��ور ع ��ن م ��اذا تنف ��ذ و�أن ال تق ��وم بم�شاري ��ع
م�ضرة بالعراق" .واردف" ،الم�شكلة �أن مذكرات التفاهم
ال�سابق ��ة لم تنف ��ذ لأنه لم ي�ص ��ادق عليها ،بينم ��ا المذكرة
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ع ��ن طري ��ق النظ ��ام الجمرك ��ي الإلكترون ��ي
(الأ�سيك ��ودا  )ASYCUDAوكذل ��ك
�أي�ض� � ًا تجهي ��ز قاع ��ات لتدري ��ب الموظفي ��ن
الجمركيي ��ن عل ��ى م�ستوى عال م ��ن التعليم،
وتوفي ��ر ال�سك ��ن لإي ��واء خب ��راء الأم ��م
المتح ��دة" .و�أ�ش ��ار الزبيدي �إل ��ى �أن "نظام
حو�سب ��ة الإج ��راءات الجمركي ��ة المتكام ��ل
�أداة فاعل ��ة بي ��د ال�سلط ��ة الجمركي ��ة ،ويدار
ب�أي ��دي مواردها الب�شري ��ة ح�صري ًا الذين هم
على م�ستوى عال م ��ن الكفاءة والحرفية في
تطبي ��ق تقني ��ات المعلوم ��ات واالت�ص ��االت،
وارتباطه ��ا بي ��ن هيئ ��ة الجم ��ارك ومراكزها
ودوائ ��ر الدولة ال�سان ��دة بالمنافذ الحدودية
من جهة ،والدول والموانئ الم�صدرة للبالد
م ��ن جهة �أخرى" .وبي ��ن �أن "النظام الجديد
�س ��وف ي�ؤدي ال ��ى التخل�ص م ��ن التدخل في
ال�صالحي ��ات وهام� ��ش االجته ��اد ال�شخ�صي

وقب ��ول ومعالج ��ة (المنفي�س ��ت) الي ��دوي
والت�صاري ��ح الجمركي ��ة لل�شحن ��ات وال�سلع
لال�ستي ��راد ،والت�صدي ��ر ،والعب ��ور ،و�سداد
الر�سوم وال�ضرائب الم�ستحقة� ،إلى تخلي�ص
الب�ضائ ��ع جمركي� � ًا" .و�أ�ض ��اف الزبي ��دي �أن
"وزي ��ر المالي ��ة علي عب ��د الأمي ��ر عالوي،
كان ق ��د وقع ف ��ي بغداد ،ف ��ي �أي ��ار الما�ضي،
وثيق ��ة �أتمتة وتحديث نظ ��ام (الهيئة العامة
للجمارك) مع م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتنمي ��ة ( )UNCTADبن�سخت ��ه
المحدث ��ة وال ��ذي قدمت ��ه الأم ��م المتح ��دة
مجان� � ًا للعراق ليكون �ضم ��ن  80دولة تطبقه
ف ��ي التب ��ادل التج ��اري عالمي� � ًا ،حيث حققت
تل ��ك الدول عن ��د تطبيقه ما يق ��ارب  % 50من
الإي ��رادات ال�ضائع ��ة كحد �أدن ��ى" .وبين �أن
"�ضرورة النظام تكمن في تقنياته لالرتقاء
ب�أنظم ��ة الإدارة الجمركي ��ة الت ��ي ال ب ��د م ��ن

تنفيذه ��ا ف ��ي �إدارة �أنظم ��ة ت�ساع ��د جه ��ود
حكومي ��ة ت�سع ��ى لالن�ضم ��ام للمنظوم ��ات
االقت�صادي ��ة العالمي ��ة وي�س� � ّرع ف ��ي الإنجاز
وتب�سي ��ط الإج ��راءات وت�أمينها م ��ن الف�ساد
والهدر بالمال العام".
ولف ��ت الزبيدي �إل ��ى �أن "بيان ��ات الإيرادات
والمعلوم ��ات االقت�صادي ��ة �أثن ��اء تطبي ��ق
النظام �سيجري �ضمان عدم اختراق �سريتها،
كونه ��ا بي ��د الدولة ،ف�ض�ل� ًا عن �أن ��ه �سيحقق
ا�سترج ��اع م ��ا يق ��ارب  % 50م ��ن (االيرادات
ال�ضائع ��ة) ف ��ي التهري ��ب والتالع ��ب ،ك ��ون
�أغل ��ب الدول حققت ه ��ذا الرقم بع ��د تطبيقه
م ��ن قبل م�ؤ�س�ساتها كحد �أدنى وفق ًا للبيانات
والمعايي ��ر الدولية" .من جان ��ب �آخر� ،أكدت
الهيئ ��ة العامة للجم ��ارك ،العمل عل ��ى �إعادة
جمي ��ع النق ��اط الجمركي ��ة بالط ��رق الم�ؤدية
�إلى مناف ��ذ كرد�ست ��ان .وقال مدي ��ر ال�ش�ؤون

القانوني ��ة والجمركي ��ة ف ��ي الهيئ ��ة ،ع ��ادل
�سليم ��ان ،بح�سب البي ��ان� ،إن "الهيئة حققت
زي ��ادة في الإيرادات مقارن ��ة بالعام الما�ضي
بن�سبة من � 15إلى  % 17بجهود المدير العام
وال ��كادر الوظيف ��ي ف ��ي الهيئة" ،ولف ��ت �إلى
�أن "الن�سب ��ة التي ت ��م تحقيقها كانت معظمها
ف ��ي الربع الأخير من الع ��ام الما�ضي ،2021
حيث تم ��ت م�ضاعفة الجهد ال ��ذي حقق �أكثر
م ��ن ن�صفي م ��ا تحقق في الأ�شه ��ر الأولى من
العام الما�ضي".
ً
و�أ�شار �إلى �أن "هناك عمال على �إعادة النقاط
الجمركية في الطرق الم�ؤدية �إلى منافذ �إقليم
كرد�ست ��ان كافة وذلك لعدم االلتزام بقرار 18
ل�سن ��ة � ،2019إ�ضافة �إلى وج ��ود العديد من
المنافذ غير الر�سمية” ،م�ؤكد ًا �أن “هذا العام
�سي�شهد انفجار ًا في الإيرادات الجمركية بعد
تحقيق ذلك".

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
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الأخيرة �صودق عليها من قبل البرلمان التركي والرئي�س
رجب طي ��ب �أردوغان م ��ا يعن ��ي الزام ًا لأنق ��رة بتنفيذها
لأنه ��ا اتخ ��ذت �صيغ ��ة اتفاقية" .ولف ��ت �إل ��ى �أن "العراق
�سيطال ��ب بح�صة مائية ت�ص ��ل تقريب ًا �إل ��ى  13مليار متر
مكع ��ب م ��ن عمود نهر دجل ��ة و�أن ال تكمل تركي ��ا �أكثر من
 %75وربم ��ا ت�ص ��ل الن�سبة �إل ��ى  9.750مليار متر مكعب
ف ��ي حال تم �إكمال  %100م ��ن الم�شاريع" .وبين ذياب �أن
وزارت ��ه "قدمت خططا ودرا�سة �ستراتيجية وهي تحتاج
لت�أمي ��ن كتل ��ة نقدية كبيرة لتنفيذ  3حل ��ول تتمثل ب�أعمال
هند�سي ��ة لتغيير نظام الري المعمول به حالي ًا في العراق
وثاني� � ًا ت�أهيل الم�شاريع القائمة المنفذة قبل ذهابها نحو
االندث ��ار وثالث ًا ان�ش ��اء �شبكات ري عبر ال ��ري المغلق".
وتاب ��ع� ،أن "ا�ستخ ��دام المي ��اه ف ��ي الزراعة عل ��ى النحو
المعم ��ول ب ��ه حالي� � ًا يت�سبب به ��در كبي ��ر وبالتالي يجب
ت�شري ��ع قانون مقترح من قبلنا بعن ��وان (الري الحديث)
ال ��ذي يل ��زم المزارع بن�ص ��ب منظوم ��ة ري حديثة مقابل
توفي ��ر دع ��م للم ��زارع عل ��ى �أن ال يمن ��ح من ال يتل ��زم �أي
دعم" .وكان البن ��ك الدولي ،قد ح ّذر العراق من �أن المياه
ل ��ن ت�صل �إل ��ى ثل ��ث الأرا�ض ��ي المروية في ع ��ام ،2050
ف ��ي ح ��ال ارتفعت درجة الح ��رارة درجة مئوي ��ة واحدة،
ح�سبم ��ا متوقع .و�أ�صدر البنك الدول ��ي ،تقرير ًا ،ذكر فيه
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�أنه بحلول ع ��ام � ،2050ستزداد درجة الحرارة بمقدار 1
درج ��ة مئوي ��ة ،وانخفا�ض هطول الأمط ��ار بن�سبة ،%10
من �ش�أن ذل ��ك �أن يت�سبب في تقليل المياه العذبة المتاحة
بنح ��و  ،%20وفي ظل هذه الظروف ،لن ت�صل المياه �إلى
م ��ا يقرب من ثل ��ث الأرا�ضي المروية ف ��ي العراق بحلول
ع ��ام  .2050و�أ�ض ��اف �أن التعافي المال ��ي تقل�ص �إلى حد
ما ب�سبب النق�ص الحاد في المياه وانقطاع الكهرباء على
نطاق وا�سع بعد انخفا� ��ض هطول الأمطار تاريخي ًا ،مما
�أثر على قطاعي الزراع ��ة وال�صناعة ،وتدهورت خدمات
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة �أي�ض� � ًا و�سط ع ��دد متزاي ��د من حاالت
فايرو�س كورونا .وتابع ،البن ��ك الدولي �أن ،من الأهمية
بالن�سبة للعراق التعامل م ��ع ندرة المياه وتدهور جودة
المياه في الأنهار والمياه الجوفية ،داعي ًا �إلى �إ�صالحات
جذرية للقطاع القتنا�ص الفر�ص و�إدارة المخاطر.
وق ��د ي�ؤدي ح ��دوث انخفا� ��ض بن�سبة  %20ف ��ي �إمدادات
المي ��اه ف ��ي الع ��راق وم ��ا يرتب ��ط به م ��ن انخفا� ��ض غلة
المحا�صي ��ل التي قد ت�صاحب تغير المناخ� ،إلى انخفا�ض
النات ��ج المحل ��ي الإجمالي الحقيق ��ي في الع ��راق بن�سبة
ت�ص ��ل �إل ��ى � ،%4أو  6.6ملي ��ار دوالر �أميرك ��ي .ب ��دوره،
ي ��رى الخبير المائي والزراعي عادل المختار� ،أن "زيارة
وف ��د عراق ��ي لتركيا �ستك ��ون خطوة �إيجابي ��ة ومهمة في

�سكرتري التحرير الفني
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ح ��ال حققت نتائجها التي ت�سع ��ى اليها الوزارة من خالل
معالجة ال�شح".
وي ��ردف" ،يج ��ب ان تك ��ون ل ��وزارة الم ��وارد المائي ��ة
�ستراتيجي ��ة وا�ضح ��ة لإدارة المي ��اه ،قائم ��ة عل ��ى خزن
ن�ص ��ف المي ��اه القادم ��ة الى الع ��راق" ،داعيا ال ��ى "�إعادة
النظر في ال�سيا�سة الزراعية".
وا�ضاف المختار ،ان "وزارتي الموارد المائية والزراعة
ما زالتا ت�ستخدمان منظومات الري القديمة ،التي ت�ؤدي
بدوره ��ا الى ه ��در كميات كبيرة م ��ن المي ��اه� ،إ�ضافة الى
زراعة بع�ض المحا�صيل بالطرق البدائية".
وا�ش ��ار المخت�ص في ال�ش� ��أن الزراعي والمائ ��ي الى ،ان
"العراق ما زال ي�ستخدم منظومات الري القديمة ،التي
ت� ��ؤدي بدورها الى هدر كميات كبي ��رة من المياه� ،إ�ضافة
ال ��ى زراعة بع�ض المحا�صيل بالط ��رق البدائية" .وكانت
وزارة الم ��وارد المائية ،قد اعلن ��ت عن امكانية ا�ستخدام
الخزين المائي في ال�سدود ب�سبب �شح االيرادات ،م�شيرة
الى انه ��ا �ستلتزم "بالإطالق ��ات المائي ��ة لتغطية الحاجة
ح�س ��ب الخطة الزراعي ��ة� ،إ�ضافة الى االطالق ��ات المائية
لت�أمين االحتياجات الأخرى ،منها محطات اال�سالة (مياه
ال�شرب) وكذلك االهوار ول�س ��ان ملح الب�صرة ،ف�ضال عن
اال�ستخدامات ال�صحية والكهرومائية.
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اتهامات تالحق
العائدين مب�ساعدة
ونقل “الدواع�ش”

 130عائلة من “الهول” عادت �إىل الرمادي وتكريت
“دون حرا�سة” والعراق نقل  3000الجئ خالل � 8أ�شهر

 بغداد /متيم احل�سن
يتو�س ��ع قل ��ق ال�س ��كان وامل�س�ؤول ��ون من
النازحني العراقي�ي�ن الوافدين من خارج
احلدود ،حيث انت�شر ب�شكل “غري معلن”
ن ��زالء خميم “الهول ال�سوري” ،بعد ايام
من و�صولهم اىل جنوب املو�صل.
ويخط ��ط الع ��راق جلل ��ب كل مواطني ��ه
املتواجدي ��ن يف املخي ��م والذي ��ن ت�ص ��ل
اعداده ��م اىل ال� �ـ 30الف ن ��ازح ،فيما نقل
خ�ل�ال الثمانية ا�شهر االخ�ي�رة  %10فقط
ومت و�ضعهم يف القيارة جنوبي نينوى.
وتزام ��ن ت�صاع ��د هجم ��ات “داع�ش” يف
الب�ل�اد مع عودة النازحني من املخيم قرب
احل ��دود ال�سوري ��ة ،وال ��ذي ت ��دور حوله
ق�ص�ص مرعبة ع ��ن الت�شدد ووجود �آالف
“الدواع�ش”.
ويف ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن� ،ش ��ن التنظيم
هجمات نوعية يف املناط ��ق الفا�صلة بني
ح ��دود احلكومت�ي�ن االحتادي ��ة واالقليم،
وت�سب ��ب مبقتل وا�صابة نح ��و  50مدين
وع�سكري.
وخ�ل�ال حكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي،
ا�ستطاع ��ت وزارة الهج ��رة اغ�ل�اق 50
خميم ��ا للنازحني ،فيم ��ا كان “داع�ش” قد
ت�سب ��ب بتهجري نح ��و  6مالي�ي�ن عراقي،
وو�ص ��ل ع ��دد املخيم ��ات يف  2017اىل
 120خميما داخل البالد.
ودفع ��ت �سيط ��رة “داع� ��ش” عل ��ى م ��دن خميم
�شم ��ايل وغرب ��ي العراق اىل ه ��روب عدد الهول يف
م ��ن العراقي�ي�ن اىل اجلان ��ب ال�س ��وري� ،سوريا
حي ��ث �سكنوا هناك يف خميم ��ات تديرها
ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة املدعوم ��ة
م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة واملعروف ��ة با�سم وو�صلت يوم ال�سبت املا�ضي 111 ،عائلة
م ��ن املخيم ،فيما يعتق ��د انهم من “عوائل
“ق�سد”.
داع�ش” ،ع�ب�ر ناحية ربيع ��ة �شمال غرب
من “الهول” �إالى “الجدعة”
املو�صل �إىل القيارة.
ثم �إلى �أين؟
و�أعلن ��ت ال�سلطات العراقية� ،أنها ت�سلمت
وبح�س ��ب م�ص ��ادر يف نين ��وى حتدث ��ت الع�ش ��رات م ��ن عنا�صر تنظي ��م “داع�ش”
لـ(املدى) ،فان العراق نقل حتى اول ام�س م ��ن قوات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة “ق�سد”
“نحو  600عائلة اىل خميم اجلدعة يف عرب معرب “ربيعة” احلدودي.
جنوب املو�صل”.
ويتاب ��ع امل�صدر “ب�ي�ن  120و 130عائلة
واخت ��ارت بغ ��داد ناحي ��ة القي ��ارة بني  4مت نقله ��ا قب ��ل ايام م ��ن و�ص ��ول الوجبة
مواق ��ع مقرتح ��ة ليكون مرك ��زا للعائدين اجلدي ��دة اىل الرمادي وتكريت” ،فيما مل
م ��ن املخيم ،يف وق ��ت اليوجد في ��ه ت�أكيد ي�صدر من ال�سلطات اي تو�ضيح.
بان الن ��زالء اجل ��دد �سيكون ��ون عراقيني وا�ضاف “هذه العوائل اطلق �سراحها يف
فعال.
املدينت�ي�ن ومل تو�ضع حت ��ت احلرا�سة”،
وتق ��ول امل�ص ��ادر الت ��ي طلبت ع ��دم ن�شر مبينا ان “ %90م ��ن الوا�صلني من الهول
هويته ��ا ان “اك�ث�ر العائدي ��ن ال ميتلكون اىل اجلدعة هم من تكريت والرمادي”.
م�ستم�سكات ر�سمي ��ة ،واالخطر ان جزءا كذل ��ك ي�ؤكد امل�صدر ،ان ��ه “مت نقل عوائل
منه ��م اطل ��ق �سراحه من املخي ��م بعد ايام من اجلدعة القادمني من الهول اىل مدينة
من و�صوله”.
املو�ص ��ل ،لكن باعداد قليلة جدا بني  7و8

“بع�ض الف�صائ ��ل تنقل نزالء من الهول
با�سع ��ار ت�ت�رواح ب�ي�ن  1000اىل 3000
دوالر لل�شخ� ��ص الواحد بح�س ��ب ترتيبه
يف تنظيم داع�ش”.
وتخ�ش ��ى بغ ��داد ودول الع ��امل اي�ض ��ا،
بح�سب امل�ص ��ادر ،ان تنفلت االو�ضاع يف
�شرق ��ي �سوري ��ا ويت�سرب �س ��كان املخيم،
حينه ��ا �سيك ��ون العراق اق ��رب وجهة اىل
الهاربني.
وتنق ��ل تقارير م�ص ��ورة ق�ص�ص ��ا خميفة
ع ��ن ن ��زالء اله ��ول ،ومت�سكه ��م بتعليمات
“داع� ��ش” .وبح�س ��ب بع� ��ض املعلومات
فان املخيم مازالت فيه حمكمة �شرعية.
يف �أوائل عام � ،1991إبان حرب اخلليج،
�أن�ش� ��أت املفو�ضية العلي ��ا خميم ًا لالجئني
على امل�شارف اجلنوبية لبلدة الهول ،ومت
ت�شغيله بالتن�سيق مع احلكومة ال�سورية
�إىل جانب خميم �آخر يف احل�سكة ،موفر ًا
مالذ ًا �إىل ما ال يقل عن  15,000الجئ من
العراق.
يف �أعق ��اب ح ��رب الع ��راق � ،2003أعي ��د
افتت ��اح املخيم الحق ًا ك�أحد ثالثة خميمات
على احلدود ال�سورية العراقية.
الأو�ضاع داخل الجدعة

عوائل فقط”.
وقبل عامني حاول ��ت احلكومة نقل مئات
اال�س ��ر النازح ��ة اىل ال�شرق ��اط� ،شم ��ال
تكري ��ت ،فيما ت�ضارب ��ت االنباء عن هوية
النازح�ي�ن ومراك ��ز االي ��واء الت ��ي قدموا
منها.
ويف النهاي ��ة واج ��ه (النازح ��ون اجلدد)
معار�ضة �شديدة من ال�سكان وتطور االمر
اىل ا�ستخدام رمانات يدوية الخراجهم.
دولة م�صغرة!

ويع ��ود ن ��زالء “اله ��ول” اىل  57جن�سية
ويبلغون نحو  70ال ��ف �شخ�ص ،ن�صفهم
من العراقي�ي�ن ،لكنها ارق ��ام لي�ست دقيقة
بح�سب م�س�ؤولني.
وقب ��ل اي ��ام ق ��ال وكي ��ل وزارة الهج ��رة
واملهجرين ،كرمي النوري� ،إن هناك دولة
م�صغ ��رة لتنظيم “داع� ��ش” داخل خميم
اله ��ول داعي ��ا احلكوم ��ة العراقي ��ة اىل

التدخ ��ل واعادة العوائ ��ل العراقية داخل يف مناطق �شمال وغرب بغداد هو وجود
املخي ��م ،مم ��ن لي�س ��ت عليهم �أي ��ة �شبهات عوائلهم التي تنقل لهم الغذاء وت�ساعدهم
�أمنية ،اىل بلدها.
احينا يف التنقل”.
وبح�س ��ب وزارة الهج ��رة ،ان � 30أل ��ف
�ضغط دولي و�أمني
من نزالء املخي ��م منهم يحملون اجلن�سية
وال تع ��رف حتدي ��دا اال�سباب الت ��ي تدفع
العراقية وغالبيتهم من الأطفال.
نائ ��ب �سابق عن االنبار ي�ؤكد يف ت�صريح العراق اىل نقل ه ��ذه العوائل ،لكن هناك
لـ(امل ��دى) ان “نق ��ل عوائ ��ل داع� ��ش م ��ن ت�سريب ��ات ع ��ن “�ضغوط دولي ��ة” لتقوم
اله ��ول اىل الع ��راق وتوزيعهم يف االنبار بغداد با�ستقبال هذه الفئات.
و�صالح الدين ونينوى امر خطري للغاية ويف  ،2019ت�سرب ��ت معلوم ��ات ع ��ن
ت�سل ��م الع ��راق نح ��و  1000معتق ��ل م ��ن
وي�ساعد يف تغذية التنظيم”.
يف �شه ��ري ت�شري ��ن الث ��اين وكان ��ون  48جن�سي ��ة ،كان ��وا حتت �سيط ��رة قوات
االول املا�ضي�ي�ن� ،ش ��ن “داع� ��ش” �سل�سلة �سوري ��ا الدميقراطي ��ة “ق�س ��د” املدعومة
هجم ��ات يف كرك ��وك ودي ��اىل و�ص�ل�اح من وا�شنطن.
الدين ،وا�ستط ��اع يف احد املرات احتالل وه� ��ؤالء ال�سجن ��اء يفرت� ��ض ان ��ه مت ��ت
قرية جن ��وب اربيل لع ��دة �ساعات وهجر حماكمة  900منهم داخل العراق ،بح�سب
و�سائل اعالم غربية ،لكن العراق اعرتف
�سكانها.
وي�ضي ��ف النائ ��ب ال ��ذي طل ��ب ع ��دم ذكر فقط مبحاكمة  11فرن�سيا 10 ،منهم نالوا
ا�سم ��ه ان “اه ��م ا�سباب ا�ستم ��رار داع�ش حكم االعدام.

وكان الرئي� ��س االمريك ��ي ال�سابق دونالد
ترام ��ب ،دعا بريطاني ��ا و�أملاني ��ا وفرن�سا
اىل ا�ستع ��ادة �أك�ث�ر م ��ن  800مقات ��ل
يف تنظي ��م داع� ��ش اعتقل ��وا يف �سوري ��ا
ملحاكمتهم.
وملح ��ت فرن�س ��ا واملاني ��ا يف ذل ��ك الوقت،
اىل انه ��ا غ�ي�ر م�ستع ��دة االن ال�ستقب ��ال
ه� ��ؤالء ،وقالت ان العراق يب ��دي اهتمام ًا
مبحاكمتهم.
ويق ��ع خميم الهول على بع ��د كيلومرتات
مع ��دودة م ��ن احل ��دود الغربي ��ة للعراق،
وه ��و رمبا مايدفع بغ ��داد اىل نقل اجلزء
االكرب منهم خوفا من ت�سللهم.
وتعل ��ن القي ��ادة الع�سكري ��ة ب�ش ��كل دائ ��م
ع ��ن اعتقال مت�سللني يعتق ��د انهم قادمون
م ��ن “الهول” ،كما تلع ��ب بع�ض الف�صائل
امل�سيط ��رة عل ��ى احل ��دود دورا بعملي ��ات
النقل.
وبح�سب م�ص ��ادر (املدى) يف االنبار فان

ب ��دوره ي�ؤك ��د �صال ��ح اجلب ��وري ،وه ��و
قائممق ��ام القي ��ارة ان “خمي ��م اجلدع ��ة
الذي ي�ضم القادم�ي�ن من الهول يقع حتت
حرا�س ��ة م�ش ��ددة م ��ن اجلي� ��ش وال�شرطة
واحل�شد الع�شائري”.
ويف �آب  ،2018اعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء
ال�ساب ��ق حيدر العب ��ادي حتري ��ر القيارة
م ��ن قب�ض ��ة تنظي ��م “داع� ��ش” ،فيما كان
التنظي ��م ق ��د نف ��ذ �سل�سلة م ��ن االعدامات
بحق ال�سكان قبل ان�سحابه من البلدة.
ويقول اجلب ��وري يف ات�صال مع (املدى)
ان خمي ��م اجلدع ��ة ي�ض ��م يف اال�سا� ��س
“ 900عائل ��ة اغلبه ��ا م ��ن ا�س ��ر تنظي ��م
داع�ش”.
ويعد خميم اجلدعة واحدا من  5خميمات
�أن�شئ ��ت يف حمافظ ��ة نين ��وى على عجل
خ�ل�ال عملي ��ات احل ��رب �ض ��د “داع�ش”،
وكانت ت�ضم ع�شرات �آالف من العوائل.
ووفق ذل ��ك ترف� ��ض الع�شائ ��ر ا�ستقبالهم
رغ ��م ان “ 524عائل ��ة يف املخي ��م هم من
�س ��كان القي ��ارة وال�شرق ��اط القريب ��ة من
االوىل”.
ويك�ش ��ف امل�س� ��ؤول املحل ��ي ع ��ن ان�ش ��اء
 3ق ��رى جدي ��دة يف القي ��ارة ب ��د�أ بع� ��ض
النازح�ي�ن يف “اجلدع ��ة” بالتواف ��د له ��ا
خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة“ ،وت�ضم هذه
القرى االن  3000عائلة”.

محللون :ت�شكيل حكومة �أغلبية يتيح المجال لمرحلة �سيا�سية جديدة تتمثل بالمعار�ضة
 قالوا �إن تغيير �أحكام ت�شكيل الحكومة ال يعني بال�ضرورة حل م�شاكل العراقيين
 ترجمة /حامد احمد

جاء في تقرير لموقع� ،آراب
ويكلي  ، AWاالخباري بان مالمح
االئتالف الحكومي قد بدت
وا�ضحة للعيان مع اندماج كتل قوى
�سنية في تحالف يجمعها وتقارب
بوجهات النظر بين �أحزاب كردية
رئي�سة حيث من المتوقع ان ي�ؤدي
ذلك لبلورة قوة موحدة لمباحثات
ت�شكيل حكومة ،وما يتعلق بمن�صب
رئا�سة الوزراء ،فان ال�صدريين
الذين تجنبوا ت�سمية �أي مر�شح
لهذا المن�صب قد يميلون باتجاه
الإبقاء على رئي�س الوزراء الحالي،
م�صطفى الكاظمي ،في من�صبه رغم
اعترا�ض االطار التن�سيقي عليه.

وكان ال�صدر قد ا�ستقبل الكاظمي بحفاوة
اخلمي�س املا�ضي يف مقر اقامته مبحافظة
النجف و�سط ح ��راك ومفاو�ضات ت�شكيل
احلكوم ��ة .وكان الكاظمي قد ذكر قبل ذلك
بان زيارته للنجف كانت “طبيعتها �إدارية
بحتة ولي�س ��ت �سيا�سية” .ولك ��ن م�صادر
�سيا�سي ��ة عراقي ��ة ذك ��رت ب ��ان الزي ��ارة ال
تخل ��و م ��ن �أهمي ��ة �سيا�سي ��ة خ�صو�صا ما
يتعلق بتوقيتها.

و�أ�ش ��ارت امل�ص ��ادر اىل ان ال�صدر يرى
يف الكاظم ��ي ان ��ه ال�شخ�صي ��ة الأك�ث�ر
ق ��درة لقي ��ادة حكوم ��ة اغلبي ��ة وطنية،
الت ��ي يدعو له ��ا .وعزو مت�س ��ك ال�صدر
بالكاظم ��ي لع ��دة اعتب ��ارات ،ب�ضمنه ��ا
ا�ستقاللي ��ة رئي� ��س ال ��وزراء احل ��ايل
ع ��ن الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة و�إدارت ��ه
الرباغماتي ��ة لالزم ��ة خ�ل�ال املرحل ��ة

ال�سابقة .و�أ�ضافت امل�صادر بان ال�صدر
والكاظمي يلتقي ��ان بالر�ؤى يف ق�ضايا
عدة خ�صو�صا الق�ضاي ��ا الأمنية ،حيث
ان الكاظم ��ي ،وكما هو احلال مع زعيم
التيار ال�ص ��دري ،يعتقدان بان ال�سالح
ال بد وان يكون بيد الدولة فقط.
ويذك ��ر ب ��ان كت�ل�ا �سيا�سي ��ة تن�ض ��وي
حتتها ف�صائل م�سلحة ،تعار�ض جتديد

ال ��دورة الرئا�سي ��ة للكاظم ��ي النه ��م
يعتربوه معاديا مل�صاحلهم.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر يق ��ول حملل ��ون
�سيا�سي ��ون عراقي ��ون ان الرتتيب ��ات
والتوافقات احلالي ��ة ال�سنية والكردية
ه ��ي مقدمة العالن ت�شكيل حتالف كبري
ب�ي�ن ه ��ذه الق ��وى والتي ��ار ال�ص ��دري.
وي�ش ��ار اىل ان التي ��ار ال�ص ��دري الذي

فاز بانتخابات ت�شرين الأول الربملانية
يري ��د ت�شكي ��ل حكوم ��ة اغلبي ��ة وطنية
تك�س ��ر نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة
التوافقية ،الذي قاد العملية ال�سيا�سية
للبالد على مدى �سنوات.
و�أ�ش ��ار حملل ��ون اىل ان الطريق يبدو
�سالكا ام ��ام التي ��ار ال�ص ��دري لتجميع
حتالف برمل ��اين �سل�س مع ق ��وى �سنية

وكردي ��ة ،خ�صو�ص ��ا اذا م ��ا جن ��ح هذا
التحال ��ف ب�ضم ن ��واب م�ستقلني �أي�ضا.
واك ��دوا بان هذا قد يدف ��ع اىل الدخول
يف ع�صر �سيا�سي جديد تتحد فيه قوى
مناوئ ��ة ،ت�ضم ف�صائل م�سلحة ،لتتوىل
مع�سكر املعار�ضة.
انه ��م يعتق ��دون ب ��ان حتال ��ف حكوم ��ة
الأغلبي ��ة اجلدي ��د ه ��ذا قد يك�س ��ر نظام
التوافق الذي ا�ستندت عليه احلكومات
ال�سابق ��ة بت�شكيلها ،والذي �أدى بالبالد
لل�سقوط يف م�شاكل ف�ساد و�سوء �إدارة
م�ستندة على املح�سوبية والطائفية.
من جانب �آخ ��ر ،يتوج�س حمللون ،من
ان تغي�ي�ر احكام العملي ��ة ال�سيا�سية ال
يعن ��ي بال�ض ��رورة ان ي� ��ؤدي لتح�سني
�أو�ضاع العراقيني املعي�شية ،خ�صو�صا
اذا ما اخذن ��ا بنظر االعتبار بان القوى
الت ��ي �ستق ��ود املرحل ��ة القادم ��ة ،كانت
�أ�ص�ل�ا ج ��زءا م ��ن نظ ��ام احلك ��م ال ��ذي
انتف� ��ض العراقي ��ون يف احتجاج ��ات
�ضده يف ال�شوارع عام .2019
وكان حتالف عزم وتقدم قد �أعلنا م�ساء
الأربعاء انه �سيمثلهم حتالف مكون من
 64نائب ��ا يف اجلل�س ��ة الأوىل للربملان.
ت�شكيل ه ��ذا التحالف لق ��ي ترحيبا من
ال�صدري�ي�ن واالك ��راد ،الذي ��ن كان ��وا
جزءا من جهود �سابقة لتقريب وجهات
النظر بني حمم ��د احللبو�سي وخمي�س
اخلنجر.
ودعا احللبو�سي ،يف ت�صريح له ،للعمل
امل�ش�ت�رك م ��ن اج ��ل ا�ستق ��رار و�إع ��ادة
اعم ��ار البالد والدع ��وة ملواقف موحدة
للم�ساع ��دة بتحقي ��ق وح ��دة الع ��راق.
وق ��ال اخلنج ��ر يف ت�صري ��ح م�شاب ��ه
ب ��ان التحال ��ف ال ��ذي مت ت�شكيله يهدف
خلدم ��ة العراق وتعزي ��ز حقوق �شعبه.

ويرى مراقبون بان جناح احللبو�سي
واخلنجر يف جت ��اوز خالفات املا�ضي
خط ��وة مهمة �ستمه ��د حلزبيهم ��ا لعب
دور حي ��وي يف االروق ��ة ال�سيا�سي ��ة
العراقي ��ة .فه ��م ي�أمل ��ون با�ستع ��ادة
جانب التوازن �ضمن النظام ال�سيا�سي
وجت ��اوز العقب ��ات الت ��ي وقف ��ت ام ��ام
نفوذه ��م ،والت ��ي تت�ضم ��ن هيمن ��ة
الف�صائل امل�سلح ��ة وكذلك االنق�سامات
�ضمن املع�سكر ال�سني نف�سه.
املتح ��دث با�س ��م احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ستاين ،حممود حممد اخلمي�س،
اك ��د اخلط ��ة لت�شكي ��ل وف ��د م�ش�ت�رك
ب�ي�ن احلزب�ي�ن الكردي�ي�ن الرئي�س�ي�ن
ال ��ذي �سي�ش ��ارك يف مباحث ��ات ت�شكيل
حكوم ��ة جدي ��دة .وق ��ال اخلمي�س بان
الني ��ة ته ��دف لال�ش�ت�راك بتحال ��ف مع
ال�صدري�ي�ن وال�سن ��ة كج ��زء م ��ن جهد
يهدف جلمع �أطراف حكومة اغلبية.
ويعتق ��د مراقبون ب ��ان الطريق �أ�صبح
ممه ��دا لالنط�ل�اق بتحال ��ف يجم ��ع
ال�صدريني وال�سنة واالكراد ،م�شريين
اىل ان ��ه بينم ��ا ق ��د ال تلتحق به ��م كتلة
امل�ستقل�ي�ن ،فانهم م ��ن املحتمل جدا ان
ي�صوت ��وا ل�صال ��ح احلكوم ��ة اجلديدة
داخل الربملان.
وكان الرئي� ��س بره ��م �صال ��ح ق ��د �أك ��د
يف خطاب ل ��ه اخلمي�س عل ��ى �ضرورة
مراع ��اة امل�صال ��ح الوطني ��ة بت�شكي ��ل
حكومة كف ��وءة فعالة ت�ص ��ون م�صالح
الب�ل�اد وتع ��زز �سيادته ��ا ف�ض�ل�ا ع ��ن
حماي ��ة م�صال ��ح العراقي�ي�ن .وق ��ال ان
ه ��ذا يتطل ��ب ت�ضامن ��ا من اج ��ل تنفيذ
الإ�صالح ��ات املطلوب ��ة لع ��راق م�ستقر
مزدهر.
عن موقع  AWالإخباري
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�أربيل� ..صناعات يدوية ّ
مهددة باالنقرا�ض

البنك املركزي العراقي
�إعـــالن

متابعة /املدى

املناق�صة املرقمة ()2022/1

واخلا�صة بتجهيز ون�صب وت�شغيل مولدتني كهربائية جديدة

ت�شتهر مدينة �أربيل
بعدة �صناعات وحرف
يدوية ومنها �صناعة �أ�سرة
الأطفال اخل�شبية املتحركة
(الكاروك) الذي ال ت�ستغني
عنه البيوت يف اربيل
وجميع انحاء العراق.
وكان �سوق اربيل القدمي
(القلعة) يف ال�سنوات
ال�سابقة يتميز بعدة حرف
و�صناعات يدوية� ،إال �أنها
ا�ضمحلت الآن ومتار�س من
قبل عدد قليل جدا من
احلرفيني.
وق ��ال زهري �ش ��اكر وه ��و يعمل كنج ��ار منذ
� 30س ��نة ،لوكال ��ة الأنب ��اء العراقي ��ة (واع):
"عمل ��ت به ��ذه املهن ��ة منذ ال�صغ ��ر ل�صناعة
(الكاروك) و(احلجلة) و(املنخل) و(تختات
خلبز ال ��ركاك) ،باال�ضافة اىل �صناعة جميع
امل�ستلزم ��ات البيتية الأخرى امل�صنعة يدوي ًا
الت ��ي ت�ستخ ��دم يف املن ��زل ب�ش ��كل ع ��ام" ،
م�شري ًا اىل �أن "الإقبال على �شراء املواطنني
لهذه ال�صناعات اليدوية م�ستمر وخ�صو�ص ًا
(الكاروك) و�أدوات �صناعة اخلبز".
و�أ�ض ��اف �أن "�ش ��كل املنت ��ج رمب ��ا تغ�ي�ر عن
ال�ساب ��ق� ،إال �أن اجل ��ودة واملواد امل�صنعة ما
زالت نف�سها ،و�أ�سعاره ��ا رخي�صة جد ًا ويف
متناول اجلميع رغ ��م �أن كل فئات املواطنني
يقتنونه ��ا �إ�ضاف ��ة لل�س ��واح الأجان ��ب �أثناء
زيارتهم للمدينة القدمية والقلعة و�أ�سواقها،
ي�ش�ت�رون ه ��ذه ال�صناع ��ات لكونه ��ا ت ��راث
بلدنا"،مو�ضح� � ًا �أن "�صناع ��ة بع� ��ض القطع

حتت ��اج اىل ع ��دة �ساع ��ات من العم ��ل ومنها
اىل �أيام ،و(ال ��كاروك) على �سبيل املثال هو
قطع ��ة �ضرورية ج ��د ًا بكل من ��زل يف اربيل
لك ��ون الطف ��ل منذ والدت ��ه اىل عم ��ر �سنتني
يج ��ب �أن يو�ض ��ع فيه ،وهذا �ش ��رط �أ�سا�سي
ج ��د ًا وجمي ��ع العوائ ��ل الكردي ��ة ملتزمة به
حتى الآن ،ولذا الإقبال عليه م�ستمر ،وتغري
فقط �شكل (الكاروك) و�أ�ضيفت عليه نق�شات
جديدة ،ولكن تقنية احلركة بقيت كما هي".

تبقى ه ��ذه املحال وه ��ذه ال�صناع ��ة" ،مبين ًا
�أن ��ه "ب�سب ��ب قلة الأرب ��اح ف�إن �أغل ��ب املحال
هنا ب ��د�أت بتحوي ��ل عملها اىل بي ��ع مالب�س
ومواد جتمي ��ل ن�سائية �أو مطاعم ،لأرباحها
الوفرية".و�أكد �أن "ع ��دد ًا من �أع�ضاء برملان
كرد�ست ��ان زاروا ال�س ��وق و�س�ألون ��ا ع ��ن
مطالبن ��ا وق ��د �أبلغناه ��م ب�أنن ��ا نحت ��اج اىل
دعم م ��ن احلكوم ��ة على االق ��ل يف مو�ضوع
�إيجارات املح ��ال و�أج ��ور الكهرباء وغريها
م ��ع توا�ص ��ل الدع ��م احلكومي لك ��ي ت�ستمر
هذه املهن ال�شعبية واحلرف اليدوية ،ولكن
حل ��د الآن ال يوجد �أي دع ��م" ،م�شري ًا اىل �أن
"ه ��ذه ال�صناعات اليدوية ه ��ي هوية البلد
وال�س ��واح الأجان ��ب ي�أتون خ�صي�ص� � ًا �إلينا
ل�شراء ال�صناعات املحلية اليدوية".

فولكلور منقر�ض
وتاب ��ع النجار �شاك ��ر" :مع الأ�س ��ف �أوالدنا
ال يحب ��ون �أن يكملوا بعدن ��ا يف العمل بهذه
املهنة ،و�أنا �أعتقد �أنه خالل ال�سنوات الع�شر
املقبلة �سينقر�ض هذا العمل ب�سبب �أن ربحه
قلي ��ل ج ��د ًا ،وهنالك فقط  3حم ��ال باقية يف
�أرباح قليلة
�أربي ��ل الآن تق ��وم ب�صناع ��ة ه ��ذه الأدوات
وال�صناع ��ات ،ول ��ذا بع ��د ع ��دة �سن ��وات لن م ��ن جهت ��ه �أو�ض ��ح حمم ��د جمي ��ل  -بائع

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

امييل قسم العقود احلكومية E-mail: GC.thiqar@yahoo.com :

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات العراقية والأجنبية

العدد13 :
التاريخ2022/1/9 :

م � /إعــــــالن

ت �سعر الك�شف امل�صادق مدة العمل

1

الدائرة القانونية  /ق�سم العقود
contracts@cbi.iq

املناق�صة :رقم ( )1ل�سنة  2022خطة تنمية االقاليم 2021

تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مش��روع (انش��اء ش��وارع متكاملة
البنى التحتية في حي الغدير ضمن قضاء سوق الشيوخ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام
 2021واس��تنادا ً لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لس��نة  2014املعدلة الصادرة
م��ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية لعام
 .2021ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املش��روع س��وف
تنش��ر في اجلرائد الوطنية (الزمان – املدى – املستقبل العراقي) وسيتم العمل عند فحص
وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش��تراك فيها كما هو محدد في النش��رة التوضيحية
الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإم��كان مقدمي العطاءات ش��راء وثائق العط��اء باللغة العربية بع��د تقدمي طلب حتريري
إل��ى العن��وان احمل��دد بالتعليمات ملقدم��ي العطاء أن اس��لوب الدفع س��يتم مبوجب وصل
ش��راء يقطع من قبل قس��م حسابات املش��اريع في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر
اخلاص باالجابات على استفس��ارات املش��اركني في املناقصة عند الس��اعة ( )12ظهرا ً من
ي��وم (اخلميس) املص��ادف  2022/1/13في بناي��ة (مديرية بلديات ذي ق��ار) فعلى الراغبني من
الش��ركات واملقاول�ين العراقيني املؤهلني واملصنف�ين من الدرجة املذك��ورة ادناه على االقل
والش��ركات العربية واالجنبي��ة من أصحاب االختصاص مراجعة قس��م العقود احلكومية
حملافظة ذي قار لش��راء نس��خة من الوثائق اخلاصة باملش��روع علما ً إن سعر العطاء الواحد
(وكما مؤش��ر ازاءه) غي��ر قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية للش��ركات
العراقية وأوراق التس��جيل للش��ركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء
املستمسكات التالية:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -املتطلبات الفنية :اخلبرة العامة للش��ركة تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ()3
س��نوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العط��اء ،واخلبرة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد
عدد ( )1ومببلغ ال يقل عن ( )5.651.461.000فقط خمس��ة مليار وستمائة وواحد وخمسون
مليون واربعمائة وواحد وستون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ ( )10السابقة مت إجنازه بنجاح
وجودة كاملة.
ب -الكوادر الفنية:
العدد
		
الكوادر الفنية
ت
2
		
مهندس مدني
1
2
			
مساح
2
العدد
		
االليات واملعدات
ج-
2
			
شفل
-1
8
			
قالب
-2
1
كريدر 		
-3
2
		
حادلة ضلفية
-4
2
		
حادلة مطاطية
-5
2
		
حادلة ستيل
-6
1
			
فارشة
-7
2
			
تنكر ماء
-8
1
		
خباطة مركزية
-9
1
		
معمل اسفلت
-10

8.253.598.000

كاروك اطف ��ال� -أن "�أ�سع ��ار ال ��كاروك 20
�ألف ًا وال يتم �صبغه ولكن يبقى ح�سب رغبة
املواط ��ن ونحن نعم ��ل يف ه ��ذه ال�صناعة
من ��ذ ع�ش ��رات ال�سن�ي�ن ومل يب ��ق فق ��ط 3
دكاك�ي�ن تق ��وم ببيع ه ��ذه الأن ��واع حملية
ال�صنع".
�أم ��ا �صاح ��ب املح ��ل املتخ�ص� ��ص ببي ��ع
(ال ��كاروك) فري ��دون عزي ��ز فق ��ال "هنالك
بع� ��ض الن�ساء م ��ن اجليل اجلدي ��د عندما
تولد تقول �إنها لن ت�ضع ابنها بـ(الكاروك)
لكون ��ه غري �صح ��ي وغري معا�ص ��ر ،ولكن
بعد فرتة ق�صرية جد ًا ت�أتي �إلينا وت�شرتي
(ال ��كاروك) لطفله ��ا ،و(ال ��كاروك) هو من
العادات والتقاليد يف اربيل واالقبال على
�شرائ ��ه م�ستم ��ر ،و�أن ه ��ذه امله ��ن �ستبقى
رغم قل ��ة االرباح لك ��ون ب�ضائعها مطلوبة
وب�شكل يومي".
عن وكالة "واع"

يدعو البنك املركزي العراقي الش��ركات اجملازة رس��ميا ً
م��ن ذوي اخلب��رة واالختص��اص واملؤهل�ين لالش��تراك
مبناقص��ة جتهيز ه��ذا البنك ب��ـ (مولدت�ين كهربائية
جديدة) نوع كمنز أو كتربلر أو بيركنز ذات منشأ أصلي
(إنكلي��زي أو أمريكي) قدرة املولدة الواحدة ()KVA 500
وحس��ب املواصفات الفنية والشروط القانونية املعدة
من قبل هذا البنك وبإمكان الش��ركات اجملازة رس��ميا ً
ارس��ال مخوليهم الرسميني مبوجب كتاب تخويل الى
مقر البنك املركزي العراقي  /الكائن في بغداد – ش��ارع
الرش��يد – بناية رقم ( )2الطابق ( )3الدائرة القانونية /
قسم العقود لغرض احلصول على وثائق املناقصة لقاء
مبل��غ قدره ( )100.000دينار (مئة أل��ف دينار) غير قابل
للرد وس��يكون موعد غلق املناقصة قبل نهاية الدوام
الرسمي ليوم الثالثاء املصادف .2022/2/1

 730يوم

د -املتطلبات املالية:
اوالً :األداء املال��ي الس��ابق الذي يظهر حتقيق االرباء للس��نتني األخيرتني ف��ي حال توفرها او
الس��نتني التي س��بقت األزم��ة املالية ه��ي (( )2013 – 2012كش��ف احلس��ابات اخلتامية)
مصادقة من محاسب قانوني.
ثانياً :املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع
ملبلغ اكبر او ( )580.629.558فقط خمس��مائة وثمانون مليون وس��تمائة وتسعة وعشرون
ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار عراقي
ثالثاً :معدل االيراد الس��نوي ان يكون أكبر من أو يساوي ( )4.709.550.000فقط أربعة مليار
وس��بعمائة وتس��عة مليون وخمس��مائة وخمس��ون ألف دينارعراقي (وعلى ان ال يقل عن
سنتني وال يزيد عن عشر سنوات) وخالل السنوات العشرة.
هـ -املتطلبات القانونية:
اوالً :االهلية وتش��مل (جنس��ية الش��ركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح ،لم
يتم ادراج الش��ركة املقدمة في القائمة الس��وداء ،الش��ركات اململوك��ة للدولة (ان تثبت
انها مس��تقلة قانوني��ا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التج��اري وان ال تكون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) ،غير مس��تبعدة من قبل صاحب العمل او اس��تنادا ً إلى قرار صادر من قبل
االمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة في املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غير منفذة خالل الـ ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء،
لم يصدر بحق الش��ركة مقدمة العطاء قرار مينع املش��اركة في املناقصات بدولة صاحب
العمل اس��تنادا ً الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ ( )5س��نوات السابقة،
جميع املطالبات املوقوفة س��وف لن تش��كل مبجموعها أكثر من  %30صافي مس��تحقات
مقدم الطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل مت حلها ضد مقدم العطاء.
ثالث��ا ً  :عدم ممانعة (نس��خة أصلية  +نس��خة مصورة) وناف��ذة صادرة م��ن الهيئة العامة
للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار.
رابعا ً  :شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية
تقوم بتقدمي اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
خامساً :هوية تس��جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف
املقاول او الشركات املقاولة حسب ما مطلوب في اجلدول أدناه.
سادساً :وصل شراء املناقصة (نسخة أصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العط��اءات يج��ب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمين��ات االولية) ملقدمي العطاءات
مبوج��ب خط��اب ضمان بنك��ي او صك مصدق او س��فتجة صادرة من مص��رف معتمد في
العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون إلى جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة
 150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز (الشركة او املقاول) الذي ترسو عليه
املناقصة مباش��رة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن
التنفي��ذ بقيمة  %5من مبل��غ االحالة على ان يكون خطاب ضمان ص��ادر من احد املصارف
العراقي��ة في بغ��داد او احملافظات اجلنوبية نافذا ً إلى ما بعد انته��اء فترة الصيانة وتصفية
احلسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من
املناقصني مس��تجيبة عن��د تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والش��روط
القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

ا�سم امل�شروع

انشاء شوارع متكاملة البنى التحتية في
حي الغدير ضمن قضاء سوق الشيوخ

الدائرة
امل�ستفيدة

مديرية بلديات
ذي قار

املوقع

سوق الشيوخ

 -4تبق��ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العط��اءات مبدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق
املناقصة
 -5ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6تتحم��ل من ترس��و عليه املناقصة اجور النش��ر واالعالن وآلخر اعالن ع��ن املناقصة وان
تتحمل الش��ركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل
الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%50من عمالة موظفيه العمالة الوطنية
ع��ن طريق مراكز التش��غيل اال في حال��ة اعتذار املركز ع��ن توفير االع��داد واالختصاصات
املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8ف��ي حال��ة اش��تراك اكثر م��ن مناقص ف��ي تقدمي عط��اء واح��د لتنفيذ العق��د تكون
مس��ؤوليتهم تضامني��ة تكافلية في ذل��ك لتنفيذه على ان يقدم عقد مش��اركة مصادق
عليه اصوليا ً مع العطاء.
 -9احملافظة غير مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل الى املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املس��تفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره
وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال ً لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية .
 -12تلتزم الش��ركات واملقاول�ين واجملهزين املتقدمني على العطاءات باس��تكمال النواقص
التي تس��مح بها التعليمات خالل س��بعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال ميكن
قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام
بضوابط الس��عر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة
التخطيط العدد  16135/7/4في .2017/8/3
 -14ملكية التصامي��م واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب
العمل.
 -15ان آخ��ر ي��وم لتقدمي العطاءات نهاية الس��اعة ( )11ظهرا ً من ي��وم (األحد) املصادف 23
 2022/1/إل��ى العنوان التالي محافظة ذي قار  -قس��م العقود احلكومية في مقرها الكائن
ف��ي الناصري��ة -االدارة احمللية -قرب مصرف الرش��يد  -فرع ذي ق��ار ( 535مبنى هيئة االعمار
س��ابقاً) ...عل��ى ان تكون االس��عار املقدمة بالدين��ار العراقي حصرا ً رقم��ا ً وكتابة وان يوقع
على جميع مس��تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والش��طب وتكون
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد
االلكترون��ي ويلت��زم املقاول بصحته ويعتب��ر التبليغ من خالله ملزم��ا ً واصوليا ً وكما يقدم
البطاق��ة التمويني��ة وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس��كن وال يس��مح
التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ،وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني باحلضور الى مبنى ديوان محافظة ذي قار القدمي في ش��ارع النيل وس��وف
ترف��ض العط��اءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس��مية فيؤجل إلى اليوم
الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم
املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
 -16تسدد مبالغ املشروع من التخصيصات املتوفرة.
الدكتور حممد هادي ح�سني
حمافظ ذي قار� /إ�ضافة لوظيفته
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ب�سمات "البطل الأولمبي"
الجمباز المي�ساني
حا�ضن للموهوبين ِ
ِ

فاروق �شامل :جن ّهز القاعة من املواد امل�ستخدمة ..واالحتاد الفرعي غري متعاون!
موحد
 والدا �أوميد ويوهان  :ننا�شد نجف بدعم المنتدى  ..والدولة مطالبة بم�شروع ّ
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
يف الوقت الذي �أ�ضاعت اللجنة الأوملبية
الوطني ��ة واالحت ��ادات الريا�ض ��ية زمن� � ًا
طوي�ل ً�ا من عمرها ما بع ��د عام  2003يف
الدرا�سات والندوات حول كيفية �صناعة
"البط ��ل الأوملب ��ي" م ��ن دون �أن تق� �دّم
يعو� ��ض مليارات
للريا�ض ��ة بط ًال واحد ًا ّ
مبنج ��ز الف ��ت يك ��ون مدع ��اة
الدنان�ي�ر ُ
للتفا�ؤل ،توا�ص ��ل بع�ض مراك ��ز املوهبة
يف بغداد واملحافظات الرعاية واالهتمام
لعديد الأبطال ال�ص ��غار م ��ن �أجل حتقيق
النتائ ��ج اجل ّي ��دة يف املناف�س ��ات املحل ّية،
�أم�ل ً�ا بقطف ثمار جهودها يف م�ش ��اركات
كبرية م�س ��تقب ًالُ ،ت�ش ��عِ ر املد ّربني و�أ�س ��ر
الريا�ضيني بالفخر مل�ساهمتهم يف �صناعة
االجناز برغم املعاناة القا�س ��ية من غياب
�أب�سط م�ستلزمات الت�أهيل املطلوبة.
ُمنتدى �ش ��باب امل�س ��تقبل ،التابع ملديرية
�ش ��باب وريا�ض ��ة مي�س ��انُ ،يعد م ��ن �أبرز
روافد لعب ��ة اجلمباز منذ �س ��نني طويلة،
ويق ��ف امل ��د ّرب ف ��اروق �ش ��امل �ش ��اطي
بني نخب ��ة مد ّرب ��ي املحافظ ��ة املُجتهدين
واحلري�ص�ي�ن عل ��ى عملهم ،وتخ� � َّرج من
ممن تقع
بني يدي ��ه ع�ش ��رات املوهوب�ي�ن ّ
م�س� ��ؤولية �إعدادهم للمنتخب الأول على
احتاد اللعبة.
تعاون بال حدود
يق ��ول ف ��اروق يف حدي ��ث م ��ع "امل ��دى"
:عاني ��تُ كث�ي�ر ًا م ��ن ع ��دم تع ��اون �أ�س ��ر
الريا�ض ��يني م ��ع منتدان ��ا يف بداي ��ات
عملن ��ا ،فم ��ا �أن نب ��ذل جه ��ود ًا كب�ي�ر ًا من
�أج ��ل �ص ��قل مواهبهم حت ��ى نتفاج�أ بعدم
رغب ��ة املوه ��وب يف موا�ص ��لة التدري ��ب
بتوجي ��ه م ��ن وال ��ده �أو والدت ��ه ،لك ��ن
الع ��ام املا�ض ��ي �ش ��هد تعاون ًا ال ح ��دود له
معه ��م ،وتك ّل ��ل ب�إح ��راز امليدالي ��ات يف
البط ��والت املحلية" .و�أ�ض ��اف "�أحر�ص
عل ��ى توظي ��ف خربت ��ي م ��ع املوهوب�ي�ن
ك ��وين مد ّرب معتم ��د يف االحتاد منذ عام
 ،1989و�سابق ًا مثلتُ منتخب مي�سان يف
بطوالت خمتلف ��ة �آخرها بطول ��ة العراق
يف املو�ص ��ل ح ّققن ��ا املرك ��ز الث ��اين بع ��د

فريق اجلي�ش ،وا�س ��تم ّر عمل ��ي مع �أبناء
حمافظتي وفق ًا لالمكان ّيات املُتاحة وهي
ال ت�ش � ّ�جع على العم ��ل ،لكن مل متنعنا من
خدم ��ة الريا�ض ��ة" .و�أ�ش ��ار اىل �أن "عدد
املن�ض ��وين اىل فري ��ق املنت ��دى ه ��م 28
العب ًا 10 ،منهم موهوبني ،و�س ��يكون لهم
�ش� ��أن كبري ك�أبطال متم ّيزين ،وبالن�س ��بة
ملنتدان ��ا ي�س ��تقبل الطف ��ل من عم ��ر �أربع
�س ��نوات ،ولدين ��ا حال ��ة ا�س ��تثنائية
بت�س ��جيل الالعب يوهان عالء �سامل يوم
كان عمره �سنتني وب�ض ��عة �أ�شهر ،جاءت
به والدته لغر�ض التعاي�ش �ض ��من �أجواء
التدري ��ب يف القاع ��ة ،ومث ��ل هك ��ذا عُمر
�صغري يتح ّم�س الطفل ملمار�سة الريا�ضة،
ويتع ّلق بها ،وال ي�ستغرب من املد ّرب ،بل
يعده � ّأحد �أفراد �أ�سرته".
قاعة متوا�ضعة
وبينّ �أن "مدير منتدى �ش ��باب امل�س ��تقبل
حمم ��د �س ��عدون كان �أح ��د الداعم�ي�ن
مله ّمتي� ،إ�ض ��افة �إىل زميلي حممد نا�ص ��ر
املد ّرب املح�ت�رف الذي �إلتح ��ق باملنتدى
قب ��ل خم�س �س ��نوات ،وق�ض ��ينا �أكرث من

ث�ل�اث �س ��نوات ن�ؤ ّم ��ن جتهي ��زات قاعتنا
املتوا�ض ��عة م ��ن امل ��واد امل�س ��تخدمة يف
الأ�س ��واق! و�أ�سهمت �أ�سر الريا�ضيني يف
تهيئ ��ة بع�ض ��ها ،وكذلك دع ��م بع�ض طلبة
الدكتوراه �أثناء �إعداد بحوثهم اخلا�ص ��ة
باللعب ��ة" .وك�ش ��ف ف ��اروق "ال يوج ��د
�أي تع ��اون بينن ��ا وب�ي�ن احت ��اد اجلمباز
ف ��رع مي�س ��ان حيث يرف�ض رئي�س ��ه كرمي
زيدان رعاية املوهوب�ي�ن �أو تقدمي الدعم
لهم ،برغم منا�ش ��دات م�س�ؤويل املحافظة
ومديرية ال�ش ��باب والريا�ضة ،وال نعرف
�س� � ّر �إ�ص ��راره عل ��ى عدم قب ��ول الالعبني
املاهري ��ن الذي ��ن يتد ّرب ��ون مع ��ي وم ��ع
زميلي حممد يف بطوالت احتاده"!
وتابع "عندما نا�ش ��دتْ �أ�س ��ر الريا�ضيني
رئي�س االحت ��اد �إياد جنف ملتابعة �أحوال
�أبنائهم يف املنتدى ،ا�ستجاب جنف �إليهم
وزار حمافظتنا ال�ش ��هر املا�ض ��ي ،و�أبدى
اعجابه مبا قدّمناه للعبة ،وت�س ��اءل ملاذا
مل ُيطلعن ��ا االحت ��اد الفرع ��ي ع ��ن هك ��ذا
عم ��ل كب�ي�ر؟ ووعدنا ح ��ال تنظيم بطولة
مراك ��ز املحافظ ��ات �أن ي�ش ��ارك مركزن ��ا
كثاين مرك ��ز يف املحافظ ��ة للتناف�س بني

الريا�ض ��يني دعم ًا و�إميان ًا منه با�ستحقاق
املوهوبني يف املنتدى للرعاية".
وختم فاروق حديثه "ن�س ��عى �إىل تطوير
املواه ��ب ،وتعزي ��ز تقدّمهم ال ��ذي حتقق
يف بطول ��ة املراك ��ز التدريبي ��ة الأخرية،
حي ��ث ح ّقق الالعب مقتدى حممد نا�ص ��ر
برونزيت�ي�ن (طاول ��ة القف ��ز واحل ��ركات
الأر�ض� � ّية) ون ��ال الالع ��ب جعف ��ر فاروق
ذهب ّي ��ة (املت ��وازي) وبرونز ّي ��ة (احللق)
وبرونز ّية (املقاب� ��ض) وبرونز ّية (فردي
عام) بينما ظفر الالعب عقيل حممد �شنته
بف�ض� � ّية (املتوازي) وبرونز ّي ��ة (العقلة)
ونتم ّن ��ى �أن تتوف ��ر �أجه ��زة اللعب ��ة كافة
يف قاعة منتدانا ليت�سنى لنا املناف�سة يف
جميع الفعّاليات".
دور الأ�سرة
و�ألتق ��ت (امل ��دى) م ��ع �إح ��دى �أ�س ��ر
املوهوبني يف منتدى �ش ��باب امل�س ��تقبل،
الالعبني يوهان عالء �س ��امل (� 6س ��نوات)
و�ش ��قيقه �أومي ��د (� 10س ��نوات) لبي ��ان
دورها معهم ��ا ،وقال والدهم ��ا �أنه واكب
رعايتهم ��ا منذ عدّة �س ��نوات مل ��ا وجد من

حر�ص واهتم ��ام املد ّربني فاروق �ش ��امل
وحمم ��د نا�ص ��ر ،الأمر ال ��ذي منحه الأمل
من�ص ��ات
الكبري بامكان ّية و�ص ��ولهما اىل ّ
التتوي ��ج الريا�ض ��ي للفئ ��ات العمر ّي ��ة
والفرق املتقدّمة م�ستقب ًال.
و�أ�ض ��اف "بع ��د متابعتن ��ا تدريب ��ات
املوهوبني يف موقع (الفي�س ��بوك) ق ّررنا
ا�ص ��طحاب ولدين ��ا يف �ش ��هر �أيل ��ول عام
 ،2018اىل منت ��دى �ش ��باب امل�س ��تقبل
وا�س ��تقبلنا املد ّرب�ي�ن ف ��اروق وحمم ��د،
وتع ّه ��دا ب�أن يبذال ّ
كل ما يف و�س ��عهما من
�أجل و�ص ��ول يوهان و�أوميد اىل مرحلة
ج ّي ��دة م ��ن الق ��درة عل ��ى متثي ��ل فري ��ق
املحافظة ثم املنتخبات �إن �شاء الله".
فيما قالت والدتهما ّ
"كل �شيء مت توفريه
يف قاع ��ة تدري ��ب اجلمب ��از مب ��ا يحتاجه
املوهوب من تغذية وجتهيزات ،و�ساندنا
توجه املد ّربني نحو ت�شجيع �أوالدنا على
ّ
التدريب اليومي ملدة ثالث �ساعات (7-4
) م�س ��اء با�س ��تثناء يوم اجلمع ��ة ،وحتى
�أثناء �أداء االمتحان �صباح ًا يعاود �أوميد
االلتح ��اق باملنت ��دى ع�ص ��ر ًا م ��ع �ش ��قيقه
لال�ستفادة من ممار�سة اجلمباز و ُيحافظا
على لياقتهما البدنية".
وذك ��رت �أن "�أب ��رز ما ُيلف ��ت االنتباه �إىل
امل�ل�اك التدريب ��ي �أن ��ه ينفق من ح�س ��ابه
اخلا� ��ص ل�ش ��راء م�س ��تلزمات التدري ��ب
لالعبني ،وبرغم �إحلاحنا عليه بامل�ساهمة
يف حت ّمل نفقات �شراء التجهيزات� ،إال �أنه
يرف�ض ذلك ،وهذه فر�صة ملنا�شدة رئي�س
احت ��اد اجلمباز �إياد جن ��ف بدعم املنتدى
ال ��ذي يعمل لأج ��ل رفد اللعب ��ة باخلامات
اجل ّي ��دة ،ون�أم ��ل �أن ي�س ��تجيب قريب� � ًا".
ونا�شد والدا املوهوبني (يوهان و�أوميد)
با�س ��م جميع �أ�سر العبي املنتدى ،الإعالم
الريا�ضي ،لي�س� � ّلط الأ�ضواء على الفئات
العمرية يف اجلمباز وغريها من الألعاب
الفرد ّي ��ة الت ��ي ترع ��ى الأبطال ال�ص ��غار،
و�س ��ط معاناة �ش � ّ�حة الدعم املادي ،وعدم
تب ّن ��ي الدول ��ة م�ش ��روع �ص ��ناعة الأبطال
وموحد ي�س ��تقطب
عرب مركز وطني كبري
ّ
الواعدين ،و ُيخ�ص ���ص لهم �أف�ض ��ل ُ�س ��بل
الإع ��داد با�ش ��راف املد ّرب�ي�ن الوطني�ي�ن
وحتت �أنظار خرباء اللعبة الأجانب.

نامق  :نادي الثورة مل ي�ؤ ّمن حقي ويُدار مبنا�صب مزدوجة!
 بغداد  /املدى
�أع ��رب رع ��د نام ��ق ،م ��د ّرب �ألع ��اب
القوى يف ن ��ادي الثورة الريا�ض ��ي
يف حمافظ ��ة كرك ��وك ،ع ��ن حزن ��ه
ال�ش ��ديد مل ��ا �آل الي ��ه و�ض ��ع الن ��ادي
خ�ل�ال ال�س ��نني الأرب ��ع الأخ�ي�رة
�إىل درج ��ة ع ��دم قدرت ��ه �شخ�ص� � ّي ًا
عل ��ى ت�أم�ي�ن حقوقه في ��ه .وقال رعد
لـ"امل ��دى" :خدمنا نادي الث ��ورة �أنا
وخايل حممد �سليمان �صالح ال�شهري
�قيقي �س ��عد و�سبع
(حممد بلة) و�ش � َّ
�س ��نوات طويل ��ة ،ونظ ��ر ًا لظرويف
املعي�ش� �يّة ال�ص ��عبة� ،أ�ص ��در النادي
�أم ��ر ًا بتعييني بال�ص ��فة احلالية منذ
ع ��ام  ،2016براتب �ش ��هري مقداره
� 100أل ��ف دين ��ارُ ،من ��ح يل بفرتات
غري مُنتظمة ب�س ��بب تو ّقف �أن�ش ��طة

الن ��ادي للع ��ام املذكور ،بع ��د �إحالته
اىل �ش ��خ�ص مُ�س ��تثمر ،و�ض ��اعفت
جائحة كورونا ع ��ام  2020حمنته،
وبالرغ ��م م ��ن �أن املبل ��غ ال ي�س� � ُّد
احتياجات عائلتي ،فقد ُخ ّ�ص ���ص يل
لب�ضعة �أ�شهر يف ال�سنة"!
و�أ�ض ��اف :ت�س� � ّلمتُ رواتب ��ي لع ��ام
 2016م ّرت�ي�ن فق ��ط ،وع ��ام 2017
�أرب ��ع م� � ّرات ،ونف�س ��ي ال�ش ��يء عام
 ،2018ويف ع ��ام  2019مل يع � َ�ط
يل بذريع ��ة �أن حم�ل ّ�ات الن ��ادي ال
ُت�س� �دِّد مبل ��غ الإيج ��ار ،ويف ع ��ام
 2020مل تتوف ��ر الأم ��وال ب�س ��بب
تو ّقف الن�شاط لالحرتاز من كورونا
مثلم ��ا �أخ�ب�روين ،ويف ع ��ام 2021
زارين رئي�س النادي فا�ض ��ل �أ�س ��ود
�إىل بيت ��ي ،وق ��ال يل (�س� ��أمنحك
جميع احلق ��وق املتوقفة حال �إطالق

وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة املُن ��ح،
وخ�ص�ص ��تُ َلك هد ّي ��ة كبرية تعاطف ًا
ّ
م ��ع ظرف ��ك املعي�ش ��ي) ومل يح�ص ��ل

�إنجاز تاريخي لإبراهيموفيت�ش مع ميالن

 متابعة  /املدى
جن��ح ال���س��وي��دي زالت� ��ان �إب��راه�ي�م��وف�ي�ت����ش ،مهاجم
الفريق الكروي الأول بنادي ميالن ،يف حتقيق رقم
مميّز خالل امل�شاركة يف مباراة �أم��ام فينيزيا� ،ضمن

مناف�سات الدوري املمتاز.
وانتهت مباراة ميالن مبواجهة فينيزيا بفوزه بثالثة
�أه��داف نظيفة ،يف ملعب "بري لويجي بينزو" �ضمن
مناف�سات اجلولة ال�ـ 21من بطولة ال��دوري الإيطايل
املمتاز ملو�سم (.)2022 – 2021
و� �س��جّ ��ل ه���دف م �ي�ل�ان الأول ،ال �� �س��وي��دي زالت���ان
�إبراهيموفيت�ش ،يف الدقيقة  3من زمن ال�شوط الأول،
من خالل ت�سدية قوية.
و�أكدت �شبكة "�أوبتا" العاملية للأرقام والأح�صائيات
ع�بر ح���س��اب ر��س�م��ي مب��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
للتدوينات الق�صرية "تويرت" �أن فريق فينيزيا ،هو
الفريق رقم  80الذي مت ّكن ال�سويدي �إبراهيموفيت�ش،
من الت�سجيل �ضده يف الدوريّات الأوروبيّة اخلم�سة
الكبار.
ال�شبكة� ،أو�ضحت �أنه منذ عام � ،2000أ�صبح الالعب
ال�سويدي ث��اين الع��ب ي�صل �إىل ه��ذا الإجن ��از  ،بعد
كري�ستيانو رونالدو ،الذي حققه يف  30كانون الأول
املا�ضي �ضد برينلي.
وذك��رت ال�شبكة� ،أن �ستيفانو بيويل ،م��د ّرب ميالن،
و�صل �إىل امل�ب��اراة رق��م  400يف ال��دوري الإي�ط��ايل،
و�أ��ص�ب��ح ال�ي��وم امل ��د ّرب الثامن ال��ذي ي�صل �إىل هذا
الإجناز يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل يف النقاط
الثالث حلقبة الفوز.
ّ
يحتل �صدارة ترتيب جدول
اجلدير بالذكر �أن ميالن
الدوري الإيطايل بر�صيد  48نقطة ،بينما ي�أتي فينيزيا
يف املركز الـ 16بر�صيد  17نقطة.

�شيء حتى اللحظة"!
وت�س ��اءل امل ��د ّرب  :ال �أع ��رف مل ��اذا
حجب ��وا راتب ��ي وقد علمتُ م ��ن �أحّ د

�أع�ض ��اء �إدارة الن ��ادي� ،أن ��ه مت منح
مد ّرب�ي�ن � 150ألف دين ��ار لكل منهما
نهاي ��ة �ش ��هر ت�ش ��رين الث ��اين ع ��ام
� ،2021أي توجد �أموال يف النادي،
و�إال كيف �ش ��ارك وفد امل�ص ��ارعة يف
بطولة م�ص ��ر للأندي ��ة العربية التي
جرت يف ت�شرين الثاين "2021؟
و�أكد رعد �":أن خم�س ��ة من �أع�ض ��اء
الهيئ ��ة الإداري ��ة لن ��ادي الث ��ورة
الريا�ض ��ي لديهم منا�ص ��ب مزدوجة
يف م�ؤ�سّ �س ��ات الريا�ض ��ة ينتفع ��ون
منه ��ا مال ّي ًا  ،يف ح�ي�ن لي�س لديّ غري
راتبي يف النادي ،ومع ذلك حجبوه
لأ�س ��باب جمهول ��ة ،ربمّ ��ا ك ��وين ال
�أجيد تقدمي الطاعة والوالء للإدارة
ك ��وين �إن�س ��ان حُ ��ر و�أنتق ��د اخلط� ��أ
ولي�س اال�شخا�ص".
ولف ��ت اىل �أن "معامل ��ة �ش ��مويل

مبنح ��ة ال ��رواد تو ّقف ��ت يف وزارة
الريا�ض ��ة ب�س ��ب عدم وجود وثائق
ت�ؤ ّك ��د م�ش ��اركتي يف بطول ��ة دولية
�أقيم ��ت يف املو�ص ��ل خ�ل�ال عق ��د
الثمانين ّي ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي،
م ��ا حرمني ذل ��ك من احل�ص ��ول على
حقوق القانون  6ل�سنة � 2013أ�سوة
ب�أقراين" .وختم رعد قائ ًال "�أنا�ش ��د
وزي ��ر الريا�ض ��ة عدن ��ان درج ��ال
�أن يج ��د ح ��ل لإدارة ن ��ادي الث ��ورة
الريا�ض ��ي ،ويحقق يف �أ�سباب عدم
منحي حقوقي ،بالرغم من تواجدي
اليوم ��ي يف الن ��ادي ،وحماولت ��ي
ت�ش ��كيل فري ��ق للفئ ��ات العمرية منذ
عام�ي�ن مل �أتل � َ�ق �أيّ دع ��م م ��ادي �أو
معن ��وي ،م ��ا �أ�ض ��ط ّر الريا�ض ��يني
ال�ص ��غار اىل ت ��رك التدريب ب�س ��بب
�شعورهم بالإهمال".

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

�أين برتوفيت�ش؟
ق ��د ال نبت�أ� ��س ح ّد الي�أ�س ،لأننا �س ��نبقى نتم�سّ ��ك بالأم ��ل ،و�إن �أحت ّل
ا ُ
حلزن م�ساحة كبرية بني هواج�س املُحبّني لكرة القدم العراقية على
ما مت ّر به من �أزمات فنيّة وانح�سارغريب بالنتائج الإيجابية ،فنحن
ندرك �أن ما يكتبه القدر من عطايا وجناح تتنا�س ��ب وم�ساحة العمل
واالجتهاد واالخال�ص احلقيقي.
العك�س �ص ��حيح ،فال نرمي بالف�ش ��ل �إىل اح�ض ��ان ّ
احلظ ،وال نخادع
ال ��ذات ب�أوهام الطالع ال�س� �يِّئ ،ب ��ل نواجه املوقف ب�ش ��جاعة ونقول
� ّأن ال�س ��نوات املا�ض ��ية ومنذ �آخر �إجناز يف عام  2007تعدّدت �أيدي
القي ��ادة ،وتزاحمت امل�ص ��الحّ ،
وتقطعت �أو�ص ��ال املنا�ص ��ب بحراب
�سطوة العالقات ال�شخ�صيّة ،هي من رمت بنا لهذا احلال ،فك ّنا ن�سمع
�ضجيج الطحن لبناء م�ستقبل زاهر ونتح�سّ ر على ر�ؤية الطحني!
�أقوالهم ،ووعودهم اخلادعة ،عك�س ��تها خيبية �أفعالهم ،ولع ّل م�ش ��هد
من�صة املجد وال�سيادة اىل ح�ضي�ض الف�شل
تهاوي الكرة العراقية من ّ
املُزم ��ن و�إنهيار الثقة بالنف� ��س بدء ًا من �أروقة االحت ��ادات املتعاقبة
الت ��ي بات ��ت ال ت ��درك حجم وتاري ��خ الأ�س ��ود حتى �إنحدر م�س ��توى
تط ّلعاتها ل�ش ��كل وقيمة القيادة الفنيّة التي ميكن �أن تتنا�سب وحجم
املنتخب ،فتك ّررت �س ��قطات االختيار ال�س ��ماء ال عالق ��ة لها بالكفاءة،
وال بخطط التطوير� ،سوى كونها حتمل اجلن�سيّة الأجنبية!
نع ��م� ،آخر عق ��اب للدهر لنا هو �أن يت�ص� �دّر برتوفيت�ش م�ش ��هد قيادة
املنتخ ��ب الوطني ،وجميعنا يعلم جيّد ًا ح ��دود امكاناته وحمدوديّة
جتارب ��ه ال�س ��ابقة الت ��ي ال تتع� �دّى دور رج ��ل الظ� � ّل خل ��ف �س ��واتر
املد ّربني ،ك�شفته ارتباكه يف املنطقة الفنيّة وطريقة توجيهه وردود
�أفعاله وا�س ��تماعه امل�س ��تم ّر ملا ميليه كادره امل�س ��اعد طيل ��ة مباريات
بطولة ك�أ�س العرب الأخرية.
�أين برتوفيت�ش الآن؟ �س� ��ؤال ي�ؤ ّكد ما ذهبنا اليه ب�أن الرجل ال ميكن
�أن ي�ست�ش ��عر حجم امل�س� ��ؤولية واملهمّة التي تنتظره وتتو ّقف عليها
�أح�ل�ام اجلماهري ،فلي� ��س من املنط ��ق �أن يحمل حقائب ��ه ليلبّي نداء
اال�ش ��تياق لأهله منذ انتهاء ك�أ�س العرب يف الثامن ع�ش ��ر من كانون
الأول  2021تارك ًا منتخب ًا مثق ًال بنتائج هزيلة ،وروحيّة منك�س ��ره،
و�أذهان م�ش� � ّتتة ،والعبني ال يعلمون �إن كانوا �ض ��من القائمة �أم �أنهم
خارجها ،ومد ّرب م�س ��اعد مت �إق�ص ��ائه ،ومعه �س ��قطت له عني تراقب
وتتق�ص ��ى عن املواهب ،فمن ق ّرر �أن مينحه حريّة الت�ص ّرف
الدوري
ّ
وكيف ت�س ّربت لنف�سه تلك الطم�أنينة� ،إال �إذا كان رافع ًا لراية الهزمية
بداخل ��ه �أو �أنه مك ّلف ب�إنهاء عُقدة الت�ص ��فيات كيفما �ش ��اء بعيد ًا عن
النتائج!
وت�ستم ّر الآهات باال�ستق�صاء عن مواطن اخللل والربود يف التعامل
مع �إعداد املنتخب للمرحلة احلا�سمة للت�صفيات النهائية ،برغم كرثة
املنا�ش ��دات واملقرتح ��ات التي طرحناها �س ��ابق ًا لال�س ��راع يف �إقامة
مع�سكر تدريبي يح ّقق عن�صر االن�سجام بني الالعبني ويو ّفر الوقت
للكادر التدريبي لتطبيق خططه التكتيكيّة ملواجهة املنتخب الإيراين
يف اجلولة ال�س ��ابعة ،يوم اخلمي�س ،ال�س ��ابع والع�شرين من كانون
الثاين اجلاري ،يف ملعب �آزادي ،بالعا�صمة طهران� ،إال �أن الإ�صرار
على غلق منافذ اال�س ��تماع واالن�ص ��ات ال تزال هي اللغة ال�سائدة يف
نه ��ج قيادة االحت ��اد واملنتخب ،بينما �أختفت �شخ�ص� �يّات بعينها من
اللجنة التنفيذيّة عن �إبداء االهتمام واتخاذ موقف يتدارك تداعيات
وخا�صة
�إعداد املنتخب وتهيئته ب�شكل ينا�س ��ب وا�ستحقاقه القادم،
ّ
النائب الأول علي جبار الذي ال نعلم ما ي�ش ��غله يف اخلفاء وتف�ضيله
االبتع ��اد ع ��ن االنظار من دون �أن يكون ل ��ه دور وقرار م�ؤ ّثر ،وكذلك
ع�ض ��و اللجنة غامن عريبي الذي ُك ّنا نطمح �أن ّ
يوظف خربته باجتاه
امل�ساهمة يف �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه ،ولكن!
باخت�ص ��ار ،التجارب ال�س ��ابقة التي ف�ش ��ل فيها منتخبنا الوطني يف
بل ��وغ نهائي ��ات ك�أ�س الع ��امل كانت وال ت ��زال مت ّثل مقيا� ��س الخفاق
االحتادات التي تعاقبت يف حينها بكل ال�ش ��خو�ص وامل�سمّيات ،ومل
ت�ش ��فع له ��م التربيرات ،و�إن كانت بع�ض ��ها منطق ّي ��ة وهي من جعلت
البع�ض ي�س ��تم ّر يف عمله و�سط تذمّر ال�ش ��ارع الريا�ضي منه� ،إال �أن
هذه الت�ص ��فيات تكاد تكون الأ�س ��و�أ على مدار التاري ��خ �أدا ًء و�إعدا ًد
فن ّي� � ًا وكادر ًا تدريب ّي� � ًا ال يع ��رف اال�س ��تقرار �أو الثبات على ت�ش ��كيلة
الالعب�ي�ن ،وق ��د يكون من الذكاء �أن يتم�سّ ��ك القائم ��ون على االحتاد
بفر�صة البطاقة الثالثة ك�آخر �أمل ميكن �أن ينقذ مكانتهم االعتباريّة،
نك�سرة ،وبخالفه
ويحافظوا على منا�صبهم �أمام غ�ضب اجلماهري املُ ِ
ف�ل�ا حُ جة ُق�ص ��ر فرتة ا�س ��تالمهم للمهمّة وال وع ��ود الت� ّأهل �إىل ك�أ�س
الع ��امل � 2030ست�ش ��فع له ��م �إن خرج الأ�س ��ود من الت�ص ��فيات بخفي
حنني!
نعم� ،آخر عقاب للدهر لنا هو �أن
يت�صدّ ر بتروفيت�ش م�شهد قيادة
المنتخب الوطني ،وجميعنا يعلم
ج ّيداً حدود امكاناته ومحدوديّة
تجاربه ال�سابقة التي ال تتعدّ ى دور
ّ
المدربين
الظل خلف �سواتر
رجل
ّ

المواي تاي يختت��م دورته التدريبي��ة والتحكيم ّية
 بغداد /املدى
الأوملبية الوطنية هيثم عبد احلميد �إ�ضافة
لرئي�س احتاد املواي تاي م�صطفى جبار علك
�أختتم احت��اد امل��واي تاي ال��دورة التدريبية وعدد من �أع�ضاء االحتاد كما ح�ضرها �أمني
والتحكيمية التي �أقامها على مدار ثالثة �أيام �سر احتاد الكيك بوك�سنغ عدنان املو�سوي.
بدء ًا من ال�ساد�س من كانون الثاين اجلاري .وقال رئي�س �إحتاد املواي تاي م�صطفى جبار
وح�ضر خ�ت��ام ال ��دورة الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة علك �أن الدورة �شارك فيها  45مدرب ًا وحكم ًا

من جميع حمافظات العراق ،فيما حا�ضر فيها
خمت�صان هما علي �ساهر وحممد
م��د ّرب��ان
ّ
ح�سن كما حا�ضر فيها احلكمان الدوليان
حيدر حميد وحممود ها�شم.
ّ
وختم علك ت�صريحه :ان امل�شاركني تلقوا
امل �ح��ا� �ض��رات ال�ن�ظ��ري��ة يف ط��رق ال�ت��دري��ب

احلديثة للعبة ،و�آخ��ر م�ستجدّات التحكيم
للنزاالت واال�ستعرا�ضات ،كما مت تطبيق تلك
املحا�ضرات ب�أ�سلوب منهجي عملي.
ويف ختام ال��دورة ق��ام الأم�ين العام للجنة
الأوملبية هيثم عبداحلميد بتوزيع �شهادات
امل�شاركة والهدايا التذكارية بني امل�شاركني.

 4م���واج���ه���ات ف���ي دوري ك����رة ال��م��م��ت��از
 متابعة  /املدى
ي� �ع ��اود دوري ال� �ك ��رة امل �م �ت��از
االن�ط�لاق ال�ي��وم الإث�ن�ين ب�أربع
م� ��واج � �ه� ��ات �� �ض� �م ��ن اجل ��ول ��ة
ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة  18م���ن م��رح �ل��ة
الذهاب للمو�سم .2022-2021
وي�ض ّيف ملعب ده��وك ،مباراة
الفريقني املتجاورين باملركزين
(15و� )16أرب� �ي ��ل ون � ��وروز،
ع �ل��ى ال � �ت� ��وايل ،ع �ن��د ال �� �س��اع��ة
( )2ظ �ه��ر ًا ،ب� ��إدارة احلكم علي
�صباح ،وي�شهد بالتوقيت ذاته،
ملعب نفط مي�سان ،لقاء �صاحب
الأر���ض بنقاطه ال�ـ  19مع نفط

الب�صرة الذي ميتلك ( )25نقطة ،وال��ري��ا� �ض��ة ان �ت �ق��ادات ��ش��دي��دة
يديره احلكم واثق حممد.
ب�سبب ت��وا��ص��ل ملعب ال�شعب
وتتجه االنظار بال�ساعة نف�سها ،الدويل احت�ضان مباريات دوري
اىل ملعب ال�صناعة الذي يحتل الكرة برغم عدم �صالح مرتكزاته
املركز العا�شر بر�صيد  22نقطة ،القدمية منذ افتتاحه عام ،1966
وه��و ي�ض ّيف مباراته مع فريق ويف املقابل عدم احت�ضان ملعب
نفط الو�سط الرابع بـ  33نقطة ،املدينة الدويل اجلديد �أ ّية مباراة
بقيادة احلكم �أوميد م�صطفى ،م ��ن م �ن��اف �� �س��ات ال� � ��دوري على
و�أخ�ير ًا �سيجمع ملعب ال�شعب ال��رغ��م م��ن افتتاحه ال ّأويل يف
الدويل فريقي ال�شرطة مت�ص ّدر نهائي بطولة غرب �آ�سيا الثانية
ج� ��دول ال�ترت �ي��ب ب��ـ  47نقطة لل�شباب يوم الأربعاء الأول من
والنجف ال�ساد�س بـ  28نقطة ،كانون الأول  2021بني العراق
بال�ساعة الرابعة ع�صر ًا ،ب�إدارة ولبنان وال ��ذي ح�سمه الليوث
احل �ك��م م�ه�ن��د ق��ا� �س��م .م��ن جهة ل�صاحلهم بالركالت الرتجيحية
�أخ��رى ،تواجه وزارة ال�شباب (.)2-3

آراء وأفكار

العدد ( )5101ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االثنني ( )10كانون الثاين 2022
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ً
فر�صة لنبدي ر�أي ًا!
�إمنحونا

قناطر

 -عن الديمقراطية والمارك�سية -

ما يتي�سر من المباهج

 طالب عبد العزيز
ه ��ذه الت ��ي يبتزها املطر ،من �س ��اعتني،
حت ��ت ال�شج ��رة� ،أطاح ��ت العا�صف ��ة بها
الع ��ام املا�ض ��ي ،الإوزَّة ،ذات العين�ي�ن
الواهنتني ،والت ��ي ا�سقط ظالم البارحة
ري�شه ��ا ،ين�ش � ُّ�ق قمي� � ُ�ص اللحظ ��ة ع ��ن
ري
حاجته ��ا يل ،ومث ��ل �سعف ��ةٍ �أثقله ��ا ط ٌ
كث�ي�ر ،هوي ��تُ به ��ا ..كان خي � ُ
�ط امل ��اء
يت�سرب عارما حت ��ت جناحها ،والع�شب
الرط ��ب بارد ًا ،يتم ��ر�أى يف كنف الظالم
عل ��ى بطنه ��ا ..والفجر ملا ي ��زل يف بادية
اللي ��ل ،هن ��اك يف البعيد ..كان ��ت املئذنة
نائم ًة �أي�ض ًا ،وال�سلك الذي ي�صل امل�سجد
بالنا�س ال �ش�أن له ب�صوت �أحد.
�زي هذا،
لي� ��س للديكِ ��ة ،االحم� � ُر ال ُقرم � ُّ
ر�صا�صي و�أبي� ��ض ،وعليه من زهر
ه ��و
ٌّ
الباق�ل�اء كث�ي�ر ،ولي� ��س للفاخت ��ة ذاك
ُ
الذليل يف احلائط� ،أبد ًا ،هو ثقب
الثقب
ح�س ��ب .ومثلما يتفر� � ُّ�س ع�صف ��و ٌر عو َد
حلف ��اءٍ ل�ي�ن ،يت�أمله َّ
ع�ش� � ًا قادم� � ًا� ،أخذت
ال�سلحف ��اة الطري ��ق اىل النه ��ر ،وعل ��ى
يتزحزح من ��ه �إال القليل.
ني مل
ظهره ��ا ط ٌ
ْ
ُ
يحرتق �شتا ٌء
يف �أجمة ال�سع ��ف الياب�س
ال �أح� � َد �سواي له ،وين�ص ��رف عن املوقد
كال ٌم ه ��ذ ٌر ،مل �أ َّدخ ��ر ُه  ،ل ��ذا� ،أدني ��تُ من
�إبري ��ق ال�ش ��اي حكاي ��ة ال ّإوز ،املم�س ��كِ
بن ��داءِ ال�ضوء ،قبل ال�ض ��وء ،ومثل ثغاء
ق ��دمي ،تفت � َ�ق ع ��ن ري� ��ش الغم ��ام ثاني� � ًة
مط� � ٌر ده� � ٌم� ،ص ��ا َر يطرط� ��ش يف الباحة
املفتوح ��ة ،ث ��م �أن ��ه � َ
إقتبل ناحي� � ًة ،وفتق
حائط ًا من الطني ،ف�سالت �أودي ٌة مل ت�س�أل
النهر من�صرف ًا.
ُ
الديك
ال�سفاد ينف� � ُ�ش
يف عافي ��ة ما بع ��د ُّ
�زي له ،وال
ري�ش� �هُ ،لي� ��س االحم� � ُر القرم � ُّ
الزه ��ر الر�صا�ص ��ي االبي� ��ض للباق�ل�اء
ل ��ه ،فقد قلب املطر بالي ��تَ الألوانَّ ،
وظل

يعب ��ث ثقي�ل ً�ا ،ف�أ�سق ��ط نح � َّ�ي الزبدة من
حي الزيت
عليائها ،حيث كان ��ت ،ل�صق ُن ِّ
واخل ��ل ،و�أوك�أ �آني ��ة الفخ ��ار ،بحباله ��ا
القِ َّن ��ب الثالث ��ة ،مل مي� ��ض ع ��ام عل ��ى
انتظامه ��ا هن ��اك .وكل م ��ا تربع ��م حتت
�شج ��رة الت ��وت مل يع ��د يعني �أح ��د ًا� ،أنا
ُ
وف و�أن�صت للمطر،
ال�ص ِ
التحف مِ درعة ُّ
وهو يرتك غابة النخل هامدة .كان رهط
الإوز ق ��د تف َّرق يف اجل ��وار ،ويف غامر،
�دف ،ت�ت ُ
عمي � ٍ�م م ��ن ال � ْ
�رك القط� � ُة ظهرها
يتقلب ب�ي�ن فخذيها من مواء،
دريئ� � ًة ،ملا
ُ
�ب بعد،ك�أنَّ
ك�أنَّ اجلم� � َر يف املوقد مل يخ � ُ
الغواي ��ة يف �أوله ��ا ،وم ��ن َّ
ال�شم� ��س بان
ٌ
خيط نحي ٌل واحد ،ال �أكرث.
مل ت�سق ��ط املركب� � ُة عم ��و َد الكهرب ��اءِ
ح�سب ،ه ��ي �أت ��ت بالليل الث ��اين باكر ًا،
تق � ُ
�ول مذيع ��ة الرادي ��و ،وت�ش�ي�ر النخل ُة
الت ��ي اقتلعته ��ا العا�صفة اىل م ��ا �أ�سمع،
ه ��ي تبت�سم خلف مكرب ال�ص ��وت ،فت�أتي
يتح�شرج
احلروف مبلل ��ة ..كان ال�ضو ُء
ُ
يف ال�سل ��ك املع ��دين ،املمت ��د م ��ن الب ��اب
اىل ال�سري ��ر� ،أح�سن ��ت اخلادم ��ة � َ
أن�ساق
حا�شيت ��ه ..وفيم ��ا ُي�شغل ق ��دح احل�ساءٍ
�شاغ� � َر الطاول ��ة ،ال ��ذي كان� ،أف ��ردتُ
للأرغف ��ةِ م ��ا َف ُ�ض � َ�ل وانت� ��أى منه ��ا ،كان
�ساخن� � ًا� ،ألتم�ستُ له طريق� � ًا اىل الف�ضاءِ
َّ
ال�شحي ��ح ،ومن امللعقة ي�صد ُر �صوت يف
ً
تلب �أبداً،
اجلوع ،ي�شبه حلظة قدمية مل َّ
لكنني ،من �ساعة ،حي � ُ
�ث جل�ستُ �صارت
ال�شم�س جتي ُء وتن�ص ��رف ،ن�صفها على
النخل ،وبع�ضه ��ا الآخ ُر مازال ميوء يف
َ
ال�صيف املا�ضي..
الناف ��ذة ،التي �أغلقتها
ثم� � ًة م ��ن ال يتنك ُر يل ق ��رب النه ��ر ،كنتُ
�أخ ��ذتُ عنه �صنعة املباه ��ج ،وعن الريح
�أخذت ما تي�سر من ال�شتاء ومنت.

بعد ن�شر مقالتي “اال�ستبداد �صناعة
ديمقراطية” تلقيت ،بكرم باذخ،..
مالحظات احتجاج وا�ضح ًا اال�ستنكار
فيها .ولم يثر ذلك عندي غ�ضبا وال
ٌ
ف�ضيلة هي ان يحمي االن�سان
ا�ستياء.
ً
معتقداته ويدافع عند ال�ضرورة عنها.
لكني �أو ً
ال ل�ست كاتب ًا �سيا�سيا وال ممار�سا
لل�سيا�سة ،وال اريد ن�شر فكر له�ؤالء او
لأولئك .انا كتبت مالحظاتي المعتمدة
على احداث �شهدتها .وما ازال اقول ان
لعبة االنتخاب ،او لعبة االغلبية ،لعبة
ال تخلو من خداع .فالوالءات الم�سبقة
والوعود بفر�ص او انتظارها ،ت�ؤدي
الى تحديد اتجاه اال�صوات .هي عملية
�شراء ،او مقاي�ضة مهذبة ،بل وغير
مهذبة �أحيان ًا� .أنها تزيف النتائج وت�ؤثر
في �سالمة االختيار .وهذا قبل �أن يكون
اال�سم في الموقع االعلى .اما اذا كان،
فاعادة انتخابه م�ضمون بما يقارب
المائة في المائة وال �أظنني وال �أظنكم
بحاجة الى اي�ضاح ..

امل�س�أل ��ة الثانية وهي التي �أث ��ارت عدم الر�ضا
�أو اال�ستن ��كار الب�سي ��ط ،ه ��و �أين اتي ��ت مبثل
م ��ن �ستالني وتفرده يف تغي�ي�ر هذا او ذاك من
القيادي�ي�ن وال ر�أي للقواع ��د وال اعرتا� ��ض.
مثالن ��ا العراقي ع ��ن �صدام ح�س�ي�ن ،وتذكرينا
بكا�س�ت�رو  ،عب ��د النا�ص ��ر وكثريي ��ن �آخري ��ن،
وحت ��ى تيتو ،مل يرث احد ًا م ��ع ت�شابه احلاالت
يف هذه امل�س�ألة.
الغريب حتى بع�ض اال�صدقاء من ذوي الثقافة
املارك�سي ��ة العريق ��ة ا�ستنك ��روا عل � َّ�ي الق ��ول
بانع ��دام الدميقراطية .ولهذا وجب ان ا�صحح
خط�أً يف تفهمهم املارك�سي.

 يا�سني طه حافظ

يب ��دو يل �سبب اخلط� ��أ يف الفهم ه ��و التكرار بع�ض من املارك�سيني .ذلك ان الدميقراطية مل
الدائ ��م للدميقراطية يف ال�شع ��ارات واملطالب تك ��ن من ا�سئل ��ة املارك�سية وال ه � َّ�ي معنية بها
ال�سيا�سي ��ة يف ال ��دول خ ��ارج االحت ��اد �أ�ص�ل�ا .املارك�سية معنية باحلري ��ة والتي هي
ال�سوفيت ��ي ،وله ��ذا �سبب ��ه .وهن ��ا او�ض ��ح ان او�س ��ع وا�شم ��ل .ام ��ا الدميقراطي ��ة فكما قلت
ه ��ذه مطال ��ب مرحلية .الدع ��وة للدميقراطية ،مل ت�ش ��كل مقولة ا�سا�سي ��ة يف املارك�سية النها
بالن�سب ��ة للمارك�سي�ي�ن ،دع ��وة لتي�سي�ي�ر او  :متث ��ل حتلي�ل� ًا طبقيا وفهم� � ًا تاريخي ًا حمدد ًا
حتقي ��ق احتياج مرحل ��ي .جمموع ��ة مفردات للحري ��ة .واحلري ��ة التي تدعو له ��ا املارك�سية
معروف ��ة ي�ؤك ��د عليه ��ا يف ال�شع ��ارات ،منه ��ا او�س ��ع م ��ن الدميقراطي ��ة“ .الدميقراطي ��ة
الدميقراطية وحرية التعبري.
تنتم ��ي ملرحلة �سابقة من التاري ��خ الب�شري �إذ
والدميقراطية التي نتحدث عنها ،ومبفهومها قام ق�سم من املجتم ��ع الب�شري عن طريق هذه
الي ��وم ،مل تكن معتم ��دة يف ق ��رارات �ستالني .الدميقراطي ��ة بقولبة وح�ص ��ر مفهوم احلرية
هو �صحيح ات ��ى لل�سلطة عن طريق االغلبية -االو�سع واال�شمل” .
تلك التي و�صفن ��ا عدم �سالمتها عمليا -وملزيد وكم ��ا ت ��رون الدميقراطي ��ة م ��ن ر�ؤي ��ة
م ��ن االي�ضاح ه ��و عق ��د حتالف ًا م ��ع بوخارين الربجوازية للحرية – هي يف احلقيقة بع�ض
وزين ��و فيي ��ف و كامنيف �ض ��د تروت�سكي ،ثم احلري ��ة ولي�س ��ت احلري ��ة كامل ��ة� .صحيح ان
م ��ع بوخاري ��ن �ض ��د �شركائه القدام ��ى .وهذه الربجوازي ��ة ال تنف ��رد بتبن ��ي الدميقراطي ��ة
من ��اورات �سيا�سية ال ممار�س ��ات دميقراطية .وان طبق ��ات م�ضطهدة م ��ن املجتمع قنعت بها
نع ��م ،ل�ستال�ي�ن مزايا مهمة اغفله ��ا كارهون له مرحليا ،وم ��ا نزال نحن الي ��وم نقتنع بها لأن
يف الداخ ��ل الرو�س ��ي ويف الع ��امل .ه ��و رجل بع�ضا م ��ن الفكر الربجوازي م ��ا يزال مهيمنا
ذو عق ��ل
متب�ص ��ر وادار العم ��ل ال�سيا�س ��ي وموجه ًا للن�ضال.
ّ
يف ظ ��روف معق ��دة وخط ��رة ج ��دا .حتى اين املارك�سي ��ات املحلي ��ة تعم ��ل ببع� ��ض مفردات
كتب ��ت يوم ��ا مقالة ع ��ن كرا�سة ل ��ه يف اللغة �إذ الفك ��ر الربج ��وازي ل�ضروراته ��ا املرحلية �أو
كان ل ��ه ر�أي يف هذا املو�ض ��وع وهو يتحدث ،حلل ��ول م�ؤقتة يف ظ ��روف ال ت�سمح ب�أكرث من
للم�ؤمتري ��ن املتخ�ص�ص�ي�ن ،ع ��ن اللغ ��ة الت ��ي ذلك .و جاء �شعار “دكتاتورية الربوليتارية”
يحتاج لها ال�شعب يف اخلطاب .وكان ر�أيه يف لي�ض ��ع كل �ش ��يء يف مكان ��ه وليو�ض ��ح لن ��ا
اللغة ح�صيفا ومتف ��رد ًا .هذا يعني انه مل يكن امل�سائ ��ل ويبعد اللب�س .ف�ل�ا املطلوب هنا ثناء
ان�سان ًا عادي ًا �شدي ��د ال�شرا�سة والقمع ح�سب ،على دميقراطية حمك ��وم عليها بانها دون ،بل
ولكنه كان اي�ض ًا ذا مزايا قيادية وله ثقافته .امل�سع ��ى اىل احلرية التي ه ��ي او�سع و�أ�شمل
فعلي والتي ت�ضع احللول الناجعة لال�شكاالت كلها.
اما م�س�أل ��ة عدم ممار�س ��ة الدميقراطيةَّ ،
الي ��وم ان �أو�ضح� ،أو �أ�صحح خط�أً �شائعا لدى نح ��ن اذ ًا ال ندي ��ن ر�ؤي ��ة لن�ي�ن وال �ستالني وال

م ��ن يتبعهما على غي ��اب الدميقراطي ��ة مادام،
الفك ��ر املارك�س ��ي يراه ��ا م ��ن خملف ��ات الفك ��ر
الربجوازي ومن فهم ��ه للحرية ،احلرية التي
هي �أو�سع و�أكرث �شمو ًال .وما الدميقراطية اال
جزء مرحلي منها ..ه ��ذه هي ر�ؤية املارك�سية
للدميقراطية.
لك ��ن ه ��ذه امل�س�أل ��ة واي�ضاحها يع ��ودان علينا
ب�إ�ش ��كال جدي ��د ،ب�س� ��ؤال ا�ستن ��كاري :ولك ��ن
مل ��اذا بق ��ي الأم ��ر يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ،ال
م ��ع الدميقراطية ووجوده ��ا الواقعي وال مع
احلرية االو�سع واال�شمل؟
واجل ��واب ال ��ذي منتلك ��ه :لأنه ��م مل ي�صل ��وا
ملرحل ��ة “احلري ��ة” الت ��ي يق�صدونه ��ا .ف�ل�ا
حتقق ��ت احلري ��ة االو�س ��ع و االك�ث�ر �شم ��و ًال،
وال احترُ م ��ت الدميقراطي ��ة ذات االنتم ��اء
الربجوازي ،القا�صر �ضمن ًا.
امتن ��ى اين او�ضح ��ت ب�ش ��كل كاف ر�أيي عما
ا�ست ��اء� ،أو مل ير� ِ��ض �أو احت ��ج علي ��ه بع� ��ض
اال�صدقاء .اين هذه االيام يف مراجعة لبع�ض
املفاهيم وامل�سلمات يف االدب والفنون والفكر
ول�ستُ �أبدا �ضد �أحد وال ازعم اين مع �أحد ....
وم ��ا قلته هو “ تف ّقه �شخ�صي “ ب�أنهم ال ميكن
ان يتبن ��وا مو�ضوع ًا �أو مب ��دء ًا ادانوه ور�أوه
دون املطل ��وب و�إن مل ي�صلوا اىل عامل احلرية
املطل ��وب ه ��و ا�سا�س� � ًا .فادانة الغ ��رب وادانة
املعرت�ضني االخرين على انعدام الدميقراطية
يج ��ب ان ال يكون معزو ًال ع ��ن الفهم املارك�سي
وامل�سع ��ى املارك�س ��ي للحري ��ة .وال يجب على
املارك�سي�ي�ن اال�ستي ��اء م ��ن االته ��ام بافتق ��اد
الدميقراطية وعدم تطبيقها .فكري ًا ،املارك�سية
ال تراه ��ا مقنعة وال ت�ؤمن به ��ا .هي ت�ؤمن مبا
ه ��و �أو�سع و�أكرث �شم ��و ًال .و�أن الدميقراطية،
وهذا ما ه ��و حا�صل يف العامل حتى اليوم ،مل
تكن حال!
واحلديث مبعاي�ي�ر �شائعة �أو مت ��ت ا�شاعتها،
ه ��و حدي ��ث يبتعد كث�ي�را ع ��ن املو�ضوعية .ما
ر�أين ��اه ه ��و ارادة �سيا�سي ��ة ح ��ررت املجتم ��ع
له ��دف ،فت� � ّم �إغفال� ،أو مت ��ت الالمب ��االة ،ملا ال
يهمهم الآن .وهذا الذي ال يهمهما او يهمهم الآن
 �ضمن طم ��وح االرادة ال�سيا�سي ��ة -هو الذي�ص ��ار مو�ض ��ع اهتم ��ام اخل�ص ��وم او االعداء،
نا�س�ي�ن كل مكمالته م ��ن املعاي�ي�ر االقت�صادية
واالجتماعية ويف حال او ظرف �صعب.
لك ��ن ما ح�صيل ��ة ذل ��ك بالن�سبة لالن�س ��ان فرد ًا
؟ ه ��ي ح�صيل ��ة مغام ��رة ت�أريخي ��ة مل تكتم ��ل
لال�سف بالنجاح!

نافـذة من موسـكو

هل تكت�سب العالقات الرو�سية الإيرانية طابعا ا�سرتاتيجيا ؟
قال المتحدث با�سم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي
�أن الرئي�س الإيراني �إبراهيم رئي�سي �سيزور رو�سيا �أوائل عام
 .2022ونقلت وكالة ت�سنيم عن باهادري قوله «�سيتوجه رئي�سي
�إلى رو�سيا في بداية العام الجديد ( ، )2022و�أ�شار �إلى �أن رئي�سي
يعتزم خالل الزيارة  ،مناق�شة ق�ضايا التعاون الثنائي والتجاري
واالقت�صادي بين طهران ومو�سكو.

وثمة موقفني خمتلفني ب�صدد م�ستقبل
العالق ��ات ب�ي�ن طهران مو�سك ��و ،وان
كانت �ستنحو منحى ارتقائيا للتحول
اىل عالق ��ات �إ�سرتاتيجي ��ة ،ام انه ��ا
�ستبق ��ى عل ��ى مو�ست ��وى ال�شراك ��ة
ال ��ت ي�شوبها احل ��ذر ،والتع ��اون يف
جم ��االت حم ��دد تقت�ضيه ��ا امل�صال ��ح
الآني ��ة .ففي مقابلة مع بوابة “ لينتا.
رو” الرو�سي ��ة الإخبارية ،يرى جاي
بريتون ،املحا�ض ��ر يف كلية بروك�سل
ل�ل��إدارة واخلبري يف �ش� ��ؤون ال�شرق
الأو�س ��ط  ،ب ��ان من “ غ�ي�ر املرجح �أن
تتح�س ��ن عالق ��ات �إي ��ران م ��ع رو�سيا
بانتخ ��اب �إبراهي ��م رئي�س ��ي رئي�س ��ا
جديدا ب�ش ��كل كب�ي�ر” .مو�ضحا� :أنه
وعلى الرغم م ��ن التعاون بني رو�سيا
و�إي ��ران ب�ش� ��أن الن ��زاع ال�س ��وري
والإم ��دادات الع�سكري ��ة والتع ��اون
يف جم ��ال ال ��ذرة ال�سلمي ��ة� ،إال �أن
هن ��اك عوام ��ل تعي ��ق العالق ��ات ب�ي�ن
البلدي ��ن� .أحده ��ا رغب ��ة رو�سي ��ا يف
جتنب �إمت�ل�اك �إيران �أ�سلح ��ة نووية
 .ونتيج ��ة لذل ��ك ،ف� ��إن رو�سي ��ا �أك�ث�ر
حر�ص ��ا حتى من ال�سلط ��ات الإيرانية
نف�سه ��ا عل ��ى �إع ��ادة �إحي ��اء ال�صفق ��ة
الإيرانية ،املعروفة با�سم خطة العمل
ال�شامل ��ة امل�شرتكة .وعام ��ل �آخر هو

احل ��ذر املتب ��ادل .منوها ب� ��أن طهران
ت�ش ��كك يف الطموح ��ات الرو�سي ��ة
يف املنطق ��ة من ��ذ �أي ��ام الإمرباطورية
الرو�سي ��ة واالحت ��اد ال�سوفيت ��ي.
وبالت ��ايل ،هن ��اك مناف�س ��ة ملمو�س ��ة
ب�ي�ن البلدين عل ��ى امل�شاركة الق�صوى
يف م�صري �سوريا ،مبا يف ذلك انعا�ش
اقت�صاده ��ا .وبعبارة �أخرى  ،قد تتاح
لرو�سي ��ا والرئي�س الإي ��راين اجلديد
فر� ��ص للعمل امل�شرتك حي ��ث تتوافق
م�صاحلهم ��ا .لك ��ن ه ��ذا ال يعن ��ي �أن ��ه
�سيك ��ون هن ��اك حتول كب�ي�ر �أو �إعادة
�ضبط يف العالقات بني البلدين.
ب ��دوره �أو�ض ��ح رئي� ��س املجل� ��س
الرو�س ��ي لل�ش� ��ؤون اخلارجية ،وزير
اخلارجي ��ة الرو�سي ��ة الأ�سبق ايجور
�إيفان ��وف� :إن التفاه ��م القائ ��م ب�ي�ن
القي ��ادات الرو�سي ��ة والإيراني ��ة
والتع ��اون الإقليم ��ي والع�سك ��ري/
الفن ��ي واالقت�ص ��ادي ويف املج ��ال
االن�ساين اىل جنب الإمكانات القائمة
 ،متك ��ن العالق ��ات ب�ي�ن البلدي ��ن م ��ن
الإرتقاء اىل م�ستوى ا�سرتاتيجي يف
جماالت االقت�صاد وال�سيا�سة والأمن،
منوه ��ا ب ��ان رو�سيا تنظ ��ر �إىل �إيران
على �أنها دول ��ة ميكن �أن تكون �شريكا
موثوقا ب ��ه يف خمتل ��ف املجاالت يف

املنطق ��ة .و�إي ��ران تنظ ��ر �أي�ض ��ا �إىل
رو�سيا اجلديدة بثقة كبرية.
وق ��ال رئي� ��س جمل� ��س الدوم ��ا
فيات�شي�س�ل�اف فولودين خالل زيارته
لطه ��ران حل�ض ��ور مرا�س ��م تن�صي ��ب
الرئي�س �إبراهي ��م رئي�سي� ،إن رو�سيا
ت ��ويل �أهمية كبرية لتنمي ��ة العالقات
م ��ع �إي ��ران ،ويف رده على ذل ��ك  ،قال
الرئي�س الإيراين لل�سيا�سي الرو�سي
�إنه يعترب حجم العالقات بني البلدين
كاف ،واقرتح االرتقاء
جيد ًا لكنه غري ٍ
به ��ا �إىل م�ست ��وى جدي ��د بالتوقي ��ع
عل ��ى وثيقة تع ��اون رو�سي ��ة �إيرانية
“�شامل ��ة” ب�ش� ��أن �أق�ص ��ى ق ��در م ��ن
التو�سع وتعزيز التعاون بني البلدين.
و�ست�صب ��ح طه ��ران قريب ��ا ع�ض ��وا
كام ��ل الع�ضوية يف منظم ��ة �شنغهاي
للتعاون ،وهي حتالف رو�سي �صيني
يف الأ�ص ��ل ،والآن �سيحت ��اج اجلميع
�إىل العمل معا بجدية �شديدة للتعامل
م ��ع �أفغان�ست ��ان .لكن ب�ص ��رف النظر
ع ��ن �سوريا و�أفغان�ستان ف�إن لرو�سيا
و�إيران العديد من امل�صالح امل�شرتكة،
مبا يف ذل ��ك تلك التي تتجاوز املنطقة
الإقليمية.
وم ��ع ذل ��ك  ،يجب تقييم �آف ��اق تطوير
العالقات الرو�سية الإيرانية مع الأخذ

يف االعتبار موقف املر�شد الأعلى اية
الل ��ه خامنئ ��ي الذي تخف ��ف معار�ضة
للواليات املتحدة التحفظات الرو�سية
على طهران .وخ�ل�ال زيارته ملو�سكو
يف عام  ، 2015قال يف لقاء مع بوتني
�إن “اخلط ��ط طويلة امل ��دى للواليات
املتح ��دة يف املنطق ��ة تلح ��ق ال�ض ��رر
بجمي ��ع ال�شع ��وب وال ��دول ،وخا�صة
برو�سي ��ا و�إيران  ،ويج ��ب ن�سفها من
خ�ل�ال اليقظ ��ة واحل ��ذر .والتع ��اون
وثي ��ق “ ،م�ش�ي�را �أي�ض ��ا �إىل �أنه يرى
ببوت�ي�ن �شري ��كا �إقليمي ��ا موثوقا به،
وكان الرئي� ��س بوت�ي�ن �أول م ��ن هن� ��أ
رئي�س ��ي عل ��ى انتخاب ��ه للرئا�س ��ة يف
حزيران  ، 2021م�ؤك ��دا بذلك للعديد
من علماء ال�سيا�س ��ة الإيرانيني مكانة
رئي�س ��ي باعتب ��اره اخلليف ��ة املحتمل
خلامنئ ��ي بعد وفاته .وم ��ع ذلك يرى
بع� ��ض اخل�ب�راء �إن في� ��ض البيان ��ات
الر�سمية والعالقات التجارية ال ميكن
�أن تبدد عدم الثق ��ة والعداء القدميني
جت ��اه رو�سي ��ا .ومت �إدخ ��ال نظ ��ام
ب ��دون ت�أ�ش�ي�رة ب�ي�ن رو�سي ��ا و�إيران
يف يوني ��و 2021لتفعي ��ل االت�صاالت
بني البلدين .وكان هذا مو�ضع تقدير
كبري من قبل الإيرانيني ،الذين منحوا
ال�سفر بدون ت�أ�شرية �إىل عدد قليل من

 د .فالح احلمـراين

البل ��دان .وته ��دف هذه اخلط ��وة �إىل
حتقي ��ق تفاهم متب ��ادل �أف�ضل وتقليل
انعدام الثق ��ة بني املجتمعني الرو�سي
والإيراين.
وعل ��ى ح ��د ر�أي تقرير ملعه ��د ال�شرق
الآو�س ��ط فان ��ه وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن
رو�سي ��ا �أقام ��ت عالق ��ات قوي ��ة �إىل
ح ��د م ��ا مع طه ��ران  ،ف� ��إن ع ��دم الثقة
والع ��داء جت ��اه رو�سي ��ا مل يختفي ��ا
يف �أي م ��كان ويغذي ��ه ب�ش ��كل منتظم
�شخ�صي ��ات املعار�ض ��ة � ،س ��واء ذات
التوج ��ه الغربي �أو املع�سكر املحافظ.
ووفق ��ا ملعطيات ��ه ميك ��ن للم ��رء يف
�إي ��ران �أن ي�سمع با�ستم ��رار اتهامات
لرو�سيا ب�أنه ��ا �أغرقت �إيران بعمالئها
ودفع ��ت �شعبه ��ا �إىل ال�سلط ��ة .ويرى
معظ ��م الإيرانيني ح�س ��ب التقرير �أن
العالقات الوثيقة م ��ع رو�سيا م�ؤقتة،
و�ضروري ��ة ملحاربة الواليات املتحدة
وحلفائه ��ا .يف ظ ��ل الت�شاب ��ك املعق ��د
للم�صال ��ح الإيراني ��ة الداخلي ��ة  ،وال
ي�سع القيادة الإيرانية �إال �أن ت�أخذ يف
احل�سب ��ان مواقف جمي ��ع جمموعات
النفوذ  ،مما يح ��د من �إمكانية تطوير
التعاون الثنائي.
وعل ��ى امل�ست ��وى االقت�ص ��ادي  ،بل ��غ
حجم التب ��ادل التحاري ب�ي�ن البلدين

بحل ��ول �إنهيار االحت ��اد ال�سوفياتي
 1.3ملي ��ار دوالر .و�سب ��ب هيمن ��ة
الب�ضائ ��ع الع�سكري ��ة يف ج ��دول
حجم التجارة قلقا للواليات املتحدة
وحلفائها .و�أدت العقوبات املناه�ضة
لإيران الت ��ي فر�ضتها �إدارة كلينتون
�إىل تغي�ي�ر كب�ي�ر يف هي ��كل التجارة
ال ��ذي ب ��د�أت في ��ه م�شاري ��ع الطاق ��ة
بالهيمن ��ة .ويف ع ��ام  ، 1995وقعت
مو�سك ��و وطه ��ران اتفاقي ��ة لبن ��اء
حمطة للطاقة النووي ��ة يف بو�شهر.
ويف الت�سعينيات ،مل ت�ستطع رو�سيا
حل امل�شاكل االقت�صادية لإيران التي
تراكمت على مدى عقود  ،على عك�س
الآم ��ال التي علقها عليه ��ا جزء معني
م ��ن املجتم ��ع اللي�ب�رايل الإي ��راين.
ويف ع ��ام � ، 2012أ�شار رف�سنجاين
�إىل �أن ��ه “خ�ل�ال ربع الق ��رن املا�ضي
 ،ف�شل ��ت �إي ��ران ورو�سي ��ا يف �إقام ��ة
�شراك ��ة جتاري ��ة قوي ��ة ووا�ضح ��ة.
�إن �أه ��م �سلعتنا [النف ��ط] التي ميكن
�أن تقدمه ��ا �إي ��ران �إىل دول �أخ ��رى
ال جتت ��ذب الرو� ��س  ،كم ��ا �أن العديد
م ��ن التقني ��ات وال�سل ��ع الرو�سية مل
تك ��ن �أب ��دا �أولوية بالن�سب ��ة للجانب
الإي ��راين ” وبلغ ��ت ال�ص ��ادرات
الرو�سية �إىل �إيران �أعلى م�ستوياتها

على الإطالق يف ع ��ام  ، 2010وبعد
ذل ��ك تراجع ��ت بحل ��ول ع ��ام 2013
بنح ��و  3/2من  3.4ملي ��ار �إىل 1.2
ملي ��ار دوالر .وتذبذب ��ت ال�صادرات
الإيراني ��ة حول عالم ��ة  500مليون
دوالر خ�ل�ال العق ��د الأول م ��ن القرن
احل ��ادي والع�شري ��ن .كم ��ا �أ�صيب ��ت
التج ��ارة غ�ي�ر الع�سكري ��ة بالرك ��ود
خالل العقد التايل.
وحت ��ى جت ��ارة الأ�سلح ��ة الناجح ��ة
ن�سبي ��ا ف�شل ��ت يف �إقناع تل ��ك القوى
يف القي ��ادة الإيراني ��ة الت ��ي ت�ش ��كك
يف حكم ��ة الوث ��وق مبو�سكو .و�أدت
ق�ص ��ة �ش ��راء نظ ��ام الدف ��اع اجلوي
� 300-Sإىل زي ��ادة درجة عدم الثقة
ب�ي�ن طه ��ران ومو�سك ��و .مل تب ��دد
�شك ��وك امل�ؤ�س�س ��ة الإيراني ��ة حت ��ى
بعد ت�سليم مو�سك ��و لطهران �أنظمة
الدف ��اع اجل ��وي يف ع ��ام . 2015
وبح�س ��ب املعلوم ��ات الت ��ي ن�شرتها
اللجن ��ة االقت�صادي ��ة الأوروبي ��ة
الآ�سيوية  ،بلغت التجارة بني �إيران
ورو�سيا يف عام  2.22 ،2020مليار
دوالر  ،منه ��ا  1.42ملي ��ار دوالر يتم
ت�صديرها من رو�سيا  ،ومقارنة بعام
 2019زادت التج ��ارة ب�ي�ن البلدين
بن�سبة .٪39.8
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�سرديات اغتيال الكتب

باليت

� ستار كاوو�ش

ناجح المعموري

ان اللغة هي الآلية المركزية
لل�سمو بالن�شاط الب�شري بما
يتجاوز �آنية الخبرة الحيوانية
� ،إذ ت�شبه اللغة المطواعة �آلة
الزمن  ،وتن�شر ت�أثيرات عبر
�أرجاء العالم  .عرفت بلدان
العالم وجود جماعات خا�صة
بكراهية الكتب وت�شجيع العدوان
عليها ون�شوء �أفكار �ضد الكتب
والعقل االن�ساني مع ح�ضور
و�سيادة �أنظمة �سيا�سية معروفة
في القرن الع�شرين .

و�أ�ش ��ار الأ�ست ��اذ عل ��ي ح�س�ي�ن يف كتاب ��ه
"كت ��ب ملعون ��ة" اىل ع ��دد منه ��ا  ،ولع ��ل
ابرزها الفا�شي ��ة ومو�سيليني  ،هتلر الذي
تعامل مع الكت ��اب و�سيلة تدمري وتخريب
للحي ��اة  ،لذا �أثارت «بيكان ��وث« يف كتابها
املهم �إبادة الكتب  :تقوي�ض مكتبة نوع من
االجالل اخلبي ��ث ل�سلط ��ان املكتبات «قول
جمي ��ل للغاي ��ة لأن الباحثة منح ��ت املكتبة
�إرادة �سلطاني ��ة وق ��وة ح�ض ��ور جب ��ارة
عرفته ��ا ال�شع ��وب حلظة من ��و املجتمعات

مانغويل
وت�شاب ��ك العالقات  ،وتزايد اعتمادها على
نظم املعرفة التي تربط بني �أنواع خمتلفة
م ��ن ال�سلوك  ،وتطب ��ق الدرو�س امل�ستفادة
م ��ن املا�ض ��ي عل ��ى م�شاريعه ��ا امل�ستقبلي ��ة
 ،وتنظ ��م الأن�شط ��ة الت ��ي ال غن ��ى عنها يف
احلياة املعا�صرة واللغة املكتوبة حتت�ضن
الذاك ��رة وتتي ��ح ا�سرتج ��اع حمتواها يف
هي ��كل من االدبيات التي متكن قيمتها  ،يف
جزء منها  ،يف امليزة التي متنحها الذاكرة
املدون ��ة لالط�ل�اع و ُتن�ش ��ر ف�إنه ��ا ال تتي ��ح
للنا� ��س معرفة الأ�سالي ��ب التقليدية للحياة
الت ��ي و�صل ��ت اليهم ع ��ن طري ��ق عائالتهم
وقبائله ��م فقط  ،كما فعلت ال�شعوب االوىل
 ،ب ��ل متكنهم �أي�ض ًا من معرفة تقاليد و�إرث
ثقافات وع�صور �أخرى عديدة  ...و�أكدت «
ربيكان ��وث « عل ��ى �أن معرفتنا بالن�صو�ص
املبكرة التي و�صل ��ت الينا من على جدران
الكه ��وف وعلى �ش ��كل �ش ��ذرات تاريخية ،
ر�سومات غريب ��ة على املقاب ��ر والق�صور ،
وقط ��ع من �ألواح طينية وم�سالت و�أحجار
متنوع ��ة  .هذه هي العتب ��ة البدئية املبكرة
 ،الكا�شف ��ة عن رموز  ،و�ص ��ور  ،وعالمات
ايقونولوجي ��ة ه ��ي �أوم� ��أت للعق ��ل الأول
�أن يتعام ��ل معه ��ا بو�صفها �ص ��ور رمزية ،
�أ�س�س ��ت تدريجي� � ًا بدئية التوا�ص ��ل الأول
 ،والتب ��ادل الثق ��ايف  ،واال�ستعان ��ة الأوىل
ع�ب�ر و�سائط تركه ��ا ال�سل ��ف الأول مدونة
ملعلومات ��ه الأوىل ومعرف ��ة باملعلوم ��ات
املع�ب�رة ع ��ن احلي ��اة الأوىل ومف ��ردات

�سقراط
التفاه ��م التي حتول ��ت اىل و�سيلة ا�ستعان
به ��ا االن�س ��ان ووظفه ��ا للتفاهم م ��ع غريه
م ��ن الأف ��راد واجلماع ��ات  .وهن ��ا تك�ش ��ف
التو�ص�ل�ات الت ��ي عرفه ��ا الكائ ��ن اىل �أن
الرمزي ��ات هي دالالت للتعب�ي�ر بني الأفراد
واقرتح ��ت حلظ ��ة ت�أ�سي� ��س املعلوم ��ات
وتدوينها والتفاهم بها وعربها والو�صول
اىل بث املعلومات بال�صور والرموز �أو ًال ،
ثم على نح ��و متزايد بنقو�ش جمردة متثل
حروف� � ًا وكلمات  ،ونقو� ��ش تعرب عن افكار
ومفاهيم ويف النهاية باحلروف الهجائية
 ،وبحلول الوقت الذي ظهرت فيه الهجائية
�صار خزين املدونات تقليد ًا را�سخ ًا .
ه ��ذه املقدمة امل�ؤ�س�سة للحظ ��ة تكون اللغة
 ،تعن ��ي لنا اجل ��دل وال�صراع ب�ي�ن الأفراد
واجلماعات التي اختارت و�سائلها للتعبري
ع ��ن احلي ��اة واملوجودات وكي ��ف تطورت
وحتول ��ت الكتاب ��ات اىل مدون ��ات ح ��ازت
�صف ��ة كتاب ا�ستغ ��رق ح�ض ��وره مئات  ،ال
بل � ،آالف ال�سن ��وات وب�شكل ق�صدي تن�ش�أ
كراهية من رجل ميتلك عق ًال خمت ًال فيذهب
اىل التدمري وي�شعل احلرائق بالكتب .
يكت ��ب الربتو مانغوي ��ل يف كتابه “ تاريخ
القراءة “ �أن مالحقة الكتب لن تنتهي �أبد ًا .
و�أن ال�سلطة املطلقة ترى “ �أن كالم احلاكم
يكفي “ ولهذا تتح ��ول الرقابة اىل مالزمة
تراف ��ق ال�سلط ��ة دائم ��ة  .وا�ض ��اف عل ��ي
ح�س�ي�ن �أن كت ��اب “ كتب ملعونة “ حماولة
جديدة لقراءة عدد من الكتب التي �ساهمت

بودلري
يف تغيري جمرى الأحداث يف العامل �سواء
يف جم ��ال ال�سيا�س ��ة واالقت�ص ��اد والدي ��ن
والفك ��ر العلم ��ي منذ املعرك ��ة التي خا�ضها
�سق ��راط ح ��ول احلري ��ة والع ��دل اىل �آالف
الكتب التي �أحرق ��ت يف ال�ساحات ومنعت
من التداول على مر الع�صور  /علي ح�سني
 /كتب ملعونة � /ص. 9
حماكم خا�ص ��ة للكتب  .ذكر علي ح�سني �أن
املحكمة التي �سيق اليها �سقراط عبارة عن
مبن ��ى �ضخم فيه حمام ��ي الدفاع  .وح�ضر
للمحكم ��ة  500مواط ��ن �شكل ��وا هيئ ��ة
حملف�ي�ن  ،بد�أ فيها االدع ��اء ب�إثارة ق�ضية ،
�أن ه ��ذا ال ��ذي يدعي الفل�سف ��ة واملاثل �أمام
املحكمة رجل � ،شري ��ر  ،ي�شكك يف الأ�شياء
التي حتت الأر� ��ض ويف ال�سماء عدا كونه
مار�س ت�أثري ًا فا�س ��د ًا على ال�شباب “ كانت
هيئة املحلفني ق ��د جاءت حمملة ب�آراء �ضد
�سق ��راط  ،كان ��وا قد ت�أث ��روا مب ��ا يقال من
�أن ه ��ذا الرج ��ل رث الثي ��اب قد لع ��ب دور ًا
يف الك ��وارث الت ��ي حل ��ت باملدين ��ة  ،وهنا
�أدرك �سق ��راط من ��ذ البداي ��ة ع ��دم وج ��ود
فر�صة للنجاة �أمامه  ،ورغم �أنه كان ميكنه
الرتاجع عن �أفكاره و�إعالن التوبة وانقاذ
حياته  ،لكنه رف�ض مثل هذه الفر�صة “ �أ�شك
انك ��م �ست�ستيقظ ��ون م ��ن �سباتكم يف وقت
قري ��ب و�ستلج� ��ؤون بفع ��ل انزعاجكم اىل
ن�صيح ��ة ميليتو�س لتنهوا حياتكم ب�ضربة
واح ��دة ....وعندم ��ا طلب القا�ض ��ي حكم ًا
نهائي� � ًا �ص ��وت 360ع�ض ��و ًا م ��ن املحلفني

ل�صال ��ح اع ��دام الفيل�س ��وف �� � /ص//17
ازه ��ار ال�ش ��ر اه ��م جترب ��ة �شعري ��ة �ض ��ج
به ��ا القرن التا�س ��ع ع�شر وا�ستم ��ر بودلري
مهموم� � ًا ومن�شغ�ل ً�ا بكتابته ��ا م ��دة خم�سة
ع�ش ��ر عام� � ًا  .وحاز بودلري �شه ��رة وا�سعة
جد ًا مع متاعب ومالحقة املحاكم ا�ستنكره
العدي ��د م ��ن النق ��اد وال�سيا�سي�ي�ن الذي ��ن
ر�أوه “ ق ��ذارة “ بينم ��ا قال عن ��ه فلوبري “
ان الدي ��وان كت ��ب “ للذين يدرك ��ون جيد ًا
معن ��ى احلياة ير�سل ن�سخ ��ة بخط يده من
الدي ��وان والدته م ��ع ر�سال ��ة يخربها فيها
ان  :الكت ��اب ال ��ذي ب�ي�ن يدي ��ك واملعن ��ون
بازه ��ار ال�ش ��ر اجنزت ��ه بجن ��ون و�صرب ،
وقد توخيت بداي ��ة االمر عدم الك�شف عنه
 ،لك ��ن عندما فكرت يف االم ��ر ملي ًا  ،بدا يل
مبا انك �سمعت احاديث عن هذه املجموعة
 ،عل ��ى االقل من خ�ل�ال املخ�ص�ص ��ات التي
�س�أر�سلها  ،ف ��ان خجلي �سيكون اكرث حمق ًا
م ��ن احت�شامك املتطرف لق ��د ابقيت لنف�سي
�ست ع�شرة ن�سخة مكتوبة على ورق عادي
 ،ث ��م اربع اخ ��رى دونت عل ��ى ورق رفيع ،
احتفظت ل ��ك بواحدة منه ��ا واذا مل ت�صلك
بعد  ،فالين ارت�أيت ار�سالها يف �شكل جملد
تعلمني ب� ��أين مل اعترب قط االدب والفنون
ملطاردي ��ن لغاية غريبة عن املزاج وتكفيني
جمالي ��ة املفه ��وم واال�سلوب  .غ�ي�ر ان هذا
الكتاب امل�ضم ��ون ب�أزهار ال�شر الذي يقول
كل �شيء  ،اكت�سبته مثلما تالحظني جمالية
كئيبة وباردة  ،وقد اجنزته بجنون و�صرب
�/ .ص//24
هذا الديوان م ��ا زال �شاغ ًال لتجربة ال�شعر
احلديث ولكنه ا�ستقطب تيار الكراهية النه
دع ��ا اىل الرذيلة واتهمت ��ه املحكمة بالذنب
وا�ص ��درت ق ��رار ًا بتغرمي ��ه  300فرن ��ك .
ومن اح ��دى ر�سائله اىل فلوب�ي�ر  :وبد�أت
بكتابة ازهار ال�ش ��ر اجلديدة  ،فاملحكمة ال
تطل ��ب اال ا�ستبدال بع� ��ض الق�صائد  ،رمبا
�س�أ�ضع ع�شرين  .ظل بودلري قوي ًا وجريئ ًا
و�شجاع� � ًا وق ��ال يف اخر ر�سال ��ة المه  :من
امل�ستحي ��ل ان اكون مثلم ��ا يريدين زوجك
 ،وبالت ��ايل فان ��ا �س�أ�سرق ��ه ان بقي ��ت عنده
ف�ت�رة اطول واخ�ي�ر ًا  ،فال اج ��د من الالئق
ان يعاملن ��ي كما يريد  ،ال�شك اين �س�أ�ضطر
اىل ان اعي�ش حي ��اة قا�سية  ،لكني �س�أكون
اف�ضل حا ًال � /ص//3

العيادة الم�سرحية ..نحو م�سرح بديل
عالء المفرجي

عن الهيئة العامة للم�سرح �صدر كتاب
(العيادة الم�سرحية ..نحو م�سرح بديل)
من ت�أليف د .جبار خماط ودراماتروج
دلوت زينب.

ويتن ��اول يف امل�ؤل ��ف يعري ��ف العي ��ادة
امل�سرحية والتيتعد من �أهم الأ�شكال الفنية
احت ��واء للتوا�صل النف�س ��ي ال�سيكولوجي
على م�ستوى امل�ش ��اكل واالزمات التي متر
به ��ا ال�شع ��وب العربي ��ة خ�صو�ص ��ا وع�ب�ر
مناط ��ق الع ��امل عموم� � ًا ،ومت ��دد اط ��راف
وجودع الذي يحي ��ط باالنطواء واالنكفاء
املر�ض ��ي اخلف ��ي والظاه ��ر لذل ��ك متوق ��ع
االب ��داع يف هذا املجال االكرث خ�صو�صية،

وان�صه ��ارا داخ ��ل م�ستج ��دات الع�ص ��ر
وانعكا�س ��ه التقدي ��ري للواقع املت� ��أزم ،كما
ميث ��ل التقدير االب�ستيمولوج ��ي للمفاهيم
الت ��ي تهدد تو�صيف الفه ��م النظري لعملية
تطوير نظرية تخ�ص وتخت�ص يف امل�سرح
املعال ��ج او العيادي ��و ق ��د خط ��ا الدكت ��ور
(خم ��اط جبار) خط ��وة هام ��ة يف ت�أ�سي�س
من ��ط فن ��ي مت�شب ��ع بالنظري ��ات العلمي ��ة
والنف�سية.
ويكم ��ن الن�ش ��اط امل�سرح ��ي يف حتدي ��د
االعرا� ��ض وت�شخي� ��ص خوا�ص مركبة يف
العرو� ��ض ال�شاخ�ص ��ة ملو�ض ��وع املر� ��ض
تت�ضم ��ن درا�س ��ة العر� ��ض البح ��ث يف
امري ��ن ثقافيني هام�ي�ن ،فه ��ي تقودنا اوال
اىل ا�ستك�ش ��اف كيفي ��ة حت ��ول اخليال ،او
م ��ا يف ��وق اخلي ��ال اىل واقع وه ��ي تدفعنا
ثاني ��ا اىل ا�ستك�ش ��اف العالقة ب�ي�ن الواقع
يف حتوي ��ل فكرة م ��ا ،او �شخ�صية خيالية
اىل كي ��ان ح ��ي ملمو� ��س يعن ��ي جت�سيدها
( ، )incarnationفه ��و فع ��ل جت�سي ��د
يح ��ول الفك ��رة او ال�سط ��ور املطبوعة اىل
ا�ص ��وات وحركات وبه ��ذا تتك ��ون ادوات
االداء امل�سرح ��ي ح�سب م ��ا ميكن تطويره
داخل العالج والفح�ص يف الوقت نف�سه.

يكون الن�ص من م�صطلحات ي�ستخدمها
املعال ��ج يف دف ��ع م ��ادة خطابي ��ة لفظية
ت�شف ��ر حال ��ة مر�ضي ��ة وتف ��كك عنا�ص ��ر
الر�ؤي ��ة والتكام ��ل الو�صف ��ي لتحكم يف
ردة الفع ��ل اثن ��اء التلق ��ي املبا�شر وهي
من ادق التفا�صيل التي يهتم بها املخرج
امل�سرح ��ي ،كما اعتمدت جتربة (د.جبار
خم ��اط) عل ��ى املري� ��ض ومعانات ��ه يف
تخري ��ج الن� ��ص ،وت�أثي ��ث ابع ��اده .ان
التفك�ي�ر الفني عند الدكتور جبار خماك
ي�ستدع ��ي ابراز قيم ان�سانية تعتمد على
التوافق بني �س�ي�رورة احلياة ،وق�ضايا
الع�ص ��ر املرتاكم ��ة على كاه ��ل االن�سان
والت ��ي ق ��د ت� ��ؤدي لالنهي ��ار الع�صب ��ي
وا�ستق ��زاز الذاك ��رة وحتط ��م الذاتي ��ة
وفق ��دان ال�سيط ��رة على ال�سل ��وك ،وقد
ان�شطرت �صور متعددة يف �شتى وقائع
االو�ساط الب�شرية.
كم ��ا ا�شرتك فع ��ل (جب ��ار خماط) م ��ع فئة
املدمن�ي�ن الذي ��ن قام ��وا بتمثي ��ل م�سرحي
يجتث تلك امل�ساحة املعتلة بداخلهم ويفجر
ال�صم ��ت املكب ��وت يف احل� ��س املتقهق ��ر
البلي ��د املعتم ،وتخفي ��ف معاناتهم .هذا ما
ينبن ��ي يف مفه ��وم امل�سرح العي ��ادي الذي

ا�ضحى �ض ��رورة امت�صا� ��ص اكرب قدر من
اال�ض ��رار واحلد من تفاقم العل ��ل النف�سية
وال�سلوكي ��ة واجل�سدية الت ��ي ت�ؤثر ب�شكل
م ��ا على النف�س ،فهي تتدفق يف م�سار الفن
وتتماثل لل�شفاء واقعا ي�ستجيب مل�ؤثراته.
امل�س ��رح من ��وذج للت�شخي� ��ص واع ��ادة
التموق ��ع يف االن�س ��ان كحاج ��ة وغاية يف

الوق ��ت نف�س ��ه ي�ؤث ��ر ويت�أث ��ر ،ث ��م يعيد
بناء �شخ�صية �سليمة قد طرحت موادها
ال�سامة امل�ضرة فوق اخل�شبة وان�صهرت
مع االخر كفاع ��ل م�شرتك دون م�ضا�ضة
تعام ��ل ومفارق ��ة لغ ��ة ،ان البع ��د ال ��ذي
ي�ستق ��ر فيه املري� ��ض وي�ؤ�س� ��س طبيعة
لغته كمعجم حمي ��ط بواقعية و�سلوكية
وخلفي ��ة تفك�ي�ره “ف� ��إن ه ��ذه اللغ ��ة
امل�سرحي ��ة العاري ��ة( ،وهي لغ ��ة حقيقة
ال تقديري ��ة) باقرتابها م ��ن املبادئ التي
ت�ستطيع حتوي ��ل قوتها اليها �شاعريا ال
بد له ��ا ان ت�سم ��ح با�ستخ ��دام اجلاذبية
الع�صبية لالن�سان ،م ��ن جتاوز احلدود
االعتيادي ��ة للفن واللغة بغي ��ة التج�سيد
الواقع ��ي ،ال�سح ��ري لنوع م ��ن االبداع
الكام ��ل ،حيث يتخذ االن�سان فيه مكانته
بني احللم واالحداث بتعابري احلقيقة”
فامل�س ��رح العيادي هو التجاوز الفني لفعل
التطه�ي�ر االر�سطي من الفن ��ان اىل نف�سية
املري� ��ض وت�صوي ��ر عامله اخلب�ي�ر بظنونه
و�شكوط ��ه نح ��و احلياة وم ��ا تر�سب منها،
وتقدي ��ر حجم املعاناة وم ��ا ميكن ارجتاله
وتخلي�صه من ازمات ��ه وهالة ال�سواد التي
ت�سكنه وتعيق وجوده.

القدح الخفي
كنت جال�س ًا مع بع�ض الأ�صدقاء ،ودار احلديث حول رو�سيا والثقافة
الرو�سي ��ة ب�شكل ع ��ام .وت�ساءل �إحد احلا�ضرين ع ��ن عالقة ال�شخ�ص
الرو�سي بالفودكا ،و َمل ه ��ذا الرتابط القوي الذي يعقده النا�س غالب ًا
ب�ي�ن ال�شع ��ب الرو�سي والف ��ودكا؟ فم ��ا هو ال�س ��ر وراء ه ��ذه العالقة
الوثيق ��ة؟ هل هو �إدمان �أم عالقة روحية لها عالقة بالثقافة والتقاليد؟
ط ��رحَ الأ�صدق ��اء وجه ��ات نظرهم حول ه ��ذا املو�ض ��وع ،مثلما ذكرتُ
�أن ��ا ما �أعرفه م ��ن خالل جتربت ��ي ال�شخ�صية واليومي ��ة ب�إعتباري قد
ع�ش ��ت ما يقارب �ست �سنوات يف مدينة كيي ��ف ذات الثقافة والتقاليد
واللغ ��ة الرو�سي ��ة ،والتي كان ��ت ُتعترب واحدة من �أه ��م ثالث مدن يف
الإحت ��اد ال�سوفيتي ال�سابق� ،إ�ضافة اىل مو�سك ��و ولينينغراد .بر�أيي
ال�شخ�ص ��ي ،لي� ��س للف ��ودكا عالق ��ة بالإدم ��ان بق ��در عالقته ��ا الوثيقة
بالثقاف ��ة الرو�سي ��ة ذاته ��ا� ،إنه ��ا ج ��زء م ��ن تقالي ��د احلي ��اة واملعي�شة
والعالق ��ات االجتماعي ��ة والتوا�صل ب�ي�ن النا�س ،وال يعن ��ي ذلك عدم
ُ
ينطبق عل ��ى كل بلدان العامل وعل ��ى كل �أنواع
وج ��ود مدمن�ي�ن ،وهذا
الكحول.
يتمي ��ز كل �شع � ٍ�ب بتفا�صيل تخ� ��ص ثقافته وتقالي ��ده وطريقة حياته،
وم ��ن هذه ال�شعوب ي�ب�رز ال�شع ��ب الرو�سي بخ�صو�صيت ��ه ال�ساحرة
والفري ��دة .ومثلم ��ا ميث ��ل الأدب والف ��ن الت�شكيل ��ي� ،أح ��د اجلوان ��ب
الإبداعية العظيمة لهذا ال�شعب ،فهناك �أي�ض ًا تفا�صيل مده�شة ونادرة
تطغ ��ي على احلي ��اة والتقاليد والثقاف ��ة واملعي�شة عموم� � ًا ،ومن بني
ه ��ذه التفا�صي ��ل ت�سط� � ُع الف ��ودكا ك�ش ��يء ال ميكن جت ��اوزه وتغافله،
ه ��ذا امل�ش ��روب ال�ساحر ال ��ذي ال يقتنع الرو�سي ب�س ��واه ،فهو ماركته
امل�سجلة وذائقته يف تقا�سم املتعة مع من يحب .وقد ر�أيت ذلك بنف�سي
وع�شت ��ه ومار�سته و�س ��ط الرو�س والأوكرانيني الطيب�ي�ن �أحفاد �إيليا
ريبني وت�شيخوف وغريهم من ال�شخ�صيات العظيمة.
هن ��اك تفا�صي ��ل ال ح�ص ��ر لها ،تب�ي�ن هذه املتع ��ة والعالق ��ة احلميمية
املرتابط ��ة بني الفودكا وعامة النا�س هناك ،وكما يقول املثل الرو�سي
(يف كل جل�س ��ة� ،ستذه ��ب ل�ش ��راء الف ��ودكا مرت�ي�ن) وهذا يعن ��ي ب�أن
املتع ��ة �ستجعل �أي ��ة كمية تنفد مهم ��ا كان حجمها و�ستحت ��اج للمزيد.
وو�س ��ط هذه املتع ��ة العظيمة ال ميكن التعامل مع الف ��ودكا وت�شاركها
م ��ع الآخرين دائم� � ًا دون معرفة بع�ض التقالي ��د واملتعلقات والأ�صول
املتبع ��ة .فمث�ل ً�ا ،و�إن ��تَ يف قم ��ة املتع ��ة ت�ش ��ارك الآخري ��ن اجلل�س ��ة،
و�سقط ��ت من ي ��دك -على �سبي ��ل املثال_ قطع ��ة من اخلب ��ز �أو الأكل
عل ��ى الأر�ض ،فحذار ان ت�ستعيدها مبا�ش ��رة ،فللرو�س تقاليدهم التي
تق ��ول ب�أن هذه القطعة قد �إحتاجها �أحد معارفك املتوفني حديث ًا و�أرا َد
َ
ترتيث قلي ًال
�إن يتقا�سمه ��ا مع ��ك يف هذه اجلل�سة ،فما علي ��ك �سوى �أن
وترتكه ��ا حلظات على الأر� ��ض ،ثم متد يدك لأخذها م ��ن جديد .كذلك
يعتق ��د الرو�س يف كل جل�سة ،من هو �صاح ��ب اليد اجليدة �أو ال�سيئة
يف �سكب الفودكا بالأقداح ،ولهذا يحبذون �أن ميلأ �أقداحهم �أ�شخا�ص ًا
معينني من احلا�ضرين الذين يظنون � َّإن �أيديهم دائم ًا ما تكون مريحة
يف الدل ��ق ،وبذل ��ك ال حتدث للموجودي ��ن �آثار جانبي ��ة �أو �صداع يف
اليوم الت ��ايل لل�سهرة ،وه�ؤالء املُجَ َربني َخفيف ��ي الأيدي ،مرحب بهم
�أكرث ملليء الأقداح.
ويف حال ��ة موت �شخ�ص من العائلة ،فالف ��ودكا تكون حا�ضرة ،لكن ال
ي�سم ��ح للموجودين بطرق الأق ��داح �إحرتام ًا للميت ،ب ��ل يو�ضع على
الطاول ��ة قدح مل ��يء بالفودكا ومغط ��ى ب�شريحة من اخلب ��ز الأ�سمر،
كتحية للمتويف ب�إعتباره مازال حا�ضر ًا بينهم.
ويف �أيامي الأوىل يف كييف زارين جمموعة من الأ�صدقاء واملعارف،
لذا خرجتُ �صحبة �أحدهم ل�شراء قناين تكفي اجلل�سة ،وقد �إ�ستغربتُ
ح�ي�ن �إ�شرتى �صديق ��ي واحدة �إ�ضافي ��ة ،لكن حريتي تب ��ددت بعد �أن
فتحه ��ا لنحت�سيه ��ا مع� � ًا يف طري ��ق العودة ،بع ��د تناوبن ��ا باجللو�س
عل ��ى امل�صاطب الث�ل�اث التي تف�صل البيت عن املتج ��ر ،وقتها فوجئتُ
ب�صديق ��ي ح ��ال خروجن ��ا من املتج ��ر مبا�ش ��رة ،وهو يخ ��رج (القدح
اخلف ��ي) من حقيبته ،وه ��ذا القدح عبارة عن قر� ��ص دائري م�ضغوط
أم�س َك ُه �صديقي بطريق ��ة غريبة ب�أطراف �أ�صابعه التي
م ��ن البال�ستكَ � ،
فتحه ��ا مثل خمل ��ب طائر على حميط القر�ص ،ثم نف�ض� � ُه نحو الأ�سفل
مث ��ل الناب� ��ض ،لينفت ��ح ويتح ��ول اىل ك�أ� � ٍ�س لل�ش ��راب ،وهك ��ذا كان
الكث�ي�رون يحملون هذه الأقرا� ��ص يف جيوبهم وحقائبهم ل�ضرورات
اللحظة.
ومثل �أي �شيء له طبيعته وقوانينه اخلا�صة ،فالفودكا ال ُتخلط باملاء
ع ��ادة ،وي�ستغ ��رب الرو�س �أ�شد الإ�ستغراب ممن يق ��وم بهذه الطريقة
ال�شنيع ��ة .ومثلما ينظ� � ُر الإيطاليون اىل كل من ي�ش ��رب الكابات�شينو
بعد ال�ساعة العا�شرة �صباح� � ًا كون ُه لي�س �إيطالي ًا ،كذلك ينظر الرو�س
اىل كل م ��ن مي ��زج الفودكا بامل ��اء كونه �أجنبي ًا وال ينتم ��ي لهذه البالد
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
�شعب بتفا�صيل تخ�ص ثقافته وتقاليده
يتميز كل
ٍ
وطريقة حياته ،ومن هذه ال�شعوب يبرز ال�شعب
الرو�سي بخ�صو�صيته ال�ساحرة والفريدة .ومثلما
يمثل الأدب والفن الت�شكيلي� ،أحد الجوانب
الإبداعية العظيمة لهذا ال�شعب ،فهناك �أي�ض ًا
تفا�صيل مده�شة ونادرة تطغي على الحياة
والتقاليد والثقافة والمعي�شة عموم ًا،

بو�شكين وزوجته والقي�صر و بزيع
�أ.د� .ضياء نافع

كان يمكن لهذه المقالة ان تكون بعنوان
�آخر  ,وهو – قراءة في مقالة ال�شاعر
�شوقي بزيع حول بو�شكين  ,المن�شورة
في جريدة ال�شرق االو�سط بتاريخ 5
كانون ثاني  /يناير عام  , 2022والتي
جاءت تحت عنوان – ناتاليا نيكواليفنا
وبو�شكين ..الجمال والموت على �سرير
واحد  ,وعنوان ا�ضافي تحته  ,وهو –
هل كان ارتباطهما الزوجي هو الفخ
الذي ن�صبه القي�صر لاليقاع بال�شاعر؟ .

ترجم ��ت ه ��ذا العن ��وان املث�ي�ر ل�صديق ��ي
الرو�س ��ي  ,فانده�ش جدا  ,ور ّكز خ�صو�صا
على جملت�ي�ن فيه  ,اجلمل ��ة االوىل هي ( -
اجلم ��ال وامل ��وت عل ��ى �سري ��ر واح ��د ) ,
واجلملة الثاني ��ة هي – ( الفخ الذي ن�صبه
القي�ص ��ر لاليق ��اع بال�شاع ��ر )  ,و�س�ألني –
ه ��ل انت مت�أك ��د من ترجمتك ه ��ذه ؟ قلت له
– نعم ,نعم  ,هذه ترجمة حرفية للعنوان
 ,و�س�ألت ��ه �أن ��ا ب ��دوري – مل ��اذا ت�ش ��ك يف
ترجمت ��ي لن� ��ص عرب ��ي امامي م ��ن جريدة
عربي ��ة م�شهورة ؟ فق ��ال �صديقي – لأين ال
ات�صور بامكانية الكتابة عن بو�شكني هكذا
ونح ��ن يف العقد الثالث م ��ن القرن احلادي
والع�شري ��ن  ,ف�ضحكت �أن ��ا وطلبت منه ان
يو�ض ��ح ر�أيه ب�ش ��كل دقيق  ,فق ��ال بب�ساطة
 ,ان جمل ��ة ( اجلم ��ال وامل ��وت عل ��ى �سرير
واح ��د ) مرعبة جدا  ,وغ�ي�ر �شاعرية بتاتا
 ,وال ميك ��ن ل�شاعرمعا�ص ��ر يف زمانن ��ا ان
يكتبه ��ا عن بو�شك�ي�ن  ,ه ��ذا اوال  ,وثانيا ,
كي ��ف ميكن ل�شاع ��ر معا�ص ��ر ان يعتقد  ,ان
قي�ص ��ر االمرباطوري ��ة الرو�سي ��ة ( ين�صب

فخ ��ا لاليق ��اع بال�شاع ��ر ) ؟ قل ��ت ل�صديق ��ي
 ,ان ��ك تفك ��ر بطريقة مغاي ��رة  ,وال تعرف ,
ان اال�سل ��وب العرب ��ي يف كتاب ��ة العناوين
يعتم ��د على اث ��ارة الق ��ارئ العرب ��ي ولفت
انتباه ��ه لقراءة املقال ��ة  .ف�س�ألني – هل ان
اجلم ��ال وامل ��وت عندم ��ا ينامان مع ��ا على
�سري ��ر واحد يثري الق ��ارئ العربي فعال ؟ ,
ثم ه ��ل يثري هذا القارئ عندما يقولون له ,
ان امرباط ��ور رو�سيا بنف�سه ( ين�صب فخا
ل�شاع ��ر ) ؟ ثم  ,ه ��ل ا�ست�شه ��د �شاعركم يف
مقالته هذه ولو مبقطع من ق�صائد بو�شكني
 ,كي يثبت للقارئ ر�أيه هذا ؟ .مل ا�ستطع ان
اجيبه ع ��ن ال�س�ؤال االول وال ع ��ن ال�س�ؤال
الث ��اين ,ولكن ��ي اجبت فق ��ط ع ��ن ال�س�ؤال
الثال ��ث  ,وقل ��ت ل ��ه – نع ��م  ,ه ��و ا�ست�شهد
مبقطع م ��ن ق�صي ��دة ( النب ��ي ) لبو�شكني ,
وكت ��ب امام هذا املقطع م ��ا ي�أتي – ( �أطلق
بو�شك�ي�ن ع�ب�ر ق�صيدت ��ه ( النب ��ي ) دع ��وة
غ�ي�ر موارب ��ة لالطاح ��ة بنظ ��ام اال�ستبداد
الدم ��وي ) ثم يذكر املقطع من تلك الق�صيدة
 ,فق ��ال �صديق ��ي الرو�سي– اق ��ر�أ يل رجاء

هذا املقط ��ع  ,اذ رمبا �سيثب ��ت كاتب املقالة
بوا�سط ��ة ه ��ذا املقط ��ع م ��ن ق�صي ��دة النبي
لبو�شك�ي�ن عنا�صر طريفة وجديدة مل انتبه
عليها �أن ��ا ب�ش�أن دعوة بو�شك�ي�ن (لالطاحة
بنظام اال�ستبداد الدموي!) عندما قر�أت انا
ق�صي ��دة النبي  ,فقر�أت ل ��ه املقطع املوجود
يف تلك املقالة  ,وهو كالآتي  ,وترجمته اىل

الرو�سية –
اال انه�ض يا ر�سول رو�سيا
ّ
والتف بهذه احللة املن�سوجة من العار
وتقدم واحلبل ي�ش ّد على عنقك
امام القاتل الكريه .
ق ��ال �صديقي  ,انه ال يحف ��ظ ق�صيدة النبي
لبو�شك�ي�ن ع ��ن ظهر قلب  ,له ��ذا دعنا نرجع

اىل ق�صي ��دة النب ��ي يف دي ��وان بو�شك�ي�ن
بالرو�سي ��ة  ,وجن ��د املقطع  .وهك ��ذا رجع
اىل دي ��وان بو�شكني  ,وبح ��ث يف الفهر�س
ع ��ن الق�صي ��دة ووجدها  ,وق ��ال يل  ,ترجم
املقط ��ع اىل الرو�سية  ,كي اجده يف الن�ص
الرو�س ��ي  ,قل ��ت ل ��ه �ضاحكا  ,لق ��د ترجمت
هذه الق�صيدة قب ��ل اكرث من ع�شرين �سنة ,
فق ��ال – ح�سنا  ,ارج ��ع اىل كتابك املو�سوم
( ثم ��ان وثالث ��ون مقال ��ة ع ��ن بو�شك�ي�ن ) ,
وانا �أذك ��ر مقالتك يف ذلك الكتاب بعنوان (
ق�صيدة النبي لبو�شكني بثالث ترجمات ) ,
وهكذا وجدت الكتاب  ,و�أخذ �صديقي يقر�أ
الن� ��ص الرو�سي للق�صي ��دة ح�سب مقاطعها
 ,وان ��ا اق ��ر�أ الرتجم ��ة العربي ��ة  ,ولكننا مل
جن ��د ذل ��ك املقطع ال ��ذي ا�ست�شهد ب ��ه كاتب
تل ��ك املقالة بتاتا  ,بل مل جن ��د حتى وال اي
�شئ �شبيه ب ��ه او مقاربا له من حيث املعنى
 .فقال �صديق ��ي وهو ي�ضحك – ان�شر ن�ص
ق�صيدة النب ��ي كامال مرة اخرى ,كي يقتنع
الق ��ارئ العرب ��ي مب ��ا نق ��ول  ,فقل ��ت ل ��ه –
�سان�شره حتما  ,وها هو الن�ص –

( ظم� ��أ ال ��روح ا�ضن ��اين  /وان ��ا يف عتم ��ة
البيداء وحدي  /اج ّر بالكاد اقدامي  /,ويف
مف�ت�رق الطرق  /امل�ل�اك �سريافيم – املع ّلى
االثري  /ذو االجنحة ال�ستة  /ظهر امامي ,
مقلتي
 /وكاحللم  ,وبانامله الرقيقة  /مل�س ّ
 / ,فانفتح ��ت املقلت ��ان املتنبئت ��ان  / ,كم ��ا
تفعل انث ��ى الن�سر املرتعب ��ة  / .مل�س املالك
اذ ّ
ين  /وملأهم ��ا بال�ضجي ��ج و الرن�ي�ن / ,
وا�صغيت انا الرتعا�ش ال�سماء  / ,وحتليق
مالئكة اجلنان  / ,وم�سري االحياء يف عمق
البح ��ار  / ,وخمول الكروم يف الوديان / .
�شفتي  /واجتث ل�ساين
انحن ��ى املالك على ّ
الآثم  /واملاكر والرثثار  / ,وو�ضع بيمناه
التي ّ
يقطر منها الدم  /ل�سان حيّة حكيمة /
يف ثغري اال�صم  / ,و�شجّ �صدري ب�سيفه /
وانت ��زع القلب املرتع ��ب  /وغمد يف جوفه
 /جم ��رة تلته ��ب  / .ا�ستلقي ��ت كاجلثة يف
البي ��داء  /و�ص ��وت ال ��رب ن ��اداين  / -قم ,
ايه ��ا النب ��ي  ,واب�ص ��ر  /وان�ص ��ت  /,ون ّفذ
ارادت ��ي  / ,واجّ ج بالكلم ��ات قلوب الب�شر
 /وانت جتوب البرّ والبحر .
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الرجل الالمرئي
�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى رواية "الرج ��ل الالمرئ ��ي" ت�أليف
رالف �إيل�س ��ون ،ترجمة �أ�س ��امة منزجل ��ي ،الرواية تتحدث
عن ق�ض ��ايا العن�ص ��رية ،كتبها الروائي الأمريكي من �أ�صل
�أفريقي رالف �إيل�س ��ون ،وفازت باجلائزة الوطنية للكتاب
ع ��ن فئة اخليال يف ع ��ام  .1953وقد �ص ��نفت باملرتبة 19
يف قائمتها لأف�ضل مئة رواية يف القرن الع�شرين� .ضمنت
جمل ��ة تامي رواي ��ة الرجل الالمرئ ��ي يف قائمتها لأف�ض ��ل
 100رواي ��ة باللغة الإنكليزية منذ عام  1923وحتى عام
� ،2005إذ �أطلق ��ت عليه ��ا "الرواي ��ة الأمريكية اجلوهرية
للقرن الع�شرين".

تناول حماور الطبيعة والطفولة والإن�سان والعمل وفن البورتريه

الفوتوغرافيون يقيمون معر�ضهم ال�سنوي يف ذي قار مب�شاركة حملية وعربية ودولية
 ذي قار /ح�سني العامل
مب�ش ��اركة  119م�صور ًا حمرتف ًا وهاوي ًا اقيم
على حدائق به ��و االدارة املحلية يف ذي قار،
املعر� ��ض ال�س ��نوي لل�ص ��ورة الفوتوغرافي ��ة
الذي اقامته اجلمعية العراقية للت�ص ��وير يف
ذي ق ��ار حتت عنوان جائزة امل�ص ��ور الراحل
(عبد الغني الطيّار).
ووثق امل�شاركون يف املعر�ض الذين ميثلون
خمتل ��ف املحافظ ��ات العراقي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
فوتوغرافي�ي�ن من اجلزائر واملغرب وم�ص ��ر
والأردن وال�سويد واليونان وغريها جوانب
خمتلفة من حياة االن�س ��ان والعمل والطبيعة
والطفول ��ة وف ��ن البورتري ��ه بلقط ��ات فني ��ة
معربة.
وقال رئي�س اجلمعية العراقية للت�ص ��وير يف
ذي قار و�س ��ام معارج ال�س ��عيدي لـ(املدى) ان
ح

ول العا

لم

"ادارة املعر�ض تلقت  379عمال فوتوغرافيا وا�ضاف "فيما منحت جلنة التحكيم اجلائزة
لـ  119م�ص ��ورا وم�صورة وقد اختارت جلنة الذهبية للم�ص ��ور حممد �أرهيف من حمافظة
الفرز  50عمال منها للم�ش ��اركة يف املعر�ض" ،مي�س ��ان ،واجلائزة الف�ض ��ية للم�صور ال�شاب

 20مليون يتابعون �سلمى
حايك على مواقع التوا�صل
االجتماعي

وتاب ��ع ال�س ��عيدي� ،أما جائزة جلن ��ة التحكيم
فكان ��ت م ��ن ن�ص ��يب امل�ص ��ور العرب ��ي نبي ��ل
العلمي من املغرب ال�شقيق.
وعن دور املعر�ض يف االرتقاء بامل�شهد الفني
ق ��ال رئي�س اجلمعي ��ة العراقية للت�ص ��وير ان
"املعر�ض يهدف لت�أمني حا�ضنة فنية تتالقح
فيه ��ا جت ��ارب امل�ص ��ورين الفوتوغرافي�ي�ن
وبالت ��ايل خل ��ق ن ��وع م ��ن املناف�س ��ة الفني ��ة
تتيح للم�ش ��اركني االرتقاء بف ��ن الفوتوغراف
يف املحافظ ��ة" ،واردف "كم ��ا ميث ��ل حمط ��ة
ا�س ��تذكار لدور الفن ��ان الفوتوغرايف الراحل
(عب ��د الغن ��ي الط ّي ��ار) ال ��ذي ُيع ��د م ��ن �أوائل
الفوتوغرافيني املتميزين يف املحافظة والذي
ح�ص ��دت اعماله العديد م ��ن اجلوائز العربية
واملحلية".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال امل�ص ��ور الفائ ��ز باجلائزة
الذهبية يف املعر�ض حمم ��د ارهيف لـ(املدى)
ان "ف ��ن الفوتوغ ��راف ب ��ات اح ��د االدوات
املهم ��ة يف التغي�ي�ر والت�أث�ي�ر يف جمم ��ل
�أحمد رحمن من ذي قار واجلائزة الربونزية املجاالت احلياتي ��ة التي تعي�ش ��ها املحافظات
للم�ص ��ور يا�س ��ر الدروي� ��ش م ��ن حمافظ ��ة العراقية كونه ير�ص ��د وي�س ��لط ال�ض ��وء على
نينوى".
م�ش ��اهد حياتية ت�س ��تحق االنتباه واالهتمام

ه�ؤالء هم الأكثـر تعر�ض ًا للإ�صابة بكورونا وحتوراته
�أكدت درا�س ��ة جديدة �أن الت�سوق هو �أكرث الأن�شطة الأكرث خطر ًا فيما يتعلق بالإ�صابة بعدوى كورونا.
الت ��ي تع ّر� ��ض الأ�ش ��خا�ص للإ�ص ��ابة بفايرو� ��س ووج ��د الباحث ��ون �أن الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن يذهبون
كورون ��ا ،تلي ��ه ممار�س ��ة الريا�ض ��ة خ ��ارج املنزل .للمتاج ��ر ولو مل ��رة واحدة يف الأ�س ��بوع ه ��م �أكرث
وبح�س ��ب �ص ��حيفة "ديل ��ي مي ��ل" الربيطانية ،فقد عر�ض ��ة للإ�ص ��ابة بكورونا ب�أكرث من ِ ّ
ال�ض ��عف من
فح�ص ��ت الدرا�س ��ة ،الأن�ش ��طة اليومي ��ة لأك�ث�ر من �أولئ ��ك الذي ��ن يح�ص ��لون عل ��ى م�ش�ت�رياتهم ع�ب�ر
� 10آالف �ش ��خ�ص يف �إجنل�ت�را وويل ��ز ب�ي�ن �أيلول الإنرتن ��ت .و�أعقب ��ت ذل ��ك ممار�س ��ة الريا�ض ��ة يف
وت�شرين الثاين من العام  ،2021لتحليل الأن�شطة اخلارج ،حيث �إن الأ�ش ��خا�ص الذين يقومون بذلك

تغيريات مهمة يجب على كل م�ستخدمي
"وات�ساب" القيام بها يف 2022
حر�صت النجمة العاملية �سلمى حايك ،على توجيه ر�سالة �شكر
لكل متابعيها عرب من�صات ال�سو�شيال ميديا ،بعد و�صول
عدد متابعيها عرب موقع ان�ستغرام لـ  20مليون �شخ�ص من
خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،حيث ن�شرت �صورة لها ت�ضع فيها
قدميها بجوار ايديها للإ�شارة �إىل رقم  20وهو ما و�صلت له
من عدد متابعني ،وكتبت " 20 - 10 + 10مليون� ،شكرا لكم
�أيها املتابعون الرائعون� ،أحبكم� ،شكرا لكم".
و�سبق واحتفلت �سلمى حايك ،بعيد ميالد النجم العاملي
��ص��ام��وي��ل ج��اك���س��ون ،ح�ي��ث ن���ش��رت � �ص��ورة ع�بر ح�سابها
ال�شخ�صي مبوقع ان�ستغرام ،جتمعهما من كوالي�س �أحد
�أفالمهما ،موجهة له ر�سالة تهنئة قائلة "كل �سنة وانت طيب
�صامويل".

ع�ب�ر ال�ص ��ورة الفوتوغرافي ��ة" ،وا�ض ��اف
"كم ��ا يحتفي بالقي ��م اجلمالية التي مل حتظ
باالهتمام الكايف من قبل".
وع ��ن عمل ��ه الفوتوغ ��رايف الفائ ��ز مب�س ��ابقة
املعر�ض ق ��ال ان "املعر�ض طرح حماور مهمة
م ��ن بينه ��ا حي ��اة النا� ��س واالن�س ��ان والعمل
وق ��د تناول ��ت يف اعم ��ايل ما تتفرد ب ��ه البيئة
اجلنوبي ��ة عرب توثي ��ق م�ش ��اهد فوتوغرافية
من حياة �سكان االهوار" ،م�شريا اىل "اهمية
ت�س ��ليط ال�ض ��وء عل ��ى املف ��ردات احلياتي ��ة
لل�س ��كان املحلي�ي�ن وال�س ��يما ان الكث�ي�ر م ��ن
تفا�ص ��يل حي ��اة �س ��كان االه ��وار وتراثه ��م
الفولكلوري مازاال يحتاجان اىل توثيق العني
الثالثة الكت�شاف تفا�ص ��يلها املبهرة وعر�ضها
للعامل" ،م�ؤكدا ان "ا�ستقطاب النا�س للأمكنة
واملواقع ال�س ��ياحية يبد�أ ب�صورة" .وتخللت
فعاليات املعر� ��ض الفوتوغرايف الذي افتتحه
م�ست�شار حمافظ ذي قار حيدر �سعدي توزيع
جوائز على الفائزين وامل�شاركني يف املعر�ض
والقاء عدد من الكلمات باملنا�سبة وذلك و�سط
ح�ض ��ور نوعي من االو�ساط الفنية والثقافية
واالعالمية.

ين�ص ��ح خ�ب�راء التكنولوجي ��ا كافة م�س ��تخدمي تطبي ��ق املرا�س ��لة الفوري
"وات�س ��اب" ب�إجراء  3تغيريات رئي�س ��ة يف قائمة "الإعدادات" مع بداية
عام  ،2022والتي تتعلق بتعزيز اخل�صو�ص ��ية. يعد قفل "وات�ساب" ب�شكل
منف�ص ��ل يف هاتف "�آيفون" �أم ��را مهما للغاية ،وذلك لأنه مينع الأ�ش ��خا�ص
الذين ي�س ��تخدمون هاتفك من االطالع على الر�س ��ائل اخلا�ص ��ة بك .يحتوي
"وات�ساب" على ميزة متت �إ�ضافتها م�ؤخرا ،والتي �ستقوم تلقائيا بالتدمري
الذات ��ي للن�ص ��و�ص اجلديدة بعد يوم واحد .ويه ��دف التحديث اجلديد �إىل
تعزيز خ�صو�ص ��يتك ،عن طريق تدمري ر�س ��ائل "وات�س ��اب" القدمية .ومتت
�إ�ض ��افة مدتني جديدتني للر�س ��ائل املختفي ��ة ،هي � 24س ��اعة و 90يوما ،لذا
ميكن ��ك الآن االختي ��ار من بني  4خي ��ارات يف املجموع ،هي � 24س ��اعة ،و7
�أيام ،و 90يوما� ،أو �إيقاف امليزة نهائيا� .آخر تغيري يجب عليك القيام به يف
تطبيق "وات�س ��اب" مع بداية  2022هو ت�شغيل "التحقق بخطوتني" ،وهي
خط ��وة �إ�ض ��افية للتحقق م ��ن رقم هاتف ��ك ،للم�س ��اعدة يف �إبع ��اد "الهاكرز"
(القرا�صنة) عن ح�سابك.

هم �أكرث عر�ض ��ة  1.36مرة للإ�ص ��ابة بالفايرو�س.
و�أ�ضافت الدرا�س ��ة �أن احتمالية �إ�صابة الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون و�سائل النقل العام ب�شكل متكرر
بكورون ��ا كان ��ت �أعلى بنحو  1.3م ��رة من غريهم.
وم ��ن �ض ��من الأن�ش ��طة الأخ ��رى عالي ��ة اخلطورة،
وفق ًا للدرا�س ��ة ،تن ��اول الطع ��ام بالداخل يف مطعم
�أو مقهى.

روين مارا ت�ستعد لتج�سيد �شخ�صية
النجمة الراحلة �أودري هيبورن
�أعل ��ن ع ��ن الب ��دء يف تنفيذ فيلم �س�ي�رة ذاتي ��ة جديد ع ��ن النجمة الراحل ��ة �أودري
هيب ��ورن والذي م ��ن املقرر �أن يخرجه املخرج لوكا جوادانيينو املر�ش ��ح جلائزة
الأو�س ��كار ،وانت�ش ��رت ع ��دة تقاري ��ر �أن النجم ��ة روين مارا التي ت�ش ��ارك
يف �إنت ��اج الفيل ��م املنتظر ،من املق ��رر �أن تلعب دور البطولة ،وجت�س ��د
�شخ�ص ��ية النجم ��ة الراحلة �أودري هيبورن ،و�س ��وف يق ��وم بكتابة
ال�س ��يناريو مايكل ميتنيك ،و�س ��وف يتم عر�ض الفيل ��م قريبا على
من�ص ��ة "تلفزيون اب ��ل" ،ويحر� ��ص فريق العمل حت ��ى الآن على
�إخفاء التفا�صيل اخلا�صة بالفيلم اجلديد كافة.
والق ��ى اخلرب تفاع ��ل و�إعجاب عدد م ��ن حمبي النجم ��ة الراحلة،
الذي عربوا عن مدى حما�س ��هم كذلك من �أجل ظهور روين مارا
وجت�س ��يدها �شخ�صية �أودري هيبورن يف عمل جديد خا�صة
و�أن مالحمهما مت�ش ��ابهة للغاية عندما كانتا يف نف�س العمر،
ويعترب الفيلم هو ثاين الأعمال الإنتاجية لروين مارا.

�آخر نكتة يف قامو�س ال�سيا�سة
العراقية :نائب من ائتالف دولة
القانون يح�ضر اجلل�سة الأوىل
للربملان وهو يرتدي مالب�س
ب�سيطة ،معلن ًا �أنه يت�ضامن مع
الفقراء ،و�أنه لن يرتدي الغايل
والنفي�س ،ملاذا يا�سيدي ال تريد
�أن تتمتع بخريات الربملان
وت�صر على �أن ت�صبح مثل �أبو
حيان التوحيدي ت�شكو من
"الك�سرية الياب�سة ،والبقيلة
الذاوية ،والقمي�ص املرقع"؟،
يجيبك ب�أنه ارتدى هذه مالب�س
للتعبري عن مظلومية الفقراء
من �أبناء املثنى" ،كالم جميل لو
�أن ال�سيد النائب مل يكن يوم ًا
ع�ضو ًا يف جمل�س حمافظة املثنى
ل�سنوات ممث ًال الئتالف دولة
القانون الذي يف زمنه ح�صلت
املثنى على املرتبة الأوىل يف
عدد الفقراء .هل انتهت امل�س�ألة
بهذا امل�شهد ؟ ،ال يا�سادة ،كان
البد من م�شاهد مثرية �أخرى،
فهناك عربة "التكتك" التي
�ستبحر ببع�ض النواب �إىل قبة
الربملان ،فيما اختار البع�ض
الآخر �أن يلب�س الكفن تعبري ًا عن
�أننا �شعب ال يحب الدنيا ومتعها
 ،وينتظر ال�شعب بالتاكيد نوع
ال�ساعة التي �سريتديها " ابو
مازن "  ..جميل �أن يحاول بع�ض
النواب وهم يعربون بخطواتهم
عتبة الربملان �أن يقدموا لل�شعب
م�شاهد تبهجه ،لكن يا�سادة
�إن �ش�ؤون البالد والعباد ال
تدار بالتكتك وال بالأكفان وال
بالنحيب على اللنب امل�سكوب
وال باخلطابات والهم�سات
واالتفاقيات الغام�ضة ..ال بد من
�أ�شياء �أخرى مقنعة للنا�س وهذا
ما يجب �أن يتوفر يف جمل�س
نواب يرفع �شعار الإ�صالح
والتغيري .وحري ب�أهل الربملان
اجلديد �أن يكون �شغلهم ال�شاغل
هو التكفري عن �سيئات جمال�س
الربملان ال�سابقة التي �شهدنا يف
ع�صورها تغ ُيّب القانون والعدل،
وهو�س احل�صول على كل
�شيء .العراقيون اليوم وبعد ان
قدموا �آالف ال�شهداء يف املعركة
�ضد االرهاب  ،ويف �ساحات
االحتجاج يريدون �أن يدخلوا
مثل �سائر الب�شر ،ع�صر احلياة
والرفاهية ،واخلروج من ذ ّل
اخلوف وفقدان الأمن والأمان..
يا �أعزائي النواب النا�س تريد
�أن تقر�أ �أرقام النموّ ومعدّالت
التنمية ،فقد ملـ ُّوا من م�شاهد
الأكفان التي رافقت تاريخ هذه
البالد املظلومة.
للأ�سف الدميقراطية يف
العراق تتحول يوما بعد �آخر
من ممار�سة ح�ضارية ت�ستند
على القانون ،وو�سيلة خلدمة
النا�س �إىل حروب ومعارك،
راح �ضحيتها يف اليوم الأول
�سيا�سي من وزن ثقيل مثل
حممود امل�شهداين �صاحب
املقولة ال�شهرية .." :اللي ما
ينطينا ماالتنا نزعل عليه ،واللي
ينطينا نر�ضى عليه ،ومراح
نفكر ب�أن هذا رئي�س وزراء مهني
لو مو مهني ،ي�شتغل زين لو
ما ي�شتغل زين ،هاي م�س�ألة ما
تهمنا ،املهم ينطينا" (املاالت)!.
يف خ�ضم احلما�سة الربملانية
ين�سى البع�ض �أن الت�صدي
لل�سيا�سة يعني �أن تكون قادر ًا
على �صنع موقف والدفاع عنه ،
يعني �أن ت�ؤمن ب�أنه قد ت�أتيك ثقة
النا�س يف حلظة لكي تقوم بدور
حقيقي .

احتاد الأدباء ونقابة الفنانني يعرت�ضان على �آلية توزيع منحة الثقافة� :شروط اال�ستالم "خمجلة"
 علي لفتة �سعيد
القا�ص والروائي �ص ��درت له رواية
جديدة بعنوان "�س ��تاريك�س" وهي
رواي ��ة تتن ��اول احداث ��ا ج ��رت ف ��ي
الع ��راق خالل ال�س ��نوات الما�ض ��ية،
يذك ��ر ان لفت ��ة ا�ص ��در ثالث ��ة كت ��ب
نقدي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن ت�س ��ع رواي ��ات
وخم�س مجموعات ق�ص�صية واربع
مجموع ��ات �ش ��عرية وم�س ��رحية
واحدة.
� صالح ر�ضا
الفن ��ان الت�ش ��كيلي تقي ��م ل ��ه نقاب ��ة
الفنانين العراقيين /ديالى معر�ضه
ال�شخ�ص ���س الـ ( )٢٥وال ��ذي يحمل
عن ��وان�" :شخ�ص ��يات من ب�ل�ادي"،
و�س ��يفتتح المعر� ��ض �ص ��باح اليوم
االثني ��ن وعلى قاعة دائ ��رة الفنون،
الفن ��ان ر�ض ��ا يع ��د م ��ن اب ��رز فناني
ديالى وله م�س ��اهمات في العديد من
المعار�ض الت�شكيلية.

 عامر م�ؤيد

� إ�سراء المر�سومي
الباحثة في مجال المو�س ��يقى القت
محا�ضرة بعنوان "المو�شحات بين
الأندل� ��س وبغداد" �ض ��من فعاليات
ملتق ��ى الثالث ��اء المو�س ��يقي ،الذي
ينظم ��ه المرك ��ز الدولي للدرا�س ��ات
والبح ��وث المو�س ��يقية ،وقال ��ت
الباحثة المر�س ��ومي ان "المو�ش ��ح
ع ��رف فن� � ًا م�س ��تحدث ًا م ��ن الأدب
العرب ��ي ..ال يلت ��زم بوح ��دة القافية
او الوزن ..متحررا من قيود ال�شعر
الكال�سيكي ال�صارم".

�ش ��هدت الآلي ��ة املعلن ��ة ع ��ن توزي ��ع املنحة على
الفنان�ي�ن واالدب ��اء وال�صحفي�ي�ن اعرتا�ض ��ات
كبرية ب�سبب تهمي�ش وا�ضح لهذه الفئات.
نقاب ��ة الفنان�ي�ن وجه ��ت ر�س ��الة �إىل فخام ��ة
رئي� ��س اجلمهورية املح�ت�رم بالقول "�س ��محنا
لأنف�س ��نا ان نتوج ��ه به ��ذه الر�س ��الة لفخامتك ��م
ل�س ��ببني �أ�سا�س ��يني النكم م�س� ��ؤول ع ��ن حماية
الد�س ��تور وتطبيق ��ه .والث ��اين النك ��م م ��ن
الداعم�ي�ن واملواكب�ي�ن لعمل النقاب ��ات العراقية
لذل ��ك نوج ��ه لك ��م ه ��ذه الر�س ��الة الت ��ي تتعل ��ق
بالطريقة التي حتاول من خاللها وزارة الثقافة
العراقية تهمي�ش املثقف�ي�ن والفنانني العراقيني
وم�ؤ�س�س ��اتهم املهني ��ة املنتمني اليه ��ا من خالل
�إبتداع �آلية عقيمة لتوزيع املنحة ال�سنوية التي
اقرها جمل�س النواب العراقي وادرجت �ض ��من

الطقس

موازنة العام ."٢٠٢١
وذكرت النقابة يف بيانها ان "�إ�ص ��رار الوزارة
على احل�ض ��ور ال�شخ�صي للم�ش ��مولني باملنحة
اىل مقر الوزارة وعدم قبول التوكيل الر�س ��مي
القانوين هو حماولة ت�ص ��وير انها هي �صاحبة

الف�ضل يف هذه املنحة ،وهذا الإجراء التع�سفي
قابل ��ه ا�س ��تهجان كب�ي�ر م ��ن �ش ��ريحة الفنان�ي�ن
والإعالمي�ي�ن واالدب ��اء العراقي�ي�ن وق ��د تك ��ون
لنا مواق ��ف وفقا حلقوقنا الد�س ��تورية يف الرد
القان ��وين من خ�ل�ال املحاكم املخت�ص ��ة لوجود

عدي ��د املخالف ��ات القانوني ��ة الت ��ي وردت يف
تعليمات الوزارة".
وا�ش ��ارت النقاب ��ة اىل "انه ��ا �س ��عت من ��ذ ثالث
�س ��نوات لإعادتها اىل الفن ��ان واملثقف العراقي
وبال�ش ��راكة م ��ع نقاب ��ة ال�ص ��حفيني واحت ��اد
الأدب ��اء ،وال ب ��د م ��ن النظ ��ر بع�ي�ن االن�ص ��اف
ل�ش ��ريحة وا�س ��عة من املت�ض ��ررين وكبار ال�سن
وا�ص ��حاب االمرا� ��ض املزمن ��ة م ��ن الفنان�ي�ن
ويف اغل ��ب حمافظ ��ات الع ��راق البعي ��دة منه ��ا
والقريبة".
ومل يقت�صر االعرتا�ض على نقابة الفنانني فقط
ب ��ل ان احتاد االدباء هو االخر ا�س ��تهجن الآلية
التي قررت وزارة الثقاف ��ة اعتمادها يف توزيع
املنحة.
وق ��ال الناط ��ق االعالم ��ي با�س ��م احت ��اد االدباء
والكت ��اب يف الع ��راق عمر ال�س ��راي يف حديثه
لـ(امل ��دى)" ،انطالق� � ًا م ��ن �إعالنكم خ�ب�ر توزيع
منح ��ة الأدب ��اء والفنان�ي�ن وال�ص ��حفيني ،وذلك

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(االثن�ي�ن) �أن درجات احل ��رارة تنخف�ض قليال عن معدالتها ليوم �أم�س ،و�أن
اجلو �سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

ب�أن يراجع الأديب بنف�سه مق ّر الوزارة ال�ستالم
املبل ��غ ،على وفق جدول من�ش ��ور من قبلكم ،فال
ّ
�شك يف �أن اجلميع يثمّنون حر�صكم ،لكن الآلية
املن�ش ��ورة من قبلك ��م جمحفة للم�ش ��مولني بها،
فالأدي ��ب الذي ي�س ��كن يف املحافظ ��ات البعيدة،
�س ��يحتاج �إىل �إنفاق ما يق ��ارب � ٢٠٠ألف دينار
�أجور نقل و�س ��كن وطعام طريق و�إقامة ،لت�س ّلم
مبلغ �ضئيل".
وقدم ال�س ��راي حلوال حيال ذلك وقال ان "احل ّل
ب�س ��يط ،فكوادرك ��م الإدارية ق ��ادرة على تغطية
م�س ��احة الوط ��ن ،وب�إمكانكم تكلي ��ف جلان من
قبلك ��م ت ��زور املحافظ ��ات يف موعد معل ��ن عنه
م�س ��بق ًا ،ليتم ت�س ��ليم املنحة مبا�ش ��ر ًة هناك ،بل
حتى بغداد ،ب�إمكان جلانكم املتخ�ص�صة اختيار
مكان�ي�ن �أو �أكرث م ��ن دوائر ال ��وزارة يف الكرخ
والر�ص ��افة �أو الق ��دوم �إىل مق� � ّرات االحت ��ادات
والنقاب ��ات للت�س ��ليم املبا�ش ��ر للمثقف�ي�ن (ي ��د ًا
بيد)".
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