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قمع حركة االن�شقاقات داخل "التن�سيقي"
والخالفات ال�شخ�صية تع�صف بـ "الم�ستقلين"
وم ��ا ح�ص ��ل قب ��ل يوم�ي�ن يف اخ ��ر
 بغداد /تميم الح�سن
حماول ��ة ان�شق ��اق كادت ان حت ��دث
تقف طه ��ران يف اللحظ ��ات االخرية داخل "الإط ��ار التن�سيقي" ،هو امر
ل� �ـ "متن ��ع" بع� ��ض الق ��وى ال�شيعية تك ��رر وقد يتك ��رر يف االي ��ام املقبلة
من االجن ��رار وراء ما تعتربه �إيران طاملا ا�ستمر "االن�سداد ال�سيا�سي".
"تفريط ًا" بح ��ق املكون يف العراق وط ��وال اال�شه ��ر ال�سبع ��ة املا�ضي ��ة
او الت ��ذرع بذل ��ك ،بح�س ��ب بع� ��ض التي اعقب ��ت االنتخابات الت�شريعية
االخ�ي�رة ،ف�شل ��ت �أك�ث�ر م ��ن 10
امل�صادر.

مب ��ادرات حل ��ل االزم ��ة ،م ��ن بينه ��ا
 3مب ��ادرات لل�صدري�ي�ن ،و 4ل� �ـ
"االطاريني".
وجاء الدور بعد ذلك اىل "امل�ستقلني"
يف تقدمي خارط ��ة طريق للحل ،لكن
هذه الفئة ظه ��رت منق�سمة اىل �أكرث
من طرف وبينها خالفات.
وكان ��ت ق ��وى �سيا�سية ق ��د اعتربت

م�ؤخ ��را ،رف� ��ض "امل�ستقل�ي�ن"
دع ��وات "التي ��ار" و"الإط ��ار"
للأخ�ي�ر بامل�شارك ��ة يف احلكومة هو
"اه ��دار لفر�صة ذهبية".وكان زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�ص ��در،
وخ�صوم ��ه يف الإط ��ار التن�سيق ��ي،
ق ��د طلب ��ا اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،م ��ن
امل�ستقل�ي�ن توحي ��د �صفوفه ��م

للدخ ��ول يف احلكوم ��ة املقبل ��ة.
لك ��ن بح�س ��ب م ��ا يت ��م ت�سريب ��ه من
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ،ف ��ان ف�شل اغلب
املب ��ادرات يف الو�ص ��ول اىل ح ��ل
يبق ��ي "خيار �شق الإط ��ار التن�سيقي
ه ��و اال�س ��رع واال�ضم ��ن يف ت�شكيل
احلكومة".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

ال�صدر يت�أنى بت�شكيل الحكومة
ويعتزم التمديد للكاظمي
 ترجمة :حامد احمد
ك�ش ��ف تقري ��ر بريط ��اين ع ��ن �سع ��ي زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر �إىل اتخ ��اذ خطوة جديدة
تتمثل ب�إبقاء رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ملدة
ق ��د ت�صل �إىل ع ��ام ،م�ؤكد ًا �أن حتال ��ف انقاذ وطن ال
يرى م�شكلة يف ت�أخري ت�شكيل احلكومة.
وذك ��ر تقري ��ر ملوق ��ع (م ��دل اي�س ��ت �آي) الربيطاين
وترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن "زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�ص ��در ،بع ��د ان من ��ح امل�ستقل�ي�ن فر�ص ��ة
لت�سمي ��ة رئي� ��س وزراء ،فان ��ه يتطل ��ع االن للخي ��ار
الآخر بك�س ��ر اجلمود ال�سيا�سي ال ��ذي مير به البلد

ويتمث ��ل ذلك بالإبق ��اء على رئي�س ال ��وزراء احلايل
م�صطفى الكاظمي".
وتابع التقري ��ر� ،أن "ال�صدر كان قد دعا قبل �أ�سبوع
امل�ستقل�ي�ن يف الربمل ��ان ،الذين يبل ��غ عددهم بحدود
 40نائب� � ًا ،لت�شكيل كتلته ��م اخلا�صة وتعيني رئي�س
للوزراء ،و�سيكون داعما لهم".
و�أ�شار� ،إىل �أن "ق ��ادة �سيا�سيني عراقيني م�شاركني
مبباحث ��ات ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ذك ��روا ان ال�صدر ال
يتوقع ان يتمك ��ن امل�ستقلون من حتقيق ذلك ،ولهذا
فان ��ه يتطلع بدال م ��ن هذا االمر للإبق ��اء على رئي�س
الوزراء الكاظمي ملدة �ستة �أ�شهر اىل �سنة".
 التفا�صيل �ص2

�إبعاد التعيينات عن قانون
الأمن الغذائي

�أكبر حملة ل�صيانة الطرق
والمجاري في بغداد

 بغداد /فرا�س عدنان

 بغداد /المدى

ا�ستبع ��دت اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل�س الن ��واب ،مل ��ف التعيينات
م ��ن قانون الدعم الط ��ارئ للأمن الغذائي والتنمي ��ة ،م�ؤكدة عدم
الق ��درة على ا�ستيعابه ،الفت ��ة �إىل �أن امل�شروع عال ��ج ق�ضايا �آنية
وم�ستعجل ��ة ،وق ��درت حج ��م القرو�ض الت ��ي رفعها م ��ن القانون
بنحو  20تريليون دينار.
وكان م ��ن املق� � ّرر �أن يعق ��د جمل�س الن ��واب جل�سة �أم� ��س ال�سبت
للت�صوي ��ت عل ��ى قانون الأم ��ن الغذائي لكن ��ه ق� � ّرر ت�أجيلها ،فيما
وا�صلت اللجن ��ة املالية اجتماعاتها ب�ش�أن امل�شروع ،وحتدثت عن
عزمها على متريره.
وق ��ال ع�ض ��و اللجنة �أحم ��د مظهر اجلب ��وري� ،إن "قان ��ون الدعم
الط ��ارئ للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمي ��ة ق ��د و�ص ��ل �إىل الربمل ��ان منذ
�شهري ��ن ،وطيلة ه ��ذه املدة تعم ��ل اللجنة على ان�ضاج ��ه باجراء
تعديالت منا�سبة".
وتاب ��ع اجلب ��وري� ،أن "�أك�ث�ر م ��ن  20اجتماع� � ًا مت عق ��ده ب�ش�أن
القانون مع لقاءات �شملت جميع الوزراء املعنيني ،والذين وجدنا
هناك �ضرورة حل�ضورهم واال�ستماع �إىل مواقفهم".
ولف ��ت� ،إىل �أن "النقا� ��ش ج ��اء م�ستفي�ض� � ًا ،بغي ��ة رف ��ع القان ��ون
للت�صوي ��ت علي ��ه" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن "القان ��ون عال ��ج العديد من
امل�شكالت التي عانى منها املجتمع".

�أعلنت �أمانة بغداد عن وجود  170م�شروع ًا ،الفتة �إىل �أن ذلك ي�أتي
�ضمن �أكرب حملة لإك�ساء وتطوير الطرق يف العا�صمة ف�ض ًال عن
ت�أهيل �شبكات املجاري منذ  30عام ًا.
وذكر بيان للأمانة تلقته (املدى)� ،أن "�أمني بغداد عالء معن وجه
مب�شاركة اجلهد الب�شري من عمال النظافة واجلهد الآيل وتوفري
كل امل�ستلزمات للمبادرات ال�شبابية التطوعية ومنهم فريق �سفراء
النظافة يف حمالت تنظيف �ضفاف نهر دجلة �ضمن قواطع م�س�ؤولية
وزارة املوارد املائية".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "العمل اجلماعي وجتاوز الآليات الروتينية يف
العمل مع دعم املبادرات املجتمعية هي �أهم الر�سائل التي حتملها
ر�ؤية نه�ضة بغداد التي �أعلن عنها املعمار عالء معن �أمني بغداد نهاية
العام ."٢٠٢٠
و�أ�شار �إىل �أن "نه�ضة بغداد متخ�ضت عن فعاليات جمالية ثقافية
وفنية ملمو�سة يف املدينة �أهمها تطوير زقاق املتنبي و�إقامة
الفعاليات الإبداعية املختلفة فيه �إ�ضافة اىل �إن�شاء اجلداريات الفنية
يف �شوارع و�ساحات بغداد".
وم�ضى البيان� ،إىل �أن "ذلك ي�أتي بالتزامن مع حملة كربى مل ت�شهدها
بغداد منذ  ٣٠عام ًا يف �إك�ساء وتطوير الطرق وت�أهيل �شبكات املياه
واملجاري ،حيث بلغت �أعداد امل�شاريع �أكرث من  ١٧٠م�شروع ًا ممو ًال
من الإيرادات الذاتية لأمانة بغداد".

معاناةمربيالجاموسبسببانخفاضمناسيبالمياهشرقيبغداد.عدسة:محمودرؤوف
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العراق يعاني من  116يوم ًا مغبر ًا في ال�سنة
 بغداد /المدى
�أف ��اد وزي ��ر البيئ ��ة جا�س ��م الفالح ��ي ،ب� ��أن
الع ��راق يعاين �سنوي ًا من  116يوم ًا حمم ًال
بالعوا�صف الرتابية ،متوقع ًا زيادتها ،داعي ًا
�إىل تخ�صي�ص الأموال الكافية ملواجهة هذه
الظاهرة ودعم الغطاء النباتي.
وق ��ال الفالح ��ي ،يف حدي ��ث �إذاع ��ي تابعته

(امل ��دى) ،ان "العراق لدي ��ه �سنوي ًا �أكرث من
 116يوم� � ًا م ��ن العوا�ص ��ف الغبارية ،ويف
ظ ��ل الظروف احلالي ��ة ميكن �أن ت ��زداد تلك
املعدالت وت�صل مل�ستويات �أعلى".
و�أ�ضاف� ،أن "معاجلته ��ا بحاجة �إىل خطط
�سرتاتيجي ��ة ،تك ��ون ق�ص�ي�رة ومتو�سط ��ة
وطويل ��ة الأم ��د" ،منوه� � ًا �إىل �أن "الع ��راق
لدي ��ه ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة وخط ��ط و�ضعناه ��ا

حيدر نزار ال�س ّيد �سلمان يكتب:

عودة الوعي :ال�سعي لدولة
قوية بمجتمع �سيا�سي م�ستقر

6

بوتين محذر ًا فنلندا� :إنهاء الحياد
الع�سكري �سيكون "خط�أ"
 متابعة :المدى
اعترب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ام�س ال�سبت ،خالل ات�صال
هاتفي مع نظريه الفنلندي �سويل نيني�ستو� ،أن �إنهاء احلياد
الع�سكري لفنلندا �سيكون "خط�أ".
وجاء يف بيان �صادر عن الكرملني "�شدد فالدميري بوتني على �أن
�إنهاء ال�سيا�سة التقليدية للحياد الع�سكري �سيكون خط�أ ،حيث
ال يوجد تهديد لأمن فنلندا" .ويتوقع الأحد الإعالن عن تر�شيح
هل�سنكي لع�ضوية الناتو ،الأمر الذي يثري ا�ستياء مو�سكو.
من جانبه ،قال نيني�ستو �إن "املحادثة كانت �صريحة ومبا�شرة ومل
ت�شهد توتر ًا� .أعترب جتنب التوتر �أمر ًا مهم ًا .االت�صال مت مببادرة من
فنلندا".
و�أكدت هل�سنكي �أن الدولة اال�سكندنافية "تريد التعامل مع الق�ضايا
العملية املتمثلة يف كونها دولة جماورة لرو�سيا بطريقة �صحيحة
ومهنية".و�أعلن رئي�س فنلندا ورئي�سة وزرائها �سانا مارين اخلمي�س
رغبتهما يف االن�ضمام �إىل الناتو الذي تقوده الواليات املتحدة "دون
ت�أخري" ،مع توقع �إعالن الرت�شح الأحد.
وقالت هل�سنكي �إن �سويل نيني�ستو �أبلغ بوتني �أن مطالبة مو�سكو يف
نهاية عام  2021بتجميد تو�سيع الناتو ثم غزوها �أوكرانيا يف نهاية
�شباط غريت "ب�شكل �أ�سا�سي البيئة الأمنية لفنلندا".

ق�ضاء في المثنى ينعم بالكهرباء لأول مرة في تاريخه

بالتع ��اون م ��ع منظم ��ات دولي ��ة خمت�صة".
و�أ�شار الفالح ��ي� ،إىل �أن "املهم لي�س وجود
اخلط ��ط والربامج فح�سب ،لكن امل�شكلة يف
التطبي ��ق" ،طال ��ب "وزارات تك ��ون مهامها
ن�ش ��ر ثقاف ��ة ال�شجرة والت�شج�ي�ر والغابات
واالحزم ��ة اخل�ض ��راء ب� ��أن متار� ��س ه ��ذه
املهام".
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ال�سليمانية تنجح في التنظيم ..
ومواهب واعدة للنا�شئين وال�شباب
لطفية الدليمي تكتب:

وام�ض
أكتب كلمتك الطيبة
� ْ
ِ

5
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 خا�ص /المدى
ك�شف حمافظ املثنى� ،أحمد منفي� ،أم�س ال�سبت،
عن املبا�شرة مب�شروع ربط التيار الكهربائي
بق�ضاء ال�سلمان.
ومل ي�شهد ق�ضاء ال�سلمان ،دخول الكهرباء �إليه

يف تاريخه ،رغم وجود �أكرث من � 20ألف ن�سمة
يقطنون املدينة.
وقال منفي ،يف حديث �إىل (املدى)� ،إن
"امل�شروع �سيكون �ضمن اخلطة اال�ستثمارية
ملحافظة املثنى" ،م�ؤكد ًا �أن "امل�شروع �سينفذ من
قبل وزارة الكهرباء".

و�أ�ضاف �أن "اليوم� ،شهد ا�ستقبال وزير
الكهرباء عادل كرمي ،يف ديوان املحافظة ،لبحث
تنفيذ م�شاريع الكهرباء يف املثنى".
و�أ�شار منفي� ،إىل �أن "امل�شروع الذي مت �إعداده
م�سبق ًا �ستتم املبا�شرة به خالل الـ � 10أيام
املقبلة".

انتخاب محمد بن زايد رئي�س ًا لدولة الإمارات
 متابعة المدى
انتخ ��ب ال�شي ��خ حممد ب ��ن زاي ��د �آل نهي ��ان رئي�سا
للإم ��ارات ،بح�س ��ب وكال ��ة الأنب ��اء الإماراتي ��ة
الر�سمي ��ة .وبح�سب وكالة �أنب ��اء الإمارات فقد عقد
املجل� ��س اجتماعا ام�س ال�سب ��ت يف ق�صر امل�شرف
ب�أبوظبي برئا�سة ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي� ��س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء وحاكم
دب ��ي .وي�أت ��ي ذلك بعد يوم من وف ��اة ال�شيخ خليفة

بن زاي ��د �آل نهيان الذي كان رئي�س ��ا للبالد منذ عام
 .2004فمن هو حممد بن زايد؟
ه ��و حممد ب ��ن زايد بن �سلطان �آل نهي ��ان الذي وُلد
يف  11مار�س�/آذار من عام  1961يف مدينة العني
ب�إمارة �أبو ظبي ،وتوىل من�صب ويل عهد �أبو ظبي
منذ ع ��ام  2004وحتى الآن .و ُيع ��د حممد بن زايد
احلاك ��م الفعلي للبالد منذ عام  2014عندما �أ�صيب
�أخ ��وه رئي� ��س الإم ��ارات وحاك ��م �أبو ظب ��ي خليفة
ب ��ن زاي ��د بجلط ��ة دماغية.ويق ��ول موق ��ع حكومة

الإم ��ارات �إن ال�شيخ حمم ��د بن زايد تلق ��ى تدريبه
يف �أكادميي ��ة �ساندهري�ست الع�سكري ��ة على �سالح
املدرعات والط�ي�ران العمودي والطريان التكتيكي
والقوات املظلية ،ومن ثم ان�ضم �إىل دورة ال�ضباط
التدريبي ��ة يف �إم ��ارة ال�شارق ��ة بدول ��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة .يرجع املراقبون �إىل ال�شيخ حممد
بن زاي ��د الف�ضل �إىل حد كبري يف حت ��ول الإمارات
نح ��و نهج �أكرث ن�شاط ��ا يف ال�ش� ��ؤون الإقليمية يف
العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.

"داع�ش" يمر ب�أ�ضعف مراحله ويلج�أ �إلى الحرب الإعالمية لإثبات وجوده
 بغداد /ح�سين حاتم
ي ��رى خمت�ص ��ون �أن التع�ث�ر ال�سيا�س ��ي
وت�أخ�ي�ر ت�شكيل احلكوم ��ة ذو ت�أثري كبري
على اجلان ��ب الأمني ،م�ؤكدي ��ن �أن تنظيم
داع�ش االرهابي ميار� ��س ن�شاطاته ب�شكل
طبيعي م�ستغال ال�صراعات ال�سيا�سية من
جهة ،وانتقام� � ًا ملقتل زعيم ��ه ال�سابق عبد
الله قردا�ش من جهة اخرى.
وا�ستهدف ��ت عب ��وة نا�سفة� ،أم� ��س ال�سبت،
ق ��وة م ��ن ف ��وج مكافح ��ة �إره ��اب دي ��اىل،
ت�سبب ��ت مبقتل منت�س ��ب يف جهاز مكافحة
الإره ��اب ،و�إ�صاب ��ة �ست ��ة �آخرين بجروح
متفاوتة.
وق ��ال م�صدر �أمني لـ(امل ��دى)� ،إن "انفجار
العب ��وة النا�سف ��ة الذي ا�سته ��دف قوة من

ف ��وج مكافح ��ة �إرهاب دي ��اىل ،وق ��ع �أثناء
تنفيذ واج ��ب يف منطقة �إمام وي�س �ضمن
ناحي ��ة من ��ديل التابع ��ة لق�ضاء بل ��دروز"،
م�شريا اىل �أن "االنفج ��ار �أدى �إىل �إ�صابة
( )6مقاتلني ومقتل �آخر".
ويعزو الباحث بال�ش�أن الأمني وال�سيا�سي
عل ��ي البي ��در يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) ،تكرار
اال�ستهداف ��ات واخلروق ��ات االمني ��ة اىل
"غي ��اب االرادة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي حتق ��ق
بيئة امنية ميكن م ��ن خاللها تثبيت دعائم
امل�ؤ�س�س ��ة االمني ��ة او منحها هوية وطنية
بعيدا عن ال ��والءات املذهبية واالنتماءات
ال�سيا�سية والقومية".
و�أ�ض ��اف البي ��در� ،أن "بع� ��ض اجلماع ��ات
االرهابي ��ة ال �سيم ��ا داع� ��ش ت�ستغ ��ل
ال�صراع ��ات ال�سيا�سية ملمار�سة الن�شاطات

االرهابية" ،مبينا ان "ا�ستهدافات التنظيم
االرهابي هي عبارة عن ر�سائل مفادها انه
ما زال موجودا".
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن "املوقف الر�سمي �ضعيف
يف ه ��ذا اجلان ��ب وعلي ��ه اع ��ادة النظ ��ر
باخلط ��ط والربام ��ج" ،مبين ��ا �أن "هنال ��ك
حال ��ة من الركود يف امل�ؤ�س�سة االمنية بعد
حتقيقها الن�صر على عنا�صر تنظيم داع�ش
االرهاب ��ي وهن ��ا ميك ��ن اع ��ادة النظ ��ر يف
الربامج االمنية املو�ضوعة".
ور�أى البي ��در� ،أن "داع� ��ش وبع ��د مقت ��ل
زعيم ��ه وتن�صي ��ب اخ ��ر يعم ��ل وف ��ق
�سرتاتيجيت�ي�ن ،االوىل االنتق ��ام والث� ��أر،
والثاني ��ة ه ��ي حماول ��ة اثب ��ات ج ��دارة
وامكانية للزعيم اجلديد".
و�أو�ض ��ح ،ان "ع�صاب ��ات داع� ��ش حت ��اول

الظه ��ور ب�صناع ��ة �شخ�صي ��ات وا�سالي ��ب
جدي ��دة �ضم ��ن �سيا�ساتها الي�ص ��ال ر�سالة
ب�أن الإرهاب له القدرة على تنفيذ خططه".
وم�ضى البيدر� ،إىل �أن "داع�ش مير ب�أ�سو�أ
حال ��ة يعي�شه ��ا من ��ذ ب ��دء ت�أ�سي�س ��ه ولذلك
يح ��اول احل�ص ��ول عل ��ى وك�س ��ب عنا�صر
جديدة".
ب ��دوره ،يق ��ول اخلب�ي�ر االمن ��ي احم ��د
ال�شريف ��ي يف حديث لـ(املدى)� ،إن "تنظيم
داع� ��ش يج ��ري عملي ��ة تغي�ي�ر يف تكتي ��ك
ادارة املعركة وتكييف �آليات املواجهة".
و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي �أن "�سرتاتيجي ��ات
الردع يف ظل نظ ��ام دميقراطي مبعنى ان
نبحث حلوال �سيا�سية ومن ثم االمور التي
تتعلق بالبعد االمني والع�سكري".
ولفت� ،إىل �أن "�أ�صل االزمة يف العراق هي

ازم ��ة �سيا�سي ��ة و�صراعات اقليمي ��ة �ألقت
بظالله ��ا على امل�شه ��د االمن ��ي وال�سيا�سي
يف العراق".
واو�ض ��ح ال�شريف ��ي� ،أن "احلل ��ول م ��ا
زال ��ت ه�شة ام ��ام التنظي ��م والت�سلل متاح
للع�صابات االرهابية".
ويج ��د ،ان "هن ��اك خل ��ل يف التوازن ��ات
ال�سيا�سي ��ة وغياب االدوار املهمة والفاعلة
يف اداء امل�ؤ�س�ست�ي�ن االمني ��ة والع�سكرية
وه ��ي االدارة كونها تخ�ض ��ع للمحا�ص�صة
وال تتعلق فقط بالوزراء".
وانته ��ى ال�شريف ��ي �إىل� ،أن "التع�ث�ر
ال�سيا�س ��ي وعدم ت�شكيل احلكومة ال يوثر
على البعد االقت�ص ��ادي فقط وامنا ت�أثريه
اكرب على البعد االمني كون امليدان ما زال
رخوا ومعر�ضا لال�ستهداف".
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تقرير بريطاني :ال�صدر يت�أنى بت�شكيل الحكومة ..ويعتزم �إبقاء الكاظمي ً
عاما �آخر
 ترجمة :حامد احمد

ك�شف تقرير بريطاني عن
�سعي زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر �إلى اتخاذ
خطوة جديدة تتمثل
ب�إبقاء رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي لمدة
ً
قد ت�صل �إلى عام ،م�ؤكدا �أن
تحالف انقاذ وطن ال يرى
م�شكلة في ت�أخير ت�شكيل
الحكومة.
وذك ��ر تقري ��ر لموقع (م ��دل اي�س ��ت �آي)
البريطان ��ي وترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن
"زعي ��م التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر،
بع ��د ان منح الم�ستقلي ��ن فر�صة لت�سمية
رئي� ��س وزراء ،فانه يتطل ��ع االن للخيار
الآخر بك�سر الجمود ال�سيا�سي الذي يمر
به البلد ويتمثل ذلك بالإبقاء على رئي�س
الوزراء الحالي م�صطفى الكاظمي".
وتاب ��ع التقرير� ،أن "ال�ص ��در كان قد دعا
قب ��ل �أ�سب ��وع الم�ستقلين ف ��ي البرلمان،
الذي ��ن يبل ��غ عدده ��م بح ��دود  40نائب ًا،
لت�شكي ��ل كتلتهم الخا�صة وتعيين رئي�س
للوزراء ،و�سيكون داعما لهم".
و�أ�شار� ،إلى �أن "قادة �سيا�سيين عراقيين
م�شاركي ��ن بمباحثات ت�شكي ��ل الحكومة
ذك ��روا ان ال�ص ��در ال يتوق ��ع ان يتمك ��ن
الم�ستقلون من تحقي ��ق ذلك ،ولهذا فانه
يتطل ��ع بدال من ه ��ذا االم ��ر للإبقاء على
رئي� ��س ال ��وزراء الكاظم ��ي لم ��دة �ست ��ة

�أ�شهر ال ��ى �سنة" .وقال قي ��ادي بارز في
تحال ��ف انقاذ الوط ��ن� ،إن "ال�صدر لي�س
في عجل ��ة لت�شكي ��ل حكوم ��ة" ،مبين ًا ان
"�أحد الحلول المقترحة على نحو قوي
االن ه ��و ابق ��اء الو�ضع الحال ��ي على ما
ه ��و عليه لم ��دة �ست ��ة �أ�شهر ال ��ى �سنة".
ونف ��ى" ،وجود ظرف او عامل محلي او
دولي ي�ضغط على �أي طرف في التحالف
الثالثي للتعجيل بت�شكيل الحكومة".
و�أك ��د القي ��ادي� ،أن "الوالي ��ات المتحدة
من�شغل ��ة حالي ًا في مكان �آخ ��ر من العالم

وال تهت ��م كثي ��را بم ��ا يح ��دث حالي ��ا في
الع ��راق" ،منوه ًا �إلى ان "�إيران ترى �أن
ا�ستم ��رار الو�ضع الحالي هو اقل �ضررا
لها من اندالع �صراع �شيعي– �شيعي".
و�ش ��دد التقرير ،على �أن "ال�صدر يحاول
من ��ذ ف ��وزه باالنتخاب ��ات ف ��ي ت�شري ��ن
الأول ت�شكيل حكوم ��ة اغلبية بالتحالف
مع االك ��راد وال�سن ��ة" .وبي ��ن� ،أن "ذلك
ترف�ض ��ه �أط ��راف �سيا�سي ��ة �أخ ��رى م ��ن
�أحزاب �شيعية يمثله ��ا الإطار التن�سيقي
حيث ق ��ررت مقاطعة جل�س ��ات البرلمان

"كفالة الموظف" ..تجارة تنتع�ش
لمواجهة �شروط الم�صارف
 خا�ص /المدى
يواجه الراغبون بالح�صول على قر�ض �أو �سلفة مالية من
�أحد الم�صارف الحكومية العراقية� ،شروطا م�ضنية يجب
تنفيذه ��ا� ،أبرزها �إح�ضار كفيل �ضامن ل ��م ي�سبق �أن تك ّفل
�سابق ًا لدى الم�صرف.
وتحول الح�صول على قر�ض �أو "�سلفة" من الم�صارف الى
حلم �صعب المنال للكثي ��ر من العراقيين ،ب�سبب ال�شروط
والفوائ ��د التعجيزية التي تفر�ض عليهم ،ما �سبب عزوف
�أغل ��ب ال�شباب ع ��ن اللجوء �إلى هذا الخي ��ار ،رغم �أنه حق
واجب تحقيقه م ��ن قبل الم�ؤ�س�سات الم�صرفية الحكومية
والأهلي ��ة ،كما يرى خبراء ف ��ي االقت�صاد .وتب ��رز م�س�ألة
"الكفي ��ل" ،ك�أحد العوائ ��ق الرئي�سية ،ب�سب ��ب ح�سا�سية
الأمر ،و�صعوبة الح�صول عليه� ،إذ ال يمكن ل�شخ�ص كفالة
الآخ ��ر ،دون وجود �صالت قرابة� ،أو �صداقة متينة ،ف�ض ًال
عن ارتباط �أغلب الموظفين بكفاالت �أُخرى.
ف ��ي ظل تل ��ك المعطيات ،برزت تج ��ارة رابح ��ة ،يمار�سها
الموظف ��ون ،خا�صة �أ�صحاب الروات ��ب العليا� ،إذ يقدمون
كفاالته ��م� ،إل ��ى الراغبين ،مقاب ��ل مبالغ مالي ��ة ،بالإ�ضافة
�إلى الح�صول على ال�ضمان ��ات ،مثل الكمبيالة والتعهدات
ال�شخ�صي ��ة ،والكفال ��ة (الع�شائري ��ة) ،وغير ذل ��ك .فعندما
رغ ��ب الحاج (�أبو محمد  )66عام� � ًا ،الح�صول على قر�ض
الإ�سكان ،لبناء قطعة �أر�ضه في منطقة الدورة ،بالعا�صمة
بغداد ،توجب عليه �إح�ض ��ار كفيل يبلغ راتبه نحو مليون
ومئة �ألف دين ��ار ،للح�صول على قر�ض بقيمة  75مليون ًا،
لبن ��اء القطعة ال�سكنية ،وبع ��د رحلة بحث م�ضنية ،ح�صل
على موظف في وزارة الكهرباء ،لكنه طلب نحو  5ماليين
دينار" .يق ��ول �أبو محمد في حديثه لـ(الم ��دى)� ،إنه "بعد
ط ��ول انتظ ��ار ،لأكثر من �سنتي ��ن ،فقد منح ��ت الكفيل هذا
المبل ��غ ،للح�ص ��ول عل ��ى القر�ض ،وم ��ا زال ��ت الإجراءات
ما�ضي ��ة" ،م�شير ًا �إلى "�ض ��رورة �إيجاد بدائ ��ل �أخرى عن
النم ��وذج الذي لم يحق ��ق الفائدة من قرو� ��ض الم�صارف،
وحتى ملف �شراء ال�شقق ال�سكنية ،وغير ذلك".
و�أ�ش ��ار� ،إلى "�إمكاني ��ة �أن تقوم الحكوم ��ة ،برهن العقار،
ل�صالحها ،لحين ت�سديد ما بذمة المقتر�ض� ،أما في نموذج
ال�شق ��ق ال�سكنية ،فيمك ��ن عدم تحويلها با�س ��م الم�شتري،
�إال بع ��د ا�ستيف ��اء جمي ��ع الم�ستحق ��ات ،وف ��ي ح ��ال تل ��ك�أ
المواطن ��ون بالت�سدي ��د ،فيمك ��ن ا�ستع ��ادة ال�شق ��ق منهم،
و�إع ��ادة �أمواله ��م �إليه ��م بطريق ��ة التق�سي ��ط ،وه ��ي خطة
يح�سب كثي ��ر ًا قب ��ل �أن يت�أخر في
�ستجع ��ل من المتلك ��ئِ ،
ت�سديد الأموال التي بذمته".
وت�شترط الم�صارف الحكومية والأهلية توافر العديد من

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

�إحالة العديد من ملفات هدر المال العام �إلى الق�ضاء

ذي قار :الك�شف عن ف�ساد كبير بمبالغ طائلة في م�شاريع خدمية

المتطلب ��ات من �أجل من ��ح القرو�ض وال�سل ��ف ،وبالن�سبة
للموظفي ��ن ف�إنها تطالبهم بتوطي ��ن رواتبهم في الم�صرف
و�أن يكون راتبهم اال�سمي يتجاوز قيمة الق�سط ال�شهري،
فيما يح� �دّد قيمة القر�ض بحجم الرات ��ب ،و�أحيانا تطالب
بكفالة موظف �آخر.
الم�ص ��ارف ،وخ�صو�ص ��ا الأهلي ��ة ،ال ت�سل ��ف الموظفي ��ن
الذي ��ن يعملون على نظ ��ام العقود في م�ؤ�س�س ��ات الدولة،
رغ ��م تطبيق الحكوم ��ة لق ��رار  315الخا� ��ص بم�ساواتهم
بموظفي (المالك الدائم) ،في جميع الحقوق.
وي�صف العدي ��د من الموظفين و�ض ��ع الم�صارف ل�شروط
منح القرو�ض بـ"التعجيزية".
من جهت ��ه ،ي ��رى الخبير االقت�ص ��ادي عل ��ي الفريجي� ،أن
"معظ ��م القرو� ��ض الت ��ي توجه ��ت به ��ا الحكوم ��ات عبر
الم�ص ��ارف الحكومي ��ة وغيرها ف ��ي المب ��ادرات الزراعية
وال�سكني ��ة و�إنعا� ��ش القط ��اع الخا�ص وغيره ��ا – ذهبت
�ضحي ��ة هذا النوع م ��ن ال�سم�سرة والتالع ��ب بالإجراءات
غير ال�سليمة في �إعطاء القرو�ض لم�ستحقيها".
و�أ�ض ��اف الفريج ��ي ،في ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أن "ما جعل
ه ��ذه القرو� ��ض عبارة ع ��ن عملية �ض ��خ نق ��دي �سلبي في
ال�ش ��ارع العراق ��ي يذه ��ب بن�سب ��ة عالي ��ة ل�سما�س ��رة هذه
القرو� ��ض – والج ��زء الآخ ��ر يذه ��ب باتجاه ��ات غي ��ر ما
ُر�سمت له من الناحية االقت�صادية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الكثير من تلك الم�ص ��ارف ال تزال تمنح
تل ��ك القرو� ��ض ،وتتبع نف� ��س الأ�سلوب ،م ��ع درايتها بهذا
النوع م ��ن ال�سم�سرة حت ��ى من بع�ض موظف ��ي الم�صرف
�أنف�سه ��م" ،عادا ذل ��ك "دليال على التخب ��ط والإ�صرار على
الف�س ��اد واله ��در" .ويدع ��و مراقبون �إلى �ض ��رورة اعتماد
النظام الإلكتروني ف ��ي الت�سجيل على ال�سلف والقرو�ض
واعتم ��اد الما�ستر كارد ك�ضمان ��ة م�صرفية بد ًال من الكفيل
ال�ضام ��ن ،ان�سجام ��ا مع �أغلب بل ��دان العال ��م التي غادرت
التعام ��ل الروتين ��ي واتجه ��ت �إلى م ��ا ي�سم ��ى "الحوكمة
الإلكتروني ��ة" ،من �أجل تحقيق الهدف من برنامج ال�سلف
والقرو� ��ض التي �أقرت ��ه الحكومة لخدم ��ة المواطن ورفع
الحيف عنه وعدم تكبيله بتعليمات مع ّقدة.
وتنت�ش ��ر على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ،المجموعات
الخا�ص ��ة بال�سل ��ف والقرو� ��ض� ،إذ يوج ��د هن ��اك مئ ��ات
الموظفي ��ن الذين يقتن�صون لكفالة الراغبين ،حيث ترتفع
الأ�سع ��ار ،وف ��ق القاع ��دة االقت�صادي ��ة (مخاط ��رة عالي ��ة
ت�س ��اوي رب ��ح �أعل ��ى) ،ف�إذا كان ��ت الكفالة تمت ��د لنحو 20
عام ًا ،ف�إن ما يطلبه الموظف ،قد يقترب من الـ  10ماليين،
�أم ��ا �إذا كانت الكفالة �أقل من ذلك ،ف�إن المبلغ ينخف�ض �إلى
�أعلى من الن�صف.

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

ل�ضم ��ان ع ��دم ح�ص ��ول ن�ص ��اب قانوني
ي�سه ��ل ت�شكيل حكومة ،ولك ��ن ا�ستمرار
الو�ض ��ع عل ��ى حال ��ه �سيك ��ون م�ض ��را
�أي�ضا" .و�أردف التقرير� ،أن "ال�صدر �إذا
م ��ا تمكن من اال�ستم ��رار بفر�ض هيمنته
عل ��ى البرلم ��ان وحكوم ��ة الكاظم ��ي،
ف ��ان �أح ��زاب الإط ��ار التن�سيق ��ي �ستجد
نفوذه ��ا و�سلطتها تتراجع ��ان" .وتابع،
�أن "ال�ص ��در ،ولإثب ��ات جدي ��ة خطته ،لم
ينتظ ��ر انته ��اء مهل ��ة الأ�سبوعي ��ن التي
منحه ��ا للم�ستقلي ��ن للم�ض ��ي بخطوات ��ه

ال�صدر ي�سعى لت�صحيح اليات ادارة الدولة
القادم ��ة ،فق ��د �أعل ��ن ه ��و وحلف ��ا�ؤه
ا�ستمرار عمل البرلمان بغ�ض النظر عن
ح�ض ��ور المقاطعين من عدم ��ه" .و�شدد
التقري ��ر ،عل ��ى �أن " ال�ض ��رورة تقت�ضي
جلو� ��س ثلثي اع�ض ��اء البرلمان الختيار
رئي� ��س الجمهوري ��ة� ،إال �أن ن�صف العدد
البال ��غ ( 166نائب� � ًا) ب�إمكانه ��م تمري ��ر
معظم الق ��رارات الت�شريعية ،ويبلغ عدد
نواب ال�صدر وحلفا�ؤه  186نائب ًا".
و�أردف� ،أن "رئا�س ��ة البرلم ��ان بقي ��ادة
محم ��د الحلبو�س ��ي ونائبي ��ه م ��ن التيار

ال�ص ��دري والح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستاني ،تعهدوا بموا�صلة جل�سات
البرلم ��ان" .ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن "ثالثة
من �أع�ض ��اء البرلم ��ان القول ب� ��أن حاكم
الزامل ��ي ،نائ ��ب رئي�س البرلم ��ان� ،أخبر
ر�ؤ�ساء الكت ��ل البرلمانية ب ��ان تعيينات
لجان البرلمان ق ��د تم االتفاق عليها وان
العمل لت�شكيلها �سيبد�أ مبا�شرة".
وا�ستطرد� ،أن "�أول ما يجب تمريره في
ت�سل�سل القائمة هي الميزانية ال�سنوية،
ولك ��ن النزاع ��ات الحالية وقل ��ة جل�سات
البرلم ��ان والت�أخير في ت�شكي ��ل اللجان
البرلماني ��ة ق ��د حال ��ت دون ان ي�ص ��ادق
عليه ��ا لح ��د االن" .وذهب التقري ��ر� ،إلى
�أن "م�شاري ��ع حكومية ودوائر و�شبكات
رعاي ��ة اجتماعي ��ة ق ��د تنف ��د ميزانياتها
م ��ن االموال قريبا مع ع ��دم �إقرار قانون
الموازن ��ة" .ولتالفي ح�ص ��ول ذلك ،ذكر
التقري ��ر �أن "ال�ص ��در وحلف ��اءه قدم ��وا
ال�شه ��ر الما�ض ��ي م�س ��ودة م�ش ��روع
ميزاني ��ة �صغي ��رة �أطل ��ق علي ��ه قان ��ون
الدع ��م الطارئ للأم ��ن الغذائي والتنمية
يتطل ��ب الت�صويت علي ��ه ب�شكل عاجل".
و�أ�ض ��اف� ،أن "القان ��ون ق ��د يترتب عليه
جم ��ع ما يق ��ارب من  35تريلي ��ون دينار
عراق ��ي �شهري ��ا (حوال ��ي  23ملي ��ار
دوالر) م ��ن الفائ� ��ض ال�شه ��ري لمبيعات
النف ��ط والمن ��ح والتبرع ��ات الدولي ��ة
والقرو� ��ض ،يت ��م ت�أمينه ��ا وايداعه ��ا
ف ��ي ح�س ��اب م�صرف ��ي ب�إ�ش ��راف وزارة
المالية" .و�أو�ضح التقرير� ،أن "القانون
يعمل عل ��ى نحو جوه ��ري للحفاظ على
ا�ستم ��رار مهام البالد لع ��دة �أ�شهر بدون
الم�صادقة على الميزانية ال�سنوية".
و�أكد قي ��ادي �صدري بارز ع ��دم ال�سماح
ب� �ـ "ببق ��اء الب�ل�اد محج ��وزة كرهين ��ة،
و�سنطب ��ق الد�ست ��ور ،ال ��ذي يتح ��دث
عن �ض ��رورة وج ��ود البرلم ��ان ورئا�سة

الجمهورية والحكومة ،وهذه العنا�صر
موج ��ودة ف ��ي الوق ��ت الحال ��ي ،ومن ثم
ال توج ��د م�شكل ��ة ف ��ي ت�أخي ��ر ت�شكي ��ل
حكوم ��ة جدي ��دة لع ��دة �أ�شه ��ر" .وذك ��ر
التقري ��ر اي�ض� � ًا ،ان "الق ��وى ال�سيا�سية
تعم ��ل من ��ذ الع ��ام  2003وف ��ق اتفاقي ��ة
ال�شراك ��ة ف ��ي ال�سلطة حيث يت ��م تق�سيم
المنا�ص ��ب والدوائ ��ر المهم ��ة ،ع�سكرية
ومدنية ،م ��ا بين الأحزاب وفقا لتمثيلهم
في البرلم ��ان" .ويوا�صل� ،أن "ق�سم ًا من
المنا�ص ��ب تمنح على �أ�سا� ��س المجاملة
والتف�ضيلية وق�س ��م �آخر تمنح كمكاف�أة،
وان البرلم ��ان فق ��ط من حق ��ه الم�صادقة
على هذه التعيينات في هذه المنا�صب".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "غي ��اب االجم ��اع
ال�سيا�س ��ي وو�س ��ط تناف� ��س �شدي ��د بين
الكتل البرلمانية ،جعل حكومة الكاظمي
وحكوم ��ات �سبقت ��ه خ�ل�ال ال�سن ��وات
الأخي ��رة �أن تلج ًا في ملء تلك المنا�صب
بم�س�ؤولي ��ن وكال� � ًة ،عل ��ى نح ��و م�ؤقت،
كمراوغة للعملية البرلمانية".
ونب ��ه� ،إل ��ى �أن "قياديي ��ن ف ��ي التي ��ار
ال�ص ��دري ذكروا �أن عملي ��ة الهيمنة على
المنا�صب والتعيينات م ��ن دون موافقة
البرلمان �سوف تنتهي قريب ًا".
وذكر ع�ضو بارز في التيار ال�صدري� ،أن
"تحالف ال�صدر له القوة لال�ستمرار او
حل البرلم ��ان ،وان الو�ض ��ع على ما هو
عليه لن يثني م�شروعه .و�أن ذلك �سي�ضر
بخ�صومه على نحو كبير".
وم�ض ��ى القي ��ادي ال�ص ��دري� ،إل ��ى �أن
"هن ��اك فل�سف ��ة جدي ��دة ل�ل��إدارة وهذه
الفل�سف ��ة تحتاج لرجال ج ��دد ،و�سنعمل
وفقا لذلك بتغيي ��ر الفريق القديم بفريق
جدي ��د ،و�سننهي �إدارة الب�ل�اد بالوكالة.
وهذا ما يريده الكل وهذا ما �سنقدم على
فعله".
عن :مدل اي�ست �آي
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 ذي قار  /ح�سين العامل
تحدث نواب ونا�ش ��طو الرقابة ال�شعبية في ذي
قار ع ��ن ملفات ف�س ��اد وخ ��روق مالي ��ة وتالعب
ف ��ي مخطط ��ات الم�ش ��اريع الخدمي ��ة ،م�ؤكدي ��ن
احال ��ة عدد منها الى الق�ض ��اء التخاذ االجراءات
القانونية.
وذكرت وثيقة �أعلنه ��ا مكتب النائب فالح ح�سن
الهالل ��ي وتابعته ��ا (الم ��دى)� ،أن "المخالف ��ات
المرتكب ��ة في م�ش ��روع ماء النا�صري ��ة المرحلة
الثانية المنفذ من قبل �شرك ��ة كي�سون الإيرانية
قد جرى التحقيق فيها".
و�أ�شارت الوثيقة� ،إل ��ى "مفاتحة وزارة االعمار
واال�سكان والبلديات العام ��ة الدائرة القانونية
لإع�ل�ام المحكمة عن كيفية �صرف مبلغ �أكثر من
(�سبع ��ة ع�شر مليار دينار) �إل ��ى ال�شركة المنفذة
عل ��ى الرغم م ��ن ان ن�سبة االنج ��از ( )%16بغية
تحديد مقدار ال�ضرر بالمال العام".
وبين ��ت الوثيق ��ة" ،ام ��ا مو�ض ��وع المخالف ��ات
المرتكب ��ة ف ��ي مديري ��ة بلدي ��ة ال�شط ��رة ع ��ن
�ش ��راء حاوي ��ات نفاي ��ات بال�ستيكي ��ة ومعدنية
فق ��د �سجل ��ت ب�ش�أن ��ه ق�ضي ��ة جزائي ��ة ونتيج ��ة
الإج ��راءات التحقيقي ��ة المتخ ��ذة ب�صدده ��ا
تدوين اق ��وال الممثل القانون ��ي لمديرية بلدية
ال�شطرة".
و�أ�ش ��ارت ،ال ��ى "مخالف ��ات في تجهي ��ز و�شراء
مظ�ل�ات جلو� ��س ع ��دد ( )33مظل ��ة ل�صال ��ح
مديري ��ة بلدية ال�شطرة وت�سجيل ق�ضية جزائية
واحالتها الى المحكمة المخت�صة".
و�أف ��ادت الوثيق ��ة ،ب� �ـ "اج ��راءات تح ��ري حول
مو�ضوع المخالفات في م�شروع تجهيز ون�صب
اعمدة انارة كهربائية ل�صالح بلدية ال�شطرة".
وق ��ال النائ ��ب ف�ل�اح ح�س ��ن الهاللي ف ��ي حديث
�ساب ��ق �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "الف�س ��اد م�ست�شر في
معظ ��م دوائر وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ومهمتنا في
مكافحت ��ه �ستك ��ون �أكث ��ر فاعلية من خ�ل�ال دعم
المتظاهرين ف ��ي ميادين التظاه ��رات واالعالم
الوطني".
و�أك ��د الهاللي ان "دع ��م الجماهي ��ر وم�ؤازرتهم
في حر�صهم على التخل�ص م ��ن الف�ساد �سي�شكل
قاع ��دة انط�ل�اق لمحارب ��ة الف�س ��اد ومحا�سب ��ة
الفا�سدين".
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و�أقدم نا�شط ��ون ومتظاهرون ف ��ي ال�شطرة في
ت�شري ��ن الأول م ��ن الع ��ام الما�ضي عل ��ى ك�شف
مل ��ف ف�ساد وهدر للمال العام في م�شروع متنزه
الق�ضاء.
وا�ش ��ار الهالل ��ي الى ان "ه ��ذه الخطوة �شجعت
الكثي ��ر م ��ن المواطني ��ن عل ��ى التوا�ص ��ل معن ��ا
وابالغنا عن حاالت ف�ساد م�شخ�صة لديهم".
م ��ن جانبه ،ق ��ال ع�ضو فري ��ق الرقاب ��ة ال�شعبية
في ذي ق ��ار النا�شط �أمجد ح�سين ان "مدير عام
�صن ��دوق اعمار ذي ق ��ار رزاق ح�سي ��ن الركابي
�أعل ��ن م�ؤخ ��را ان طري ��ق (ي ��ا ح�سين) يب ��د�أ من
مج�سر اال�سكان وينتهي عند تقاطع الثورة".
و�أ�ض ��اف ح�سين ،ان "هذا خ�ل�اف ما تم الك�شف
عن ��ه �سابق ًا خالل اللقاء م ��ع قائممقام النا�صرية
ومدي ��ر ال�شركة ،حيث �أكدا حينها نهاية الطريق
�ستكون حتى بوابة مدخل النا�صرية الغربي".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الم�س�ؤولي ��ن المحليين حين
طلبن ��ا منه ��م المبا�ش ��رة بالعم ��ل ف ��ي الج ��زء
المقتطع ،والذي هو مو�ضع الخالف (من تقاطع
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الثورة ال ��ى مدخل النا�صري ��ة الغربي) تذرعوا
بوجود تعار�ضات تخ�ص �شبكة المجاري".
و�أكد ح�سين� ،أن "الم�س�ؤولين المحليين تعهدوا
ف ��ي حينها بتحوي ��ل  10بالمئة من تخ�صي�صات
الم�ش ��روع ال�ستكم ��ال متطلب ��ات الطري ��ق"،
داعي� � ًا "الحكومة المحلية لتبي ��ان موقفها تجاه
التالع ��ب بالطري ��ق الحيوي والتعه ��د ب�إنجازه
ب�صورة كاملة".
وبدوره عزا مدير ع ��ام ال�صندوق رزاق ح�سين
الركاب ��ي تقلي� ��ص ط ��ول ال�ش ��ارع ال ��ى وج ��ود
تعار�ضات وتجاوزات.
وذك ��ر الركاب ��ي في ت�صري ��ح تلفزيون ��ي تابعته
(المدى) ،ان "طريق (يا ح�سين) يبد�أ من تقاطع
مج�س ��ر اال�س ��كان الى تقاطع الث ��ورة وقد احيل
الى �شركة النخبة بكلفة  27مليار و 500مليون
دينار".
وتاب ��ع ،ان "الم�ش ��روع يت�ضم ��ن ممري ��ن ذهاباً
واياب� � ًا ،يبل ��غ عر�ض كل منهما  11مت ��ر ًا ا�ضافة
الى �ش ��ارع خدمي من الجانبين بعر�ض � 7أمتار

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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�شبهات الف�ساد تالحق امل�شاريع اخلدمية يف ذي قار
لكل جانب".
ووع ��د الركاب ��ي ،ب� ��أن "ال�ش ��ارع �سيك ��ون
نموذجي ًا ويف ��ك االختناق ويربط النا�صرية مع
المحافظات المجاورة".
وانته ��ى الركاب ��ي� ،إلى �أن "االم ��وال التي كانت
مخ�ص�ص ��ة للطري ��ق تق ��در ب� �ـ  35ملي ��ار دين ��ار
ا�صبح ��ت حالي ��ا  27مليار دين ��ار و 500مليون
دينار".
وكان المكتب االعالمي ل�صندوق اعمار ذي قار
قد �أعلن في ت�شرين االول من العام الما�ضي عن
احال ��ة طريق (ي ��ا ح�سين) في مدين ��ة النا�صرية
الى احدى ال�شركات المحلية.
وذك ��ر بيان للمكتب الإعالم ��ي تابعته (المدى)،
ان "ادارة ال�صن ��دوق �أبرم ��ت العق ��د الخا� ��ص
بتنفي ��ذ طريق ي ��ا ح�سين م ��ع اح ��دى ال�شركات
المحلي ��ة" ،و�أ�ضاف البيان� ،أن "الم�شروع يمتد
م ��ن تقاط ��ع �س ��وق ال�شي ��وخ (تقاط ��ع اال�سكان
ال�صناع ��ي) و�ص ��و ًال �إل ��ى بواب ��ة النا�صري ��ة
الغربية".
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قمع حركة االن�شقاقات داخل "التن�سيقي" والخالفات
ال�شخ�صية تع�صف بـ "الم�ستقلين"
 بغداد /تميم الح�سن
تق ��ف طه ��ران يف اللحظ ��ات االخ�ي�رة
ل� �ـ "متن ��ع" بع� ��ض الق ��وى ال�شيعي ��ة م ��ن
االجنرار وراء م ��ا تعتربه �إيران "تفريط ًا"
بح ��ق املك ��ون يف العراق او الت ��ذرع بذلك،
بح�سب بع�ض امل�صادر.
وم ��ا ح�ص ��ل قبل يومني يف اخ ��ر حماولة
ان�شق ��اق كادت ان حت ��دث داخ ��ل "الإط ��ار
التن�سيق ��ي" ،ه ��و ام ��ر تك ��رر وق ��د يتك ��رر
يف االي ��ام املقبل ��ة طامل ��ا ا�ستم ��ر "االن�سداد
ال�سيا�سي".
وط ��وال اال�شه ��ر ال�سبع ��ة املا�ضي ��ة التي
اعقب ��ت االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة االخرية،
ف�شل ��ت �أكرث من  10مب ��ادرات حلل االزمة،
م ��ن بينه ��ا  3مب ��ادرات لل�صدري�ي�ن ،و 4ل� �ـ
"االطاريني".
وجاء الدور بعد ذلك اىل "امل�ستقلني" يف
تقدمي خارطة طريق للح ��ل ،لكن هذه الفئة
ظهرت منق�سمة اىل �أك�ث�ر من طرف وبينها
خالفات.
وكانت قوى �سيا�سية قد اعتربت م�ؤخرا،
رف� ��ض "امل�ستقل�ي�ن" دع ��وات "التي ��ار"
و"الإطار" للأخ�ي�ر بامل�شاركة يف احلكومة
هو "اهدار لفر�صة ذهبية".
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،مقت ��دى
ال�ص ��در ،وخ�صومه يف الإط ��ار التن�سيقي،
قد طلب ��ا اال�سب ��وع املا�ضي ،م ��ن امل�ستقلني
توحي ��د �صفوفه ��م للدخ ��ول يف احلكوم ��ة
املقبلة.
لك ��ن بح�سب ما يت ��م ت�سريبه م ��ن القوى
ال�سيا�سي ��ة ،ف ��ان ف�شل اغلب املب ��ادرات يف
الو�صول اىل حل يبق ��ي "خيار �شق الإطار
التن�سيق ��ي ه ��و اال�س ��رع واال�ضم ��ن يف
ت�شكيل احلكومة".
وكان التحال ��ف الثالثي ال ��ذي �سمي بعد
ذلك ب� �ـ "انقاذ وطن" قد جم ��ع ما يقارب من
 180مقع ��د ًا وه ��و يبح ��ث ع ��ن  40مقع ��د ًا
فقط للم�ض ��ي بتمرير رئي�س اجلمهورية ثم
احلكومة.
ومت�ض ��ي الت�سريب ��ات الت ��ي و�صل ��ت
لـ(امل ��دى) اىل انه "من ��ذ انته ��اء مهلة زعيم
التيار االخرية وعدم تو�صل امل�ستقلني اىل
تكوي ��ن جبهة واح ��دة ،فتح الب ��اب امام كل
اخليارات االخرى".
وكان اخ ��ر بيان واالول بع ��د انتهاء مهلة
ال� �ـ  40يوم ًا التي منحه ��ا ال�صدر خل�صومه
لت�شكي ��ل حكوم ��ة م ��ن دون ال�صدري�ي�ن ،قد
اظهر ا�صرارا اىل انهاء حالة االنغالق.

ويبدو بح�س ��ب ما مت تداول ��ه يف الغرف
املغلق ��ة ،ان "هن ��اك حت ��ركا داخ ��ل الإط ��ار
التن�سيق ��ي بعيد ًا عن جن ��اح نوري املالكي،
رئي� ��س ال ��وزراء اال�سب ��ق ،للتفاه ��م م ��ع
التحالف الثالثي".
وبق ��ي "ال�صدر" ط ��ول مبادرات ��ه الثالث
الت ��ي طرحها منذ مطلع العام احلايل ،يعلن
ب ��ان باب ��ه مفت ��وح لبع� ��ض اجله ��ات داخل
"التن�سيقي".
ووف ��ق تل ��ك املعلوم ��ات املتداول ��ة ،ف ��ان
"طه ��ران يف كل مرة متنع وتقف امام اي
حم ��اوالت لالن�شقاق داخ ��ل الإطار ،وتربر
ذلك بانه ��ا حري�ص ��ة على ع ��دم �إ�ضاعة حق
ال�شيعة".
وت�ؤك ��د املعلومات ال ��واردة م ��ن م�صادر
قريب ��ة من "التن�سيق ��ي" وطلبت عدم ك�شف
هويته ��ا ،ان "طه ��ران تهت ��م مل�صاحله ��ا..
وه ��ي ال ترى م�صلحة بحكومة مقبلة بدون
االطاريني".
وكان ��ت اول حماول ��ة ان�شق ��اق ج ��رت

وكان "ال�صدري ��ون" و"االطاري ��ون"
طرحوا  7مبادرات حل ��ل االزمة ،بالإ�ضافة
اىل مبادرت�ي�ن لرئي�سي ال ��وزراء ال�سابقني
اي ��اد عالوي وع ��ادل عبد امله ��دي ،ومبادرة
عا�ش ��رة لزعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين م�سع ��ود ب ��ارزاين ،ويتوق ��ع
ان يطل ��ق االخ�ي�ر مبادرة جدي ��دة يف وقت
قريب.
واخ�ي�را ط ��رح حتالف من اج ��ل ال�شعب،
والذي ي�صنف من القوى امل�ستقلة ،املبادرة
رغ ��م  11من ��ذ االنتخاب ��ات الت ��ي جرت يف
ت�شرين االول املا�ضي.
وانتق ��د م�ش ��رق الفريج ��ي وه ��و رئي� ��س
حرك ��ة نازل اخ ��ذ حقي ،املب ��ادرة االخرية،
ب�سب ��ب انخراطها يف ج ��دل قبول او رف�ض
دعوتي "التيار" و"الإطار".
وقال الفريجي الذي �شاركت حركته لأول
مرة يف االنتخابات االخرية لـ(املدى) " كنا
بانتظ ��ار مب ��ادرة حتالف من اج ��ل ال�شعب
كمبادرة متثل كل امل�ستقلني ،لكنها ان�شغلت
بالرد على مبادرات القوى ال�سيا�سية".
و�أعل ��ن التحال ��ف بان ��ه ل ��ن ي�ش ��ارك يف
احلكوم ��ة ،لكنه م�ستع ��د للت�صويت ل�صالح
مر�شح م�ستقل لرئا�س ��ة احلكومة غري تابع
لأحزاب ال�سلطة.
وف�س ��رت مب ��ادرة التحال ��ف بان ��ه يدي ��ر
لع ��ب دور "اال�ص ��وات احلا�سم ��ة" ب�ي�ن
ال بوادر على قرب عقد جل�سة انتخاب رئي�س الجمهورية "االطاري�ي�ن" و"التي ��ار" يف ح ��ال و�ص ��ل
الربمل ��ان لعقد جل�سة جديدة الختيار رئي�س
يف اول زي ��ارة لزعي ��م منظم ��ة ب ��در هادي تتوق ��ف ب�سبب ا�ستمرار االزم ��ة وف�شل كل اجلمهورية.
العام ��ري اىل "ال�ص ��در" يف النج ��ف ،يف املبادرات".
وكان التحالف ال ��ذي ي�ضم  18مقعد ًا ،قد
وكان الإط ��ار التن�سيقي قد نفى اخلمي�س ه ��دد قبل عطلة العيد املا�ضي ،بانه �سيذهب
كانون الثاين املا�ضي.
وعر�ض زعي ��م التيار ال�ص ��دري ،بح�سب املا�ض ��ي ،الأنب ��اء الت ��ي حتدثت ع ��ن ذهاب اىل ح ��ل الربمل ��ان �إذا مل يح�س ��م الربمل ��ان
امل�صادر املطلعة ،عل ��ى العامري ان "ين�ضم بع�ض �أطرافه مع التحالف الثالثي من �أجل ق�ضية اختيار "الرئي�س".
وي�ش�ي�ر م�ش ��رق الفريج ��ي ال ��ذي ا�س� ��س
االخري وباق ��ي �أطراف التن�سيقي با�ستثناء ت�شكيل احلكومة.
املالكي وقي�س اخلزعلي زعيم ع�صائب اهل واك ��د "التن�سيق ��ي" يف بي ��ان ان اخل�ب�ر حركت ��ه ر�سمي ًا عقب تظاه ��رات ت�شرين ،ان
�ار عن ال�صحة ون�ش ��ره يهدف لت�ضليل "امل�ستقل�ي�ن االن م�شتت ��ون وموزعون اىل
احلق اىل حتالف االغلبية".
"ع � ٍ
وق ��دم "ال�ص ��در" �آن ��ذاك �ضمان ��ات اىل الر�أي الع ��ام والت�أثري عل ��ى جمهور الإطار  3فئ ��ات ،اعدادهم يف كل جمموعة ترتاوح
رئي� ��س حتال ��ف الفت ��ح ،بانه �سيتن ��ازل عن وعل ��ى وحدت ��ه ومتا�سك ��ه املعه ��ود ل ��دى بني  15و 20نائب ًا".
وب�ي�ن الفريج ��ي ان امل�ستقل�ي�ن موزعون
جزء من الوزارات اىل "املن�شقني" ،قبل ان اجلميع".
يت�صلب زعي ��م التيار بعد ذلك مبواقفه على وجاء ذل ��ك البيان عقب معلومات ت�سربت بني التيار واالطاريني ،وجزء ثالث منق�سم
ب ��ان الإط ��ار التن�سيق ��ي� ،سيذه ��ب اىل اىل طرف يريد امل�شاركة مع اية جهة ت�ضمن
�إثر رف�ض طلبه.
ووقف ��ت طه ��ران �ض ��د عملي ��ة االن�شقاق ،املعار�ض ��ة بع ��د ان يح�ص ��ل عل ��ى �ضمانات له حقوقه واخر اختيار املعار�ضة".
وعو�ض ��ا ع ��ن ذل ��ك قدم ��ت تعدي�ل�ات عل ��ى برئا�س ��ة جل ��ان الربمل ��ان وبع� ��ض الهيئات وي�ضي ��ف الفريج ��ي وهو مر�ش ��ح �سابق
يف االنتخاب ��ات االخ�ي�رة ان "اي ��ة حماولة
الفكرة بح�صول نوري املالكي على من�صب امل�ستقلة مثل "النزاهة".
رفي ��ع مث ��ل نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة او و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن "الإطار التن�سيقي لتوحيد الق ��وى امل�ستقلة ل ��ن تنجح ب�سبب
م ��ازال متم�س ��ك ًا بالثواب ��ت واملب ��ادئ التي وج ��ود خ�صوم ��ات اك�ب�ر م ��ن اخل�صومات
الوزراء ،وهو ما رف�ضه "ال�صدر".
وتوقع ��ت امل�صادر العليم ��ة ان حماوالت انطلق منها يف ر�ؤيته لت�شكيل احلكومة" .يف داخل الق ��وى التقليدي ��ة ..ومعظم هذه
اخلالفات هي �شخ�صية".
"ج ��ر ج ��زء م ��ن الإط ��ار التن�سيق ��ي ل ��ن مذبحة املبادرات

�أكدت �أن الم�شروع عالج ق�ضايا �آنية وم�ستعجلة

المالية النيابية تبعد ملف التعيينات عن قانون
الأمن الغذائي
 بغداد /فرا�س عدنان
ا�ستبع ��دت اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س النواب،
مل ��ف التعيينات من قان ��ون الدعم الط ��ارئ للأمن
الغذائ ��ي والتنمي ��ة ،م�ؤك ��دة ع ��دم الق ��درة عل ��ى
ا�ستيعابه ،الفتة �إىل �أن امل�شروع عالج ق�ضايا �آنية
وم�ستعجل ��ة ،وقدرت حجم القرو� ��ض التي رفعها
من القانون بنحو  20تريليون دينار.
وكان م ��ن املق ّرر �أن يعقد جمل� ��س النواب جل�سة
�أم�س ال�سبت للت�صويت على قانون الأمن الغذائي
لكن ��ه ق� � ّرر ت�أجيله ��ا ،فيم ��ا وا�صلت اللجن ��ة املالية
اجتماعاته ��ا ب�ش�أن امل�ش ��روع ،وحتدثت عن عزمها
على متريره.
وق ��ال ع�ض ��و اللجنة �أحمد مظه ��ر اجلبوري� ،إن
"قان ��ون الدعم الطارئ للأم ��ن الغذائي والتنمية
ق ��د و�ص ��ل �إىل الربملان من ��ذ �شهري ��ن ،وطيلة هذه
املدة تعمل اللجن ��ة على ان�ضاجه ب�أجراء تعديالت
منا�سبة".
وتاب ��ع اجلب ��وري� ،أن "�أك�ث�ر م ��ن  20اجتماع ًا
مت عق ��ده ب�ش� ��أن القانون مع لق ��اءات �شملت جميع
ال ��وزراء املعني�ي�ن ،والذين وجدنا هن ��اك �ضرورة
حل�ضورهم واال�ستماع �إىل مواقفهم".
ولف ��ت� ،إىل �أن "النقا� ��ش ج ��اء م�ستفي�ض ًا ،بغية
رف ��ع القان ��ون للت�صويت علي ��ه" ،م�ش ��دد ًا على �أن

"القان ��ون عالج العديد م ��ن امل�شكالت التي عانى
منها املجتمع".
ويوا�ص ��ل اجلب ��وري� ،أن "امل�ش ��روع ج ��اء �إلينا
بحج ��م  45تريلي ��ون� ،إال �أن اجماع� � ًا ح�صل داخل
اللجن ��ة بتخفي� ��ض املبل ��غ ،وق ��د الغين ��ا جمي ��ع
القرو� ��ض البال ��غ حجمه ��ا  20تريلي ��ون دين ��ار،
وو�صل �إىل  27تريليون دينار".
و�أردف� ،أن "اللجن ��ة ح�سم ��ت الق�ضاي ��ا الت ��ي
يعاجله ��ا القان ��ون ويف مقدمته ��ا االم ��ن الغذائ ��ي
ممث�ل ً�ا بالبطاق ��ة التمويني ��ة وتوف�ي�ر حم�ص ��ول
احلنطة والطبقة الفقرية يف املجتمع".
وا�ستطرد اجلبوري ،ان "االزمة ال�سيا�سية على
القانون انتهت من خالل م�شاركة جميع القوى يف
اجتماعات اللجنة املالية".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ما � ّأخر القانون ه ��و �أزمة املياه،
بع ��د �أن جتاهل ��ت وزارة امل ��وارد املائي ��ة ال�شح ��ة
احلا�صلة يف جميع حمافظات العراق".
و�أف ��اد اجلبوري ،ب� ��أن "رئي�س جمل� ��س النواب
حمم ��د احللبو�سي عقد اجتماع ًا م ��ع اللجنة املالية
و�أر�س ��ل طلب ًا من �أجل ح�ضور وزير املوارد املائية
مهدي ر�شي ��د ،وعقدنا معه اجتماع�ي�ن ب�ش�أن ازمة
املياه كال�س ��دود و�إقامة م�شاريع متو�سطة وكبرية
معاجلة م�شكلة املياه اجلوفية".
وب�ّي�نّ � ،أن "جمل� ��س الن ��واب ح ��اول �أن يدر� ��س

الخريجون ينتظرون ت�شريعات توفر لهم فر�ص عمل

القانون من جميع ابعاده وال نرتك �أمر ًا م�ستعج ًال
�إال وعاجلناه ،خ�صو�ص� � ًا �أن املوارد املائية تتعلق
اي�ض ًا بالأمن الغذائي".
وم�ض ��ى اجلب ��وري� ،إىل �أن "�إ�ضاف ��ة درج ��ات
وظيفية �أن تثبت املحا�ضرين املجانيني� ،أو غريها
م ��ا يتعل ��ق بالتعيينات ال جمال لذكره ��ا يف قانون
الأمن الغذائي؛ لأنه يخ�ص قطاعات معينة وو�ضع
حلاالت خا�صة ينبغي منه معاجلتها".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي عل ��ي
ال�شام ��ي� ،أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
ال ميك ��ن له �أن يك ��ون بدي ًال عن املوازن ��ة بو�صفها
العمود الفقري للحكومة".
و�أ�ض ��اف ال�شامي� ،أن "البالد حتت و�ضع طارئ
ج ��د ًا م ��ع ع ��دم وج ��ود موازن ��ة وحراج ��ة املوقف
ال�سيا�سي وال بديل عن قانون الأمن الغذائي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "احلكوم ��ة ينبغي له ��ا �أن ت�أخذ
دورها يف الت�صدي للتحديات االقت�صادية واملالية
وجل�أت لتقدمي م�شروع قانون ميكنها من �أداء هذه
املهام".
ولف ��ت ال�شام ��ي� ،إىل �أن "اخلزي ��ن الغذائي على
و�شك النفاد ،والقانون يقدم الدعم لوزارة التجارة
لت�أمني املواد اخلا�صة بالبطاقة التموينية� ،إ�ضافة
�إىل م�ستحقات وزارة الزراعة ،والكهرباء من �أجل
ت�سديد م�ستحقات الغاز امل�شغل للمحطات".
و�ش ��دد ،عل ��ى "وج ��ود قطاع ��ات �أخ ��رى �سوف
يطاله ��ا الدع ��م ،مث ��ل املتقاعدي ��ن وذوي ال�شه ��داء
و�شبك ��ة الرعاي ��ة االجتماعي ��ة ،وم�شاري ��ع تنمي ��ة
الأقاليم و�أخ ً
ريا مت ��ت �إ�ضافة تخ�صي�صات لوزارة
املوارد املائية يف معاجلة الأزمة املائية".
وانتهى ال�شامي� ،إىل �أن "القانون ميكن اعتباره
�آين وطارئ ورغ ��م �أن م�شكلة غالء الأ�سعار عاملية
لك ��ن ج ��زءا منه ��ا يتعل ��ق بالإج ��راءات الداخلي ��ة
وه ��و ما تعمل عليه احلكوم ��ة من خالل ت�شريعات
وقرارات عاجلة لتاليف حدة الأزمة".
يذك ��ر �أن الإط ��ار التن�سيق ��ي كان م ��ن ا�ش ��د
املعار�ض�ي�ن لقانون الدعم الط ��ارئ للأمن الغذائي
والتنمي ��ة لكن ��ه عدل عن موقفه وق ��رر الدخول يف
اجتماعات اللجنة املالية والت�صويت عليه.

جملة مفيدة
 عبد املنعم الأع�سم

في بيتنا ..دراغوال
م ��ن امل�ؤك ��د ان هو� ��س الظهور عل ��ى ال�شا�ش ��ات امللون ��ة ي�ؤدي
بال�سيا�س ��ي اىل ارت ��كاب اخط ��اء تزي ��د يف ا�ضط ��راب �صورت ��ه
و�سمعت ��ه ب�ي�ن اجلمهور ع ��دا ع ��ن انها ت�شح ��ن اجل ��و ال�سيا�سي
باملال�سنات وال�صراعات والكراهية ،ويقول ج .جيلبريت اخلبري
الكن ��دي يف ت�أث�ي�ر و�سائ ��ل االع�ل�ام ان اخلدم ��ة املعا�ص ��رة لهذه
الو�سائ ��ل يف امليدان ال�سيا�سي باتت خطرية يف ت�أثريها ال�سلبي
على ان�ضباط ال�سا�سة.
ويقال اي�ضا ،ان �سبب تخبط ال�سا�سة يف املواقف والت�صريحات
و"املن�سوب ��ات" يعود ،يف جزء من ��ه ،اىل ما كان ي�سميه اجلاحظ
بالبطانة ،او ما ي�سمي ��ه االدب ال�سيا�سي االيراين باحلربب�شية..
فالبطان ��ة واحلربب�شي ��ة يغوون الزعام ��ات الت ��ي تعوزها لوازم
التزع ��م مبوا�صل ��ة الت�شب ��ث باالوه ��ام و"امل�ستقب ��ل الزاه ��ر"
وال�سقوط يف العرثات ،وت�سميم العالقات مع �شركائهم وااليقاع
بينهم ،ويندفع التابعون ،يف حمية اال�ستتباع ،واالنحياز االعمى
للقبيل ��ة �أو النوع �أواملذهب �أو الدين �أو الزعيم  -وانا احتدث عن
ظاهرات �سيا�سية – مبا ي�سيء اىل �سمعة املتبوع يف نهاية االمر،
اذا ما كان للمتبوع بقايا �سمعة يف مكان ما.
ان االلتبا� ��س ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق فت ��ح الب ��اب (من ��ذ العه ��د
ال�ساب ��ق) ام ��ام انحط ��اط �سل ��وك الأتب ��اع وت ��ردي ف ��ن االرتزاق
واال�ستثم ��ار املغ�شو�ش يف ال�سيا�سة ،ووجد تعبريه ،الآن ،يف ما
ال ح�ص ��ر له م ��ن ال�شواهد ،لي�س بينها فق ��ط امل�شاركة "امل�أجورة"
يف تظاهرات حم ��دودة الهدف والر�سالة ،ب ��ل واي�ضا ،االنخراط
يف جي� ��ش الذب ��اب االلك�ت�روين لتهدي ��د وا�سق ��اط اخل�ص ��وم،
والتح�شد على االر�صفة للت�صفيق لـ"الزعيم" الذي مي ّر من هناك،
يف م�سرحي ��ة �سيئة االعداد ،ورفع الالفت ��ات واالعالم عند �صور
ال�سا�سة يف ال�شوارع وال�ساحات واملنعطفات ،كان قد ر�سمها (او
ارتكبه ��ا) ر�سامون مبتدئ ��ون ،جهلة ،تفنن ��وا يف تلطيخ الرباءة
واالبت�سامة على وجوه ال تبت�سم �أ�صال.
ولي� ��س من دون مغ ��زى ان يهتم املرا�سل ��ون االجانب ،بالكثري
من احلرية ،بانت�شار اجلداريات وال�صور اجلديدة على اجلدران
العالي ��ة ال�صم ��اء ،ومنعطف ��ات ال�ش ��وارع ،وج ��زرات احلدائ ��ق
الو�سطية ،واعمدة الكهرباء الب ��اردة ،ومل يتوان مرا�سل فرن�سي
كان ق ��د زار بغداد قب ��ل اكرث من عقد من ال�سن�ي�ن ،من القول ،بعد
ان زار الع ��راق م ��رة اخ ��رى�" :شاه ��دتُ �صورة كب�ي�رة ل�سيا�سي
حملي تنت�شر م ��ن حولها م�ستنقعات من ال�صرف ال�صحي ،وتنام
حتت قوائمها احلديدية نعاج �ضعيفة وجائعة ،وثمة امر�أة تبكي
بحرقة ال �أحد ي�س�ألها على من تنوح".
واحلال ،فان االمر يت�شكل على هيئة كابو�س ،حيث مل يكن برام
�ستوك ��ر ق ��د تخيل ان هن ��اك خملوقات مت�ص دم ��اء الب�شر قبل ان
يلتقي العام  1890ب�شكل عابر مب�صا�ص دماء من الب�شر ليخرتع
من دناءته �شخ�صية دراغوال.
ا�ستدراك:

"نظام الفرد الواحد لي�س �سوى اختراع ابتدعه ال�شيطان ليخ ّلد بين
النا�س عبادة الأ�صنام وير ّوج ب�ضاعة الوثنية".
توما�س بن
ان االلتبا�س ال�سيا�سي في العراق فتح
الباب (منذ العهد ال�سابق) امام انحطاط
�سلوك الأتباع وتردي فن االرتزاق
واال�ستثمار المغ�شو�ش في ال�سيا�سة،
ووجد تعبيره ،الآن ،في ما ال ح�صر له
من ال�شواهد،

�أ�ضرار العوا�صف الترابية ت�صل �إلى  %90مقارنة بفوائدها

العراق يعاني من  116يوم ًا مغبر ًا في ال�سنة..
وتوقعات بزيادتها
 بغداد /المدى
�أفاد وزير البيئة جا�سم الفالحي ،ب�أن العراق
يعاين �سنوي ًا من  116يوم ًا حمم ًال بالعوا�صف
الرتابية ،متوقع ًا زيادتها ،داعي ًا �إىل تخ�صي�ص
الأموال الكافية ملواجهة هذه الظاهرة ودعم
الغطاء النباتي.
وقال الفالحي ،يف حديث �إذاعي تابعته
(املدى) ،ان "العراق لديه �سنوي ًا �أكرث من 116
يوم ًا من العوا�صف الغبارية ،ويف ظل الظروف
احلالية ميكن �أن تزداد تلك املعدالت وت�صل
مل�ستويات �أعلى".
و�أ�ضاف� ،أن "معاجلتها بحاجة �إىل خطط
�سرتاتيجية ،تكون ق�صرية ومتو�سطة
وطويلة الأمد" ،منوه ًا �إىل �أن "العراق لديه
ر�ؤية وا�ضحة وخطط و�ضعناها بالتعاون مع
منظمات دولية خمت�صة".
و�أ�شار الفالحي� ،إىل �أن "املهم لي�س وجود
اخلطط والربامج فح�سب ،لكن امل�شكلة يف
التطبيق" ،طالب "وزارات تكون مهامها ن�شر
ثقافة ال�شجرة والت�شجري والغابات واالحزمة
اخل�ضراء ب�أن متار�س هذه املهام".
ويوا�صل الفالحي ،ان "تلك الوزارات �إذا
كانت تعاين من م�شكلة عدم وجود التمويل
املايل املنا�سب ،فينبغي عليها �أن ترفع �صوتها
والتوجه �إىل اللجان املخت�صة يف جمل�س
النواب وجمل�س الوزراء".
وانتهى الفالحي ،اىل �أن "تلك الق�ضايا
مهمة جد ًا وا�سا�سية ،لي�س فقط حلياة و�صحة
املواطنني� ،إمنا لق�ضايا �أخرى تتعلق باجلانبني
االقت�صادي والأمني".
من جانبه ،ذكر املتنبئ اجلوي �صادق عطية،
ان "احلديث عن تكرار هبوب العوا�صف
الرتابية يف الأعوام املقبلة لت�صل �إىل 300
يوم ًا يف ال�سنة الواحدة كما جاء يف بع�ض
و�سائل االعالم ،غري علمي ،ومل ي�صدر �أي
تقرير من هيئة االنواء اجلوية بهذا ال�صدد".
وتابع عطية ،ان "العوا�صف الرتابية ظاهرة

الموجات الترابية توا�صل هجماتها على العراق والمنطقة
جوية حتدث يف �أي مكان ،وي�صعب توقع
هبوبها ملدد زمنية بعيدة �أو حتديد �أيامها".
ولفت� ،إىل �أن "هذه التوقعات ت�أتي للتهويل
الإعالمي ،ونقلت فقط عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي وال �أ�سا�س لها من ال�صحة".
و�شدد عطية ،على �أن "العراق لي�س املت�ضرر
الوحيد من العوا�صف ،بل عموم املنطقة ب�سبب
املناخ �شبه ال�صحراوي بداية من �شبه اجلزيرة
العربية مرور ًا بالبادية الغربية يف العراق
و�صو ًال �إىل البادية ال�سورية".
وحتدث ،عن "عوا�صف ترابية �شتوية
و�أخرى يف املوا�سم االنتقالية مثل الربيع،
وحت�صل نتيجة مرور جبهات هوائية قادمة من
افريقيا ،ولذلك تو�صف ب�أنها عوا�صف ترابية
افريقية".
و�أورد عطية� ،أن "هذه العوا�صف ت�أتي نتيجة
منخف�ض جوي جاف ي�أتي من افريقيا يت�سبب
برياح �سطحية وهبوب املوجات الغربية بعد

ن�شاط ال�شمالية الغربية املارة من اله�ضبة
الغربية والبادية ال�سورية التي �أ�صبحت
م�صدّر ًا للأتربة نحو العراق بعد اهمالها نتيجة
العمليات الع�سكرية".
و�أرجع زيادة هذه العوا�صف يف هذا املو�سم،
�إىل "�شحة االمطار يف ال�شتاء ت�أثر بها العراق
وبالد ال�شام واجلزيرة العربية ما ت�سبب
يف زيادة م�ساحات الت�صحر بعد قلة الغطاء
النباتي الذي ي�ساعد على ثبات الرتبة".
وانتهى عطية� ،إىل �أن "الغبار لي�ست له منافع
على عك�س ما يتم تداوله يف بع�ض و�سائل
االعالم ،بل على العك�س ف�أنه يخلق م�ضار بيئية
و�صحية ت�صل �إىل  %90مقارنة بالفوائد التي
ميكن تلخي�صها ب�أنه ي�ساعد على نقل حبوب
اللقاحات".
وي�شهد العراق منذ �أ�سابيع موجات عوا�صف
ترابية كثيفة ت�سببت بحاالت اختناق عديدة
انتهى البع�ض منها �إىل الوفاة.

اعالنات

العدد ( )5182ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االحد (� )15أيار 2022
Email: info@almadapaper.net

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب

القسم القانونيLawdep@grainp.iq :
قسم االستيرادimport1@grainb.iq :
قسم التسويقmarket@grainb.iq :
قسم احملاسبةcomputer@grainb.iq :

http://www.almadapaper.net

CNOOC Iraq LTD
�شركة �سينوك العراق املحدودة

رقم املناق�صة2022/22 :
رقم التبويب 351 :

�إعـــالن للمرة الأوىل

 -1يس��ر الش��ركة العامة لتجارة احلبوب اإلعالن لذوي اخلبرة من الش��ركات أو املكاتب او األشخاص الطبيعيني
لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ(حتميل وتفريغ احلبوب في فرع السليمانية).
 -2تتوفر لدى (الشركة العامة لتجارة احلبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي استخدام جزء
منها لتنفيذ اخلدمات (أعمال التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع السليمانية).
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى الشركة
العامة لتجارة احلبوب  /القس��م القانوني الكائن في بغداد – باب املعظم – مدخل الش��يخ عمر – الطابق األول)
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة البالغة ( )750000س��بعمائة وخمسون ألف دينار ،بإمكان مقدمي
العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني أعاله.
 -4يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب. هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء. بطاقة السكن. البطاقة التموينية. شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات. -5تس��لم العط��اءات الى العنوان( :الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب  /القس��م القانوني الكائ��ن في بغداد –
ب��اب املعظم – مدخل الش��يخ عمر – الطاب��ق الثاني) في املوعد احملدد لغاية الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً من
ي��وم (االربعاء) املصادف  2022/6/1وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدمي
العط��اءات أو ممثليه��م الراغبني باحلضور في العنوان (الش��ركة العامة لتجارة احلبوب  /بغ��داد – باب املعظم –
مدخل الش��يخ عمر – الش��ركة العامة لتجارة احلبوب – قاعة مكتب الس��يد املدير العام) في الزمان والتاريخ
(الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا ً من يوم (االربعاء) املوافق  2022/6/1يجب أن تتضمن العطاءات التأمينات األولية
املطلوب��ة من مقدمي العط��اءات ومدة نفاذيتها (خطاب ضمان مصرفي أو ص��ك مصدق) ومببلغ ()100000000
مائ��ة مليون دين��ار عراقي صادر من مصرف معتمد في الع��راق  /البنك املركزي العراقي ،علما ً ان الش��ركة غير
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

جدول الفعاليات لفرع ال�سليمانية

ت

الفقرة

1
2
3

تفريغ احلبوب الفل
حتميل احلبوب الفل
التنظيف (سايلو السليمانية واملراكز األخرى)
لكل مركز

املبلغ رقما ً
2500
1750
2000000
1000000

الكلفة التخمينية
املبلغ كتابة
الفان وخمسمائة دينار  /طن
ألف وسبعمائة وخمسون دينار  /طن
مليوني دينار شهريا ً
مليون دينار شهريا ً

مالحظات:

 -1تكون نفاذية العروض ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -2س��يتم انعقاد مؤمتر خاص لإلجابة على استفس��ارات املشاركني في املناقصة وقبل موعد ال يقل عن ( )7أيام
من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم .2022/5/23
 -3تك��ون م��دة نفاذية خطاب الضمان س��ارية املفعول الى م��ا بعد انتهاء مدة نفاذية العط��اء احملددة في وثائق
املناقصة مبدة ال تقل عن ( )28يوم.
 -4يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة في  2022/6/1في قاعة االجتماعات مبكتب السيد
املدير العام.

عامر جا�سم حمود
مدير الق�سم القانوين

�إعــــالن
م /مناق�صة رقم ( )30ل�سنة 2022

جتهيز ون�صب وت�شغيل جممع ماء حي ال�شهداء � 2سعة  200م�/ 3سا اليو�سفية  +جتهيز ون�صب وت�شغيل جممع ماء الرا�ضي �سعة  100م� / 3سا اليو�سفية
 -1يس��ر دي��وان محافظة بغ��داد اإلعالن عن مش��روع (جتهيز ونصب وتش��غيل مجم��ع ماء حي
الش��هداء  2سعة  200م/ 3س��ا اليوسفية  +جتهيز و نصب و تش��غيل مجمع ماء الراضي سعة
 100م / 3س��ا اليوسفية) أدناه ضمن مش��اريع املوازنة االستثمارية لسنة  2021من تخصيصات
خط الفقر فعلى كافة مقدمي العطاءات من الشركات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي اخلبرة
واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع وحسب الوثائق القياسية.
 -2على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملش��روع وجداول
الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قس��م العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من
الساعة  8صباحا ً ولغاية الساعة  2ظهراً.
 -3تضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (ش��هادة تأس��يس الشركة مصدقة من دائرة مسجل
الش��ركات في وزارة التجارة ،عقد تأس��يس ،محضر اجتماع ،إجازة ممارس��ة مهنه ،هوية تصنيف
مقاولني لألعمال االنش��ائية بدرجة (س��ابعة) نافذة صادرة من وزارة التخطيط ،هوية غرفة جتارة
صنف ممتاز نافذة ،تقدمي أعمال مماثله مصدقة من اجلهة املس��تفيدة ،تقدمي مستمس��كات املدير
املف��وض  ،تق��دمي ما يؤيد حجب البطاق��ة التموينية ،كتاب عدم ممانعة صادر م��ن الهيئة العامة
للضرائ��ب نافذ الصالحية عند تاري��خ الغلق ومعنون إلى محافظه بغداد نس��خة اصلية ،وصل
الش��راء النس��خة األصلية ،يتم التوقيع واخلتم عل��ى كافة صفحات ج��داول الكميات من قبل
الش��ركة املتقدمة  ،تقدمي جدول تقدم عمل ،تكون مدة نفاذية العطاء  120يوماً ،تقوم الش��ركة
بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع االلكتروني اخلاص بها  ،يجب إن تكون
األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والش��طب ومقترن بتوقيع
مقدم العطاء( ،على الش��ركات األجنبية الراغبة باالش��تراك باملناقصة تقدمي ش��هادة تأس��يس
وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس)  ،تلتزم الشركة
بتقدمي األسعار النهائية  ،تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض
للش��ركة او وكيله إل��ى العنوان التالي )محافظة بغداد /قس��م العقود) وبع��د دفع قيمة البيع
للوثائق لقاء مبلغ قدره (( )300،000ثالثمائة إلف دينار عراقي) غير قابله للرد.
 -5يتم تسليم العطاءات  /إلى العنوان التالي محافظة بغداد  /االستعالمات االلكترونية /الطابق
األول وأخ��ر موعد لتس��ليم العطاءات الس��اعة  12ظهرا من التوقيت احملل��ي ملدينة بغداد يوم
اخلميس  2022/6/2سوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد  /قس��م العقود الس��اعة 12
ظهرا من يوم اخلميس  2022/6/2او اليوم الذي يليه
 -6يج��ب إن تتضم��ن العط��اءات ضم��ان للعطاء على ش��كل (خطاب ضمان او ص��ك مصدق او
س��فتجة) صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي على ان يكون الضمان املقدم

داخل ضمن املنص��ة االلكترونية واذا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء
وحسب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من الشركاء.
 -7يستقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار إليها في القوانني
واألنظمة والتعليمات العراقية
 -8أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي
 -9جه��ة التعاق��د غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املس��تجيبة ملعايير الوثائق القياس��ية
ويس��تبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياس��ية وبضمنها (السيولة النقدية ،اإلعمال
املماثلة)
 -10للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد االلكتروني ()admin@baghdad.gov.iq
 -11ف��ي حال تقدمي احد الش��ركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اس��تيفاءها م��ن قبله فيتم قبول
العطاء املشترك دون النظر إلى الشريك األخر.
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
 -13في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للش��ركة التي يحال بعهدتها اعمال املناقصة
عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
 -14التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد
ويتحمل املش��ترك في املناقصة مس��ؤولية جتهيز وايصال املواد الى احملافظ��ة (اذا تضمن العمل
جتهيز مواد).
 -15يتم اعتماد وثيقة االش��غال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة
من املناقصني مس��تجيبة عن��د تلبيتها ملعايير التأهي��ل احملددة فيها بفروعها كافة والش��روط
القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة.
 -16للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة باي تعويض جراء
ذلك.
 -17على الشركة التي يحال اليها املشروع تقدمي خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة %5من مبلغ
العقد ويكون جتديد خطاب الضمان بشكل تلقائي وحلني ورود كتاب انتفاء احلاجة من قبلنا ويتم
ذكر فقرة التجديد التلقائي في سند خطاب الضمان.
حمافظة بغداد/ق�سم العقود
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دراجو ال�صناعة والح�شد ال�شعبي في �صدارة المرحلة الثانية

ال�سليمانية تنجح يف التنظيم  ..ومواهب واعدة للنا�شئني وال�شباب

 بغداد /املدى
ت�صدر فريقا ال�صناعة واحل�شد
ال�����ش��ع��ب��ي م� �ن ��اف� ��� �س ��ات دوري
الأن��دي��ة يف مرحلته الثانية التي
احت�ضنتها حمافظة ال�سليمانية
م��ن اخلام�س ولغاية التا�سع من
�شهر �أي��ار احلايل مب�شاركة �أندية
الو�سط واجلنوب وال�شمال.
وق � ��ال � �س��اج��د � �س �ل �ي��م ،امل �ن ���ّ�س��ق
الإع�ل�ام��ي الحت ��اد ال ��دراج ��ات ،لـ
"املدى"� ،أن املناف�سة كانت �شر�سة
للغاية جلميع ال�ف�ئ��ات امل�شاركة
يف امل��رح�ل��ة الثانية حيث ب��رزت
م��واه��ب ج �ي��دة م��ن ف�ئ��ة ال�شباب
والنا�شئني �سيكون لهم م�ستقبل
واعد للدراجات العراقية ،وكانت
�أك�ثر ال�سباقات يف املناف�سة هي
ف�ئ��ة امل�ت�ق� ّدم�ين ح�ي��ث ق� �دّم العبو
ال �� �ص �ن��اع��ة واحل� ��� �ش ��د ال���ش�ع�ب��ي
امل�ستويات الالفتة للنظر يف هذه
املرحلة حيث تفوّ ق ال�صناعة فرقي ًا
واحل�شد فردي ًا.
و�أ�� �ض ��اف ُ :ع��ق��د امل� ��ؤمت ��ر الفني
ل �ل �ب �ط��ول��ة يف ق��اع��ة ف �ن��دق داوا
بح�ضور ك��اف��ة الأن��دي��ة امل�شاركة
و�أع�ضاء االحتاد وحكام البطولة،
ومت التداول حول م�سافات ال�سباق
وخ��ارط��ة الطريق التي و�ضعتها
جلنة امل�سابقات يف االحتاد.
و�أو� �ض��ح �ساجد :ج��رت �سباقات
ال�ي��وم الأول على ط��ري��ق ب��ازي��ان

�ساجد �سليم

لفئة النا�شئني لقطع م�سافة ٤٥كم
حيث �أح��رز ن��ادي الرفاعي املركز
الأول ،وح� ّ�ل ن��ادي �أربيل باملركز
ال �ث��اين ،ون� ��ادي ال��دف��اع اجل��وي
ثالث ًا ون��ادي الكاظمية جاء رابع ًا
يف �س ّلم ال�ترت�ي��ب ل�سبعة �أن��دي��ة
�شاركت يف هذا ال�سباق".
نتائج الفردي
و�أو�ضح "نتائج الفردي لل�سباق
فقد �أ�سفرت عن فوز العبي الرفاعي
بالرتتيب الأول والثاين عن طريق
ح�سني �إيهاب عبداخل�ضر وعبا�س
ف��رح��ان� ،أم��ا امل��رك��ز الثالث فكان
م��ن ن�صيب الع��ب ال��دف��اع اجل��وي

عبدالوهاب غ��امن واملركز الرابع
لالعب �أربيل الند عادل عارف.
وبينّ "�أن �سباقات ال�شباب للفردي
�ضد ال�ساعة لقطع م�سافة ٢٠ك��م،
فقد �أ�سفرت عن فوز العب احلدباء
م��ن املو�صل �أح�م��د زه�ير باملركز
الأول ،وج��اء الع��ب ده��وك وهبي
�سليمان باملركز الثاينّ ،
وحل العبا
نادي احلدباء علي عبداملع ّز ومبني
نهاد بالرتتيب الرابع واخلام�س
ع�ل��ى ال� �ت ��وايل ،و���ش��ارك يف ه��ذا
ال�سباق خم�سة ع�شر العب ًا.

الفردي العام لقطع م�سافة  ٨٠كم،
�أف ��اد �ساجد �:أح ��رز امل��رك��ز الأول
نادي ده��وك ،وجاء نادي الدغارة
ب��امل��رك��ز ال �ث��اين ،وح � ّ�ل ال�صناعة
ثالث الرتتيب ،ويف نتائج الفردي
العام لنف�س ال�سباق فقد جاء وهبي
�سليمان �أو ًال من نادي دهوكّ ،
وحل
العب الدغارة �أحمد عادل باملركز
الثاين ،وجاء �أحمد زهري باملركز
الثالث م��ن ن��ادي احل��دب��اء وراب��ع
ال�ترت�ي��ب ال�لاع��ب م�ب�ين ن �ه��اد من
نادي احلدباء �أي�ض ًا.

م�سافة 80كم
وبخ�صو�ص النتيجة الفرقية من

�سباقات املتقدمني
وتابع  :يف �سباقات فئة املتقدّمني

احتاد الكرة ينظم بطولة غرب �آ�سيا حتت 23عام ًا
�أع�ل��ن احت��اد غ��رب �آ�سيا ل�ك��رة ال �ق��دم ،ع��ن ت�ضييف االحت��اد
العراقي للعبة ،بطولة غرب �آ�سيا حتت  23عام ًا ،للفرتة من
� 3إىل  18ت�شرين الثاين .2022
و�أ�ضاف احتاد غرب �آ�سيا يف بيان تلقت "املدى" ن�سخة منه
�:أن احتاد كرة القدم الأردين هو الآخر �سي�ضيّف بطولة احتاد
غ��رب �آ�سيا التا�سعة للنا�شئني خ�لال الفرتة من � ٢٢إىل ٣٠
حزيران مب�شاركة ت�سعة منتخبات من �ضمنها العراق.
و�أو� �ض��ح :ي���ش��ارك يف بطولة النا�شئني منتخبات ال�ع��راق
وفل�سطني والإم� ��ارات ولبنان و��س��وري��ا وال�ك��وي��ت واليمن
وعُمان �إ�ضافة اىل الأردن البلد امل�ضيّف ،وي�ستم ّر فتح باب
امل�شاركة يف بطولة حتت ٢٣عام ًا لغاية  ٩حزيران .٢٠٢٢
وب�ّي�نّ �:أن تنظيم البطولتني ي�أتي �ضمن �أجندة احت��اد غرب
�آ�سيا للعام احلايل  ٢٠٢٢والتي تت�ضمّن العديد من البطوالت
�سواء على م�ستوى الذكور والإنات لكافة الفئات العمرية� ،إىل
جانب �إقامة البطوالت ال�شاطئية وداخل ال�صاالت لل�سيدات
والرجال ولذوي الإعاقة والبطوالت الإلكرتونية.
وتابع :اختار احتاد غرب �آ�سيا موعدي البطولتني للتنا�سب

مع اال�ستحقاقات التي تقبل عليها املنتخبات على امل�ستوى
ّ
كمحطتني حت�ضرييتني لها قبيل امل�شاركة القارية،
الآ�سيوي
وه��و م��ا يحر�ص االحت��اد دائ�م� ًا عليه ل�ضمان �إي�ج��اد فر�ص
للمنتخبات ترفع درجات جاهزيتها الفنية والبدنية.
ولفت �إىل �أن بطولة النا�شئني ت�سبق الت�صفيات امل� ّؤهلة �إىل
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا التي تقام ت�شرين الأول  ،٢٠٢٢فيما
بطولة حتت  ٢٣عام ًا تتزامن خالل هذا العام قبيل الت�صفيات
الآ�سيوية امل� ّؤهلة �إىل �أوملبياد باري�س.من جهة �أخرى ،منح
االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم العراق حق ت�ضييف جمموعة
منتخب ال�شباب يف الت�صفيات .و�أكد ع�ضو احتاد كرة القدم،
م�شرف منتخب ال�شباب ،حممد نا�صر� ،سبق �أن قدّمنا طلب ًا
ر�سمي ًا لت�ضييف جمموعة منتخبنا لل�شباب يف ت�صفيات �آ�سيا
املقبلة �إميان ًا بقدراتنا التنظيمية بت�ضييف جميع البطوالت،
ومنها تلك الت�صفيات.
و�أ� �ض��اف� :أن حمافظة الب�صرة ت�ضيف املنتخبات التي قد
ت�تراوح بني �أرب�ع��ة �إىل خم�سة ،حيث �ستحدّد القرعة عدد
املنتخبات يف كل جمموعة.
وذكر نا�صر �:أن االحتاد الآ�سيوي حدد الرابع والع�شرين من
�شهر �أيار احلايل موعد ًا لإجراء قرعة ت�صفيات �شباب �آ�سيا.

فقدان باج

م � /إعــــالن

 بغداد /املدى

فق��د من��ي ب��اج وزارة النف��ط
والص��ادر م��ن الش��ركة العامة
للمنتوج��ات النفطي��ة  /هيئ��ة
توزي��ع بغداد باس��م (عم��ار اليذ
محم��د)  ..يرجى عل��ى من يعثر
عليه تس��ليمه جله��ة اإلصدار..
مع التقدير

إلى املتهم الهارب (كامل شايل لفتة
جبر الس��اعدي) تقرر حض��ورك أمام
أنظ��ار (ر.م.ت) وإعادة م��ا بذمتك من
سالح حكومي مسدس كلوك املرقم
( )KAE507والب��اج ال��وزاري املرق��م
( )1775614الصادر من وزارة الداخلية
وبخالفه سيتم محاكمتك غيابياً.

ر.م.ت

ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية
وامل�ستلزمات الطبية
م  /تنويه رقم ()2
حول املناق�صة املرقمة 83 / 2022 /24
املواد  /م�ستلزمات جراحة بولية

حتية طيبة...

نود إعالمكم بانه مت متديد تاريخ غلق
املفاحتة أعاله ملدة ( )10يوم ليكون
 2022/5/25بدال ً من .. 2022/5/15

مع االحترام

ع �ل��ى ط��ري��ق دوك ��ان� �ي ��ان ،ج��رى
ال �� �س �ب��اق الأول ل �ق �ط��ع م���س��اف��ة
 ١٠٠ك ��م ح �ي��ث ج ��اء ال���ص�ن��اع��ة
باملركز الأول وحل نادي احل�شد
باملركز الثاين ونادي كوية ثالث
الرتتيب ،و�أربيل رابع ًا واالحتاد
الب�صري ج��اء باملركز اخلام�س،
ام��ا نتيجة ال �ف��ردي ال �ع��ام لقطع
م �� �س��اف��ة ١٢٠ك� � ��م ج� ��اء احل���ش��د
ال�شعبي باملركز الأول وال�صناعة
باملركز الثاين ونادي كوية رابع
الرتتيب ونادي �أربيل حل خام�سا
يف هذا ال�سباق.
وذكر �ساجد ب�ش�أن نتائج الفردي
العام لقطع م�سافة  ١٢٠كم :جاء
ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��داخل���ض��ر ط�ع�ين من
احل���ش��د ال�شعبي �أو ًال ون ��وزاد
م�صطفى م��ن ن ��ادي ك��وي��ة ثاني ًا
وع��ل��ي ع �ب��داخل �� �ض��ر ط �ع�ين من
احل�شد ال�شعبي ث��ال�ث� ًا ،و�أح�ت��ل
ثالثة العبني من ن��ادي ال�صناعة
الرتتيب من الرابع اىل ال�ساد�س
ه��م �أح��م��د م�ه�ن��د و�أح� �م ��د ك��اظ��م
و�أحمد عدنان.
م�سافة  220كم
ول�ف��ت �إىل النتيجة الفرقية من
الفردي العام لقطع م�سافة ٢٢٠
كم بقوله :تعترب هذه النتيجة هي
بطولة للمرحلة الثانية و�أحرزها
ب�ج��دارة ن��ادي ال�صناعة باملركز
الأول ون� ��ادي احل���ش��د ال�شعبي

املناف�س ال�شر�س ج��اء ثاني ًا �أم��ا
ن� ��ادي ك��وي��ة ف �ق��د اح� �ت � ّ�ل امل��رك��ز
الثالث و�أربيل بالرتتيب الرابع،
�أم��ا نتيجة ال �ف��ردي ال�ع��ام لنف�س
ال �� �س �ب��اق ف �ق��د ج ��اء عبداخل�ضر
طعني م��ن احل�شد ال�شعبي �أو ًال
والع� ��ب ال �� �ص �ن��اع��ة �أح��م��د مهند
ع�ب��دالأم�ير ثاني ًا وامل��رك��ز الثالث
ل�ل�اع��ب ك��وي��ة ن � ��وزاد م�صطفى
وامل��رك��ز ال��راب��ع ل�لاع��ب احل�شد
ع �ل��ي ع�ب��داخل���ض��ر ط �ع�ين وج��اء
العب ال�صناعة �أحمد كاظم خام�س
الرتتيب و�أي�ض ًا الع��ب ال�صناعة
�أحمد عدنان �ساد�س ًا ومهدي حازم
من ال�صناعة �سابع الرتتيب.
جهود م�ساندة
واختتم �ساجد �سليم حديثه "جرى
ت �ن �ظ �ي��م ال �ب �ط��ول��ة يف حم��اف�ظ��ة
ال�سليمانية ع�ل��ى ط��ري�ق�ين هما
بازيان لفئة النا�شئني وال�شباب
ودوكانيان لفئة املتقدّمني لكون
م���س��اف��ة ال �ط��ري��ق �أط� ��ول و�أف ��رغ
م��ن ب��ازي��ان ،حيث ق� ّدم��ت جلنتي
امل�سابقات والفنية جهود ًا كبرية
من اال�سناد لأجل �إجناح البطولة
ووف��روا رج��ال احلماية وامل��رور
واال�� �س� �ع ��اف ال � �ف� ��وري ،وج ��رت
ال�سباقات ب�شكل مُنتظم من دون
�أي م�شكلة �أو ح��وادث� ،أم��ا جلنة
احلكام ك��ان لها ال��دور الأك�بر يف
اجناح ال�سباقات.

تف ّقد خليجي للب�صرة
وعبا�س يُطالب بلجنة عليا
 بغداد /املدى

با�شرت جلنة مُنبثقة من احتاد ك�أ�س اخلليج لكرة القدم �أعمالها بزيارة عمل
للمن�ش�آت الريا�ضية واخلدمية وال�سياحية يف حمافظة الب�صرة لتف ّقد ملف
خليجي  25وتنهي �أعمالها يوم غد الإثنني.
وو�صلت اللجنة �أم�س ال�سبت �إىل مطار الب�صرة ،وكان يف ا�ستقبالها �أحمد
املو�سوي ،مدير عام دائرة الرتبية البدنية والريا�ضة يف وزارة ال�شباب،
ويرت�أ�س اللجنة الأمني العام لالحتاد اخلليجي القطري جا�سم الرميحي،
وع�ضوية البحريني مريزا �أحمد علي والقطريني عبد الله الفيحاين وفي�صل
�إ�سماعيل ،واليمني حممد اخلمي�سي.
وت�أتي هذه الزيارة �ضمن �سل�سلة الزيارات الروتينية الدورية لالطالع
على املالعب والفنادق وحتديد املن�ش�آت وتق�سيمها وفق ًا للحاجة (فنادق
املنتخبات ،كبار ال�شخ�صيات ،الإعالم ،اللجان التنظيميّة واحلكام) ف� ً
ضال
عن الفنادق املُتاحة للجمهور.
وذك��رت وزارة ال�شباب والريا�ضة يف بيان مقت�ضب �أنها �أكملت جميع
حت�ضرياتها ف� ً
ضال عن تلبية وتنفيذ املالحظات الفنية التي �أ�شارت اليها
اللجنة يف الزيارات ال�سابقة.
من جهة �أخرى ،ع ّلق �أحمد عبا�س �أمني �سر احتاد كرة القدم الأ�سبق ،على
الزيارة اجلديدة للجنة اخلليجية ب�أن "م�سل�سل زيارات وفود احتاد ك�أ�س
اخلليج لكرة القدم للب�صرة مل ُي َر �سابق ًا يف �أي دولة �أنيط بها تنظيم بطولة
اخلليج العربي با�ستثناء العراق".
وكتب �أحمد عبا�س يف �صفحته مبوقع التوا�صل الإجتماعي (الفي�سبوك)
"البطولة �أ�صبحتْ حقيقة ،و�أ�ضحتْ على مرمى الب�صر ،ح�سبما ت�س ّرب
من ت�صريحات عن بع�ض ا�صحاب القرار الريا�ضي يف اخلليج العربي،
�أي �سمعنا جعجعة َ�صمّت �أذاننا طوي ًال ،وع�سى �أن نرى طحين ًا هذه امل ّرة،
والآن على �أ�صحاب ال�ش�أن �أن يبادروا باتخاذ الإج��راءات الالزمة وتفعيل
اخلطوات املطلوبة يف هذه املرحلة ،ف�إن الكرة �أ�صبحت يف ملعبهم ،وال
�سبيل �سوى العمل اجلاد والفاعل لت�أمني متط ّلبات �إجناح هذه البطولة".
و�أ�ضاف عبا�س "من �أولويات هذه اخلطوات هو ت�شكيل اللجنة املنظمة
العليا للبطولة التي تقع على عاتقها م�س�ؤوليات كبرية مثبّته يف الئحتها،
وم��ن ث��م ت�شكيل ال�ل�ج��ان الأخ� ��رى وم�ن�ه��ا الفنية واحل �ك��ام والإع�لام �ي��ة
ّ
واملن�شطات وغريها من اللجان ال�ساندة للبطولة".
ولفت اىل �أنه "يجب �أن تعمل اجلهات احلكومية �سوا ًء املحلية يف الب�صرة
�أم املركزية ببغداد ممثل ًة بوزارة ال�شباب والريا�ضة ،على �إجناز و�إكمال
جميع النواق�ص التي عرقلت �إقامة البطولة و�إجناز جميع متط ّلباتها الظهار
الب�صرة والأبناء الطيّبني الأ�صالء مبا ي�ستح ّقون".
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قناطر

هل كان العالم �آمنا قبل العلم ؟

طالب عبد العزيز
ل ��ن نذه ��ب بعي ��د ًا م ��ع الفيزيائي�ي�ن يف �س�ب�ر خرائ ��ط الك ��ون
العامة ،بتفا�صيلها املتع ��ددة ،لكننا ن�شعر ب�أنَّ االن�سان يف القرنني
االخريي ��ن متكن من ط ��ي �صفحات املعرفة والطبيع ��ة الكونية اىل
ابع ��د حد ،على الرغم م ��ن �سعتها وا�ستحالة فهم م ��ا تنطوي عليه،
بالقيا� ��س اىل عم ��ر تكوينه ��ا امللي ��وين .و�إذا ا�شتغ ��ل ه� ��ؤالء يف
تق�ص ��ي اال�س ��رار وا�ستخال� ��ص البدايات والنهاي ��ات والبحث عن
حي ��واة �أخرى خارج جمرتنا ال�صغرية لديهم ،فقد تقت�صر همومنا
و�شجونن ��ا -نح � ُ�ن فق ��راء املعرف ��ة تلك -عل ��ى احل ��دود االن�سانية
ال�ض ّيق ��ة ،التي مت�س حياتن ��ا ب�شكل مبا�ش ��ر ،يف العي�ش والتفاهم
والوج ��ود املتكافئ وامكانية النظر اىل احلي ��اة بو�صفها ممار�سة
ممكنة ،وتقع �ضمن حدودنا ال�ضيقة هذه.
طبي ما ق�ضية ايجابية ،واهتداء
بات بحكم العادة اكت�شاف عقار ٍّ
ع ��امل بايولوج ��ي اىل نظري ��ة عالجي ��ة عرباخلالي ��ا اجلذعية على
�سبي ��ل املثال ،مثار اهتمام وتقدير الع ��امل ،وهكذا ميكننا احلديث
عن �أيِّ ماكنة وم�ستح�ض ��ر وم�صل ،مبا يف ذلك العلوم االن�سانية،
التي ت�صب يف انت�شال االن�سان مما يعاين منه� ،إال �أننا قلما تنبهنا
اىل املخاط ��ر التي ترافق ذلك� ،أو تنتج عنه� ،أو يف ارتداد الطبيعة
بفطرته ��ا ونامو�سه ��ا العام عل ��ى العابثني  ،و�إذا كن ��ا ننعم مبا بني
ايدين ��ا من املكائ ��ن واالالت وخال�ص ��ات العلم فها ه ��ي ترتد علينا
يف مواط ��ن كثرية ،حتى بات ��ت تق�ض م�ضاجعن ��ا ،داخل اج�سادنا
وخارجه ��ا ،وحفرت الهوى العميق ��ة يف عقولنا ،وا�صبحت مر�ض ًا
ان�ساني ��ا ،يع ��اين من ��ه اجلميع ،مب ��ا فيهم كب ��ار العلم ��اء واالطباء
والباحثني ،هل نقول ب�أن العامل كان �آمنا قبل العِ لم.
يق ��ول (�إ� ��س جيه ب�ي�رد) وهو باحث يف مرك ��ز درا�سة املخاطر
الوجودي ��ة “ يف منت�ص ��ف الت�سعين ��ات م ��ن القرن املا�ض ��ي قالت
املع ّلم ��ة� :أن ��ه �إذا ج ��رى �ضغ ��ط كل م ��ا ح ��دث يف ال�ساب ��ق عل ��ى
كوكبن ��ا يف ع ��ام واح ��د فقط ،ف�ستظه ��ر احلياة يف �أوائ ��ل مار�س،
و�ستظه ��ر كائنات متع ��ددة اخلاليا يف (ت�شري ��ن الثاين) و�ستظهر
الدينا�صورات يف �أواخر(كانون الأول)  -ولن يظهر الب�شر يف هذا
امل�شه ��د حتى ال�ساعة  23:30ع�شي ��ة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة .مبعنى
مل يتب ��ق لدينا �سوى ب�ضع دقائق جمازية حتى ن�صل �إىل منت�صف
اللي ��ل� ،أي نهاي ��ة العامل .ومل يخطر ببايل �أب� �دًا �أنني �س�أعمل يومًا
م ��ا على نف�س امل�شكلة ،كباحث يف مركز درا�سة املخاطر الوجودية
بجامعة كامربيدج».
ويف الف�ص ��ول االوىل م ��ن كت ��اب ج ��ورج فيغاريلو(تاري ��خ
اجلم ��ال ..م ��ن ع�ص ��ر النه�ضة االوربي ��ة اىل ايامنا) نعل ��م على �أن
اجل�س ��د االنث ��وي ،برتاب ��ه االول ،يف بدئيته ه ��و املعنى احلقيقي
للجم ��ال .فقد و�صف لوي�س الرابع ع�ش ��ر االمرية �سافو التي ذهب
ال�ستقباله ��ا يف اكتوب ��ر الع ��ام  1696ب�أنه ��ا ”:رائع ��ة اجلم ��ال”،
عيناها �ساحرت ��ان ،وفمها قرمزي ،وخ�صرها ف ّت ��ان ...ويف القرن
الثام ��ن ع�شر حلت معايري جديدة للجم ��ال ،و�أ�صبح من امل�ستحيل
�أن يفه ��م امل ��رء جما ًال م�ستوح � ً�ى من الله ،فقد ف�ص ��ل ع�صر االنوار
ف�ص�ل ً�ا عميق� � ًا بني ر�ؤي ��ة اجلمال االن�س ��اين عن كل ر�ؤي ��ة �إالهية.
يقول رو�سو عن فتاة ا�سمها �صويف“ :كانت عدمية اجلمال ولكنها
ق ��ادرة على الإغواء واالدها�ش ”.الي ��وم ،ال نعرث بني ن�ساء الكون
عل ��ى ام ��راة جميل ��ة� ،أو مهما بلغت م ��ن اجلمال خ ��ارج �صالونات
التجميل !!
�سي�أت ��ي الي ��وم ال ��ذي يج ��ر�ؤ في ��ه العلم ��اء عل ��ى الق ��ول بانن ��ا
�أق ��رب م ��ا نك ��ون اىل الروبوت ��ات ،الت ��ي نعي� ��ش حي ��اة كوالجية،
تراجعت(تقدمت) فيها م�ستويات الذوق العام اىل ح ّد اال�ستهجان.
كان الر�سام ��ون وال�شع ��راء واملو�سيقي ��ون يف ع�ص ��ر التنوي ��ر
يق ��ودون املجتم ��ع خ ��ارج �سلط ��ة الب�ل�اط والكني�سة ،ع�ب�ر تنمية
ال ��ذوق واالرتقاء باجل�س ��د وباحل�س االن�ساين ،لك ��نَّ النهايات مل
تك ��ن كذلك ،بعد �أنْ بات العملي ��ات اجلراحية التجميلية املحدد يف
مقا�سات اجلمال ،لقد ف ّرغ اجل�سد االن�ساين واالنثوي بخا�صة من
معاني ��ه الأوىل ،ومعه ميكنن ��ا احلديث عن ال�شكل الق ��ادم للمر�أة،
الذي �سيتبدل معه �شكل الكون كله.

َم ��ن يح ��اول تت ّب ��ع ودرا�س ��ة البُني ��ة التكويني ��ة
والهيكلي ��ة التنظيمي ��ة ِللأحزاب العراق ّي ��ة يف العهدِ
امللك � ّ�ي �سيج ��د �أنَّ هذه الأح ��زاب �أخذت مِ ��ن املجال
الوطني حيّز ًا لِن�شاطه ��ا وع�ضويتها ،على الرغم مِ ن
نخبوية بع�ضها �أو م ��ا تو�صَ ف ب�أحزاب ال�صالونات
ال�سيا�سية مع بروز �أحزاب بقواعد �شعبية ا�ستغرقت
ِب � ّ
�كل الف�ض ��اء الوطن ��ي و�صه ��رت االنق�سام ��ات
املجتمعي ��ة واالنحدارات الفرعية ب�صيغ ��ةٍ �سيا�سية
تتعاىل على التمايزات الدينية واملذهبية والعرقية.
�زاب مث ��ل «الوطن ��ي
وميك ��ن �أن نتم َّث ��ل ذل ��ك ب�أح � ٍ
الدميقراطي» و»اال�ستق�ل�ال» و»ال�شيوعي» وغريها،
�إذ اندجمت برتكيبتها وكوادرها القيادية والو�سطى
وع�ضويته ��ا التنوع ��ات املجتمعي� � ُة العراقية و�شمل
املج ��ال الوطن ��ي خطابه ��ا ومواقفه ��ا و�صحافته ��ا.
وطبق� � ًا لذل ��ك فق ��د كان ��ت ه ��ذه النمطي ��ة احلزبي ��ة
املتزامن ��ة مع بناء الدولة العراقي ��ة احلديثة التكون
وروحيته ��ا وثقافتها تخطو ب�سع ��ي حثيث لِرت�سيخ
ُنخب
قواع ��د االجتم ��اع ال�سيا�سي لِلدول ��ة النا�شئة ب ٍ
حتظ ��ى بثقاف ��ةٍ راقية وهَ � � ّم �سيا�سي وتعلي ��م متقدّم
و�إدراك لِطبيع ��ة الزم ��ن التاريخ ��ي الت�أ�سي�سي الذي
يتمحور يف دقائقه ن�شاطها البنائي .بيد �أنَّ �أ�صحاب
ّ
البريي ��ات
بحلُم دولةِ
املتعط�شني لِل�سلط ��ة �أطاح ��وا ُ
في�صل بن احل�س�ي�ن ال�ساعية لِلدم ��ج االجتماعي يف
بوتقته ��ا بانعطاف ��ة ح�صلت يف �سي ��اق انعطافات ما
يُع َرف بحركات التحرر الوطني وطموحات الع�سكر
املن�س ��اق بغ ��رور الق ��وّ ة و�ضخامة التمجي ��د والذي
ابتد�أ بعد البط� ��ش والق�ضاء على متردات الآثوريني
يف عام  ١٩٣٣وت�صاعد يف ما بعد.
عل ��ى الرغ ��م مِ ��ن ا�ستم ��رار النزع ��ة العراقي ��ة
وال�شمولي ��ة الوطني ��ة يف بنية الأح ��زاب ال�سيا�سية
يف عه ��د “عب ��د الك ��رمي قا�س ��م” ال ��ذي تع ��اىل عل ��ى
الهوي ��ات الفرعي ��ة واالنق�سام ��ات املجتمعي ��ة ،ف� ��إنَّ
هذه املدّة �ش ّكلت الأ�سا� ��س لِالنقالب على هذا املجال
ال�سيا�س ��ي الوطن ��ي بظهور تي ��ارات و�أحزاب تتخذ
مِ ن املج ��ال ال�ضيّق ن�شاط ًا لها وت�ستم ��د �أ�سا�سها مِ ن
الروابط التقليدية �أو الفئوية كما هو حال “احلزب
الإ�سالمي” و”حزب الدعوة” ،وحدث تفك ٌك يف بنية
�أح ��زاب �أخ ��رى ع ُِر َف ��ت مبجالها ال�سيا�س ��ي الوطني
لِتعي ��د �صياغ ��ة تركيب َته ��ا ب�سيط ��رة نزع ��ة فئوي ��ة
ع�شائري ��ة مناطقي ��ة ومذهبي ��ة .وم َّث� � َل ه ��ذه النزعة

 حيدر نزار ال�س ّيد �سلمان

حزب البعث عقب انقالب �شباط  ،١٩٦٣ومع �إر�ساء
ُ
ه ��ذه التح ��وّ الت يف م�س ��ار الدول ��ة العراقي ��ة الت ��ي
اندفعت ال�ستعادة الأ�صوليات التقليدية ،التي ي�شري
�إليه ��ا املف ّكر “عبدالإله ِبلقزي ��ز” ،كونها �إرادة انتاج
املجتم ��ع الع�صبوي وتقوية الروابط التقليدية ،مبا
هو جمتمع االنق�سامات الأهلية التقليدية والروابط
القرابية والوالءات الع�صبي ��ة املانعة لربوز �أكرثية
�سيا�سي ��ة �أو تي ��ار �سيا�سي عام ذات قاع ��دة متثيلية
وطني ��ة .وعلى الرغم مِ ��ن الظاهر ال�شمويل الوطني
ف�إن ��ه ال ميثل �سوى ق�شرة حلقيقة تت�سم بالع�صبوية
والفئوية االجتماعية ،ال�سبب الذي زاد مِ ن االحتقان
والتذم ��ر وتفاق ��م حال ��ة ال�شعور بالقهر عن ��د الفئات
االجتماعية ال�ضعيفة التمثيل وحمدودية الت�أثري ،ما
�أحب ��ط ت�شكيل و�صياغة املجتم ��ع ال�سيا�سي امل�ستند
�إىل قوائم االجتماعي-ال�سيا�سي الذي �سعت له دول ُة
في�صل بن احل�سني مب�شروعها التوحيدي االدماجي
متج�س ��د ًا باخلطاب الدولت ��ي وم�ؤ�س�س ��ات اجلي�ش
والرتبية والتعلي ��م والتيارات ال�سيا�سية والأن�شطة
الريا�ضية وغريها.
�ساع ��دت احلكوم ��ات الت�سلطي ��ة ذو الطبيع ��ة
اال�ستبدادي ��ة ب�إ�ضعاف �شرعية الدول ��ة وه�شا�شتها،
ورافق ذلك تط ��و ٌر يف �أ�سالي ��ب معار�ضتها باللجوءِ
�إىل العنف وا�ستعادة الطبيعة االنق�سامية لِلمكونات
ال�شعبي ��ة وات�س ��اع التباع ��د االجتماع ��ي ،ولع َّل هذا
الإخف ��اق الدولتي والنخب ��وي الثقايف والفكري يف
ا�ستكمال م�شروع بن ��اء املجتمع ال�سيا�سي يعود يف
بع� ��ض �أ�سباب ��ه �إىل �ضعف االج ��راءات املعتمدة مِ ن
ال�سلط ��ة بع ��د  ١٩٥٨لِتغلغ ��ل ال ��روح الع�صبية بني

�أفراده ��ا واعتناقها ايديولوجي ��ا متطرفة وانغما�س
جزء كبري مِ ن النخبة الثقافية يف خ�ض ّم االنق�سامات
ال َق َبلي ��ة والديني ��ة والعِ رقية وا�ستق ��واء اخلطابات
املذهبي ��ة مِ ��ن جه ��ات تنتف ��ع ب ��ه كم�ب�رر لِوجودها
�ساعدها يف ذلك ال�سلوكيات ال�سلطوية.
بع ��د  ٢٠٠٣حتولت االنق�سام ��ات االجتماعية ِب ّ
كل
تفا�صيلها وتفرعاته ��ا �إىل متثالت حزبية و�سيا�سية
َ
الروابط التقليدية
وترجم النظا ُم ال�سيا�سي اجلديد
التق�سيمي ��ة �إىل �صيغة �سيا�سية تكر� ��س ب�إجراءاتها
وتوزيع �سلطاتها نظا َم املكونات املعيق لِن�شوء وقيام
جمتم ��ع �سيا�سي م ��دين وحديث يق ��وم على �شروط
املواطن ��ة ويزي ��ح االنق�سام ��ات التقليدي ��ة ،ويق ��ف
ب�صالب ��ة �ضد بناء الدولة القوي ��ة .غري �أن ف�شل هذه
ال�صيغ وما �شهده العراق مِ ن هيجان مدمّر لِلع�صبية
والفئوي ��ة وطغيان الرواب ��ط التقليدي ��ة الع�شائرية
والديني ��ة والقومي ��ة بال�سلوكي ��ات ال�سلطوي ��ة
وخطابها بالإ�ضاف ��ة �إىل ف�شل الدولة ممثلة بنظامها
ال�سيا�س ��ي مبراكم ��ة �شرعيته ��ا بالعم ��ل واالجن ��از
واحلف ��اظ عل ��ى ال�سي ��ادة وامل�صالح العام ��ة لِل�شعب
�ضاءل �شرعي َتها و�أفقدها اجلز َء الكبري مِ ن قواعدها
ال�شعبي ��ةّ .
كل هذا �أحدث �صدم� � َة وعي تاريخية غري
م�سبوق ��ة بال ��روح والوج ��دان ال�شعب َي�ي�ن قد جتاوز
هذا الوعي بفطرته اخلطاب ��ات النخبوية وتوقعات
ال�سلط ��ة بنج ��اح م�شروعه ��ا املكونات ��ي التق�سيمي.
وم ��ا ح ��دث العك� ��س متام� � ًا عن ��د الأغلبي ��ة ال�شعبية
الطاحم ��ة لِعزل املحا�ص�صة ونبذه ��ا وتوكيدها على
وحدة اجتماعي ��ة �سيا�سية تتجاوز الأطر والروابط
التقليدي ��ة .ومِ ��ن املالحظ �أنَّ التح ��والت امل�ستحدَثة

يف ال ��ر�أي الع ��ام الغالب والن�ش ��اط امللمو�س لِلقوى
االجتماعية ،ال �سيما الفئ ��ات ال�شابة املتع ّلمة وحتى
غري املتع ّلم ��ة املندفعة ب�ب�راءة الإح�سا�س بعراقيتها
وعلوي ��ة الرابط ��ة الوطنية على الرواب ��ط الفرعية؛
قد �أوجد نزع� � ًة مثا ِبرة باجتاه التي ��ارات ال�سيا�سية
امل�ستغرقة لِلمجال الوطني والنابذة لِروابط ما قبل
الدولة احلديثة ،مما �أج�ب�ر بع�ض القوى ال�سيا�سية
ذات التوجه ��ات املغلقة عل ��ى اعتماد خطاب احتيايل
خم ��ادع يرتك ��ز عل ��ى املواطن ��ة واملج ��ال ال�سيا�سي
ال�شام ��ل يف حماولة هذه القوى ك�س ��ب الر�أي العام
الذي بد�أت تل ��وح معامل ا�ستع ��ادة وعيه ،ومبوازاة
ذل ��ك انتج احل ��راك ال�شعبي يف مرحلت ��ه الت�أ�سي�سية
�أحزاب� � ًا وح ��ركات جدي ��دة متم ��ردة عل ��ى التقليدية
املنب ��وذة ومناه�ض ��ة ملنه ��ج البن ��اء التق�سيم ��ي
امل�شوه والفاق ��د لِقدرة النجاح وحتقي ��ق اال�ستقرار
َّ
االجتماعي ومتا�سكه.
ت�ستبط ��ن التح ��ركات ال�شعبي ��ة املناوئ ��ة
لِالنق�سام ��ات االجتماعي ��ة يف �ضمريه ��ا ال�سع � َ�ي
ملجتم ��ع �سيا�س ��ي بدول ��ةٍ وطنية كامل ��ة املقومات ما
ي�ش ّكل ت�ض ��اد ًا �صريح ًا م ��ع الأفكار املغ َلق ��ة والإطار
ال�ضي ��ق ال ��ذي تتحرك في ��ه �أغلب الأح ��زاب والقوى
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي تعتا� ��ش عل ��ى ه ��ذه االنق�سام ��ات،
وبا�ست�ش ��راف م�ستقبل ��ي ف� ��إنَّ هذا امل�سع ��ى �سيزداد
تو�سع� � ًا وجت ��ذر ًا باال�ستناد �إىل التح ��والت اجليلية
و�سريورته ��ا وتراكم ثقافتها ب�أهمي ��ة الدولة القوية
املنبثق ��ة ع ��ن جمتمع �سيا�س ��ي تتح ��رك وتن�شط فيه
التي ��ارات ال�سيا�سي ��ة عل ��ى �أ�سا�س الوطني ��ة ال على
�أ�سا� ��س النع ��رات الفئوي ��ة واملكوناتي ��ة .ومن نافل
الق ��ول؛ تتحم ��ل النخ � ُ�ب ال�سيا�سي ��ة امل�ؤمن ��ة به ��ذا
امل�ش ��روع واملثقف ��ون احلقيقي ��ون واملفك ��رون دَور ًا
ا�سا�سي� � ًا يف تدعي ��م البن ��اء وتر�سي ��خ ه ��ذا الإميان
ونب ��ذ الفو�ض ��ى والالدول ��ة وحم ��اوالت الرتوي ��ج
الدمياغوجي لالنق�سام ��ات التقليدية .ومما الب َّد مِ ن
الإ�ش ��ارة �إليه بو�صفه عام ًال م�ؤث ��ر ًا وفاع ًال يف َخلق
التوجهات ال�شعبي ��ة اجلديدة غزارة و�سائل االعالم
واالت�ص ��االت املتوفرة الق ��ادرة على �صناع ��ة الآراء
والأف ��كار ون�شر املفاهيم اخلا�صة مبقومات وحقيقة
الدولة احلديث ��ة و�سندها املجتم ��ع ال�سيا�سي ،التي
متنح ه ��ذه النخ ��ب فر�ص� � ًة تاريخية وجم ��ا ًال مهيئ ًا
ب�آلياته وقدراته املذهلة لِلعمل والفعل.

المثقف بين واقع المجتمع ولعبة الثقافة
يف ق ��راءات عدي ��دة تطالعن ��ا به ��ا بع�ض
الأ�صوات والتي تنتق ��د املثقفني خ�صو�صا
عل ��ى �سكوته ��م وعدم جديته ��م يف حماربة
الأف ��كار وال�سيا�سي ��ات الأق�صائي ��ة
والتجهيلي ��ة والتغيبي ��ة الت ��ي تنتهجه ��ا
ق ��وى و�إرادات وت�سريها �أح ��داث ووقائع
عنفي ��ة وهمجي ��ة يف غالب الأحي ��ان قهرت
ب ��ل طحن ��ت املواط ��ن الب�سي ��ط والإن�س ��ان
الع ��ادي بعجلته ��ا الت ��ي ترت ��دي الكثري من
الألب�س ��ة والعناوي ��ن الت ��ي ت�ت�راوح ب�ي�ن
املقد� ��س وال�ضروري والعمل ��ي والأحتكام
�إىل لغة واقع القوة  ,ويلقي بف�شل املجتمع
يف الت�ص ��دي لهذه املح ��اوالت على النخب
بالذات الثقافي ��ة والفكرية الر�صينة والتي
م ��ن الواج ��ب التقلي ��دي وال�ض ��روري له ��ا
العم ��ل عل ��ى الت�ص ��دي ب ��كل م ��ا �أوتيت من
ق ��وة له ��ذا امل ��د الظالمي واملتخل ��ف عن كل
�أ�شرتاطات حركة املجتمع والزمن  ,وبذلك
ينف�ض الكاتب واملتكلم عن نف�سه امل�سئولية
الأخالقية والوطنية من �أن يحمل روحه �أو
وجوده الذاتي �شيء من �أثار هذه اخلطيئة
التي ي�سميها ح�ضارية .
املثق ��ف ال ��ذي ينتم ��ي للثقاف ��ة ال يك ��ون
كذلك حتى ينخ ��رط متاما بعاملها الإن�ساين
الطبيع ��ي فالثقافة لي�ست جم ��رد معلومات
ومع ��ارف تخ ��زن  ,وال �سلوكي ��ات يتمظهر
خلفه ��ا البع� ��ض  ,وال �شع ��ارات تق ��ال هن ��ا
وهناك  ,الثقافة اجل ��ادة والإن�سانية ريادة

يف تن ��اول م�شكل ��ة الإن�س ��ان ووج ��وده
بالبح ��ث والتق�ص ��ي والتدب�ي�ر العلم ��ي
وكيفي ��ة الأنتق ��ال به ��ا م ��ن حال ��ة ال�سل ��ب
والتهمي� ��ش حلال ��ة الفع ��ل الإيجابي املعزز
للق ��درة عل ��ى �أن نك ��ون يف احل ��ال الأك�ث�ر
قرب ��ا للمنطق الطبيع ��ي للأ�شي ��اء  ,املثقف
عندما يتناول الفق ��ر فهو يفهم امل�شكلة على
�أنه ��ا �أختالل يف املي ��زان الطبيعي للحقوق
والواجبات و�أخت�ل�ال يف �سريورة النظام
الأقت�ص ��ادي ال ��ذي �أنت ��ج �سيا�س ��ة الأفق ��ار
والتفقري ,وبالتايل عمله يكون يف حماولة
قي ��ادة ناجح ��ة ومتدبرة وواقعي ��ة وعلمية
للمجتم ��ع لت�صحي ��ح الأخت�ل�االت ولي� ��س
مبحارب ��ة الأغنياء والعط ��ف على الفقراء ,
بل ب�أعادة فر�ض القواع ��د امل�سرية للتغيري
الإيجاب ��ي وحتيي ��د القوان�ي�ن امل�ؤث ��رة يف
حدوثة اخللل ذاته .
املثقف الإن�س ��اين بطبيعته �أن يكون �أول
من يالح ��ظ �أوجه الأنحراف مل ��ا ميتلك من
مقدم ��ات فكري ��ة ومعرفية ومنه ��ج تراكمي
ق ��ادر عل ��ى �أن يق ��وده لأن يك ��ون الأك�ث�ر
ح�سا�سية يف مالحظة م ��ا ال يراه الأخرون
ب�سع ��ة الفع ��ل العقل ��ي لدي ��ه  ,هن ��ا �أود �أن
�أ�شري �إىل حقيق ��ة ال مت�س جمتمعنا املحلي
فقط ولكن تقريبا كل املجتمعات الإن�سانية
بدرجة �أو �أخرى �أبتد�أ من املجتمعات التي
متي ��ز نف�سه ��ا ب�أح�ت�رام الثقاف ��ة واملثق ��ف
وت�ستجي ��ب لعمل ��ه ووج ��وده و�أته ��اء بكل

املجتمع ��ات الت ��ي حت ��ارب كلم ��ة الثقاف ��ة
وتعتربه ��ا الفايرو� ��س ال ��ذي �سيت�سب ��ب
ب�أنهي ��ار منظومته ��ا الفكري ��ة املتحج ��رة
واجلامدة  ,ه ��ذه احلقيقة �أن املثقف يعاين
ب�شكل �أي�ضا مميز وبدرجات من عدم الفهم
اجلزئ ��ي و�ص ��وال �إىل الألغ ��اء واملحارب ��ة
والتقتي ��ل والأق�ص ��اء  ,وبالت ��ايل ه ��و يف
مو�ض ��ع ال يح�س ��د عليه وال ميك ��ن �أن ينال
القدرة الكاملة للتحرك والعمل ما مل يتخلى
عن وعيه و�إدراكه ووجوده الأ�سا�س كرائد
وقائد ومر�شد لعملية التغيري والت�صحيح.
امل�شكلة الأخرى وه ��ي الأكرث فعال �سلبيا
وت�أث�ي�را عل ��ى املثقف يف �سعي ��ه الدائم لأن
يتبن ��ى ويقوم خمل�ص ��ا لوظيفته الع�ضوية
,تتمث ��ل يف غي ��اب احللق ��ات التو�صيلة �أو
الو�سيط ب�ي�ن الفكر والنا� ��س ,هذه احللقة
�أو الراب ��ط يع ��اين �شب ��ه عط ��ل و�أغ�ت�راب
وغياب ع ��ن دوره الأكرث قدرة وجناح على
�أن يك ��ون الو�سي ��ط بني الغالبي ��ة الب�سيطة
«ذات الأمت�ل�اك املع ��ريف املح ��دود» والت ��ي
ه ��ي بحاجة دوم ��ا لأن تكون خل ��ف قيادات
وواجهات ت�سري خلفها ,وقد �أكت�سبت ثقتها
لي� ��س من خ�ل�ال كون هذه القي ��ادات متتلك
الع�ص ��ا ال�سحرية ,ولكن م ��ن خالل جديتها
يف نقل �أف ��كار املثقف النخب ��وي وجناحها
يف �إي�ص ��ال م ��ا مطلوب للقواع ��د العري�ضة
,التي يج ��ب �أن يلحقها نفع وتغيري حقيقي
يف �ش ��رط الوج ��ود اليوم ��ي والتف�صيل ��ي
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 ,يف جمتمع ��ات مث ��ل املجتمع ��ات العربية
والإ�سالمي ��ة جند هن ��اك �أنف�ص ��ام وتخلف
يف �أرتباط هذه احللقات وتفاعلها يف ربط
الر�ؤية الكونية الت ��ي يتبناها املثقف وبني
القاع ��دة ال�شعبية ,التي م ��ن ال�صعب عليها
�أن تدرك ماهية الر�ؤية وال كيفية جت�سيدها
,احللق ��ة الو�سط ��ى والت ��ي عادة م ��ا تكون
الأن�شط والأك�ث�ر تغلغال يف الواقع العملي
جنده ��ا الي ��وم من�شغلة ب�أكرث م ��ن �أ�شكالية
ومتخلف ��ة ه ��ي الأخ ��رى ع ��ن �أدراك ووعي
لدوره ��ا املحوري يف التغي�ي�ر مبا خمطط
لها �أن تكون يف حال مينع عليها �أو ي�شغلها
�أن تفعل الواجب واملطلوب.
املثقف النخبوي وال �أق�صد طبعا الغالبية
الت ��ي ت�سم ��ي نف�سه ��ا وتنتظ ��م ع ��ادة حتت
عناوي ��ن الثقافة ه ��و �ضحي ��ة مزدوجة من
قيم املجتم ��ع و�أ�شرتاطات القوى املتحكمة
في ��ه �س ��واء �أكان ��ت ديني ��ة �أو �سيا�سي ��ة
حت ��ت عن ��وان �أيديولوج ��ي م ��ا �,أو حت ��ت

�أ�شرتاط ��ات واق ��ع �أجتماعي يح ��ارب رواد
الفك ��ر واملعرف ��ة  ,و�ضحي ��ة �أي�ض ��ا لغي ��اب
هيكلي ��ة البن ��اء الثق ��ايف ال�صحي ��ح عندما
يك ��ون الراب ��ط ال ��ذي وج ��وده �ضروري ��ا
وحتمي ��ا يف �أداء الر�سال ��ة وب�ي�ن الواق ��ع
غائب ��ا وممتنع ��ا ع ��ن م�ساي ��رة الفك ��ر يف
حلظات التجلي العمل ��ي والب�سط الواقعي
ل ��ه  ,ومظلوم م ��ن اجلماهري الت ��ي تتعامل
مع املثق ��ف النخبوي على �أنه خ ��ارج �أطار
تفكريه ��ا وعليه �أن ينزل حلدودها املعرفية
بدل �أن ت�سعى هي للرقي ب�أفكارها الب�سيطة
وبذل ��ك حتدث حت ��ول ج ��ذري ومتناغم مع
قوانني العلم واملعرف ��ة والثقافة  ,ومظلوم
�أي�ض ��ا من الطبق ��ة املعرفية امل�سان ��دة التي
يف بع�ض تفكرياته ��ا تريد �أن تكون البديل
التف�س�ي�ري �أو الت�أويل ��ي للفك ��ر النخبوبي
وت�ستمد من وجوده ��ا العري�ض م�شروعية
التناف� ��س دون �أن تك ��ون ق ��ادرا �أ�صال على
جتاوز �أو امل�ساواة مع فكر وثقافة النخبة .

النكبة المناخية ؟!
يكتب ريت�ش ��ارد كونيف مقاال بعنوان (
عندما تنهار احل�ضارة) يف موقع مدر�سة
جامع ��ة يي ��ل لدرا�سات الغاب ��ات و البيئة
 ،مت�سائ�ل�ا حول اجلف ��اف و ال�ضم�أ الذي
�أح ��اق مبنطق ��ة اخلاب ��ور ملئ ��ات ال�سنني
 ،قب ��ل و�ص ��ول الق ��وات الفرن�سي ��ة خالل
احلرب العاملي ��ة الأوىل .م�ست�شهدا بكتب
الرحال ��ة الذين زاروا املنطق ��ة على مدار
القرن�ي�ن الثامن ع�ش ��ر و التا�سع ع�شر .و
الإ�شارة الوا�ضحة من قبل الرحالة حول
فراغ هذه املنطقة من �أية �أن�شطة زراعية.
م�ستجمع ��ا جمل ��ة م ��ن �آراء املتخ�ص�صني
ح ��ول �أثر ه ��ذا الإهم ��ال له ��ذه املنطقة و
غريها يف انهي ��ار االقت�صاد العثماين ،و
�أثره املريع عل ��ى م�ستقبل الإمرباطورية
العثماني ��ة الت ��ي راح ��ت تعي� ��ش �أحوال
االنكفاء املري ��ر .ريت�شارد كونيف يح�شد
جملة من �آراء املتخ�ص�صني الذين اتفقت
�آرا�ؤهم على �أن هذا االنهيار و االختالل،
�إمنا ج ��اء نتيجي ��ة للتفري ��ط و التق�صري
ال�ص ��ادر من قب ��ل امل�س�ؤول�ي�ن العثمايني
املحلي�ي�ن يف املنطق ��ة  ،نتيج ��ة للف�ساد و
الف�ش ��ل و خرقه ��م للأنظم ��ة و القوانني ،
فكانت النتيجة فقدان الدولة ملركز �إنتاج

زراع ��ي �شديد الأهمية  ،و خ�سارة موارد
مالية �ضريبية  ،مع الت�شديد الفا�ضح �إىل
�أنه ال توجد م�شكالت مناخية ؟!
ب�ي�ن الأوام و الأوار ،و املًح ��ل و
اليبا� ��س ،يعي�ش عراقي ��و الراهن �أحوال
الظم� ��أ و العط� ��ش و ال ُغ ّل ��ة و اللُه ��اب.
جفاف و حَم ��ل و يبا�س ،جدب و �ضمور
و قح ��ط .و انح�س ��ار مري ��ع للبحريات و
الأنه ��ر و ال�سواق ��ي .ك�أنه ��ا اللعن ��ة التي
راح ��ت حت ��ل عل ��ى ه ��ذه الب�ل�اد املبتالت
بالإهم ��ال و الرتاخ ��ي و التق�ص�ي�ر و
الته ��اون ،و التقاع� ��س و التكا�س ��ل ،و
الت ��واكل و الفت ��ور ،و اال�ستهت ��ار و
الإغف ��ال ،و الرتك و الت ��وان ،و ال�سهو و
الفتور ،و الن�سيان و الغفلة .بالد ال�سواد
و اخل�صب و اخلري �أ�ضحت اليوم مرتعا
للفو�ض ��ى و االخت�ل�ال و اال�ضط ��راب
و الزعزع ��ة .عوا�ص ��ف ال�ت�راب وج ��دت
�ضالته ��ا يف �أح ��وال الهب ��وط و اله ��دم،
و اله� � ّد و الن ��زول و ال�سق ��وط ،و ّ
الدك و
اخل�س ��ف ،و التقوي� ��ض و االنخفا� ��ض،
و االنح�ل�ال و ال�سق ��وط .حت ��ى راح ��ت
تك�ش ��ر ع ��ن تهديده ��ا لأر� ��ض الرافدي ��ن،
او م ��ا تبق ��ى منهم ��ا ،معلن ��ة ع ��ن بداي ��ة
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م�شروعها القائم عل ��ى دفن �أر�ض العراق
بق�ضه ��ا و ق�ضي�ضه ��ا ،و �شعبها و نا�سها،
و م ��ا تبقى من �سواقيها .نعم �أيها ال�سادة
نح ��ن يف �صلب الالمعق ��ول .حيث بلدان
اجل ��وار التي راحت متار�س �أدوارها يف
االجتث ��اث و الب�ت�ر ،و الف�صم و القطع و
الق� ��ص و الغلق للروافد و �شريان احلياة
لهذه الب�ل�اد املبتالة بالنه ��ب و ال�سطو و
الف�ساد .حتى راح الرتاب يواري ما تبقى
من الق�سمات و املالمح لهذه الأر�ض � .إنه
الو�أد و املواراة ملا تبقى من عراق ينزف.
اجلميع الي ��وم بات متطلعا نحو قرب هذا
الع ��راق و حل ��ده يف كف ��ن م ��ن ال�ت�راب

الكئيب و الغمام و العجاج و العوا�صف،
و الغ�ب�رة القت ��ام ،و الهب ��وة الهب ��اء .لك
الله �أيه ��ا العراق يام ��ن ُ�س ّجيت و غدوت
م�سرح ��ا للأعا�ص�ي�ر و الري ��اح ال�صر�صر
العاتي ��ة ،و الزواب ��ع و التواب ��ع .عراق،
عراقن ��ا ه ��ا �أنت الي ��وم م�ش ��روع للقرب و
احلج ��ب و الطمر و االخفاء و احلجب و
الردم و الرم�س.
�أيه ��ا الغافل ��ون املتغافل ��ون ،اليائ�سون
املحبط ��ون ،املن�شغل ��ون ب�صراعاتك ��م و
والءاتك ��م و تقم�صاتك ��م الفرعي ��ة� .أم ��ا
م ��ن عاقل فيك ��م ي�ست�ص ��رخ ال�ضمائر  ،و
ين ��ادي �أ�صحاب الهم ��م و املروءات حول

ه ��ذا الزخم املريع م ��ن الهبوط و الهدم و
االنهي ��ار و االنح�ل�ال .لقد جف ��ت بحرية
�ساوة� ،أال تعلم ��ون؟ و انح�سر نهر دياىل
و غ ��دا �أمرا من املا�ض ��ي � ،أال تعرفون؟ و
انح�سرت الأنهار و الأهوار و البحريات.
و هاج ��رت الع�صاف�ي�ر و الطي ��ور ،فيم ��ا
توال ��ت عل ��ى �أ ّم ر�ؤو�سك ��م العوا�ص ��ف
و الغب ��ار و ال�ت�راب .و �أنت ��م كم ��ا �أنت ��م،
من�شغل ��ون ب ��كل م ��ا �أوتيت ��م مب�صاحلكم
و ق�ضاياك ��م و م�شاغلك ��م� .إذ مل ي ��زل
املنتفع ��ون يجرف ��ون الب�سات�ي�ن من �أجل
بن ��اء امل ��والت و املراكز التجاري ��ة .و ما
انفك الطاحمون يعت ��دون على الأرا�ضي

الزراعي ��ة و حتويله ��ا �إىل م�شاري ��ع
عقاري ��ة .و من واق ��ع الوه ��ن و ال�ضعف
الذي ح ��ل بالدولة  ،راح ��ت �إيران حتول
جم ��اري الأنه ��ار بج ��ر�أة غ�ي�ر م�سبوقة،
و تف�ن�ن اجلار الرتك ��ي يف قط ��ع �شريان
احلي ��اة لدجل ��ة و الف ��رات .يف تغ ��وّ ل و
ا�ستذئاب مريع.
ه ��ل م ��ن مبالغ ��ة �إن مت ��ت الدع ��وة �إىل
النف�ي�ر العام؟! هل من املج ��دي �أن يكون
احلديث عن امل�أزق و اخلطر املحدق الذي
يحيق بهذه الب�ل�اد؟ العراق يُقرب يف حلد
ال ق ��رار ل ��ه ،و اجلمي ��ع ينظ ��رون نحوة
بب�ل�ادة و برود عجي ��ب؟! النكبة املناخية
التي يعي�شها العراق ت�ستدعي بذل اجلهد
و الدع ��م ال ��دويل ،و العم ��ل عل ��ى ح�ش ��د
اخل�ب�رات الأممي ��ة ملواجهة ه ��ذا اخلطر
ال ��ذي راح يحي ��ق بالنا� ��س .دعونا نرتك
املقوالت التي الكها الدهر حول ا�ستقالل
القرار ،و ال�سي ��ادة و اال�ستقاللية� .إذا مل
يع ��د لها جدوى و ت�أث�ي�ر و �أهمية  .الأمر
باخت�ص ��ار و و�ضوح يقوم عل ��ى ت�ضافر
جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة العراقي ��ة ،و
التوج ��ه نحو التوا�صل م ��ع الأمني العام
ل�ل��أمم املتح ��دة ،و جمي ��ع الهيئ ��ات و

املنظمات الدولي ��ة  ،بعيدا عن الر�سميات
و اخلطوات و االت�صاالت الربوتوكولية
املوغلة يف البريوقراطية.
عمل يقوم على التوا�صل املثمر البناء.
انطالق ��ا م ��ن الوع ��ي بالإع�ل�ان اجل ��اد و
ال�صري ��ح ب�أن الع ��راق( ب�ل�اد منكوبة) و
عل ��ى املجتم ��ع ال ��دويل �أن ميار�س دوره
ال�صري ��ح و املبا�شر ملواجهة هذا اخلطر،
الذي ال يهدد العراق فح�سب ،بل املجتمع
ال ��دويل برمته .دع ��وة ال تقبل الت�أجيل و
الإرجاء و الإمهال و الت�أخري و الت�سويف
و املماطل ��ة .الي ��وم  ،بلى �أيته ��ا ال�سلطة
الت�شريعية  ،نعم �أيتها ال�سلطة التنفيذية،
�أجل ي ��ا رئي�س جمهورية العراق املوقر .
ت ��وا يف ه ��ذه ال�ساع ��ة ،علين ��ا �أن نتطلع
نحو الإعالن ال�صريح ب�أن العراق ( بالدا
منكوب ��ة مناخيا)  .م ��ع �أهمي ��ة ا�ستدعاء
ف ��رق االنق ��اذ م ��ن اخل�ب�راء الدولي�ي�ن،
لو�ض ��ع احلل ��ول املبا�ش ��رة و الناجع ��ة.
بعي ��دا ع ��ن املرا�س ��م و اال�ستقب ��االت و
دع ��وات الطع ��ام .و البيان ��ات اخلتامي ��ة
و التو�صي ��ات .ف ��رق ت�أت ��ي �إىل الع ��راق
بب ��دالت العم ��ل ملواجهة ه ��ذا اخلطر نعم
اخلطر املحدق ،ال باملالب�س الر�سمية.
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أجنا�سي
مقالة �ضياء نافع والعبور ال
ّ
د .نادية هناوي

عادة ما ت�صنف المقالة ب�أنها جن�س
من �ضمن �أجنا�س النثر المعروفة
في الع�صر الحديث ،ومن غير
المعتاد ت�صنيفها جن�سا يندرج مع
�أجنا�س ال�سرد او ال�شعر وال�سبب
عدم خ�ضوعها لمفاهيم نظريات
ال�شعر وال�سرد .والمقالة على تنوع
�أغرا�ضها وتعدد �أ�شكالها ،ذات قالب
ت�ؤلفه عنا�صر محددة تتركب فتكون
بمجموعها الوحدة البنائية التي
من خاللها نعرف �أن هذه الكتابة
مقالية.

ولو مل تكن للمقالة عنا�صرها التي ت�شكل
�إطاره ��ا احل ��دي مل ��ا كانت له ��ا �أجنا�س ��يتها
امل�س ��تقلة بذاته ��ا ،وال �إ�ش ��كالية يف ع ��د
املقالة جن�س ��ا لوحدها ،لكن الإ�ش ��كالية هي
يف �إمكاني ��ات قالب املقالة وم ��ا ميكن له �أن
يتمو�ضع في ��ه وي�شتمل عليه م ��ن �سمات ال
ينقطع معها حبل الأجنا�سية قيد �أمنلة.
و�إذا �أردن ��ا ان نحلل املقالة �أيا كان نوعها
فلن نختلف حول العنا�صر اللغوية املكونة
لأ�سلوبه ��ا الت ��ي فيه ��ا وحدته ��ا االجنا�سية
ومنه ��ا عن�صر جوهري ب ��ه تلحق العنا�صر
الأخرى واعني به الفكرة �أو املو�ضوع وما
يلح ��ق به من ال�ص ��ور والعناوين واالمثال
وال�سرد والتنا�ص واحلوار .ولي�س �شرطا
توف ��ر ه ��ذه العنا�ص ��ر جميعه ��ا يف املقال ��ة
الواحدة.
ولأن املقال ��ة جن� ��س ن�ث�ري ،تقت�ض ��ي
كتابته ��ا متر�س ��ا ،ب ��ه يتمك ��ن الكات ��ب م ��ن
معرفة خ�صائ�صه ��ا الأدبية من ناحية اللغة
واحلج ��م والتلقائي ��ة والأ�سل ��وب اخلا�ص
املميز الذي يعط ��ي لكاتب املقالة �شخ�صيته
اخلا�ص ��ة فتك ��ون املقالة دال ��ة عليه ويعرف
م ��ن خالله ��ا �أ�سلوب ��ه وفيها تتجل ��ى وجهة
نظ ��ره مم ��ا جن ��ده يف مق ��االت كب ��ار ك ّتاب
املقال ��ة الع ��رب ك�إبراهي ��م امل ��ازين �أو علي
جواد الطاهر.
وال ف ��رق يف حتدي ��د خ�صائ� ��ص املقال ��ة
وعنا�صره ��ا ب�ي�ن �أن تك ��ون ذاتي ��ة �أو
مو�ضوعية ،ب ��ل املهم هو �أن ت�ؤدي الغر�ض
املرجو م ��ن كتابته ��ا وهو تو�سي ��ع املدارك
اجلمالي ��ة والتنمي ��ة الثقافي ��ة والر�ص ��د
النق ��دي للم�ش ��كالت الفني ��ة واملجتمعي ��ة

والتوعي ��ة االجتماعي ��ة واال�ستن ��ارة
احل�ضارية والفكرية.
وم ��ع انفت ��اح الن� ��ص والتداخ ��ل الن�صي
وات�س ��اع ميادي ��ن ال�شع ��ر وال�س ��رد� ،ص ��ار
للمقال ��ة تق ��ارب جم ��ايل م ��ع خ�صائ� ��ص
�أجنا� ��س �أخ ��رى �أعطته ��ا �سم ��ات جعلته ��ا
ميدانا رحب ��ا لكل �أنواع الكتاب ��ة االبداعية
كالق�ص ��ة والرواي ��ة وامل�سرحي ��ة وال�سرية
واخلطب ��ة والر�سالة واخلاط ��رة و�أجنا�س
ال�شع ��ر كالق�صي ��دة العمودي ��ة وق�صي ��دة
التفعيل ��ة وق�صي ��دة الن�ث�ر جنب ��ا �إىل جنب
اخل�ب�ر والتقري ��ر وال�ش ��رح والتعلي ��ل
والإح�صاء والت�سجيل.
ومب ��ا يجع ��ل املقال ��ة جن�س ��ا يجم ��ع م ��ع
نرثيت ��ه التخيي ��ل ال�س ��ردي وال�شع ��ري
والتحلي ��ل النق ��دي والتوثي ��ق التاريخ ��ي
وبيداغوجي ��ا الفك ��ر والثقاف ��ة وال�صحافة
واجلغرافية والت�شكيل وغريها.
ويت ��م ه ��ذا التالق ��ي ب�ي�ن املقال ��ة كجن�س
ن�ث�ري وب�ي�ن �أجنا� ��س ال�سرد االخ ��رى من
دون �أي انف�ل�ات يف حدود قالبها وال فقدان
يف حدي ��ة �إطاره ��ا الأجنا�س ��ي .وال�سب ��ب
�إمكاني ��ات املقال ��ة يف االحت ��واء بع�ض ��ا �أو
كال م ��ن امل�ضام�ي�ن الأدبي ��ة وغ�ي�ر الأدبي ��ة
وه�ضمه ��ا داخ ��ل قالبها ال مبعن ��ى التداخل
معه ��ا تداخال ي�ضيع معه حده ��ا ،و�إمنا هو
التداخ ��ل ال ��ذي معه تك ��ون الغلب ��ة للمقالة
بو�صفه ��ا هن ��ا اجلن�س الأق ��وى القادر على
�صه ��ر اجلن� ��س امل�سان ��د �أو الثان ��وي يف
�أجنا�سيته واالن�ضواء يف قالبه.
واملقال ��ة يف عنا�صرها وخ�صائ�ص بنائها
هي �أك�ث�ر رحاب ��ة وامت ��دادا م ��ن الق�صيدة
والق�ص ��ة الق�ص�ي�رة والرواي ��ة وامل�سرحية
واخل�ب�ر ال�صحف ��ي والتحلي ��ل النق ��دي.
ولأن املرون ��ة ه ��ي �سم ��ة قالبها ،ل ��ذا يغدو
امر قدرته ��ا على ال�ضم وال�صهر واالحتواء
متحقق ��ا بدرجة �أعلى م ��ن �أي جن�س �سردي
�آخر ،وه ��و ما مينحها خ�صو�صية(العبور)
ب ��كل ما يعني ��ه العبور من الظف ��ر باالنتقال
والغلب ��ة يف التحول والنج ��اة من التماهي
بالتفوق يف التج�سري ثم االجتياز.
وال عب ��ور �أجنا�سي� � ًا م ��ن دون م ��رور
بالتج�سري الذي في ��ه تنتفي عملية التداخل
وتتح ��ول �إىل عملي ��ة �صهر و�إذاب ��ة حدية،
وتتبعه ��ا عملي ��ة االجتي ��از الت ��ي به ��ا تفقد
الكتاب ��ات الأخ ��رى هي�أته ��ا الأجنا�سي ��ة �أو
النوعي ��ة �أو ال�شكلي ��ة من�ضوي ��ة يف املقالة
الت ��ي تو�ص ��ف حينئ ��ذ ب�أنه ��ا عاب ��رة عل ��ى
الأجنا�س الأدبية الأخرى.
ولي� ��س متاحا ل ��كل كاتب مقال ��ة �أن تكون
مقالت ��ه ذات �أجنا�سي ��ة عاب ��رة تن ��درج يف
حديته ��ا القطعية حدود قوال ��ب الن�صو�ص
املعبور عليها .و�إمنا �أمر العابرية رهن مبا
يعيه كاتب املقالة من �إمكانيات وما ير�شده
�إلي ��ه حد�س ��ه وموهبت ��ه من طاق ��ات جتعل
كتابت ��ه قادرة عل ��ى ا�ستنها�ض كل املمكنات
املتدارية يف قال ��ب املقالة االجنا�سي .ولقد
�أف ��ردتُ له ��ذا املو�ض ��وع مبحث ��ا كام�ل�ا يف
كتابي(نح ��و نظرية عابرة للأجنا�س) وفيه
تناولت مثالني تطبيقيني لكاتبني عراقيني؛
االول ه ��و الكات ��ب املع ��روف �شم ��ران
اليا�سري(�أب ��و كاط ��ع) و�سل�سل ��ة مقاالت ��ه
املعنونة(ب�صراحة �أب ��و كاطع) والآخر هو
ال�شاعر �إبراهيم اخلياط يف مقالته(تغريدة
االربعاء).
وم ��ن ك ّت ��اب املقال ��ة الذي ��ن متثل ��وا هذه
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موسيقى االحد

املمكن ��ات الدكتور �ضي ��اء نافع الذي عربت
لدي ��ه املقالة عل ��ى �أجنا�س ال�شع ��ر وال�سرد
عل ��ى اخت�ل�اف �أنواعه ��ا ف�ض�ل�ا ع ��ن �أنواع
الكتابات غري الأدبي ��ة كاملعلومة التاريخية
والتقري ��ر ال�صحف ��ي والتحلي ��ل ال�سيا�سي
وغريها .مما جن ��ده يف كتابه(دفاتر الأدب
الرو�س ��ي) ب�أجزائ ��ه ال�ست ��ة و�سنخ�ص� ��ص
القول يف اجلزء ال�ساد� ��س ال�صادر عن دار
ن ��وار للن�شر ببغ ��داد  2022وفيه جمموعة
مق ��االت ي ��دور مو�ضوعه ��ا ح ��ول الأدب
الرو�س ��ي عموم ��ا و�أدب غوغول وبو�شكني
وماياكوف�سك ��ي وغورك ��ي حتدي ��دا ف�ض�ل�ا
ع ��ن ذكر بع� ��ض الأدب ��اء والك ّت ��اب الرو�س
املحدثني ومنهم ال�شاعر ماركاريان.
واملمي ��ز يف مق ��االت الدكت ��ور �ضي ��اء
نافع ع ��ن الأدب الرو�سي ،ه ��و جمعه النقد
بال�س ��رد من ناحي ��ة ،واملو�ضوعية بالذاتية
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،متوزع ًا ب�ي�ن املعلومة
العلمي ��ة واخل�ب�ر ال�صحف ��ي والتوثي ��ق
التاريخ ��ي وامل�شاه ��دة اليومي ��ة واملفارقة
ال�ساخ ��رة وم�سائ ��ل �أخ ��رى تتعل ��ق باللغة
الرو�سي ��ة وتدري�سه ��ا وطبع ��ات �أعم ��ال
ق�ص�صي ��ة وروائي ��ة معين ��ة وغريه ��ا،
كا�شف� � ًا ع ��ن ر�ؤي ��ا النف� ��س وا�ستذكاراته ��ا
واعرتافاته ��ا ويومياته ��ا ،فمث�ل�ا جم ��ع
الكاتب يف مقالة(ر�أيت غوغول يف منامي)
ال�سرد بالتحليل النف�س ��ي وهو يحلل ق�صة
الأن ��ف لغوغ ��ول يف �ش ��كل حل ��م ر�آه يف
املنام فتخيل نف�س ��ه تخاطب غوغول(كتبنا
عن ��ك �أطروح ��ة ماج�ست�ي�ر يف ق�س ��م اللغ ��ة
الرو�سي ��ة بكلي ��ة اللغات يف جامع ��ة بغداد
ب�إ�ش ��رايف العلمي وا�ستطاع منذر مال كاظم
حتقيقه ��ا وناق�شته ��ا بنج ��اح و�سافر بعدئذ
�إىل رو�سي ��ا وهن ��اك ح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة
الدكت ��وراه وا�ص ��در كتابا عن ��ك بالرو�سية
وه ��و �أول كت ��اب ع ��ن غوغ ��ول بالرو�سي ��ة
ي�ؤلف ��ه عراق ��ي فه ��ل ي�س ��رك ه ��ذا اخلرب يا
نيق ��والي فا�سيليفتي� ��ش ؟ فابت�س ��م غوغول
وقال :نعم نع ��م وبكل ت�أكيد انه خرب جميل
جدا بالن�سب ��ة يل و�أراد غوغول ان ي�ضيف
�شيئ ��ا ولكن ��ي ا�ستيقظ ��ت م ��ن نوم ��ي ومل
ا�سمع جملته الأخرية) الكتاب�،ص25ـ.26
وت�شكل املذك ��رات دورا مركزيا يف كتابة
املقالة ،وبها َتعرب املقالة على كتابة ال�سرية
�أو الرواي ��ة �أحيان ��ا وع ��ادة م ��ا ي�س ��وق مع
كل ذك ��رى معلوم ��ة تاريخي ��ة �أو م�شاه ��دة
يومية �أو خاطرة طريفة �أو مفارقة �ساخرة
�أو معلوم ��ة فني ��ة �أو طرح ��ا نقدي ��ا كما يف
ه ��ذا املقطع(ال زل ��ت �أتذكر قهقه ��ات طلبتي

قناديل

 لطفية الدليمي
يف ق�س ��م اللغ ��ة الرو�سي ��ة بجامع ��ة بغ ��داد
وتعليقاته ��م عندما كنت �أقر�أ لهم مقاطع من
ه ��ذا العم ��ل الإبداعي املتمي ��ز لغوغول)...
الكتاب�،ص27
ويف مقالت ��ه املعنون ��ة (�ش ��يء ع ��ن �أن ��ف
غوغ ��ول) جمع بني ذكرى موقف مر به ذات
ي ��وم وهو يق ��دم حما�ضرة يف م ��ادة الأدب
الرو�س ��ي ففاج�أه �س� ��ؤال �إح ��دى الطالبات
ه ��ل غوغول جمن ��ون؟ وبني خ�ب�ر �صحفي
قر�أه حديث ��ا يف جريدة(بعد مرور اكرث من
ربع ق ��رن عندما ق ��ر�أت ما كتب ��ه ال�صحايف
حمم ��د ح�س ��ن املرزوقي ب�ش ��ان رواية انف
غوغول..من ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن �أي من ��ذ الثل ��ث
الأول من القرن التا�سع ع�شر واىل حد الآن
ونح ��ن يف العق ��د الثالث من الق ��رن الأدبي
الرو�سي �آن ��ذاك مل يركز على انف غوغول)
الكتاب�،ص28
وكث�ي�را م ��ا يتداخ ��ل النق ��د وال�س ��رد
بامل�شاه ��دات اليومي ��ة فريب ��ط �أحداث ��ا من
الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ب�أح ��داث معي�ش ��ة
يف يومن ��ا ه ��ذا ،م ��ن ذل ��ك مثال ربط ��ه بني
متاثي ��ل الأن ��ف لغوغ ��ول املتوزع ��ة يف
�أنح ��اء املعم ��ورة وب�ي�ن الطريق ��ة التي بها
حتوّ ل غوغول �إىل م ��ادة لل�صراع الرو�سي
الأوكراين على �أ�سا� ��س �أن العا�صمة كييف
كانت موطن غوغول الأ�صلي.
وعل ��ى الرغم م ��ن �أن النقد ي�ش ��كل اجلزء
الأكرب م ��ن مقاالت د� .ضي ��اع نافع ،معتمدا
يف ذل ��ك عل ��ى معرفت ��ه املعمق ��ة ب ��الأدب
الرو�س ��ي وخربت ��ه الطويل ��ة بالتعري ��ب
للأبح ��اث والكت ��ب ،ف� ��إن براعت ��ه ال�سردية
جتعل النق ��د م�سرودا �أو بالأح ��رى �شعريا
في ��ه متت ��زج ذك ��رى هن ��ا م ��ع لق ��اء هن ��اك
وانطب ��اع يتولد بجن ��ب ر�أي يطرح بعلمية
كم ��ا يف مقالة(غوغ ��ول و�سلف ��ادور دايل)
وفيه ��ا دايل ه ��و ال�شخ�صية الت ��ي تتحاور
مع الكات ��ب حول طبيع ��ة �أدب غوغول .اما
امل ��كان الذي في ��ه التقى الكات ��ب بدايل فهو
معر� ��ض فني فيه تخي ��ل �شخ�صا يخرج من
لوح ��ات دايل فج� ��أة في�س�أل ��ه دايل غري ��ب
الأط ��وار م ��ا الذي ج ��اء ب ��ك �إىل معر�ضي ؟
في�س ��رد الكات ��ب الأ�سئلة والإجاب ��ات التي
دارت بينهما بطريق ��ة مقالية ال يتغلب فيها
النق ��د عل ��ى ال�س ��رد وال ال�س ��رد عل ��ى النقد
بل تتغل ��ب املقالة التي تظ ��ل طاغية عليهما
بقالبها االجنا�سي العابر.
وعادة ما تقفل مقاالت �ضياء نافع بطريقة
تعط ��ي للفك ��رة وحدته ��ا الع�ضوي ��ة مكثفة
الفكرة وم�شوق ��ة القارئ ويف الوقت نف�سه
تق ��دم له مادة غنية فيه ��ا يجد النقد وال�سرد
وال�شع ��ر والتاريخ والفك ��ر .ومن النهايات
املعه ��ودة يف مقاالت ��ه ه ��ي �إفاقت ��ه من حلم
كان قد غلب عليه عل ��ى �شاكلة قوله�..(:أراد
ان ي�ضيف �شيئ ��ا �إال �إن جر�س املنبه اللعني
�أيقظني من نومي) الكتاب� ،ص36
وامليزة الأخ ��رى التي جتع ��ل املقالة عند
�ضي ��اء نافع عابرة للأجنا� ��س االخرى ،هي
�أنه ��ا نابعة من ر�ؤية عاملية ل�ل��أدب تتجاوز
النظ ��رة املقارنة اىل مفاهيم التعدد الثقايف
واالنفتاح احل�ضاري مما كان غوته قد عبرّ
عن ��ه مبفه ��وم الأدب العامل ��ي و�أهميت ��ه يف
مواجه ��ة االخت�ل�اط الثقايف ال ��ذي حتدثه
احل ��روب البغي�ضة وال�صراع ��ات املتبادلة.
يق ��ول هومي باب ��ا�(:إذا م ��ا كان �سعينا هو
�أن جنع ��ل الأدب عاملي ��ا فلع ��ل ذل ��ك يف فعل
نقدي يح ��اول التقاط خفة اليد التي يبديها
يكن عندي � ّأي �شيء �أق ّدمه
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الأدب يف تالعب ��ه باخل�صو�صية التاريخية
م�ستخدما �أداة االرتياب النف�سي �أو امل�سافة
اجلمالية)(موق ��ع الثقاف ��ة�� � ،ص )60ولق ��د
حتقق ��ت هذه امل�ساف ��ة اجلمالي ��ة يف املقالة
العاب ��رة عند �ضياء نافع بالتعددية الثقافية
الت ��ي بها يجم ��ع بني كاتب رو�س ��ي وكاتب
عراق ��ي �أو يقارن ق�ص ��ة �أو رواي ��ة رو�سية
برواية عربية فمقالة (ثرثرة فوق الفولغا)
يتماه ��ى �سرده ��ا ال�شع ��ري والتاريخي مع
رواية ثرثرة فوق النيل لنجيب حمفوظ.
وي�س ��وق الكات ��ب �ضي ��اء ناف ��ع الفك ��رة
التعددي ��ة من خ�ل�ال �شخ�صية فالن الفالين
ال ��ذي ي�شكك يف نوايا الكاتب متحريا كيف
ميك ��ن ل ��ه �أن ميار�س هذا العم ��ل املنظم يف
الكتابة عن الأدب الرو�سي على مدى طويل
وبوترية واحدة ..وتنتهي املقالة وقد تبني
�أن تلك ال�شكوك جمرد ثرثرة.
وت ��دور مقالة(غوغ ��ول وفي�ص ��ل لعيبي)
ح ��ول عاملية الإبداع و�أن ال فرق يف الإبداع
ب�ي�ن الق� ��ص والت�شكيل كما ال ف ��رق فيه بني
اجلن�سي ��ات والأع ��راق والهوي ��ات .ف�أم ��ا
الق�ص ��ة فبورتريه لغوغول و�أم ��ا الت�شكيل
فلوح ��ة للفن ��ان في�ص ��ل لعيب ��ي فيه ��ا بائ ��ع
وعن ��ده �أ�صن ��اف م ��ن الفواك ��ه .وي� ��ؤدي
التخييل ال�شع ��ري دورا يف الكتابة املقالية
اذ يخ ��رج م ��ن البورتري ��ه �شخ� ��ص ح ��ي
ليتح ��دث م ��ع الفن ��ان ث ��م ي ��دور حديث عن
الواقعية االنتقادية(فغوغ ��ول �أي�ضا ميزج
عنا�صر واقعية مع بع�ضها البع�ض وير�سم
لوحة خيالية مده�شة اجلمال ولكن �أ�سا�سها
يبقى واقعيا) الكتاب� ،ص42
وكث�ي�را م ��ا يج ��د الق ��ارئ يف املقال ��ة
العاب ��رة كل م ��ا يري ��ده م ��ن �إيق ��اع �شعري
وتخيي ��ل �س ��ردي وح ��وار م�سرح ��ي كم ��ا
يف ح ��وار الكات ��ب مع جارته وح ��واره مع
تول�ستاي ��ا ابن ��ة حفيد تول�ست ��وي كما يجد
الق ��ارئ �أي�ض ��ا �شروح ��ا نقدي ��ة و�أخب ��ارا
�أدبية ع ��ن الأدب الرو�سي م ��ن قبيل ا�سماء
املج�ل�ات وال�صح ��ف و�أ�سم ��اء املو�سيقيني
والت�شكيلي�ي�ن و�آخر الإ�ص ��دارات الرو�سية
احلديثة مثل كتاب(الأدب الرو�سي والعامل
العرب ��ي) للم�ست�شرق ��ة امل�ي�را عل ��ي زاده
 2020وق ��دم معلوم ��ات نقدي ��ة وترجمي ��ة
وتاريخي ��ة فذك ��ر مث�ل�ا �أ�سم ��اء مرتجم ��ي
الأدب الرو�س ��ي الراحلني ك�سامي الدروبي
وحي ��اة �ش ��رارة وجني ��ب املان ��ع وحممود
احم ��د ال�سيد وعل ��ي ال�شوك و�أك ��رم فا�ضل
وحممد يون�س.
ويخي ��ل �إيل �أن ه ��ذه ال ��روح االنفتاحية
عن ��د الكات ��ب نابعة م ��ن ر�ؤية ع�ب�ر ثقافية
عوملية ،جتعل مقول ��ة ال�شاعر فوزي كرمي،
منطبقة عل ��ى كتاب(دفاتر الأدب الرو�سي).
واملقول ��ة ه ��ي �إن(الكت ��ب تنط ��ق فقط حني
تخ�ت�رق رمزي ��ة حروفه ��ا و�صالب ��ة ورقها
و�أغلفته ��ا �إىل الكائ ��ن احل ��ي يف قارئها �أو
�إىل �أي كائن يدب جمهوال يف �أركان احلياة
الوا�سع ��ة) (تهاف ��ت ال�ستيني�ي�ن� ،ص)157
وبه ��ذا ال�شكل يعط ��ي كاتب املقال ��ة للقارئ
دورا مركزي ��ا فال ي�شعر بغرابة احل�ضارات
وقل ��ق احل ��دود م ��ا ب�ي�ن الثقاف ��ات والأمم
والهويات والعوامل وا�ستك�شاف اللحظات،
ب ��ل هو قارئ فاعل وحم ��وري ميتلك القوة
التي ت�ؤهل ��ه للتعاطي مع التعددية الثقافية
والت�ضام ��ن اجلماع ��ي م ��ن منظ ��ور بين ��ي
يجم ��ع بني ثقافات قومي ��ة وحملية وينتقل
بني موروثات تاريخية.
والرمو ُز البدائ ّية،
ُ
والقبائل البدائ ّية.

*

هكذا �أخذ ال ّن�سيان
يرق�ص �أمامي رق�ص ًة وح�ش ّية
ُ
تركت مالمح وجهكِ
ح ّتى �أ ّنني ُ
ُ
طريق
تت�ساقط في ٍ
يمت ُّد من قلبي ح ّتى ُ�س َّرةِ روحي،
تغيب فيه الحياة
ٍ
طريق ُ
م�س في البحر
تغط�س
ال�شّ
ُ
مثلما ُ
وقت الغروب،
َ
طريق تنتح ُر فيهِ الحروف
ٍ
حرف ًا �إثر حرف.

وام�ض
أكتب كلمتك الطيبة
� ْ
ِ
كرث ٌة من املجالت العربية يف عقود ال�سنينات وال�سبعينات
تفر ُد �صفحات لرتفيه القارئ وحتفيز
من القرن املا�ضي كانت ِ
ال�ضحكة الربيئة لديه عرب �سل�سلة مزحات �أو (قف�شات) طريفة.
حتى ُ
بع�ض جمالتنا العراقية (مثل الفكاهة واملتف ّرج) كانت تعتم ُد
هذه ال�صفحات الفكاهية للت�سرية عن القارئ وبث �أجواء املرح
يف روحه .كانت معظم تلك ال�صفحات الفكاهية تت�صدرها عبارة
(�إ�ضحك ت�ضحك لك الدنيا� ،إبكِ تبكِ وحدك !) .قد ي�شع ُر القارئ
ب�شيء من عدم الراحة �إزاء هذه العبارة ب�سبب �شيوعهاّ ،
وكل
ُ�شاع قد ينتهي �إىل االبتذال ب�سبب كرثة اال�ستهالك؛ لكنّ العبارة
م ٍ
تبقى يف مدلولها النف�سي والعملي �صحيحة مجُ ّربة.
لي�س البكاء والنواح وحدهما مايجب �أن جنعل مفاعيلهما
تدور يف مدار ذاتي منغلق ال�أحد �سوانا يعرف حيثياته املع ّقدة.
ال�أحد يف الكون – رمبا با�ستثناء الوالد ْين – �سيقتط ُع جز ًء من
وقته لي�شاطرك بكاءك �أو نواحك .وكذلك هو فع ُل الت�ش ّكي :قد
تت�ش ّكى من �أحوالك املالية �أو تكوينك الوراثي �أو قدراتك البدنية
يجب �أن ت�ضع �أمامك حقيقتني
�أو مركزك الوظيفي..الخ ؛ لكن ُ
اثنتني :الأوىل � ّأن الت�ش ّكي مفي ٌد عندما يكون نقطة �شروع لتجاوز
واقع احلال ال�سيئ ،والثانية � ّأن الإدمان على الت�ش ّكي فع ٌل غري
منتج �إذا ماا�ستم ّر طوي ًال ،وقد ينتهي منط ًا من الآلية الدفاعية
النف�سية املعيقة التي ت�سوّ غ لك نكو�صك وتخاذلك عن الفعل
املن�ضبط املنتج -ذلك الفعل الذي الب ّد �أن ينتهي – بفعل تراكمي
وعلى مدى زمني لي�س بالقليل – �إىل نتائج مبهرة.
�س�أوج ُز هنا ،ولطول عالقتي مع عامل الكتابة ،تو�صيف منط
�شائع من املت�ش ّكي املزمن يف عامل الأدب .الروائي املت�ش ّكي
الذي طال عهده بالت�ش ّكي حتى �صار �سمة نف�سية وذهنية له.
يتخذ هذا الت�ش ّكي غالبا ال�صيغة التالية :كتب �صاحبنا املت�ش ّكي
ي�صب
رواية �أو �إثنتني �أو حتى خم�س ًا �أو ع�شر ًا ،ثم راح بعدها
ُّ
جامات الغ�ضب �صب ًا على الن ّقاد وال�صحف ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء
جلان اجلوائز الروائية لأنهم �أغفلوه يف كتاباتهم وحرموه من
جوائزهم.اليكاد يظهر من�شور له �إال وت�سوده نربة الت�ش ّكي،
ث ّم يعلن بطريقة حا�سمة �أنه ماعاد يثق به�ؤالء الن ّقاد اخلونة
والو�سط الثقايف الذي يت�آمر عليه .مل َيعُد يرى يف الو�سط
الثقايف �سوى جمهرةٍ من خونة ومت�آمرين !!
� ُ
أ�سوق ملثل هذا الروائي املت�ش ّكي – لتعزيته وطم�أنة قلبه
املوجوع – املثال التايل� :أنت كروائي �أمام �إحتمالني متط ّرفني:
قد تكون روائي ًا عبقري ًا ،وقد التكون .لو كنتَ عبقري ًا لن ي�ستقيم
فع ُل الت�ش ّكي مع عبقريتك حتى لو مل تنل �أية عالمة اعرتاف بها.
أنا�س �شديدو االحرتام لذواتهم ،من�ضبطون وذوو
العباقرة � ٌ
يخ�ص طرائق عملهم ،وهُ ْم يف الغالب
فيما
فائقة
ح�سا�سية
ُّ
ينظرون �إىل �أعماقهم (بل وحتى يحدّثون �أنف�سهم) ب�أكرث ممّا
يفعلون مع الب�شر والعامل .هل �سمعت يوم ًا �أن جنيب حمفوظ
كان يت�ش ّكى وعالمات اخل�سران بادية على وجهه؟ هل ملحتَ يف
�صورة من�شورة لكازانتزاكي عالمات االن�سحاق والتذلل �إزاء
مغامن هذا العامل وجوائزه؟ العبقرية يف بع�ض تو�صيفاتها هي
القدرة على العمل ّ
املنظم واخلالق تطلع ًا لغاية �سامية خارج
نطاق هذا العامل اليدركها الآخرون؛ فكيف يت�ش ّكى العبقري من
عدم نيله بع�ض امتيازات هذا العامل وهو ي�سعى لغاية تتجاوز
نطاقات هذا العامل؟ هذه متناق�ضة حقيقية� .أما �إذا مل تكن عبقريا
فعالم الت�ش ّكي يا�صديقي؟وبني العبقرية وغيابها يق ُع الطيف
الإبداعي الذي ينتمي له املت�ش ّكي ،وكيفما كانت الأحوال فلي�س
من م�سوّ غ منطقي �أو عقالين للت�ش ّكي .الت�ش ّكي َم ْ�ض َي َع ُة وقت
وجهد ،ومقتلة لل�ضمري ،وافتئات على الآخرين.
�أ�صدقائي الروائيون املت�شكون :الت�ضيعوا وقتكم الثمني
فيما النفع فيه .ال�أحد �سي�صغي �إليكم .التكرثوا املالمة وتعتبوا
على حال الدنيا التي �صارت ملعبة عالقات عامة .ماذا تظنون؟
فتح فكري ال يعرفه الآخرون؟ هل كانت الدنيا غري ذلك
هل هذا ٌ
فيما م�ضى؟ قد تتغري الأحوال والأنف�س مع ال�سنوات بح�سب
التحوالت الثقافية و الثورات التقنية امل�ستجدّة؛ وعليكم �إزاء ذلك
�أن تغريوا نظرتكم للعامل ولأنف�سكم ،وت�ستنبطوا الو�سائل التي
تكف ُل تطوير �أدوات التعبري املتنوعة لديكم �إىل جانب الرواية
(كتابة الدرا�سات واملقاالت واملو�ضوعات املو�سعة والرتجمة ملن
ميلك لغة ثانية مث ًال).
ال�أحد يت�آم ُر عليك �أيتها املت�شكي� .أقدِ ْم على احلياة بقوة وجر�أة
ونزاهة و�شغف ،وك ّر�س نف�سك لإبداعك وحده ،ودع عنك نزعة
الت�ش ّكي التي ت�ستمرئ معها التكا�سل و�إلقاء التهم جزافا على
�سواك ،وهي يف حقيقتها لي�ست �سوى ِب ْرك ٍة طينية حترمك من
أكتب كلمتك
الهواء النظيف ،وتزيد منا�سيب اخلذالن يف روحكْ � .
وام�ض قدما.
العذبة وق�صتك اجلميلة وروايتك ومتتع مبا تنجز
ِ
التكرتث لأي �شيء ودع عنك التظلم .هذا �أف�ض ُل ماتفعله.
ّ
� ُ
المت�شكي
أ�سوق لمثل هذا الروائي
– لتعزيته وطم�أنة قلبه الموجوع
– المثال التالي� :أنت كروائي �أمام
متطرفين :قد تكون
�إحتمالين
ّ
روائي ًا عبقري ًا ،وقد التكون.

عن "ترجمة" الأعمال المو�سيقية

ثائر �صالح
يك�ث�ر احلدي ��ث ع ��ن دور قائ ��د الفرق ��ة
املو�سيقي ��ة ،وهل هناك �ض ��رورة لوقوفه
�أمامها وهو يحرك يديه �أو ع�صاه؟ فهذا ما
يبدو للناظر للوهلة الأوىل ،لكن ال�صورة
�أعقد بكثري .نبد�أ من حلظة احلفل ،فهناك
حاجة ل�ضب ��ط ان�سياب العم ��ل واحلفاظ
عل ��ى وح ��دة الفرق ��ة وان�سجامه ��ا متام ًا
مثلما يقود القائد الع�سكري جنوده وفق
اخلطط املر�سومة وح�سب الطريقة التي
مت به ��ا تدريب اجلنود .وهنا ي�أتي العمل
اجلب ��ار الذي يتم يف اخلف ��اء قبل �أم�سية
احلفل وال يراه �أحد بل ي�سمعه فح�سب.
ي ��درب كل قائ ��د فرقت ��ه وفق م ��ا يفهمه
م ��ن العم ��ل املو�سيق ��ي ،وغالب ًا م ��ا يقوم تكون ��ه ،التعديالت الت ��ي �أجراها امل�ؤلف
املاي�س�ت�رو بدرا�سة العم ��ل الفني وكل ما وظروف تقدمي ��ه وغري ذلك .تتبلور لدى
يرتبط به لأ�سابيع طويلة وحتى لأ�شهر ،قائ ��د الفرقة فكرة �شامل ��ة عن العمل وعن
بغية الإملام بكل تفا�صيله ب�ضمنها ظروف طريق ��ة تقدميه وف ��ق هذا الفه ��م .ويت�أثر

ذلك باحلال ��ة الذوقية العامة لتلك املرحلة لن�أخ ��ذ مث ��ال عم ��ل هن ��دل العظي ��م
�أي�ض� � ًا ،فه ��ذه تتغري با�ستم ��رار وتتطور اوراتوري ��و امل�سي ��ح .ق ��دم العم ��ل للمرة
ولي�س ��ت �ساكن ��ة ،ول ��وال ذل ��ك مل ��ا ظهرت الأول يف مث ��ل ه ��ذه الأي ��ام م ��ن الع ��ام
 1742يف دبل ��ن ،وق ��دم م ��رار ًا من ��ذ ذلك
عندنا خمتلف املدار�س الفنية.

ق ��دم �س�ي�ر توما� ��س بيت�ش ��ام ت�سجي�ل ً�ا
للعم ��ل �سن ��ة  1959وف ��ق تو�سيع ��ه م ��ن
قب ��ل يوج�ي�ن غو�سين� ��س ب�إ�ضاف ��ة توب ��ا
و 4هورن ��ات  3ترومبون ��ات وبيكول ��و
وكونرتابا�س ��ون و�أداتي هارب و�صنوج
ومثل ��ث مم ��ا �أعط ��ى العمل طابع� � ًا غريب ًا
غ�ي�ر معت ��اد ،لكن ��ه نت ��اج لفه ��م بيت�شهام
للعم ��ل ،وتخيله رغبة هندل يف الو�صول
�إىل �أ�ش ��د �أنواع الت�أثري فلج�أ �إىل تر�سانة
الق ��رن الع�شري ��ن ،فما �أ�ضاف ��ه من �أدوات
هي بع�ض ما ا�ستعمله مالر للو�صول �إىل
هذا الت�أثري يف �سيمفونياته .هذه النظرة
تنطلق من �سيادة �أ�سل ��وب الرومانتيكية
املت�أخرة يف تقدمي كل الأعمال املو�سيقية
حت ��ى القدمية منها ،بتقني ��ة الأورك�سرتا
ال�سيمفوني ��ة الت ��ي تبل ��ورت يف القرنني
احلني ،فهو من �أك�ث�ر الأعمال �شعبية يف التا�س ��ع ع�شر والع�شرين والكثري منها مل
بريطاني ��ا و�أوروب ��ا وكل الع ��امل الحق ��ا ،يكن موجود ًا يف زم ��ن باخ وهندل مثال،
على الأق ��ل فيما يتعلق بالكور�س ال�شهري له ��ذا تب ��دو الي ��وم ال تاريخي ��ة بالن�سب ��ة
للم�ستمع املعا�صر.
هللويا.

يف مقاب ��ل ه ��ذه النظ ��رة ب ��د�أ ق ��ادة
الأورك�س�ت�را بت�شكي ��ل ف ��رق الأداء
التاريخ ��ي وا�ستعم ��ال �أدوات الف�ت�رة
التي كتبت فيها الأعم ��ال للو�صول �إىل
ال�صوت ال ��ذي يفرت�ضون �أنه ما �سمعه
اجلمه ��ور وق ��ت تق ��دمي العم ��ل .و�إن
توقفن ��ا عن ��د املث ��ال ال�ساب ��ق ،نذكر �إن
ت�سجيل كري�ستوفر هوغوود  1980ال
يزال ب�ي�ن �أف�ضل الت�سجيالت .ا�ستعمل
هوغوود يف ه ��ذا الت�سجيل �أورك�سرتا
و�أدوات ع�ص ��ر الب ��اروك .م ��ن �أه ��م
االختالف ��ات يف الأدوات هي ا�ستعمال
�أوت ��ار امل�صاري ��ن يف الوتري ��ات ب ��دل
الأوت ��ار املعدني ��ة براق ��ة ال�ص ��وت يف
الكم ��ان املعا�ص ��ر ،وا�ستعم ��ال �أقوا�س
منحني ��ة ومب�سك ��ة تختل ��ف قلي�ل ً�ا مما
يعن ��ي �أن �ص ��وت الوتري ��ات يختل ��ف،
كما يندر ا�ستعم ��ال تقنية فيرباتو (هز
الأ�صب ��ع على الرقبة عن ��د ال�ضغط على
الوتر).

وداعا بسام فرج
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اقــــرأ
الكوميديا الإله ّية

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى الطبع ��ة العربية م ��ن "الكوميدي ��ا الإلهيّة"
لل�شاعر الإيطا ّ
يل ال�ش ��هري "دانتي �أليغيريي"� ،ضمن �سل�سلة �أعمال
خالدة ،برتجمة الدكتور ح�س ��ن عثمان ،ومراجعة املرتجم "معاوية
عبداملجيد" .وح ��ول الكتاب يقول املرتج ��م "معاوية عبداملجيد":
"تعترب "الكوميديا الإلهيّة" هي الق�صيدة الأعظم يف تاريخ الأدب
الأوروب � ّ�ي احلديثّ ،
املب�ش ��رة بخ ��روج �أوروبا من ركود الع�ص ��ر
الو�س ��يط ،والرابط ��ة بني الأ�س ��اطري الإغريق ّي ��ة القدمية بالهوت
الديان ��ة امل�س ��يحيّة ،وامل�ؤ�سّ �س ��ة لثقافة ال�ش ��عب الإيط ��ا ّ
يل ولغته
وتقالي ��ده الأدبيّة وال�سيا�س� �يّة ،ق�ص ��يدة اخليال املهول وال�ش ��عر
اجل ّب ��ار والفك ��ر املتم� � ّرد والزهد املرت ّف ��ع" ،وت�ص ��در "الكوميديا
إخراج ع�ص ��ريّ  ،ومع
الإله ّي ��ة" ع ��ن دار امل ��دى بح ّل ��ة جدي ��دة ،و� ٍ
�إ�ضافة املحذوف.

بالتعاون مع معهد غوته ..بيت املدى يحتفي مبئوية "�شحرورة العراق" عفيفة �إ�سكندر
 ب�سام عبد الرزاق
ت�صوير حممود ر�ؤوف

�ضمن فعاليات "جاي
تاك" التي يقيمها معهد
غوته بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة املدى للإعالم
والثقافة والفنون،
واحتفاء مبئوية
مطربة العراق عفيفة
�إ�سكندر ،احت�ضن بيت
املدى يف �شارع املتنبي
ام�س االول اجلمعة،
فعالية ثقافية وفنية
متميزة ،ح�ضرها نخبة
من املثقفني والفنانني
ف�ضال عن م�شاركة
وا�سعة من اجلمهور،
ات�سمت الفعالية بالطابع
البغدادي.
وبع ��د ترحي ��ب باحل�ض ��ور م ��ن قبل
الباح ��ث رفع ��ت عبد ال ��رزاق ،ادارت
الفنانة الت�ش ��كيلية ب�ش ��رى �سمي�س ��م
حف ��ل االحتف ��اء بالفنان ��ة الراحل ��ة
عفيفة ا�سكندر ،وتطرقت اىل مراحل
مهمة من حياتها.
وقالت �سمي�س ��م ان "عفيفة ا�س ��كندر
ب ��د�أت خطواته ��ا يف ع ��امل الف ��ن
وه ��ي طفلة �ص ��غرية تراف ��ق والدتها
الراق�ص ��ة اليوناني ��ة ماريكا دميرتي
والتي كانت جتي ��د العزف على اكرث
من �آلة مو�س ��يقية اهمه ��ا �آلة البيانو،
ووالده ��ا ع ��ازف الكم ��ان يو�س ��ف
ا�س ��طيفان ،وكانا �آن ��ذاك يعمالن يف
ملهى الهالل ،اململوك للفنانة �س ��ليمة
مراد".
وذك ��رت ان "اول اغني ��ة �س ��جلتها
عفيف ��ة ا�س ��كندر لالذاع ��ة كان ��ت عام
 1937وه ��ي اغني ��ة "بره ��وم ي ��ا
برهوم" ث ��م اعقبتها باغنية "زنوبة"
حت ��ى بلغ ��ت اغانيه ��ا � 1500أغني ��ة
وهو اعلى رقم واكرب ر�ص ��يد ت�سجله
مطربة عراقية ،وتعد عفيفة ا�س ��كندر
اي�ض ��ا ،اول مطربة تغني للتلفزيون
العراق ��ي ،وذل ��ك ع ��ام  1956اثن ��اء

افتتاحه".
وبين ��ت ان "لعفيف ��ة �ش ��قيقة ا�س ��مها
انطواني ��ت ا�س ��كندر وه ��ي مطرب ��ة
اي�ض ��ا ،وكان ��ت تتنق ��ل ب�ي�ن بريوت
والقاه ��رة والكوي ��ت ،وكان زوجه ��ا
امللحن �سمري بغدادي امللقب بـ"وديع
خن ��ده" قبل ان ينف�ص ��ل عنها ليقرتن
باملطربة مائدة نزهت".
وا�ش ��ارت �سمي�س ��م اىل ان "عفيف ��ة
ا�س ��كندر اول مطرب ��ة عراقي ��ة تغني
الق�صيدة الف�صحى ،وبلغت الق�صائد
التي غنتها  60ق�صيدة ،وكان يدربها
على اللغة الف�صحى العالمة م�صطفى
جواد ،وا�س ��تطاعت عفيفة ان حتول
منزله ��ا اىل �ص ��الون ومنتدى ثقايف
وفن ��ي ،وم ��ن رواده ال�ش ��اعر الكبري
حممد مه ��دي اجلواه ��ري والدكتور
عل ��ي ال ��وردي واالدي ��ب عب ��د املجيد
لطف ��ي ،ووق ��ع يف حبه ��ا الكث�ي�ر من
ال�شخ�ص ��يات االدبي ��ة والفني ��ة ،كان
ابرزه ��م الكات ��ب عب ��د املجي ��د لطفي
والذي قام بت�أليف كتاب عنها بعنوان
"عفيفة" دون فيه م�شاعره جتاهها،
وكذلك وقع يف حبها ال�ش ��اعر ح�سني
مردان".
وا�ضافت ان "الراحلة عفيفة �شاركت
يف فيلمني �سينمائيني ،احدهما الفلم
امل�ص ��ري "القاه ��رة بغ ��داد" للمخرج
احم ��د بدرخ ��ان والفل ��م الث ��اين ه ��و
"ليل ��ى يف الع ��راق" و�ش ��ارك معه ��ا
الفن ��ان جعف ��ر ال�س ��عدي والفن ��ان
ابراهيم جالل ،و�ش ��كلت ثنائيا مهما
م ��ع الفن ��ان خزعل مه ��دي حيث كتب
وحلن لها اغنيات عديدة".
ونوهت اىل اهم اغانيها "جوز منهم،
حركت ال ��روح ،بعيون ��ك عتاب ،هلك
منعوك ،هوى اال�س ��مر ،جاين احللو
والعديد من االغاين االخرى".

�سيلينا غوميز تواجه
املتنمرين يف الإنرتنت

 عبد الكريم كا�صد
ال�ش ��اعر والمترج ��م� ،ص ��در له عن
من�ش ��ورات االتحاد الع ��ام للأدباء
والك ّت ��اب ف ��ي الع ��راق ،كتاب ��ه
النقدي "ره ��ان ال�س ��تينيات /نقد
البيان ال�ش ��عري" .الكتاب يتناول
تجربة جيل ال�س ��تينيات ال�شعري
في العراق والبيان ال�شعري الذي
�صدر �آنذاك.
 حمودي عذاب
رئي�س جمعية ر�سامي الكاريكاتير
ف ��ي الع ��راق ،اعل ��ن عن ا�س ��تعداد
الجمعي ��ة �إقامة معر�ض ت�ش ��كيلي
بعنوان "�آفة قاتلة".
وق ��ال عذاب� ،إنَّ "جمعية ر�س ��امي
الكاريكاتي ��ر ف ��ي الع ��راق� ،أقامت
معر�ض� � ًا تحت عنوان (المخدرات
�آفة تقتل الجميع) �ض ��من فعاليات
ملتق ��ى ر�ض ��ا عل ��وان الثقافي ،في
العا�ش ��رة م ��ن �ص ��باح ي ��وم ي ��وم
الجمع ��ة الثال ��ث ع�ش ��ر م ��ن �أي ��ار
الحالي" ،و�أ�ضاف� ،أن "المعر�ض
تن ��اول �أعم ��ا ًال ّ
تو�ض ��ح م�ض ��ا َّر
ُّ
وتحث عل ��ى االبتعاد
المخ ��درات

اال�ستاذ فالح اخلياط حتدث عن حياة
الفنان ��ة عفيف ��ة ا�س ��كندر واملواق ��ف
التي عا�ش ��تها خالل م�سريتها الفنية،
ب�ي�ن الغن ��اء والتمثي ��ل ،وم ��ن بينها
التعاون م ��ع الفنان فري ��د االطر�ش،
وفنانني �آخرين ،ف�ض�ل�ا عن تقدميها
�س ��بع اغني ��ات باللهج ��ة الكويتي ��ة،
والتي يحتفظ بها �شخ�صيا.
م ��ن جانبه حتدث ا�س ��تاذ املو�س ��يقى
حي ��در �ش ��اكر ع ��ن الفنان ��ة الراحل ��ة
عفيف ��ة ا�س ��كندر ،مبين ��ا ان هن ��اك
حمط ��ات مهمة يف حياته ��ا لو اخذنا
جان ��ب كونه ��ا فنان ��ة �ش ��املة ،بد�أت
بالرق� ��ص ومن ثم تعلمت املو�س ��يقى
ثم الغناء.
وا�ضاف ان "عفيفة ا�سكندر تعد اول
�س ��فرية للغن ��اء العراق ��ي ،ومتي ��زت
بكونها مثقفة يف زمن كان يف بغداد
ع�ش ��رات الفنان ��ات م ��ن جن�س ��يات

خمتلفة ا�ستطاعت ان تفر�ض نف�سها،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن كونه ��ا م ��ن الرعيل
الث ��اين" .وا�ش ��ار اىل ان "عفيف ��ة
غنت ب�ص ��وتها الق�ص ��يدة واملونلوج
واالغني ��ة البغدادي ��ة ،ومل تق�ت�رب
للمقام واملوال النها اختارت االلوان
الت ��ي حتبه ��ا وو�ض ��عت ب�ص ��مات ال
ميكن الي فنانة اعادتها".
ويرتبط ا�س ��م عفيفة �إ�سكندر اىل حد
كب�ي�ر باالغنية البغدادي ��ة التي ظلت
لعق ��ود يف الق ��رن الع�ش ��رين الل ��ون
املهيمن على الغناء العراقي.
ول ��دت عفيف ��ة �إ�س ��كندر يف مدين ��ة
املو�ص ��ل ع ��ام  1921م ��ن �أب عراقي
�أرمن ��ي و�أم يوناني ��ة ،وعا�ش ��ت يف
بغ ��داد ،وب ��د�أت الغن ��اء وه ��ي يف
اخلام�س ��ة ،و�أول حفالته ��ا كانت يف
مدين ��ة اربي ��ل يف �ش ��مايل الع ��راق
وعمرها مل يتجاوز ثمانية اعوام.

عنها ،بلغة وا�ضحة ومعبِّرة".

 عمر ال�سراي
ال�ش ��اعر والناط ��ق ب�س ��م اتح ��اد
االدب ��اء والكت ��اب ف ��ي الع ��راق،
ت�ست�ض ��يفه منظمة نخي ��ل عراقي
ف ��ي حف ��ل توقي ��ع مجموعت ��ه
ال�ش ��عرية "حلوي ��ات" ،الفعالي ��ة
تقدمه ��ا االعالمي ��ة ما�س القي�س ��ي
وتق ��ام ي ��وم الثالث ��اء الم�ص ��ادف
 2022/5/17ف ��ي مق ��ر المنظمة
ف ��ي الوزيرية ال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة
ع�صرا.

حاولت املمثلة واملغنية الأمريكية �سيلينا غوميز �إعطاء
در� ��س للمتنمري ��ن وحاولت ن�ش ��ر الأج ��واء الإيجابية
يف ف�ض ��اء الإنرتن ��ت ،بع ��د �أن اتهمها بع� ��ض املتابعني
بال�س ��خرية من العار�ض ��ة الأمريكية هايلي بيرب ،بعد
م�ش ��اركة �أحد مقاط ��ع الفيديو على ح�س ��اب تيك توك
اخلا�ص بها.
دح�ض ��ت �سيلينا غوميز ب�ش ��كل قاطع التكهنات ب�أن �أحد
مقاطع الفيديو الأخرية اخلا�ص ��ة بها على تيك توك كان
الغر�ض منه ال�سخرية والتنمر والتقليل من �ش�أن هايلي
بيرب ،و�أو�ض ��حت �س ��يلينا غوميز وجه ��ة نظرها بعد �أن
الح ��ظ املعجب ��ون �أنه ��ا �ش ��اركت مقطع فيدي ��و يعر�ض
روتني مكياجها بعد ف�ت�رة وجيزة من قيام هايلي بيرب
بال�ش ��يء نف�س ��ه ،وعلقت �س ��يلينا غومي ��ز على مقطع
الفيدي ��و اخلا� ��ص بها ،قائل ًة" :هذا هو �س ��بب �إمياين
ب�أهمية االهتمام بال�ص ��حة العقلية� ،أنا �آ�س ��فة حقا ،ال
توجد نية �سيئة".

الطقس

ترب ��ت عفيف ��ة ا�س ��كندر يف و�س ��ط
عائلي مثقف فنيا .فوالدتها ،وا�سمها
ماري ��كا دمي�ت�ري ،كانت تع ��زف على
�أربع �آالت مو�س ��يقية ،وعملت مغنية
يف اح ��د املاله ��ي الليلي ��ة البغدادية
التي انت�شرت يف العا�صمة العراقية
عق ��ب االحت�ل�ال الربيط ��اين للعراق
وظلت ن�شطة حتى عام .1940
تزوج ��ت عفيف ��ة ا�س ��كندر ،وه ��ي ما
زال ��ت يف الثانية ع�ش ��رة ،من عراقي
�أرمن ��ي ا�س ��مه �إ�س ��كندر ا�ص ��طفيان،
وهو مو�سيقي بلغ من العمر خم�سني
عام ��ا ،ومن ��ه �أخ ��ذت لقب ا�س ��كندر.
عملت مع فنانات ع�صرها ال�شهريات
مثل منرية الهوزوز وفخرية م�ش ��تت
و�ص ��ديقة املالي ��ة و�س ��ليمة م ��راد،
وغن ��ت املولونوغ باللغ ��ات الرتكية
والفرن�س ��ية والأملاني ��ة والإنكليزية،
وحل ��ن له ��ا ع ��دد م ��ن اب ��رز امللحنني

العراقي�ي�ن �أمث ��ال �أحم ��د اخللي ��ل
وخزعل مهدي ويا�س�ي�ن ال�ش ��يخلي،
وم ��ن ا�ش ��هر اغانيها مو�ش ��ح يا عاقد
احلاجبني ،و يا �سكري يا ع�سلي.
كم ��ا غنت بالبغدادي ��ة الدارجة اغنية
"اري ��د الل ��ه يب�ي�ن حوبت ��ي بيه ��م"،
و"قل ��ب ..قل ��ب" ،و"يامي ��ة انطيني
الدربني" ،و"هلك منعوك" ،واالغنية
اال�ش ��هر وهي "حرقت الروح" ،وبلغ
ر�ص ��ديها م ��ن االغ ��اين نح ��و1500
�أغنية.
�ش ��دت عفيفة الرح ��ال يف عام 1938
�إىل م�ص ��ر ،حي ��ث عمل ��ت م ��ع جنوم
الفن امل�صري �آنذاك ،من �أمثال بديعة
م�ص ��ابني وحتي ��ة كاري ��وكا وحممد
عبدالوهاب وفاتن حمامة.
و�ش ��اركت يف �أعم ��ال فنية عديدة يف
م�ص ��ر ،منه ��ا فيل ��م "يوم �س ��عيد" مع
حمم ��د عبدالوه ��اب وفات ��ن حمام ��ة

وفيل ��م "القاهرة-بغ ��داد" ال ��ذي
�أخرجه �أحمد بدرخ ��ان ،مع الفنانني
حق ��ي ال�ش ��بلي وابراهي ��م ج�ل�ال
وفخ ��ري الزبي ��دي ومديحة ي�س ��ري
وب�شارة واكيم وغريهم وفيلم "ليلى
يف الع ��راق" ،م ��ع الفنان�ي�ن جعف ��ر
ال�س ��عدي وحممد �س ��لمان ونورهان
وعبدالل ��ه الع ��زاوي .وعر�ض الفيلم
للم ��رة الأوىل يف �س ��ينما روك�س ��ي
يف القاه ��رة يف ع ��ام  .1949نال ��ت
عفيف ��ة ا�س ��كندر �ش ��هرة وا�س ��عة يف
العراق بع ��د عودتها �إليه من م�ص ��ر،
�إذ اعت�ب�رت املغنية الأوىل يف البالد.
ويف واح ��د م ��ن �آخ ��ر م�ش ��اويرها
الفني ��ة� ،ش ��اركت عفيفة ا�س ��كندر يف
م�سل�س ��ل "فاتن ��ة بغ ��داد" يف ع ��ام
 ،2011وكان ��ت يف ذل ��ك احلني تبلغ
الت�س ��عني من عمره ��ا .توفيت عفيفة
ا�س ��كندر يف بغ ��داد يف ال� �ـ  21م ��ن
ت�ش ��رين الأول � /أكتوبر  ،2012بعد
�ص ��راع مع مر�ض ال�سرطان .وكانت
م�ؤ�س�س ��ة املدى قد تولت رعايتها يف
�سنواتها االخرية.
حف ��ل االحتفاء مب�ؤية عفيفة ا�س ��كند
�ش ��هد تقدمي عدد من اغنياتها قدمتها
املطرب ��ة املت�ألقة اديب ��ة حيث ابدعت
بغن ��اء "جوز منه ��م ،حرك ��ت الروح
واغني ��ات اخ ��رى" ،تفاع ��ل معه ��ا
اجلمهور ،فيما �س ��اهم الفنان جمدي
ح�س�ي�ن بغن ��اء بع� ��ض االغ ��اين..
وتعد احتفالية عفيفة ا�س ��كندر اوىل
ن�ش ��اطات فعاليات "ج ��اي تاك" التي
يقيمه ��ا معه ��د غوت ��ه بالتع ��اون م ��ع
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة
والفن ��ون حي ��ث �س ��تاقم فعالي ��ات
منوعة ت�س ��لط ال�ض ��وء على جوانب
م ��ن الثقاف ��ة العراقي ��ة والثقاف ��ة
االملانية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

على باب ال�سفري
وقائد املعار�ضة

يف منت�صف ال�سبعينيات كتبت
الروائية والفيل�سوفة الأمريكية
�سوزان �سونتاغ بحث ًا عن ال�صورة
وعالقتها بالواقع ،وكانت ت�ؤكد
�أن ال�صورة وحدها القادرة على
ك�شف ما يخبئه الآخرون ..ال
�أريد �أن �أ�صدع ر�ؤو�سكم بالكتب
والفال�سفة ،ولكن ماذا �أفعل
يا�سادة ونحن نعي�ش واقع ًا
مليئ ًا بال�صور امل�ؤملة التي تذكرنا
مرة ومرتني وثالث ًا مبا يجري
حولنا من خراب وف�ساد �سيا�سي
وانتهازية .
قبل �أيام امتلأت مواقع التوا�صل
االجتماعي ب�صور ل�سا�سة
وم�س�ؤولني ورجال دين عراقيني
 ،وهم يقفون بانتظار �أن ي�صلهم
الدور ليقدموا التحية لل�سفري
الإيراين اجلديد ..وقبل �أن
يتهمني البع�ض ب�أنني جوكر
وعميل للإمربيالية� ،أ�ؤكد �أن
من م�صلحة العراق �أن تكون له
عالقات ود وتعاون مع كل دول
اجلوار بال ا�ستثناء ،ولكن يا�سادة
مل نقر�أ �أو ن�سمع من قبل �أن وفود ًا
�سيا�سية ذهبت باجتاه �سفارة بلد
من البلدان لت�سجل ح�ضورها �أمام
ال�سفري ..كان هذا امل�شهد يحدث
يف العراق امللكي عندما كانت
�ش�ؤون و�شجون العراق تدار من
قبل املندوب ال�سامي الربيطاين،
ويبدو ان البع�ض يحتاج دائما
الفى مندوب �سامي  .ال �أريد �أن
�أثقل عليكم باحلديث عن ال�صور
خ�صو�صا ونحن ن�شاهد �صورة
علي حامت ال�سليمان يجل�س يف
ا�ستوديو �إحدى الف�ضائيات مقدم ًا
نف�سه باعتباره رئي�س ًا الحتاد
املعار�ضة العراقية  .و�أمتنى �أن
ال يت�صور البع�ض �أنني �أ�سخر
من الرجل ،فب�إمكانكم م�شاهدة
العلم الذي ي�ضعه ال�شيخ وراءه،
و�سي�شاهد كيف �أن ال�شيخ ميتلك
روح ًا فنية فو�ضع جزء ًا من ن�صب
احلرية على علم احتاد املعار�ضة..
م�سكني جواد �سليم ،ظل يعزف
ملدينته عزف ًا منفرد ًا على الفن
وعلى احلياة .عا�ش يف قلب
بغداد و�أزقتها ،ت�سحره بفو�ضاها
ويومياتها و�سرعة تقلباتها من
حال �إىل حال ،ويف النهاية ال احد
يتذكره �إال يف ايام االحتجاجات
� ،ضاع متحفه وال احد يعرف اين
ولد ومات ا�شهر فنان عراقي ،
املهم ان نحافظ على بيت ح�سني
ال�شهر�ستاين لتعرف االجيال ان
يف هذا البيت عا�ش رجال ا�ستطاع
ان يبع الوهم ملاليني العراقيني
ومبليارات الدوالرات .
ومنذ وقت بعيد� ،صارت �صور
�سا�ستنا يتنقلون بني انقرة
وطهران يف حلقات من م�سل�سل
ال يريد ان ينتهي.ويف ظل
الفو�ضى التي يراد لها �أن تعم
وتنت�شر ،هناك من يدافع عن حق
تركيا يف ق�صف العراق ،وهناك
من يجد ان �صواريخ ايران
ت�سعى لبناء عراق �صاحب �سيادة .
يا�سادة العراقي يحتاج ليكون
�ساذج ًا متام ًا ورمبا فاقد ًا للذاكرة
لأق�صى درجة لي�صدق �أن حامت
ال�سليمان يريد ان ينقذ العراق ،
و�أن الذين يقفون على باب ال�سفري
االيراين ي�سعون لبناء عراق
مزدهر  ،.فالنا�س تدرك جيد ًا
�أن بع�ض ال�سيا�سيني �ساهموا
وي�ساهمون يف تقدمي العراق
على طبق من ف�ضة �إىل دول العامل
كافة.

زوجان هنديان يقا�ضيان ابنهما بتهمة عدم �إجناب حفيد
رفع زوجان هنديان دعوى ق�ض ��ائية
�ض ��د ابنهما حي ��ث يطالبانه وزوجته
�إم ��ا ب�إجناب حفي ��د يف غ�ض ��ون عام
�أو دف ��ع ما يقرب من � 650ألف دوالر،
وفق� � ًا ل�ص ��حيفة "الغاردي ��ان" ،يقول
�س ��اجنيف و�س ��ادهانا برا�س ��اد �إنهما
ا�ستنفدا مدخراتهما يف تعليم ابنهما
الطي ��ار ودف ��ع تكالي ��ف حف ��ل زفاف
فخم .الآن ،يريد الزوجان الث�أر.
قال الوالدان يف االلتما�س الذي مت
تقدمي ��ه �إىل حمكم ��ة يف هاريدوار
الأ�س ��بوع املا�ض ��ي" :ابن ��ي متزوج
منذ �ست �س ��نوات لكنهما مل يخططا
لإجن ��اب طف ��ل ..على الأق ��ل �إذا كان
لدين ��ا حفي ��د ميكنن ��ا ق�ض ��اء الوقت
معه ،ف�سي�صبح �أملنا حمتم ًال".
ذكرت �صحيفة "تاميز �أوف �إنديا" �أن
التعوي�ض الذي يطال ��ب به الزوجان

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأحد) �أن درجات احلرارة ترتفع ب�ش ��كل ملحوظ عن معدالتها ليوم �أم�س،
و�أن اجلو �سيكون م�شم�سا يف معظم مناطق البالد.

  50مليون روبية (� 646ألف دوالر) كم ��ا دف ��ع الوال ��دان � 65أل ��ف دوالر ي�ش ��مل تكلفة حفل زف ��اف يف فندق لتدري ��ب ابنهما كطي ��ار يف الوالياتخم�س جنوم ،و�س ��يارة فاخرة بقيمة املتح ��دة فق ��ط لك ��ي يع ��ود �إىل الهند
� 80أل ��ف دوالر ،ودف ��ع تكاليف �ش ��هر عاط�ل ً�ا ع ��ن العم ��ل ،ح�س ��بما ذك ��رت
الع�سل للزوجني يف اخلارج.
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