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 خا�س/ املدى

ي�ستعد جمل�س النواب لعقد جل�سة ا�ست�سافة 
وزي���ر املالية عل���ي ع���الوي لال�ستف�سار عن 
مو�سوع القرو�س اخلارجي���ة، ورفع �سعر 
ال���دولر ف�س���ال ع���ن ق�سي���ة ال�ستقطاع من 

رواتب املوظفني.
ويق���ول ن���واب ان جل�س���ة ال�ست�ساف���ة ق���د 
اقال���ة  ث���م  وم���ن  ا�ستج���واب  اىل  تتح���ول 

خالط���ي،  ح�س���ن  النائ���ب  وق���ال  الوزي���ر. 
ع�س���و حتال���ف عراقي���ون، يف حدي���ث اإىل 
"ال�سع���ي ل�ستج���واب وزي���ر  )امل���دى(، اإن 
املالي���ة لي����س باجلدي���د، وقد ح�س���ل الطلب 
عن مو�سوع���ي القرو����س اخلارجية ورفع 
�سعر �سرف الدولر". واأ�ساف خالطي، اأن 
"اأمرًا جديدًا قد ح�سل خالل الأيام املا�سية، 
وهو الكتاب املتعلق بفر�س �سريبة الدخل، 
التي مت ال�ستناد فيها اإىل مادة يف املوازنة 

ب�سكل غري �سحيح". ولفت، اإىل اأن "رواتب 
املوظف���ني ينبغي عدم التق���رب منها، ولدينا 
اإرب���اك �س���ابق قد ح�س���ل العام املا�س���ي يف 
تاأخري ت�س���ديدها وقد لحظن���ا اأثر ذلك على 

القت�ساد العام".
و�سدد خالطي، على اأن "القت�ساد العراقي 
قوي وميكن ل���ه من خالل تعظيم املوارد اأن 
يوفر الرواتب ب�س���كل كام���ل، وعدم التذرع 
وي���رى ع�س���و حتال���ف  املالي���ة".  بالأزم���ة 

عراقي���ون، اأن "الع���راق يحت���اج اإىل تدبري 
يتمت���ع  ال���ذي  اقت�س���اده  اإدارة  عملي���ة  يف 

باإمكانيات هائلة واأهمها النفط".
وم�س���ى خالط���ي، اإىل اأن "الأزم���ة احلالية 
اأو �س���عف  لي�س���ت حقيق���ة نتيج���ة انهي���ار 
النظام القت�س���ادي، اإمنا نا�س���ئة عن �س���وء 
تدب���ري، وم���ن املمك���ن اإدارة املوارد ب�س���كل 

اأف�سل".
 التفا�صيل �س3 
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رواتب املوظفني..  بني ال�صرائب  
وتراجع قيمة العملة الدينار 

 بغداد/ متيم احل�صن

اك���ر م���ن 90 ملي���ار دين���ار خ�س���ارة العراق ب�س���بب 
ا�س���رار الق�س���ف الخ���ري عل���ى قاع���دة بل���د اجلوية، 

جنوبي �سالح الدين.
ومنذ بداية العام احلايل �سقط اكر من 10 �سواريخ 
"كاتيو�س���ا" على القاعدة، رغم تاأكيد احلكومة خلو 

املع�سكر من القوات المريكية.
واأكدت القيادة الع�سكرية م�ساء الحد، ق�سف القاعدة 
بعدة �س���واريخ، فيما ا�س���تخدمت عبارة "اخلارجني 

عن القانون" يف و�سف اجلهات الفاعلة.
وكان نح���و 200 قذيف���ة "كاتيو�س���ا" ق���د ا�س���تهدفت 
مع�س���كرات وبعث���ات دبلوما�س���ية ومط���ار بغداد يف 
العام���ني الخريين. وحتى الن مل تك�س���ف احلكومة 
ع���ن هوية املهاجم���ني، بينما الخريين ي�س���تخدمون 

ا�سماء مموهة ويطرحون اأنف�سهم "كمقاومة".
مرحلت���ني  م���ن  خط���ة  باملقاب���ل  الربمل���ان  ويط���رح   
حل�س���ر اجلماعات املنف���ذة لتلك الهجمات: �سيا�س���ية 
وع�سكرية. وبح�سب امل�سادر ان الهجوم الخري الذي 
نفذ ب�5 �س���واريخ، قد ا�س���اب اح���دى طائرات ال�)اف 
16(، ويقدر �س���عر الواحدة ب�64 مليون دولر )نحو 
95 مليار دينار(. ومنذ �س���باط املا�سي، متت مهاجمة 
القاعدة ب�13 �س���اروخا، اغلبها �س���قطت على ال�سياج 
اخلارج���ي او يف حمي���ط املع�س���كر، بينم���ا تو�س���ف 
طائرات ال����"اف 16" التي بداخ���ل القاعدة بانها اهم 
�س���الح �س���راتيجي للع���راق. وقال���ت خلي���ة العالم 
المني يف بيان م�ساء الحد، اإنه "يف جرمية جديدة 
يقدم عليها اخلارجون عن القانون اليوم با�س���تهداف 
قاعدة بلد اجلوية بوا�سطة خم�سة �سواريخ انطلقت 
من منطقة )دوجمة( التابعة لق�س���اء اخلال�س ما اأدى 
اىل اإ�سابة اثنني من منت�س���بي فوج حرا�سة وحماية 

القاعدة".
 التفا�صيل �س3 

ف�صائل تورط قرية اآمنة في �صمالي ديالى قاتلت القاعدة وداع�س

الق�صف الأخير لقاعدة بلد طال مقاتلة
F-16  وكلف الدولة 90 مليار دينار 

م���ع���دلت ال��ف��ق��ر ف�����ي ال���ع���راق ت��ق��ف��ز درج���ت���ن ف�����ي اأق����ل م���ن �صهر 
و�صلت اإىل 27 % وفق الإح�صاءات الر�صمية

حممد حمدي يكتب: 
خليجي الب�صرة واقع حال

 علي مهدي يكتب:
 قرار اإلغاء انتخاب 

العراقيين في الخارج
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 بغداد/ ح�صني حامت

ارتفع���ت موؤ�س���رات الفق���ر يف الع���راق بواق���ع 
درجتني يف اقل من �سهر، فيما يوؤكد خمت�سون 
"غام����س  يف ال�س���اأن القت�س���ادي ان الو�س���ع 
ج���دا". ويق���ول املخت�س بال�س���اأن القت�س���ادي 
اإن  ل�)امل���دى(  حدي���ث  يف  املر�س���ومي  نبي���ل 
"ارقام وزارة التخطيط غري طبيعية يف اغلب 
الحي���ان"، م�س���تدركا بالقول "ل���و اأخذنا فرة 
ما قبل رفع �س���عر �س���رف الدولر، ف���اأن ارتفاع 
ال�س���عار ل يق���ل ع���ن 20% يف ال�س���وق املحلية 

وهذا انعك�س �سلبيا على ات�ساع دائرة الفقر".

واعلنت وزارة التخطيط، ام�س الثنني، ارتفاع 
موؤ�سرات الفقر يف البالد اإىل ما بني 26 اإىل 27 
باملئة، بعد قرار رفع �س���عر �س���رف الدولر اإىل 
1450 دينارًا، م�س���رية اىل اأن موؤ�س���ر الت�سخم 

ارتفع بن�سبة 4.9 اىل 5 باملئة.
وكان���ت وزارة التخطي���ط  قد اأعلن���ت، يف اآذار 
املا�سي، ان ن�سبة الفقر يف العراق ارتفعت اإىل 
25%. وع���زت وزارة التخطي���ط، �س���بب ارتفاع 
ن�س���بة الفق���ر اىل الغ���الق ال�س���حي املتبع منذ 

2020 وتراجع ال�سادرات النفطية.
واأو�س���ح املتحدث با�س���م الوزارة عب���د الزهرة 
الهن���داوي يف ت�س���ريح ل�)امل���دى( حينه���ا اأن���ه 

التخطي���ط  وزارة  اجرته���ا  درا�س���ة  "وف���ق 
ومبتابع���ة من البن���ك ال���دويل يف 2020 بلغت 
ن�سبة الفقر 25%"، م�س���تدركا "لكن ن�سبة الفقر 
كانت ق���د بلغت 31% يف بداي���ة جائحة كورونا 
وفر�س حظر التجوال الول )اآذار 2020( وما 
رافق���ه من تداعيات من انخفا�س ا�س���عار النفط 
وانكما�س اقت�س���ادي واغالق املراكز التجارية 
والأ�س���واق، اإل ان الن�س���بة ا�س���تقرت عند %25 
بعد رفع قيود احلظ���ر وتخفيف الجراءات يف 

الن�سف الثاين من العام املا�سي".
اأن  القت�س���ادي،  بال�س���اأن  املخت����س  وي�س���يف 
التي  العينة  الفقر ازدادت ح�سب درجة  "ن�سبة 

تتخذه���ا وزارة التخطيط"، مبين���ا اأن "ارتفاع 
موؤ�س���ر الفق���ر اىل 26-27% رق���م كبري جدا يف 
بل���د يعترب ثالث اك���رب دولة م�س���درة للنفط يف 
العامل". وي�سري املر�سومي اىل اأن "دائرة الفقر 
يف ات�س���اع م�س���تمر ل �س���يما بغياب الجراءات 
احلكومية يف حماية الطبقات الفقرية و�سعف 
ق���درة احلكوم���ة يف التاأث���ري عل���ى املعرو����س 
ال�س���لعي"، مبين���ا ان���ه "ل يوج���د دور حكومي 
يف تعزي���ز مف���ردات البطاق���ة التمويني���ة ودعم 

للجمعيات التعاونية ال�ستهالكية".
وم�س���ى املر�س���ومي بالق���ول، اإن "البل���د يعاين 
من الركود الت�س���خمي، واملواطن خ�س���ر جزءا 

من قوته ال�س���رائية بفعل رفع �س���عر ال�سرف"، 
م�س���ريا اىل اأن "الو�س���ع القت�س���ادي غام����س 
جدا". ويرى املخت�س بال�س���اأن القت�سادي انه 
"م���ن املفر����س ان يجري حت�س���ن يف الدارة 
القت�س���ادية اإذ ان الو�س���ع املايل احلكومي يف 
حت�سن كبري بفعل ارتفاع ا�سعار النفط والفارق 
بينه���ا مبا يقارب 20 دولرا عن ال�س���عر املخمن 
يف املوازن���ة". ويوؤكد امل�س���هداين اأن "طبيعية 
الدارة القت�س���ادية وع���دم قدرته���ا على �س���خ 
الموال يف �سريان القت�ساد العراقي هو الذي 

ذهب بالو�سع القت�سادي اىل هذه الزمات".
ب���دوره، يق���ول املخت�س بال�س���اأن القت�س���ادي 

عبد الرحمن امل�س���هداين يف حديث ل�)املدى( اإن 
بالو�سع احلايل  الت�سخم، مقارنة  "موؤ�س���رات 
غري دقيقة، كونها تقا�س على �س���نوات �سابقة"، 
لفتا اىل انه "من املفر�س ان يقا�س الت�س���خم 
يف نهاي���ة العام املا�س���ي او بداية العام احلايل 

او على �سوء اقرار املوازنة".
وزارة  "اح�س���اءات  اأن  امل�س���هداين  وي�س���يف 
التخطي���ط يف م���ا يخ�س ن�س���ب الفق���ر جميعها 
غري ر�س���مية"، م�س���ريا اىل اأن "ن�سبة الفقر بعد 
ارتفاع �س���عر �س���رف ال���دولر اعل���ى بكثري من 
التي اعلنتها وزارة التخطيط، اإذ انها ت�سل اىل 

اكر من %35".

 بغداد/ فرا�س عدنان

ا�ستبعدت اللجنة القانونية النيابية، 
اأم�����س الثن����ني، اإج����راء النتخابات 
الربملاني����ة واملحلي����ة يف اآن واح����د، 
ت�س����ريعية  لأ�س����باب  ذل����ك  وع����زت 

و�سيا�سية ومالية.
و�س����فت  �س����لة  ذي  �س����ياق  يف 
املحافظ����ات  جمال�����س  اإلغ����اء  ق����رار 
ب�"الهفوة"، وحتدثت عن ارتفاع يف 
معدل ف�س����اد الإدارات املحلية نتيجة 

غياب عن�سر الرقابة.
وق����ال ع�س����و اللجنة النائب �س����ائب 
)امل����دى(،  اإىل  حدي����ث  يف  خ����در 

جمال�����س  انتخاب����ات  "قان����ون  اإن 
املحافظ����ات رق����م 12 ل�س����نة 2018، 
ال����دورة  بداي����ة  يف  اإن�س����اجه  مت 
ث����م  وم����ن  احلالي����ة،  النتخابي����ة 
الت�س����ويت عليه". واأ�ساف خدر، اأن 
"القانون النافذ اعتمد اآلية انتخابية 
وتق�سيم لالأ�س����وات والدوائر خالفًا 
ملا ذهب اإليه قانون انتخابات جمل�س 

النواب احلايل". 
ب����ني  "التعار�����س  اأن  اإىل  واأ�س����ار، 
ال�س����عوبة  م����ن  يجع����ل  القانون����ني، 
اإجراء النتخاب����ات العامة واملحلية 
يف اآن واح����د كم����ا يت����م الروي����ج له 
يف و�س����ائل الإعالم؛ لأ�س����باب مالية 

وقانونية و�سيا�سية".
وك�س����ف خدر، ع����ن "وج����ود مقرح 
النتخاب����ات  قان����ون  عل����ى  تعدي����ل 
املحلي����ة مقدم من قب����ل جلنة الأقاليم 
واملحافظ����ات، وق����د مت اإر�س����اله اإىل 
ب�س����كل  نناق�س����ه  مل  ولك����ن  جلنتن����ا 

ر�سمي لغاية الآن".
ويق����ّر خ����در، ب����اأن "جمل�����س النواب 
جمال�����س  باإلغ����اء  هف����وة  ارتك����ب 
الإج����راء  ه����ذا  واأدى  املحافظ����ات، 
اإىل ارتفاع ن�س����بة الف�س����اد؛ لختالل 
الإدارات  يف  الرقاب����ة  عن�س����ر 

املحلية".
 التفا�صيل �س4 

اأبرزها التوجه نحو ال�صتقطاع من رواتب املوظفني

و�صفت اإلغاء جمال�س املحافظات بـ "الهفوة"

القانونية النيابية ت�صتبعد دمج النتخابات 
الربملانية واملحلية: الأ�صباب املالية والفنية متنع

فطور جماعي يف مدينة الكاظمية ... عد�سة: حممود روؤوف 

 بغداد/ حممد �صباح

مل تتب���ق �س���وى اأ�س���هر مع���دودة عل���ى دخول ال�س���ركات 
ال�س���تثمارية الأمريكي���ة وال�س���عودية والإماراتي���ة اىل 
الأرا�س���ي العراقي���ة للعم���ل عل���ى ا�ست�س���الح اأك���ر م���ن 

مليوين دومن يف ال�س���حراء الغربي���ة املمتدة من النجف 
وكرب���الء م���رورا ببادي���ة ال�س���ماوة وانته���اًء مبحافظ���ة 
النبار. ور�س���دت كل من ال�س���عودية والإمارات اأكر من 
�س���تة مليارات دولر لال�س���تثمار يف الأرا�س���ي العراقية 
وتعزي���ز العالق���ات القت�س���ادية وخل���ق فر����س جدي���دة 
اأن  يتوق���ع  م���ن  هن���اك  باملقاب���ل،  وال�س���راكة.  للتع���اون 
اأو يعيق كل هذه امل�ساعي. "ال�سالح املنفلت" قد يعرقل 
ويق���ول رحي���م العب���ودي، ع�س���و الهيئ���ة العام���ة لتي���ار 
احلكم���ة يف ت�س���ريح ل�)امل���دى( ان "حكوم���ة م�س���طفى 
الكاظم���ي �س���تدخل ال�س���ركات ال�س���تثمارية ال�س���عودية 
والأمريكي���ة والإماراتي���ة اإىل الأرا�س���ي العراقي���ة خالل 
الأ�سهر القليلة املقبلة"، مبينا اأن "التفاهمات بني العراق 
والولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة وال�س���عودية والإمارات 
بات���ت وا�س���حة من خ���الل املبال���غ التي ر�س���دت من قبل 
بع�س من دول اخلليج".  يف اإطار جولته اخلليجية التي 
جرت بداية ال�سهر احلايل اتفق رئي�س الوزراء م�سطفى 
الكاظمي مع اجلانبني ال�س���عودي والإماراتي على تنفيذ 
عدد من امل�س���اريع ال�ستثمارية يف العراق بقيمة تتجاوز 
�س���تة ملي���ارات دولر.  ويتابع اأن "ال�س���عودية �س���يكون 
ا�س���تثمارها م���ن بادي���ة ال�س���ماوة اإىل حمافظ���ة النب���ار 

مب�ساحة تقدر مبليون دومن".  
 التفا�صيل �س2 

ال�صالح المنفلت قد يعيق العمل الذي ي�صمل تطوير ال�صناعة

جمل�س النواب ي�صتعد ل�صت�صافة وزير املالية للإجابة على 3 ق�صايا 

�صركات اأمريكية و�صعودية واإماراتية 
تفتح باب ال�صتثمار يف العراق

 ترجمة/ املدى

ن�س���ر معه���د وا�س���نطن حتلي���ال عم���ا و�س���فها ب�"العالق���ة 
املتوت���رة" ب���ني الف�س���ائل العراقية والقان���ون، جميبا على 
م���ا اإذا كانت "الأعم���ال الإجرامية" التي تق���وم بها جتعلها 
خارج���ة ع���ن القان���ون اأم ل. وق���ال التحلي���ل البحثي الذي 
كتب���ه ثالث���ة من خ���رباء املعه���د: "لي�س م���ن امل�س���تغرب اأن 
ترتك���ب الف�س���ائل العراقي���ة التي تطلق على نف�س���ها ا�س���م 

)املقاومة الإ�س���المية( خمالفات قانونية".  واأ�ساف "غالبا 
ما ت�س���تهدف هذه الف�س���ائل املدعومة من اإيران ال�سحفيني 
واملتظاهري���ن يف الع���راق وتقتلهم، واأ�س���بحت ال�س���جون 
"ال�سرية" التي تديرها هذه اجلماعات م�سدر قلق للن�سطاء 

وجماعات حقوق الإن�سان والأمم املتحدة". 
ورغ���م ذلك تك���ره ه���ذه اجلماع���ات اأن ُينظر اإليه���ا من قبل 
ال�س���كان الذين يهتمون ب�س���يادة القان���ون باعتبارها تقوم 
باأعم���ال اإجرامي���ة، لذل���ك حول���ت ه���ذه اجلماع���ات القطاع 

ملعه���د  وفق���ا  معرك���ة،  �س���احة  اإىل  الع���راق  يف  القان���وين 
وا�سنطن.

وبح�س���ب معهد وا�سنطن، فقد انخرطت الف�سائل يف حملة 
مت فيها ا�س���تخدام قذائف و�سواريخ، ا�س���تمرت ل�سنوات، 
وا�ستهدفت قوات التحالف بقيادة الوليات املتحدة العاملة 
يف الع���راق بدع���وة من احلكوم���ة العراقية، مما اأ�س���فر عن 
مقتل واإ�سابة جنود من قوات التحالف ومدنيني حمليني. 
 التفا�صيل �س4 

معهد وا�صنطن يو�صي بدعم احلكومة العراقية يف مواجهة "ف�صائل املقاومة"

ر�صدي 
العامل �صاعر 

احرتام الذات 
والرومان�صية 

والق�صيدة 
املكّثفة-الوم�صة
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ل���م تتب���ق �س���وى اأ�سه���ر مع���دودة عل���ى 
دخول ال�س���ركات اال�ستثمارية االأميركية 
وال�سعودي���ة واالإماراتية ال���ى االأرا�سي 
العراقي���ة للعم���ل عل���ى ا�ست�س���الح اأكث���ر 
من مليوني دونم ف���ي ال�سحراء الغربية 
الممت���دة م���ن النج���ف وكرب���الء م���رورا 
بمحافظ���ة  وانته���اًء  ال�سم���اوة  ببادي���ة 

االنبار.
ور�سدت كل م���ن ال�سعودي���ة واالإمارات 
اأكثر من �ستة ملي���ارات دوالر لال�ستثمار 
ف���ي االأرا�سي العراقية وتعزيز العالقات 
االقت�سادية وخلق فر�س جديدة للتعاون 

وال�سراكة.
بالمقاب���ل, هناك من يتوق���ع اأن "ال�سالح 
المنفل���ت" ق���د يعرق���ل اأو يعي���ق كل هذه 

الم�ساعي.
ويق���ول رحي���م العب���ودي, ع�س���و الهيئة 
ت�سري���ح  ف���ي  الحكم���ة  لتي���ار  العام���ة 
م�سطف���ى  "حكوم���ة  ان  ل�)الم���دى( 
الكاظمي �ستدخل ال�سركات اال�ستثمارية 
ال�سعودي���ة واالأميركي���ة واالإماراتية اإلى 
االأرا�سي العراقية خ���الل االأ�سهر القليلة 
بي���ن  "التفاهم���ات  اأن  مبين���ا  المقبل���ة", 
الع���راق والوالي���ات المتح���دة االأميركية 
وال�سعودي���ة واالإم���ارات بات���ت وا�سحة 
م���ن خ���الل المبالغ التي ر�س���دت من قبل 

بع�س من دول الخليج".
الت���ي  الخليجي���ة  جولت���ه  اإط���ار  وف���ي 
ج���رت بداية ال�سهر الحال���ي اتفق رئي�س 
الوزراء م�سطفى الكاظمي مع الجانبين 
ال�سعودي واالإماراتي على تنفيذ عدد من 
الم�ساريع اال�ستثمارية في العراق بقيمة 

تتجاوز �ستة مليارات دوالر. 
وي�سيف العبودي اأن "ال�سعودية اأعلنت 
ع���ن ا�ستثماره���ا لثالث���ة ملي���ارات دوالر 
ف���ي الع���راق, اإذ �ستوظ���ف ه���ذه االأموال 
بطريقة م�سترك���ة بين الدولتي���ن", الفتا 
اإل���ى اأن "اغل���ب الم�ساري���ع اال�ستثمارية 
ال�سعودي���ة  لل�س���ركات  �ستح���ال  الت���ي 

واالإماراتية �ستكون زراعية".
�سيك���ون  "ال�سعودي���ة  اأن  ويتاب���ع 

اإل���ى  ال�سم���اوة  بادي���ة  م���ن  ا�ستثماره���ا 
محافظ���ة االنبار بم�ساحة تق���در بمليون 
ه���ذه  "ا�ستثم���ار  اأن  م�سيف���ا  دون���م", 
الم�ساحات الكبيرة في ال�سحراء �سيعمل 
عل���ى توظي���ف ع���دد كبي���ر م���ن االأي���ادي 

العاملة في العراق".  
ال�س���ركات  بي���ن  المناف�س���ة  وا�ست���دت 
واالإماراتي���ة  واالإيراني���ة  ال�سعودي���ة 
عر�س���ت  بعدم���ا  والتركي���ة  والكويتي���ة 
حكومة م�سطفى الكاظمي اأكث�ر من ثالثة 

ماليين دونما لال�ستثمار.
ويو�س���ح العب���ودي اأن "هن���اك م�ساريع 
�سعودي���ة موج���ودة حالي���ا  ا�ستثماري���ة 
ف���ي عان���ة والقائ���م", م�سيف���ا ان "هناك 
لل�سناع���ات  �ستك���ون  ا�ستثم���ارات 
التحويلية تتمثل في ال�سناعة والزراعة 
وم�ساريع متعددة ومتنوعة �ستبا�سر بها 

ال�سركات ال�سعودية قريبا".   
اال�ستثماري���ة  ال�س���ركات  وعر�س���ت 
ال�سعودية المتخ�س�سة بتربية الموا�سي 

واالأبق���ار عل���ى الحكوم���ة العراقية فكرة 
ا�ستثم���ار )4( ماليين دونم في ال�سحراء 
الغربي���ة الواقع���ة بي���ن محافظ���ة االنبار 
والنج���ف  كرب���الء  بمدينت���ي  وم���رورا 
و�س���وال اإلى بادية ال�سم���اوة, بعقد يمتد 
اإل���ى اأكث���ر م���ن خم�سي���ن �سن���ة لزراع���ة 

المحا�سيل الزراعية وتربية االأبقار.
اال�ستثم���ارات  �سم���ن  "م���ن  اأن  ويبي���ن 
االإماراتي���ة  ال�س���ركات  �ستنفذه���ا  الت���ي 
وال�سعودي���ة انت���اج بع����س ال�سناع���ات 

الداخلي���ة ف���ي الع���راق, حي���ث �ستك���ون 
م�سان���ع م�سترك���ة بي���ن الع���راق وهذين 
اأه���م  بي���ن  "م���ن  اأن  البلدي���ن", م�سيف���ا 
الم�ساري���ع اال�ستثماري���ة ه���و االهتم���ام 
م���ن  الكهربائي���ة  الطاق���ة  بم�ساري���ع 
المتح���دة  والوالي���ات  ال�سعودي���ة  قب���ل 

االأميركية".
لتي���ار  العام���ة  الهيئ���ة  ع�س���و  وي�سي���ر 
الحكم���ة ال���ى اأن "المبالغ الت���ي ر�سدتها 
لتعزي���ز  ه���ي  واالإم���ارات  ال�سعودي���ة 

لل�س���وق  واإنعا����س  العراق���ي  االقت�س���اد 
العراقي���ة من خالل بناء مجمعات �سكنية 
وم�سانع وم�ساريع متو�سطة", مو�سحا 
اأن "اال�ستثم���ار الخليج���ي ف���ي الع���راق 
�سي�سي���ر بم�ساري���ن االأول ق�سي���ر االأمد, 
والثان���ي طوي���ل االأم���د". وتاأت���ي ه���ذه 
الم�ساري���ع اال�ستثمارية �سم���ن مقررات 
بي���ن  الم�ست���رك  التن�سيق���ي  المجل����س 
الع���راق وال�سعودي���ة, ال���ذي ت�س���كل في 
�سه���ر تموز من العام 2017, ويهدف اإلى 

تطوي���ر وتاأهي���ل الث���روات الطبيعية في 
القط���اع الزراعي في ال�سح���راء الغربية 
وا�ست�س���الح االأرا�س���ي الزراعية لتربية 

االأبقار والما�سية والدواجن.
"االإم���ارات  اأن  ال���ى  العب���ودي  وي�سي���ر 
تري���د ا�ست�سالح ال�سح���راء الواقعة بين 
محافظت���ي كربالء والنج���ف والتي تقدر 
بحوال���ي )500( األف دون���م", م�سيفا اأن 
االإماراتية  لل�س���ركات  اال�ستثمار  "�سقف 
ي�سل الى نحو خم�س �سنوات وقد يمتدد 

اإلى ع�سر �سنوات جديدة".
من جهت���ه, يو�س���ح الخبي���ر االقت�سادي 
عبد الرحمن الم�سهداني اأن "المبالغ التي 
ر�سدته���ا ال�سعودية واالإم���ارات �ستكون 
ف���ي  ا�ستثماري���ة   لم�ساري���ع  مخ�س�س���ة 
الع���راق خا�سة لل�سعودي���ة واالإمارات", 
موؤك���دا على اأن "هذه االأم���وال لن تعطى 
للحكومة لبناء م�ساريع حكومية وغيرها 

بل �ستكون ا�ستثمارية ح�سرا".
ويرى الم�سهداني في ت�سريح ل�)المدى( 
اأن "مبل���غ �ستة مليارات دوالر مبلغ كبير 
ق���د ي�سكل 6% م���ن حجم موازن���ة العراق 
ال�سنوي���ة, وبالتالي ه���ذه االأموال قادرة 
عل���ى خلق فر����س عمل كبي���رة ومجاالت 

واأن�سطة اقت�سادية مختلفة ومتعددة".
ويبين اأن "اأي م�س���روع يقام يحتاج اإلى 
م�ساري���ع اأخ���رى لتكمل���ة ه���ذا الم�سروع 
مث���ل زراع���ة االأع���الف التي تحت���اج اإلى 
قطاع���ات اأخرى تكون موؤازرة له كتفعيل 
م���ن  وكثي���ر  والخدم���ات  النق���ل  قط���اع 
االأعم���ال, وبالتال���ي �سيخلق لن���ا العديد 
م���ن الفر����س". ويعتق���د اأن "ال�س���ركات 
الخليجية �ست�ستخ���دم التقنيات الحديثة 
ف���ي تنفيذه���ا للم�ساري���ع الزراعية وهذا 
�سينعك����س ب�س���كل ايجابي عل���ى تطوير 
العم���ل  والعاملي���ن, وكذل���ك �سيزي���د من 
االإنت���اج", مبين���ا اأن "اختي���ار االأرا�سي 
كونه���ا  ياأت���ي  لال�ستثم���ار  ال�سحراوي���ة 
قريبة على ال�سعودية التي ال يكلف نقلها 

اأمواال كبيرة".
ويلف���ت اإلى اأن "وج���ود ال�سالح المنفلت 
ق���د يعي���ق كل هذه الجه���ود الرامي���ة اإلى 
دخول ال�سركات الخليجية لال�ستثمار". 

ال�سالح المنفلت قد 
يعيق العمل الذي ي�سمل 
تط�ير ال�سناعة 

�سركات اأمريكية و�سعودية واإماراتية تفتح باب 
اال�ستثمار فـي العراق 

ارا�ض زراعية عراقية

 ترجمة/ حامد اأحمد

�سبيه���ة  "الطائفي���ة  الكاظم���ي  وق���ال 
بال�سهيوني���ة. لي����س هناك خ���الف بينهما. 
كالهم���ا يبن���ي قيم���ه عل���ى الطائفي���ة وبث 

الخالف".
ت�سعيد الكاظم���ي لنبرت���ه ال�سيا�سية حول 
اهمي���ة الدول���ة المدني���ة, فيما يب���دو وكاأنه 
دول  م���ن  دعم���ا  تلقي���ه  احتمالي���ة  يعك����س 
عربية, �ست�سعه في طريق ت�سادم مع قوى 
االح���زاب اال�سالمي���ة التي حكم���ت العراق 

منذ عام 2003.
م���ن بي���ن تل���ك االح���زاب باالأخ����س ح���زب 
الدع���وة الذي ي�سعى االن الب���رام تحالفات 
جدي���دة م���ع ال�سدريي���ن. يب���دو ان ح���زب 
الدع���وة يتح���رك على المب���داأ ال���ذي ا�س�سه 
زعيم���ه الحال���ي ورئي�س ال���وزراء اال�سبق 
ن���وري المالك���ي, والذي بموجب���ه اليوجد 

هناك حكم في العراق خاٍل من ال�سيعة.
محل���ل عراق���ي ق���ال لموق���ع اراب ويكل���ي 
االخب���اري من دون ان يقب���ل باالف�ساح عن 
ا�سم���ه: "الكاظم���ي يتج���اوب م���ع ف�سائ���ل 
الخا�س���ة.  بلغته���م  اي���ران  وم���ع  م�سلح���ة 
للوالي���ات  خا�س���ع  بان���ه  يتهم���وه  فه���م 
المتح���دة وال�سعودي���ة وا�سرائي���ل, وان���ه 
يجيبه���م بنف����س النب���رة بو�س���ف الطائفية 

كال�سهيونية".
الكاظم���ي ي�ستمد دعمه من قوى معتدلة في 
الع���راق ويتلق���ى دعما وا�سحا م���ن رئي�س 
الجمهوري���ة بره���م �سالح, ولك���ن مراقبين 
يقولون ان الوقت يم���ر �سريعا امام رئي�س 
االنتخاب���ات  موع���د  قب���ل  الع���راق  وزراء 

المقررة في الخريف القادم.

الكاظم���ي يح���اول ا�سترجاع هيب���ة الدولة 
و�سيطرته���ا عل���ى م���وارد الب���الد المالي���ة, 
ولكنه على خالف م���ع مبداأ "منح ال�سلطة" 
والتي تعني من الناحية العملية تح�سي�س 
الر�سمي���ة  الدول���ة ومنا�سبه���ا  موؤ�س�س���ات 
طائفي���ة  لمحا�س�س���ات  وفق���ا  وموارده���ا 

وحزبية.
ع�س���و برلم���ان عراق���ي رف����س الك�سف عن 
ا�سم���ه, ق���ال ان "الكاظم���ي ل���م يتب���ن كالم 
معار�ست���ه للطائفي���ة م���ن ف���راغ. ان���ه يعلم 
جي���دا ان هذا الخطاب يج���د تجاوبا عميقا 
بين التوجه���ات ال�سعبية الت���ي كانت وراء 
االحتجاج���ات التي اندلعت في عام 2019. 
هذه االحتجاج���ات قد ت�ستعي���د زخمها في 
ال�س���ارع اي لحظة عل���ى اعتب���ار االو�ساع 
االقت�سادي���ة المتدهورة الت���ي لم توجد لها 

حلول".
المحا�س�س���ة  نظ���ام  ان  م���ن  الرغ���م  عل���ى 

ما ي���زال معم���وال ب���ه بو�سوح ف���ي توزيع 
منا�س���ب وزاري���ة بين ق���وى �سيا�سية, فان 
�سيا�س���ي  م�س���روع  الرئي����س الي  التهدي���د 
يرع���اه الكاظمي ق���د يكمن ف���ي مع�سكرين. 
الح�س���د  ف���ي  الف�سائ���ل  ق���وى  ه���و  االول 
ال�سعبي التي تهيمن على الم�سهد ال�سيا�سي 
واالمني وتتحدى �سلطة الدولة, المع�سكر 
الثاني ه���و الخط الثاني م���ا وراء الوزراء 
لم�سوؤول���ي الخدمة المدني���ة, حيث ي�سيطر 
فيه ممثلو االحزاب على دوائر حكومية في 

بغداد وادارات محلية في المحافظات.
م���ن غي���ر الوا�س���ح اأي���ة �سيغ���ة �سياأخذها 
الكاظم���ي بنظر االعتبار كج���زء من حملته 
لدخ���ول مي���دان التحال���ف ال�سيا�س���ي ف���ي 
االنتخاب���ات القادم���ة. ولكن���ه بالتاأكي���د لن 
يلج���ا ال���ى تك���رار تجرب���ة رئي�س ال���وزراء 
ال�سابق حيدر العبادي, الذي ك�سب الحرب 
�سد داع����س ولكنه خ�سر نف���وذه ال�سيا�سي 

بعد ان المح الى انه لن يكون واجهة لنفوذ 
ايراني في العراق.

ذك���رى  العراقي���ة,  والكاتب���ة  النا�سط���ة 
محم���د ن���ادر, ا�ستبع���دت اي محاول���ة م���ن 
قب���ل الكاظمي لمغ���ادرة النظ���ام ال�سيا�سي 

الم�ستند على المحا�س�سة الطائفية.
"الكاظم���ي  ويكل���ي  اأراب  لموق���ع  وقال���ت 
لجه���از  كرئي����س  ال�سابق���ة  وبخبرت���ه 
المخاب���رات, يع���ي جي���دا جمي���ع م���ا يدور 
م���ن ان�سطة داخلية تتعل���ق بالمحا�س�سات 
الطائفية وانه �سريك في هذا النظام. ولهذا 
فان���ه لي�س م���ن المتوقع ان يفع���ل اي �سيء 

يناق�س النظام يقو�س وجوده".
ل���م  الكاظم���ي  ان  ال���ى  ا�س���اروا  محلل���ون 
ين����س ب���ان و�سول���ه لل�سلط���ة كان نتيج���ة 
االحتجاج���ات الت���ي انت�س���رت ال�سه���ر ف���ي 
ال�ساح���ات المركزي���ة للم���دن العراقي���ة مع 
رف����س تل���ك التجمع���ات للطبق���ة ال�سيا�سية 
الحاكمة واالحزاب الطائفية. هذا يعزز من 
قناعته بان الدعم ال�سوتي لتوجهه الم�ساد 
للطائفي���ة هو بمثاب���ة ر�سيده في اي �سباق 

انتخابي م�ستقبلي.
وق���ال الكاظم���ي ف���ي كلمت���ه ان "الدين هو 
العم���ود الرئي�س لهوية المجتم���ع العراقي 
واال�س���الم ه���و هوي���ة والد�ست���ور يحت���رم 
مبادئ���ه  خ���رق  ع���دم  وي�ست���رط  اال�س���الم, 
وم�ساع���ر غالبي���ة ال�سعب يج���ب ان تحترم 
ويجب ان ال يوجد هن���اك اجحاف لرموزه 

وطقو�سه".
وا�س���اف بقوله "ما نحن بحاج���ة له اليوم 
هو ن�س���ر االمل ودعم ذلك م���ن خالل اماكن 
العب���ادة ورج���ال الدي���ن. نحت���اج ال���ى اأمل 

يخلق مجتمعات وي�ساعد في بناء بلدنا".

موقع اإخباري: الكاظمي يهيئ الطريق مل�سروعه ال�سيا�سي اخلا�ص

 بغداد/ المدى

ك�سفت هيئة النزاهة، اأم�س االثنين، 
عن �سدور 58 اأمر قب�س وا�ستقدام بحق 

م�س�ؤولين ال�سهر الما�سي، مبينة اأن من 
بينهم وزير �سابق ونائبين وعدد من 

اأ�سحاب الدرجات الخا�سة واأع�ساء في 
مجال�س محلية. وذكرت الهيئة، في 
بيان تلقت )المدى( ن�سخة منه، اإن 

بحقِّ  �سدرت  وا�ستقدام  قب�س  اأمر   58"
م�س�ؤولين خالل �سهر اآذار الما�سي".  

واأ�ساف البيان، اأن "8 اأوامر قب�س، و50 
اأمر ا�ستقداٍم �سدرت للمدة من االأول 

من �سهر اآذار لغاية الـ 31 من ال�سهر 
ذاته".

واأ�س���ار, اإلى اأن "تل���ك االأوامر �سمل���ت ع�سوين في مجل�س 
اب )حال���ي و�سابق(, ووزي���رًا اأ�سبق, ووكي���ل وزارٍة  الن���وَّ

�سابقًا".
ون���وه البيان, اإل���ى اأن "اأوامر القب����س واال�ستقدام �سملت 
محافظًا حاليًا واآخر �سابقًا, ف�ساًل عن 25 مديرًا عامًا, منهم 
حاليون و�سابقون وقائممقامان اثنان", الفتًة اإلى "�سمول 
22 ع�س���وًا من اأع�ساء مجال�س المحافظات بتلك االأوامر". 
ومجال����س المحافظات الغيت بقرار من البرلمان نهاية عام 

.2019

وم�س���ى البي���ان, اإل���ى اأن "14 مم���ن �س���درت بحقه���م تل���ك 
االأوام���ر مكفول���ون, و7 اآخرين هاربين, واأُف���ِرَج عن واحٍد 
في ط���ور التحقي���ق, وواحد مح���ال اإلى المحكم���ة, و�سمل 

واحد ممن �سدر بحقه اأم�س ا�ستقدام بقرار العفو".
وكان���ت الم���دى قد ن�س���رت في عدده���ا ال�ساب���ق تقريرا عن 

اعتقال م�سوؤولين �سيا�سيين كبار.
واك���د م�سدر �سيا�سي مطلع على عمل لجنة مكافحة الف�ساد 
الحكومية ل�)المدى( اأول ام�س, اأن "رئي�س مجل�س الوزراء 
اتفق مع رئي�س مجل�س الق�ساء االأعلى على تفعيل مذكرات 
القب����س ال�سادرة من قبل لجنة مكافح���ة الف�ساد الحكومية 
بحق المتهمي���ن والمداني���ن", م�سيف���ا اأن "الطرفين �سددا 

على مالحقة كل االأ�سماء المدانة دون ا�ستثناء".
واأ�ساف الم�سدر الذي ا�سترط عدم ذكر ا�سمه اأن "اعترافات 
به���اء الجوراني الذي اعتقل من قب���ل لجنة مكافحة الف�ساد 
قب���ل فترة هي من قادت اإلى اإ�سدار مذكرة قب�س بحق لوؤي 
الكربولي وتطويق منزل جم���ال الكربولي", كا�سفا عن ان 
"هناك قائمة جديدة من مذكرات القب�س �ست�سدر في نهاية 
االأ�سب���وع الجاري بح���ق 12 اإلى 16 متهم���ا بعمليات ف�ساد 

مالي واداري".
ف���ي �سهر �سب���اط الما�سي تحدثت جهات مطلع���ة ل�)المدى( 
ع���ن �سير التحقيق���ات التي تجريه���ا لجنة مكافح���ة الف�ساد 
الحكومي���ة. وقال���ت اإن اللجن���ة تو�سل���ت اأثن���اء تحقيقاتها 
االأولية اإل���ى اأكثر من اأربعين �سخ�سي���ة تنتمي اإلى اأحزاب 

وكتل �سيا�سية متنفذة متورطة ب�سرقة المال العام.
واأو�س���ح الم�س���در اأن "به���اء الجوران���ي �سخ�سي���ة تمتلك 
عالق���ات كبي���رة في الدول���ة العراقي���ة هذه العالق���ات بنيت 
بع���د تولي الكرابل���ة لوزارة ال�سناعة", مبين���ا اأن "القوات 
االأمني���ة األقت القب�س عل���ى الجوراني وفق المادة 310 في 

احد المطاعم اأثناء عقده ل�سفقة".
ويتاب���ع اأن "اعترافات الجوراني قادت اإل���ى تحرير اأوامر 
القب����س بحق ه���وؤالء المتهمي���ن", مبينا اأن "هن���اك وزراء 
ووكالء وزراء �سابقي���ن واأبن���اء واأ�سهار ل���وزراء �سابقين 

اأي�سا م�ستركين بعمليات الف�ساد المالي واالإداري".

 هيئة النزاهة ت�ستقدم وزيرًا �سابقًا واأع�ساء 
يف الربملان وحمافظني واأع�ساء جمال�ص منحلة

و�سلت اإلى 58 م�س�ؤواًل في غ�س�ن �سهر 

تحــدث رئي�س الــ�زراء م�سطفى الكاظمــي في لقائه بعدد مــن رجال دين �سنة و�سيعــة عند مائدة 
االفطار، عن م�سروعه ال�سيا�سي الخا�س عندما المح الى ان ع�سر المحا�س�سة الطائفية قد انتهى.

الكاظمــي فاجــاأ رجــال الديــن الح�ســ�ر الممثليــن لط�ائــف دينيــة مختلفــة بربطــه الطائفيــة 
بال�سهي�نية، داعيا رجال الدين بان يتبن�ا نهجا معتدال.



 بغداد/ تميم الح�سن

اكثر من 90 مليار دينار 
خ�سارة العراق ب�سبب 

ا�سرار الق�سف االخير 
على قاعدة بلد الجوية، 

جنوبي �سالح الدين.
ومنذ بداية العام الحالي 

�سقط اكثر من 10 �سواريخ 
القاعدة،  "كاتيو�سا" على 

رغم تاأكيد الحكومة 
خلو المع�سكر من القوات 

االميركية.

واأكدت القيادة الع�س���كرية م�ساء االحد، 
ق�س���ف القاع���دة بع���دة �سواري���خ، فيما 
ع���ن  "الخارجي���ن  عب���ارة  ا�ستخدم���ت 

القانون" في و�سف الجهات الفاعلة.
"كاتيو�س���ا"  قذيف���ة   200 نح���و  وكان 
وبعث���ات  مع�س���كرات  ا�س���تهدفت  ق���د 
دبلوما�س���ية ومط���ار بغداد ف���ي العامين 
تك�س���ف  ل���م  االن  وحت���ى  االخيري���ن. 
الحكوم���ة ع���ن هوية المهاجمي���ن، بينما 
االخيري���ن ي�س���تخدمون ا�س���ماء مموهة 

ويطرحون اأنف�سهم "كمقاومة".
 ويط���رح البرلم���ان بالمقاب���ل خط���ة من 
مرحلتين لح�سر الجماعات المنفذة لتلك 

الهجمات: �سيا�سية وع�سكرية.

ال�سالح االأهم في العراق
وبح�س���ب الم�س���ادر ان الهج���وم االخير 
ال���ذي نف���ذ ب����5 �س���واريخ، ق���د ا�س���اب 
احدى طائرات ال�)اف 16(، ويقدر �س���عر 
الواح���دة ب����64 ملي���ون دوالر )نحو 95 

مليار دينار(.
ومن���ذ �سب���اط الما�س���ي، تم���ت مهاجمة 

القاع���دة ب�13 �ساروخ���ا، اغلبها �سقطت 
عل���ى ال�سي���اج الخارج���ي او ف���ي محيط 
المع�سكر، بينما تو�سف طائرات ال�"اف 
16" الت���ي بداخ���ل القاع���دة بانه���ا اه���م 

�سالح �ستراتيجي للعراق.
وقال���ت خلي���ة االع���الم االمني ف���ي بيان 
م�س���اء االح���د، اإن���ه "في جريم���ة جديدة 
يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم 
با�ستهداف قاعدة بل���د الجوية بوا�سطة 
خم�س���ة �سواري���خ انطلق���ت م���ن منطقة 
)دوجم���ة( التابع���ة لق�س���اء الخال�ص ما 
اأدى الى اإ�سابة اثنين من منت�سبي فوج 

حرا�سة وحماية القاعدة".
واأ�سافت اأن "هذه االأفعال الم�سينة التي 
ت�سته���دف من�ساآتن���ا الع�سكري���ة �س���وف 
تواج���ه ردًا �سارم���ًا من قواتن���ا االأمنية 
العراقي���ة البطل���ة الت���ي ل���ن تتوانى في 

الدف���اع عن مق���درات الدول���ة ومنها هذه 
القاع���دة الجوي���ة الت���ي ت�س���م طائ���رات 
 )16_F( العراقي���ة  الجوي���ة  الق���وة 
الم�سه���ود لها ف���ي مقاتلة االإره���اب، واإن 

ما اأقدم عليه هوؤالء يعد عماًل اإرهابيًا".
وت�سم قاعدة بلد مدربين و�سركة حماية 
خا�سة بطائ���رات ال�)اإف 16( االأميركية، 
التي ا�ستراها الع���راق في �سفقة اأبرمت 
ع���ام 2012. وبح�س���ب الم�س���ادر، ف���اإن 
"م���ن �سروط عقد �س���راء تلك الطائرات 
ه���و بقاء مجموعة خا�س���ة من المدربين 

االأميركيين في القاعدة".
وتواج���د ه���وؤالء الخب���راء يه���دد دوم���ا 
بتوق���ف عم���ل تل���ك الطائ���رات ف���ي حال 
مغادرته���م القاع���دة، كم���ا ح���دث الع���ام 
الما�س���ي، حي���ن تعط���ل عم���ل الطائرات 

لعدة اأ�سهر ب�سبب "قذائف الكاتيو�سا".

اللعب على الحبلين
وه���ي  المهاجم���ة،  الجه���ات  وتلع���ب 
وبح�س���ب المعلوم���ات ف�سائ���ل م�سلحة 
بع�سه���ا تابعة الى الح�س���د ال�سعبي، في 
عملي���ات الق�س���ف عل���ى حبلي���ن بح�سب 

و�سف م�سادر مطلعة.
بل���د  قاع���دة  ا�سته���داف  ح���وادث  فف���ي 
الجوي���ة تك���رر ا�س���م قري���ة "الدوجمة"، 
وه���ي منطقة تابعة لديالى وحدودية مع 

�سالح الدين في البيانات الع�سكرية.
ومنذ بداية العام الحالي، ق�سفت قاعدة 
بل���د، 4 م���رات بواق���ع هج���وم واحد كل 
�سهر، با�ستثناء �سه���ر ني�سان حيث �سهد 

هجومين في ال�سهر نف�سه.
م�سوؤولي���ن  م���ع  )الم���دى(  توا�سل���ت   
ف���ي  تق���ع  قري���ة  وه���ي  الدوجم���ة،  ف���ي 

�سمال���ي ديال���ى على نهر دجل���ة و�سكانها 
اغلبه���م م���ن ع�سائ���ر البي���ات، واأظه���رت 
�سه���ادات الم�سوؤولي���ن هن���اك عن "خطة 
م���ن  ه���ي  و"الدوجم���ة"  لتوريطه���م". 
ديال���ى  ف���ي  الن���ادرة  ال�ُسني���ة  الق���رى 
الت���ي ل���م ت�سقط بي���د تنظي���م القاعدة او 
هناك  م�سوؤولي���ن  وبح�س���ب  "داع����ص"، 
�سل���ك  ف���ي  القري���ة  ابن���اء  "اغل���ب  ف���ان 

الجي�ص وال�سرطة".
الحر����ص  ال���ى  القري���ة  �سب���اب  انت�س���ب 
الوطني، وه���و الت�سكي���ل االول للقوات 
الم�سلح���ة بع���د 2003، قب���ل ان يتحول 

بعد ذلك الى ا�سم الجي�ص العراقي.
وتق���ول الم�سادر في ديال���ى والقرية ان 
الف�سائل  لك���ن بع����ص  اآمن���ة  "المنطق���ة 
تح���اول توريطنا عبر ا�ستخدام ب�ساتين 
في اط���راف الدوجمة لمهاجم���ة القاعدة 

في �سالح الدين".
بيان���ات  "الدوجم���ة" ف���ي  ا�س���م  وج���اء 
ع�سكري���ة في 4 ني�س���ان، ومنت�سف اآذار 
الما�س���ي، بهجم���ات ممثالة عل���ى قاعدة 

بلد.

�سيناريو مكرر
وبح�س���ب الم�سادر ف���ي القرية، فانه في 
تاأري���خ 4 ني�س���ان، انطلق���ت �سواري���خ 
باتج���اه قاع���دة بل���د الجوية م���ن خارج 
مناطق ب�ساتين منطقة الدوجمة بالقرب 

من �سيطرة "الخربه".
وا�ساف���ت الم�سادر: "تبين باأن ال�سيارة 
الت���ي اأطلق���ت ال�سواري���خ ه���ي �سي���ارة 
ع�سكري���ة غريبة دخلت لمنطقتنا وتابعة 

لجهات غير معروفة".
ونقل���ت الم�س���ادر ع���ن �سهود عي���ان من 

منت�سب���ي دائ���رة الكهرب���اء الذي���ن كانوا 
يعمل���ون حينه���ا قرب م���كان الهجوم انه 
"تم تبليغ قوات الجي�ص وال�سرطة الذين 
ال�سواري���خ  انط���الق  لم���كان  �سارع���وا 
م���كان  ف���ي  اإطالقه���ا  قواع���د  ليج���دوا 

الحادث".
تك���رر  االح���د  م�س���اء  هج���وم  وف���ي 
ال�سكان  اك���د  فيما  "ال�سيناري���و" ذات���ه، 
ف���ي الدوجم���ة، ان قريته���م قدمت "500 
�سهيد" في المعارك �س���د تنظيم القاعدة 

وداع�ص.

خطة من مرحلتين
وحت���ى االن ل���م تك�س���ف الحكومة ب�سكل 
علن���ي عن هوية الجه���ات التي ت�ستهدف 
الدبلوما�سي���ة  والبعث���ات  المع�سك���رات 
التلميح���ات  رغ���م  بال�"الكاتيو�س���ا"، 
المعروف���ة  الف�سائ���ل  بع����ص  بوق���وف 
الزي���ادي،  ب���در  االح���داث.  تل���ك  وراء 
ع�س���و لجن���ة االمن ف���ي البرلم���ان يقول 
ل���و كان���ت الحكوم���ة  ل�)المدى(:"حت���ى 
تعرف م���ن هي تلك الجهات ومترددة في 
اع���الن ا�سمائه���ا، عليه���ا ان ت�سلك طريقا 
اآخ���ر الجب���ار كل الق���وى ال�سيا�سية على 

ك�سف من هي الجهات المهاجمة".
�سيا�سي���ة  م�س���ادر  كان���ت  �سه���ر  وقب���ل 
مطلعة، قد قالت ل�)الم���دى( ان الحكومة 
اثني���ن،  ف�سيلي���ن  ب���ان  متاأك���دة  بات���ت 
البرلم���ان،  ف���ي  تمثي���ل  لدي���ه  احدهم���ا 
م�سوؤوالن عن تل���ك الهجمات، فيما دعت 
الحكوم���ة حينه���ا ال���ى اط���الق "ح���وار 

وطني" طالبت فيه باإ�سراك الف�سائل.
وا�ساف الزيادي: "اقترح خطة لتطويق 
االزم���ة تتك���ون م���ن مرحلتي���ن: االولى 
�سيا�سي���ة عب���ر جلو����ص جمي���ع الق���وى 
ال�سيا�سي���ة والتي لديه���ا اجنحة م�سلحة 
لتحدي���د هوي���ة من الم�سوؤولي���ن عن تلك 
الهجم���ات، وبعد تحدي���د الم�سوؤول يبداأ 
التح���رك الع�سك���ري )المرحل���ة الثانية( 
ويت���م التعام���ل ع�سكريا م���ع المهاجمين 
االمني���ة  الق���وات  بي���ن  بالتع���اون 

والبي�سمركة والح�سد".
وحذر الزيادي في ح���ال تاأخر الحكومة 
ف���ان  المفتر�س���ة  الخط���ة  تنفي���ذ  ع���ن 
�سيكون  والقادم  �ستت�ساع���د  "الهجمات 

اأ�سواأ بكثير".

 خا�ص/ المدى

واأ�س����اف خالطي، اأن "اأمرًا جديدًا قد ح�سل 
خالل االأيام الما�سية، وهو الكتاب المتعلق 
بفر�����ص �سريب����ة الدخ����ل، التي ت����م اال�ستناد 
فيه����ا اإل����ى م����ادة ف����ي الموازن����ة ب�س����كل غير 

�سحيح".
ولف����ت، اإل����ى اأن "رواتب الموظفي����ن ينبغي 
ع����دم التقرب منه����ا، ولدينا اإرب����اك �سابق قد 
ح�س����ل الع����ام الما�سي في تاأخي����ر ت�سديدها 

وقد الحظنا اأثر ذلك على االقت�ساد العام".
و�سدد خالطي، عل����ى اأن "االقت�ساد العراقي 
ق����وي ويمكن له من خالل تعظيم الموارد اأن 
يوف����ر الروات����ب ب�سكل كامل، وع����دم التذرع 

باالأزمة المالية".
ويرى ع�سو تحال����ف عراقيون، اأن "العراق 
يحتاج اإلى تدبير ف����ي عملية اإدارة اقت�ساده 
واأهمه����ا  هائل����ة  باإمكاني����ات  يتمت����ع  ال����ذي 

النفط".
وم�س����ى خالط����ي، اإل����ى اأن "االأزم����ة الحالية 
لي�ست حقيقة نتيجة انهيار اأو �سعف النظام 
االقت�س����ادي، اإنم����ا نا�سئة عن �س����وء تدبير، 

ومن الممكن اإدارة الموارد ب�سكل اأف�سل".
ب����دوره، ق����ال الع�س����و االأخير ف����ي التحالف 
جمع����ت  "تواقي����ع  اإن  ال�س����روط،  عبا�����ص 
ال�ست�ساف����ة  موؤخ����را  الن����واب  مجل�����ص  ف����ي 
وا�ستج����واب وزي����ر المالي����ة، عل����ي عالوي، 
خا�س����ة مع ب����روز فقرة فر�����ص �سرائب على 
رواتب موظف����ي الدولة، والت����ي ح�سل فيها 
ن����وع من التحاي����ل"، مرجحا "اإع����ادة الفقرة 

الى البرلمان لتعديلها".
"ا�ست�ساف����ة  اأن  ال�س����روط،  واأ�س����اف 
وا�ستج����واب وزي����ر المالي����ة، ربم����ا تح�سل 
خالل اال�سبوع الج����اري او المقبل"، موؤكدا 
ولك����ن  اإقالت����ه،  حي����ال  متباين����ة  "االآراء  اأن 
ف����ي المح�سل����ة النهائية فان الق����رار مرهون 

باجوب����ة الوزي����ر". واأ�س����ار ع�س����و مجل�����ص 
الن����واب، اإلى اأن "هناك عدة ملفات �ستطرح، 
اهمه����ا �سع����ر �سرف ال����دوالر وفق����رة فر�ص 
ال�سرائ����ب عل����ى روات����ب الموظفي����ن، خالل 
ال����ى  المالي����ة".  وزي����ر  ا�ستج����واب  جل�س����ة 
ذل����ك، خاطب ع�سو مجل�ص الن����واب، النائب 
من�س����ور البعيج����ي، وزير المالي����ة علي عبد 
االأمي����ر ع����الوي، بع����دم التقرب م����ن رواتب 
الموظفي����ن، فيما اأ�سار اإل����ى اأن ما يفعله يعد 

والد�ستور. "ن�سفًا" للقانون 
وق����ال البعيج����ي ف����ي بي����ان تلقت����ه )المدى(، 
اإن "وزي����ر المالي����ة علي����ه اأن يت����رك روات����ب 
نهائي����ًا،  به����ا  الم�سا�����ص  وع����دم  الموظفي����ن 
خ�سو�س����ًا واأن اأ�سع����ار النف����ط ق����د تعاف����ت 
وارتفع����ت كثي����رًا، وال يوج����د �سب����ب الإعادة 
طل����ب فر�ص �سريبة على رواتب الموظفين، 

الأنه امر غير مقبول ولن ن�سمح به نهائيا".
واأ�س����اف، اأن "رئا�س����ة البرلم����ان عليه����ا اأن 
الف�س����ل  كلمته����ا  وتق����ول  �سريع����ًا  تتدخ����ل 
روات����ب  م����ن  اال�ستقط����اع  بخ�سو�����ص 
الموظفي����ن، واأن ال ت�سم����ح با�ستقطاع دينار 

واحد من الرواتب".
واأ�سار اإل����ى اأن "اأي ا�ستقطاع بعد ما �سوت 
البرلم����ان عل����ى الغائ����ه ه����و ن�س����ف للقانون 
والد�ستور، الذي اأعطى �سالحيات للبرلمان 
بالتعديل على القواني����ن، وال يمكن ال�سماح 
بهذه الخط����وة بعد ما �س����وت البرلمان على 
اإلغائه����ا". وبّي����ن، اأن "الحكوم����ة عليه����ا اأال 
تتعكز عل����ى رواتب الموظفين ف����ي كل اأزمة 
مالي����ة يتعر�����ص اليه����ا البل����د، وال ب����د من اأن 
تج����د الحل����ول المنا�سب����ة بعيدًا ع����ن رواتب 
الموظفي����ن، الأنه م����ن غير الممك����ن اأن يكون 
رات����ب الموظف عر�سة لكل اأزم����ة مالية يمر 

بها بلدنا".
وتاب����ع قائ����اًل: "ل����ن نقب����ل او ن�سم����ح ب����اأي 
ا�ستقطاع على رواتب الموظفين والأي �سبب 
كان، خ�سو�س����ًا بعد ما تم رف����ع �سعر �سرف 
ال����دوالر ال����ذي اأ�س����رَّ بجميع ابن����اء ال�سعب 
العراق����ي، لذل����ك عل����ى الحكوم����ة اأن تقف مع 

�سعبها، ال اأن تعمل �سده".
وكانت وزارة المالي����ة قد اأ�سدرت، الجمعة، 
اال�ستقط����اع  ب�س����اأن  في����ه  اأو�سح����ت  بيان����ًا 

ال�سريب����ي، ال����ذي اأث����ار �سج����ة ف����ي مواق����ع 
التوا�سل االجتماعي.

وقال����ت ال����وزارة في بي����ان تلقت����ه )المدى(، 
اإنه����ا "تو�س����ح لل����راأي العام انه����ا تعمل على 
تطبيق كافة الق����رارات والن�سو�ص الواردة 
ف����ي قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي 

�سوت عليها مجل�ص النواب".
يحم����ل  ال����ذي  "الكت����اب  اأن  واأ�ساف����ت، 
توقي����ع الوزي����ر عل����ي عب����د االمي����ر ع����الوي 
ب�س����اأن اال�ستقط����اع ال�سريب����ي ج����اء تطبيقًا 
الأح����كام الم����ادة 34 فق����رة )ج( م����ن قان����ون 
الموازنة العام����ة المت�سمن����ة )اإلغاء مجل�ص 
الن����واب جمي����ع االإعف����اءات واال�ستثن����اءات 
الجمركي����ة وال�سريبي����ة الممنوح����ة بق����رار 
مجل�����ص الوزراء ما لم تن�����ص عليه القوانين 
الناف����ذة(". واأك����دت ال����وزارة اأنه����ا "تطب����ق 
القانون في دفع ال�سريبة على جميع الدخل 
بما فيها الراتب اال�سمي والمخ�س�سات وما 
ح�س����ل م����ن اإعفاء م����ن مجل�ص ال����وزراء كان 
ا�ستثنائي����ًا". واأ�س����ار بيان ال����وزارة، اإلى اأن 
ي�سمل  ال  المقت����رح  ال�سريبي  "اال�ستقط����اع 
الطبقات الدني����ا ولمجل�ص الوزراء �سالحية 
اإلغائ����ه". وتاب����ع، اأن "ال����وزارة ا�ستطاع����ت 
الم�س����ي بخط����وات ثابتة من خ����الل الورقة 
البي�س����اء في و�سع االقت�س����اد الوطني على 
الم�س����ار ال�سحي����ح واالبتع����اد ع����ن االعتماد 
على مورد النفط وابعاد �سبح تكرار الهزات 
المالي����ة الت����ي تعر�ص له����ا البلد اث����ر تذبذب 

ا�سعار النفط عالميًا".
ودعت ال����وزارة بح�سب بيانه����ا، اإلى "ابعاد 
م�سلح����ة البل����د ع����ن المزاي����دات وا�سل����وب 
عل����ى  �سلبي����ًا  اث����رًا  يلق����ي  ال����ذي  التح�سي����د 
"حري�س����ة كل  اأنه����ا  اإل����ى  الجمي����ع"، الفت����ة 
الموظفي����ن  ح����ق  �سم����ان  عل����ى  الحر�����ص 
وال  د�ستوري����ا  المكف����ول  والمواطني����ن 

مزايدات في ذلك".
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   F-16 الق�صف الأخري لقاعدة بلد طال مقاتلة 
وكلف الدولة 90 مليار دينار 

ف�سائل تورط قرية اآمنة 
يف �سمايل دياىل قاتلت 
القاعدة وداع�ص

جمل�س النواب ي�صتعد ل�صت�صافة وزير املالية للإجابة على 3 ق�صايا

مقاتلة اأف 16 عراقية

اأبرزها التوجه نحو اال�ستقطاع من رواتب الموظفين

تتقدم موؤ�س�سة املدى 
لالإعالم والثقافة والفنون  

باأحرِّ التعازي لعائلة
فنان ال�سعب وال�سخ�سية الوطنية

تعـزيـــة 

فخري كرمي
رئي�ص موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

الذي تويف اأم�ص متاأثراً بفايرو�ص 
كورونا 

الذكر الطيب للفقيد وال�سرب 
وال�سلوان لعائلته وزمالئه وحمبيه

جعفر ح�صن 

ي�س��تعد مجل�ص الن��واب لعقد جل�س��ة ا�ست�س��افة وزير المالي��ة علي عالوي لال�ستف�س��ار عن 
مو�س��وع القرو�ص الخارجية، ورفع �س��عر الدوالر ف�س��ال عن ق�س��ية اال�س��تقطاع من رواتب 
الموظفي��ن. ويق��ول نواب ان جل�س��ة اال�ست�س��افة ق��د تتحول الى ا�س��تجواب ومن ث��م اقالة 
الوزير. وقال النائب ح�س��ن خالطي، ع�س��و تحالف عراقيون، في حدي��ث اإلى )المدى(، اإن 
"ال�سعي ال�ستجواب وزير المالية لي�ص بالجديد، وقد ح�سل الطلب عن مو�سوعي القرو�ص 

الخارجية ورفع �سعر �سرف الدوالر".
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 بغداد/ فرا�س عدنان

ا�ستبع���دت اللجن���ة القانوني���ة النيابي���ة، اأم�س االثن���ن، اإجراء 
االنتخابات الربملانية واملحلية يف اآن واحد، وعزت ذلك الأ�سباب 

ت�سريعية و�سيا�سية ومالية.
يف �سي���اق ذي �سل���ة و�سف���ت ق���رار اإلغ���اء جمال����س املحافظات 
ب�"الهف���وة"، وحتدث���ت ع���ن ارتف���اع يف مع���دل ف�س���اد االإدارات 

املحلية نتيجة غياب عن�سر الرقابة.
وق���ال ع�سو اللجنة النائب �سائ���ب خدر يف حديث اإىل )املدى(، 
اإن "قانون انتخابات جمال����س املحافظات رقم 12 ل�سنة 2018، 
مت اإن�ساج���ه يف بداي���ة ال���دورة االنتخابي���ة احلالي���ة، وم���ن ثم 

الت�سويت عليه".
واأ�س���اف خدر، اأن "القانون النافذ اعتمد اآلية انتخابية وتق�سيم 
لالأ�سوات والدوائر خالفًا ملا ذهب اإليه قانون انتخابات جمل�س 

النواب احلايل".
واأ�س���ار، اإىل اأن "التعار�س ب���ن القانونن، يجعل من ال�سعوبة 
اإجراء االنتخابات العامة واملحلية يف اآن واحد كما يتم الرتويج 

له يف و�سائل االإعالم؛ الأ�سباب مالية وقانونية و�سيا�سية".
وك�س���ف خدر، عن "وجود مقرتح تعديل على قانون االنتخابات 
املحلية مقدم من قبل جلنة االأقاليم واملحافظات، وقد مت اإر�ساله 

اإىل جلنتنا ولكن مل نناق�سه ب�سكل ر�سمي لغاية االآن".
ويق���ّر خدر، باأن "جمل����س النواب ارتكب هف���وة باإلغاء جمال�س 
املحافظ���ات، واأدى ه���ذا االإج���راء اإىل ارتف���اع ن�سب���ة الف�س���اد؛ 

الختالل عن�سر الرقابة يف االإدارات املحلية".
واأو�سح ع�سو اللجنة النيابية، اأن "املحافظ بداأ يعمل كما يحلو 
ل���ه، م���ن دون رقيب، ورغ���م اأن تل���ك املجال�س كان���ت تعرقل اأداء 

االإدارات املحلية يف بع�س االأحيان، لكن الرقابة �سرورية".
و�س���دد خ���در، على اأن  "املادة 122 من الد�ست���ور العراقي ل�سنة 
2005، ن�س���ت على وجود جمال�س املحافظات، وال ميكن لنا اأن 

نتجاوز نظام الالمركزية االإدارية".
وا�ستط���رد، اأن "الربمل���ان ميك���ن ل���ه اأن يع���ّدل القان���ون بتقليل 
اأع�س���اء جمال����س املحافظ���ات اأو تغي���ر الدوائ���ر االنتخابي���ة، 

ولك���ن ال يحق له اأن يلغي تلك املجال����س؛ الأنه �سرتكب خمالفة 
للد�ستور".

واأفاد خدر، باأن "عددًا من اأع�ساء املجال�س املحلية امللغاة قدموا 
طعن���ًا اأمام املحكمة االحتادية العليا التي نتوقع اأن ت�سدر قرارًا 

ل�سالح اإعادة عمل تلك املجال�س".
واأورد، اأن "الربملان وخالل ما تبقى له من عمل لغاية االنتخابات 
املبك���رة يف العا�سر من �سهر ت�سرين االأول املقبل، �سوف يحاول 

تعديل قانون االنتخابات املحلية".
وانته���ى خ���در، اإىل اأن "الف�س���ل يف اإج���راء التعدي���ل خالل هذه 
املدة، يعني ترك املو�سوع اإىل الربملان القادم الذي �سيكون اأمام 
خياري���ن اإما امل�سي يف االنتخابات املحلية وفق القانون النافذ، 
اأو اإج���راء التعديل وفق روؤية الدوائر املتعددة وهو خيار جنده 

االأقرب واالأن�سب".
من جانبه، ذك���ر اخلبر القانوين حي���در ال�سويف، يف ت�سريح 
اإىل )املدى(، اأن "قرار جمل�س النواب باإلغاء جمال�س املحافظات 

ي�سكل خمالفة وا�سحة الأحكام الد�ستور العراقي".
وتاب���ع ال�سويف، اأن "تل���ك املجال�س تاأخذ �سنده���ا من الد�ستور 
وه���و القان���ون االأعل���ى واالأ�سم���ى وال يج���وز �سن م���ا يتعار�س 
مع���ه، ومت ت�سكيلها مبوج���ب انتخابات وال �سلط���ان عليها لغر 
القان���ون، وال يج���وز التدخ���ل يف اأعمالها فكيف �سيك���ون االأمر 

بقرار احلل؟".
ون���وه، اإىل اأن "املجال�س احلالية قد انتهت دورتها املحددة وفق 
قانونه���ا، وبالت���ايل ينبغي اإج���راء انتخاب���ات لت�سكيل جمال�س 
جدي���دة، وه���ذه من مهم���ة مفو�سي���ة االنتخاب���ات بالتن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة".
وم�س���ى ال�س���ويف، اإىل اأن "الد�ست���ور ن����س عل���ى اأن جمال����س 
املحافظات متثل الهيئات الال مركزية يف نظام احلكم االحتادي 
للمحافظ���ات غر املنتظم���ة باإقليم، وبالتايل من غ���ر املمكن اأن 

يتم امل�سا�س بها حتت اأي ذريعة".
وكان جمل����س النواب ق���د �سوت بالتزامن م���ع التظاهرات التي 
انطلق���ت يف ت�سري���ن م���ن ع���ام 2019 عل���ى قان���ون اإنه���اء عمل 

جمال�س املحافظات.

و�صفت اإلغاء مجال�س المحافظات بـ "الهفوة"

القانونية النيابية ت�ستبعد دمج النتخابات البرلمانية والمحلية: الأ�سباب المالية والفنية تمنع 

 ذي قار/ ح�صني العامل

18 �سه���را واأه���ايل ق�س���اء  من���ذ اك���ر م���ن 
�س���وق ال�سي���وخ )29 كم جن���وب النا�سرية( 
يحت�س���دون يف ال�ساح���ات العام���ة وميادين 
التظاه���ر للمطالبة بتوفر اخلدمات وفر�س 
العمل وا�ستئناف العم���ل بع�سرات امل�ساريع 

املتلكئة. 
كم���ا يطالب���ون باالإ�س���الح االداري والك�سف 
ع���ن م�سر 11 مليار دين���ار كانت خم�س�سة 
مل�ساريع خدمي���ة يف الق�ساء الذي ترتفع فيه 
معدالت البطالة اىل 60 باملئة من اخلريجن 

والقوى العاملة.
ويواج���ه ق�ساء �س���وق ال�سيوخ ال���ذي ي�سم 
اك���ر من 350 الف ن�سمة جمل���ة من امل�ساكل 
م���ن بينه���ا امل�ساري���ع الوزاري���ة والتنموي���ة 
املي���اه  وملوح���ة  وتل���وث  و�سح���ة  املتلكئ���ة 
ومناط���ق  الزراعي���ة  امل�ساح���ات  وانح�س���ار 
االه���وار، كم���ا يع���اين م���ن م�سكل���ة ارتف���اع 
مع���دالت الفق���ر والبطال���ة وتعاط���ي امل���واد 
املخ���درة والنزاع���ات الع�سائري���ة التي جنم 

عنها ارتفاع يف معدالت اجلرمية.
ويعزو املواطن عقيل احلربي، ا�سباب تردي 
واق���ع اخلدم���ات اىل عدة ا�سب���اب جوهرية، 
الوزاري���ة  امل�ساري���ع  "تلك���وؤ  ان  ويق���ول 
والتنموي���ة يع���د ال�سبب الرئي����س يف تردي 
للط���رق  فهن���اك م�ساري���ع  الواق���ع اخلدم���ي 
واملدار����س وم�ساري���ع اروائي���ة متلكئة منذ 
اك���ر م���ن 7 �سن���وات". وا�س���اف "م�سروع 
املج���اري متلك���ئ من���ذ ع���ام 2008 وتعر�س 

لالندثار من جراء ذلك".
م�س���روع  "تلك���وؤ  ان  احلرب���ي  واو�س���ح 

املج���اري - وه���و اح���د امل�ساري���ع الوزاري���ة 
- فاق���م م���ن م�سكل���ة نق�س اخلدم���ات اذ حال 
دون املبا�سرة باأعم���ال التبليط يف ال�سوارع 
ع���ن  املذك���ور ناهي���ك  امل�سمول���ة بامل�س���روع 
اعمال احلفري���ات التي تعيق حركة املرور"، 
منوه���ا اىل ان "الياأ����س من اجن���از م�سروع 
املج���اري جع���ل احلكوم���ة املحلي���ة تلجاأ اىل 
اهمال���ه وطم���ره واملبا�س���رة بتنفي���ذ اعم���ال 
التبلي���ط املطلوبة يف املناط���ق التي ي�سملها 

امل�سروع".
وا�سار احلربي اىل "وجود ع�سرات املدار�س 
املتلكئة يف ق�س���اء �سوق ال�سيوخ ونواحيه، 
ناهي���ك ع���ن م�ساري���ع خدمية اخ���رى متلكئة 
نتيجة �سوء االدارة ونق�س التمويل"،  الفتا 
اىل ان "اعم���ال التنظي���ف والت���ي تق���وم بها 
البلدي���ة مازال���ت هي االخ���رى دون م�ستوى 

الطموح".
ي�س���ار اىل ان املتظاهري���ن يف ق�س���اء �سوق 
ال�سي���وخ �سبق وان طالبوا احلكومة املحلية 
وهيئ���ة النزاه���ة بفت���ح حتقي���ق مب�سر 11 
للنهو����س  خم�س�س���ة  كان���ت  دين���ار  ملي���ار 
املذك���ور،  الق�س���اء  يف  اخلدم���ي  بالواق���ع 
م�سري���ن اىل ان الواق���ع اخلدم���ي مل ي�سهد 
اأي حت�سن رغم ادعاء امل�سوؤولن باإنفاق تلك 

االموال.
وطالب عدد من النا�سطن باإحالة امل�سوؤولن 
يف ق�س���اء �س���وق ال�سي���وخ اىل الق�ساء على 

خلفية �سوء تنفيذ م�ساريع التبليط.
واو�سح���وا يف حدي���ث م���ع )امل���دى( "انن���ا 
نطالب باإحالة جميع امل�سوؤولن اىل التحقيق 
يف ق�سي���ة الف�س���ل يف اك�ساء �س���وارع �سوق 
ال�سيوخ والتلك���وؤ يف اإجنازها". وبينوا ان 

والتهاون  الف�س���اد  م���ن وج���وه  "ذل���ك وجه 
واالإهمال يف امل�ساريع اخلدمية".

وا�س���اروا اىل ان "عددا من م�ساريع التبليط 
تفتت فيها طبقات التبليط بعد نحو �سهر من 
اجنازه���ا وا�سبحت ف�سيحة مدوية وهو ما 
ا�سط���ر ال�سركة وادارة الق�ساء لقلع التبليط 
واع���ادة تنفي���ذه"، م�سددين عل���ى "�سرورة 
فت���ح مل���ف تل���ك امل�ساري���ع م���ن قب���ل هيئ���ة 

النزاهة".  
وعن اث���ر �سحة املياه وتلوثه���ا على الن�ساط 
الزراع���ي واالقت�سادي يق���ول عقيل احلربي 
ان "رم���ي وت�سريف مي���اه املبازل وال�سرف 
ال�سح���ي باجتاه االنهر املغذية لق�ساء �سوق 
ال�سي���وخ جع���ل من الق�س���اء مثان���ة ملحافظة 
ذي قار فالق�س���اء بات ال يح�سل على حاجته 
م���ن املياه ال�ساحلة لل�س���رب وحتى مياه نهر 
الف���رات بات���ت ملوث���ة وماحل���ة وال ت�سل���ح 
حت���ى للزراعة"، مبين���ا ان "الق�ساء حمروم 
م���ن الزراعة منذ عدة اع���وام نتيجة ذلك ومل 
ت�سم���ل معظ���م اأرا�سي���ه باخلط���ة الزراعي���ة 
�س���واء ال�ستوي���ة منه���ا او ال�سيفي���ة رغم ان 
الق�س���اء كان معروفا بزراعة اجود انواع رز 

العنرب".
املي���اه  �سح���ة  ان  غ���ن  احلرب���ي  وك�س���ف 
وملوحته���ا ت�سببتا كذل���ك بانح�سار مناطق 
االه���وار يف ق�س���اء �سوق ال�سي���وخ وكرمة 
بني �سعي���د والعكيكة والف�سلية بن�سبة 70 
باملئة وهذا "ما انعك�س على جممل الن�ساط 
لل�س���كان املحلي���ن وادى اىل  االقت�س���ادي 
ارتف���اع مع���دالت البطالة اىل اك���ر من 60 

باملئة بن اخلريجن والقوى العاملة". 
وم���ن جانب���ه يع���زو مدي���ر زراع���ة ذي ق���ار 

ال�ساب���ق املهند�س فرج ناهي ا�سباب تراجع 
الزراع���ة يف ق�ساء �سوق ال�سيوخ وحرمان 
ارا�سي���ه من اخلط���ة الزراعية ال تعود فقط 
اىل ملوح���ة املياه و�سحته���ا وامنا اىل اآلية 
التعاق���دات الزراعي���ة يف الق�س���اء املذكور،  
مبين���ا ان "معظ���م التعاق���دات الزراعية يف 
�س���وق ال�سيوخ ال ت�سم���ل م�ساحات وا�سعة 
م���ن االرا�س���ي وامن���ا م�ساح���ات �سغ���رة 
بح���دود دومنن او ثالثة ل���كل عقد وهذا ما 
يح���ول دون ادراج تلك امل�ساحات املحدودة 

�سمن اخلطة الزراعية". 
وبدوره يرى املواطن ح�سن ال�سعيدي، ان 
تقلي�س امل�ساحات الزراعية و�سحة املياه مل 
يقت�س���ر تاأثرهما على الن�ساط االقت�سادي 
فق���ط وامن���ا ا�سه���م بارتفاع مع���دالت الفقر 
والبطالة وكذل���ك اجلرمية يف ق�ساء �سوق 

ال�سيوخ.
واو�سح قائاًل ان "انح�س���ار مهنتي ال�سيد 
والزراعة الناجم عن �سحة املياه وملوحتها 
ت�سب���ب بارتفاع معدالت البطال���ة والفقر"، 
الن�س���اط   م���ن  "ال�سح���ة جعل���ت  ان  مبين���ا 
الزراعي ومهنة ال�سي���د تقت�سر على عمود 
نه���ر الف���رات وجداول���ه فقط بع���د ان كانت 
ت�سم���ل مناط���ق وا�سعة م���ن االه���وار التي 
انح�سرت عنها املياه يف االعوام االخرة".

وعزا ال�سعي���دي ارتفاع مع���دالت اجلرمية 
اىل ثالث���ة ا�سب���اب اخ���رى غ���ر العوام���ل 
بالنزاع���ات  تتمث���ل  وه���ي  االقت�سادي���ة 
املخ���درة  امل���واد  وتعاط���ي  الع�سائري���ة 
النزاع���ات  ع���ن  الناجم���ة  وامل�س���اكل 
مواق���ع  ا�ستخ���دام  و�س���وء  االلكرتوني���ة 
 8" ان  مبين���ا  االجتماع���ي"،  التوا�س���ل 
م�ساجرات من ا�سل ع�س���رة �سببها نزاعات 
التوا�س���ل  مواق���ع  يف  حت�س���ل  وم�س���اكل 

االجتماعي". 
ال�س���روط  م���ن  جمل���ة  ال�سعي���دي  وح���دد 
الواج���ب توفرها لالرتقاء بالواقع اخلدمي 
ق�س���اء  يف  واالجتماع���ي  واالقت�س���ادي 
�سوق ال�سيوخ م���ن بينها حت�سن االو�ساع 
املعي�سي���ة لل�سكان املحلي���ن وتوفر فر�س 
العمل املنا�سبة لل�سباب العاطلن عن العمل 
واخلريج���ن وتنفي���ذ حملة اعم���ار وا�سعة 
للنهو����س بواق���ع البن���ى التحتي���ة وتوفر 
فر����س العم���ل ناهي���ك ع���ن تفعي���ل �سلط���ة 
القانون كون الق�ساء حمكوم حاليا ب�سلطة 
الع�س���رة ولي�س ب�سلطة القان���ون على حد 

تعبره".
بالتغي���رات  امل�ستم���رة  املطالب���ات  وع���ن 
االدارية قال ال�سعيدي ان "اجلهاز االداري 
يف ق�ساء �س���وق ال�سيوخ يخ�س���ع للهيمنة 
احلزبية وهو حمكوم بتجاذباتها"، منوها 
"اخلل���ل ال يقت�س���ر عل���ى �سخ����س  اىل ان 
امل�س���وؤول وح���ده وامن���ا يتعل���ق مبجم���ل 
املنظوم���ة االداري���ة وال�سيا�سي���ة املتحكمة 

بالبالد".

 ترجمة/ املدى

ن�صر معهد وا�صنطن تحليال عما و�صفها 
بـ"العالقة المتوترة" بين الف�صائل 

العراقية والقانون، مجيبا على ما اإذا 
كانت "الأعمال الإجرامية" التي تقوم 

بها تجعلها خارجة عن القانون اأم ل.
وقال التحليل البحثي الذي كتبه ثالثة 
من خبراء المعهد: "لي�س من الم�صتغرب 

اأن ترتكب الف�صائل العراقية التي 
تطلق على نف�صها ا�صم )المقاومة 

الإ�صالمية( مخالفات قانونية". 

واأ�ساف "غالبا ما ت�ستهدف هذه الف�سائل املدعومة من 
اإي���ران ال�سحفي���ن واملتظاهرين يف الع���راق وتقتلهم، 
واأ�سبح���ت ال�سج���ون "ال�سري���ة" الت���ي تديره���ا ه���ذه 
اجلماع���ات م�س���در قل���ق للن�سط���اء وجماع���ات حقوق 

االإن�سان واالأمم املتحدة". 
ورغ���م ذلك تكره هذه اجلماع���ات اأن ُينظر اإليها من قبل 
ال�سكان الذين يهتمون ب�سيادة القانون باعتبارها تقوم 
باأعم���ال اإجرامية، لذلك حولت ه���ذه اجلماعات القطاع 
القان���وين يف الع���راق اإىل �ساح���ة معرك���ة، وفق���ا ملعهد 

وا�سنطن.
وبح�س���ب معه���د وا�سنطن، فقد انخرط���ت الف�سائل يف 
حمل���ة مت فيه���ا ا�ستخدام قذائ���ف و�سواريخ، ا�ستمرت 

ل�سنوات، وا�ستهدفت ق���وات التحالف بقيادة الواليات 
املتح���دة العامل���ة يف الع���راق بدع���وة م���ن احلكوم���ة 
العراقي���ة، مما اأ�سفر عن مقتل واإ�سابة جنود من قوات 

التحالف ومدنين حملين. 
ويف االآونة االأخرة، جلاأت العنا�سر التابعة للمقاومة 
اإىل ق�سف �ساحنات مدني���ة يقودها مدنيون عراقيون، 
لك���ن ُيزعم اأنه���ا حتمل االإم���دادات والعت���اد اإىل قواعد 

التحالف. 
وال يقت�س���ر االأم���ر عل���ى العن���ف فح�س���ب، ب���ل جتن���ي 
م���ن امل�س���ادر  م���ن جمموع���ة  اأي�س���ا دخ���ال  الف�سائ���ل 
واالأن�سط���ة التجاري���ة غ���ر امل�سروع���ة، بينم���ا ت�سم���ح 
احلكوم���ة  يف  عنا�س���ر  عل���ى  املتزاي���دة  �سيطرته���ا 
واملوؤ�س�سات العراقية با�ستغالل عائدات نقاط التفتي�س 

ومراقبة احلدود وم�ساريع االبتزاز. 
وتابع التحليل "باخت�س���ار، ال حترتم ف�سائل املقاومة 
كث���را القانون املحلي العراقي، اأو االأنظمة التي حتكم 
القوات امل�سلح���ة العراقية وموظف���ي احلكومة، اأو اأي 

قانون دويل".
وي���رى املعهد اأن "هذا االإجرام يجع���ل هو�س الف�سائل 
بتطبي���ق القان���ون مفاجئ���ا اإىل ح���د كب���ر. وم���ع ذلك، 
ُتخ�س����س الف�سائ���ل املدعوم���ة م���ن اإي���ران -والعدي���د 
منه���ا من املنظم���ات الت���ي �سنفته���ا الوالي���ات املتحدة 
كاإرهابية- الكثر م���ن الوقت واجلهود لن�سر اهتمامها 

بالقانون ودورها كمدافعة عنه".
وتناق�س الف�سائل العراقية وقادتها وقنواتها الدعائية 
مفاهي���م مرتبطة بقانون النزاع امل�سل���ح -ال �سيما فيما 
يتعلق ب�سرعية ا�سته���داف القوات االأمركية- واملكانة 
القانوني���ة للف�سائ���ل نف�سه���ا باعتباره���ا فرع���ا ر�سميًا 
للق���وات امل�سلح���ة العراقي���ة م���ن خ���الل ق���وات احل�سد 

ال�سعبي، بح�سب معهد وا�سنطن.
واأو�س���ت الدرا�س���ة البحثية �سن���اع ال�سيا�س���ة، الذين 
ي�سعون اإىل حلول طويل���ة االأمد مل�ساكل الف�سائل بفهم 
"�سبه االلتزام بالقانون من اأجل و�سع حد الأن�سطتها، 
ودعم حماوالت احلكومة العراقي���ة للوفاء بالتزاماتها 
الدولي���ة ملن���ع االنته���اكات م���ن قب���ل اجله���ات الفاعل���ة 

املرتبطة بالدولة".

قال اإن عنا�صرها ل يحترمون القانون

معهد وا�سنطن يو�سي بدعم الحكومة 
العراقية في مواجهة "ف�سائل المقاومة"

المنطقة غادرت الزراعة وان�صغلت بحل م�صكالت "ال�صو�صيال ميديا"

ت�سريف المجاري وملوحة المياه يبعدان �سوق ال�سيوخ
 عن الخطة الزراعية

الفتات انتخابية يف �شوراع بغداد
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�إعالن مناق�صة رقم )2021/5( 
م/ حتميل وتفريغ وتعبئة وتن�صيد ورزم وخياطة مو�د �ل�صركة د�خل مطحنة كركوك 

1- يسر )الشركة العامة لتصنيع احلبوب( أن تعلن )للمرة الثانية( عن مناقصة لتحميل 
وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة كركوك. 

)املوازنة  ضمن  املالية  التخصيصات  احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة  لدى  تتوفر   -2
االحتادية( وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات حتميل وتفريغ وتكييس وتنضيد 

ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة كركوك.
بعد  )العربية(  باللغة  املناقصة  وثائق  شراء  في  الراغبني  العطاء  مقدمي  بإمكان   -3
/ القسم القانوني وبعد دفع  تقدمي طلب حتريري إلى الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة 1000000 مليون دينار مبوجب صك مصدق من 
أحد املصارف احلكومية، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول  على املزيد من 

املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
4- تسلم العطاءات الى العنوان اآلتي ]الشركة العامة لتصنيع احلبوب/ مكتب املدير 
املوعد احملدد  الكائن في محافظة بغداد/ ساحة عدن/ مدخل مدينة احلرية[ في  العام 
]أقصاه الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2021/5/9 حسب توقيت مدينة بغداد[ وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 

الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
)تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 

في كل مالم يرد به نص في هذا اإلعالن او يتعارض معها في املضمون(. 
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:

1- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة 
مسجل الشركات.

2- التأمينات األولية تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ )11340000( إحدى عشر 
مليون وثالثمائة واربعون ألف دينار التي متثل 3% من الكلفة التخمينية من أحد املصارف 
املعتمدة ومحرر ألمر الشركة من قبل املناقص حصراً أو من يخوله قانوناً على أن ال تقل 
البالغة 120 مائة وعشرون يوماً من  انتهاء نفاذية العطاء  نفاذيته )35( يوم من تاريخ 

املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
 2021 لعام  للضرائب  العامة  الهيئة  من  املناقصات  دخول  من  ممانعة  عدم  كتاب   -3
ومعنون إلى الشركة العامة لتصنيع احلبوب حصراً )على أن يلتزم املناقص بجلب ما 

يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته(. 
4- وصل شراء شروط املناقصة.

5- تقدمي اعمال مماثلة.
6- في حالة تقدمي وثائق مصورة )مستنسخة( يجب أن تكون مصدقة ومختومة طبق 

األصل من جهة اإلصدار اما بخصوص املستمسكات الثبوتية )البطاقة املوحدة أو هوية 
األصل  مع  مطابقتها  تتم  وغيرها(  السكن  بطاقة  اجلنسية،  شهادة  املدنية،  األحوال 

عند اإلحالة. 
املناقصات  في هذه  املشاركني  استفسارات  لإلجابة على  اخلاص  املؤمتر  انعقاد  يتم   -7
في الساعة العاشرة صباحاً حسب توقيت بغداد من يوم 2021/5/2 في مقر الشركة/ 

القسم القانوني. 
موعداً  التالي  اليوم  يكون  رسمية  عطلة  املناقصة  غلق  يوم  مصادفة  حالة  في   -8

الستالم وفتح العطاءات. 

�أثري د�ود �صلمان 
�ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �لإد�رة وكالة 

http://www./tasnechobob.mot.gov.iq
 e-mail:grain_contract@yahoo.com

 
�ل�صعر / دينار �لفقرةت

/ طن

1
احلزام  عبر  وحتميلها  املقررة  باالوزان  الطحني  أكياس  وخياطة  تعبئة 

الناقل وتنضيدها داخل السيارة. 

4250 أربعة آالف 
ومائتان وخمسون 

دينار 

2
وحتميلها  املقررة  باالوزان  الشوائب  النخالة  أكياس  وخياطة  تعبئة 

بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل اخملزن. 
3800 ثالثة آالف 
وثمامنائة دينار 

3
تفريغ أكياس النخالة الواردة الى املطحنة من املواقع واملطاحن األخرى 

في الشركة وتنضيدها داخل اخملزن
2000 ألفي دينار 

2000 ألفي دينار حتميل أكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة. 4

5
تفريغ احلنطة اخلام الواردة الى املطحنة من السايلوات بالسيارات غير 
وتوفير  التفريغ  بعد  االستالم  بعني  احمليطة  الساحة  وتنظيف  القالبة 

عمال من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساًء
800 ثمامنائة دينار 

1000 ألف دينار تفريغ أكياس الطحني الواردة الى املطحنة 6

1000 ألف دينار مداورة أكياس الطحني الوارد الى املطحنة 7

1000 ألف دينار حتميل أكياس الطحني الوارد الى املطحنة 8

9

والساحات من  واملسقفات  واخملازن  والسرداب  املطحنة  تنظيف طوابق 
الطحني واللوائح املتناثرة والنفايات وتنظيف خطوط شبكة تصريف 
وتنظيف  الظاهرية  الكونكريتية  السواقي  تنظيف  مع  االمطار  مياه 
املانهوالت الرئيسية اخلاصة بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه 
واملانهوالت  الفوهات  بني  الواصلة  اخلطوط  وتنظيف  )كليات(  االمطار 
وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع احلشائش واالدغال وبأي واسطة 
تؤدي الغرض الى املكان الذي يحدده الطرف األول داخل أو خارج املطحنة 

)شهرياً(. 

3500000 ثالثة ماليني 
وخمسمائة ألف دينار 

شهرياً 

ي�صرنا دعوتكم لال�صرت�ك باملناق�صات �أدناه و�لتي تت�صمن جتهيز )�ملو�د �ملذكورة يف �جلدول �أدناه( و�لو�ردة �صمن ح�صابات �ملو�زنة �جلارية و�لطالع على �مل�صتم�صكات �ملطلوبة ميكنكم زيارة موقع �صركتنا 
.)www.moh.gov.iq(  و�ملوقع �خلا�س بالوز�رة )www.kimadia.iq( على �لنرتنت وعلى �ملوقع �خلا�س بال�صركة

علما �أن ثمن م�صتند�ت �ملناق�صة �لتي مبلغها �أقل من مليون $ هو )1000000( مليون دينار عر�قي غري قابل للرد و�ملناق�صات �لتي مبلغها �أكثـر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار عر�قي غري قابل 
�لعر�س تقدم على �صكل  �أن تكون بن�صبة 1% من قيمة  �لتاأمينات �لأولية و�لتي يجب  �أما  �لعر�س  �ملماثلة مع  �أن يتم تقدمي وثائق �لأعمال  �أجور �لإعالن وعلى  �ملناق�صة  للرد ويتحمل من �صرت�صو عليه 
خطاب �صمان نافذ ملدة �صنة كاملة ول يطلق �ملبلغ من �مل�صرف �ل بكتاب من �ل�صركة يوؤيد �نتفاء �حلاجة �أو �صك م�صدق �أو كفالة م�صرفية �صامنة �أو �صند�ت �لقر�س �لتي ت�صدرها �مل�صارف �حلكومية علما 
�أن طريقة �لدفع �صتكون )ح�صب �صروط �ملناق�صة( وطريقة �ل�صحن )CIP( �أو ح�صب �ل�صروط و�ن �ل�صركة غري ملزمة بقبول �أوطاأ �لعطاء�ت وعلى من �صرت�صو عليه �ملناق�صة �صرورة تقدمي �لتاأمينات 
�لقانونية )كفالة ح�صن �لأد�ء( �لبالغة 5%  من قيمة �لإحالة وعلى �صكل خطاب �صمان �أو كفالة م�صرفية �أو �صك م�صدق �أو م�صتند�ت �لقر�س �لتي ت�صدرها �مل�صارف �حلكومية ولغر�س �لطالع ميكنكم 

زيارة موقع �ل�صركة �أو �لوز�رة �ملذكورين �آنفًا علمًا �إن �ملوؤمتر �خلا�س بالإجابة على ��صتف�صار�ت �مل�صاركني �صيعقد �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحًا يوم �لربعاء 2021/5/12.
مالحظة / يف حالة م�صادفة موعد �لغلق عطلة ر�صمية يكون �ليوم �لتايل للدو�م �لر�صمي هو �أخر موعد لتقدمي �لعطاء ويعترب يوم �لغلق، ويكون �ليوم �لتايل موعد فتح �لعطاء.

We would like to invite you to participate in below tenders which contains supplying )the items in the list Below( which stated within computation of current balance ,& for more information 
against the requested documents, pls. visit Kimadia website )www.kimadia.iq( & the Ministry of Health website )www.moh.gov.iq(.
Pls. note that, the price of a tender documents for offer that it's amount less than )1( million dollars is )1000000( One million Iraqi dinar un returnable, while for the offer which its amounts more 
than )1( million dollars is )2000000( Two million Iraqi dinar un returnable & the bidder who the tender will relegated on him will bear announcement charges & the bidder should attached, with 
presented offers, a documents of similar works.  Bid Bond which is at ratio )1%( from offer value should be submitted as insurance letter valid for )1( year and not released the a mount from 
bank unless by a letter confirm from kimadia stated that there is no need for it any more or certified cheek or Bank Guarantee or loan documents that issued by Government Banks , kindly note, 
the payment way will be )as per tender  conditions( ,the transportation way )CIP( or as per the conditions & Kimadia not committed to accept the lower tenders ,the bidder whom will the tender 
will be relegate  on him has to present a legal insurance Performance bond at ratio )5%( from awarded value as like Insurance Letter or Bank Guarantee or Certified Cheek or Loan Document 
that issued by Government Banks.
For more information, pls. visit A/M Ministry of Health website & Kimadia website. Pls. note that, the conference specialized to answer the participant's questions will be haled Wednesday 
12 / 5 /2021 at )10 AM( O'clock.
NOTE: in case the closing date occurred in official Holiday, the closing date will be on the first official working day after the Holiday & the next day will be the date of opening the tender.

إعــــــــالن
وزارة ال�سحة والبيئة/ ال�سركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

ـــعـــام ــــر �ل ــــدي �مل

 Announcement
.No

Closing dateOpening dateDescriptionInvitation No.No.

Second Time19 / 5 / 202120 / 4 / 2021Disposable Appliances 98 / 2021 / 12 / R1

 دياىل/ �ملدى

يلجاأ مز�رعو محافظة ديالى، في 
�لآونة �لأخيرة �إلى �أ�صلوب �أمني- 

وقائي في م�صعى منهم لمنع ت�صلل 
ما ي�صمونه »�لأغر�ب« �إلى د�خل 

ب�صاتينهم لياًل.

و«الأغراب«، ت�سمية �سعبية يطلقها املزارعون 
واخلط����رة  املفرت�س����ة  احليوان����ات  عل����ى 
والل�سو�ص، وكل من ي�ستخدم ب�ساتينهم دون 

علم اأ�سحابها.
اأيوب ح�س����ن، وهو اأح����د املزارعني يف دياىل، 
يق����ول اإنه »ي�سكن اأط����راف حو�ص الوقف )25 
كم �سم����ال �سرق بعقوبة(، وه����ي منطقة ت�سهد 
خروق����ات اأمنية ب����ني فرتة واأخ����رى بالإ�سافة 

اإىل كرثة قطعان اخلنازير الربية والذئاب«.
ويتاب����ع: »ل����ذا اجل����اأ اإىل م����ا ت�سم����ى مب�سائ����د 
الكهرب����اء من خالل حتوي����ل الأ�سيجة املحيطة 
بالب�سات����ني اإىل حاج����ز قات����ل لالأغ����راب، ولكل 

مت�سلل بعد ربطه بالكهرباء«.
واأ�س����اف ح�س����ن، اأن »العدي����د م����ن اخلنازي����ر 
الربي����ة الكبرة قتلته����ا �سعق����ات الكهرباء يف 
حيوان����ات  اإىل  بالإ�ساف����ة  املا�سي����ة،  الأ�سه����ر 
اأخ����رى«، م�س����رًا اإىل اأنه »يعمد م����ع جمموعة 
م����ن املزارعني الآخرين له����ذا الأ�سلوب الأمني 
والوقائ����ي، كونه����م ي�سكن����ون يف حمي����ط غر 
م�ستقر، توج����د فيه خاليا نائم����ة وقطاع طرق 

وحيوانات مفرت�سة«.
ويوؤكد ح�س����ن: »هذه امل�سائ����د الكهربائية هي 

حلمايتن����ا وعائالتن����ا من اأي غري����ب قد يت�سلل 
اإلينا خ�سو�سًا يف اأوقات الليل«.

م����ن جهت����ه، يب����ني رئي�����ص جمعي����ة النحال����ني 
م����ن �سكن����ة مناط����ق  املياح����ي، وه����و  عل����وان 
اأط����راف بعقوبة »اعتمد م�سائ����د الكهرباء منذ 
فرتة وجيزة وجنح����ت يف الفتك بذئب �سر�ص 
اأ�سل����وب  اأن »امل�سائ����د  اإىل  وخنازي����ر«، لفت����ا 
وقائ����ي لتفادي حيوان����ات �سر�س����ة تت�سلل اإىل 

ب�ستانه«.
ل�ساع����ات  يت����م  امل�سائ����د  »ت�سغي����ل  وي�سي����ف 
حم����دودة يف اللي����ل، وق����د مت اإب����الغ الق����وات 

الأمنية خ�سية ت�سررهم منها«.
اأن »املناط����ق الزراعي����ة يف  ويب����ني املياح����ي، 
دي����اىل، والغاب����ات، تنت�س����ر فيه����ا اأن����واع م����ن 
الذئ����اب وال����كالب وال�سب����اع املفرت�سة، وحتى 
اخلنازي����ر الربية، وهي كلها ت�سكل خطرًا على 
العائالت والأ�سخا�����ص املقيمني داخل ب�ساتني 

موجودة يف حميط تلك املناطق«.
وتنت�سر يف بع�ص املناطق الزراعية يف دياىل 
حيوان����ات مفرت�سة م����ن ذئاب بري����ة بالإ�سافة 
اإىل قطع����ان اخلنازير التي ت�س����كل خطرا على 

حياة الأطفال والن�ساء.

 نينوى/ �ملدى

دع���ا قائممق���ام �سنج���ار حمم���ا خلي���ل، اأم�ص، 
وزي���ر الداخلي���ة عثم���ان الغامن���ي اىل توفر 
احلماي���ة يف الق�س���اء، فيم���ا ا�س���ار اىل انه ل 

ي�ستطيع العودة للق�ساء ملمار�سة مهامه.

وق���ال خلي���ل يف ت�سريح �سحف���ي »ن�سمع عن 
زي���ارات متع���ددة للقي���ادات الأمني���ة ومنه���م 
وزي���ر الداخلية عثم���ان الغامن���ي اإىل �سنجار 
والجتماع مع م�سوؤويل الف�سائل”، مت�سائال 
“اي���ن دور احلكوم���ة املحلي���ة يف الق�ساء من 
ه���ذه الجتماع���ات والتفاق���ات، وكان الأجدر 

باأي م�سوؤول يزور �سنجار اأن يطلب الجتماع 
مع احلكومة املحلية”.

ودع���ا خليل الغامن���ي اىل “توفر احلماية يل 
ك���ي اعود للق�س���اء وامار�ص عمل���ي”، م�سرا 
اىل ان���ه “لغاي���ة الن ل ا�ستطيع الع���ودة اإىل 

�سنجار بعد تلقي تهديدات اأكرث من مرة”.
ب�سب���ب  ه���ي  التهدي���دات  “ه���ذه  ان  وتاب���ع 
املنفل���ت  ال�س���الح  وا�ستم���رار  الفو�س���ى 
والف�سائ���ل امل�سلح���ة املرتبطة بح���زب العمال 
الكرد�ست���اين التي لحترتم القان���ون و�سلطة 

الدولة”.
م���ن جانب���ه، طالب قائممق���ام املو�س���ل، قيادة 
عملي���ات احل�سد باإيقاف جت���اوز جهات تدعي 
انتماءه���ا للح�س���د وت�ستغ���ل اأرا�س���ي الدولة 
واملمتلكات العام���ة ل�ساحلها يف منطقة وادي 

حجر.
وبح�س���ب وثيق���ة اطلعت عليها )امل���دى(؛ ذكر 
زه���ر الأعرج���ي قائممق���ام املو�س���ل، ان جهة 
م�سلح���ة جتاوزت على قطع���ة اأر�ص وحولتها 

اإىل موقف لل�سيارات.
واأ�س���ارت الوثيقة اإىل اأن املتجاوزين يرتدون 
ال���زي الع�سك���ري ينتم���ون اإىل الف���وج الرابع 

التابع اىل لواء 50 ح�سد �سعبي.

مزارعو دياىل يبتكرون م�سائد كهربائية حلماية اأ�سرهم من »الأغراب«

�إد�رة �لمو�صل تطالب �لح�صد بو�صع حد للو�ء 50

قائممقام �سنجار ل ي�ستطيع العودة للق�ساء!



+ 964 7809144160  | + 964 7709992499  
+ 964 7708080800  | + 964 7704448045 

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إع���������������ان���������������ات

العدد )4926( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الثالثاء )20( ني�سان 2021إعالنات

http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

م/ �إعــــــالن
يس��ر الش��ركة العامة للزجاج واحلراريات إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن وجود فرص استثمارية )على اساس املشاركة باالدارة واالنتاج( لتأهيل وتشغيل اخلطوط اإلنتاجية وفق 
قانون الش��ركات رقم 22 لس��نة 1997 املادة 15 / ثالثاً من قانون الش��ركات املعدل النافذ ومبا ينس��جم مع النظام الداخلي للشركة على ضوء األس��س االسترشادية لقانون االستثمار 336 

املعممة مبوجب كتاب الوزارة 525 في 2020/1/5 . 

�لهدف من �العالن
تهدف الشركة من خالل املشاركة مع الشركات الرصينة واملصنعة واملنتجة للمنتجات أعاله إلى املشاركة في اإلدارة واإلنتاج وتشغيل وزيادة الطاقات اإلنتاجية واملساهمة في 
هذه الفرص القيمة للحاجة املاسة إلنتاج هذه املعامل وأهميته لتلبية احتياجات السوق العراقية واجلدوى االقتصادية وملا حتققه من مزايا للمستثمر منها توافر املواد األساسية 
الداخلة في اإلنتاج وبأس��عار مناس��بة وحتس��ن جودة املنتج الوطني. وبإمكان الشركات الراغبة مراجعة مقر الش��ركة الكائن في مدينة الرمادي لشراء امللف االستثماري مببلغ 
)250000( مائتان وخمسون ألف دينار عراقي لكل معمل غير قابلة للرد وان للمستثمر احلق في شراء ملف استثماري أو أكثر وحسب رغبته. ولغرض االطالع على الشروط اخلاصة 
باملشاركة او االستفسار واالجابة على اي امور تخص هذه الفرص االستثمارية فان شركتنا على استعداد لتقدمي كافة املعلومات التفصيلية والتسهيالت لزيارة املعامل، ونلفت 
نظر ذوي االختصاص واملهتمن لتقدمي عروضهم وفق الش��روط العامة الواردة في امللف االس��تثماري، وتتحمل الش��ركة الفائزة كافة أجور النشر واإلعالن، وسيكون التركيز على 
اجلانب الفني والتطويري والكفاءة املالية، على ان تقدم العروض وتوضع في صندوق العطاءات الكائن في مقر الشركة في الرمادي علماً بأنه سيتم فتح العروض بعد مضي 30 

 .  glass19612002@yahoo.com :يوم عمل من تاريخ نشر االعالن في اجلرائد، وبإمكان االستفسار من خالل العنوان االلكتروني

�ملهند�س ف�ؤ�د حماد عنيزي 
�ملدير �لعام 

جمه�رية �لعر�ق 
وز�رة �ل�صناعة و�ملعادن 

�ل�صركة �لعامة للزجاج و�حلر�ريات
�لد�ئرة �لتجارية

جمه�رية �لعر�ق 
وز�رة �ل�صناعة و�ملعادن 

�ل�صركة �لعامة للزجاج و�حلر�ريات
�لد�ئرة �لتجارية

Republic of Iraq 
Ministry of industry and Minerals 

The state company for Glass & Refractoriness
Commercial Section 

Republic of Iraq 
Ministry of industry and Minerals 

The state company for Glass & Refractoriness
Commercial Section 

العدد: 103 
التاريخ : 2021/3/14

رقم �لفر�صة 
م�قع �ملعمل��صم �ملعمل�ال�صتثمار 

بغدادتأهيل وتشغيل معمل إنتاج املواد اخلراسانية احلرارية والطابوق احلراري ذو االشكال اخلاصة 1

األنبارتأهيل وتشغيل معمل احلراري االلومينا 2

RE-Announcement
The State Company for Glass & Refractories industry )SCG & R( one of the Ministry and Minerals )MIM( has pleasure to re-announce its following factories in according 
with companies amended Law  No. 22 of 1997 Article 15 /3 of the companies, as per paragraph )Ninth) of Article )4( and paragraph )One( of Article )5( of the Ministry of 
Industry and Minerals amended Law No.)38( of 2011 and as per principles guiding instructions issued by the Ministry of Industry and Minerals )411 / 20 / 525( on 1 /5 / 2020. 

Announcement Target
)SCG & R( aims by participating with manufacturers and producers of above products in factory management and production to rehabilitate and increase the production 
capacity through this valuable opportunities to meet the Iraqi market needs and economic feasibility and benefits according to the investor, exploit the availability of 
raw materials which used in production at good prices improving National product quality. Investors are requested to obtain a copy investment files against a sum of ID 
250.000 )Two Hundred Fifty Thousand Iraqi Dinar( for each file not refundable, in addition our company ready to assist the investors with additional detailed information and 
take necessary arrangements to facilitate site visits to the factory. The investors must submit bids in accordance with the investment file conditions and will focus on the 
company’s technical proposal, developmental and financial efficiency . The winner company shall bear all announcement charges, the bids must submitted and placed in 
the bidding box location at the company’s headquarters in Ramadi  City before the end of the official working hours, noting that the offers will be opened after 30 working 
days from the announcement publishing date in the newspapers,  for any urgent explanation please contact through company e-mail address:

Glass19612002@yahoo.com 

Eng. Fouad H. Anizy 
General Director

Opportunity 
No.

Factory Name Location

1 Rehabilitation with Commissioning and Operation of Refractory Materials )Mortar( & 
Concrete & Special shape Refractory Bricks Factory )Baghdad Factory( 

Baghdad – Saydia 

2 Rehabilitation with Commissioning and Operation of High )Alumina Refractory Factory( Fallujah – Karma 

No.:103 
Date: 14/ 4 / 2021 
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ال�ش��رطة يق��ارب وداع دوري الأبط��ال ف��ي تجّم��ع ج��دة
م�����واج�����ه�����ات! اأرب������������ع  ف������ي  ال���ي���ت���ي�������ش  ك���ت���ي���ب���ة  ت���ن���ت���ظ���ر  ُم�����ع�����ج�����زة   

 حممد حمدي
كلمة صدق

اأعلن���ت وزارة ال�سب���اب والريا�سة ع���ن اإقامة موؤمت���ر �سحفي هو الأكرب 
والأهم للجن���ة خليجي 25 املوؤلفة من املالك املتقدم للوزارة، ُيعقد اليوم 
الثالث���اء اأمام جميع و�سائل الإعالم، للحديث ع���ن اآخر امل�ستجّدات التي 
ت�سبق الإعالن الر�سمي عن املدينة املُ�سُيفة للن�سخة 25 للبطولة من قبل 
روؤ�ساء الحت���ادات اخلليجية يف ال�ساد�س والع�سرين من ال�سهر احلايل 
بع���د اإعالن نتائ���ج اللجن���ة املخت�سة من الحت���ادات اخلليجي���ة برئا�سة 
اليمن���ي حميد ال�سيباين الت���ي جتّولت على مدى اأربعة اأيام مطلع ال�سهر 

احلايل وتفّقدت املن�ساآت الريا�سية واخلدمية وال�سياحية يف الب�سرة.
اعتق���د جازمًا مع ات�ساح ال�سورة اىل حدود بعيدة اأن الب�سرة قد ظفرت 
فع���اًل بتنظي���م البطول���ة واإن الإعالن ه���و م�ساألة وقت لي����س اإل وقد عرّب 
ع���ن ذلك اأك���ر من مّرة وزي���ر ال�سب���اب والريا�سة عدنان درج���ال، �سواء 
بتواج���ده يف قط���ر اأو ال�سعودي���ة والبحري���ن واأثن���اء تواج���د املنتخب 
الكويت���ي يف الب�سرة واأع�س���اء الحتاد اأي�سًا، وتع���ّززت القناعات لديه 
بتن���ازل دولة قطر ر�سميًا عن حقه���ا كدولة بديل���ة اأو مناف�سة ل�ست�سافة 
البطولة واإعالن دعمها املبا�سر مللف العراق، تبعتها البحرين اأي�سًا بذات 
الدعم والآلية التي تقدم الب�سرة كا�ستحقاق طبيعي لتنظم خليجي 25.

م���ا �سيت���م الف�ساح عن���ه الي���وم يف املوؤمت���ر ال�سحفي ب���كل �سفافية هو 
طروح���ات تف�سيلية ع���ن املتغّيات وامل�ستج���ّدات يف الب�سرة يف ميدان 
الُبن���ى التحتي���ة واأه���م الأجاب���ات لوف���د اللجن���ة الفنية، وطريق���ة العمل 
والتن�سي���ق ب���ن وزارة ال�سب���اب والريا�سة والهيئ���ة التطبيعية من جهة 
وحمافظ���ة الب�سرة واملوؤ�ّس�سات ال�سان���دة اىل العمل من اجلهة الأخرى، 
ف�س���اًل عن الف�ساح ع���ن موعد اكتمال ع���دد من امل�ساري���ع ال�سرتاتيجية 
َعْت كاأ�سا�س لغنى عنه و�سرط اإكمالها ل يقبل اأن�ساف  الكربى التي ُو�سِ

احللول واملماطالت.
من اأهم ه���ذه امل�ساريع ملعب امليناء الريا�سي �سعة 30 األف متفّرج الذي 
ط���ال به الأم���د وتكررت الأع���ذار لأكر من ت�سع �سن���وات خلت وبات من 
ال�س���روري اإكماله نهائيًا يف فرتة ل تتج���اوز ال�ستة اأ�سهر ليكون جاهزًا 

وقاباًل للفح�س.
�سخ�سيًا اأرى اأن هذه الفرتة منا�سبة جدًا اإذا ما علمنا اأن امللعب وملحقاته 
و�س���ال اىل ن�سب���ة 80 % من حجم العم���ل الكلي، واإن جمي���ع احتياجاته 
واأولها كرا�س���ي اجلمهور قد و�سلت وُثّبَت���ت يف مكانها املنا�سب، ناهيك 
عن اأعمال الت�سطيب والإنهاءات التي تتطّلب اأعماًل متوا�سلة بال انقطاع 
قبيل ا�ستداد احلر يف الب�سرة الذي يقّل�س �ساعات العمل ب�سورة حادة، 
املن�س���اآت الأخ���رى تتعّل���ق باخلدمات الفندقي���ة وب�س���ورة خا�سة فنادق 
املدين���ة الريا�سي���ة الثمانية بع���دد املنتخبات امل�ساركة الت���ي حتتاج هي 
الأخرى لأعمال ت�سطيب اأخي وجتهيز متكامل، ومعها الفندق الكبي يف 
جمّم���ع الق�س���ور الرئا�سية الذي توقف العمل به ل���ذات الأ�سباب القدمية 

اجلديدة املتعّلقة اأوًل واأخيًا بوفرة الأموال.
م���ا تبّق���ى غي ذل���ك، يتعّلق بالط���رق الرابط���ة، وبع�س املالحظ���ات التي 
تتعّل���ق باجلان���ب ال�سياحي وهي اأمور مف���روغ منها، ب���ذات القدر الذي 
يجعلن���ا على درجة عالية من الطمئنان ع���ن م�سي البطولة الذاهبة اىل 

الب�سرة بقوة.
م���ع كل ذلك نرى اأن الختبار احلقيقي للجاهزي���ة مل يبداأ بعد لنقول اإننا 
جنحن���ا باأمتي���از يف اإدارة امللف فثّم���ة اأمور كثية علين���ا األ نغفلها اأبدًا 
لأنه���ا �ستعني بب�ساطة اأننا خ�سرنا كل جهودن���ا، ولن تكون لدينا القدرة 
يف املطالب���ة باأي���ة بطولة م���رة اأخ���رى، واأق�سد هنا الرتاخ���ي وال�سعور 
بالراحة باأننا ك�سبنا اجلولة لأن ما ينتظرنا هو عمل �ساق كثي ل يعرف 
الته���اون �س���واء يف اإجن���از الُبن���ى التحتي���ة اأم ملف���ات الإدارة احلكيمة 
والعم���ل التطّوعي وتاأهي���ل الب�سرة وتدريب اجلماه���ي واأخذ احليطة 

واحلذر للمفاجاآت غي املح�سوبة!

خليجي الب�شرة واقع حال

من اأهم هذه الم�شاريع ملعب الميناء 
الريا�شي �شعة 30 األف متفّرج الذي 

طال به الأمد وتكررت الأعذار 
لأكثر من ت�شع �شنوات خلت وبات من 

ال�شروري اإكماله نهائيًا في فترة ل 
تتجاوز ال�شتة اأ�شهر ليكون جاهزاً 

وقاباًل للفح�ش.

نقد مرئي 

 بغداد / حيدر مدلول

ق���ارب فري���ق ال�سرط���ة حامل لق���ب دوري 
 2019-2018 باملو�س���م  املمت���از  الك���رة 
م���ن التودي���ع املبّك���ر لبوابة ال���دور الأول 
مبنطق���ة غربي  الق���ارة بن�سخة 2021 من 
دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم بعد توا�سل 
نتائجه ال�سلبي���ة للمّرة الثانية يف غ�سون 
اأربعة اأيام فقط حل�ساب املجموعة الثالثة 
اجلاري���ة مناف�ساته���ا بنظ���ام التجّم���ع يف 
مدين���ة ج���دة ال�سعودي���ة اإث���ر تعّر�سه اىل 
خ�سارة ثقيلة اأم���ام فريق ا�ستقالل طهران 
املب���اراة  يف   )3-0( بنتيج���ة  الإي���راين 
الت���ي اأقيم���ت بينهما على امللع���ب الرديف 
للجوهرة امل�سعة يف ختام اجلولة الثانية 
م���ن مرحلة الذه���اب ليحافظ عل���ى مركزه 
الرابع والأخي من دون ر�سيد من النقاط 
والأه���داف مقاب���ل خم�سة اأه���داف �سكنْت 

�سباك حار�س املرمى اأحمد با�سل فا�سل.

اآمال ال�تاأهل 
وبات فريق ال�سرطة لكرة القدم يحتاج اىل 
معجزة حقيقي���ة لإحياء اآم���ال التاأهل اىل 
مناف�س���ات الدور ثمن النهائي من البطولة 
الآ�سيوي���ة الذي �سي�سمن التواجد فيه كاًل 
من �ساحب املرك���ز الأول يف كل جمموعة 
اىل جان���ب اأف�سل �ستة ف���رق حت�سل على 
املركز الثاين يف املجموعات الع�سر �سمن 
منطقتي الغرب وال�سرق من خالل حتقيق 
النت�س���ارات فقط يف املواجه���ات الأربع 
املتبقي���ة له �سمن الدور الأول اثنتن منها 
اأمام امل�سيف فري���ق اأهلي جدة ال�سعودي 
يف ال�ساع���ة احلادية ع�س���رة والربع م�ساء 
غد الأربع���اء املوافق احل���ادي والع�سرين 
م���ن �سه���ر ني�س���ان اجل���اري عل���ى امللع���ب 
الرديف ملدينة امللك عبد الله الريا�سية يف 
�سمن اجلولة الثالثة والأخية من مرحلة 
الذهاب من الدور الأول والثانية بال�ساعة 
الثامنة وخم�س واأربعن دقيقة م�ساء يوم 
ال�سب���ت املقبل يف افتت���اح اجلولة الأوىل 

من مرحلة الإياب.
كما �سيواجه ال�سرطة نظيه فريق الدحيل 
القطري لكرة الق���دم �سمن اجلولة الثانية 
واأربع���ن  الثامن���ة وخم����س  ال�ساع���ة  يف 
ي���وم ال�ساب���ع والع�سري���ن  دقيق���ة م�س���اء 
م���ن ال�سهر ذات���ه، واأم���ام فري���ق ا�ستقالل 
طهران الإيراين لكرة القدم �سمن اجلولة 
الأخ���ية من دور املجموع���ات يف ال�ساعة 
الثامن���ة وخم����س واأربع���ن دقيق���ة م�ساء 
ي���وم الثالثن م���ن ال�سهر نف�س���ه يف ختام 

املناف�سات مبدينة جدة ال�سعودية.

�شربة موجعة! 
و�ساه���م الط���رد املبّك���ر ال���ذي تعّر����س له 
املداف���ع ح�س���ام كاظ���م ج���رب يف الدقيق���ة 
احلادي���ة ع�سرة من ال�سوط الأول من عمر 
مب���اراة ا�ستقالل طهران اإث���ر نيله البطاقة 
احلم���راء م���ن قب���ل احلك���م ال�سريالنك���ي 
نيف���ون روبي����س جامين���ي بع���د ارتكاب���ه 

خمالف���ة �سد اأحد الالعب���ن املناف�سن، يف 
اإجبار فريق ال�سرطة اللعب بع�سرة لعبن 
ل���ه �سرب���ة موجع���ة مل ي�ستط���ع  موجه���ًا 
زم���الوؤه الالعب���ن م���ن ال�سم���ود �س���وى 
ثالث���ة وثالثن دقيق���ة جنح فيه���ا املهاجم 
حممد نادري يف هز �سباك احلار�س اأحمد 
با�سل فا�س���ل ليفتح الطري���ق نحو اإحراز 
اأهداف اأخرى خ���الل ال�سوط الثاين الذي 
�سه���د ا�ست�س���الم وا�س���ح للخ���ط اخللف���ي 
للقيث���ارة اأم���ام الهجم���ات املتتالية للفريق 
املناف�س الذي اأحرز هدفه الثاين بوا�سطة 
فار�سي���د اإ�سماعيل���ي يف الدقيقة اخلام�سة 
واخلم�سن قب���ل اأن ي�سّيف �سيخ دياباتي 
الهدف الثالث بعد ع�سرة دقائق فقط منهيًا 
املباراة مل�سلحة ا�ستق���الل طهران بثالثية 
نظيف���ة مت�سك بها على �س���دارة املجموعة 
خت���ام  يف  نق���اط  �س���ت  بر�سي���د  الثالث���ة 
اجلولة الثانية متفوقًا بفارق نقطتن على 
فريق الدحيل القطري لكرة القدم �ساحب 
املركز الثاين بعد تعادله الإيجابي )1-1( 
مع م�سيف���ه فري���ق اأهلي ج���دة ال�سعودي 
نقط���ة  بر�سي���د  الثال���ث  املرك���ز  �ساح���ب 
واح���دة فق���ط، فيم���ا بق���ي فري���ق ال�سرطة 
لك���رة الق���دم يف املرك���ز الراب���ع والأخ���ي 
يف الرتتي���ب م���ن دون ر�سيد م���ن النقاط 

واخلايل من الأهداف.

اأعمدة المنتخب 
فري���ق  لالعب���ي  املتوا�س���ع  الأداء  واأث���ار 
ال�سرطة واملخّيب لالآم���ال، �ُسخط ال�سارع 
الدحي���ل  مبارات���ي  خ���الل  الريا�س���ي 
الإي���راين  طه���ران  وا�ستق���الل  القط���ري 
�سمن اجلولت���ن الأوىل والثانية حل�ساب 
املجموع���ة الثالث���ة برغ���م اأنه���م ي�سّكل���ون 
الأعمدة الرئي�س���ة للمنتخب الوطني لكرة 
الق���دم وه���م )اأحم���د با�سل فا�س���ل، وعالء 
علي مه���اوي، و�سعد ناط���ق ناجي، وعلي 
فائ���ز عطية، وحممد قا�س���م ماجد، واأجمد 
يا�س���ن،  داود  وحمم���د  كاظ���م،  عط���وان 
وم���راد حمم���د، وم���ازن فيا����س وحمم���د 
حمي���د فرح���ان( ل�سيم���ا اأنه���م تنتظره���م 
ثالثة حتّدي���ات بغاية الأهمي���ة مع املدرب 
ال�سلوفين���ي �سريت�سك���و كاتانيت����س اأمام 
منتخبات كمبوديا وهون���غ كونغ واإيران 
اأي���ام ال�سابع واحل���ادي ع�س���ر واخلام�س 
ع�سر من �سهر حزيران املقبل يف ت�سفيات 
بالعا�سم���ة  الق���دم  لك���رة  الع���امل  كاأ����س 
البحرينية املنامة لي�سيف دلياًل جديدًا اأن 
الفرق الكبار العراقية حتتاج اىل �سنوات 
اأخ���رى م���ن العم���ل والإع���داد ال�سحي���ح 
يف اجلوان���ب الفني���ة والإداري���ة من اأجل 
مزاحم���ة نظياته���ا م���ن الف���رق املناف�س���ة 

�سم���ن منطقة غرب���ي الق���ارة وخا�سة من 
دول اجل���وار الت���ي ا�ستطاع���ت اأن تن���ال 
اللقب والو�سافة يف الن�سختن املا�سيتن 
من دوري اأبط���ال اآ�سيا لكرة القدم )الهالل 

ال�سعودي وبي�سيبولي�س الإيراين( .

قرار الآ�شيوي
والنق���اد  املحلي���ون  ب���ه  يوؤِم���ن  م���ا  ه���ذا 
واملتابعون ل�س���وؤون الكرة العراقية باأنها 
اأ�سبح���ت ُمكّمل���ة ع���دد الف���رق يف ال���دور 
الأول فق���ط يف اأح�س���ن الأح���وال برغ���م 
زي���ادة مقاع���د العراق اىل مقع���د ون�سفي 
املقع���د اعتبارًا م���ن الن�سخ���ة احلالية من 
البطولة اإث���ر القرار الأخي ال���ذي اأتخذه 
الآ�سي���وي  لالحت���اد  التنفي���ذي  املكت���ب 
لك���رة الق���دم برئا�س���ة البحرين���ي �سلمان 
ب���ن اإبراهي���م اأحدهم���ا ي�س���ارك ب�س���ورة 
مبا�س���رة �سم���ن فرق املجموع���ات )حامل 
لقب ال���دوري املمت���از( والآخري���ن �سمن 
الأدوار الق�سائي���ة )بط���ل م�سابق���ة كاأ�س 
الع���راق وو�سي���ف حام���ل لقب ال���دوري( 
حي���ث ي�س���ارك فريق ال�سرط���ة �سمن فرق 
املجموع���ة الثالثة، فيم���ا لعب فريق القوة 
اجلوي���ة لكرة الق���دم اأمام فري���ق الوحدة 
فري���ق  الق���دم، وكذل���ك  لك���رة  ال�سع���ودي 
ال���زوراء لكرة الق���دم اأمام فري���ق الوحدة 

ال���دور  �سم���ن  الق���دم  لك���رة  الإمارات���ي 
الق�سائ���ي الأخ���ي املوؤه���ل لل���دور الأول 

يوم ال�سابع من �سهر ني�سان اجلاري.

فّخ الخ�شارة
ومل يت���ذّوق فريق ال�سرطة طعم النت�سار 
منذ ي���وم الثاين من ال�سه���ر اجلاري على 
�سعيد امل�سابقات املحلي���ة والقارية حيث 
اأم���ام  الثقيل���ة  ف���خ اخل�س���ارة  �سق���ط يف 
م�سيفه فريق النج���ف لكرة القدم بنتيجة 
)1-3( يف القّم���ة الكروية التي جرت على 
ملعب النج���ف ال���دويل مبحافظة النجف 
الأ�سرف �سمن مناف�سات اجلولة ال�سابعة 
والع�سري���ن من دوري الك���رة املمتاز التي 
اأجربت���ه على التنازل ع���ن مركز الو�سافة 
والتخّل���ف بف���ارق ع�س���ر نقاط ع���ن فريق 
الق���وة اجلوي���ة املت�س���ّدر وب���ات الأق���رب 
لنيل اللقب باملو�سم احلايل ليغادر بعدها 
اىل مدين���ة جدة ال�سعودي���ة قبل �ستة اأيام 
فق���ط من موعد مباراته الأوىل اأمام فريق 
الدحي���ل القطري لك���رة الق���دم يف افتتاح 
م�س���واره بدوري اأبط���ال اآ�سيا لكرة القدم 
التي انتهت ل�سالح الأخي بهدفن نظيفن 
�سّجل اأّحُدهما املدافع ح�سام كاظم بطريق 
اخلط���اأ يف �سب���اك احلار�س اأحم���د با�سل 
فا�سل قب���ل اأن مُينى بخ�س���ارة كبية من 
قب���ل فريق ا�ستقالل طهران الإيراين لكرة 
الق���دم بثالثي���ة بي�س���اء حي���ث مل ي�سّج���ل 
جنومُه �سوى هدفًا واحدًا جاء عن طريق 
الالعب الربازيل���ي رافائيل �سيلفا مبرمى 
احلار�س ال���دويل حممد كا�س���د واأرغمته 
الإ�ساب���ة عل���ى توديع مناف�س���ات امل�سوار 
القاري ل���ه مع كتيب���ة ال�سرب���ي الك�سندر 
اإليتي����س مقاب���ل ثماني���ة اأه���داف �سكن���ت 

�سباكه يف املباريات الثالث!

وفد ال�شرطة
اجلدي����ر بالذك����ر اأن الأم����ن امل����ايل لنادي 
الربيع����ي  د.ع����دي  الريا�س����ي  ال�سرط����ة 
يرتاأ�����س وفد فري����ق ال�سرطة لك����رة القدم 
الدراج����ي  اإح�س����ان  جانب����ه  اىل  وي�س����م 
ع�سو جمل�����س الإدارة يف النادي واملدير 
الإداري ها�س����م ر�س����ا وامل����الك التدريبي 
املك����ّون م����ن ال�سربي اليك�سن����در اإليتي�س 
ديج����ان  ترجك����وف  ومواطن����ه  مدرب����ًا 
وح�س����ن عب����د الواح����د وهيث����م ال�سب����ول 
مدرب����ن م�ساعدي����ن وعماد ها�س����م مدربًا 
حلرا�س املرمى والالعبن )حممد حميد، 
واأحم����د با�سل، وعالء خلي����ل، و�سعد عبد 
الأم����ي، وم����ازن فيا�����س، و�سع����د ناطق، 
وكرار عامر، وعلي فائ����ز، وعدي �سهاب، 
وفه����د يو�س����ف، واأجم����د عط����وان، ومراد 
حمم����د، وعل����ي ح�سن����ي، وخ�س����ر علي، 
وع����الء علي مهاوي، وحممد قا�سم ماجد، 
وح�س����ام كاظ����م، وعلي يو�س����ف، وحممد 
داود، وح�س����ن عا�س����ور، وجا�س����م حممد، 
وعلي مه����دي، وعمارغال����ب، والربازيلي 
ريفا�����س  والكولومب����ي  �سيلف����ا  رافائي����ل 

بودو(. 

طالب مدرب فريق ال�سماوة ال�سابق �ساكر حممود 
وزارة ال�سباب والريا�سة، واللجنة الأوملبية الوطنية  
والحتادات الريا�سية بعقد جل�سة ُم�سارحة لإ�سالح 

واقع الريا�سة يف العراق.
ولفت حممود، اىل اأن ريا�ستنا مل تزل ت�سي ببطء، 
فيما هناك دول متقّدمة �سبقتها مثل دولة قطر التي 

حّققت قفزات هائلة يف بناء املالعب، وت�سييف 
البطولت وحتقيق الإجنازات، بينما لدينا ثروة 

ب�سرية واإمكانيات مادية كثية مل ت�ستغل لدفع عجلة 
الريا�سة واللحاق بالآخرين.

وذكر اأن اجلميع يتحّدث ب�)الوطنية( لكننا مل نَر �سيئًا 
منها على اأر�س امليدان، بدليل اأن الكرة العراقية ترتاجع 

ح بع�س  ودورينا، لي�س مب�ستوى الطموح، مثلما ُي�سرِّ
امل�سوؤولن، فالنتقادات التي يوّجهها بع�س ال�سقاء لكرتنا 

برغم واقعيتها مل جتد من يتحّرك لت�سحيح و�سعها، 
فبلدنا ي�ستحق الأف�سل ليكون يف طليعة دول 

املنطقة.  
ودعا، لعب املنتخب الوطني امل�سارك 

يف مونديال املك�سيك 1986، اىل 
الهتمام باجليل الذهبي الذي �سّجل 
اأهم حدث تاريخي للعراق بالتواجد 
بن 24 منتخبًا يف العامل بعد رحلة 

ماراثونية يف الت�سفيات، واأل 
ُتبَخ�س حقوقهم، وهم ي�ستحقون 

ن نظرًا  ال�ستذكار احل�سِ
للت�سحيات الكبية التي قّدموها 

يف ظروف �سعبة.
راأينا: اأن يبلوَر م�سوؤولو 

املوؤ�ّس�سات املعنية، ما جاء 
يف دعوة الكابنت �ساكر، 

اىل اإجراءات واقعية 
ُتنِقذ الألعاب واأبطالها، 

مّما يعانوه، بروحية 
الفريق الواحد من اأجل 

اإعالء �ُسمعة الريا�سة 
بن الدول.

 بغداد / املدى

اإدارة  الر�سمية اىل  ا�ستقالته  قّدم املدرب عبا�س عبيد 
الريا�سي من العمل على  الكهربائية  نادي ال�سناعات 
بعد  القدم  لكرة  الأول  للفريق  التدريبي  املالك  رئا�سة 
بغداد  اأمانة  فريق  م�سيفه  اأم��ام  تلقها   التي  الهزمية 
ال�ساد�س  املركز  اىل  يرتاجع  جعلته   )2-1( بنتيجة 
27 نقطة يف ختام اجلولة  ع�سر يف الرتتيب بر�سيد 
باملو�سم  املمتاز  الكرة  دوري  من  والع�سرين  الثامنة 
وال���زوراء  اجل��وي��ة  ال��ق��وة  ف��رق  خلف   2021-2020
والنفط  وزاخ��و  الو�سط  ونفط  وال�سرطة  والنجف 
ونفط  وال��ك��رخ  مي�سان  ون��ف��ط  ب��غ��داد  واأم���ان���ة 
والديوانية  وامل��ي��ن��اء  واأرب��ي��ل  الب�سرة 

والطلبة.

والع�سرين  الرابع  املركز  يحتل  عبيد  عبا�س  واأ�سبح 
يف ق��ائ��م��ة امل���درب���ن امل��غ��ادري��ن مل��ن��اف�����س��ات ال���دوري 
احلايل قبل ع�سر جولت فقط من عمر اخلتام ليدخل 
�سالح  حازم  بعد  القيا�سية  لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة 
)الديوانية(  كاظم  و�سعد حافظ وق�سي مني و�سمي 
وغ��ال��ب ع��ب��د احل�����س��ن و���س��اك��ر حم��م��ود )ال�����س��م��اوة( 
الغني  وعبد  )امليناء(  نا�سر  وع��ادل  تيتا  والروماين 
وح�سن  )ال�����زوراء(  قا�سم  وب��ا���س��م  )ال�����س��رط��ة(  �سهد 
واأحمد خلف  )احلدود(  )النجف( ومظفر جبار  اأحمد 
وعماد  )القا�سم(  نعمة  وعادل  جابر  وجا�سم  )الطلبة( 
عودة )ال�سناعات الكهربائية( واأحمد �سالح )زاخو( 
)نفط  علي  وج��م��ال  ال��ب�����س��رة(  )ن��ف��ط  ح�سن  وع��م��ار 
فرحان  ورزاق  )الكهرباء(  عطية  وعبا�س  الو�سط( 
والكرواتي  )النفط(  علوان  ويحيى  مي�سان(  )نفط 

رادان )اأربيل( .

قطار الممتاز يقطع تذكرة الرحيل 24 لعبا�س عبيد    

 بغداد / املدى

اأعل���ن الحتاد الدويل لك���رة القدم اأنه 
يرف����س اإقام���ة بطول���ة يطل���ق عليها 
لك���رة  الأوروب���ي  ال�سوب���ر  دوري 
م���ن  فريق���ًا   12 مب�سارك���ة  الق���دم 
كب���ار الق���ارة العجوز خ���ارج اإطار 
ك���رة الق���دم الدولية. ج���اء ذلك يف 
بي���ان مقت�س���ب اأ�س���دره الحتاد 
الدويل لك���رة القدم على موقعه 
الر�سمي عل���ى �سبكة النرتنت 
قال فيه : وفق���ًا لهذه اخللفية، 
لك���رة  ال���دويل  الحت���اد  ف���اإن 
ال�سوي�س���ري  برئا�س���ة  الق���دم 
مينك���ه  ل  انفانتين���و  جي���اين 
اإل التعب���ي ع���ن رف�س���ه التام 

اأنف�س���ايل  اأوروب���ي  )دوري  لإقام���ة 
ُمغلق( خارج اإطار ك���رة القدم الدولية. 
وق���ّررت اأندية ريال مدري���د وبر�سلونة 
واأتلتيك���و مدريد الإ�سباني���ة وليفربول 
ومان�س�س���رت  يونايت���د  ومان�س�س���رت 
�سيتي واأر�سن���ال وت�سيل�سي وتوتنهام 
الإنكليزي���ة ويوفنتو����س واأن���رت ميالن 
ومي���الن الإيطالي���ة تاأ�سي����س م�سابق���ة 
خا�س���ة بها يطلق عليه���ا دوري ال�سوبر 
الأوروبي لكرة الق���دم تديرها موؤ�س�سة 
برئا�سة فلورنتين���و بييز رئي�س نادي 
الر�سم���ي  ري���ال مدريد.ون�س���ر املوق���ع 
لن���ادي ري���ال مدري���د الإ�سب���اين البيان 
املوّح���د ال���ذي اأ�سدرت���ه الأندي���ة الأثنا 
ال�سوب���ر  ل���دوري  املوؤ�ّس�س���ة  ع�س���ر 
�سيت���م  ال���ذي  الق���دم  لك���رة  الأوروب���ي 

دع���وة ثالث���ة اأندي���ة اأخ���رى لالن�سمام 
اليه قبيل املو�سم الأول الفتتاحي الذي 
�سيب���داأ يف اأق���رب وقت ممك���ن، م�سية 
اىل  تتطّل���ع  اأنه���ا  اىل  الأندي���ة(  )اأي 
عق���د مناق�س���ات م�ستفي�سة م���ع الحتاد 
الأوروب���ي لكرة القدم والحتاد الدويل 
احلل���ول  اأف�س���ل  لبح���ث  الق���دم  لك���رة 

للبطولة وكرة القدم العاملية.
�سيك���ون  البطول���ة  نظ���ام  “اأن  وتاب���ع 
عبارة عن م�سارك���ة 20 فريقًا وهي 15 
ناديًا موؤ�س�سًا و5 اأخ���رى يتم ت�سنيفها 
�سنوي���ًا بناًء عل���ى اأداء املو�سم ال�سابق، 
و�ستوا�س���ل جمي���ع الأندي���ة املوؤ�س�س���ة 
املناف�س���ة يف دورياته���ا الوطني���ة حيث 
املقب���ل  اآب  �سه���ر  يف  املو�س���م  �سيب���داأ 
مب�ساركة الأندي���ة يف جمموعتن ت�سم 

كل واح���دة منها 10 ف���رق تلعب بنظام 
الذه���اب والإي���اب حيث يتاه���ل الثالثة 
الأوائل تلقائيًا اىل الدور ربع النهائي، 
بينم���ا تلع���ب الف���رق اأ�سح���اب املراك���ز 
فا�سل���ة  مواجه���ة  واخلام����س  الراب���ع 
ذهابًا واإياب���ًا و�سوًل اىل النهائي الذي 
�سيكون م���ن مباراة واح���دة فقط تلعب 
يف م���كان حمايد«. واأ�س���اف البيان اأنه 
يتوقع اأن تتجاوز الأرباح 10 مليارات 
دولر واملكافاآت �ستكون اأكرب بكثي من 
بطولت الحتاد الأوروبي لكرة القدم، 
و�سيتم و�سع معايي مالية معينة حتّدد 
�سق���وف نفق���ات الأندية حي���ث �ستتلقى 
الأندية املوؤ�ّس�سة مبلغ 3.5 مليار يورو 
لتعوي����س ما حدث لها يف وباء كورونا 

امل�ستجد.

الفيفا يرف�س اإقامة دوري ال�شوبر الأوروبي



و�أذكرُ  من مفاتنها
ُعجالةَ  خطوها في �ل�صبحِ  ..،

ر�صقُ  �ل�صوءِ  ..،
ير�صمها

 باإيقاعٍ  على �لمم�صى ُيفاتنها .
و�أذكرُ  من مفاتنها

فر��صة َ   �صعرها �لحمر�ءَ  ..،
قد �صقطتْ 

على جذعٍ  قديمٍ  / في عد�دِ  �لج�صر 
ِ نح�صبهُ 

وما �لتفتْت ، وما عَرفتْ  .
*

فر��صةُ  �صعرها للآنَ  ..،
�أم�صكها

فما ُمحَيتْ  ولم َتطرِ  ..
*

و�أذكرُ 
من

ُعجالتها ��صطر�بي
فكم حاولتُ  �أن �أ�صتدركَ  ..،

�لوقتَ  �لذي للدر�سِ  يو�صُلها ..؟
..  ......    ......    ......

يدي
من غيرِ  �صاعةْ 

و�أعرفُ  �أّنها قبلي ...

���ش��ع��ره  ال���ن���ق���اد،  ب��ع�����ض  و����ش���ف  واإذ 
ال��ن��اق��د ماجد  ب���)ال��روم��ان�����ش��ي��ة( وم��ن��ه��م 
ال�����ش��ام��رائ��ي، ف����اإن ر����ش���دي ال��ع��ام��ل ما 
كونه  �شلبية،  بح�شا�شية  معها  ت��ع��ام��ل 
الحزبي،  ال�شيا�شي  بالهم  منغمرًا  �شاعرا 
والبعد  بالفردانية  توحي  والرومان�شية، 
يبهجه  ك��ان  بل  للمجتمع،  العام  الهم  عن 
هذا  يزعجه  ال  االأدق  ب��ل  ال��و���ش��ف،  ه��ذا 
الناقد  �شديقه  يعابث  اأنه  حتى  الو�شف، 
محمد  حاتم  الدكتور  المغترب؛  العراقي 
دي��وان��ه  م��ن  ن�شخة  يهديه  ي��وم  ال�شكر، 
اآخر  نف�شه )حديقة علي( وهو  اإلى  االأثير 
من  ن�شخة  يهديه  حياته؛  في  له  �شدر  ما 
دي��وان��ه م��وؤرخ��ة ف��ي ١١/ت���م���وز/١٩٨٦، 
حاتم  ي�شفه  كما  م�شاك�شًا-  اإه��داء  مدونا 
ال�����ش��ك��ر-) اأخ����ي ح��ات��م ���ش��اأظ��ل ���ش��اع��رًا 
درا�شة  اإل��ى  ي�شير  ك��ان  لقد   ! رومان�شيًا( 
كتبها ال�شكر عنه، اأو�شح فيها ذيوع نبرة 
ق�شائد  ي��وؤط��ر  روم��ان�����ش��ي  وج��و  غنائية 
مجلة  ف��ي  ال�شكر  درا���ش��ة  تنظر  ر���ش��دي! 

)االأقالم(١٩٩٢
ر�ش���دي العامل، ما وجد اأن و�ش���ف �شعره 
بالرومان�ش���ية، الت���ي تعن���ي- ف���ي بع����ض 
�شورها- الذاتية، ما وجد في ذلك منق�شة 
اأو مثلبة فاأكد رومان�ش���ية �ش���عره، كما اأكد 
فت���ى النق���د العراق���ي عب���د الجب���ار عبا�ض 
)١٩٩٢( )انطباعيت���ه النقدي���ة( يوم ركب 
بع�ض نقادن���ا موجة الحداث���ة والمدار�ض 
النقدية الحديثة، واأ�شحت االنطباعية في 

عرفهم عيبًا!
يدع���ي بع�ض الم�ش���تغلين بالهم االإبداعي، 

مواظبتهم على الكتاب���ة في اأوقات محددة 
من يومهم، وكاأنهم يوؤدون واجبًا وظيفيًا، 
ولي�ض اإبداعي���ا، والكتابة التواتيك دائمًا، 
وهي تفر�ض نف�ش���ها عليك، وهو ما وقفت 
عن���ده في )�ش���حيفة ب�ش���ر ب���ن المعتمر(؛ 
واأبو �ش���هل ب�ش���ر بن المعتمر )٢٢٠ه( من 
بلغ���اء المعتزل���ة وكب���ار الف�ش���حاء، يوؤكد 
اأن االأدي���ب لي����ض بق���ادر على االإب���داع في 
كل لحظة، وال يواتي���ه القول في كل زمن، 
وهذا �ش���اعرنا الفرزدق يقول، وربما مرت 
علي �شاعة ونزع �شر�ض اأهون علي من اأن 
اأقول بيتا من ال�ش���عر، ولقد راأيت �شاعرنا 
ر�ش���دي العام���ل �ش���ادقا م���ع نف�ش���ه، ومع 
مح���اوره وم���ع قرائ���ه، ل���دى اإجابت���ه عن 
�ش���وؤال وجهه له ال�شاعر العراقي المغترب 
عدنان ال�ش���ائغ؛ عن لحظ���ة الخلق، لحظة 
كتابة الق�ش���يدة، كيف تكون عند ال�ش���اعر 
العام���ل، ه���ذه اللحظ���ة اأي���ن تك���ون عل���ى 

خارطة الزمان والمكان؟
ال�شاعر ر�شدي يوؤكد لمحدثه، لي�ض لكتابة 
الق�ش���يدة زمن، ولي�ش���ت هناك لحظة، اإن 
ال�ش���اعر الحقيق���ي ه���و ال���ذي يعي����ض كل 
لحظاته �ش���عريا: زمان���ًا ومكان���ًا.. وتولد 
الق�شيدة عندي باأ�ش���كال مختلفة، ال مكان 

وال زمان لميالد اأية ق�شيدة.
تذك���رت  �ش���اعرنا،  ج���واب  اأق���راأ  واأن���ا 
ولي���م  االأميرك���ي  الروائ���ي  ج���واب 
الرواية  �ش���احب  فوكن���ر)١٨٩٧-١٩٦٢( 
ال�ش���هيرة )ال�ش���خب والعنف( ع���ن اأوقات 
البروف�ش���ور  لمح���اوره  موؤك���دًا  الكتاب���ة، 
اليوغ�ش���الفي ماركوفيت����ض، رئي�ض ق�ش���م 
بلغ���راد،  جامع���ة  ف���ي  االإنكليزي���ة  اللغ���ة 
وقتذاك، اإنه يكتب حين ي�شعر بالرغبة في 
الكتاب���ة، ولي�ض هناك قان���ون لذلك. تنظر 

�ض١٤٨ من كتاب ) وليم فوكنر في �شخبه 
وعنف���ه( ترجم���ة واإع���داد الناق���د العراقي 
الدكت���ور نجم عبد الله كاظم)٢٠٢٠( الذي 
العام���ة  الثقافي���ة  ال�ش���وؤون  اأ�ش���درت دار 

ببغداد طبعته االأولى �شنة ٢٠٠٥.
ق���د ع�ش���ف  الوبي���ل  المر����ض  اإن  الري���ب 
بج�ش���د �ش���اعرنا ر�ش���دي العام���ل، الرقيق 
والنحي���ل، المر����ض الناتج ع���ن المعاقرة 
الدائمة للخمر، ف�ش���اًل عن عذاب ال�شجون 
والمعتقالت التي دفع �ش���ريبتها الباهظة، 
وه���و ما عرف ب����) ارتخ���اء في المفا�ش���ل 
العظمية( ف�ش���ال عن تعب في النظر، حتى 
اأم�شى في �ش���نواته االأخيرة مالزمًا غرفته 
المطلة على حديقة الدار ال�ش���غيرة، اأطلق 
عليها ا�ش���م نجل���ه البكر المهاج���ر )علي(، 
واأطل���ق هذه الت�ش���مية ) حديقة علي( على 
مجموعت���ه ال�ش���عرية االأخي���رة ال�ش���ادرة 
في حياته- كما اأ�ش���رت اآنفا- هذا ال�شعف 
التدريجي في ال�ش���حة، ال���ذي كاد يتحول 
اإل���ى عج���ز ت���ام ب�ش���بب ا�ش���تمرار تداويه 
بالت���ي كان���ت ه���ي ال���داء- عل���ى لغ���ة اأبي 
نوا����ض- جعلت ق�ش���ائده االأخي���رة تكتظ 

ب�شور الموت والرحيل.
ا�ش���تاق اأن اأكتب، ما ال يكتب الليلة/ ا�شتل 
م���ن عم���ق جراح���ي ال�ش���وك وال�ش���كين/ 
واأزرع الغل���ة/ اأريد اأن اأ�ش���حك، اأذرو في 
مه���ب الري���ح/ دم���ي واأ�ش���تلقي وحي���دًا/ 
اأدفن االأحزان تحت الطين/ لكنني ا�شمت 

مخذواًل/ وقلبي متعب جريح.
وهو ما عاناه بدر �ش���اكر ال�شياب)١٩٦٤( 
ف���ي اأيام مر�ش���ه االأخي���رة، اإذ جفاه وطنه 
وطردته مديري���ة الموان���ئ العامة- وكان 
اأح���د موظفيه���ا- من اأح���د دوره���ا، لكثرة 
الم�شت�ش���فى  وفت���ح  العم���ل!  ع���ن  غياب���ه 

االأمي���ري بدول���ة الكوي���ت ردهات���ه اأمام���ه 
لتطبيبه، حتى اإن اأ�ش���تاذي الدكتور جالل 
الخي���اط)٢٠٠٤( في كتابه المهم )ال�ش���عر 
العراق���ي. مرحلة وتطور( الذي اأ�ش���درته 
دار �شادر ببيروت عام١٣٩٠ه١٩٧٠يذكر 
اأن االأ�ش���تاذ خلي���ل ال�ش���يخ عل���ي عثر على 
ق�ش���ائد كال�ش���يكية نظمه���ا ب���در اأخري���ات 
حياته منها ق�شيدة خاطب بها االإمام عليا، 
ج���اء في اآخرها: كن �ش���افعي يوم ت�ش���عى 

با�شمك االأمم، ف�شاًل عن اأبيات جاء فيها: 
اإلهي لم���اذا تخليت عن���ي/ وخيبت ظني/ 
واأدمي���ت قلب���ي/ واأدمع���ت عين���ي/ اإذا لم 
اأعاتب���ك اأن���ت الرحي���م/ فم���ن اأعاتب فيمن 

اأراه؟ تنظر.�ض.١٧٥
اأو قول���ه: �ش���اأعجز، بعد حين/ ع���ن كتابة 
بيت �ش���عر، في خيالي جال/)..(/ الأكتب، 
قبل موتي، اأو جنوني،/ اأو �ش���مور يدي، 
م���ن االإعياء،/ خوال���ج نف�ش���ي، ذكرياتي، 
كل اأحالمي،/ واأوهامي،/ واأ�ش���فح نف�شي 

الثكلى على الورق.
واإذ عيب على ال�ش���عراء؛ غالب ال�ش���عراء، 
تك�ش���بهم واأماديحهم من���ذ اأزمان متطاولة 
وحت���ى االآن، وف���ي البا�ش���رة والذاك���رة، 
�ش���يخ �ش���عراء التك�ش���ب والمدي���ح، اأب���ي 
�ش���اعر  �ش���اعرنا،  ف���اإن  المتنب���ي،  الطي���ب 
احترام ال���ذات، وال اأقول �ش���اعر االلتزام، 
الأني ال اأرغب في هذه ال�شفة، النعت، كان 
متطابقا مع ذاته ونف�ش���ه ومبادئه، فهو اإن 
لم ي�ش���تطع اأن يقول كل ال���ذي يريد قوله، 
الأ�ش���باب معروفة �ش���تى، فاإنه ما قال الذي 
ال ياأتل���ف مع اآرائ���ه واأف���كاره وقيمه، كان 

�شادق الل�شان والجنان.
) من���ذر عب���د  المثق���ف  حدثن���ي �ش���ديقي 
عبا����ض المفرجي( وكان ي���زوره في دارته 

اليرم���وك  المتوا�ش���عة خل���ف م�شت�ش���فى 
ببغداد، اإنه زاره مرة، ليجد اأحد ال�شعراء، 
وكان رئي�ش���ًا لتحري���ر اإح���دى ال�ش���حف، 
وكادرا متقدما في الحزب الحاكم اوانذاك، 
يغادر غرفة ر�شدي منزعجا غ�شبان اأ�شفًا، 
من���ذر)٢٠٢٠(  الراح���ل  �ش���ديقي  وفه���م 
ر�ش���دي  اأ�ش���دقاء  م���ن  ال�ش���اعر-وهو  اإن 
الحميمين- كان يح���اول اأن يدراأ عنه اأذى 
الع�ش����ض والو�شاة والمخبرين، باأن يكتب 
�ش���يئا يحبط ه���وؤالء ويخر�ش���هم، ويكون 
دريئة له، لكنه ر�ش���دي الذي لم يقبل باإباء 
و�ش���مم، م���ع احترام���ه ال�ش���ديد ل�ش���ديقه 
الطي���ب، اأن يكت���ب �ش���يئا خ���ارج منظومة 

قيمه وقناعاته واأفكاره.
الق�ش���يرة  الحياتي���ة  الرحل���ة  له���ذه  كان 
اأن تنته���ي، ه���ذه الرحل���ة الت���ي تجاوزت 
الن�ش���ف ق���رن قلي���ال، وال���ذي عم���ل عل���ى 
تق�ش���يرها، االنغمار في العمل ال�شيا�ش���ي 
واالرتما����ض في���ه، وم���ا يجل���ب ذل���ك على 
�ش���احبه م���ن اأذى نف�ش���ي وج�ش���دي، وال 
�شيما اإذا كان �شادقا مع نف�شه مثل ر�شدي، 
اأم���ا الحرباويون فال خ���وف عليهم وال هم 
يحزنون، ذلك اأن دولنا ال تقلد من يخالفها 
�شيا�ش���يًا- حت���ى واإن كان اأعظم المبدعين 
والمفكري���ن- ال تقل���ده و�ش���امًا ب���ل تقلده 
اأرف���ع معتقالته���ا- كما يقول �ش���ديقي اأبو 
الج���ود؛ ال�ش���اعر الحطاب جواد-! ف�ش���اًل 
عن ارتما�ض بالخمر، وخالف مع الزوجة، 

ورهافة ح�ض ال بل توقده.
كل ه���ذه البالي���ا عجل���ت برحي���ل ال�ش���اعر 
�ش���اعر  الرومان�ش���ي،  ال�ش���اعر  الملت���زم، 
الوم�شة، �شاعر الق�شيدة المكثفة؛ ر�شدي 
العام���ل )العان���ي( واأبوه ال�ش���يخ ي�ش���رخ 
وه���و يرى ابن���ه يودع ثرى مقب���رة الكرخ 
باأب���و غري���ب )م���ع ال�ش���المة ولي���دي.. يا 
موه���وب؟!( والمواه���ب في ب���الدي تكون 
عبئًا م�ش���افًا على اأ�ش���حابها، ويوم يزور 
القا����ض والروائي مهدي عي�ش���ى ال�ش���قر 
)٢٠٠٦( �ش���ديقه القا����ض المب���دع؛ الذي 
اعت���زل الدني���ا، ومات قب���ل اأن يموت، عبد 
المل���ك ن���وري )١٩٩٨( ي���وم ي���زوره ف���ي 
منزل���ه، ويبلغ���ه بوف���اة ال�ش���اعر ر�ش���دي، 
�ش���مت قليال، ثم تمتم كاأنه يحدث نف�ش���ه: 

ح�شنا فعل.
يق���ول ال�ش���قر: اأحزنتن���ي نب���رة الياأ����ض 
ف���ي �ش���وته المنك�ش���ر. اأكان يتمن���ى مث���ل 
ه���ذه النهاي���ة لنف�ش���ه؟ تنظر.����ض.٨٦ من 
كتاب )وجع الكتاب���ة. مذكرات ويوميات( 
الثقافي���ة  ال�ش���وؤون  دار  طبعت���ه  لل�ش���قر. 

العامة ببغداد �شنة ٢٠٠١، طبعة اأولى.
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 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

عن ثقافة االإ�ش���اءة يف املمار�ش���ة الثقافية، �ش���در كتاب للناقد املختلف 
�ش���الح زامل عن جامع���ة الكوفة، درا�ش���ات فكري���ة، ٢٠٢١م . عنوانه 
)اإ�ش���اءة املثق���ف(.. ول�ش���ت يف �ش���دد تقدمي عر����ض لف�ش���ول الكتاب 
وحمتويات���ه، واإمن���ا اأحاول تق���دمي قراءة تتنا�ش���ب وحج���م العمود، 
ومنطلًق���ا م���ن ت�ش���ورات الكاتب التي اأف�ش���ح عنها يف ف�ش���له االأخري 
املتمثلة يف التنوع والتعقيد بني م�ش���طلحي ) الثقافة ( و ) الت�ش���امح 
( وخا�ش���ة ع���ر تركيبهم���ا) ثقاف���ة الت�ش���امح ( فالثقاف���ة مبفهومه���ا 
االأنرثوبوجل���ي من ال�ش���عب اأن تنه����ض مبهمة ثقافة الت�ش���امح التي 
تنبث���ق من فاعلية احلوار وتنتع�ض بتعا�ش���د املوؤ�ش�ش���ات والقوانني، 
والوع���ي باأن الدي���ن بالطريقة التي منار�ش���ه ميثل اأه���م عائق الإنتاج 
ثقافة الت�ش���امح.. هذه الت�ش���ورات ما هي اإالاّ ردة فعل م�شتخل�شة من 
فعل ) مو�شوعة الكتاب ( التي �شافرت مع الكاتب يف رحلة احلياة بني 
الق���راءة والكتابة واالختالط بحي���وات متباينة من النا�ض) وقد عا�ض 

االختالف وهو موؤمن باملواطنة واالإن�شان والت�شامح ( �ض١١. 
  توزع���ت الرحل���ة بني الق���راءة والكتابة على �ش���بعة ف�ش���ول.. رحلة 
تك�شف فاعلية ثقافة االإ�شاءة يف جوانب متخلفة من احلياة ومبراحل 
زمنية تعاقبية ت�ش���قط فعلها احل�ش���وري با�ش���تغال تزامني يتولد يف 
ًا .. وعليه فاإن الثنائية الرئي�ش���ة يف  ف�ش���اء يكون فيه ) االآخر ( �ش���لبياّ
الكت���اب ه���ي ) ثقافة االإ�ش���اءة  _ ثقاف���ة الت�ش���امح ( .. الطرف االأول 
ال�ش���لبي هو احلا�ش���ر الفاعل الواقع���ي يف الثقاف���ة العربية والطرف 
���ًا_ ما كان  ���ل املرجت���ى وله���ذا _ منهجياّ االآخ���ر ه���و الغائ���ب املتخياّ
ن�ش���يبها) ثقافة الت�شامح( من الكتاب �شوى ف�شله االأخري.. اإذن االأول 
الفعل ال�شلبي واالآخر ردة الفعل االإيجابية التي يطمح اإليها املوؤلف .. 
والت�ش���اوؤل البدهي ما املق�ش���ود ب� ) االإ�ش���اءة (؟ يجيب الكاتب : ) اإنها 
�ض )�ض٢٩  �شكل من اأ�شكال الكراهية.. ( �ض٢٣ وغالًبا ما تقرتن باملقداّ
( وتعم���ل بني طرفني كان اأ�ش���اًل بينهما ف�ش���اء من امل�ش���اركة غري اأنها 
فعل فردي يتوجه من طرف اإىل اآخر الأنك ال ت�ش���يء غالبًا ملن ال توجد 
بين���ك وبينه م�ش���رتكات .. اإنه���ا تتعامل مع متعينني مع فعل ممار�ش���ة 
مبا�ش���ر وعادة ما يقرتن الفعل املبا�ش���ر يف ممار�ش���ة االإ�شاءة بن�شق ) 
ال�شفاهية( الذي يوؤكد ح�شوره عر املرويات ال�شعبية .. ولعل ال�شفة 
امل�ش���رتكة بني اأغلب جتلياتها العملي���ة وتنوعاتها واختالف جماالتها 
اأنه���ا ن�ش���بية تتعلق مب�ش���توى التلقي ال���ذي قد ين�ش���وي حتت هوية 
عت م�شاهد املمار�شة لفعل  االنتماء الأحد طريف ثنائية الفعل . .. وتنواّ

االإ�شاءة مب�شاهد خمتلفة من الثقافة العربية: قدميًا وحديثًا!! 
ولك���ي يحق���ق املوؤل���ف �ش���ورة جلي���ة مل�ش���طلح االإ�ش���اءة وو�ش���وحًا 
ج على حتدي���د ماهي���ة ) االخت���الف ( يف الثقافة  ملمار�ش���تها فاإن���ه ع���راّ
العربية كونه م�ش���طلحًا ل�شيقًا بفعل االإ�شاءة  وتو�شل الكاتب اإىل اأن 
املعجم ال يعنى كثري عناية يف ر�ش���د تطور هذا امل�ش���طلح وهو يورد 
لفظًا مرادفًا .. والحظ اأن املعجم يتجاهل ذكر ) االختالف( بهذا اللفظ 
لي����ض لعدم ف�ش���احته ولكنه اكتفى بلف���ظ ) التخالف ( ج���ذًرا .. يقول 
املعج���م : ) تخال���ف االأمران واختلف���ا : مل يتفقا وكل مامل يت�ش���اَو فقد 
تخال���ف واختلف( اإذن االخت���الف هو عدم التكاف���وؤ فالبد من وجود ) 
الفرقة الناجية (! ومل يكن مفهوم االختالف قائمًا على �شرعية احلوار 
واح���رتام االآخ���ر بو�ش���فه �ش���رًطًا لوجود ال���ذات مبعطي���ات اإيجابية 
ت�ش���مح له ح���ق االخت���الف ال�ش���رعي التكافئ���ي التطابقي وعلي���ه فاإن 
فاعلية االإ�ش���اءة االإ�ش���هارية  تتولد من فع���ل االختالف بني ) احلق _ 
الباطل ( ) ال�شرعي _ الال�شرعي ( ) احلالل _ احلرام ( ) املوؤمن _ 
الكافر ( ) الغالب _ املغلوب ( وكذلك م�شطلح االإيديولوجيا بو�شفها 
ت�شويهًا اأو اإ�شفاًء لل�شرعية اأو حتقيقًا لالندماج مع جماعة ما.. وعلى 
الرغ���م من اأن فعل االإ�ش���اءة فردي يف الت�ش���دي ولكنه ق���د يتوجه اإىل 
ة(  ) جماعة ( كما يف مثال ال�ش���ياب وال�ش���يوعيني وال���وردي و) العاماّ
املحكومة بغياب العقل كما يف ت�ش���ورات االعتزال وخا�ش���ة اجلاحظ 
والتوحي���دي اأو حمكوم���ة بالطبيع���ة الب�ش���رية ونزعتها ال�شخ�ش���ية 
كم���ا يف ت�ش���ورات ال���وردي ) ����ض٦٣( .. ولعل االإ�ش���اءة الرتاجيدية 
يف الكتاب هي االإ�ش���اءة اإىل الفرد ) الر�ش���ايف ( حتى اأف�ش���ح الكاتب 
�ض مثقف يف القرن املا�شي اإىل اإ�شاءة الفهم  بحتمية حزينة:) مل يتعراّ
بالقدر الذي واجهه املثقف املو�شوعي الر�شايف ()١٥٣( فذكر و�شيته 
الت���ي تطفح لوعة التعبري عن ما اختزنت���ه الذات من اآالم ووجع بفعل 
اإ�ش���اءة الفهم وكاأنها ) جزء من ن�ش���ق الثقافة اآنذاك ( ) ١٥٤(.. ثم جاء 
الف�ش���ل االأخ���ري ليكون ردة الفع���ل االإيجابية ) ثقافة الت�ش���امح ( على 
كل ه���ذه االأفعال ال�ش���لبية .. ويوؤمن الكاتب باأن الت�ش���امح لي�ض نزعة 
طبيعي���ة  وال يعن���ي ذلك اإميانه بالنزعة اللوفثياني���ة ولكنه موؤمن جًدا 
اأن الت�ش���امح بو�ش���فه فعال وممار�ش���ة ال يكون اإال ب� ) ثقافة احلوار ( 
القابلة لالأخر واملوؤمنة بالتعددية و�ش���رعية االختالف .. وهذا ما اآمن 

به �شالح زامل حتى انتهى ) مت�شاحمًا واأنا اأذبح من الوريد (

المثقف المذبوح من الوريد

ولكي يحقق الموؤلف �صورة جلية لم�صطلح 
الإ�ص�ءة وو�صوحً� لمم�ر�صته� ف�إنه عّرج على 

تحديد م�هية ) الختالف ( في الثق�فة 
العربية كونه م�صطلحً� ل�صيقً� بفعل الإ�ص�ءة  

وتو�صل الك�تب اإلى اأن المعجم ل يعنى كثير 
عن�ية في ر�صد تطور هذا الم�صطلح

يعد ال�ص�عر ر�صدي الع�مل- المولود في مدينة عنة ب�أع�لي الفرات العراقي �صنة ١٩٣٤، والمتوفى ببغداد 
في الت��صع ع�صر من اأيلول ١٩٩٠- من �صعراء م� بعد الرواد: ن�زك ، وبدر، وبلند الحيدري، و�ص�ذل ط�قة، 

الجيل الذي واجه الحي�ة ال�صي��صية الع��صفة، اإثر تموز ١٩٥٨، مثل: يو�صف ال�ص�ئغ، و�صعدي يو�صف، ومحمود 
البريك�ن، وخ�لد علي م�صطفى، و،و، ولقد عرف بكت�بة الق�صيدة المكّثفة، اأو م� تعرف بـ) ق�صيدة الوم�صة( 

وقد كتب في هذا اللون ال�ص�عر �ص�مي مهدي، ف�صال عن اأ�صت�ذي الدكتور كم�ل ن�ص�أة، الب�حث وال�ص�عر 
الم�صري، مع اأن لر�صدي ق�ص�ئد طويلة مثل ق�صيدته )الح�صين يكتب ق�صيدته الأخيرة( فهي ق�صيدة قن�ع، 

طّعمه� ب�لكثير من الرموز والكن�ي�ت.

ر�صدي العامل �صاعر احترام الذات والرومان�صية والق�صيدة 
المكّثفة-الوم�صة

�صكيب ك�ظم

فم���ن خ���الل متابع���ة احلي���اة اليومي���ة يف 
لن���دن ، ت���روي كوين���ي جينكين���ز ، وه���ي 
ام���راأة لطيف���ة تبل���غ م���ن العم���ر ٢٥ عام���ًا 
تعي����ض انف�ش���ااًل رومان�ش���يًا متاعبه���ا يف 
العم���ل ، وكفاحه���ا يف العثور على �ش���كن ، 
وظهوراالأعرا����ض االأوىل لالكتئ���اب عليها 
والطري���ق البط���يء الإع���ادة بن���اء ذاتها ... 
ويبدو اأن جميع عنا�ش���ر الرواي���ة توؤهلها 
اىل  بالت���ايل  وتتح���ول  النج���اح  لتح�ش���د 
م�شل�ش���ل تلفزيوين ، فهي م���ن اأكرث الكتب 
مبيع���ًا حالي���ًا ومت بيع اأكرث م���ن ٣٠٠٠٠٠ 
ن�ش���خة منها يف بريطانيا العظمى ، واأكرث 
من ١٠٠٠٠٠ن�شخة  يف الواليات املتحدة ، 
كما ا�شتقبلت بالفعل ب�شكل جيد يف فرن�شا 

مع بيع اأكرث من ٨٥٠٠ كتاب منذ �شدورها 
ع���ن دار كامل���ان ليف���ي يف ٣٦٨ �ش���فحة يف 

�شهر �شباط . 
وت�شف كويني ، التي ت�شتقر يف العا�شمة 
الريطاني���ة ، عملي���ة االنتقال���ة ال�ش���ريعة، 
فه���ي ، الت���ي كان���ت ق���د ن�ش���اأت يف اأ�ش���رة 
اأجنل���و جامايكي���ة ، مل تع���د جت���د مع���امل 
الطفول���ة هناك. يف قرية بريك�ش���تون ، كما 
بحثت عبًثا ع���ن ال�ش���ركات الكاريبية التي 
ا�ش���طحبتها جدتها اإليه���ا. وعندما اأدركت 
اأنهم مل يع���ودوا ، ب�ش���بب االإيجارات التي 
يتعذر دفعها، بداأت تت�شاءل: "كيف اأمكنهم 
زيادته���ا اإىل درجة طرد االأ�ش���خا�ض الذين 
ا�شتقروا يف بريك�شتون فقط لعدم متكنهم 
من دفع االيجارات ؟" بينما ويف مكان اآخر 
، متكن م���ن كان لديه امل���ال اأن يبني حياته 

هناك وي�شاهم يف بناء املجتمع؟ 

وتتح���دث كويني جينكينز اأي�ش���ًا عن جيل 
ال�شباب يف الثالثني من العمر الذين تغذوا 
على اخلط���اب حول اجلدارة والدرا�ش���ات 
الطويل���ة ،اإذ يرحب �ش���وق العمل اخليايل 
ب�ه���م : "مرحبًا بكم يف ع���امل العمل احلر".

لكنه���ا ،وبع���د العديد م���ن التدريبات ، جتد 
ال�شحفية ال�شابة نف�شها تعمل يف �شفحات 
اليومية.  ال�شحف  اإحدى  "اليوميات" يف 
وعندما تق���رتح موا�ش���يع اجتماعية حول 
عنف ال�ش���رطة ، فاإنها تتلقى اعرتا�شًا ، مع 

حجج تعار�ض الطائفية مع العاملية.
ولكونها �ش���وداء يف اململك���ة املتحدة ، فهي 
ت�ش���عر بالتع���ب م���ن تعيينه���ا يف من�ش���ب 
تاب���ع ، ذل���ك اأن ال�ش���يء ي�ش���ري اىل اهتمام 
الدولة بحياة املجموعات العرقية االأخرى 
فحياته���م –وخ�شو�ش���ًا ال�ش���ود – الته���م 
اأح���دًا ، كم���ا انه���م مل يع���ودوا مهم���ني م���ن 

الناحي���ة التاريخي���ة ، ويج���ب اأن يعرتفوا 
ب���اأن هنال���ك اختالفات يف الطبق���ة والعرق 

واجلن�ض ..
وتوؤك���د بطلة كارتي ويليام���ز ذلك بقولها : 
"نحن الن�شاء ال�شود من املفرت�ض دائمًا اأن 
نعرف كيف نبقى يف مكاننا. «. وعلى مدار 
الرواي���ة ، �ش���تتعلم كوين���ي بالت���ايل كيف 

تواجه اال�شتثناءات وال�شدمات العائلية.
اأن تك���ون اأ�ش���ودًا يف اململك���ة املتح���دة هو 
اإذن مو�ش���وع ميتد عر الرواية، اإذ تتذكر 
كويني االإ�شارات العن�شرية والغريبة اإىل 
ج�ش���دها ، من فناء املدر�شة وحتى حلظات 
املواع���دة مع ال�ش���باب . وه���ي تتذكر كيف 
دعا رفيقها االأبي�ض عمها م�شتخدمًا كلمة " 
زجن���ي "، كما مل يع���د باإمكانها عد االأوقات 
الت���ي يخره���ا فيه���ا اأحده���م عندم���ا تظهر 
م�ش���اعر الغ�ش���ب من العن�ش���رية العادية: 

" التهتمي.   ، مزاح  جمرد  كانت  "لقد 
ناهي���ك ع���ن تل���ك امل�ش���اهد الت���ي مت فيه���ا 
التحر����ض به���ا ، وتتقاط���ع جتربتها اأي�ش���ًا 
م���ع جترب���ة اأ�ش���الفها ؛ اذ ت�ش���رح خالته���ا 
،عل���ى �ش���بيل املث���ال ، كي���ف ، ا�ش���تخدموا 
اللولب الرحمي على الن�ش���اء ال�شود ، دون 

اإخبارهن ، ملنعهن من احلمل".
رواي���ة )كويني ( اذن هي ق�ش���ة جيل اأفرو 
اأوروب���ي ، اأوه���ي كيفي���ة "احل�ش���ول على 

جتربة عن�ش���رية يف م�ش���احة يغل���ب عليها 
اللون االأبي�ض"، والق�ش���ة مكتوبة ب�شمري 
املتكلم ، بو�ش���وح م���ع الرتكي���ز على روح 
الدعاب���ة ، اإذ تدور فيها حوارات الذعة عر 
ر�شائل افرتا�شية مع جمموعة من اأ�شدقاء 
بطل���ة الرواي���ة، تل���ك املرا�ش���الت الفوري���ة 
التي تتخلل ثالثني ف�ش���اًل من هذه الرواية 
التي نتوقع م�ش���اهدتها قريبًا على ال�شا�شة 

ال�شغرية ...

ف��را���ص��ة ع��ل��ى ال��ج�����ص��ر ال��ق��دي��م 
ري�ص�ن الخزعلي

: حـــ�لـــيـــً�  ــً�  ــع ــي ــب م ـــر  ـــث الك  ) كــويــنــي   (

رواي��ة ناجح��ة ع��ن حي��اة ال�ص��ود ف��ي بريطاني��ا
ترجمة : عدوية الهاللي

يعد ) كويني ( ح�ليً� اأف�صل 
الكتب مبيعً� في بريط�ني� 

وقد تمت ترجمته 
الى الفرن�صية و�صيتم 

تحويله قريبً� الى م�صل�صل 
تلفزيوني ..و) كويني ( 

هي الرواية الأولى للك�تبة 
ك�ندي�س ك�رتي ويلي�مز 

وتوؤرخ الحي�ة اليومية 
لأمراأة �صوداء �ص�بة في 

لندن ..
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���س8/ اأي��ن تجدي��َن قيم��َة اأبداع��ِك ف��ي الدر�س 
الأكاديم��ي اأم ف��ي الو�س��ط الأدبي خارج الأ�س��وار 

الجامعية ؟
يمكنن���ي اأن اأق�ش���م م���ا انجزت���ه اإلى مراح���ل، ففي 
المرحل���ة االأول���ى كن���ت اأ�ش���وغ اأفكاري ف���ي �شكل 
نظ���ري واأدعم���ه ب���روؤى تطبيقي���ة وكان الن���زوع 
االكاديمي غالبًا علّي. وهو ما يتجلى في اأطروحتي 
للدكت���وراه) القارئ ف���ي الخطاب النق���دي العربي 
المعا�ش���ر نجي���ب محف���وظ اإنموذج���ًا( ور�شالتي 
للماج�شتي���ر) تع���دد الق���راءات ال�شعرية ف���ي النقد 
القديم ( ثم في كتبي) ال�شرد الن�شائي الق�شير( و) 
مقارب���ات في تجني�ض ال�شع���ر( و) مقا�شد ال�شوغ 
البنائ���ي ( و) منازع التجريب ال�شردي( لتاأتي بعد 
ذلك مرحلة ثانية تمكنت فيها من تعزيز تخ�ش�شي 
النظ���ري من جان���ب، وتخل�شت من بع����ض القيود 
االأكاديمي���ة من جانب اآخ���ر. فانفتحت على معترك 
الحي���اة الثقافية خ���ارج اأ�ش���وار الجامعة وتعرفت 
على اتحادات وجمعيات ومنظمات و�شاركت بقوة 
ف���ي فعالياته���ا وموؤتمراته���ا وحلقاته���ا الدرا�شي���ة 
كم���ا األف���ت كتب���ي خاللها مثل ) م���ا بعد النق���د ( و) 
تمظهرات النقد الثقافي ( و) الج�شدنة بين المحو 
والخ���ط( و) م���راأى و�شرف���ة درا�ش���ات ف���ي النق���د 
الروائ���ي( وغيرها .. وفي المرحل���ة الثالثة اأخذْت 
توجهات���ي تنم���از بالتنظي���ر الفكري اأكث���ر فكتبُت 
ف���ي النظري���ة االأدبية وناظرُت ف���ي مفاهيم خاطئة 
مطروحة واأثبُت بطالنها واقترحُت بدياًل عنها. اإن 
الدر�ض االأكاديمي ه���و مبنى ومختبر، اأما الو�شط 
الثقاف���ي الع���ام فقاعة امتح���ان نهائ���ي، والمبتغى 

االأ�شمى هو النجاح فيها.

���س9/ يتفاعل النقد العربّي مع المناهج النقدّية 
في الغ��رب ولكن هناك محاذير م��ن النزلق اإلى 
التبعّية الكلّي��ة فيلتزم نقُدن��ا بحرفية التجارب 
الغربي��ة تطبيقي��ًا والببغاوي��ة تنظيري��ًا.. فم��ا 

الموقف الأ�سوب من هذه المعادلة ؟
هذا �ش���وؤال مهم بالفع���ل، ولعل كثيرًا مم���ا ُيتهم به 
نقدن���ا العرب���ي م���ن الرطان���ة والتع�ش���ي واإف�ش���اد 
الكلّي���ة  االتباعي���ة  ه���ذه  �شبب���ه  االأدبي���ة  الذائق���ة 
الرو�شي���ة والفرن�شي���ة  الغرب���ي بمدار�ش���ه  للنق���د 
واالنكلو�شك�شوني���ة. و�شحيح اأّن ه���ذه المدار�ض 
قدمْت لن���ا المناهج وو�شعت ف���ي اأيدينا نظريات، 
االأدبي���ة  للن�شو����ض  روؤان���ا  ف���ي  اعتمدن���ا  عليه���ا 
وتحليل م�شتوياته���ا والك�شف عن بنياتها؛ بيد اأن 
ذل���ك التطبيق ينبغ���ي اأن يرافقه تعم���ق بالمناق�شة 
نظري���ًا واختب���ار للفر�شي���ات اجرائيًا م���ع وقوف 
متاأٍن على مقا�شد تلك المناهج والنظريات لمعرفة 
م���دى مالءمته���ا للتطبيق، ولي����ض التقوق���ع عليها 

انبهارًا بها واتكاًء على مح�شالتها.
وم���ا تف�شلَت بت�شميته) حرفي���ة ببغاوية( يقع فيه 
لالأ�ش���ف عدد كبير م���ن نق���اد االأدب ودار�شيه جريًا 
وراء الجاه���ز الغربي من االأفكار النقدية، وبع�ض 
تل���ك االأفكار ربما م���ا زال قيد االختب���ار في مراكز 
البح���ث االأوربي���ة ومخابر الجامع���ات االميركية، 
اأي اأن���ه ل���م ُيمح����ض كفاية ولم تثب���ت نجاعته بعد 
ول���م يتو�شل في���ه اإلى قناع���ات وا�شتدالالت تقطع 

ب�شحته وجدوى اأن يكون منهجًا اأو نظريًة.
وب���داًل من التاأني والفح�ض تج���د بع�ض النقاد في 
حالة هو�ض وهم يحتفون بهذه االأفكار، محمومين 
في ا�شتيرادها ومتعجلين في اجترارها وتطبيقها 
عل���ى اأدبن���ا العرب���ي القدي���م اأو الحدي���ث، والمهم 
عنده���م هو العث���ور على ن�ض يج���دون فيه موطئ 
ق���دم � واإن كان ه�شًا � لتلك االفكار، ولي�ض مهمًا بعد 
ذل���ك تقويل الن�ض بما لي�ض في���ه اأو �شحب اأطرافه 

عنوة اأو ق�شها تع�شفًا ليكون متوافقًا ومقا�شاته.
اأم���ا الموق���ف االأ�ش���وب م���ن ه���ذه المعادل���ة فه���و 
التوث���ق المنطقي م���ن المقدمات النظري���ة لما هو 
م�شت���ورد نق���دي ثم االهت���داء اإل���ى ت�شمي���ة نقدية 
جدي���دة موحدة يت���م العمل بها ف���ي نقدنا العربي. 
لي����ض هذا ح�شب ب���ل االعتماد اأي�شًا عل���ى اأذواقنا 
وروؤان���ا في اجتراح ما، اأو ابت���كار اأو اإ�شافة، بعد 
اأن نكون ق���د وفّرنا ال�ش���روط والمقومات العلمية 

والعملية.
واعتق���د اأنن���ا بالثق���ة العلمي���ة بقدراتن���ا الفكري���ة 
وامكانياتن���ا النظرية، وبفهمن���ا لطبيعة اأدبنا وما 
ي�شع���ى اإليه اأديبنا من �شبر للواق���ع بكل متغيراته 
وحيثيات���ه؛ فاننا عندئذ �شنتمكن من اإنتاج نظرية 
نقدية اأو في االأقل تاأ�شي�ض م�شروع نظري يوؤ�شل 
نقدن���ا ويجعل م�شمياتن���ا ممنهجة، ولي�ض العك�ض 
اأعن���ي مج���رد م�شميات لي�ش���ت لها قاع���دة نظرية، 
ي�شعه���ا ه���ذا اأو ذاك م���ن النق���اد لتك���ون بمثاب���ة 
مو�شات اأو تقليعات تعك�ض اللهاث المحموم وراء 
النقد الغربي بال دراية حقيقية بم�شاريعه الناجزة 

واالأخرى غير الناجزة. 

���س10/ �س��در ل��ِك كتاب ه��ذا العام بعن��وان ) في 
الج��دل النق��دي( �س��م حوارات��ِك وم�ساجالت��ِك 
م��ع عدٍد م��ن النق��اد والباحثين.. فه��ل ترين من 
ال�س��روري اإعادة هذه المق��الت في كتاب بعد اأن 
ُن�س��رْت في المجالت وال�س��حف، واآتْت اأُكلها وهي 

مرهونة بظرفيتها ؟ 
والتح���ري  المداوم���ة  مُته���ا  �شِ فاعلي���ة  النق���د 
والتمحي����ض والنظر والتمثي���ل. وهذا ما مار�شته 
في اأوقات مختلفة على ال�شفحات الثقافية لبع�ض 
ال�شح���ف العراقي���ة والعربي���ة والأن���ه ت���رك اآثاره 
على ال�شاحة الثقافي���ة ال�شيما في ما يخ�ض بع�ض 

المفاهيم واالإتجاهات النظري���ة �شار مهما تثبيته 
لتاري���خ الوع���ي االأدبي. ويخي���ل اإل���ّي اأّن الحوار 
الج���اد؛ ب���ل حت���ى اأي ح���وار، ال ب���د اأن ي�شخ����ض 
طبيع���ة وع���ي المتحاورين اأواًل ويوث���ق الظواهر 
اأو الق�شايا المتحاور عليه���ا اآخرًا.. وبمرور زمن 
كاٍف لمراجعتها �شتتح���دد الم�شارات االأ�شوب اأي 
االأبقى � هنا ت�شح نظرية البقاء لالأ�شلح � وال تنعدم 
من ه���ذه الحوارات الفائدة المعرفي���ة الم�شتقبلية 
واأهمي���ة الك�شف عن طبيعة هذه المعرفية. وكثيرًا 
م���ا نرجع الى جدل م���ن هذا الن���وع خا�شه روادنا 
فنجني منه فوائد كثيرة. واأذكر على �شبيل المثال 
ال الح�ش���ر المناظ���رات اللغوي���ة التي ج���رت بين 
لغويي���ن م�شريين ولغويي���ن عراقيين في الن�شف 
االول م���ن الق���رن الما�شي ف���كان من م�ش���ر اأ�شعد 
داغ���ر واإبراهي���م م�شطف���ى وغيرهم���ا وكان م���ن 
الع���راق االأب اآن�شتا�ض م���اري الكرملي وم�شطفى 
جواد وغيرهما. وق���د �شم كّتاب) اأغالط اللغويين 

االأقدمين( ما جرى بينهم من جدل لغوي.

�س11/ براأي��ِك كناقدة هل العالق��ُة جدليٌة بين 
اللغِة والإبداِع الأدب��ّي اأي اأن الأدب العظيم ُينتُج 
في لغ��ٍة عظيمٍة والعك�س بالعك���س ؟ وهل هناك 

اأ�ساًل لغٌة عظيمٌة واأخرى متدنيٌة ؟
ال اأق���ول بانتف���اء العالق���ة بي���ن اللغ���ة واالإب���داع، 
لكني اأقول بانتف���اء الت�شاد بينهما. وتظل العالقة 
بينهم���ا عالقة تبادلي���ة، وال فرق في ه���ذا بين اأدب 
اأمة واأخ���رى قديمًا اأو حديث���ًا، فاالإبداع م�شاع بال 
مناطقية اأو عرقية اأو قومية. والمواهب هي التي 
تح���دد االإبداع.. وكلما كانت هذه المواهب اأ�شيلة 
ا�شتطاعت اأن تعلي اأدب االأمة وتميزه بين االأمم. 

ولي�ش���ت هن���اك لغة عظيم���ة ولغة متدني���ة، لكن قد 
تك���ون هن���اك ف���روق طفيف���ة في ه���ذا الجان���ب اأو 
ذاك، وجمالي���ات اأي���ة لغة يك�شفه���ا مبدعوها. وهم 
االأم���ر  اأن  م���ن يظهرونه���ا ويطورونه���ا، بمعن���ى 
ال يتعل���ق بطبيع���ة اللغ���ة، ب���ل يتعل���ق بالم�شتوى 
الح�ش���اري واالبداع���ي اللذين عليهم���ا الناطقون 
والكاتب���ون بتل���ك اللغ���ات ، واأروع العطاء االأدبي 
والفك���ري تعطيه اللغات حينم���ا يكون ابناوؤها في 
اأوج تمدنه���م. والدلي���ل اأن كل اللغ���ات التي �شادت 
اأممها عبر التاريخ انتجت اأدبا عظيما ومنها لغتنا 
العربية واللغات التي �شادت تاريخيًا على اأر�شنا.

ل  الق�سة(،  )ق�سة  الجديِد  كتابِك  في   / �س12 
بدايات  تحديد  في  المتداول  بال�سائد  تاأخذين 
تخالفين  بل  وعربيًا(،  )عراقيًا  الق�سير  الق�ّس 

الباحثين العرب.. فما اأ�سانيدِك ؟
الكتاب م�شح نقدي الأهم تطورات الق�شة العراقية 
وخ�شائ�شها عبر قرن من الزمان، وفيه حاولت رد 
االعتبار النقدي للق�شة العراقية التي نالها بع�ض 
و�شعوا  او  فيها  تخ�ش�شوا  نقاد  قبل  من  الحيف 
مجاميعها.  في  انطولوجيات  اأو  ببلوغرافيات 
اأحمد  االإل���ه  عبد  الدكتور  ال��راح��ل  الناقد  ومنهم 
م بدايات الق�شة العراقية، وتابعه النقاد  الذي حجَّ
االآخرون في ذلك مع اأن البدايات ت�شير الى ريادة 
ق�شته  ن�شر  ال��ذي  عي�شى  رزوق  العراقي  القا�ض 
الم�شري  بذلك  �شابقًا   1910 ع��ام  ب��غ��داد«  »فتاة 

 ،1917 ال��ق��ط��ار«  »ف��ي  وق�شته  تيمور  محمد 
واللبناني ميخائيل نعيمة بق�شته »�شنتها 

ما  جانب  الى  هذا   . 1914 الجديدة« 
غني  ت��اري��خ  م��ن  العراقية  للق�شة 

وا�شحة  فنية  تقاليد  ف��ي  تجلى 
ي�شتعيد  وك��ت��اب��ي  ورا����ش���خ���ة. 
ن�����ش��و���ش��ًا ق�����ش�����ش��ي��ًة ك��ان��ت 
م��ت��واري��ة ع��ن ع��ي��ن ال��ن��ق��د فلم 
�شدورها  وق��ت  اهتمامه  تنل 
تق�شير  ال��ن��ق��د  م��ن  ن��ال��ه��ا  اأو 

اأو  بالقليل  لي�ض  وت�شويه 
وغياهب  العتمة  في  ظلت 

تمر  ف��ل��م  ال��ن�����ش��ي��ان 
اأق���الم  عليها 

اإلى ك�شف ما اأخفي  فيها  النقاد. ومن هنا �شعيت 
ق��راءة  معيدة  وت��ف��رد،  واأ�شالة  وج��دة  اإب���داع  من 
اإياها  وا�شعة  ج��دي��دة،  ب����اأدوات  الفنية  بنياتها 
م�شلمة  من  ومنطلقة  تنا�شبها  التي  موا�شعها  في 
فنيًا، غزير معنًى وعطاًء  الغني  الن�ض  اإّن  تقول: 
ثم هو  ُق��رئ. ومن  اأوان  اأي  ُكتب وفي  ب��اأي �شكل 
والتف�شير  للتحليل  وقابل  دائمًا  للقراءة  �شالح 
وال���ت���اأوي���ل م��ه��م��ا ت��ب��اي��ن��ت ال��م��ن��اه��ج وت��غ��اي��رت 

االتجاهات واختلفت. 
اأم���ا ما يتعل���ق باالأ�شانيد فتوفره���ا تواريخ الن�شر 
تحدده���ا  خا�ش���ة،  منهجي���ة  واآلي���ات  الموثق���ة 
المعطيات البنائية والموا�شعات الثيماتية. وهو 
م���ا يجعل ل���كل ق�ش���ة ق�شتها الت���ي به���ا تدلل على 
موقعها في خارطة ال�شرد الق�ش�شي العراقي بدءا 

من المنابع حتى الم�شبات.
 

�س13/ ما الأبعاد والتاأثيرات التي تتركها و�س��ائل 
التوا�س��ل والت�س��ال على النقد وممار�سة الناقد 

لدوره في التفاعل مع ال�سعراء والروائيين ؟
معل���وم اأّن الحرك���ة النقدي���ة ال تك���ون مو�شوعية 
اإال اإذا توخ���ى النق���اد ال�شدق، موؤكدي���ن حياديتهم 
ومحفزي���ن االأدب���اء نحو مزيد من االإب���داع تناف�شًا 
وتفاع���اًل وتحدي���ًا، وه���و م���ا ال يمك���ن لو�شائ���ط 
التوا�ش���ل اأن تحقق���ه. ه���ذه الو�شائ���ط الت���ي هي 
بيئة �شالح���ة لنمو اأع�شاب نقدي���ة �شارة من قبيل 
التحيزات ال�شللي���ة العدائي���ة اأو االخوانية �شواء 
اأ كانت بالمن���اورة والمراوغة اأم كانت 

بالتحيز والمنا�شرة. 
هذا  اأّن  ثقة  على  واأن���ا 
ال���و����ش���ع ���ش��ي�����ش��ف��ر 
م�������ش���ت���ق���ب���اًل ع��ن 
معرفية  ق��ط��ي��ع��ة 
ب�����ي�����ن ال����ن����ق����د 
وم����ت����ل����ق����ي����ه 
واأول���������ئ���������ك 
ال�����ك�����ت�����ب�����ة 

بينما  ن��ق��اد  اأن��ه��م  ���ش��دق��وا  ال��ذي��ن  الفي�شبوكيين 
عرائ�ض  يكتبون  عر�شحالجية  الحقيقة  في  هم 
هذه  وت�شاهم  اأدبية.  نقودًا  ويح�شبونها  ان�شائية 
اأ�شد منها مر�شية  الحالة المر�شية في خلق حالة 
اأنهم مبدعون  اإيهام من يكتبون عنهم مدحا  وهي 
وقد  فا�شلون،  اأنهم  قدحًا  عنهم  يكتبون  ومن  حقًا 
يكونون عك�ض ذلك، ومن ثم ال يجوز الركون الى 
مثل هذه النقود اإال اإذا اأتت من م�شتغلين حقيقيين 
اإل��ى  المو�شلة  بم�شالكه  العارفين  م��ن  النقد  ف��ي 

دروب النجاح اأو االخفاق. 
النقدة  اأولئك  المر�شية  الحالة  هذه  اإلى  وي�شاف 
بالن�شبة  والمفاهيم  اال�شطالحات  لرطانة  الذين 
اإليهم �شاروا يحللون النتاجات االأدبية بع�شوائية 
ج��ام��ع��ي��ن ال��ت��ع��م��ي��م ب��ال��ت��ع��ت��ي��م وال��ف�����ش��ف��ا���ش��ي��ة 
نقدية  كتابة  فال  الطلب  حين  جاهزة  بكلي�شيهات 
االتقان  وتال�شي  فنيًا  االأدب���ي  ال���ذوق  �شياع  ب��ل 

الجمالي فكرًا ونباهًة. 

اإبداع��ًا  ���س14 / م��ن خ��الل اهتمام��ِك بالت��راث 
ونق��داً، كيف يمكن قراءة وتوظي��ف هذا التراث 

على وفق الت�سورات الحداثّية؟
تراثن���ا االأدب���ي والنقدي غني بالمنج���زات االأدبية 
والفكرية والفنية التي هي في يد الناقد الح�شيف 
ث���روة كبي���رة يمكن���ه فيه���ا اأن يوظ���ف المنهجيات 
الحداثي���ة وما بع���د الحداثي���ة مفيدًا مم���ا فيها من 
اآليات ومفاهي���م تجعله قادرًا على فك �شفرات كثير 
من الن�شو�ض االإبداعية القديمة �شعرًا و�شردًا، وال 
يعن���ي تعمق الناق���د في قراءة الت���راث اأنه منف�شل 
عن الحداث���ة اأو متقوقع على الما�شي؛ بل العك�ض 
فالتراث موئل مهم به يمتلك الناقد االجادة ..وهو 
ما نج���ده متمث���اًل ب�ش���كل وا�شح ف���ي اأعم���ال نقاد 
جمعوا بي���ن التعمق في الت���راث العربي وال�شيما 
ال�شردي وبين التمك���ن العلمي في توظيف مناهج 
جدي���دة اأعانتهم على بلوغ مح�ش���الت نقدية مهمة 
تنت�شف الإرثنا القدي���م وتدلل على عمق ما فيه من 

اإبداع وتميز. 

الن�س��وّي  ب��الأدب  اهتمام��ِك  خ��الل  م��ن  ���س15/ 
واإب��داع الم��راأة، ما اأه��مُّ الظواه��ر والمالمح التي 

ر�سدْتها كتاباتِك النقدّية؟ 
اهت���مُّ كثيرًا بما ُيكتب وُين�شر حول االأدب الن�شوي 
ونقده، واأجدني ملزمة ال بالكتابة في هذا الميدان 
ح�ش���ب، ب���ل الم�شارك���ة بتقدي���م المحا�ش���رات في 
الن���دوات والملتقي���ات وع�شوي���ة اللج���ان كج���زء 
من م�ش���روع كبي���ر اأحاول في���ه اأن انت�ش���ر للنتاج 
االإبداع���ي الذي تكتبه الم���راأة اأو االإبداع المن�شف 
الذي ُيكت���ب ومو�شوعه المراأة. لم���ا لذلك من دور 
مهم في رفع فاعلية االأداء الن�شوي في عالم الثقافة 
وكدف���اع ع���ن الم���راأة بو�شفه���ا كيان���ًا اإن�شاني���ًا له 

اأهميته وفاعليته اللتان ينبغي اأال يغمط حقهما.
وقب���ل مدة لي�ش���ت بعي���دة قدمت م�شروع���ًا الن�شاء 
مرك���ز بحثّي ن�شوّي اإلى جهات ع���دة معنية باالأمر 
كوزارة الثقافة واالتحاد الع���ام لالأدباء العراقيين 
االإب���داع  بغ���داد عا�شم���ة  اليون�شك���و:  وم�ش���روع 
االأدب���ي؛ ولالأ�شف لم يل���َق م�شروعي �ش���درًا رحبًا 

لدى اأية جهة من تلك الجهات. 
وقد تكون االأ�شباب اأحيان���ًا ذاتية يبغي اأ�شحابها 
منه���ا المماطل���ة والتميي���ع من اأج���ل ال�شطو على 
الم�ش���روع الحق���ًا، وتجري���دي م���ن اأي ح���ق لي 
في���ه.. ول�ش���ت ابتغ���ي م���ن وراء اأن�شطت���ي اإال 
الحق���وق المعنوي���ة.. وعل���ى الرغ���م من هذا 
وغيره من الكوابح والمنغ�شات فاإني عازمة 
عل���ى الم�ش���ّي والمثابرة في ه���ذا الميدان.. 
وكل���ي اأم���ل اأّن الم�شتقب���ل �شيك���ون ل�شال���ح 

المراأة وتطلعاتها النه�شوية والتنويرية.
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معلوم اأّن الحركة النقدية ل 
تكون مو�سوعية اإل اإذا توخى 

النقاد ال�سدق، موؤكدين حياديتهم 
ومحفزين الأدباء نحو مزيد من 
الإبداع تناف�سًا وتفاعاًل وتحديًا

قالوا في نادية هناوي

الدكتورة نادية هناوي تحمل �سهادة  دكتوراه فل�سفة في اللغة العربية 
واآدابها /كلية التربية للبنات /جامعة بغداد2002. 

متخ�س�سة في نظريات النقد الأدبي والنظرية ال�سردية وعلم الجمال.، 
ح�سلت على لقب الأ�ستاذية عام 2012.

 تعمل ا�ستاذة في ق�سم اللغة العربية/ كلية التربية/ الجامعة 
الم�ستن�سرية. �ساركت في اأكثر من خم�سين موؤتمراً علميًا في الجامعات 

داخل العراق وخارجه، ع�سو اللجنة العلمية لمجلة التوا�سل الأدبي ، 
جامعة باجي مختار، الجزائر. وع�سو ا�ست�ساري في مركز الفارابي للدرا�سات 

الآ�سيو- اأوروبية، التابع لجامعة ا�ستنطبول، تركيا.

) تق���دم د. نادي���ة هن���اوي ف���ي كتابه���ا "مو�شوعة ال�ش���رد العرب���ي .. معاين���ات نقدية 
ومراجع���ات تاريخي���ة( مو�شوعة اأخ���رى مناظرة لتلك الت���ي قدمها الدكت���ور عبدالله 
اإبراهي���م �شاح���ب "مو�شوعة ال�شرد العربي" باأجزائها المتع���ددة، بل تقيم حوارًا مع 
المو�شوع���ة االأول���ى، وتقدم عنها معاين���ات ومبا�ش���رات، تبداأها بال�ش���وؤال عن مدى 
م�شروعي���ة و�شف عمل م���ا باأنه مو�شوع���ي، واأي�شًا ت�شاأل عن اأحقي���ة الناقد في جمع 
درا�شات���ه كله���ا معًا تحت عن���وان جامع، كما ق���د يفعل ال�شاع���ر في ديوان���ه، فاالإبداع 
ال�شع���ري اأو الق�ش�ش���ي ح���ر، ال يتطل���ب خيوط���ًا اأو ثيم���ات معينة ترب���ط الن�شو�ض 
ببع�شه���ا البع�ض، على العك�ض م���ن الن�ض النقدي حتى لو توافر له الترابط الثيماتي 

لكنه يتطلب اأي�شا خيوطًا تربطه باأ�شا�شات علمية وفل�شفية. ( 
الناقد الم�سري اأحمد رجب

 داأب وجدي���ة ووثوبي���ة الدكت���ورة هن���اوي ل���م تقف عند ه���ذا الحد؛ ح���د اقتراح 
م�شروع نقدي خالق؛ بل وا�شلت م�شوارها الحثيث في الم�شهد النقدي لتجو�ض 
ف���ي منعطفات���ه ، وت�شع االأوت���اد وال�شوى واال�ش���ارات معلمة اأركان���ه وابعاده، 
�شاب���رة ت�شاري�ش���ه واأغ���واره، لتت���رى عطاءاتها الث���رة كتبًا ودرا�ش���ات واأبحاثًا 
ومق���االت ومحا�شرات وموؤتمرات وحلقات درا�شية؛ بنزوع علمي م�شهود ونهج 
و�ش���م بالنزاه���ة المو�شوعية..ولي����ض اأدل عل���ى ذل���ك م���ن و�شعه���ا الكتب ذوات 
الوح���دة المو�شوعية الر�شينة ، وهي ميزة افتق���رت اإليها معظم كتب نقادنا فقد 
درج���وا على جمع مقاالته���م المكتوبة في مو�شوعات مختلف���ة واأزمان متباعدة، 

وربما متنافرة في مقا�شدها اأو متناثرة في ثيماتها
للكاتب جهاد مجيد 

اأن االأدب العراق���ّي  ي���رون  )اإن بع����ض النق���اد 
ة.  الحدي���ث اإنم���ا ه���و في حقيقت���ه �شع���ر وق�شّ
ولك���ن ات�ش���اع دائ���رة المجربي���ن ف���ي الق�ش���ة 
الق�شيرة لم ياأت م�شادفة، بل كان على مراحل، 
وهو م���ا تدر�شه بدق���ة الناق���دة العراقية نادية 
هن���اوي وت�شلط ال�شوء على ق�ش�ض بقيت في 
العتمة وتقدم قراءات جديدة تنطلق من حقيقة 
اأن الن�ض الغني فنيًا والغزير معنى يظل قاباًل 

للتحليل
 الناقد الم�سري محمد حمام�سي

 تن�ش���ب الناقدة ممار�شته���ا النقدية اإلى النق���د الثقافي، لي�ض 
فق���ط ف���ي كتابه���ا )تمظه���رات النق���د الثقاف���ي وتمف�شالت���ه 
2015(، بل ف���ي اأغلب اإنتاجها النقدي. وهي.. تجعل وكدها 
في نقد النقد، وهو الحقل الذي ال تزال م�شاهمة الناقدات فيه 
محدودة، وهي تع���د النقد الن�شائي فرعًا م���ن النقد الثقافي. 
وبكل ذل���ك، كما في �شائ���ر م�شاهمتها النقدي���ة، تحقق لنادية 
هن���اوي �شوتها النقدي الجدي���د المميز، وه���ي التي ُمنحت 
جائزة نازك المالئكة لالإبداع الن�شوي في حقل النقد الروائي

للناقد والروائي نبيل �سليمان 

ترى اأن تراثنا الأدبي والنقدي غني بالمنجزات الأدبية والفكرية والفنية 

مُتها المداومة والتحري والتمحي�ص والنظر والتمثيل نادية هناوي: النقد فاعلية �سِ

حاورها : عالء المفرجي

ل اأقول بانتفاء العالقة بين اللغة 
والإبداع، لكني اأقول بانتفاء 

الت�ساد بينهما. وتظل العالقة 
بينهما عالقة تبادلية، ول فرق في 

هذا بين اأدب اأمة واأخرى قديمًا اأو 
حديثًا
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  د. علي مهدي

م���ن كان الع���دو الأول لأم���ركا يف العقدي���ن 
العظم���ى  »الق���وة  بالغ���ت  وه���ل  املا�سي���ن؟ 
الوحي���دة« يف ت�سخي���م بع����ض الأخط���ار، ما 
دفعها اإىل غ�ض النظر عن اأخرى اأ�سد خطورة 
يف احل�ساب���ات بعيدة امل���دى؟ وهل ا�ستنزفت 
بحي���ث  احل���ايل  الق���رن  ح���روب  اأم���ركا يف 
تراجعت �سهيتها لقيادة العامل، اأم اأنها اأدركت 
بامللمو����ض اأن ع���بء اإدارة الع���امل مهمة تفوق 
ق���درة اأي دول���ة حتى ل���و كان���ت اإمرباطورية 

مرتامية الأطراف والقدرات؟
يف ال�س���وؤال ع���ن م�ستقب���ل اأم���ركا �س���يء من 
ال�سوؤال ع���ن م�ستقبل الع���امل باأ�سره. و�سواء 
يبق���ى  اختلف���ت،  اأم  �سيا�ساته���ا  م���ع  اتفق���ت 
دوره���ا مهم���ًا يف ه���ذه البقع���ة اأو تل���ك. على 
�سبي���ل املث���ال، وحده���ا اأمركا متتل���ك القدرة 
عل���ى تدخ���ل حا�س���م اأو التلويح ب���ه اإذا قررت 
ال�سن ا�سرتجاع تاي���وان بو�سائل غر ودية 
عل���ى الإط���الق؟ ووحده���ا اأمركا ق���ادرة على 
التلوي���ح باإقام���ة �سد ن���اري هائ���ل اإذا راودت 
القي�س���ر الرو�سي رغبة يف اإخ�ساع العوا�سم 
الأوروبي���ة بجنازي���ر الدباب���ات ل بالهجمات 
ال�سيرباني���ة. ه���ذا ل يعن���ي على الإط���الق اأن 
اأم���ركا �ستكون يف القرن احلايل ما كانته يف 
الق���رن ال�ساب���ق. تغر الع���امل وتغرت قواعد 
اللعبة وتغ���رت اأوراق القوة. لكن يف الوقت 
احلا�س���ر تبقى اأم���ركا حا�س���رة يف كل جزء 
م���ن العامل. م���رة يف �سورة ق���وات ع�سكرية، 
واأخ���رى يف �س���ورة خرباء. وه���ي موجودة 
اأ�س���اًل عل���ى مفرتق���ات البح���ار واملحيط���ات، 
و�ساهرة يف اأجواء الدول، مرة باإذن واأخرى 

بال ا�ستئذان.
م����ن كان الع����دو الأخط����ر لأم����ركا يف الق����رن 
احل����ايل؟ ه����ل كان امل����ال عم����ر ال����ذي اأق����ام يف 
اأفغان�ست����ان نظام »طالبان« ال����ذي ينتمي اإىل 
ع�سور �سحيقة، ويرف�����ض العرتاف بقواعد 
القان����ون ال����دويل وال�سرعي����ة الدولي����ة؟ وهل 
ه����و نظ����ام امل����ال عم����ر ال����ذي وف����ر لأ�سامة بن 
لدن و»القاع����دة« املعق����ل لإط����الق التحر�����ض 
اإىل  و�س����وًل  الأمركي����ة،  بالإمرباطوري����ة 
مهاجمته����ا يف عق����ر داره����ا؟ وه����ل كان العدو 
الأخط����ر لأم����ركا اأب����و بك����ر البغ����دادي زعيم 
»داع�����ض« ال����ذي اأط����ل م����ن املو�س����ل، و�سطب 
والع����راق،  �سوري����ا  ب����ن  الدولي����ة  احل����دود 

واأ�س�����ض م����ا �سم����اه »دول����ة اخلالف����ة«، وقت����ل 
وا�ستباح وحز الأعناق اأمام الكامرات؟

م����ن كان الع����دو الأخط����ر لأم����ركا يف الق����رن 
احلايل؟ هل كان قائد »فيلق القد�ض« اجلرنال 
قا�سم �سليماين، اأب����رز خريجي املدر�سة التي 
فج����رت مق����ر املارينز يف ب����روت وا�ستهدفت 
اأك����ر م����ن �سف����ارة، م����ن دون اأن نن�سى خطف 
م�ستع����ارة،  باأ�سم����اء  الغربي����ن  الرهائ����ن 
والإفراج عنهم مبوجب م�سرحيات مك�سوفة؟ 
ه����ل كان الع����دو الأول �سليم����اين ال����ذي نف����ذ 
ب�سرا�سة وبراعة ق����رار املر�سد »اإطالة احلرب 
ق����رارًا  كان  وه����و  الع����راق«،  يف  الأمركي����ة 
اإيراني����ًا و�سوري����ًا يف اآن، وجوه����ره اإطال����ة 
احل����رب وال�ستن����زاف، ومن����ع قي����ام حكومة 
م�ستق����رة موالي����ة للغ����رب يف بغ����داد؟ وه����ل 
ه����و �سليماين ال����ذي توىل منع قي����ام حكومة 
لبناني����ة م�ستق����رة �سديقة للغ����رب يف بروت 
بع����د اغتي����ال رفي����ق احلري����ري، اأم �سليماين 
الذي ب����رع يف هند�سة »اجليو�����ض ال�سغرة« 
التي اأ�س�سها ودف����ع بها اإىل ال�ساحة ال�سورية 
لإنق����اذ نظام الأ�سد؟ وهل ه����و �سليماين الذي 
رعى عملية حتويل احلوثين من مكون عادي 
يف اليم����ن اإىل وكيل اإيراين مهمته ا�ستهداف 
الأرا�سي ال�سعودية، يف اإطار خطة التطويق 
ال�ساملة التي اأطلقتها طه����ران م�ستهدفة اأبرز 
دول املنطقة؟ وهل �سحيح اأن �سليماين الذي 
اأم����ر دونالد ترمب بقتله ذهب اإىل حد التفكر 
بانقالب كب����ر يجعل اإيران حلقة الو�سل بن 
النفوذي����ن ال�سين����ي والرو�سي، عل����ى اأمل اأن 
تكون طهران الوكيل احل�سري لهذا التحالف 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط؟
اأن تفعل����ه املراك����ز  نتذك����ر الي����وم م����ا ميك����ن 
ال�ستخباراتي����ة والدبلوما�سي����ة والإعالمي����ة 
حن تق����رر ت�سخي����م ق�سية، وحتويله����ا بندًا 
ثابت����ًا يف النقا�س����ات العلنية وداخ����ل الغرف 
امل�سدل����ة ال�ستائ����ر. �سهدن����ا يف بداي����ة الق����رن 
حماولة اإعط����اء �سدام ح�سن �س����ورة العدو 
الأول واخلط����ر الأول. واحلقيق����ة اأن نظام����ه 
وحت����ت  الأظاف����ر  مقل����م  لك����ن  م�ستم����رًا  كان 
العقوب����ات وم����ن دون خيوط م����ع »القاعدة«. 
يف  افتتح����ت  الت����ي  التاأدي����ب  حمل����ة  لك����ن 
اأفغان�ست����ان كان����ت تبح����ث عن حمط����ة ثانية، 
ووق����ع خياره����ا عل����ى الع����راق. وّف����ر العق����د 
الأول من القرن فر�س����ة لأمركا لتاأديب نظام 
�س����دام ح�س����ن، لك����ن املغام����رة كان����ت باهظة 
التكالي����ف. ووّفر العقد الث����اين فر�سة حللف 
النات����و لتاأدي����ب معم����ر الق����ذايف، وه����ا ه����ي 
الإرادة الدولية حتاول مللمة الأجزاء الليبية. 
ر ذات ي����وم يف �سورة  ����وِّ الق����ذايف اأي�س����ًا �سُ
العدو الأول. و�ستظه����ر الأيام اأن »ملك ملوك 
اأفريقي����ا« ال����ذي كان اأحيان����ًا م�س����رًا جلرانه 
والع����امل كان �سديد اخلطر دائم����ًا على �سعبه، 

ومل يكن العدو الأخطر لأمركا.
مل يك���ن فالدمي���ر بوت���ن جاه���زًا يف العق���د 
الأول م���ن القرن للع���ب دور العدو الأول. كان 
ترمي���م رو�سيا بروحها وجي�سه���ا هّمه الأول. 
الأمركي���ون  �سيكت�س���ف  الت���ايل،  العق���د  يف 
والغربيون اأن بوت���ن لي�ض امتدادًا ليلت�سن، 
واأن���ه رجل اآخر جاء من مكان اآخر، ويف مهمة 
اأخ���رى. اكت�سفوا اأن البن���د الأول يف برنامج 

الرئي����ض الرو�س���ي ال���ذي ط���ّوع اجل���رنالت 
ورجال الأعمال والإع���الم هو بند �سوفياتي؛ 
اأي ا�ستن���زاف الغرب. وها نح���ن ن�سهد اليوم 
اإ�سهار اخليبة الغربية من بوتن التي ترتجم 
با�ستدعاء �سفرائ���ه اأو طرد جوا�سي�سه، ف�ساًل 
ع���ن اإدان���ة �سجي���ج جي�س���ه ق���رب اأوكراني���ا 

والهجمات ال�سيربانية هنا وهناك.
ل تواج���ه اإدارة باي���دن الي���وم ع���دوًا من نوع 
امل���ال عم���ر اأو ب���ن لدن اأو البغ���دادي اأو قا�سم 
�سليم���اين. وا�سح اأن ه���ذه الإدارة تبحث عن 
�سيغة للعودة اإىل التفاق النووي مع اإيران، 
مع ال�سع���ي اإىل اإرفاق الع���ودة ب�سيء ي�ساعد 
على طماأنة اإ�سرائيل اإىل توافر �سروط اأمنها، 
وتبديد بع�ض خم���اوف دول املنطقة. الإدارة 
الأمركي���ة احلالي���ة الت���ي ت�ستع���د ل�ستكمال 
الن�سحاب الع�سكري من اأفغان�ستان والعراق 
ل ت�س���ع اإيران يف موقع الع���دو الأول. ورغم 
ا�ستباكه���ا احلايل مع �سلوك بوت���ن، فاإنها قد 
ل متنح���ه موق���ع الع���دو الأول، خ�سو�سًا اأن 
اقت�س���اد ب���الده يكاد يك���ون موازي���ًا لقت�ساد 

اإيطاليا.
يتزايد العتق���اد اأن اأمركا ان�سغلت على مدى 
عقدي���ن باأع���داء كثري���ن، وتغافل���ت تقريب���ًا 
ع���ن �سع���ود عدوه���ا الأول احلقيق���ي، وه���و 
ال�س���ن. وج���اءت اأزمة »كورون���ا« لتعمق هذا 
الجت���اه. يق���ول اخل���رباء اإن ال�س���ن تتق���دم 
القت�س���اد  يف  الأول  املوق���ع  نح���و  بثب���ات 
العامل���ي. ويالحظون اأنها اأحلقت �سررًا كبرًا 
بالنموذج الغربي و�سورت���ه. اأظهرت ال�سن 
اأن���ه ميك���ن اإخ���راج مئ���ات املالين م���ن الفقر، 
والندراج يف ث���ورات تكنولوجية متالحقة، 
من دون الوقوع يف فخ الدميقراطية الغربية، 
وم���ن دون التخل���ي ع���ن القب�س���ة احلديدي���ة 
للحزب الواحد. اأكدت ال�سن اأن الدميقراطية 
لي�ست �سرطًا للتقدم والبتكار. ال�سن لي�ست 
رو�سي���ا، ول تعتم���د اأ�سلوب بوت���ن. ولي�ست 
اإي���ران بالتاأكي���د، فه���ي تط���وق الع���امل بطرق 
احلرير والقرو�ض ل بال�سواريخ والطائرات 
امل�سرة. ورثة اخلميني لي�سوا العدو الأول. 
وورث���ة �ستالن ل يحتلون ه���ذا املوقع. ورثة 

ماو يتقدمون لحتالله بجدارة.

عن ال�سرق االو�سط 

و  ال�سيا�سي���ون  و  املراقب���ون  يح���ار 
املتخ�س�س���ون و حت���ار اأو�سع الأو�ساط 
ال�سعبي���ة م���ن كل املكّونات الت���ي تزداد 
حياته���ا بوؤ�س���ًا و �سق���اًء . . مب���ا يج���ري 
يف الع���راق من���ذ �سق���وط الدكتاتوري���ة 
الإجرامي���ة عل���ى ي���د احت���الل ع�سك���ري 
خارج���ي و�س���ع الب���الد بي���د الولي���ات 
فت���ح  و  الإ�سالمي���ة  اإي���ران  و  املتح���دة 
حدودها اأم���ام الق���وى اخلارجية �سواء 
كان���ت دولي���ة اأم اإقليمية، حت���ى �سارت 
لي�ست اأكر من ورقة لل�سغط و التهديد، 

بعيدًا عن ح�ساب م�سر �سعبها.  
و ي���رى حملل���ون اأن ذل���ك ظه���ر وا�سحًا 
من حتّول حك���م املحا�س�سة الطائفية و 
العرقية اىل حكم الف�ساد العابر للطائفية 
و العرقية و القائم على امل�سالح الأنانية 
لعدد من البيوت الوليغار�سية احلاكمة 
بغ����ض النظ���ر ع���ن الطائف���ة و الع���رق، 
م�ستغل���ة اأجواء تزاي���د املطالبات بالغاء 
حك���م املحا�س�س���ة و اعتم���اد املواطن���ة 
اأ�سا�س���ًا للحك���م، و النتيج���ة �س���ار حكم 
الف�س���اد ال���ذي اأ�ساعته و ت�سيع���ه دوائر 
اإيراني���ة خا�س���ة يف حماول���ة للتو�س���ع 
ال���دويل  احل�س���ار  ك�س���ر  و  الإقليم���ي 
املفرو�ض عليها ب�سبب وجهتها النووية 

املغامرة مب�سر �سعبها . .
لت�سجي���ل  اإقليمي���ة  دوائ���ر  ت�سيع���ه  و 
ال�سبق يف جعل الب���الد �سوقًا لب�سائعها 
الكا�س���دة و املتخلف���ة �سمان���ًا لالأرب���اح 
الأعل���ى املُنتَظرة، اإ�ساف���ة اىل مات�سيعه 
دوائ���ر عاملية يف خططها لتغير و�سائل 
لتحقي���ق  العامل���ي  املي���زان القت�س���ادي 
 .  . املناف�س���ن  ك�س���ر  و  الأرب���اح  اأعل���ى 
كم���ا تناول���ت كّل ما�سبق و�سائ���ل اإعالم 
و �سح���ف و معاه���د عاملي���ة و حملل���ون 
م�سوؤول���ون  و  برملاني���ون  و  دولي���ون 
�سابقون و لحقون، اعتمادًا على العديد 
من املوؤ�س���رات القت�سادية و الع�سكرية 
و الب�سري���ة و اعتمادًا عل���ى الدمار الذي 

اأ�ساب البالد و �سعبها بكل مكّوناته.
اإ�ساع���ة و  و ت�سع���ى تل���ك الدوائ���ر اىل 
ا�ستم���رار ع���دم ال�ستق���رار و الالقانون 
و الالدول���ة و الإره���اب . . خلل���ق املناخ 
و الظ���روف ال�سامنة له���ا لتحقيق اأعلى 
الأرباح و للحفاظ على احلكم بيدها هي، 
من خلف ا�ستمرار موؤ�س�سات حكومية و 
د�ستورية التي رغ���م ال�سراعات داخلها 
اإّل اأنه���ا يف احل�س���اب الخ���ر ل �سلط���ة 
حقيقي���ة له���ا اإّل على من ل�سن���د حاكم له 
يف الغال���ب الأعم، �ساعي���ة اىل دوام تلك 
املوؤ�س�س���ات لتربير وجودها و ن�ساطها، 
اإذا اأُخذ بنظر العتبار اأن الكتل احلاكمة 
الأكرب وج���ودًا و تاأثرًا فيها هي من لها 
اأذرع م�سلح���ة ُنِح���ت لها وج���ود قانوين 
�سم���ن النظ���ام القان���وين احلاك���م الذي 
يعاين من كثر م���ن الثغرات خا�سة يف 

التطبيق العملي.
و فيم���ا يح���ّذر الكثر م���ن املتابعن من 
اأن ا�ستم���رار احلكم عل���ى اأ�سا�ض الف�ساد 
اخلفي الذي لن ي���وؤدّي اّل اىل �سراعات 
اأط���راف الف�ساد بينها حتت رايات الدين 
و الطائفة و العرق لتثبيت اأرباٍح اأنانية 
اأكر و لتمويل "م�ساريع اأرجنتينية !"، 
بعي���دًا عن حتقي���ق اأب�سط نظ���ام دولتي 
ميك���ن اأن يحقق احل���د الأدنى من الرفاه 
و احلقوق و اخلبز و احلرية، كما ين�ض 

عليه الد�ستور .
جتم���ع اأو�س���ع الأو�س���اط ال�سعبية على 
�س���رورة حتقي���ق اأو�س���ع حرك���ة مدنية 

و  النقاب���ات  و  ت�سري���ن  ق���وى  م���ن   .  .
الأح���زاب  و  املنظم���ات  و  الحت���ادات 
الداعي���ة اىل احلك���م امل���دين، و من اأجل 
قيام دولة مدنية كما ن�ساأت دولة العراق 
من البداية، دولة �سّمت قوميات و اأديان 
و طوائف متنوعة عا�ست و تفاعلت منذ 
عا�س���ت  و  الرافدي���ن،  وادي  يف  الق���دم 
بحماي���ة اأنظمة و قوانن �سمنت حقوق 
و واجب���ات اجلمي���ع على ِق���دم امل�ساواة 
يف الع�س���ور املتنوع���ة، الت���ي �سهدت و 
ت�سهد لها اآثار احل�سارات املتتالية التي 
لت الف�سيف�س���اء العراقية  ن�سج���ت و اأ�سّ
اأ�سا����ض  عل���ى  قالب���اُ  و  قلب���ًا  املتالزم���ة 

الأخّوة يف ال�سراء و ال�سراء . .        
 و الي���وم و رغم احلياة املّرة التي تزداد 
�سعوب���ة يف الب���الد بفعل حك���م الإ�سالم 
ال�سيا�س���ي ال���ذي اأ�س���اء لالإ�س���الم احلق 
و ل���الإرث الفاع���ل لأئمت���ه و لإجتهاداتهم 
يف  اخلال���دة  ن�سالته���م  و  اأعماله���م  و 
اإن�س���اف الفق���ر و املع���دم و يف احلك���م 
لتحقي���ق  �سرائع���ه  تطبي���ق  و  الع���ادل 

امل�ساواة ! 
و كم���ا حق���ق الن�س���اط ال���دوؤوب للتي���ار 
و  �سخ�سيات���ه  و  ق���واه  ب���كل  امل���دين، 
منظمات���ه و اأن�سطت���ه و فعالياته و على 
خمتلف اجتاهاته، حن حقق ن�سرًا على 
طري���ق الدول���ة املدنية، عن���د جناحه يف 
اإيقاف حماولة اأ�سلم���ة الدولة العراقية، 
النابعة من اأ�سرار القوى الطائفية على 
ت�سريع قانون �سبه م�ستن�سخ عن  قانون 
النظ���ام  ت�سخي����ض م�سلح���ة  موؤ�س�س���ة 
املعم���ول ب���ه يف اجلمهوري���ة الإ�سالمية 

الأيرانية.
يف وق���ت ع���رّبت في���ه اأو�س���اط وا�سع���ة 
ع���ن اإدراكها باأن ه���ذا الن�سر، مل يتحقق 
ب�سهول���ة، خا�س���ة واأن موازي���ن القوى 
يف جمل�ض النواب لي�ست ل�سالح القوى 
املرتبط���ة  الق���وى  دور  بفع���ل  املدني���ة، 
بال���دول الأقليمي���ة، �سواء تل���ك املنطلقة 
م���ن م�سال���ح حزبوي���ة �سيق���ة، اأو التي 

ت�ستمد توجيهاتها من خارج احلدود.
اإّل اأنها اثبتت اأن الروح العراقية املدنية 
احلّي���ة ل ميك���ن اقتالعه���ا كم���ا ت�س���ّور 

البع�ض. 

وق���د تم اإعداد هذه المادة م���ن اأجل ت�سليط ال�سوء 
على خلفي���ة الت�سويت في الخ���ارج، وتناول طرق 
الت�سويت المتبع���ة، وتمثيل المقيمين في الخارج 
ف���ي ال�سلط���ة الت�سريعي���ة، والتوقف اأم���ام تجربة 
العراق في ت�سوي���ت الخارج والق���راءة القانونية 
لق���رار الإلغ���اء، والأ�سب���اب المعلنة لذل���ك، وتقديم 
مقترحات ل�سم���ان ت�سويت العراقيين في الخارج 

وتمثيلهم في مجل�ض النواب.

نبذة عن الت�صويت في الخارج 
�سّرعت ولي���ة وي�سكون�سن الأميركي���ة اأول قانون 
ُيمكن جنوده���ا المقاتلين خارج الولية من الإدلء 
باأ�سواته���م في النتخابات. وق���د كان ذلك قبل مئة 
واأربعين عامًا، لتفت���ح الطريق اأمام ات�ساع ظاهرة 
الت�سوي���ت م���ن الخارج والت���ي د�سنته���ا الحكومة 
الأي�سلندي���ة ف���ي بداي���ة الق���رن الما�س���ي، عندم���ا 

�سمحت للبحارة بالت�سويت من خارج البالد.
بداأ ال�سم���اح للت�سويت من الخارج على الم�ستوى 
العالم���ي م���ن خ���الل انت�س���ار القي���م الديمقراطي���ة 
وعملي���ة التحول الديمقراطي في ع���دد من البلدان 
بالتزامن مع تزايد اأع���داد المهاجرين بفعل ات�ساع 
ظاه���رة العولم���ة القت�سادي���ة الت���ي �سّرع���ت م���ن 
انتق���ال الأيدي العاملة الى الدول ال�سناعية، حيث 
و�سل ع���دد المهاجرين ح�سب اآخر اإح�سائية لالأمم 
المتح���دة ال���ى 281 ملي���ون مهاجر الذي���ن يمثلون 
العال���م1، حيث و�سل���ت ن�سبة  �س���كان  م���ن   3.6%
المهاجرين الى اأكثر من %10 من �سكان 70 دولة، 
وهن���اك 6 بلدان ي�س���كل المهاجرون اأكثر من 60% 

من عدد �سكانها.
وي�س���كل المهاج���رون ق���وة �سيا�سية مهم���ة للغاية. 
وم���ن المحتم���ل اأن الأ�س���وات التي يدل���ون بها قد 
توؤث���ر ف���ي كثي���ر من الح���الت عل���ى النتائ���ج التي 

�ست�سفر عنها.
ولم يك���ن الت�سويت في الخ���ارج ي�ستثير اأي جدل 
واأف���راد  الدبلوما�سيي���ن  ال���ى  بالن�سب���ة  �سيا�س���ي 
المواطني���ن  ببقي���ة  مقارن���ة  الم�سلح���ة،  الق���وات 
ف���ي الخ���ارج، حيث هن���اك وجه���ات نظ���ر متباينة 
ح���ول م�سارك���ة المهاجري���ن ف���ي النتخاب���ات بين 
اأح���زاب الحكوم���ة والمعار�سة، ف���اإذا كانت اأغلبية 
م���ن  ف���اإن  لأ�سب���اب �سيا�سي���ة،  للب���الد  المغادري���ن 
الموؤك���د اأن الحزب الحاكم ل يوؤيد التو�سع في حق 
الت�سويت، لك���ن الو�سع تغير في الوقت الحا�سر، 
فاأ�سب���ح الت�سويت في الخ���ارج، من المو�سوعات 
الت���ي تحظ���ى بالهتمام حتى غ���دت ظاهرة حديثة 
ن�سبي���ا موجودة ف���ي اأكثر من 115 دول���ة، يمثلون 
ثلث���ي دول العال���م، والت���ي ات�سع نط���اق انت�سارها 
عند الثمانينيات والت�سعينيات من القرن الما�سي.

طرق الت�صويت في الخارج
- الت�سوي���ت ال�سخ�سي: وهو توج���ه الناخب الى 
مكان معين ل���الإدلء ب�سوته  وه���و الأكثر �سيوعًا، 
وال���ذي يوؤخ���ذ به في 55 بل���دًا ومن مزاي���اه �سرية 
النتخاب، لكنه ُمكلف من الناحية المالية بالن�سبة 
للمقترعي���ن المنت�سرين في اأماكن متباعدة وبعيدة 

عن مكان القتراع.
- الت�سوي���ت بالبري���د: يقوم الناخ���ب بملء ورقة 
القت���راع في المكان الذي يختاره بنف�سه، ويجري 
بع���د ذلك نقل ال�سوت عبر البريد الى الوطن، وهو 
الأكثر �سيوعًا في اأوروبا، ويكون منخف�ض الكلفة، 
مرتبط���ًا بم�ستوى الخدم���ات البريدية، ويوؤخذ به 
ف���ي 27 بلدًا ومنها المك�سي���ك، �سوي�سرا وال�سويد، 
وه���و اأ�سل���وب عمل���ي على م�ست���وى داخ���ل البالد 
والخ���ارج وبالأخ����ض ف���ي ظ���ل انت�س���ار جائح���ة 

كورونا.

- الت�سويت بالوكالة: للمواطن المقيم في الخارج 
توكي���ل �سخ����ض للت�سوي���ت نياب���ة عنه ف���ي مكان 

القتراع المحدد.
للناخ���ب  يج���وز  الإلكترون���ي:  الت�سوي���ت   -
رقمي���ة،  م�ساع���دة  اأجه���زة  النترن���ت،  ا�ستخ���دام 
ل���م تع���د  الهواتف للت�سوي���ت بوا�سطته���ا، حي���ث 
المراك���ز  ال���ى  بالذه���اب  مق�س���ورة  النتخاب���ات 
النتخابية ومبا�سرة الت�سوي���ت باأوراق تقليدية، 
وو�سعها ف���ي �سندوق خا�ض، اإن تج���ارب العديد 
م���ن ال���دول اأثبت���ت اأن المواط���ن يبا�س���ر حق���ه في 
الت�سوي���ت بكيفي���ات متع���ددة و�سهل���ة وب�سيط���ة. 
مراح���ل  كل  اللكترون���ي  الت�سوي���ت  وي�سم���ل 
العملي���ة النتخابي���ة م���ن الت�سجي���ل والت�سوي���ت 
واإظه���ار النتائج وم���ن اأي مكان يخت���اره الناخب. 
وق���د اأ�سبح���ت ه���ذه الطريق���ة منت�س���رة ف���ي ع���دد 
م���ن الدول )كن���دا، �سوي�س���را، اأ�ستوني���ا، فرن�س���ا، 

هولندا...2(. 

التمثيل ال�صيا�صي للناخبين في 
الخارج

من اأج���ل تعزي���ز الرتب���اط للمواطني���ن المقيمين 
في الخارج مع بلده���م الأم، تلجاأ العديد من الدول 
ال���ى ت�سري���ع قوانين تتي���ح للمواطني���ن المقيمين 
ف���ي الخ���ارج ف���ي التمثي���ل ال�سيا�سي ف���ي ال�سلطة 
الت�سريعي���ة م���ن خالل تحدي���د ن�سبة م���ن المقاعد، 
تتنا�س���ب م���ع ع���دد المقيمي���ن ف���ي الخ���ارج. كذلك 
تحدي���د عدد م���ن الدوائ���ر م���ع اإ�س���دار التعليمات 
الخا�س���ة بطريق���ة الت�سجي���ل والقت���راع واإع���الن 

النتائج.
 فقد حددت الجزائر 8 مقاعد للمقيمين في الخارج، 
والذي���ن يمثل���ون %2 م���ن اأع�ساء البرلم���ان. اأما 
فرن�س���ا فقد تم حج���ز 12 مقعدًا م���ن مقاعد مجل�ض 
ال�سي���وخ للفرن�سيين خارج الب���الد، ويمثلون 3.6 
% من مقاعد المجل�ض، اأما طريقة اختيارهم، فيتم 
من خالل المجل�ض الأعل���ى للمواطنين الفرن�سيين 
ف���ي الخارج الُمنتخب. وم���ن الجدير بالذكر َت�سكل 
ه���ذا المجل�ض من���ذ �سنة 1948، اأم���ا تون�ض فتتميز 
بت�سريعها لأف�سل القوانين النتخابية للم�سوتين 
م���ن الخارج، الذي �سدر بعد الثورة التون�سية عام 
2010، فقد تم تخ�سي�ض 18 نائبًا يمثلون اأكثر من 
%8 من مجموع عدد اأع�ساء البرلمان. وتم تحديد 
�س���ت دوائر انتخابية لهم: دائرت���ان في فرن�سا لكل 
منهما 5 ن���واب، ودائرة في اإيطالي���ا ولها 3 نواب، 
ودائرة في األماني���ا ولها نائب واحد. وللتون�سيين 
المقيمين في الأميركتي���ن وبقية الدول الأوروبية 
دائ���رة انتخابي���ة له���ا نائب���ان. كذلك دائ���رة للدول 

العربية وبقية دول العالم ولها نائبان.

ت�صويت العراقيين في الخارج
بعد انهيار النظام الديكتاتوري ومن اجل انتخاب 
العراق���ي  الد�ست���ور  لكتاب���ة  الوطني���ة  الجمعي���ة 
الجدي���د، ت���م اإ�سدار اأم���ر �سلطة الئت���الف رقم 92 
ل�سن���ة 2004 بت�سريع قان���ون مفو�سية النتخابات 
العراقية الم�ستقل���ة، والتي تعنى بتنظيم ومراقبة 
واإجراء النتخابات. وقد اأثيرت بع�ض ال�سعوبات 
في وقته���ا، حول م�سارك���ة العراقيين ف���ي الخارج 
والتي ح�سمها مجل�ض المفو�سية ل�سالح الم�ساركة 
رغ���م معار�سة ممثلي الأمم المتح���دة. وقد اأنيطت 
اإدارة انتخاب���ات الخارج بمنظم���ة الهجرة الدولية 
التي اأقامت 75 مركزًا انتخابيا في 14 دولة، والتي 

�سّوت فيها اأكثر من 265 األفّا.
وبعدها اأدارت مفو�سية النتخابات، اأربع دورات 
برلمانية للعراقيين في الخارج، الذين يقدر عددهم 
باأكث���ر م���ن ثالثة ماليي���ن مواطن؛ فف���ي انتخابات 
كان���ون الأول �سن���ة 2005، كان ع���دد الم�سوتي���ن 
ع���دد  كان   2010 �سن���ة  وف���ي  األف���ًا،   320 بح���دود 
الم�سوتي���ن 250 األفًا، اأما ف���ي انتخابات 2014 فقد 
كانت بح���دود 272 األفًا، وانخف�ض عدد الم�سوتين 

في �سنة  2018 اإلى 170 األفًا.
وكان عل���ى الم�سوتي���ن ف���ي الخ���ارج الذه���اب الى 
لغر����ض  الأول���ى  مرتي���ن:  النتخابي���ة  المراك���ز 
الت�سجيل، والثانية للت�سويت. وكما هو في داخل 
العراق غالبًا ما ي�سوب العملية النتخابية التزوير 

وخا�سة في دول الجوار.

قراءة قانونية حول قرار 
المفو�صية

اإن ق���رار المفو�سية باإلغاء اإج���راء النتخابات في 
الخ���ارج الُمتخ���ذ ف���ي 23/3/2021 يتعار����ض مع 
مواد الد�ستور )14، 16، 20( التي تكفل الم�ساواة، 
تكافوؤ الفر�ض بين العراقيين، وحق الم�ساركة في 
ال�سوؤون العامة، والتمتع بالحقوق ال�سيا�سية، بما 
فيه���ا حق الت�سويت والنتخ���اب والتر�سيح. وهو 
يخالف قانون انتخابات مجل�ض النواب النافذ رقم 
9 ل�سن���ة 2020 ال���ذي ن�ض في الم���ادة )2( الخا�سة 
باأه���داف القان���ون، عل���ى: م�سارك���ة الناخبي���ن في 
اختيار ممثليهم والم�ساواة في الم�ساركة و�سمان 
حقوق الناخب والمر�س���ح. كذلك ن�ست المادة )4( 
م���ن القان���ون عل���ى: اإن النتخاب ح���ق كل عراقي. 
وفي المادة )39 ( الت���ي تعنى بالت�سويت الخا�ض 
ف���ي البن���د رابعا، ج���اء: )ي�سوت عراقي���و الخارج 
ل�سال���ح دوائرهم با�ستخ���دام البطاقة البايومترية 

ح�سرًا(. 
اإن الم�س���رع العراقي في قانون النتخاب النافذ لم 
يكفل الم�س���اواة بين العراقيين عن���د اعتماده على 
بطاقتي���ن عن���د النتخ���اب؛ الأول���ى وه���ي البطاقة 

اللكتروني���ة وهي الخا�س���ة بعراقيي الداخل على 
وف���ق ) البن���د4، الم���ادة 5(. اأم���ا البطاق���ة الثاني���ة 
وه���ي البطاقة البايومترية فق���د ح�سرها بعراقيي 
الخ���ارج، اإن ه���ذا التماي���ز ف���ي الن����ض القانون���ي 
ي�س���كل مخالفة �سريحة لمبداأ الم�ساواة التي كفلها 
الد�ست���ور، ومن الجدير بالذك���ر اأن مجل�ض النواب 
ال�سابق، �سب���ق واأن األغى نتائج انتخابات الخارج 
ل�سنة 2018 بقرار من���ه والذي كان محط اعترا�ض 

من قبل المفو�سية ورئي�ض الجمهورية.
اإن ه���ذه الن�سو����ض الد�ستوري���ة والقانونية ُتلزم 
والتدابي���ر  الإج���راءات  كل  باتخ���اذ  المفو�سي���ة 
المنا�سب���ة ل�سمان اإج���راء النتخاب���ات للعراقيين 
في الخ���ارج م���ن حيث تنظي���م �سج���ل النتخابات 
والت�سوي���ت، مع مراع���اة التباع���د الجتماعي في 
ظ���ل جائحة كورونا، كذلك ف���رز النتائج، ول �سيما 
اأن مجل����ض المفو�سي���ة الم�س���كل من���ذ نهاي���ة �سنة 
2019 م���درك لبع�ض الخ�سو�سية الت���ي تتميز بها 

انتخابات العراقيين في الخارج.

اأهم الأ�صباب لقرار الإلغاء
عّلل���ت المفو�سي���ة عن���د قراره���ا باإلغ���اء انتخابات 

العراقيين في الخارج، بجملة من الأ�سباب منها:
 �سعوبة اإكمال عملية ت�سجيل الناخبين العراقيين 
ف���ي الخارج )اإلكتروني���ا( التي تحت���اج الى )160( 
يوم���ًا تقريب���ًا، بينما الم���دة المتبقية ه���ي 40 يومًا 
فق���ط، واأن وزارة الخارجي���ة اعت���ذرت، عن اإجراء 
القت���راع ف���ي ال�سف���ارات والقن�سلي���ات العراقي���ة 
ل�ستحال���ة اإقامته���ا ف���ي المرحلة الراهن���ة، ب�سبب 
الظ���روف ال�سحية الحرجة الت���ي تفر�سها جائحة 
كورون���ا، كذلك ل�سي���ق الوقت المت���اح لعملية فتح 
ح�ساب���ات جارية با�س���م مكات���ب المفو�سية خارج 
العراق، واإن اإجراء العملي���ة النتخابية في اأماكن 
غير خا�سع���ة لل�سي���ادة العراقية يجعله���ا خا�سعة 
لقواني���ن تل���ك ال���دول، ول ولية للق�س���اء العراقي 
عل���ى المخالف���ات والتج���اوزات الت���ي ق���د تح�سل 
خالل اإج���راء العملي���ة النتخابية، اإ�ساف���ة الى اأن 
اإر�س���ال موظف���ي المفو�سي���ة ال���ى دول اأخ���رى في 
ظ���ل الظروف ال�سحية الحرج���ة المتمثلة بانت�سار 

جائحة كورونا يعر�ض �سالمتهم الى الخطر.
اأما ال�سيد م�ست�سار رئي�ض مجل�ض الوزراء ل�سوؤون 
النتخاب���ات، فقد اأ�ساف الى الأ�سب���اب المذكورة، 
المب���ررات التية: لم تج���ر النتخابات في الخارج 
ب�سكل كام���ل من قبل المفو�سية، وج���ود رف�ض اأو 
امتن���اع ع�سرين دولة عن فتح مراكز اقتراع ب�سبب 
جائحة كورونا، الكلف���ة المرتفعة لإجراء القتراع 
ف���ي الخ���ارج، دائم���ًا م���ا تك���ون م�س���درًا للتزوي���ر 

وبالأخ�ض في الدول المجاورة3.
من خ���الل �سوق ه���ذه الأ�سباب والمب���ررات لقرار 

الإلغ���اء قد تك���ون هناك اإرادة �سيا�سي���ة م�سبقة من 
قب���ل الق���وى الموؤث���رة بع���دم الرغبة ف���ي م�ساركة 
العراقيي���ن ف���ي الخارج م���ن خو����ض النتخابات، 
م���ع العل���م اأن الدول���ة الم�سري���ة وفي ظ���ل ظروف 
مماثل���ة وه���ي انت�س���ار جائح���ة كورون���ا، �سمحت 
للم�سريين ف���ي الخارج بالم�ساركة في النتخابات 
الأخيرة لمجل�ض الن���واب الم�سري التي جرت في 
ت�سري���ن الأول - كان���ون الأول 2020، م���ن خ���الل 
ت�سكي���ل 140  لجن���ة انتخابي���ة في مق���ر ال�سفارات 
والقن�سلي���ات الم�سري���ة ف���ي الخ���ارج ل�ستقب���ال 
اأوراق القت���راع الت���ي ت���م اإر�ساله���ا، عب���ر البري���د 
ال�سريع وتنظيم �سج���ل الناخبين من خالل البريد 
العتي���ادي والت�سجي���ل اللكترون���ي عب���ر اإدخ���ال 
الرق���م القوم���ي المك���ون م���ن 14 رقم���ًا، ف���ي موقع 

الهيئة الوطنية لالنتخابات.

مقترحات ل�صمان ت�صويت 
العراقيين في الخارج

من اأجل تعزيز لحمة العراقيين في الخارج بوطنهم 
وال�ستفادة م���ن اإمكانياتهم وطاقاته���م واإ�سراكهم 
ف���ي الحي���اة ال�سيا�سي���ة. ومن خ���الل الطالع على 
تج���ارب ع���دد م���ن ال���دول الت���ي �سبقتنا ف���ي ربط 

مواطنيها ببلدهم الأم، هذه اأهم المقترحات:
1-  اإع���داد �سجل للناخبي���ن العراقيين في الخارج 

بمقر ال�سفارات والقن�سليات العراقية.
2-  اإعط���اء فر�سة لت�سجيل الناخبي���ن عبر البريد 
العتي���ادي اأو الت�سجي���ل اللكترون���ي من خالل 
البطاق���ة  اأرق���ام  ب�سم���ان  المفو�سي���ة،  �سفح���ة 
الموح���دة اأو بطاق���ة الأحوال المدني���ة اأو جواز 
ال�سف���ر، حت���ى توف���ر اإمكاني���ة اإ�س���دار البطاق���ة 

اللكترونية.
3- اأن يك���ون الت�سويت عب���ر البريد العتيادي اأو 
اللكترون���ي، ل�سمان مراعاة التباعد الجتماعي 

في ظل جائحة كورونا.
4- من���ح مقاعد في مجل�ض الن���واب للعراقيين في 
الخارج وح�سب العدد التقديري، وكما هو متبع 

في بع�ض الدول العربية والأجنبية.
5- تحديد عدد من الدوائ���ر النتخابية للعراقيين 
ف���ي الخارج وح�س���ب ال�سج���ل النتخابي في كل 

دولة اأو قارة.

1 - https://news.un.org/ar/sto-
ry/2021/01/1069102.
، مجل���ة  االلكترون���ي  الت�سوي���ت  العب���ودي،  قا�س���م   -  2
المحقق الحلي للعلوم القانونية وال�سيا�سية، العدد الرابع، 

ال�سنة ال�سابعة 2015، �ص 3.
3  - �سحيف���ة الم���دى، الع���دد 4918 الخمي����ص 8 ني�س���ان 
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الأول ال��ع��دو  وم��وق��ع  اأم��رك��ا  عندما يكون الف�ساد حاكمًا !

قرار اإلغاء انتخاب العراقيين في الخارج

بي��ن حج��ب الح��ق والأ�س��باب الُمعلن��ة

  غ�صان �صربل

قررت المفو�صية العليا الم�صتقلة 
لالنتخابات العراقية )المفو�صية( 

بتاريخ 23 اآذار 2021 عدم اإجراء 
النتخابات المبكرة، المزمع 

اإجرا�ؤها في العا�صر من ت�صرين 
الأ�ل للعراقيين المقيمين في 

الخارج. �قد اأثار هذا القرار 
العديد من المواقف المختلفة، 

حيث اأيدته اأغلبية الكتل 
البرلمانية الكبيرة ��قف بال�صد 

منه عدد من ممثلي الكتل الأخرى. 
�بنف�س الوقت ترك رد�د فعل 

غا�صبة من قبل عراقيي الخارج، 
باعتبار اأن القرار يمثل انتهاكًا 

لمبادئ الد�صتور. �اإن هذا الإجراء 
يعد �صابقة لم تتجراأ على اتخاذه 

مجال�س المفو�صية في النتخابية 
الما�صية.

  د. مهند الرباك



ب���ان  يقول���ون  عراقي���ون  خ���راء 
الت�س���ميم ، الذي فاز �س���من م�سابقة 
الرتاث���ي  اجلان���ب  يهم���ل   ، دولي���ة 
الق���دمي للمدينة ويت�س���اءلون ملاذا مل 
يتم اختي���ار مهند�س معماري عراقي 

لهذا امل�سروع.
منظم���ة  اأعلن���ت  اخلمي����س  ي���وم 
ل�س���ركة  اختياره���ا  ع���ن  اليون�س���كو 
م�س���رية لإعادة اإعمار جامع النوري 
ل�س���رتجاع  م�س���روع  م���ن  كج���زء 
واإحي���اء اأج���زاء من مدينة املو�س���ل 
القدمي���ة الت���ي ت�س���ررت عل���ى نحو 
كبري خالل احتاللها من قبل م�سلحي 

تنظيم داع�س الإرهابي .
كث���ري م���ن اأبن���اء املو�س���ل املحلي���ن 
توقع���وا بان جممع م�س���جدهم الذي 
يحب���وه  اأن يت���م اإع���ادة اإعم���اره مع 
عل���ى  للحف���اظ  والأقوا����س  القب���اب 
م���ع  املتناغ���م  التاريخ���ي  معم���اره 
الأ�س���لوب املعماري للمدينة القدمية 
بالت�س���ميم  �س���عداء  غ���ري  واإنه���م   ،
التكعيبي اجلديد الذي مت اختياره .

ر�سا العقيدي ، حمللة لدى معهد نيو 
لينز لل�سيا�س���ة وال�سرتاتيجيات ، " 
اإن الت�س���ميم لي����س له �س���لة باأجواء 
املو�س���ل ، يب���دو وكاأن���ه م���ن اأجواء 
له���ا  اإ�س���ارة  ." وذل���ك يف  ال�س���ارقة 
لدول���ة  املتج���دد  املعم���اري  للط���راز 
الإم���ارات ب�س���منه مقر مبنى �س���ركة 
املعماري���ة  �س���ممته  ال���ذي  البيئ���ة 

العراقية زها حديد يف ال�سارقة .
وقالت العقيدي ، التي هي ا�س���اًل من 
اأه���ايل املو�س���ل ، " انظر اىل الطراز 
المارات���ي املهيم���ن على الت�س���ميم ، 
اإع���ادة اإعمار اجلامع ل تتطلب اإعادة 

ت�سميم ."
وكان جامع النوري قد ك�س���ب �سهرة 
 2014 الع���ام  يف  �س���يئة  عاملي���ة 
بكونه امل���كان الذي ن�س���ب فيه زعيم 
التنظيم الإرهابي ابو بكر البغدادي 
نف�س���ه رئي�س���ًا للخالف���ة املزعوم���ة ، 
وكان ظه���وره ذلك بع���د فرتة وجيزة 
م���ن �س���يطرة امل�س���لحن عل���ى مدينة 
املو�سل خالل �سيطرتهم على اأرا�ٍس 

وا�سعة يف العراق و�سوريا .
بع���د ذل���ك بثالث �س���نوات ، خا�س���ت 
الق���وات الأمنية العراقية حربًا �س���د 
التنظيم ا�س���تمرت لت�س���عة اأ�سهر من 
اأجل ا�س���رتجاع املو�سل من م�سلحي 
التنظي���م املحا�س���رين الذي���ن عمدوا 
اىل ن�سف جممع امل�س���جد القدمي مع 
منارته احلدباء قبل اأن ين�سحبوا من 

املدينة ويتم طردهم .
وكان���ت اأعم���ال ترمي���م ق���د اأجري���ت 
�س���ابقًا عل���ى منارة اجلام���ع احلدباء 
الت���ي يع���ود تاريخه���ا للق���رن الثاين 
ع�سر والتي اكت�سبت املو�سل ا�سمها 
من هذه اليقونة التاريخية واأ�سبح 

ي�سار لها مبدينة احلدباء .
وبع���د م���رور م���ا يق���ارب م���ن اأرب���ع 
�سنوات على انتهاء املعارك وحترير 
املو�س���ل من داع�س ، ما تزال املدينة 

القدمية تقبع حتت الأنقا�س .
املخت�س بعلوم اآثار املو�س���ل ، جنيد 

الفخري ، قال ب���ان القيمة التاريخية 
للت�س���ميم املعماري املحل���ي للمدينة 
القدمي���ة يجب اأن يطغ���ى على اأعمال 
والبناي���ات  اجلام���ع  اإعم���ار  اإع���ادة 

الأخرى .
وا�س���اف قائ���اًل " جام���ع النوري هو 
جزء من الت�سكيلة اجلينية للمو�سل 
هم���ا  احلدب���اء  واملن���ارة  اجلام���ع   .
موقع���ان اآثاري���ان وتاريخيان يجب 
�سيانتهما واحلفاظ عليهما ، ويجب 
ع���دم تغي���ري اأي تف�س���يل م���ن املعامل 
الأ�س���لية للبن���اء الت���ي ق���د تقّل���ل من 

القيمة التاريخية للموقع ."
اختي���ار  يت���م  مل  مل���اذا  وت�س���اءل 
ت�س���ميم اإع���ادة اإعمار اأك���ر تقليدية 
ال���ذي  املدخ���ل  ب���اب  مث���ل  وحملي���ة 
قدمته املعمارية املو�س���لية ، ح�سنية 
جرجي����س ، والت���ي كتب���ت يف طلبها 
ت�س���ميمها  خ���الل  م���ن  تري���د  بانه���ا 
ان حتاف���ظ  عل���ى " مي���زة وخا�س���ية 

اجلامع الأ�سلية ."
ال��ف��ري��ق امل�����س��ري ال��ف��ائ��ز ق����ال اإن 
عر�سهم يخاطب ب�سكل اأويل احلاجة 
ل��ل��ت��ج��ان�����س الج��ت��م��اع��ي واإح���ي���اء 

الأرواح .
وقالت اليون�س���كو اإن جلنة املحلفن 
الت�س���عة الذي���ن يختارون الت�س���ميم 
الفائ���ز ت�س���م اثن���ن م���ن العراقي���ن 
واإنه���م على ت�س���اور م���ع ممثلن عن 
ووزارة  ال���وزراء  رئا�س���ة  مكت���ب 

الثقافة .
مكت���ب  مدي���ر   ، فونت���اين  باول���و 
اليون�س���كو يف الع���راق ، ق���ال ب���ان 
اأيقون���ة من���ارة اجلامع �س���يتم اإعادة 

اإعمارها كما كانت يف ال�سابق وكذلك 
قاعة ال�سالة التي �سيتم اعادة بنائها 
با�ستخدام مواد بناء حديثة لتح�سن 

جانب الإ�ساءة والتريد .
وق���ال فونتاين اإنه م���ع وجود منظر 
طبيعي اأف�سل وحدائق حول اجلامع 
�س���يجعل املجم���ع اأك���ر ا�س���تقطابًا ، 
يف وق���ت �س���تكون هناك م�س���تمالت 
متاخم���ة ملجم���ع امل�س���جد مت احلاقها 
ب���ه موؤخ���رًا والت���ي �ست�س���تمل عل���ى 
مدار�س ودار �س���يافة ومركز للفنون  

والهند�سة املعمارية الإ�سالمية .
وحتدث فوناتي عن الطراز املعماري 
للجام���ع بقوله " هذا اجلزء �س���يكون 
ذو اإطاللة اأمامية اأكر بقليل ، مل يكن 
هناك �س���يء من قب���ل ، كانت �س���احة 
وق���وف ، نح���ن مل ندم���ر اأي �س���يء ، 
اإن���ه خلي���ط م���ن احلداث���ة وال���رتاث 
وهذا ما �سادقت عليه جلنة الختبار 

واأحبته."
مهند�س���ن  م���ن  جمموع���ة  وكان���ت 
معماري���ن م�س���رين ق���د ف���ازت يف 
م�س���ابقة اإع���ادة بناء جام���ع النوري 
الكب���ري ، وق���د مت اختياره���م من بن 
123 ت�سميمًا  �ساركوا يف م�سابقة 

للفوز بامل�سروع .
وقالت ، اأودري اأزولي ، التي تراأ�س 
وكالة الأمم املتح���دة للرتبية والعلم 
والثقافة اليون�سكو ، اإن اإعادة اإعمار 
اجلام���ع �س���تكون عالم���ة فارق���ة يف 
م�س���رية امل�س���احلة يف املدين���ة التي 

مزقتها احلرب .

عن التلغراف

وج����اء يف الوثيق����ة، الت����ي ن�س����رتها و�س����ائل 
املا�س����ية، واأق����رت  اإع����الم حملي����ة، اجلمع����ة 
املالي����ة  وزي����ر  اأن  ب�س����حتها،  املالي����ة  وزارة 
طلب م����ن احلكوم����ة الب����دء بفر�س �س����رائب 
على مرتب����ات املوظفن بن�س����ب معينة وباأثر 
رجع����ي، ميتد ملطلع هذا الع����ام، معتمدًا بذلك 

على فقرة داخل املوازنة العامة.
رئي�����س  نائ����ب  اأ�س����در   ، املا�س����ي  وال�س����بت 
الرملان العراقي ب�س����ري احلداد بيانًا قال فيه 

اإن "مق����رتح وزارة املالي����ة خمالف����ة قانوني����ة 
املالي����ة  "وزارة  داعي����ًا  املوازن����ة"،  مل����واد 
اإىل البح����ث ع����ن تعظيم م����وارد الدول����ة بدًل 
للموظف����ن  ال�س����ريبية  ال�س����تقطاعات  م����ن 

واملتقاعدين".
وقبل ذل����ك دافع����ت وزارة املالية ع����ن قرارها 
بالقول اإنه "ل ي�س����مل جميع فئات املوظفن، 
وج����اء تطبيق����ًا لأحكام امل����ادة 34 م����ن قانون 

املوازنة العامة".
وقال����ت يف بي����ان اإن القرار "ي�س����مل الطبقات 

الدنيا وملجل�س الوزراء �سالحية اإلغائه".
وت�س����بب القرار بلغط كبري �س����واء داخل قبة 
الرملان اأو على ال�س����عيد ال�سعبي، حيث هّدد 
اأع�ساء يف اللجنة املالية با�ستجواب الوزير 

علي عالوي يف جمل�س النواب.
وكتب املحلل ال�سيا�س����ي والكاتب اإياد العنر 
اإن اله����دف م����ن اخلطوة "جع����ل الوظيفة يف 

القطاع احلكومي ل قيمة لها".
يقول اخلبري القانوين ح�سام الدين ال�سباغ 
اإن هن����اك "مفارق����ة كبرية يف الت�س����ريحات، 
حي����ث اأن الرمل����ان يق����ول �س����يء واحلكوم����ة 

تقول �سيء اآخر".
وي�س����يف يف ت�س����ريح له اأن "عدم الو�سوح 
ال�س����بب  الع����راق، ه����و  القوان����ن داخ����ل  يف 
الرئي�س يف ح�س����ول هذا الإ�سكال وغريه من 

امل�ساكل ال�سابقة التي �سهدها العراق".
لكن مع ذلك يرى ال�س����باغ اأن "الد�س����تور كان 
وا�س����حًا يف م����ا يتعل����ق بت�س����ريع القوان����ن، 
حي����ث ن�����س عل����ى �س����رورة اأن يك����ون هن����اك 

ت�سريع من الرملان للعمل على اأ�سا�سه".
مث����اًل،  اأرادت احلكوم����ة  ح����ال  واأ�س����اف يف 
تذه����ب  اأن  يج����ب  جدي����دة  �س����رائب  فر�����س 
لقانون ال�سرائب وتعدل فيه ويقوم الرملان 

باملوافقة على ذلك".
ونف����ى م�س����در حكوم����ي، اجلمعة  املا�س����ية ، 
وج����ود اأي ق����رار اأو توج����ه حكوم����ي بفر�س 
املوظف����ن  روات����ب  عل����ى  اإ�س����افية  �س����رائب 

واملتقاعدين.  
وق����ال امل�س����در يف ت�س����ريح لوكال����ة الأنب����اء 
الر�س����مية اأن "رئي�����س جمل�����س ال����وزراء كان 
قد اأ�س����ار يف اأكر من منا�س����بة اإىل �س����رورة 
الهتم����ام بدخل الطبقات الفق����رية وجتنيبها 

اآثار التقلبات والأزمات القت�سادية".  
وواج����ه العراقيون �س����نة حافل����ة بالتحديات 
موؤخ����رًا  املخ����اوف  وازدادت  القت�س����ادية، 
من و�س����ول الأمور اإىل اأو�س����اع اأكر �س����وءًا 
بع����د اإق����رار موازن����ة لع����ام 2021،  تركز على 

التق�سف.
واأكد م�س����وؤولو احلكوم����ة العراقية يف حينه 
اأن ه����دف املوازن����ة التق�س����فية كان ال�س����مود 
بوج����ه اأزمة مالية غ����ري م�س����بوقة ناجمة عن 

جائحة فايرو�����س كورونا امل�س����تجد وانهيار 
اأ�س����عار النفط الذي مت����ول مبيعاته 90 باملئة 

من امليزانية.
وم����ن املتوق����ع اأن تنه����ي بغ����داد ه����ذا الع����ام 
امل�س����طرب م����ع تقل�����س من����و الن����اجت املحلي 
الإجمايل بن�سبة 11 يف املئة، وارتفاع معدل 
الفقر اإىل 40 يف املئة من �س����كان البالد البالغ 

عددهم 40 مليون ن�سمة.
وم����ازاد الط����ن بلة ه����و تراجع قيم����ة العملة 

املحلية بنحو 25 يف املئ����ة اأمام الدولر، بعد 
ق����رار احلكوم����ة خف�س قيم����ة الدين����ار ليبلغ 
�س����عر بيع 100 دولر اأمريكي 145 األف دينار 

بدًل من 120 األفا.
ويقول املحلل القت�س����ادي علي املر�س����دي اإن 
"م����ن غري املعقول اأن تقوم احلكومة بتقليل 
قيمة الدينار وثم تفر�س �سريبة على رواتب 
املوظف����ن الذين ت�س����رروا اأ�س����اًل م����ن جراء 

خف�س قيمة الدينار".
وي�سيف اأن "اأي مت�سرر من هذه الإجراءات 
قان����ون  لأن  الق�س����اء،  اإىل  اللج����وء  ميكن����ه 
املوازن����ة اأق����ر يف الرمل����ان �س����حيح، لكنه مل 
ين�سر يف اجلريدة الر�سمية وبالتايل ل ميكن 

تطبيقه على اأر�س الواقع لغاية اللحظة".
والقط����اع الع����ام ه����و اأك����ر �س����احب عمل يف 
الع����راق م����ع نح����و اأربع����ة مالي����ن موظ����ف، 
بالإ�س����افة اإىل ثالثة مالي����ن متقاعد ومليون 
الرعاي����ة  مرتب����ات  يتقا�س����ون  �س����خ�س 
الجتماعي����ة، وي�س����عر موظفو القط����اع العام 

بالغ�سب حيال هذه الإجراءات. 
وتاأمل خطة املوازنة يف حتقيق اإيرادات غري 
نفطي����ة بقيم����ة 18 تريليون����ًا يف العام 2021، 
مقارن����ة ب�����11 تريليون����ًا يف ميزاني����ة 2019. 
وتتوقع اأن ت�س����ل الإيرادات النفطية اإىل 73 
تريليون����ًا اأي اأق����ل ب�����20 تريليون����ًا م����ن العام 

.2019
ب�س����بب   2020 موازن����ة  الع����راق  يق����ر  ومل 
التوترات ال�سيا�سية، ويرجع النخفا�س يف 
اأرب����اح النفط املتوقع����ة اإىل توقعات ميزانية 
2021 ب����اأن العراق �س����يبيع كل برميل ب�س����عر 
42 دولرًا، وهو اأقل من اأ�س����عار �سوق اخلام 
احلالي����ة واأق����ل بكث����ري م����ن �س����عر 56 دولرًا 

للرميل يف موازنة 2019

عادت اأزمة رواتب الموظفين 
في العراق اإلى الواجهة، بعد 

ت�صريب وثيقة �صادرة من وزارة 
المالية يطلب فيها الوزير، علي 

عبد الأمير عالوي، تطبيق 
قرار ال�صتقطاع ال�صريبي على 

موظفي الدولة، وهي خطوة 
اأثارت غ�صبًا �صعبيًا، وانتقادات 
قانونية وت�صكيكًا في جدواها 

القت�صادية.
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يف الأي����ام ال�س����يئة عندم����ا ت����زاأر في����ه مداخ����ن 
حق����ول النفط ب�س����دة بحيث تهتز لها �س����بابيك 
العوائ����ل  تق����ول   ، بي����وت الأحي����اء املج����اورة 
ب����اأن ال�س����خام يظه����ر يف اجلو ، يت�س����بب بقتل 
داكن����ة  بطبق����ة  �س����يء  كل  ويغط����ي  النبات����ات 
بركاني����ة ، وبالن�س����بة ل�س����كنة منطق����ة ، نهران 
عم����ر ، بل����دة يف جنوبي الع����راق متاخمة لعدة 
اآب����ار نفطية هن����اك ، فان لهيب النار املت�س����اعد 
م����ن مداخن اأب����راج نفطي����ة التي تنف����ث مبواد 
كيمياوية �س����امة يف اجلو هو واقع يعي�س����ونه 

يوميًا .
ويقول خراء باأن عملية حرق الغاز امل�ساحب 
لنت����اج النف����ط املث����رية للج����دل تعتر م�س����ببًا 
رئي�س����ًا لأزمة املناخ وتل����وث الهواء يف الوقت 
ال����ذي ت�س����كل في����ه اأي�س����ًا تهديدًا مميت����ًا حلياة 
املقيمن قرب هذه املن�س����اآت ، امللوثات املنبعثة 
له����ا عالقة باأمرا�����س داء الرب����و والتهاب الرئة 

واجللد وكذلك ال�سرطان .
الع����راق يعت����ر اأح����د اك����ر البل����دان يف العامل 
ت�س����ببًا بالتل����وث ب�س����بب ح����رق الغ����از ، واإن 
الب�سرة التي يقع فيها حقل نهران عمر النفطي 
ه����ي من اأكر املناطق تاأثرًا من هذا التلوث يف 

البالد .
   Supporter Program وبتمويل من برنام����ج
حتدث����ت �س����حيفة الندبندن����ت الريطانية مع 
�س����كان حذروا من اأن هذا الفعل يعمل على قتل 
اأطف����ال وكب����ار وكذلك ال�س����عفاء والأ�س����وياء ، 
رغم اإنه من ال�س����عب اإثبات وجود ربط مبا�سر 
بن اأمرا�س معين����ة و اأدخنة حرق الغاز ، فاإنه 
ح�س����ب قائممق����ام البل����دة ح����دث هن����اك ارتفاع 
مبعدلت حالت ال�سرطان خالل العقد املا�سي 
اأن هناك ما يقارب  ، م�سريًا اىل  بن�سبة 50% 
من 150 حالة �سمن تعداد البلدة البالغ عددهم 

1،600 �سخ�س .
حممد ح�سان 43 عامًا الذي ابنه البالغ 14 عامًا 
يعاين من �س����رطان العظام ، قال لالندبندنت " 
عندما ا�س����طحبت ابني للطبي����ب وكان عموده 
الفقري مقو�س����ًا وجلده �س����احبًا ، �س����األني اأين 
اأ�س����كن . قلت له منطقة نهران عمر ، ثم اجابني 
بالقول : ل داعي للتحدث اأكر ، �س����بب ذلك هو 

التلوث ."
وق����ال ح�س����ان " النظ����ام املناع����ي لبن����ي م����ن 
فايرو�����س كورونا اأ�س����بح اأكر تعقيدًا ب�س����بب 
عالج����ه والذي يعتر موؤملًا ج����دا ، نحن جميعًا 

يف العائلة قلقون على �سحتنا ."
و�سد زئري املداخن التي ت�سم الآذان وانبعاث 
احل����رارة منها يق����ول قائممقام البلدة ، ب�س����ري 
اجلابري ، اإن اأغلب �سكان البلدة يعانون نوعًا 
من اأنواع الأمرا�س ، واإن �سقيقه هو نف�سه من 

بن الذين ا�سيبوا بال�سرطان جراء التلوث .
وي�س����يف بقوله " عندما تب����داأ املداخن بزيادة 
�سخها للدخان اأو اأن الفالتر تنك�سر فال ميكنك 
ت�س����ور �س����خامة ال�س����حب ال�س����وداء الثقيل����ة 
والت����ي عندم����ا متط����ر تغطين����ا بقط����رات مياه 

�س����وداء ، ه����ذه املداخ����ن تل����وث اجل����و واملياه 
والرتب����ة ، حت����ى اأنه لميكن زراعة �س����يء ، كل 

�سيء ميوت."
ا�س����تنادًا اىل اآخ����ر اإح�س����ائيات للبن����ك الدويل 
، ف����اإن الع����راق يح����رق م����ا يزيد عل����ى 17 مليار 
ق����دم مكعب من الغاز �س����نويًا ، وياأتي بالدرجة 
الثانية بعد رو�س����يا كاأث����ر بلد يحرق الغاز على 
الكوك����ب ، ثاين اأوك�س����يد الكاربون الناجم عن 
ذل����ك يع����ادل النبعاث����ات الغازية ل�����  %10 من 

الناجت العاملي .
عل����ي ال�س����فار ، م����ن وكال����ة الطاق����ة الدولي����ة 
IEA ، يق����ول ان هذه كارث����ة ، ويعتقد بان هذا 
الغ����از املح����روق يج����ب ان يلعب ب����دل من ذلك 
دورا كب����ريا يف �س����د حاجة الع����راق من الطاقة 
الكهربائية ، خ�سو�س����ا وان����ه يعتر احد اأكر 
البلدان تعر�س����ا لتاأثريات تغري املناخ . العراق 
هو اأحد البلدان الغريب����ة يف العامل التي تقوم 
بح����رق غازه����ا ثم ت�س����تورد ما حتت����اج منه من 

بلدان اخرى .
ويق����ول ال�س����فار " هن����اك درا�س����ات اكادميي����ة 
ت�سري اىل ان معدل درجات احلرارة يف العراق 
يت�س����اعد مبع����دل درجت����ن اىل �س����بعة درجات 
ع����ن املعدل العاملي . بالن�س����بة للعراق فان هذه 
الق�سية هي لي�س����ت نظرية ...  ارتفاع درجات 
احلرارة �س����تزيد من حالة اجلفاف والت�س����حر 
ون����درة املي����اه ومع����دل كبري من ال�س����قاء . على 
الع����راق ان يكون واع����ي من التهدي����د الذي قد 
يواجه����ه وان غن����اه من ث����روة الغ����از يجب ان 

ت�ستثمر ب�سكل اف�سل ."
لي�س����ت اآب����ار نف����ط اجلن����وب فق����ط من ت�س����بب 

ذل����ك الختن����اق بالتلوث . عل����ي 31 عام ، يعمل 
حار�س يف م�سفى القيارة قرب املو�سل يعاين 

من �سعوبة الكالم ب�سبب ال�سعال امل�ستمر .
يق����ول علي " اثن����اء الليل ل ا�س����تطيع التنف�س 
. واذا كان����ت الري����اح متوقف����ة فيكون الو�س����ع 
كاأنه دخان ا�س����ود يجثم على املدينة . اأنا اعمل 
حار�س هنا منذ اأربعة �سنوات واأعاين الن من 

احل�سا�سية ."
املنطق����ة كلها التي تبعد مب�س����افة 70 كم جنوب 
املو�س����ل كان ي�س����يطر عليه����ا تنظي����م داع�����س 
الذي اأ�س����رم م�س����لحيه الن����ار يف حق����ل النفط 
الرئي�س����ي فيه����ا عند طردهم من املكان . �س����لت 
النار م�س����تعرة يف حقل القي����ارة قرابة ثمانية 
ا�سهر . وا�س����تنادا للمهند�س ، غزوان م�سطفى 
، ال����ذي يعم����ل يف من�س����اأة نفطية حملي����ة ، فان 
رائح����ة اله����واء تب����دو �س����مّية وانه����ا ت�س����ببت 
مبر�����س كثري م����ن العاملن . م�س����طفى نف�س����ه 
يعاين من اعرا�س �سرطان ويقول ان 20 عامل 
اآخر يف امل�س����فى ق����د تويف منذ الع����ام 2016 . 
وقال متحدثا عن امل�س����فى القريب منهم " يوم 
اأم�����س مل ي�س����تطع اح����د الوقوف هناك ب�س����بب 
الغ����از . عرن����ا على طيور نافقة . ن�س����منا عدة 
احتجاج����ات وطلبنا احلكومة تقدمي م�س����اعدة 
. ون�س����رنا اخب����ار ح����ول ه����ذه املو�س����وع على 
مواقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك و تويرت 

ولكن لي�س هناك من ي�سغي ."
عدن����ان عب����د ال����رزاق ، اأحد ك����وادر م�ست�س����فى 
احل����الت  اغل����ب  يق����ول   ، املرك����زي   القي����ارة 
ال�س����ائعة يف املرك����ز الطب����ي تتعل����ق مب�س����اكل 
اجله����از التنف�س����ي واأمرا�س ال�س����در . ويقول 
ان جتهيزات املياه ت�س����ررت ب�س����بب ال�سخام ، 
ويف بع�س الحي����ان يخرج املاء من احلنفيات 

بلون ا�سود .
يف ه����ذه الثن����اء اي�س����ا ، يقول عم����ال يعملون 
يف م�س����ايف بغداد بانهم قلق����ن من ان حياتهم 
يف خطر ب�س����بب التلوث . ويق����ول احد العمال 
الذين يعملون يف م�س����فى الدورة " هناك كثري 
م����ن احلالت املر�س����ية ب����ن العم����ال وذلك لن 
مر�س����حات املداخ����ن قدمية جدا وغري �س����احلة 

للوقت احلايل مع كميات الإنتاج ال�سخمة ."

عن االندبندنت

متابعة المدى 

التلغراف : عراقيون ينتقدون خطة اإعادة اإعمار 
جامع النوري بطراز يخالف ت�ضميمه الأ�ضلي

خطة الأمم المتحدة ل�صترجاع مبنى جامع النوري التاريخي 
الذي دّمره داع�ش قد و�صمت على اأنها جمرة حداثة ، في وقت 

انتقد فيه معماريون واآثاريون الت�صميم التكعيبي الجديد 
للجامع الم�صتوحى من طراز معمار خليجي �صيكون في و�صط 

بنايات بلدة المو�صل القديمة .

ترجمة حامد احمد

الندبندنت: �ضحب �ضمّية ناجمة عن مداخن 
اأبراج حقول نفطية تخنق العراقيني

ترجمة المدى



وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر

General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

�س����درت ع����ن دار امل����دى رواية مقا�س الن�س����ان للروائ����ي الإيطايل 
ماركو ملفالدي وهو كاتب روايات بولي�سية حتظى ب�سعبية كبرية 
يف وطن����ه. وه����ا هو مينحنا يف عمل����ه، "قيا�س الإن�س����ان"، رواية 
قة،  تاريخية مهمة وت�س����ّكل، اإىل جانب حبكتها البولي�س����ية امل�س����وِّ
فًا داخ����ل واحدة من اأك����ر مراحل  �س����فرًا ممتع����ًا بقدر ما ه����و مثقِّ
تاري����خ اإيطاليا �سح����رًا، ع�سر النه�س����ة. رواية تت����وق خ�سو�سًا 
اإىل ت�سلي����ط ال�س����وء عل����ى عبقري����ة الر�س����ام العبق����ري ليوناردو 
دافين�س����ي، �سخ�سيتها الرئي�سة. يف مكاٍن م����ا من الرواية، يقول 
دافين�سي اإن قيا�س اأي اإن�سان مرتبط مبدى قدرته على "التطّور 

والتعّلم". وهذا ما ي�سعى ملفالدي اإىل اإظهاره.

والآن ال�سيد جمال الكربويل، 
معتقل بتهم ف�ساد مايل، الأمر 

لي�س مزحة، ول حماولة 
ل�ستغفال القّراء، لكن، حقيقة  

يتابعها املواطن العراقي من 
على �سا�سات الف�سائيات ويف 

مواقع الأخبار.. وقبل هذا 
التاريخ كان ال�سيد الكربويل 

قد اأحتفنا قبل عام بعدد من 
التغريدات على تويرت ي�سكو 

فيها حال البالد وطالب ب�"عظمة 
ل�سانه" باعتقال  الفا�سدين، حتى 
ي�سرتد العراق اأمواله من جيوب 

املف�سدين الذين خربوهلعل اأ�سواأ 
اأنواع اخلطباء، من يت�سور 

اأن النا�س ل متلك ذاكرة، ولهذا 
جتده فاقد الإح�سا�س واخلجل، 

ويفعل ما ي�ساء، دون اأن يقول 
له اأحد يارجل كان باإمكانك اأن 

تعيد اأموال الهالل الأحمر اأوًل، 
واأن تك�سف الف�ساد يف وزارة 
ال�سناعة التي حولها �سقيقك 

اأحمد الكربويل خالل اأربع 
�سنوات اإىل �سركة خا�سة، قبل 

اأن تتحدث عن جيوب املف�سدين 
طبعًا من حق جمال الكربويل اأن 

ي�سكو من ظلم الف�ساد ، كما اأن 
من حق النائب حممد الكربويل 

اأن ي�سكو من ظلم الأحباب من 
قادة البالد الذين �سهلوا لعائلة 
الكربويل اأن ت�سبح على قائمة 

كبار الأغنياء، ومهدوا لها 
ال�سبل لنهب وزارة ال�سناعة، 

ولكن الأهم من هذا كله هو حق 
ال�سعب يف اأن يعرف من الذي 
�سرق اأمواله وم�ستقبل اأبنائه. 
ال�سوؤال اجلوهري مل يكن هو: 

هل جمال الكربويل �سيطلق 
�سراحه اأم �ستتم حماكمته؟، 

ولكن ال�سوؤال هو: كم م�سوؤوًل 
متهمًا ب�سرقة  اأموال البالد؟ ثم �� 

وهذا هو الأهم �� من الذي يتحمل 
م�سوؤولية �سياع مئات املليارات 

من الدولرات يف م�ساريع 
وهمية؟. ونريد ك�سعب اأن 

نعرف األي�ست هناك ملفات ف�ساد 
كثرية مل يقرتب منها اأحد حتى 

هذه اللحظة ل ل�سيء اإل لأنها 
مت�س اأ�سخا�سًا حتر�س الدولة 
على عدم القرتاب منهم، بل اأن 

البع�س ممن مالأ الف�سائيات 
اأغاين وحكايات عن النزاهة 

وال�سفافية، حيث حتول الفا�سد 
واملرت�سي اإىل خطيب مفّوه عن 
الف�سيلة والأمانة، وقد تعلمنا، 

من اخلراب الذي يحا�سرنا منذ 
�سنوات، اأن امل�سوؤول وال�سيا�سي 

العراقي، ما اإن يجل�س اأمام 
املايكروفون حتى يرتاءى له، اأنه 

م�سلح اجتماعي. 
لكنني، اأنا املواطن العراقي الذي 
يتمتع بخريات "ال�سهر�ستاين"، 

اأم�سي �سنوات العمر مت�سائاًل 
عن اأ�سباب �سمت م�سوؤولينا 
و�سا�ستنا عن الكوارث التي 

مررنا بها خالل الثمانية ع�سر 
عامًا املا�سية، ملاذا يا�سادة 

نحن اأبناء البالد الوحيدة التي 
تعتقد اأّن موت اأبنائها واإفقارهم 

وت�سريدهم موؤامرة اأمريكية 
يجب معاجلتها بال�سواريخ ، 

ولي�س بالعمل واملثابرة وبناء 
الوطن .

ايها ال�سادة ، امل�سوار طويل 
والق�ساء مل يقل كلمته بعد يف 
ملفات خطرية للنهب ،  والأهم 

اأن النا�س لن تقبل اأن يغلق ملف 
الف�ساد باعتقال جمال الكربويل، 
بل املطلوب حملة لعتقال كل من 
�سرق اأموال العراقيني واأحالمهم 

ب�سعارات وخطب كاذبة.

وماذا بعد 
الكربويل؟ 

مقا�س الإن�سان  

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درجات احلرارة �سرتتفع معدلتها ع���ن يوم اأم�س، واأن اجلو 

�سيكون م�سم�سًا يف جميع مناطق البالد.
C°  23 -C°  41  / النجف      C°  19 -    C° 37   /اأربيل

C°  25 -C°  43  / الب�سرة      C°  23 -    C° 41  /بغداد

C°  22 -C° 40 املو�سل/   C° 20 -    C° 38        الرمادي / 

�سبريز  جيمي  والدها  مع  �سبريز  بريتني  النجمة  معركة  ت�ستمر 
يف ق�سية الو�ساية عليها، اإذ �سيطلب حمامو بريتني مرة اأخرى 
ا�ستبعاد  يكون  اأن  املقبل،  ال�سهر  اأجنلو�س  لو�س  من حمكمة يف 
والدها من الو�ساية عليها قرارًا ر�سميًا، وخ�سو�سًا يف ما يتعلق 
حمامي  وق��ال  وامل��ال��ي��ة.  ال�سخ�سية  �سوؤونها  على  بال�سيطرة 
بريتني، �سامويل اإجنام يف جل�سة ق�سائية اإنه �سيطلب تعيني 
موقتًا  و�سيًا   2019 عام  اختريت  التي  مونتغمري،  ج��ودي 
�سيقدم  كما  دائمة،  ب�سفة  ال�سخ�سية،  بريتني  �سوؤون  على 
وتولت  امل��ق��ب��ل.  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل   27 جل�سة  يف  الل��ت��م��ا���س 
مونتغمري املهمة من جيمي، والد بريتني، بعد اأن عانى من 
القانوين  الو�سي  هو  يزال  ول  ال�سحية،  حالته  يف  اعتالل 
على �سوؤون ابنته املالية، ولكنه يت�سارك يف هذه املهمة الآن مع 
موؤ�س�سة مالية. ُيذكر اأنه ُعنّي جيمي و�سيًا على ابنته عام 2008، بعد اأن 

دخلت امل�ست�سفى لتلقي عالج نف�سي.

اإن  م��ادون��ا،  الأم��ريك��ي��ة  املغنية  قالت 
يف  النارية  الأ�سلحة  على  ال�سيطرة 
تكون  اأن  ي��ج��ب  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
"اللقاح اجلديد"؛ لأن ذلك الأمر "ينقذ 

الأرواح".
على  ال�سيطرة  اإن  م���ادون���ا،  وق��ال��ت 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ال��ن��اري��ة  الأ���س��ل��ح��ة 
حما�سيًا  ن��داًء  واأطلقت  "اإلزامية"، 
اأجل �سن قوانني جديدة، بح�سب  من 
اإي��ه  )ب��ي  الربيطانية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 

ميديا(.
مقطع  الأم��ريك��ي��ة  املغنية  و���س��ارك��ت 
"اإن�ستغرام"  تطبيق  على  لها  فيديو 
عليها  مكتوب  مل�سقات  ت�سع  وه��ي 

و"ال�سيطرة  اأمريكا"  يا  "ا�ستيقظي 
وقالت  الآن"،  النارية  الأ�سلحة  على 
اجلديد  التطعيم  بهذا  �سمعتم  "هل 

لأمريكا؟".
احلفاظ  على  �سيعمل  "هذا  واأ�سافت 
على اأرواحنا جميعًا، ويبقينا اآمنني".
وان��ت�����س��ر ج���دل ج��دي��د ب�����س��اأن حمل 
الأ���س��ل��ح��ة ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
الفرتة الأخ���رية، بعد وق��وع ع��دد من 
حادث  اأبرزها  النار،  اإط��الق  ح��وادث 
وقع الأ�سبوع املا�سي قتل فيه م�سلح 
ث��م��ان��ي��ة واأ����س���اب اآخ���ري���ن ع���دة يف 
يف  "فيديك�س"  ل�سركة  تابعة  من�ساأة 

اإنديانابولي�س قبل اأن ينتحر.

معركة بريتني �سبريز مع والدها 
حتتدم ب�ساأن الو�ساية عليها

 مادونا: ال�سيطرة على الأ�سلحة يف اأمريكا يجب 
اأن تكون "لقاحنا اجلديد"  عامر الطيب

ال�ساعر �س���در له موؤخ���را ديوان �سعر 
بعنوان "دليل التائ���ه في بغداد" وهو 
مجموعة ن�سو�س كتبه���ا حديثا، وقد 
ا�س���اد بق�سائ���د عام���ر عدد م���ن الدباء 
العرب حيث كتب���ت الروائية ال�سورية 
الطي���ب  "عام���ر  البيط���ار:  هيف���اء 
�ساع���ر الحي���اة والده�س���ة، ل���م اأتوقع 
اأقروؤه���ا  تاأ�سرن���ي ق�سائ���ده واأن���ا  اأن 
منده�س���ة من �سحر الب�ساط���ة الآ�سرة، 

ب�ساطة الحياة، لكنها الحياة" .
 

 وحيد الدين بهاء الدين   
الدي���ب والباحث نعاه التح���اد العام 
لالأدب���اء والكّتاب في الع���راق، الأديب 
وحي���د الدين بهاء الدي���ن، الذي توفي 
ي���وم الثني���ن 19 ني�س���ان 2021، في 
كرك���وك، بعد معاناة مع المر�س.. ولد 
الراح���ل وحي���د الدين به���اء الدين في 
المي���دان بكركوك ع���ام 1929، واكمل 
درا�سته الجامعية متخ�س�سا في اللغة 
العربي���ة م���ن الجامع���ة الم�ستن�سرية 
ع���ام 1969، وق���ام بتاألي���ف اكث���ر م���ن 

ب���الدب  تعن���ى  كتاب���ا  �سبع���ة ع�س���رة 
والثقافة المعا�سرة في العراق.

 ناظم زاهي 
الممث���ل ورئي����س فرع نقاب���ة الفنانين 
ف���ي النج���ف ق���ال ان هن���اك م�ساع���ي 
ليجاد مق���ر للنقابة، رغ���م ان الجهات 
الر�سمي���ة ل���م ت�ساع���د النقاب���ة لتوفير 
مق���ر خا����س له���ا، وا�س���اف زاهي ان 
المكان الذي ن�سغله الن هو عبارة عن 
"كرفان" �سغير ل يرتقي لدور النقابة 

وا�سمها وفنانيها.

 20 April 2021

 غّنى للب�صرة وبغداد.. كورونا يخطف رائد الأغنية 
ال�صيا�صية جعفر ح�صن

 متابعة املدى 

موالي����د  م����ن  ح�س����ن  جعف����ر 
1944، كان يعت����رب يف منت�س����ف 
ال�ستيني����ات من  مطرب����ي الإذاعة 
اأول  �سج����ل  حي����ث  والتلفزي����ون، 
اأغني����ة له يف اإذاعة بغ�داد بعنوان 

كلما اأمتّعن بر�سمك. 
جتربته الفنّي����ة بداأت منذ طفولته 
وه����و يتعّل����م العزف عل����ى الناي، 
وم����ن ث����ّم امل�سارك����ة يف ع����دد م����ن 
الف����رق املو�سيقّي����ة، ومنه����ا فرق����ة 
للمو�سح����ات" مع  دجل����ة  "اأبن����اء 
الفّنان الراح����ل روحي اخلما�س، 
وتالها دخوله اإىل "معهد الفنون 
اجلميل����ة" يف بغداد ع����ام 1960. 
واجه العتق����ال واملالحقة وحّتى 
م�سح اأر�سيفه الغنائي من الإذاعة 
والتلفزيون اأواخر ال�سبعينيات.

جعف����ر  حل����ن   1970 ع����ام  ويف 
ح�سن ق�سيدة )اإغ�سب كما ت�ساء( 
وبعده����ا  قب����اين،  ن����زار  لل�ساع����ر 
باأربع �سنوات اأ�س�س فرقة الرّواد 
املركزية وقدم العديد من الأغاين 
الوطني����ة وال�سيا�سي����ة وال�سعبية 

حينها.
ه����و اأول من حل����ن اأغني����ة )للريل 
وحمد( لل�ساعر مظفر النواب عام 
1965 ح����ني كان م����ا ي����زال طالب����ًا 
يف معه����د الفن����ون اجلميل����ة ومت 
قب����ول اللحن من قبل جلنة فح�س 
ولكنه����ا  والن�سو�����س،  الأحل����ان 
رف�س����ت م����ن قب����ل مدي����ر برام����ج 
املو�سيق����ى اآن����ذاك لك����ون ال�ساعر 
مظفر الن����واب واملغن����ي وامللحن 
جعف����ر ح�س����ن م����ن ذوي الأف����كار 

ه����ذا  ويف  الي�ساري����ة.  التقدمي����ة 
اللحن )مرينة بيكم حمد( لل�ساعر 
مظف����ر الن����واب مل ياأخ����ذ الفن����ان 
جعف����ر ح�س����ن الفر�س����ة بتقدمي����ه 
من خ����الل الإذاعة والتلفزيون بل 
بقي يغني����ه يف احلفالت اخلا�سة 
مبرافقة بع�س املو�سيقيني، وكان 
حلن����ه �سابقًا بع����دة �سنوات للحن 

الفنان حممد جواد اأموري.
الت����ي  ال�سه����رية  اأغاني����ه  وم����ن 
قدمته����ا فرق����ة ال����رّواد: لت�ساألني 
ع����ن عن����واين، ياب����و عل����ي، عمي 
ياب����و جاك����وج، للم����راأة غنوتن����ه، 
قبلين����ي  ال�سب����ح،  نطل����ع  عم����ال 
للمرة الأخرية، وب�سبب الظروف 
تواجه����ه  كان����ت  الت����ي  ال�سعب����ة 

حينها ا�سطر للعي�س يف اليمن. 
"يف  يق����ول:  مع����ه  ح����وار  ويف 
بداي����ة حيات����ي حل����ن يل ال�ست����اذ 
جمي����ل �سلي����م املو�سيق����ار الكب����ري 
ال����ذي ن�سيه الع����الم، فاأن����ا بداأت 
م����ع اغنية )كلم����ا امتع����ن بر�سمك 
ان�س����ى روح����ي وان�س����ى ا�سم����ك( 
يف ال�ستيني����ات، وه����ي من كلمات 
ال�ست����اذ حمم����د القباجني مطرب 
جمي����ل  واأحل����ان  الول  الع����راق 
�سليم، بعد اأن غنيت يف م�سرحية 
)ان����ا وانطونيو( وكان����ت بطلتها 
ال�سن����دي وه����ي  فوزي����ة  الفنان����ة 
م����ن احلان املو�سيق����ار حممد عبد 
الوهاب، وقع����ت عقدًا مع ال�ستاذ 
جمي����ل ب�س����ري لتقدمي ع�س����ر اأغاٍن 
لإذاع����ة الكويت �سن����ة 1964، كما 
غني����ت م����ن احلان عبا�����س جميل، 
وان����ور  ال�سي����د،  احللي����م  وعب����د 
ال�سيخلي، وال�ستاذ جميل ب�سري 

عازف الع����ود ال�سه����ري الذي حلن 
يل اغني����ة يف ال�ستدي����و اخلا�س 
ب����ه ل�سالح اذاع����ة الكوي����ت وهي 
من كلم����ات �سي����ف الدي����ن ولئي، 
يف اذاع����ة الكوي����ت ل����دّي اكر من 
40 اغني����ة يف ال�ستينيات، ا�سا�سًا 
انا بداأت حيات����ي الفنية يف اذاعة 
الكوي����ت حني كنت يف ال�ستينيات 
ممنوع����ًا م����ن اأن اغن����ي يف اذاعة 

بغداد".
خالل م�س�ريت����ه الفني�ة يف العراق 
وخارج����ه ق����دم "ح�س�����ن" العدي����د 
وامل�س�رحي����ات  الأحل����ان  م����ن 
لالإذاع����ة  واحلف����الت  الغن�ائي�����ة 
واأ�س�����س  وامل�س����رح  والتلفزي����ون 
العديد من الفرق املو�سيقية وفرق 
وخارج����ه  الع����راق  يف  ال�س�ب����اب 
وق����دم لل�ساحة الفني����ة العديد من 
اجلدي����دة  الغنائي����ة  الأ�س����وات 
واهت����م بتاأ�سي�س الف����رق الغنائية 
اجلماعية، وقدم الأغاين ال�سعبية 
غن�ائ����ي  باأ�سل����وب  والوطني����ة 
جدي�����د ومب����ا يع����رف ب����� )الأغاين 

ال�سيا�سية(.
فق����ط  ين�سغ����ل  مل  منف����اه،  يف 
مبوا�سلة الإنتاج الفني من اأحلاٍن 
واأغاٍن، بل اأ�ّس�س يف عدن وجهته 
الأوىل، فرق����ًا مو�سيقي����ة واأ�سبح 
عميدًا ملعه����د الفنون اجلميلة، يف 
ح����ني اأ�سب����ح يف اأبوظبي حمّطته 
الثاني����ة، م�ست�سار املجمع الثقايف 

هناك.
رحلت����ه ال�سعب����ة خ����ارج الوط����ن 
جعلت����ه �سندب����ادًا ينتهي قاربه يف 
اليم����ن  �سواط����ئ ح�سرم����وت يف 

حي����ث وج����د م�سكن����ًا طيب����ًا لقلب����ه 
العا�س����ق فاأحب م����دن ح�سرموت 
الذي����ن  ومغنيه����ا  نا�سه����ا  واأح����ب 
بادلوه ذات احل����ب والتقدير. يف 
جل�س����ة غنائية يف ع����دن يف اليمن 
اجلنوب����ي يف الثمانيني����ات، غنى 
جعفر ح�سن ق�سيدة )اأ�سواق( من 
عر  اأحل����ان ريا�س ال�سنباط����ي و�سِ
وكان  الرحم����ن.  عب����د  م�سطف����ى 
اأحد احل�سور من م�سر مو�سيقيًا 

الأمم  مكت����ب  يف  يعم����ل  �سابق����ًا 
املتحدة يف ع����دن، ف�سّجل الأغنية 
يف ال�سه����رة، واأخذ الت�سجيل اىل 
م�س����ر وكان عل����ى عالق����ة بالفنان 
الكب����ري ريا�����س ال�سنباطي وحني 
ا�ستمع ال�سنباط����ي اىل الت�سجيل 
طل����ب منه ان ياأت����ي بالفنان جعفر 
ح�س����ن اىل م�س����ر قائ����اًل )ه����و ده 
بيعم����ل ايه يف اليم����ن؟( مل يتمكن 
الفن����ان جعفر ح�سن بجواز �سفره 

اليمن����ي وقته����ا من دخ����ول م�سر. 
واجنز الكثري من الأحلان وحافظ  
على احل�سور بني جاليات عراقّية 
وعربّي����ة عرب حف����الت اأحياها يف 
عوا�س����م عربّي����ة وم����دن اأوروبّية 
ويف اأم����ريكا واأ�سرتاليا، ومن ثّم 
اللقاء باجلمه����ور العراقّي جمّددًا 
بع����د ني�سان عام 2003، يف بغداد 
والب�س����رة وكرد�ست����ان. م����ع ذلك، 
بق����ي جمه����ور جعف����ر ح�س����ن م����ن 

متابعي����ه القدام����ى الذي����ن عرف����وا 
فّنه، يف حني ح�سلت قطيعة فعلية 
م����ع الأجيال اجلدي����دة التي كانت 
ت�س����األ دائمًا عن تاريخ هذا الفنان 
و�سريت����ه كلم����ا اأتى اإىل بغ����داد اأو 

اإحدى حمافظات العراق.
جلعف����ر راأي����ه اخلا�����س بالأغني����ة 
العراقي����ة احلالية. ق����ال قبل اكر 
اإىل  نحت����اج  "نح����ن  ع����ام:  م����ن 
ول�سن����ا  حقيقي����ة،  عراقي����ة  اأغ����اٍن 
اأغني����ة  ن�سم����ع  اأن  اإىل  بحاج����ة 
جملها املو�سيقي����ة لي�ست عراقّية. 
هن����اك اأغ����اِن كث����رية كالمه����ا غ����ري 
جمي����ل ويه����ني امل����راأة واحلبيبة، 
اأن����ا ا�سم����ع اأغنيات مقرف����ة ما عدا 
القليل ج����دًا، لكن نق����ول اإّن الدنيا 
يف  اإطاللت����ه  بخ����ري".  زال����ت  م����ا 
ب����ريوت و�سفها باأّنه����ا "يف منزلة 
حتّية فنّي����ة لهذه املنا�سب����ة بتاأدية 
جمموعة من الأغنيات على عودي 

املنفرد".

ت��ويف الفنان العراقي، جعفر ح�سن، متاأثراً باإ�سابت��ه بفايرو�س كورونا يف مدينة اأربيل. ونعت نقابة الفنانني 
العراقي��ني رحيل الفنان املطرب وامللحن جعفر ح�سن اأثر م�ساعف��ات فايرو�س كورونا. وقالت النقابة يف بيان 
له��ا يوم ام�س الثنني  انه "ببالغ احلزن وال�سى، تنعى نقابة الفنانني العراقيني، رحيل الفنان املطرب وامللحن 

جعفر ح�سن، والذي وافته املنية هذا اليوم اإثر م�ساعفات فايرو�س كورونا".

رحلته ال�سعبة خارج الوطن جعلته �سندباداً 
ينتهي قاربه يف �سواطئ ح�سرموت يف اليمن 
حيث وجد م�سكنًا طيبًا لقلبه العا�سق فاأحب 

مدن ح�سرموت واأحب نا�سها
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