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الربملان يرف�ض مبدئ ًيا ..وخمت�ص :الت�شريع اجلديد غري مربر

الثالث من نوعه ..قانون جديد لالقرتا�ض
يغطي تكاليف االنتخابات املبكرة
 بغداد /حممد �صباح
اطلع ��ت (امل ��دى) عل ��ى ن�سخ ��ة من
م�ش ��روع قانون متوي ��ل انتخابات
جمل� ��س الن ��واب املر�سل ��ة من احلكوم ��ة �إىل
ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن �أ�سبوع
تقريبا .ون�ص الت�شريع على تخويل احلكومة
االقرتا� ��ض لت�أم�ي�ن تكالي ��ف االنتخاب ��ات
والبالغة نح ��و ( )300ملي ��ون دوالر ل�ضمان

الف�ساد حجر
عثـرة يف طريق
اال�ستثمار ..ال
حلول يف الأفق!
رحلة �صعبة
لريال مدريد
�إىل دونت�سك
الأوكرانية
علي ال�شرع يكتب:
�أيهما �أف�ضل للعراق
االتفاقية مع ال�صني
�أم مع �أمريكا؟

�إجراء االنتخابات يف مواعيدها املحددة.
و�أب ��دى جمل� ��س النواب حتفظ ��ه على مترير
القان ��ون ،داعي ��ا احلكوم ��ة �إىل �أن تعتمد يف
متويل نفقات العملية االنتخابية املقبلة على
الأموال املخ�ص�صة يف م�شروع قانون متويل
العجز الذي مرر قبل �أ�سبوعني.
و�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي خ�ل�ال زيارت ��ه مق ��ر مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات� ،أم� ��س� ،ض ��رورة تواف ��ق

الإج ��راءات املرافق ��ة للعملي ��ة االنتخابية مع
القان ��ون ،مطال ًب ��ا جمل� ��س الن ��واب ب�إق ��رار
قانون متويل االنتخابات.
ويق ��ول احمد ال�صف ��ار ،مقرر اللجن ��ة املالية
النيابي ��ة يف ت�صريح لـ(امل ��دى) �إن "الغر�ض
واله ��دف م ��ن �إر�س ��ال قان ��ون متوي ��ل نفقات
االنتخاب ��ات م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة �إىل جمل�س
النواب هو لتوفري الأموال الالزمة ملفو�ضية
االنتخاب ��ات عن طريق االقرتا� ��ض" ،م�ضيفا

�أن "امل�سودة ما زالت قيد النقا�ش واملداولة".
وتتك ��ون م�س ��ودة م�ش ��روع قان ��ون متوي ��ل
نفق ��ات انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب املر�سلة
من قب ��ل احلكومة �إىل الربمل ��ان قبل �أكرث من
�أ�سب ��وع م ��ن مادت�ي�ن تتطرق ��ان �إىل �ضرورة
توفري الأم ��وال ملفو�ضية االنتخابات لتتمكن
املفو�ضية من �إجراء االنتخابات يف موعدها
املحدد.
 التفا�صيل �ص2

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

حزب العمال ي�ستقدم  1000مقاتل
�إىل �سنجار بعد تكليف ال�شرطة
االحتادية بالأمن
 بغداد /وائل نعمة
وراء الإع�ل�ان ع ��ن
االن�سح ��اب "املحدود"
م ��ن بع�ض املق ��رات ،يدخل املئات
يومي ��ا م ��ن مقاتلي ح ��زب العمال
الكرد�ست ��اين ( )pkkاىل
�سنج ��ار� ،شمال املو�ص ��ل ،قادمني
من �سوريا.
وابرم ��ت بغ ��داد واربي ��ل ،قب ��ل
نحو �شهري ��ن اتفاقي ��ة تت�ضمن 3
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حم ��اور :اداري ��ة� ،إع ��ادة اعم ��ار،
وامنية ت�شمل طرد الـ" "pkkمن
�سنج ��ار وف�صائل اخ ��رى بع�ضها
ا�صبح ��ت مرتبط ��ة م ��ع احل�ش ��د
ال�شعبي.
وت ��رى اط ��راف يف نين ��وى ،ان
عمليات الت�سلل اجلديدة مل�سلحي
احل ��زب الك ��ردي املعار�ض لرتكيا
اىل �شم ��ال املو�ص ��ل ،يب ��دو وانها
اعالن "حالة حرب".
ويق ��ول م�صدر مطل ��ع يف �سنجار
لـ(امل ��دى) ان " 4اىل  5مق ��رات مت
ت�سليمها ،وه ��و خمالف لالتفاقية
الت ��ي تن�ص عل ��ى ان�سحاب جميع
عنا�صر حزب العمال".
وبح�سب ن�سخة م�سربة من تنفيذ
االتفاقي ��ة ،والتي تت�ضمن  9بنود
�ضم ��ن املحاور الثالثة ،ت�ؤكد على

انه ��اء تواج ��د ال� �ـ"  "pkkواي
ق ��وات م�سلح ��ة "غ�ي�ر قانوني ��ة"
خارج حدود �سنجار.
وي�ضيف امل�ص ��در" :حزب العمال
لي�س ��ت لديه ني ��ة للخ ��روج ،وهو
يق ��وم االن بدف ��ع مبال ��غ ملوال�ي�ن
ل ��ه يف �سنجار لتنظي ��م تظاهرات
الدانة االتفاقية".
ويف نهاية � ،2018شهدت �سنجار
الول م ��رة �سيط ��رة ح ��زب غ�ي�ر
عراق ��ي عل ��ى املدين ��ة الت ��ي كانت
حمتلة من تنظيم داع�ش.
وا�ستط ��اع ال� �ـ ( )pkkاملعار�ض
لرتكيا من اال�ستحواذ على مقاليد
ال�سلط ��ة يف �سنج ��ار باالتفاق مع
بع� ��ض الق ��وى املحلي ��ة املرتبطة
باحل�شد ال�شعبي هناك.
 التفا�صيل �ص3

" 550حالة انتحار
خالل � 9شهور
 بغداد /املدى
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مارغريت
�آتوود تعود
�إىل ال�شعر فـي
"عزيزتي"
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الدببة متلأ اً
حمل للهدايا مع قرب �أعياد ر�أ�س ال�سنة ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

حملة تلقيح جماعية ت�ستهدف  1.9مليون طفل
 بغداد /المدى
اعلن ��ت منظم ��ة يون�سي ��ف ،ب ��دء ال�سلطات
ال�صحي ��ة العراقي ��ة ب�شراك ��ة م ��ع ال�صح ��ة
العالمي ��ة حمل ��ة جماعية للتلقي ��ح �ضد �شل ��ل الأطفال
ا�ستهدف ��ت �أكث ��ر م ��ن  1.9ملي ��ون طف ��ل دون �س ��ن
الخام�س ��ة .وذك ��رت اليون�سيف في بي ��ان ،انه "�سيتم
تنفي ��ذ الحمل ��ة ف ��ي مواق ��ع مختلفة م ��ن كاف ��ة �أنحاء
الع ��راق ،على الرغ ��م من تف�شي جائح ��ة كورونا التي
ال ت ��زال م�ستم ��رة ،والت ��ي �أدت ،كم ��ا ه ��و الح ��ال مع
حاالت تف�ش ��ي الأمرا�ض ال�سابقة وح ��االت الطوارئ
الإن�ساني ��ة� ،إل ��ى عرقل ��ة الو�ص ��ول �إل ��ى الخدم ��ات
ال�صحي ��ة الأ�سا�سي ��ة ،بم ��ا في ذل ��ك خدم ��ات التلقيح
والتح�صين الروتيني".
وقال ممثل منظمة ال�صح ��ة العالمية في العراق �أدهم
�إ�سماعي ��ل� ،إن "تعقي ��دات �ضم ��ان بق ��اء الأطف ��ال في
من� ��أى من الأمرا�ض التي يمكن تجنبها والوقاية منها

باللقاح ��ات ،واال�ستجابة في نف� ��س الوقت لمتطلبات
جائح ��ة كورونا ،ولكن ال بد لنا م ��ن موا�صلة بذل كل
م ��ا في و�سعن ��ا لحماي ��ة الأطفال م ��ن المعان ��اة ،ومن
الوفي ��ات نتيج ��ة اال�صاب ��ة بالأمرا� ��ض الت ��ي يمك ��ن
الوقاية منها وتجنبها".
و�أ�ضاف ،انه "�سيتم تقديم لقاح �شلل الأطفال الفموي
ب ��كل �أمان عب ��ر الفرق الجوال ��ة من بي ��ت لبيت ،وفي
نق ��اط ثابتة �أي�ضا ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية ل�ضمان
و�صولن ��ا �إل ��ى جميع الأطفال ممن ه ��م دون الخام�سة
م ��ن العمر ،بغ� ��ض النظر ع ��ن حالة التلقي ��ح ال�سابقة
لديهم" .كما دعت منظمة ال�صحة العالمية ،الى �إعداد
خط ��ط �صغيرة لتوجيه عمل فرق التلقيح يوما بيوم،
كم ��ا ح�شدت ودرب ��ت  862م�شرفا ،و�أكث ��ر من 4294
فردا يقوم بالتلقيح لتنفيذ الحملة .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
تقوم منظمة ال�صحة العالمية �أي�ضا بدفع كافة تكاليف
التلقي ��ح بما في ذلك �أجور النقل وغيرها من الحوافز
الأخرى ل�ضمان الو�صول �إلى جميع الأطفال.

الب�صرة ومي�سان تت�صدران تجارة المخدرات تليهما الأنبار والنجف وبغداد
 متابعة /المدى
ك�ش ��ف م�س� ��ؤول �أمني ف ��ي وزارة
الداخلي ��ة ع ��ن ت�س ��جيل الع ��راق
زي ��ادة كبيرة في حاالت االتج ��ار بالمخدرات
و�س ��وء تعاطيها بين �ش ��ريحة ال�ش ��باب وذلك
من ��ذ مرحلة ما بع ��د الغزو االميرك ��ي للعراق

ع ��ام  .2003وق ��ال العميد رعد علي ح�س ��ين،
مدي ��ر ق�س ��م مكافح ��ة المخ ��درات ف ��ي وزارة
الداخلية في حدي ��ث لموقع روداو االخباري
�إن "تجارة وتهريب المخدرات ازدادت ب�شكل
كبي ��ر ف ��ي الع ��راق من ��ذ اال�ضط ��راب المدني
ال ��ذي ح ��دث في البل ��د عقب الغ ��زو االميركي
ع ��ام  ."2003مع ذل ��ك رف�ض العمي ��د ح�سين

اعط ��اء اع ��داد دقيقة للذي ��ن تم �إلق ��اء القب�ض
عليه ��م م ��ن مروج ��ي ومتعاط ��ي المخ ��درات
وكمي ��ة المخ ��درات التي و�ضع ��ت اليد عليها.
وق ��ال ح�سين ان الع ��راق وحتى فت ��رة قريبة
ن�سبيا كان يعتبر ب�شكل رئي�س كمنطقة عبور
بالن�سب ��ة لتج ��ار ومهرب ��ي المخ ��درات وان
ا�سته�ل�اك ه ��ذه الم ��ادة كان يحدث ف ��ي بلدان

 بغداد /ح�سين حاتم
انت�ش ��رت االركيل ��ة االلكتروني ��ة �أو
"الفي ��ب" بين المدخنين ل�صغر حجمها
و�سهولة ا�ستخدامها ،وا�صبحت بديال عن ال�سكائر
واالركيل ��ة الكال�سيكي ��ة ،بح�س ��ب مدخنين تحدثوا
لـ(الم ��دى) .ويق ��ول تق ��ي �ص�ل�اح ،لـ(الم ��دى) �إن
"االركيل ��ة االلكترونية في جيبي بكل وقت عك�س
االركيل ��ة العادي ��ة الت ��ي تحت ��اج الى م ��كان خا�ص
وملحقاتها الأخرى".
وي�ضيف �صالح "�أف�ض ��ل االركيلة االلكترونية على
غيره ��ا لقدرتي عل ��ى تدخينها وانا ف ��ي ال�سيارة او
عندما ام�ش ��ي في اماكن مفتوحة م ��ن ال�شارع وفي
بع�ض االحيان في مكان عملي".
بدوره ،يق ��ول فرا�س �إبراهيم لـ(الم ��دى)" :المميز

اخ ��رى .وا�ستن ��ادا لتقري ��ر ن�شرت ��ه �صحيفة
نيوي ��ورك تايمز االميركية ،ف ��ان مكتب الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ا�شار
ال ��ى ان نطاق ��ا وا�سعا من تج ��ارة المخدرات
غي ��ر ال�شرعي ��ة �أ�صبح متاحا عل ��ى نحو كبير
عبر الثمان �سنوات االخيرة في العراق.
 التفا�صيل �ص3

الق�ضاء يتلقى �أكثر من  100حالة تزوير �شهر ًيا لجوازات ال�سفر
 متابعة /المدى
�أ�صدر مجل�س الق�ض ��اء الأعلى ،يوم
�أم� ��س� ،إح�صائي ��ة بع ��دد الجوازات
الم ��زورة ف ��ي الع ��راق �شهريًا ،فيم ��ا تحدث عن
منفذ وحيد للتزوير ،بعد �إجراء �صحيفة الق�ضاء

عدة لقاءات مع ق�ض ��اة ومخت�صين ال�ستبيان ما
ي ��رد للمحاكم من عدد كبير م ��ن دعاوى التزوير
�أو فق ��دان الج ��وازات ،منه ��ا م ��ا �سببت ��ه هجرة
ال�شب ��اب ،وكذل ��ك تعليم ��ات الح ��ج والعم ��رة
و�أ�سب ��اب مجتمعي ��ة �أخ ��رى  .ال�صحيف ��ة الت ��ي
ت�ص ��در �شهر ًي ��ا ،نقلت عن القا�ض ��ي ب�شار محمد

ج�س ��ام ،قا�ض ��ي �أول محكمة تحقي ��ق الر�صافة،
قول ��ه� ،إن "المادة  15من قانونجوازات ال�سفر
رقم  32ل�سنة  2015تعاقب بالحب�س مدة ال تقل
ع ��ن (� )3سنوات (كل من ب ��اع �أوا�شترى جواز
�سف ��ر عراقي �أو ا�ستحوذ عليه بق�صد ا�ستخدامه
خالفا لمقت�ضيات �إ�صداره)"  .و�أ�ضاف القا�ضي،

�إدم��������ان "الفيب" ..ي����راف����ق امل���دخ���ن�ي�ن وي����زي����ح ال�����س��ك��ائ��ر
ف ��ي االركيل ��ة االلكتروني ��ة ه ��و �سهول ��ة حمله ��ا
وتدخينها في اي وقت اريده".
وي�ضي ��ف ابراهيم" :عندما اجتاحت كورونا البالد
واغلق ��ت المقاه ��ي كن ��ت اتكا�سل بعم ��ل اركيلة في
البي ��ت فقمت ب�شراء الفي ��ب (االركيلة االلكترونية)
وهذا بدوره جعلني اتخلى عن تدخين ال�سكائر".
ويلف ��ت ابراهيم "االركيل ��ة االلكتروني ��ة ذات طعم
رائع ورائح ��ة جميلة عك�س ال�سكائ ��ر وكذلك ن�سبة
النيكوتين فيها قليلة وال تحتوي على القطران".
بينم ��ا المدخن انم ��ار ح�سن يق ��ول لـ(المدى) "كلها
م�ض ��رة لل�صح ��ة �س ��واء كان ��ت �سكائ ��ر ام اركيل ��ة
الكتروني ��ة او عادي ��ة فف ��ي النهاية نح ��ن ن�ستن�شق
الدخان ونعرف انها م�ضرة لكنه ادمان بالن�سبة لنا
كمدخنين".
وي�ضي ��ف ح�س ��ن "ب ��د�أت بتدخي ��ن االركيل ��ة

ا�ش ��ار م�س�ؤولون ونا�شطون اىل ان ح ��االت االنتحار امل�سجلة
يف الع ��راق خ�ل�ال اال�شهر الت�سع ��ة املا�ضية بلغ ��ت  550حالة.
وقال مدير مديري ��ة حماية اال�سرة والطفل علي حممد �سامل خالل م�ؤمتر
اط�ل�اق حملة ا�سن ��اد املجتمعية من �أج ��ل ت�شريع قان ��ون مناه�ضة العنف
اال�سري ،ح�ضرته (املدى)� ،إن "حاالت االنتحار يف اال�شهر الت�سعة االوىل
من عام  2020بلغت  550حالة ،منها  180رجال" .ولفت م�ؤمتر االفتتاح
ال ��ذي ح�ضره نا�شطون وم�س�ؤولون �أمنيون ومثقفون وا�ساتذة جامعات
اىل ان بع�ض ا�سباب االنتحار لها �صلة مبا�شرة بالعنف اال�سري .وتناول
امل�ؤمت ��ر الآثار النف�سي ��ة واالجتماعية للعنف اال�س ��ري ودور االعالم يف
املعاجل ��ة .وارت�أى اع�ض ��اء احلملة ان يتزامن اطالقه ��ا مع فعاليات حملة
الـ 16يوما الدولية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.
وج ��اء يف بيان انطالق احلملة �أن االخرية "تفتح �أبوابها جلميع االخيار
الراف�ض�ي�ن لأ�سالي ��ب العن ��ف والق�س ��وة يف التعام ��ل ب�ي�ن اف ��راد اال�سرة
وم�ؤمنني ب�أن ال�سالم يبد�أ من املنزل".
 التفا�صيل �ص3

االلكتروني ��ة من ��ذ قراب ��ة � 3سنوات عندم ��ا �سئمت
ال�سجائر واردت ان اتركها ب�أي و�سيلة كانت".
ويلف ��ت ح�سن الى انه "ف ��ي بداية تدخيني االركيلة
االلكتروني ��ة قم ��ت بتقليل ال�سكائ ��ر حيث ا�صبحت
العلب ��ة تبق ��ى عن ��دي لم ��دة يومي ��ن وبعده ��ا �شيئا
ف�شيئا قمت بالإقالع عنها ب�شكل نهائي وبقيت على
االركيلة العادية عندما اكون في المنزل او المقهى،
واالركيلة االلكترونية في ال�سيارة او في العمل".
الجامع ��ي م�صطفى فا�ض ��ل يقول لـ(الم ��دى) "قمت
ب�ش ��راء االركيل ��ة االلكتروني ��ة ف ��ي بداي ��ة دخولي
الجامع ��ة لأنن ��ي كن ��ت اخجل م ��ن رائح ��ة ال�سكائر
امام زمالئي وزميالتي ولها الف�ضل �إذ ب�سببها قمت
بترك تدخين ال�سكائر ذات الرائحة القبيحة".
وي�ضي ��ف فا�ض ��ل ان االركيل ��ة الإلكتروني ��ة "رغ ��م
خطورتها كما ر�أينا من مقاطع للفيديو ان بطاريتها

تنفجر وهي في يد ال�شخ�ص المدخن اال انها ادمان
بالن�سب ��ة ل ��ي واعتبرها اف�ضل م ��ن ال�سكائر ب�سبب
رائحتها وطعهما اللذين ينع�شاني عند تدخينها".
وكان نقيب االطباء العراقيين عبد الأمير ال�شمري،
ق ��د قال �إن "اعداد المدخنين في العراق و�صلت الى
( )%40من ن�سبة عدد ال�سكان فيه ونحو ( )%20من
طالب المدار� ��س االبتدائية والمتو�سطة والثانوية
(الذك ��ور) ه ��م م ��ن المدخني ��ن ،ا�ضاف ��ة ال ��ى ن�سبة
( )%15م ��ن طالب ��ات المدار� ��س (االن ��اث) يمار�سن
التدخي ��ن اي�ض ��ا" .و�أ�ض ��اف� ،أن "الع ��راق م ��ازال
بعيدا ع ��ن الم�س ��ار ال�صحي ��ح لمكافح ��ة التدخين،
ونحتاج الى تطبيق قانون مكافحة التدخين ب�شكل
�صارم وح ��اد ،الن التدخين �أ�صبح يمار�س االن في
االماكن العام ��ة المغلق ��ة والم�ست�شفيات بل وحتى
بالردهات التنف�سية".

�أن "ه ��ذه الم ��ادة حددت عقوب ��ة ال�شخ�ص الذي
يبي ��ع ج ��واز ال�سف ��ر العراق ��ي �أو ا�شت ��راه �أو
ا�ستح ��وذ عليه ال�ستخدامه في غير ال�سبب الذي
�أ�ص ��در له او ل�شخ�ص �آخر واعتبرهاجريمة من
جرائم الجنح وتنظرها محكمة الجنح".
 التفا�صيل �ص4
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الثالث من نوعه ..قانون جديد لالقرتا�ض يغطي تكاليف االنتخابات املبكرة
 بغداد /حممد �صباح
اطلع ��ت (املدى) على ن�سخة من م�شروع
قانون متويل انتخابات جمل�س النواب
املر�سل ��ة م ��ن احلكوم ��ة �إىل ال�سلط ��ة
الت�شريعية قبل �أكرث من �أ�سبوع تقريبا.
ون� ��ص الت�شريع عل ��ى تخويل احلكومة
االقرتا� ��ض لت�أمني تكالي ��ف االنتخابات
والبالغ ��ة نح ��و ( )300ملي ��ون دوالر
ل�ضمان �إجراء االنتخابات يف مواعيدها
املحددة.
و�أب ��دى جمل� ��س الن ��واب حتفظ ��ه على
متري ��ر القان ��ون ،داعي ��ا احلكوم ��ة �إىل
�أن تعتم ��د يف متوي ��ل نفق ��ات العملي ��ة
االنتخابي ��ة املقبل ��ة عل ��ى الأم ��وال
املخ�ص�ص ��ة يف م�ش ��روع قان ��ون متويل
العجز الذي مرر قبل �أ�سبوعني.
و�أك ��د رئي�س جمل�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي خ�ل�ال زيارته مق ��ر مفو�ضية
االنتخاب ��ات� ،أم� ��س� ،ض ��رورة تواف ��ق
الإجراءات املرافق ��ة للعملية االنتخابية
م ��ع القان ��ون ،مطال ًب ��ا جمل� ��س النواب
ب�إقرار قانون متويل االنتخابات.
وذك ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي لرئا�س ��ة
ال ��وزراء يف بيان تلقت (امل ��دى) ن�سخة
من ��ه� ،أن "رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،زار مق ��ر مفو�ضية
االنتخاب ��ات ،واطل ��ع عل ��ى جمري ��ات
اال�ستعدادات الت ��ي اتخذتها املفو�ضية،
لت�أمني �إج ��راء االنتخاب ��ات النيابية يف
موعدها املقرر".
وتابع رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،بح�سب
البي ��ان" ،جمريات جه ��ود املفو�ضية يف
ال�سع ��ي لتذلي ��ل كل املعوق ��ات الت ��ي قد
تواج ��ه العملية االنتخابي ��ة" ،كما وجه
الأجهزة احلكومية املعنية بـ"تذليل هذه
العقبات قدر تع ّلق الأمر بها".
و�ش ��دد الكاظم ��ي عل ��ى "�أهمي ��ة �إق ��رار
جمل� ��س الن ��واب قان ��ون متوي ��ل
االنتخاب ��ات ،لأجل �إتاحة الوقت الكايف
�أم ��ام املفو�ضية لإمت ��ام اجلوانب الفنية
والتنفيذية و�إجناحها".
و�أك ��د الكاظم ��ي بح�س ��ب البي ��ان عل ��ى
"�أهمي ��ة �أن تواف ��ق الإجراءات املرافقة
للعملي ��ة االنتخابي ��ة القان ��ون ،ولت�أمني
جناحها وللحفاظ على نزاهتها ،ولأجل
�أن تك ��ون العملي ��ة االنتخابي ��ة القادم ��ة
معبًا حقيقيًا عن �إرادة ال�شعب العراقي
رّ
واختياراته احل ّرة".

م ��ن اج ��ل توفري مئ ��ة وخم�س ��ة وت�سعون
و�سبعمائ ��ة ملي ��ار دين ��ار ،ع ��ن طري ��ق
االقرتا�ض ،وال�سماح لها �أي�ضا بالت�صرف
باملبل ��غ املدور م ��ن موازنة الع ��ام املا�ضي
والبالغ بـ( )133مليار دينار".
وا�ستن ��ادا للأ�سب ��اب املوجب ��ة يف قان ��ون
متوي ��ل نفق ��ات االنتخاب ��ات ف ��ان الغر�ض
الرئي� ��س م ��ن ت�شري ��ع ه ��ذا القان ��ون ه ��و
ل�ضم ��ان جن ��اح العملي ��ة االنتخابي ��ة بعد
قرب موعد اجراء االقرتاع ،وخللو قانون
العج ��ز امل ��ايل م ��ن اي تخ�صي� ��ص م ��ايل
لالنتخاب ��ات املذكورة ولتمك�ي�ن مفو�ضية
االنتخاب ��ات م ��ن اال�ستع ��داد لإج ��راء
االنتخابات.

الكاظمي خالل
زيارته مفو�ضية
االنتخابات يوم
�أم�س
القانون مرفو�ض
ويق ��ول احم ��د ال�صف ��ار ،مق ��رر اللجن ��ة
املالي ��ة النيابي ��ة يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�إن "الغر� ��ض واله ��دف من �إر�س ��ال قانون
متوي ��ل نفق ��ات االنتخاب ��ات م ��ن قب ��ل
احلكوم ��ة �إىل جمل�س الن ��واب هو لتوفري
الأموال الالزمة ملفو�ضية االنتخابات عن
طريق االقرتا�ض" ،م�ضيف ��ا �أن "امل�سودة
ما زالت قيد النقا�ش واملداولة".
وتتكون م�س ��ودة م�ش ��روع قانون متويل
نفقات انتخابات جمل� ��س النواب املر�سلة
م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة �إىل الربمل ��ان قب ��ل
�أك�ث�ر م ��ن �أ�سب ��وع م ��ن مادت�ي�ن تتطرقان
�إىل �ض ��رورة توف�ي�ر الأم ��وال ملفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات لتتمك ��ن املفو�ضية من �إجراء
االنتخابات يف موعدها املحدد.
يف �أواخر �شهر متوز املا�ضي ،حدّد رئي�س
جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ،موعد

االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة املبك ��رة يف 6
حزيران م ��ن العام املقبل ا�ستجابة ملطالب
احل ��ركات االحتجاجي ��ة الت ��ي عم ��ت مدن
وحمافظات الو�سط واجلنوب.
وي ��رى ال�صف ��ار �أن "املو�ض ��وع ال يتطلب
�إق ��رار قان ��ون خا� ��ص لتوف�ي�ر الأم ��وال
لإج ��راء االنتخاب ��ات يف موعدها املقرتح
يف حزي ��ران من العام املقب ��ل بل يفرت�ض
�أن ت ��درج ه ��ذه التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة
للمفو�ضية �ضمن موازنة العام ."2021
ويف النقا�ش ��ات الأولية مل�ش ��روع القانون
عربت اللجن ��ة املالية النيابية عن حتفظها
عل ��ى متري ��ر م�ش ��روع القان ��ون ،مطالب ��ة
احلكوم ��ة �أن تعتمد على متوي ��ل النفقات
االنتخابي ��ة وف ��ق م ��ا ورد يف الأ�سب ��اب
املوجبة لقانون متويل العجز املايل.
والزمت الأ�سب ��اب املوجبة لقانون متويل
العج ��ز ال ��ذي �شرع ��ه جمل� ��س الن ��واب

م�ؤخ ��را ب�ضمان ا�ستم ��رار متويل رواتب
املوظف�ي�ن واملتقاعدي ��ن و�شبك ��ة احلماية
االجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية
وم�ستحق ��ات الفالح�ي�ن واملقاول�ي�ن
والنفقات ال�ضروية الأخرى.
م ��ن جانبه ��ا ،تو�ض ��ح �سه ��ام العقيل ��ي
الع�ض ��وة الأخ ��رى يف اللجن ��ة املالي ��ة
النيابية �إىل �أن جلنتها تق�صدت من و�ضع
عبارة "النفقات ال�ضرورية" يف الأ�سباب
املوجب ��ة لقان ��ون متوي ��ل العج ��ز لتتمكن
احلكومة من توفري الأموال �إىل املفو�ضية
العليا لالنتخابات" ،كا�شفة عن �أن "املالية
النيابي ��ة �أر�سلت قبل �أي ��ام كتابا للحكومة
ت�ؤك ��د فيه عل ��ى من ��ح املفو�ضي ��ة الأموال
الالزمة لإكمال ا�ستعداداتها".
 300مليون دوالر
وح ��ددت امل ��ادة الأوىل �أوال م ��ن م�س ��ودة

م�ش ��روع القان ��ون الت ��ي اطلع ��ت عليه ��ا
(امل ��دى) النفق ��ات االنتخابي ��ة ب� �ـ()329
ملي ��ار دينار ،منه ��ا  133ملي ��ار دينار من
املبل ��غ امل ��دور م ��ن موازن ��ة الع ��ام 2019
لنقلها �إىل ح�ساب مفو�ضية االنتخابات.
وتن� ��ص الفقرة ثانيا من امل ��ادة ذاتها على
تخويل وزير املالي ��ة �صالحية االقرتا�ض
حملي ��ا وخارجي ��ا م ��ن خ�ل�ال �إ�ص ��دار
ال�سن ��دات والقرو�ض املحلي ��ة لالقرتا�ض
من امل�ؤ�س�سات املالي ��ة والدولية والبنوك
لتموي ��ل مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات باملبل ��غ
( )195700مئ ��ة وخم�س ��ة وت�سع ��ون
و�سبعمائة مليار دينار.
وكان م�ست�ش ��ار رئي� ��س جمل� ��س الوزراء
لل�ش�ؤون االنتخابي ��ة ح�سني الهنداوي قد
اكد يف ت�صريح �سابق لـ(املدى) �أن جمل�س
الوزراء وافق على �ص ��رف الدفعة الأوىل
م ��ن املخ�ص�ص ��ات املالية الت ��ي طالبت بها

مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات بع ��د جدول ��ة كل
امل�ستلزم ��ات اللوج�ستي ��ة الت ��ي حتتاجها
عملي ��ة االقرتاع ،م�ؤكدا عل ��ى �أن "مواعيد
االنتخابات املبكرة قائمة مبدئيا".
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�شف ��ت يف
 2020/11/17ان اجتم ��اع الرئا�س ��ات
االخ�ي�ر بحث امكانية ت�أجي ��ل االنتخابات
املبك ��رة بعدم ��ا تط ��رق �إىل امل�ش ��اكل
الفني ��ة الت ��ي تعرق ��ل �إج ��راء االقرتاع يف
توقيت ��ه املحدد ،م ��ن بينها ك�ث�رة الدوائر
االنتخابي ��ة ،و�صعوب ��ة توزي ��ع البطاق ��ة
البايومرتي ��ة ،وع ��دم متك ��ن احلكومة من
توفري الأموال.
احلكومة والربملان
وتلف ��ت النائب ��ة عن كتل ��ة النه ��ج الوطني
الربملاني ��ة �إىل ان "احلكوم ��ة تطال ��ب من
الربملان بالإ�سراع يف ت�شريع هذا القانون

اال�ستخبارات تطيح بـ "�أبو طلحة" خالل عملية يف الفلوجة
 بغداد /املدى

طلح ��ة) يف ق�ض ��اء الفلوج ��ة �ضمن حمافظ ��ة االنبار،
املطل ��وب وفق احكام املادة � ٤إره ��اب والذي عمل مبا
ي�سمى قاط ��ع االنبار" .و�أ�ضاف البيان انه "من خالل
التحقيق ��ات الأولية معه ،اعرتف بعمله �ضمن �صفوف
داع� ��ش يف ه ��ذا القاطع ب�صف ��ة مقاتل ،حي ��ث اتخذت
بحقه االجراءات القانوني ��ة لإكمال �أوراقه التحقيقية
لينال جزاءه العادل".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،ألق ��ت مديري ��ة مكافح ��ة �إج ��رام
بغ ��داد ،القب� ��ض على ع ��دد م ��ن املتهم�ي�ن واملطلوبني

�ألق ��ت وكال ��ة اال�ستخب ��ارات ،ام� ��س االثن�ي�ن ،القب�ض
على عن�ص ��ر من داع�ش يدعى "�أب ��و طلحة" يف مدينة
الفلوجة.
وقال ��ت الوكال ��ة يف بي ��ان تلق ��ت (املدى) ن�سخ ��ة منه،
�إن "مف ��ارز وكال ��ة اال�ستخب ��ارات املتمثل ��ة مبديري ��ة
ا�ستخب ��ارات ال�شرطة االحتادي ��ة يف وزارة الداخلية،
متكن ��ت من القاء القب� ��ض على االرهاب ��ي املكنى (�أبو

بق�ضاي ��ا جنائي ��ة خمتلف ��ة ،وذل ��ك �ضمن حمل ��ة �أمنية
اجرتها خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.
وقال ��ت املديري ��ة يف بيان تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة منه،
�إن "مف ��ارز مكات ��ب املن�ص ��ور ،والكرام ��ة ،والنهروان
�ألق ��ت القب�ض عل ��ى متهمني بجرائ ��م القتل واخلطف،
وال�سرق ��ة ،فيم ��ا متكن ��ت مكات ��ب مكافح ��ة �إج ��رام
الكاظمي ��ة ،والتاج ��ي ،والقد� ��س ،و�أب ��ي غري ��ب،
والزهور ،واالعظمي ��ة ،والكرادة ،وبغ ��داد اجلديدة،
والبي ��اع ،م ��ن �إلق ��اء القب� ��ض على ع ��دد م ��ن املتهمني

واملطلوب�ي�ن لقيامهم ب�سرق ��ة حقائب ن�سائي ��ة ومبالغ
مالية".
وتابع ��ت "فيم ��ا مت �إلقاء القب�ض عل ��ى متهمني �آخرين
بق�ضايا جنائي ��ة خمتلفة" ،مبين ��ا �أن "مفارز املكافحة
يف احلبيبي ��ة ،وال�شع ��ب ،وح�سيني ��ة املعام ��ل� ،ألق ��ت
القب� ��ض على عدد من املتهم�ي�ن بق�ضايا �سرقة دراجات
نارية ودراجات التك تك ،فيما �ضبطت عجلة والقب�ض
على حائزها لوج ��ود �إ�شارة �ضبط يف قاعدة البيانات
�ضمن مكتب مكافحة �سرقة �سيارات الكرخ".

املرور ت�ضيق اخلناق على �أ�صحاب الدراجات" ..الفقراء غري م�شمولني باال�ستثناءات"
 بغداد /ح�سني حامت
تزاي ��دت يف الآون ��ة االخ�ي�رة �أع ��داد الدراجات
النارية يف اغلب حمافظ ��ات العراق وخ�صو�صا
بغ ��داد ،وم ��ع غي ��اب الرقاب ��ة والقوانني حتولت
معظمه ��ا �إىل و�سيل ��ة نق ��ل مل ��ن ه ��م دون ال�س ��ن
القانوين.
باملقاب ��ل تنف ��ذ الق ��وات االمني ��ة حم�ل�ات امني ��ة
مل�صادرة الدراجات املخالفة ،خ�صو�صا ان اغلبها
بال اوراق ر�سمية.
ويق ��ول �سجاد ح�س�ي�ن لـ(امل ��دى)" :اعمل جنارا
يف م ��كان يبعد ع ��ن بيتن ��ا م�سافة �ساع ��ة تقريبا
يف ال�سي ��ارة .امل ��كان لي� ��س به ��ذا البع ��د ،ولك ��ن
الزحام ��ات املرورية ت�ؤخر و�ص ��ويل" ،الفتا اىل
�أن "الت�أخ ��ر عن العمل والع ��ودة للمنزل مت�أخرا
ا�ضطرين ل�شراء دراجة رغم خماطرها وتخويف
منها".
ي�ضيف ح�سني "اقود دراجتي بخوف ع�سى �أن ال
ي ��راين رجل مرور او دوريات ال�شرطة" ،م�شريا
اىل ان "املرور العامة �شددت يف الآونة االخرية
عل ��ى احتج ��از الدرج ��ات الت ��ي ال حتم ��ل اوراق
ا�صولية".

وي�ش�ي�ر ح�س�ي�ن "االوراق واالرق ��ام تكلف فوق
املائ ��ة ال ��ف دين ��ار وان ��ا اعم ��ل ب�أج ��ر يومي 15
ال ��ف" ،م�ضيفا" :قمت بعمل �سلف ��ة حتى متكنت
م ��ن �شراء دراج ��ة لي�س ل ��دي املال لإكم ��ال هكذا
اج ��راءات روتيني ��ة ال تف ��ي بالغر� ��ض ،ويحجز
امل ��رور يف اغل ��ب االحيان حتى الذي ��ن يحملون
اوراق ا�صولية وم�ستثنون من احلجز".
وي�ضي ��ف ح�س�ي�ن "احتج ��زت دراجت ��ي ان ��ا

وجمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن الدراجات االخ ��رى قبل
ثالث ��ة ايام لي�ل�ا يف اح ��د مناطق بغ ��داد من قبل
ال�شرطة االحتادي ��ة وقاموا بت�سليمها اىل املرور
العام ��ة" .ويلف ��ت اىل ان "الدراجة حجزت حتى
ال�صب ��اح يف مديرية املرور العام ��ة قاطع منطقة
بغ ��داد اجلدي ��دة وبعد اج ��راءات وو�صوالت مت
اخراجه ��ا مبل ��غ  100الف ،القان ��ون يطبق فقط
على الفقري".

حملة �أمنية الحتجاز الدراجات
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

وقال ��ت مديري ��ة امل ��رور العام ��ة يف بي ��ان تلقت
(امل ��دى) ن�سخة من ��ه ،قبل ايام ،ان ��ه "مينع منعا
بات ��ا قي ��ادة الدراج ��ة الناري ��ة ذات العجلتني يف
ح ��ال ا�ستقالله ��ا من قب ��ل �شخ�ص�ي�ن" .وا�ضاف
البيان "يعاقب املخالف بحج ��ز الدراجة النارية
ويت ��م فر�ض غرام ��ة مالية مقداره ��ا ( )100الف
دينار ا�ستنادا الحكام املادة (/25ثانيا�/أ)".
ويف م ��ا يتعل ��ق بقيادته ��ا يف املناط ��ق ال�شعبية
يقول ب�س ��ام خالد" :ال نعار�ض وجود الدراجات
الناري ��ة ،كونه ��ا و�سيل ��ة نق ��ل للنا� ��س الك�سب ��ة
وغريهم يف جميع مناطق بغ ��داد� ،أما يف مدينة
ال�ص ��در �أ�صبح ��ت مو�ض ��ة لل�سب ��اق وم�ص ��درًا
لإزع ��اج الأه ��ايل م ��ن خ�ل�ال رك ��ن دراجاتهم يف
ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة ويف اجل ��زرات الو�سطي ��ة
الت ��ي تتو�س ��ط �ش ��وارع املدينة الأم ��ر الذي بات
ي�ش ��كل هاج�سً ��ا ل ��دى الأه ��ايل مل ��ا ت�سبب ��ه م ��ن
ح ��وادث م�أ�ساوي ��ة" .ويطال ��ب خال ��د اجله ��ات
املعنية ب�إن�شاء وتخ�صي�ص مواقف خا�صة لركن
الدراج ��ات الناري ��ة بعي ًدا عن اال�س ��واق و�أماكن
االزدحام مما �سيخفف من امل�شكلة.
وي�شري خالد اىل انه "من الظواهر الأخرى التي
رافق ��ت انت�ش ��ار الدراج ��ات النارية ه ��ي ظاهرة

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

قيادة �صغار ال�سن لها دون متابعة االهايل لهم".
واعلن ��ت مديرية امل ��رور العام ��ة يف وقت �سابق
عن �آلي ��ة ت�سجي ��ل الدراجات الناري ��ة يف بغداد
واملحافظات كافة ،وف ��ق عدة �شروط ملنح اجازة
ال�س ��وق للدراجات من �ضم ��ن ال�شروط ان يكون
املتقدم قد اكمل (  )16عاما من عمره.
ب ��دوره يق ��ول عل ��ي جبار-عام ��ل تو�صي ��ل يف
اح ��د املطاع ��م� ،إن "الدراج ��ة م�ص ��در رزق ��ي،
ومن ��ذ ح ��وايل �سنتني وان ��ا اعمل به ��ا يف خدمة
التو�صيل ،ال اخفيك حقيقة هناك من يقود بتهور
يف ال�شارع وي�سبب ازعاجا للنا�س ويكون �سببا
يف احلوادث اي�ضا".
وي�ضي ��ف "ه�ؤالء هم من عمموا ه ��ذه ال�سلبيات
عل ��ى ا�صح ��اب الدرجات عامة ونح ��ن ال ذنب لنا
بطي�شه ��م فالكث�ي�ر مم ��ن يق ��ودون الدراجات هم
موظفون وطالب و�أنا�س حمرتمون".
بالن�سب ��ة للمرور ي�ش�ي�ر جبار "نح ��ن ك�أ�صحاب
تو�صي ��ل ال يقوم ��ون مبحا�سبتن ��ا كونن ��ا ن�ض ��ع
ارقام ��ا ونحم ��ل اوراق ��ا ر�سمي ��ة وكذل ��ك لدين ��ا
�صن ��دوق وا�س ��م تعريفي لل�شرك ��ة وو�صوالت"،
الفت ��ا اىل انه ��م "مينعوننا يف ف�ت�رات ولكنهم ال
يحتجزون الدراجة".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان /دم�شق/
بريوت /القاهرة /قرب�ص

عمل غري مربر
م ��ن جهت ��ه ،ي ��رى ع ��ادل الالم ��ي اخلب�ي�ر
يف ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي ان "ت�شري ��ع
قان ��ون خا�ص لتوف�ي�ر الأم ��وال ملفو�ضية
االنتخاب ��ات في ��ه خمالفة �صريح ��ة لأ�صل
قان ��ون االنتخاب ��ات الناف ��ذ ال ��ذي يل ��زم
احلكومة بتوفري جميع امل�ستحقات املالية
ملفو�ضية االنتخابات".
وتل ��زم امل ��ادة ( )43من قان ��ون انتخابات
جمل� ��س النواب جمل�س ال ��وزراء ووزارة
املالي ��ة ب�ص ��رف الأم ��وال املخ�ص�ص ��ة �إىل
املفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخاب ��ات بن ��اء على
طل ��ب جمل�س املفو�ض�ي�ن .ويعترب الالمي
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) قي ��ام احلكوم ��ة
ب�إر�س ��ال قان ��ون متوي ��ل االنتخاب ��ات �إىل
الربمل ��ان "بالعم ��ل غ�ي�ر امل�ب�رر" ،م�ضيفا
ان "قان ��ون متوي ��ل العج ��ز اي�ض ��ا يخول
احلكوم ��ة �صرف امل�ستحق ��ات املالية التي
حتتاجها مفو�ضية االنتخابات".
وي ��رى اخلب�ي�ر االنتخاب ��ي �أن "ت�شري ��ع
ه ��ذا القان ��ون يتطل ��ب وقت ��ا طوي�ل�ا يف
الربملان الأم ��ر الذي �سينعك� ��س على عمل
وا�ستع ��دادات مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات"،
مت�ساءال يف الوق ��ت ذاته "هل من املعقول
�أن القانوني�ي�ن يف رئا�سة جمل�س الوزراء
ال يعلم ��ون �أن قان ��ون االنتخاب ��ات النافذ
يلزم احلكومة ب�ص ��رف الأموال ملفو�ضية
االنتخاب ��ات؟" .و�أجن ��زت املرحل ��ة
الأوىل م ��ن التح�ض�ي�رات القائم ��ة لإجراء
االنتخاب ��ات املبك ��رة با�ستكم ��ال م�شروع
قان ��ون االنتخابات الربملاني ��ة ون�شره يف
جريدة الوقائع الر�سمية لكن هناك مراحل
عديدة يتطل ��ب �إكمالها يف مواعيد حمددة
منها توزيع بطاقة البايومرتية.

وزير التخطيط% 56 :
من ال�سكان �ضمن �سن العمل
 بغداد /المدى
قال وزير التخطيط خالد بتال النجم� ،أم�س� ،إن ن�سبة ال�سكان في �سن
العمل بلغت اكثر من  ،%٥٦وان الحكومة حري�صة على تنفيذ �سيا�سات
نا�ضجة للتخفيف من الفقر.
و�أك��د النجم ،ف��ي كلمة ل��ه خ�لال االحتفالية التي اقامتها ال ��وزارة،
لمنا�سبة مرور عام على انعقاد م�ؤتمر نيروبي لل�سكان والتنمية تابعتها
(المدى)" :التزام العراق الكامل بتحقيق االهداف المتبناة �ضمن خطة
التنمية الم�ستدامة  2030وال�سعي الجاد لتحقيقها والتي تت�ضمن
ا�شاعة العدالة االجتماعية واالهتمام بق�ضايا الم�سنين والنازحين
والمر�أة وال�شباب وذوي الإعاقة واالحتياجات الخا�صة وحر�صه على
تنفيذ �سيا�سات نا�ضجة للتخفيف من الفقر".
و�أ� �ض��اف �أن "االهداف التي ال�ت��زم بها ال�ع��راق ف��ي م�ؤتمر نيروبي
لل�سكان والتنمية تتطلب الكثير من الجهد والتعاون الم�شترك من اجل
توفير الرعاية ال�صحية المتكاملة وال�شاملة وال�سعي الى خف�ض معدل
الوفيات بن�سبة  %50وتعزيز دور القطاع الخا�ص في تنفيذ وتمويل
الم�شاريع".
وب ّين النجم �أن "العراق يواجه تحديات كبيرة ال�سيما بعد تعر�ضه
لجائحة كوفيد  19وم��ا �سببته من تداعيات على الفئات اله�شة في
المجتمع ومنها الن�ساء والفتيات القا�صرات وا�سهمت في ارتفاع
ن�سبة العنف المجتمعي �ضد المر�أة ،ف�ضال عن معدالت الفقر والبطالة
في البلد" .و�أو�ضح وزير التخطيط �أن "ذلك ي�أتي في ظل تحدٍ �آخر
يتمثل بارتفاع م�ع��دالت النمو ال�سكاني التي تقدر ب � �ـ( ،)%2.6مما
يتطلب م�ضاعفة الموارد الالزمة لتلبية االحتياجات المتعددة للأعداد
المتزايدة من ال�سكان بعد ان قارب عدد �سكان العراق الـى  ٤٠مليون
ن�سمة" ،الفتا الى �أن "ن�سبة ال�سكان في �سن العمل (� 64-15سنة) بلغت
اكثر من ."%٥٦
ودعا النجم" ،ال�شركاء المانحين والمنظمات الدولية ،الى تقديم المزيد
من الدعم والعون للعراق ،لتمكينه من االيفاء بالتزاماته".
يذكر �أن وزارة التخطيط � ،أعلنت في  24كانون الثاني � ،2020أن عدد
�سكان البالد تجاوز الـ  39مليون ن�سمة ،وتراجع ن�سبة الأمية بين
ال�سكان الذين تزيد �أعمارهم عن � 10سنوات �إلى .%13
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سياسة

حزب العمال ي�ستقدم نحو  1000مقاتل �إلى �سنجار
بعد تكليف ال�شرطة االتحادية بالأمن

 بغداد /وائل نعمة
وراء الإعالن عن االن�س ��حاب "املحدود"
م ��ن بع�ض املقرات ،يدخ ��ل املئات يوميا
م ��ن مقاتلي ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاين
( )pkkاىل �سنج ��ار� ،شم ��ال املو�ص ��ل،
قادمني من �سوريا.
وابرم ��ت بغ ��داد واربي ��ل ،قب ��ل نح ��و
�شهري ��ن اتفاقي ��ة تت�ضم ��ن  3حم ��اور:
ادارية� ،إعادة اعمار ،وامنية ت�شمل طرد
الـ" "pkkمن �سنج ��ار وف�صائل اخرى
بع�ضه ��ا ا�صبح ��ت مرتبط ��ة م ��ع احل�شد
ال�شعبي.
وت ��رى اط ��راف يف نين ��وى ،ان عمليات
الت�سلل اجلديدة مل�سلحي احلزب الكردي
املعار� ��ض لرتكي ��ا اىل �شم ��ال املو�ص ��ل،
يبدو وانه اعالن "حالة حرب".
وو�صفت حكومة بغداد يف االتفاق الذي
ك�ش ��ف عن ��ه يف ت�شري ��ن االول املا�ضي،
ب�ش� ��أن اع ��ادة االو�ض ��اع يف �سنج ��ار،
العنا�صر امل�سلح ��ة املوجودة يف املدينة
بـ"اجلماع ��ات الدخيل ��ة" الت ��ي يج ��ب
"انهاء �سطوتها".
وم ��ن املفرت� ��ض ان يعي ��د االتف ��اق ب�ي�ن
بغ ��داد واربي ��ل ،نحو  300ال ��ف نازح،
اغلبه ��م �إيزيديون ،اىل �سنج ��ار ،بعد 6
�سنوات من رحل ��ة النزوح عقب �سيطرة
تنظيم داع�ش على املدينة.
وب ��د�أ عنا�ص ��ر ال� �ـ" "pkkيف اال�سبوع
االخ�ي�ر ت�سليم عدة مق ��رات يف �سنجار،
عل ��ى خلفية االتفاق االخ�ي�ر ،كما انزلت
الراي ��ات واالعالم اخلا�ص ��ة بها من تلك
املباين.
وال يع ��رف عل ��ى وج ��ه التحدي ��د ع ��دد
العنا�ص ��ر امل�سلح ��ة يف �سنج ��ار وم ��ن
�ضمنهم ال� �ـ" ،"pkkلكنه ��ا تقدر ح�سب
م�ص ��ادر ب�أك�ث�ر م ��ن � 10آالف عن�ص ��ر،
بينهم جن�سيات غري عراقية.
�شراء الأن�صار
يق ��ول م�صدر مطلع يف �سنجار لـ(املدى)
ان " 4اىل  5مق ��رات مت ت�سليمه ��ا ،وهو
خمال ��ف لالتفاقي ��ة الت ��ي تن� ��ص عل ��ى
ان�سحاب جميع عنا�صر حزب العمال".
وبح�س ��ب ن�سخ ��ة م�سرب ��ة م ��ن تنفي ��ذ
االتفاقي ��ة ،والتي تت�ضمن  9بنود �ضمن
املحاور الثالثة ،ت�ؤكد على انهاء تواجد

جنود حزب
العمال
الكردستاني..
أرشيف
ال� �ـ"  "pkkواي ق ��وات م�سلح ��ة "غ�ي�ر
قانونية" خارج حدود �سنجار.
وي�ضيف امل�ص ��در" :حزب العمال لي�ست
لدي ��ه نية للخروج ،وهو يقوم االن بدفع
مبال ��غ ملوال�ي�ن ل ��ه يف �سنج ��ار لتنظي ��م
تظاهرات الدانة االتفاقية".
ويف نهاي ��ة � ،2018شه ��دت �سنج ��ار
الول م ��رة �سيط ��رة ح ��زب غ�ي�ر عراق ��ي
على املدينة التي كانت حمتلة من تنظيم
داع�ش.
وا�ستط ��اع ال� �ـ ( )pkkاملعار�ض لرتكيا
م ��ن اال�ستح ��واذ عل ��ى مقالي ��د ال�سلط ��ة
يف �سنج ��ار باالتف ��اق مع بع� ��ض القوى
املحلية املرتبطة باحل�شد ال�شعبي هناك.
وبح�س ��ب امل�ص ��در ،ان اجله ��ات الت ��ي
ان�ش�أه ��ا حزب العم ��ال يف �سنجار حتت
ا�سم ��اء خمتلفة ،يتقا�ض ��ى الفرد الواحد
منهم " 400دوالر ،ولكل فرد من عائلته

 100دوالر" ،مقابل "الوالء اىل احلزب
وتنفيذ اوامره".
واختب� ��أ احلزب املعار� ��ض لرتكيا ،وراء
ق ��وات �إيزيدي ��ة يف املدين ��ة (اليب�ش ��ة)
ت�أ�س�س ��ت قب ��ل � 6سن ��وات ،وه ��ي يف
احلقيق ��ة مكون ��ة م ��ن عنا�ص ��ر ()pkk
�أو م�ؤي ��دة له عل ��ى �أقل تقدي ��ر ،وت�شكل
الإدارة احلالية ل�سنجار ،على الرغم من
رف�ض حكومة نينوى ذلك الإجراء.
واخت ��ارت االدارة اجلدي ��دة ،بع ��د ان
ط ��ردت االدارة ال�سابق ��ة والت ��ي كان ��ت
منتخب ��ة م ��ن جمل� ��س حمافظ ��ة نينوى
يف  ،2015قائممق ��ام ومدي ��ر ناحية ثم
�شكلت جمل�س ق�ضاء يف �سنجار.
و"اليب�شة" ت�شكيل ظهر يف عام ،2014
بعد احتالل داع� ��ش ل�سنجار ،حيث جند
ح ��زب العمال بع�ض ال�شب ��اب الغا�ضبني
من التنظيم املتطرف ،ث ��م �شاركوا جنبًا

 550حالة انتحار خالل � 9شهور

اىل جنب يف عمليات التحرير.
�إعالن حرب
وي�ؤك ��د امل�ص ��در ،ان ��ه "يف االي ��ام ال� �ـ6
املا�ضي ��ة ،من ��ذ اع�ل�ان ت�سل ��م ال�شرط ��ة
االحتادي ��ة ح ��دود �سنج ��ار ،ف ��ان نح ��و
 1000م�سل ��ح ت�سل ��ل اىل احل ��دود
م ��ن �سوري ��ا ،مبع ��دل  100اىل 200
م�سل ��ح يومي ��ا" .وقب ��ل ا�سب ��وع ك�شفت
قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة ،ع ��ن مه ��ام
ق ��وات ال�شرط ��ة االحتادي ��ة املر�سلة �إىل
�سنج ��ار ،لتطبي ��ق االتف ��اق املوق ��ع بني
بغداد وحكومة �إقليم كرد�ستان.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العمليات
امل�شرتك ��ة الل ��واء حت�س�ي�ن اخلفاج ��ي
للوكالة الر�سمي ��ة� ،إن "الفرقة ال�ساد�سة
من ق ��وات ال�شرط ��ة االحتادي ��ة �ستكون
م�س�ؤول ��ة عن �إدارة املل ��ف الأمني داخل

قالوا �إن  % 80منها تدخل
البلد من موانئ الجنوب
ومنافذه

الق�ضاء".
و�أو�ض ��ح اخلفاجي �أن "�إر�س ��ال دفعات
جدي ��دة �إىل ق�ض ��اء �سنج ��ار يعتمد على
الو�ضع الأمني هناك".
وق ��ال �إن "العم ��ل ب ��د�أ بتطبي ��ق اتف ��اق
�سنج ��ار ،ال ��ذي يت�ضم ��ن وج ��ود قوات
احتادية فقط داخ ��ل الق�ضاء ،وال توجد
�أي قوات �أخرى ال من "البي�شمركة" وال
غريها ،وال يرفع �إال العلم العراقي".
ولف ��ت �إىل �أن "املل ��ف الأمن ��ي داخ ��ل
الق�ض ��اء �سيكون بيد الق ��وات االحتادية
�س ��واء من ال�شرط ��ة �أو الأمن الوطني"،
م�ضيف ��ا "�أما خارج الق�ضاء ف�سيكون من
م�س�ؤولية اجلي�ش".
واعترب امل�ص ��در ان ار�سال حزب العمال االتفاق مع القوات الأميركية
ه ��ذا الع ��دد الكب�ي�ر م ��ن امل�سلح�ي�ن م ��ع باملقاب ��ل يعتق ��د م�س� ��ؤول ع�شائ ��ري يف
ب ��دء الرتتيب ��ات اجلدي ��دة يف �سنج ��ار مناط ��ق �شم ��ال املو�ص ��ل ،ان ��ه يف ح ��ال
ه ��و "اع�ل�ان ح ��رب" ولي� ��س متهي ��دا رف� ��ض ح ��زب العم ��ال تنفي ��ذ االتفاقي ��ة

لالن�سحاب.
و�سبق ان ه ��دد نائب الرئي� ��س امل�شرتك
للمجل�س الذاتي الدميقراطي يف �سنجار
(تابع ل� �ـ pkkبح�سب بع� ��ض امل�صادر)
ح�س ��و �إبراهي ��م ،با�ستخ ��دام الق ��وة يف
حال الهجوم على ق ��وات حماية �سنجار
التابع ��ة للمجل�س و�إخراج ��ه بالقوة من
الق�ضاء.
وقال �إبراهيم يف ت�صريحات �صحفية �إن
"عنا�صر قوات حماية �سنجار من �أهايل
املنطق ��ة ذاتها ،ويت�سلم ��ون رواتبهم من
بغداد" ،نافيا �أن "يكون املجل�س الذاتي
تابعا حلزب العمال الكرد�ستاين".

ف�ل�ا يوج ��د ح ��ل "اال با�ستخ ��دام الق ��وة
الخراجه".
وي�ضيف مزاحم احلويت وهو املتحدث
با�س ��م الع�شائ ��ر العربي ��ة يف املناط ��ق
املتن ��ازع عليه ��ا لـ(املدى)" :ق ��د تتحالف
البي�شمرك ��ة يف النهاي ��ة م ��ع الق ��وات
االحتادية لطرد هذه اجلماعات بالقوة".
وب ��د�أ الزعيم الع�شائ ��ري ،بح�سب قوله،
اب�ل�اغ "جمندي ��ن ع ��رب" يف �سنج ��ار
�ضم ��ن الـ" "pkkباالنفكاك عن احلزب،
م�ؤكدا ":ان�شق ��اق  180م�سلحا عربيا"
عن حزب العمال.
ويطالب احلويت ب ��ان يعود الـ""pkk
اىل �سوري ��ا ،م�ش�ي�را اىل ان "هن ��اك
ات�ص ��االت مع الق ��وات االمريكية لت�أمني
عودتهم اىل �سوريا".
وت�سيطر القوات االمريكية على عدد من
املواق ��ع يف �شرقي �سوريا ،والقريبة من
احلدود مع العراق.
ام ��ا بخ�صو�ص العنا�صر التابعة للح�شد
ال�شعب ��ي املتواج ��دة يف �سنجار ،فيقول
احلوي ��ت ان احل�ش ��د جزء م ��ن االتفاق،
"وميكن ا�شراك ف�صيل منهم يف حماية
�سنجار لك ��ن لن نقبل ان تك ��ون اية قوة
تابع ��ة او م�ؤدي ��ة حل ��زب العم ��ال يف
املدينة".
وكان وف ��د امن ��ي رفي ��ع و�ص ��ل نهاي ��ة
اال�سب ��وع املا�ض ��ي اىل �سنج ��ار لتطبيق
االتفاق.
و�ض ��م الوف ��د نائ ��ب قائ ��د العملي ��ات
امل�شرتك ��ة عبد الأم�ي�ر ال�شم ��ري ،وقائد
ال�شرطة االحتادية جعفر البطاط ،وقائد
قيادة احل ��دود حامد عبد الل ��ه ابراهيم،
وقائد القوات الربية حميد ال�شطري.
يف غ�ض ��ون ذلك قال �سيدو ح�سني ،وهو
م�س�ؤول حملي ايزيدي ،ان " % 90من
نازح ��ي �سنج ��ار مازال ��وا يف املخيمات
وم�شردين بني الدول".
وكان داع� ��ش �أثن ��اء احتالل ��ه ل�سنج ��ار
يف �آب  ،2014ق ��د قت ��ل نح ��و 1300
�إيزيدي ،فيم ��ا ت�سبب بنزوح � 360ألف
�آخرين من �أبناء الطائفة.
وا�ض ��اف ح�س�ي�ن وه ��و ع�ض ��و جمل� ��س
حمافظة نين ��وى (املنحل) ان "ان�سحاب
ح ��زب العم ��ال او اي ف�صائ ��ل اخ ��رى
غ�ي�ر وا�ضح حتى يف �سنج ��ار" ،وا�ص ًفا
الو�ضع يف املدينة بانه "غري م�ستقر".

م�س�ؤولون :الب�صرة ومي�سان تت�صدران تجارة المخدرات
تليهما الأنبار والنجف وبغداد

 متابعة /املدى

 بغداد /املدى
ا�ش ��ار م�س�ؤول ��ون ونا�شط ��ون اىل ان ح ��االت االنتحار
امل�سجل ��ة يف الع ��راق خ�ل�ال اال�شه ��ر الت�سع ��ة املا�ضية
بلغ ��ت  550حال ��ة .وقال مدي ��ر مديرية حماي ��ة اال�سرة
والطف ��ل علي حمم ��د �سامل خ�ل�ال م�ؤمتر اط�ل�اق حملة
ا�سن ��اد املجتمعي ��ة م ��ن �أج ��ل ت�شري ��ع قان ��ون مناه�ضة
العن ��ف اال�سري ،ح�ضرته (املدى)� ،إن "حاالت االنتحار
يف اال�شه ��ر الت�سع ��ة االوىل من ع ��ام  2020بلغت 550
حال ��ة ،منها  180رج�ل�ا" .ولفت م�ؤمت ��ر االفتتاح الذي
ح�ض ��ره نا�شط ��ون وم�س�ؤول ��ون �أمني ��ون ومثقف ��ون
وا�سات ��ذة جامع ��ات اىل ان بع�ض ا�سب ��اب االنتحار لها
�صل ��ة مبا�شرة بالعنف اال�س ��ري .وتناول امل�ؤمتر الآثار
النف�سية واالجتماعية للعنف اال�سري ودور االعالم يف
املعاجلة.
وارت� ��أى اع�ضاء احلملة ان يتزامن اطالقها مع فعاليات
حملة الـ 16يوما الدولية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.
وج ��اء يف بي ��ان انط�ل�اق احلمل ��ة �أن االخ�ي�رة "تفت ��ح
�أبوابه ��ا جلمي ��ع االخي ��ار الراف�ض�ي�ن لأ�سالي ��ب العنف
والق�س ��وة يف التعام ��ل ب�ي�ن اف ��راد اال�س ��رة وم�ؤمن�ي�ن
ب� ��أن ال�سالم يبد�أ من املن ��زل" .وت�سعى احلملة بح�سب
البي ��ان ال ��ذي تلقت ��ه (امل ��دى) اىل "تكثي ��ف اللق ��اءات
والتوا�صل مع خمتل ��ف ال�شرائح االجتماعية" ،م�شرية
اىل "م ��د اجل�سور مع الكتل ال�سيا�سية لك�سب املزيد من
الت�أيي ��د لو�ضع م�شروع قانون مناه�ضة العنف اال�سري
يف جدول اعم ��ال جمل�س النواب والإ�س ��راع بت�شريعه
ملا ميثل ��ه من و�سيل ��ة تعبوي ��ة وتثقيفي ��ة ورادعة للحد
م ��ن جرائم العنف اال�س ��ري التي �أ�صبح ��ت ت�شكل بيئة
خ�صبة ل ��دورة العنف والعداء والتط ��رف املتجذرة يف
جمتمعنا".
و�أ�ض ��اف البيان "جن ��دد دعمنا ل ��كل اجله ��ود الوطنية

جانبمناملؤمتر..عدسة:محمودرؤوف
ال�ساعي ��ة لإجن ��از ت�شري ��ع القان ��ون ،ونتطل ��ع اىل دور
موح ��د وفاع ��ل لأع�ضاء جمل�س الن ��واب وب�شكل خا�ص
اللجنة املعني ��ة ،برفع م�ستوى التع ��اون والتن�سيق مع
جمي ��ع الفعالي ��ات املدني ��ة واالجتماعية ل�س ��ن القانون
ال ��ذي �أ�صب ��ح ملح ��ا" .وقبل  4اي ��ام� ،شه ��دت العا�صمة
بغداد ،تظاهرة ن�سوية مبنا�سبة اليوم الدويل ملناه�ضة
العن ��ف �ضد املر�أة� ،شاركت فيها �أعداد كبرية من الن�ساء
النا�شط ��ات ،ف�ض�ًل اً ع ��ن نا�شط�ي�ن و�أع�ض ��اء منظم ��ات
جمتمع مدين.
وقال ��ت بع�ض امل�ش ��اركات يف التظاه ��راتّ � ،إن ال�شرطة
�أ�سهم ��ت يف ا�ست�ش ��راء العن ��ف من خ�ل�ال الت�ساهل مع
ح ��وادث الإبالغ ع ��ن العن ��ف ،كذلك هن ��اك عمليات قتل
دُون ��ت عل ��ى �أنه ��ا انتح ��ار �أو ح ��وادث عر�ضي ��ة ،بينما
ه ��ي عملي ��ات قت ��ل لفتي ��ات ون�س ��اء .وذك ��رت النا�شطة
ر�ؤى عبا� ��سّ � ،أن "الع ��راق مل ُت�ش� � َّرع فيه قوانني حتمي
حق ��وق الن�س ��اء على خمتل ��ف الأ�صع ��دة ،فبالتايل جند
الكث�ي�ر من الن�ساء عر�ضة للعنف الأ�سري �أو يف مقرات
عمله ��ن ويف ال�شارع وال�سوق وبكل م ��كان" .و�أ�ضافت
عبا� ��س" :ونحن اليوم خرجنا لل�ضغط من �أجل ت�شريع
قوان�ي�ن تن�صف وج ��ود امل ��ر�أة �سيا�س ًي ��ا ،وكذلك داخل
�أ�سرتها واملجتمع عمومًا" .وب َيّنت عبا�س � ّأن "منظمات
املجتمع امل ��دين تنا�ضل من ��ذ � 2003إىل الآن بالوقوف
�ضد بع�ض الت�شريع ��ات التي ت�سيء �إىل املر�أة بالدرجة
الأوىل ،وم ��ن جملة تل ��ك املواقف كان لنا دور بالوقوف
�ض ��د ت�شريع قان ��ون املذه ��ب اجلعفري ،والي ��وم نعمل
بال�ضغط على ت�شريع قانون مناه�ضة العنف الأ�سري".
و�أعربت عبا�س عن �أ�سفه ��ا لدور الربملانيات العراقيات
قائل ��ة � ّإن "دور الن�س ��اء للأ�س ��ف يف مواق ��ع ت�شري ��ع
القوان�ي�ن �سلبي ،ولن ��ا �أمثلة لن�س ��اء يف دورات �سابقة
وحت ��ى يف هذه ال ��دورة يطالنب بت�شري ��ع قوانني ُت�ض ّر
بالن�ساء".

ك�شف م�س�ؤول �أمني يف وزارة
الداخلية عن ت�سجيل العراق
زيادة كبرية يف حاالت
االجتار باملخدرات و�سوء
تعاطيها بني �شريحة ال�شباب
وذلك منذ مرحلة ما بعد
الغزو االمريكي للعراق عام
 .2003وقال العميد رعد علي
ح�سني ،مدير ق�سم مكافحة
املخدرات يف وزارة الداخلية
يف حديث ملوقع روداو
االخباري �إن "جتارة وتهريب
املخدرات ازدادت ب�شكل كبري
يف العراق منذ اال�ضطراب
املدين الذي حدث يف البلد
عقب الغزو االمريكي عام
."2003
م ��ع ذل ��ك رف� ��ض العمي ��د ح�س�ي�ن اعط ��اء
اع ��داد دقيقة للذي ��ن مت �إلق ��اء القب�ض عليهم
م ��ن مروج ��ي ومتعاط ��ي املخ ��درات وكمية
املخدرات التي و�ضعت اليد عليها.
وق ��ال ح�سني ان العراق وحت ��ى فرتة قريبة
ن�سبي ��ا كان يعت�ب�ر ب�ش ��كل رئي� ��س كمنطقة
عب ��ور بالن�سبة لتج ��ار ومهرب ��ي املخدرات
وان ا�سته�ل�اك ه ��ذه امل ��ادة كان يح ��دث يف
بل ��دان اخ ��رى .وا�ستن ��ادا لتقري ��ر ن�شرت ��ه
�صحيف ��ة نيوي ��ورك تامي ��ز االمريكي ��ة ،فان
مكت ��ب الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة
واملخ ��درات ا�ش ��ار اىل ان نطاق ��ا وا�سعا من
جتارة املخدرات غري ال�شرعية �أ�صبح متاحا
على نحو كبري عرب الثمان �سنوات االخرية

يف العراق.
و�أ�ض ��اف العمي ��د ح�س�ي�ن بقول ��ه "الق�ضي ��ة
االخ ��رى ه ��ي ان اع ��داد الذي ��ن يتعاط ��ون
ه ��ذه املخ ��درات وي�سيئ ��ون ا�ستخدامه ��ا
ب ��د�أت تزداد ب�ش ��كل خطر" ،م�ش�ي�را اىل ان
"معظمهم ترتاوح �أعمارهم ما بني  18اىل
� 28سنة ،وهناك كثري منهم ال يتجاوز الـ 15
عاما من عمره.
وم�ض ��ى العمي ��د ح�س�ي�ن بقول ��ه "يت ��م نق ��ل
وتوريد املخدرات من جنوبي البالد لتوزع
�شرق ��ي وغربي و�شمايل الع ��راق .و�سجلت
حمافظت ��ا الب�ص ��رة ومي�س ��ان الع ��دد الأكرب
م ��ن جتار ومروج ��ي املخدرات فيه ��ا تليهما
االنب ��ار والنج ��ف وبغ ��داد" .خ�ل�ال ال�ست ��ة
�أ�شهر االوىل من عام  2019مت ت�سجيل 651
حال ��ة القاء قب� ��ض على متعاط ��ي ومروجي
املخ ��درات يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان فق ��ط.
وا�ستن ��ادا الح�صائي ��ة ر�سمية لع ��ام 2018
كان هن ��اك  10000متعاط ��ي للمخدرات يف
كرد�ستان.

وي�ش�ي�ر العمي ��د ح�س�ي�ن اىل ان ظه ��ور
تنظي ��م داع�ش يف الع ��راق قد ف�س ��ح املجال
�أكرث النتعا� ��ش جتارة وتهري ��ب املخدرات،
منوه ��ا اىل ان الق ��وات واالجه ��زة االمني ��ة
كان ��ت من�شغلة يف حينه ��ا مبحاربة التنظيم
وحماي ��ة املدن اك�ث�ر من اهتمامه ��ا مبتابعة
ومكافحة تهريب املخدرات.
وقال العميد ح�سني ان ن�سبة جتارة وتهريب
املخ ��درات ازدادت اك�ث�ر خ�ل�ال اال�شه ��ر
الع�ش ��رة املا�ضية منذ تف�ش ��ي وباء كورونا،
مقارن ��ة بالفرتة الزمنية نف�سها لعام .2019
وقال امل�س�ؤول االمني ان  %75اىل  %80من
جت ��ارة املخ ��درات يتم تهريبها ع�ب�ر موانئ
جنوبي العراق وكذلك املنافذ احلدودية مع
الكوي ��ت واي ��ران .وا�ضاف بقول ��ه "املعابر
احلدودي ��ة االيراني ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص تكون
عر�ضة لتهريب املخدرات ومتريرها من قبل
مواطنني ايرانيني يدخل ��ون البلد لل�سياحة
والغرا�ض اخرى".
اخلبري القانوين طارق حرب قال يف حديثه

للموني�ت�ر يف ت�شري ��ن الث ��اين ان قانونا مت
تبني ��ه يف الع ��ام  2017يتعل ��ق باملخ ��درات
وحب ��وب الهلو�س ��ة والتخدي ��ر ،يعاق ��ب من
ثب ��ت تورطه بتجارة املخ ��درات بال�سجن ما
بني �سنة اىل ثالث �سن ��وات وكذلك غرامات
مالية على كل م ��ن ي�ستورد وينتج او تكون
بحوزته مواد خمدرة.
و�أ�ض ��اف ح ��رب بقول ��ه ان "امل ��ادة  288من
القان ��ون نف�سه حتك ��م بال�سجن مدى احلياة
عل ��ى كل م ��ن ين�شئ ويهي ��ئ مكان ��ا لتعاطي
وترويج املخدرات".
وكان ��ت قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة ق ��د �أكدت
اتخاذها اج ��راءات منا�سبة وفقا لتوجيهات
حكومي ��ة لإيج ��اد �آلي ��ة ملن ��ع تدف ��ق امل ��واد
املخ ��درة اىل االرا�ضي العراقي ��ة عن طريق
غلق املنافذ املائية يف املدينة والتي متتد من
ق�ضاء ابو اخل�صيب وحتى ر�أ�س البي�شة يف
ق�ض ��اء الفاو ،م�شرية اىل ان ��ه �سيتم ت�أمينها
من قبل �آمرية خف ��ر ال�سواحل لقيادة حر�س
احلدود.
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الق�ضاء يتلقى �أكرث من  100حالة تزوير �شهر ًيا
جلوازات ال�سفر العراقية
 متابعة /املدى
�أ�ص ��در جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى ،ي ��وم �أم� ��س� ،إح�صائية
بعدد اجلوازات املزورة يف الع ��راق �شهريًا ،فيما حتدث
عن منفذ وحيد للتزوير ،بعد �إجراء �صحيفة الق�ضاء عدة
لقاءات م ��ع ق�ضاة وخمت�صني ال�ستبيان م ��ا يرد للمحاكم
من عدد كب�ي�ر من دعاوى التزوي ��ر �أو فقدان اجلوازات،
منه ��ا ما �سببت ��ه هجرة ال�شب ��اب ،وكذل ��ك تعليمات احلج
والعمرة و�أ�سباب جمتمعية �أخرى.
ال�صحيف ��ة الت ��ي ت�صدر �شهريًا ،نقلت ع ��ن القا�ضي ب�شار
حمم ��د ج�س ��ام ،قا�ض ��ي �أول حمكم ��ة حتقي ��ق الر�صافة،
قول ��ه� ،إن "امل ��ادة 15من قانونج ��وازات ال�سفر رقم 32
ل�سنة  2015تعاقب باحلب�س مدة ال تقل (� )3سنوات (كل
من ب ��اع �أوا�شرتى جواز �سفر عراق ��ي �أو ا�ستحوذ عليه
بق�صد ا�ستخدامه خالفا ملقت�ضيات �إ�صداره)".
و�أ�ض ��اف القا�ض ��ي� ،أن "ه ��ذه امل ��ادة ح ��ددت عقوب ��ة
ال�شخ� ��ص الذي يبيع ج ��واز ال�سفر العراق ��ي �أوا�شرتاه
�أو ا�ستحوذ عليه ال�ستخدامه يف غري ال�سبب الذي �أ�صدر
ل ��ه او ل�شخ�ص �آخر واعتربهاجرمي ��ة من جرائم اجلنح
وتنظرها حمكمة اجلنح".
وي�ش�ي�ر القا�ض ��ي �إىل �أن "الفقرة الثانية م ��ن املادة ذاتها
�أ�ش ��ارت �إىل م ��ن اتل ��ف �أو �أف�س ��د �أو �أعاب�إبط ��ال جواز
�سف ��ره الناف ��ذ املفع ��ول ب�سوء ني ��ة ولأي �سب ��ب كان فان
العقوبة نف�سها ت�سري عليه".
وي�ست�شه ��د القا�ضي بحاالت واردة اىل حمكمته منها �أنه
"يف املدة املا�ضية حني فر�ضت اململكةالعربية ال�سعودية
ر�سوم ��ا على املعتمرين لأكرث من م ��رة� ،أقدم البع�ض من
املواطن�ي�ن الراغب�ي�نب� ��أداء منا�س ��ك العمرة عل ��ى �إتالف
جوازات �سفرهم التي حتوي ت�أ�شريات دخول للأرا�ضي
ال�سعودي ��ة ،وكذلك يف بع�ض حاالت ال�سف ��ر �إىل البلدان
الت ��ي تفر� ��ض دول �أخرى قيودا ورقاب ��ة يفحالة ال�سفر

�إليها عند طلب الت�أ�شريات الدخول".
ويلف ��ت القا�ض ��ي �إىل �أن "تبدي ��ل ج ��وازات ال�سفر تكون
يف ح ��االت منه ��ا التل ��ف والفق ��دان ق�ض ��اءوق ��در ومنها
الإهم ��ال ،وبقرار م ��ن املحكمة بعد بي ��ان الأ�سباب ميكن
�إ�صدار جواز جديد مناملحكمة ويغلق التحقيق و�إ�شعار
مديري ��ة اجلوازات ب�إ�ص ��دار جواز جديد وفق ��ا للمادة 8
م ��ن الفقرة(ب) م ��ن القانون ،ويتم ذل ��ك كله بعد ح�ضور
�صاح ��ب اجل ��واز وتدوي ��ن �أقوال ��ه ومفاحت ��ة مديري ��ة
اجل ��وازات لبي ��ان �صحة �ص ��دور اجل ��واز ال ��ذي فقد �أو
اتل ��ف" ،الفت ��ا �إىل ان "مديرية اجل ��وازاتوال�سفر تقوم
ب�إبط ��ال اجلواز التالف �أو املفقود ا�ستنادا �إىل املادة ()9
الفق ��رة الرابعة". و�أو�ضح� ،أن ��ه "�إذا كان فقدان اجلواز
لأول م ��رة ناجت ��ا ع ��ن �إهم ��ال ،فعاجلته امل ��ادة ()10من
القان ��ون بفر� ��ض عقوبة قدره ��ا (� )250000أل ��ف دينار
عراقي �أو ما يعاقب بنف�س املبلغ� ،أوقد ت�صل �إىل مليون

دين ��ار عراق ��ي ملن فقده لأك�ث�ر من مرة وب�سب ��ب الإهمال
وال مين ��ع من �صدورج ��واز �سفر جدي ��د �إال بعد م�ضي 3
�أ�شهر تب ��د�أ من تاريخ �صدور احلك ��م". ويق�سم القا�ضي
ج ��وازات ال�سف ��ر من حي ��ث �إمكاني ��ة التزوير قائ�ل�ا� ،إن
"ج ��واز ال�سفر من نوع (A) ذو جودة عالية وال ميكن
تزوي ��ره ،وان احلاالت التي �أ�شرت لدى املحكمة وب�شكل
وا�س ��ع هي�إ�ص ��دار جواز ر�سمي بناء عل ��ى م�ستم�سكات
ثبوتي ��ة مزورة� ،أي �أن اجل ��واز �صادر ب�شكل ر�سميلكن
امل�ستم�س ��كات امل ��زورة ا�ستخدم ��ت بعد م ��لء اال�ستمارة
الكرتونيا مثل هوية الأح ��وال املدنيةو�شهادة اجلن�سية
العراقية وبطاقة ال�سكن املزورة".
و�أكمل �أنه "بعد �إ�صدار البطاقة الوطنية املوحدة انح�صر
تزوي ��ر اجلوازات با�ستخ ��دامبطاقات �سكن مزورة فقط
ويف ح ��االت حقيقية �صدور ج ��واز �سفر بناء على بطاقة
وطنية موحدةمزورة ،ومثاال على ذلك� ،إ�صدار جوازات

ثالث نقاط خالفية تعرقل مهمة �إجناز التعديالت الد�ستورية
 بغداد /املدى
�أ�شرت جلن ��ة التعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة ،يوم
�أم� ��س ،ثالث نق ��اط متحور اخل�ل�اف حولها
يف �أعم ��ال اللجنة ،فيما �أك ��دت ح�سم الكثري
من التعديالت .وقال ع�ض ��و اللجنة ،يونادم
كن ��ا ،يف ت�صري ��ح �صحفي تابعت ��ه (املدى)،
�إن "اللجن ��ة ح�سم ��ت الكثري م ��ن التعديالت
الد�ستوري ��ة منها ما يخ�ص �إع ��ادة ال�صياغة
ل�ضب ��ط اللغ ��ة والغ ��اء تف�س�ي�ر امل ��ادة يف
تف�سريي ��ن ،لك ��ن بع�ض امل ��واد ال تزال حمط
خالف داخ ��ل اللجنة" .و�أ�ض ��اف� ،أن "جلنة
تعديل الد�ست ��ور ح�سمت م�س�ألة �ضبط اللغة
والغ ��اء تف�س�ي�ر امل ��ادة يف تف�سريي ��ن وترك
الأمور �سائبة بالإ�ضافة اىل الكثري من املواد

التي كانت حتتاج اىل تعديل" .و�أو�ضح كنا،
ان "اخل�ل�اف متح ��ور ح ��ول طبيع ��ة النظام
ال�سيا�سي يف الب�ل�اد وكذلك يف ال�صالحيات
االحتادي ��ة احل�صري ��ة وامل�شارك ��ة� ،أي�ض ��ا
ح ��ول تف�س�ي�ر امل ��ادة  140وطبيع ��ة ح�سمها
مل تناق� ��ش" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن "املرجعي ��ات
ال�سيا�سي ��ة خمتلف ��ة فيم ��ا بينه ��ا ح ��ول هذه
النقاط اخلالفية ولي�س خال ًفا قانونيًا داخل
اللجن ��ة" .ويف وق ��ت �ساب ��ق ،ك�ش ��ف كب�ي�ر
هي� ��أة امل�ست�شاري ��ن يف رئا�س ��ة اجلمهورية،
علي ال�شكري ،اجلمع ��ة (� 18أيلول ،)2020
تفا�صيل جديدة تخ�ص عمل جلنة التعديالت
الد�ستوري ��ة ،م�ش�ي�را اىل انها �ضم ��ت ثالثة
ممثل�ي�ن ع ��ن املتظاهرين وال يوج ��د فيها �أي
�سيا�سي واحد.
وق ��ال ال�شك ��ري يف ت�صري ��ح �صحف ��ي� ،إن

"اللجن ��ة قدمت مقرتحني احدهما ان يكون
نائ ًب ��ا ل ��كل � 100أل ��ف ناخ ��ب ما يجع ��ل عدد
�أع�ضاء الربملان  175نائبًا".
و�أ�ض ��اف ،ان "بال�سخارت ذهبت �إىل رئي�س
اجلمهوري ��ة باعتب ��اره حام ��ي الد�ست ��ور
وه ��و من يب ��د�أ اخلط ��وة الأوىل لطل ��ب ح ّل
الربمل ��ان" .و�أو�ض ��ح ال�شك ��ري� ،أن "رئا�سة
اجلمهورية ركزت عل ��ى �أن تكون التعديالت
الد�ستوري ��ة ذات طاب ��ع مو�ضوع ��ي بعي� �دًا
عن التوافقات ال�سيا�سي ��ة" ،مبي ًنا ان "جلنة
التعدي�ل�ات الد�ستورية �ضم ��ت � 23أكادمييًا
وثالث ��ة ممثلني ع ��ن املتظاهري ��ن وال يوجد
�سيا�سي واح ��د" .وتاب ��ع �أن "الرئي�س
فيه ��ا
ٌّ
وج ��ه بعر�ض التعدي�ل�ات على مكتب
�صال ��ح َّ
رئي� ��س ال ��وزراء للخروج بكت ��اب م�شرتك"،
الف ًتا �إىل �أن "التعديالت الد�ستورية �ستذهب

برملاين يتحرك ق�ضائ ًيا
لإنهاء مزاد العملة
لعائلة فل�سطينية مكونة من خم�سة �أ�شخا�صحيث �سبق
وان �أ�صدرت اجلوازات �سابقا وعند التجديد مت �ضبطهم
بع ��د الت�أكد من تزوي ��ر هوياتالأح ��وال املدنية و�شهادة
اجلن�سية العراقية".
ور�أى القا�ض ��ي� ،أن "�أغل ��ب ح ��االت التزوي ��ر يق ��وم بها
�أ�شخا�ص يعتا�شون على تعقيب املعامالتوهم �شبكة من
املزورين متواجدين قرب مكاتب �إ�صدار اجلوازات وان
احل ��االت التي ت ��ردللمحكمة ترتاوح ماب�ي�ن 150-100
حالة تزوير �شهريا". ال�صحيفة نقلت � ً
أي�ضا عن القا�ضية
�سيم ��اء نعيم قا�ض ��ي حمكمة حتقيق الك ��رخ ،التي قالت،
�إن "جواز ال�سفر ه ��وامل�ستند الذي ت�صدره الدولة للفرد
لغر�ض ال�سفر �إىل خ ��ارج البلد �أو العودة �إليه ،كما عرفه
الد�ست ��ور� ،أم ��ا ج ��واز املرور فه ��و امل�ستند ال ��ذي ي�صدر
للفرد ال ��ذي فقد جوازه خارج الع ��راق اوالأجنبي الذي
فق ��د جوازه يف العراق ولي� ��س لدولته متثيل دبلوما�سي
كم ��ا ورد يف امل ��ادة (/1ثانيا)من قان ��ون اجلوازان (ت)
رقم  32ل�سنة ."2015
وتع ��رج القا�ضي ��ة عل ��ى "عدم ج ��واز مغادرة الع ��راق �إال
مل ��ن يحمل ج ��واز �سف ��ر �أو جواز م ��رور �أووثيق ��ة �سفر
�ص ��ادرة وفق ��ا للقان ��ون وف ��ق امل ��ادة (� /3أوال /د) لك ��ن
هن ��اك ا�ستثن ��اء وفق امل ��ادة القانوني ��ة(/3ثاني ��ا) وهم
املعفي ��ون وف ��ق اتفاقيات دولية يكون الع ��راق طرفا فيها
وبح ��دود تلك االتفاقياتونوتي ��ة ال�سفن والطائرات �أي
يك ��ون م�ستخدم ��ا ب�صفة نوتي وهم م ��ن ي�صلون العراق
ويغادرون ��ه يف طواق ��م ال�سف ��ن �أو الطائ ��رات وكذل ��ك
الب ��دو الرحل الذين تتطل ��ب ظروفهم التنقل عرب احلدود
العراقية الربية".
وت�ش�ي�ر القا�ضية اىل "عدم جواز من ��ح العراقي ال�صادر
بحق ��ه حكم ق�ضائ ��ي بات مبن ��ع ال�سفر لأي�سب ��ب �سواء
مدان بجرمية �أو �إرهاب �أو الإخالل ب�أمن الدولة الداخلي
�أو اخلارجي ومن �أودعال�سجن �إال بعد رفع املنع".

�إىل جمل� ��س الن ��واب و ُترف ��ع �إىل اال�ستفتاء حدوديًا يف كرد�ستان خطوة موفقة جدًا".
ال�شعب ��ي" .و�أكم ��ل كب�ي�ر امل�ست�شاري ��ن ،ان وبني �أن "لق ��اء بال�سخ ��ارت باملرجع الأعلى
"مق�ت�رح التعديالت ت�ضم ��ن �إعداد م�شروع ميثل خريط ��ة طريق لالنتخاب ��ات املبكرة"،
متكامل ابتدا ًء من ديباجة الد�ستور وانتها ًء مو�ضحً ��ا �أن "املرج ��ع الأعل ��ى �أك ��د عل ��ى �أن
ب�آخ ��ر ن� ��ص في ��ه" ،مبي ًن ��ا ان "التعدي�ل�ات تجُ ��رى االنتخاب ��ات يف موعده ��ا مبقدماتها
الد�ستورية ت�ضمنت ت�شكيل جمل�س االحتاد ال�صحيح ��ة" .ولف ��ت �إىل �أن "الع ��راق ب ��د�أ
وتعديل �صالحيات رئي�س اجلمهورية".
باجت ��اه االبتع ��اد ع ��ن �سيا�س ��ة املح ��اور"،
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "اللجن ��ة اقرتح ��ت �أن يكون الف ًت ��ا �إىل �أن "الرئي� ��س الفرن�سي وعد بدعم
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة عن طريق الكتل ��ة الفائزة االحت ��اد الأوروبي للع ��راق يف كل خطواته
يف االنتخابات ولي�س التي تت�شكل بعدها" ،الإ�صالحي ��ة" .وق ��ال ال�شك ��ري� ،إن "رئي� ��س
م�ضي ًف ��ا �أن "اللجنة قدمت مقرتحني احدهما ال ��وزراء ه ��و امل�س� ��ؤول الأول ع ��ن مل ��ف
ان يكون نائبًا لكل � 100ألف ناخب ما يجعل التفاو� ��ض يف احل ��وار ال�سرتاتيج ��ي م ��ع
عدد �أع�ضاء الربملان  175نائبًا".
اجلانب الأمريكي" ،مبي ًن ��ا �أن "ال�سالح غري
وق ��ال ال�شكري� ،إن "رئي� ��س اجلمهورية هو املرخ�ص موجه �ضد الدولة" ،م�شريًا �إىل �أنه
الداع ��م الأول خلط ��وات الكاظم ��ي" ،م�ؤكدًا "قريبًا �ستكون هناك مرا�سيم جديدة لتنفيذ
�أن "خطوة رئي�س ال ��وزراء ب�أن يزور منف ًذا �أحكام الإعدام".

�إع�����ل����ان����������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
اىل  /ال�سادة م�ساهمي �شركة فندق بابل امل�ساهمة املختلطة املحرتمني
م /دعوة اجتماع هيئة عامة
اس��تنادا ً الى احكام املادة ( )87الفقرة ثانيا ً من قانون الش��ركات رقم ( )21لس��نة  1997املعدل ..وتنفيذا لقرار مجلس ادارة
الشركة بجلسته الرابعة عشر املنعقدة بتاريخ .2020/9/20
يسرنا دعوتكم حلضور اجتماع الهيئة العامة للشركة املقرر عقده في متام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثالثاء) املوافق
 2020/12/22في مقر الشركة الكائن في اجلادرية ملناقشة جدول االعمال التالي:
 -1االطالع على تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية في  2019/12/31واملصادقة عليه.
 -2مناقشة تقرير ديوان الرقابة املالية واحلسابات اخلتامية لعام  2019واجابة الشركة عليها ومناقشتها واملصادقة عليهما.
 -3اقرار نس��بة األرباح الواجب توزيعها من الفائض املتراكم لس��نة  2019والبالغ ( 4930159249دينار) (فقط أربعة مليارات
وتسعمائة وثالثون مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة واربعون دينار الغير).
 -4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة ومكافئتهم للسنة املالية .2019
 -5املوافقة على تعديل اخملصصات املمنوحة جمللس االدارة.
 -6املوافق��ة عل��ى اعفاء ش��ركة اإلب��اء الدارة وخدمات الفنادق احمل��دودة من مبلغ االس��تثمار للفترة م��ن  2020/1/1ولغاية
 2020/7/31بسبب انتشار فايروس كورونا ..وتأجيل دفع مبلغ االستثمار املستحق من قبل الشركة املستثمرة في 2020/9/1
حلني تصويت الهيئة العامة على القرار.
راج�ين م��ن جميع االعضاء احلضور اصالة او من ينوب عنهم مبوجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او مبوجب صك انابة معد
وف��ق تعليمات هيئة األوراق املالية على ان تودع الوكاالت واالنابات لدى هيئة األوراق املالية قبل ثالثة أيام من موعد االجتماع
مبوجب املادة ( )91من قانون الشركات املذكورة اعاله في املكان والزمان املعينني مع ابراز شهادة االسهم مبا ينسجم واحكام
املادة ( )94من القانون املذكور اعاله.
وف��ي حال��ة عدم اكتمال النص��اب القانوني يؤجل االجتماع الى نفس اليوم من االس��بوع الالحق وف��ي نفس املكان والزمان
املعينني يوم (الثالثاء) املوافق .2020/12/29

ع�صام كرمي كزار اال�سدي
رئي�س جمل�س االدارة

 بغداد /املدى

ك�شف ع�ضو اللجنة املالية النيابية ،النائب حممد
�صاحب الدراجي ،يوم �أم�س ،عن �أنه جل�أ اىل الق�ضاء
جتاه "مزاد العملة" ملا فيه من هدر وا�ستنزاف
وتهريب للعملة ال�صعبة .وقال الدراجي يف تدوينة
تابعتها (املدى) �إنه "حفاظا على االقت�صاد العراقي،
وبعد خم�سة �أعوام من املحاوالت احلثيثة تنفيذيًا
وت�شريع ًيا ورقاب ًيا لوقف نزيف العملة ،مل �أجد
ُ
"تقدمت ب�شكوى
غري الق�ضاء كملج�أ �أخري" ،مبينا
�ضد الهدر احلا�صل يف نافذة بيع العملة ونق�ص
الإيرادات".
واك ��د الدراج ��ي "ال �أ�سته ��دف احدا وال �أجام ��ل احدا ،وال غاي ��ة يل �سوى
ايق ��اف تهريب العمل ��ة ال�صعبة" .وتداول ��ت مواقع �أخباري ��ة يوم �أم�س،
وثيقة �صادرة م ��ن االدعاء العام يطلب فيها فتح حتقيق بخ�صو�ص الطلب
املق ��دم من قبل ع�ض ��و اللجنة املالية النيابية النائ ��ب حممد الدراجي حول
نافذة بيع العملة من قبل البنك املركزي وعدم �صحة فواتريه.
وجاء يف الوثيقة �أن "معلومات وردت حول عدم �صحة الفواتري اخلا�صة
باحل ��واالت �أو االعتم ��ادات اخلا�ص ��ة" .ويذكر الدراجي ،ع�ب�ر تويرت� ،أن
ال�شك ��وى ت�أتي "حفاظا على االقت�ص ��اد العراقي" .وكانت هيئة النزاهة قد
ك�شف ��ت �أواخر العام املا�ضي ،عن تفا�صي ��ل الق�ضايا اجلزائية والإخبارات
املتعلق ��ة مبلف "مزاد العملة" التي تت ��وىل التحقيق فيها ،فيما حتدثت عن
 3حي ��ل خمتلف ��ة ا�ستخدمتها م�صارف حكومية ،بينه ��ا ا�ستخدام ح�سابات
ا�شخا�ص دون علمهم وايداع �صكوك لآخرين ال ميتلكون ر�صيدًا.
وقال ��ت الهيئة يف بي ��ان ( 11كان ��ون االول � ،)2019إن "دائرة التحقيقات
يف الهيئ ��ة �أ�ش ��ارت �إىل �أن ( )6م ��ن تلك الق�ضايا مت ��ت �إحالتها �إىل حمكمة
املو�ض ��وع وحماك ��م حتقيق �أخ ��رى ،ف�ضال ع ��ن ق�ضية �سب ��ق الف�صل فيها،
و�أخرى ال تزال قيد التحقيق" ،مو�ضحة �أن "من تلك الق�ضايا حاالت ف�ساد
ك�ب�رى يف عم ��ل �أحد امل�ص ��ارف الأهلية وم�ؤ�شرات حل ��االت تهريب العملة
الأجنبي ��ة خارج العراق عرب قيام امل�صرف ب�شراء العملة الأجنبية مل�صلحة
�ش ��ركات بزعم ا�سترياد ب�ضائع" ،الفتة �إىل �أن ��ه" ،لدى التحري والتدقيق،
نَّ
تبي �أن تلك ال�شركات مل تقم ب�إدخال ب�ضائع للعراق منذ عام ."2004
و�أو�ضح ��ت الدائ ��رة �أن "الق�ضايا �شملت قيام بع� ��ض امل�صارف احلكومية
والأهلي ��ة بالتزوي ��ر ودخول مزاد بي ��ع العملة ب�أ�سماء �ش ��ركات و�أ�صحاب
ح�سابات خا�ص ��ة دون علمهم ،وتقدمي فواتري ومنفي� ��س ا�سترياد مزورة،
ف�ض�ل�ا عن �إقدامه ��ا على خمالفة تعليم ��ات البنك املركزي عن ��د الدخول يف
امل ��زاد وف ��ق �أح ��كام امل ��ادة ( )3من قان ��ون غ�سل الأم ��وال رق ��م ( 93ل�سنة
 .")2004و�أ�ضاف ��ت �أن "الإخب ��ارات الواردة تتعلق مبو�ضوع (ال�صكوك
الطي ��ارة) وتواط� ��ؤ بع�ض امل�صارف م ��ع �أ�شخا�ص عرب �إي ��داع �صكوك مع
ع ��دم امتالكه ��م ر�صيدًا؛ من �أج ��ل امل�شارك ��ة يف مزاد العملة به ��دف الربح
واال�ستفادة من فرق ال�سعر بني البنك املركزي وال�سوق املحلية� ،إ�ضافة �إىل
قي ��ام دائرة الإ�صدار واخلزائن يف البن ��ك املركزي ب�شراء ( )10مكائن لع ِّد
العملة ُتدعَى بـ( املكائن ال�شاملة) مببلغ �إجمايل ي�صل �إىل ()15,000,000
ملي ��ون دوالر ،التي نَّ
تبي عدم منفعتها� ،إذ تق ��وم ب�إتالف الأوراق النقد َّية؛
ما يت�س َّبب بخ�س ��ارة كبرية يف الأموال" ،م�ؤكدة �أن " 3من تلك الإخبارات
هي قيد املتابعة".

�إىل  /ال�سادة م�ساهمي �شركة فندق بغداد  /م.م املحرتمني

م �إعالن دعوة الهيئة العامة لالجتماع

استنادا ً ألحكام املادة ( )87ثانيا ً من قانون الشركات رقم  21لسنة  1997املعدل وتنفيذ لقرار
مجلس اإلدارة املتخذ في اجللسة السابعة املنعقدة بتاريخ .2020/11/7
يس��رنا دعوتكم حلضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في متام الساعة العاشرة من
صباح يوم الثالثاء املصادف  2020/12/15وفي مقر الفندق الكائن في بغداد ش��ارع السعدون
وذلك ملناقشة جدول االعمال املدرج ادناه -:
 -1االس��تماع ال��ى تقرير مجلس اإلدارة عن نش��اط الش��ركة للس��نة املالي��ة املنتهية في
 2019/12/31واملصادقة عليه.
 -2مناقش��ة تقرير ديوان الرقابة املالية االحتادي واحلس��ابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية
في  2019/12/31واملصادقة عليهما.
 -3إقرار ومناقشة مقسوم األرباح لعام  2019واتخاذ القرار املناسب بشأنه.
 -4ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وحتديد مكافأتهم.
 -5عرض كتاب الشركة املستثمرة (شركة جمال الوديان لالستثمارات السياحية) املتضمن
تعليق بند العقد.
راجني من الس��ادة املس��اهمني احلضور في الزم��ان واملكان أعاله او توكي��ل من ينوب عنهم
مبوجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل او انابة احد املس��اهمني مبوجب س��ند انابة ميكن
احلصول عليه من ش��عبة املس��اهمني في الفندق على ان ترفق شهادة اسم املساهم الذي
ميثله في س��ند االنابة .ويوقع إزاء النسخة وتودع الوكاالت واالنابات لدى هيئة األوراق املالية
قبل ثالثة أيام في األقل من املوعد احملدد لالجتماع.
مالحظة:
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع الى يوم الثالثاء املوافق 2020/12/22
وفي نفس املكان والزمان احملدد وفقا ً ألحكام املادة  92من قانون الشركات.

رئي�س جمل�س الإدارة
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محليات

الخبيرة في الهند�سية البيئية الدكتورة �سعاد ناجي العزاوي لـ ( المدى ):

الإ�ص��ابات ال�س��رطانية بي��ن �س��كان الب�ص��رة
في تزايد م�ستمر والأميركان يتحملون ذلك
 هنالك �ضرورة ملحة لتنظيف الب�صرة من ال�سكراب وكافة م�صادر الإ�شعاع للحفاظ على البيئة وحياة النا�س
املدى  /جبار بچاي

قالت الخبيرة في الهند�سة
البيئية الدكتورة� ،سعاد ناجي
العزاوي �إن �سكان محافظة الب�صرة
تعر�ضوا لتراكيز عالية من اكا�سيد
اليورانيوم اثناء الق�صف الجوي
والبري بين عامي  1991ــ 2003
بعد �أن ا�ستخدمت الواليات
المتحدة االميركية وبريطانيا
�أ�سلحة اليورانيوم المن�ضب مع
�أ�سلحة محرمة �أخرى �ضد ال�سكان
والبيئة في الب�صرة مما �أدى الى
ظهور �آالف الإ�صابات ال�سرطانية
بين الب�صريين.
وفيما �أكدت �أن تلك الإ�صابات في
تزايد م�ستمرة و�أن االميركان
يتحملون الم�س�ؤولية الكاملة عن
ذلك ،دعت الى تنظيف الب�صرة
من ال�سكراب وكافة م�صادر الإ�شعاع
للحفاظ على البيئة وحياة النا�س
هناك على �شرط �أن يتم اعتماد
المعايير العالمية بذلك.

وقال ��ت الع ��زاوي يف حدي ��ث ل� �ـ " امل ��دى "� ،إن "
الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا ا�ستخدمتا
�أ�سلح ��ة اليوراني ��وم املن�ضب م ��ع �أ�سلحة حمرمة
�أخ ��رى �ضد ال�س ��كان والبيئ ��ة يف الب�صرة مرتني
ولي� ��س م ��رة واح ��دة ،الأوىل ع ��ام  1991حي ��ث
مت �إط�ل�اق �أك�ث�ر م ��ن ملي ��ون قذيف ��ة عل ��ى غ ��رب
الب�ص ��رة وزنها يرتاوح ب�ي�ن  500 320-طن من
اليورانيوم املن�ضب".
و�أ�ضاف ��ت " يف املرة الثاني ��ة ا�ستخدمت مثل تلك
الذخائ ��ر اخلط�ي�رة �أثناء ح ��رب ع ��ام  2003ومل
ت�صرح ال ��دول �أعاله عن الكمية لكن بكل الأحوال
الكمي ��ة الت ��ي لوث ��ت البيئ ��ة يف جنوب ��ي العراق
هائل ��ة كم ��واد �إ�ش ��عاعية ومل ت�س ��تخدم �أم�ي�ركا
وحلف الناتو مثل هذه الكميات �إال يف العراق" .
و�أ�ض ��افت " هن ��اك ع�ش ��رات الآالف م ��ن �س ��كان
الب�ص ��رة تعر�ض ��وا لرتاكي ��ز عالي ��ة م ��ن �أكا�س ��يد
اليورانيوم �أثناء الق�ص ��ف اجلوي والربي خالل
احل ��رب وبعدها نتيج ��ة هبوب عوا�ص ��ف ترابية
حمملة برماد هذه العنا�ص ��ر املوجودة يف الرتبة
وعلى الآليات احلربية املدمرة فا�ستن�شق ال�سكان
هذه العنا�ص ��ر بدرج ��ات متفاوتة وا�س ��تقرت يف
�أج�سادهم".
و�أ�ش ��ارت اىل �أن " �سكان غرب الب�صرة تعر�ضوا
جل ��رع ا�ش ��عاعية �إ�ض ��افية مع كل عا�ص ��فة ترابية
تنق ��ل مزي ��د ًا م ��ن ه ��ذه امللوث ��ات م ��ن الدباب ��ات
وناق�ل�ات اجلنود التي مت تدمريه ��ا على الطريق
الدويل وبقيت يف املنطقة لأكرث من ثالث �سنوات
قبل �أن يتم جتميع ال�س ��كراب امللوث يف  20موقع
حول الب�صرة مما فاقم عملية انتقال املواد امل�شعة
اىل ال�س ��كان وازدادت اال�ص ��ابات بينه ��م �س ��واء
كانت �سرطانية �أو ت�ش ��وهات والدية �أو تعر�ضهم
لأمرا�ض جلدية وتنف�سية "

وكان النائب عن حمافظة الب�صرة فالح اخلزعلي،
ك�ش ��ف يف ت�صريحات �ص ��حفية خالل �آيار 2019
عن �إح�ص ��ائية امل�ص ��ابني بال�س ��رطان والأمرا�ض
اجللدي ��ة والتنف�س ��ية يف الب�ص ��رة� ،إذ بل ��غ ع ��دد
امل�ص ��ابني بالأمرا�ض ال�س ��رطانية وفق اخلزعلي
� 9148إ�صابة لعام  ،2018فيما بلغ عدد امل�صابني
بالأمرا�ض التنف�سية � 18ألف و 194و�أن الإ�صابة
بالأمرا� ��ض اجللدي ��ة بلغ ��ت � 2878إ�ص ��ابة بينما
�سجلت  2976حالة ت�شوّ ه والدي .
وح ��ول كيفي ��ة خط ��ر التل ��وث الإ�ش ��عاعي عل ��ى
الإن�سان قالت اخلبرية البيئية �سعاد العزاوي "
تلوث اجل�سم بالعنا�صر امل�شعة داخلي ًا وخارجي ًا
ي� ��ؤدي اىل التلي ��ف الرئ ��وي وجتم ��ع العنا�ص ��ر
امل�ش ��عة يف الكلية واملثانة ويف اجلهاز اله�ضمي
ونخ ��اع العظ ��ام كم ��ا ت�ؤثر ا�ش ��عة الف ��ا املنبعثة
من العنا�ص ��ر امل�ش ��عة داخل اجل�س ��م على خاليا
الإخ�ص ��اب يف اجلهاز التنا�س ��لي وت�س ��بب خلال
يف ترتيب الربوتينات يف �ض ��فائر  DNAالتي
تنقل ال�صفات الوراثية للأجيال القادمة".
م�ش�ي�رة اىل �أن ذل ��ك " م ��ن �ش� ��أنه �أن يزي ��د م ��ن
ح ��االت الت�ش ��وّ هات اخللقية والعوق بالإ�ض ��افة
للأمرا� ��ض ال�س ��رطانية والعق ��م ل ��دى الرج ��ال
والن�س ��اء و�س ��رطان الدم والعظام لذلك ازدادت
اخلط ��ورة ال�ص ��حية يف الب�ص ��رة يف ظ ��روف
احل�صار االقت�صادي ونق�ص املناعة الذاتية التي
تقاوم الأمرا�ض الناجتة عن التلوث الإ�ش ��عاعي
فازدادت حاالت الإ�ص ��ابة بالأمرا�ض ال�سرطانية
والت�ش ��وهات اخللقي ��ة خ�ل�ال العق ��ود الثالث ��ة
املا�ضية"..
وقال ��ت الع ��زاوي  ،وه ��ي ا�س ��تاذ م�ش ��ارك يف
الهند�س ��ة البيئي ��ة ،دكت ��وراه يف الهند�س ��ة
اجليوبيئية م ��ن جامعة كول ��ورادو للمناجم يف

�أمري ��كا يف اخت�ص ��ا�ص منذجة انتق ��ال امللوثات
من مواق ��ع النفاي ��ات اخلطرة واجن ��زت العديد
م ��ن البح ��وث يف كلية الهند�س ��ة /جامع ��ة بغداد
منه ��ا  ،بح ��وث التل ��وث باليوراني ��وم املن�ض ��ب
وح�ص ��لت يف ميون ��خ ب�أملاني ��ا ع ��ام  2003على
جائ ��زة ( )Nuclear Free Future Award
لإجناز علمي متميز يف التلوث اال�شعاعي ،قالت
�إن "هنالك �ض ��رورة ملحة لتنظي ��ف كافة مناطق
الب�ص ��رة من ال�س ��كراب وكافة م�ص ��ادر الإ�شعاع
حتى لو كانت واطئة ال�ش ��دة لأن ال�سكان يف هذه
املناطق قد تعر�ضوا لفرتة غري قليلة للإ�شعاعات
ويف �أج�س ��ادهم خل ��ل بدرج ��ات متفاوتة نتيجة
التعر�ض ال�س ��ابق �أو خلل جين ��ي متوارث حتى
لو كان غري ظاهر ي�ؤدي لزيادة احتماالت �إ�صابة
�أج�س ��امهم لالنق�س ��امات اخلليوية غري امل�سيطر
عليها والتي ت�ؤدي اىل الأورام ال�سرطانية"..
ونبه ��ت اىل �أن " التقلي ��ل م ��ن حج ��م التل ��وث
البيئي يف حمافظة الب�صرة حتديد ًا �أمر ي�ستحق
ال�س ��خرية " و�أ�ض ��افت "ال �أع ��رف م ��ن يخ ��رج
با�س ��تنتاج ان مو�ض ��وع التل ��وث اال�ش ��عاعي يف
الب�ص ��رة مبالغ غري الأمري ��كان واللذين ارتكبوا
ه ��ذه اجلرمي ��ة معه ��م �ض ��د �أبن ��اء �ش ��عبنا يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ويف مناطق �أخرى تعر�ض ��ت
للق�ص ��ف ب ��ذات الطريق ��ة ".م�ض ��يفة �أن "�أي
ا�س ��تنتاج من هذا الن ��وع يجب �أن يك ��ون معزز ًا
بنتائ ��ج بح ��وث طويل ��ة الأم ��د لل�س ��كان اللذي ��ن
تعر�ض ��وا لهذه امللوثات كما ح�ص ��ل مع ال�س ��كان
يف كو�س ��وفو اللذين تعر�ضوا اىل  % 5فقط من
كمية اليورانيوم املن�ضب التي تعر�ض لها �سكان
الب�صرة".
وم�ض ��ت اىل القول  " ،ح�سب علمي مل يتم �إجراء
مثل هذه البحوث يف جنوب العراق  ،بل حماربة

�سعاد ناجي العزاوي
كل من يقوم بها لأ�سباب �سيا�سية �أثناء االحتالل
لأن ثبوته ��ا يحم ��ل الواليات املتح ��دة االمريكية
م�س� ��ؤولية تنظيف املنطقة ويوجب عليها تقدمي
الرعاي ��ة الطبية لكافة امل�ص ��ابني بالأمرا�ض ذات
العالقة".
و�أ�ش ��ارت اىل �أن "اجله ��ات املعني ��ة مل تق ��م
ب�إطالق حتى �إح�ص ��ائيات للم�صابني بالأمرا�ض
ال�س ��رطانية والت�ش ��وهات اخللقي ��ة والعق ��م
وغريه ��ا من الأمرا�ض من ��ذ االحتالل عام 2003
خوف ًا من ربطها بالتلوث اال�شعاعي الذي ح�صل
يف املنطق ��ة اجلنوبية ،لذلك ف�أن كل من ي�س ��تهني
بهذا املو�ضوع يتحمل م�س�ؤولية التفريط بحياة
و�صحة وم�ستقبل ال�سكان يف الب�صرة".
وك�ش ��فت العزاوي عن �أنه ��ا �أعدت �أكرث من بحث
ب�ش� ��أن املخلف ��ات امل�ش ��عة يف جنوب ��ي العراق ��ي
وحتدي ��د ًا يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة تتعل ��ق ب�ش� ��أن
تقدي ��ر خماط ��ر ا�س ��تخدام �أ�س ��لحة اليوراني ��وم
املن�ض ��ب يف العراق وخل�ص ��ت تلك البحوث اىل
تعر� ��ض �س ��كان حمافظ ��ة الب�ص ��رة اىل جرعات
ا�ش ��عاعية عالي ��ة ت�ص ��ل قيمته ��ا �إىل نح ��و 200
مرة �أعلى من اجلرعة الإ�ش ��عاعية ال�سنوية التي
يتلقاها �أي �ش ��خ�ص يف م ��كان طبيعي يف معظم
�أنحاء العامل ،والتي ال تتجاوز  2.4م ّلي �سي َفرت
(رمزه ��ا  ،Svه ��ي وحدة لقيا�س جرعة الإ�ش ��عاع
املكافئة)"..

انت�شار �أمني مكثف للقوات الأمنية في المدينة

جولة من المفاو�ضات بين خلية الأزمة ومتظاهري النا�صرية تتو�صل �إلى اتفاق
 ذي قار  /ح�سني العامل
تو�ص ��لت مفاو�ض ��ات �أجرتها خلي ��ة الأزمة
م ��ع وفد من متظاهري حمافظة ذي قار اىل
اتفاق عل ��ى ت�أمني حماية �س ��احة احلبوبي
وال�ش ��روع بالتحقي ��ق يف الهج ��وم ال ��ذي
تعر�ضت له �ساحة االعت�صام م�ؤخر ًا.
و�ش ��هد مركز مدينة النا�ص ��رية �صباح يوم
�أم� ��س ،انت�ش ��ار ًا وا�س ��ع ًا وكثيف� � ًا للق ��وات
والألي ��ات الع�س ��كرية الت ��ي �أر�س ��لتها
احلكومة املركزي ��ة الحتواء التوتر االمني
الذي ت�شهده املحافظة.
وق ��ال النا�ش ��ط �س ��يف يون� ��س وه ��و �أحد
�أع�ض ��اء الوف ��د املفاو�ض للم ��دى �إن " وفد ًا
م ��ن املتظاهري ��ن ي�ض ��م ع�ش ��رين �شخ�ص� � ًا
من النا�ش ��طني و�ش ��يوخ الع�شائر الداعمني
للتظاهرات بحث ��وا مطالب املتظاهرين مع
رئي�س و�أع�ض ��اء خلية الأزمة التي �ش ��كلها
رئي�س جمل� ��س ال ��وزراء لإدارة الأزمة يف
ذي ق ��ار" ،مبين ًا �أن " وفد املتظاهرين طرح
خ�ل�ال اللقاء ال ��ذي جرى يف مق ��ر عمليات
�سومر جملة من الق�ض ��ايا �أبرزها تداعيات
اقتحام �س ��احة احلبوبي وقتل املتظاهرين
وعجز القوات الأمنية عن حمايتهم".
و�أكد يون�س �أن "وفد املتظاهرين �شدّد على
�أهمية �إعادة هيبة الدولة وانتفا�ضة ت�شرين
من خالل حما�س ��بة املجاميع امل�سلحة التي
اقتحمت �س ��احة احلبوبي وقام ��ت بقتل  7تواجد امني كثيف حول مقرتبات �ساحة احلبوبي  ..املدى
متظاهرين و�إ�صابة �أكرث من � 70شخ�ص ًا " ،املحاف ��ظ ونائبي ��ه والك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر عل ��ى �أهمي ��ة �أن تتحم ��ل الق ��وات الأمني ��ة
منوه ًا اىل �أن " خلية الأزمة �أكدت ت�ش ��كيل النا�شط املختطف �سجاد العراقي" ،م�شري ًا القادم ��ة من بغداد م�س� ��ؤولية �أم ��ن املدينة
جلنة حتقيقية بالهجوم".
اىل �أن " خلية الأزمة �أكدت توا�ص ��ل اجلهد و�س ��احة احلبوبي وحفظ �أمن املتظاهرين
و�أ�ش ��ار النا�ش ��ط يف جم ��ال التظاه ��رات االمني واال�س ��تخباراتي يف عملية البحث واحرتام القانون وتطبيقه".
اىل �أن " اللق ��اء تخلل ��ه ات�ص ��ال مبا�ش ��ر عن �س ��جاد العراق ��ي ومتابعة الأ�ش ��خا�ص م ��ن جانبه ��ا ،قال ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمني
م ��ع رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى املتهمني باختطافه".
يف بي ��ان تابعت ��ه املدى �إن "قي ��ادة عمليات
الكاظمي لغر�ض متابعة �س�ي�ر املفاو�ض ��ات وتابع النا�شط املدين �أن " وفد املتظاهرين �س ��ومر ب ��د�أت بتنفيذ خط ��ة انت�ش ��ار �أمني
 ،قطع خالله الأخري وعود ًا مبحا�س ��بة قتلة �شدّد على �ض ��رورة �إلغاء الدعاوى الكيدية داخ ��ل مرك ��ز حمافظ ��ة ذي ق ��ار مدين ��ة
املتظاهرين".
املقيدة �ضد املتظاهرين و�إيقاف االعتقاالت النا�ص ��رية" ،و�أو�ضحت �أن "االنت�شار جاء
وع ��ن املطال ��ب الت ��ي طرحه ��ا الوف ��د خالل " ،منوه ًا اىل �أن "رئي�س خلية الأزمة �أكد بع ��د و�ص ��ول التعزي ��زات الأمني ��ة (اللواء
التفاو�ض م ��ع خلية الأزمة ق ��ال يون�س �إن توقف �إجراءات اعتقال املتظاهرين ".
ال�س ��ابع والثالث ��ون جي�ش ول ��واء املهمات
"املطالب ت�ضمنت ق�ض ��ايا مركزية متثلت و�أ�ض ��اف يون� ��س �أن " املتظاهرين طرحوا اخلا�صة �شرطة احتادية) ".
مبحا�سبة قتلة متظاهري انتفا�ضة ت�شرين م�س� ��ألة قدوم قوات من اجلي�ش وال�ش ��رطة و�أكدت اخللي ��ة �أن "االنت�ش ��ار جاء لفر�ض
وال�س ��يما املتورط�ي�ن يف جم ��زرة ج�س ��ر االحتادي ��ة قوامه ��ا لواءي ��ن اىل ذي ق ��ار القانون وتعزير الأمن وحماية املواطنني
الزيتون وح�ص ��ر ال�س�ل�اح املنفلت وتفعيل وكان ��ت الإجاب ��ة �إن تواج ��د الق ��وة ي�أت ��ي وامل�صالح العامة واخلا�صة".
قانون الأحزاب و�إج ��راء انتخابات مبكرة لتعزي ��ز �أم ��ن املحافظ ��ة وحماي ��ة �س ��احة ويف غ�ض ��ون ذل ��ك �أجرى رئي�س و�أع�ض ��اء
حت ��ت �إ�ش ��راف �أمم ��ي " ،و�أ�ض ��اف " فيم ��ا التظاه ��ر " ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " خلي ��ة الأزمة خلية الأزمة �سل�س ��لة من اللق ��اءات مع عدد
متثلت املطالب املحلية اخلا�صة باملحافظة �أملح ��ت اىل امكاني ��ة رفع خيام االعت�ص ��ام من الأكادمييني و�شيوخ الع�شائر وجرحى
بت�أم�ي�ن احلماية الكاملة خليام االعت�ص ��ام � ،إال �أن وف ��د املتظاهرين �أك ��د خالل حديثه التظاهرات ف�ض ًال عن وفود من املتظاهرين
وعدم ال�س ��ماح للمجاميع امل�سلحة بالعبث عل ��ى رمزي ��ة خي ��ام االعت�ص ��ام و�أهميته ��ا و�أ�س ��ر ال�ش ��هداء ،فيم ��ا زار رئي� ��س خلي ��ة
ب�أم ��ن املحافظ ��ة و�إقال ��ة القي ��ادات الأمنية ب�إدامة زخم التظاهرات وهو ما �أ�س ��فر عن الأزم ��ة قا�س ��م الأعرج ��ي عائل ��ة املختطف
التي ف�شلت يف حماية املتظاهرين".
اتفاق على ت�أمني احلماية لها".
�س ��جاد العراق ��ي يف منزله ��ا مبنطق ��ة
و�أ�ض ��اف " كم ��ا ت�ض ��منت املطال ��ب �إقال ��ة و�أردف النا�ش ��ط امل ��دين �أن " الوفد �ش� �دّد املن�صورية �إحدى �ضواحي النا�صرية.

وكاد مو�ض ��وع املخلف ��ات امل�ش ��عة يف الب�ص ��رة
�أن يفج ��ر �أزم ��ة �سيا�س ��ية جدي ��دة �إث ��ر ت�س ��ريب
وثيقة تتعلق بطمر النفايات امل�ش ��عة يف املنطقة
الغربي ��ة م ��ن الع ��راق بعد نقله ��ا الب�ص ��رة وذلك
يف  14حزي ��ران  ، 2019والوثيق ��ة الت ��ي قي ��ل
�إنها �ص ��ادرة ع ��ن وزارة العل ��وم والتكنولوجيا
العراقي ��ة تتح ��دث عن عزمها نق ��ل نفايات ملوثة
م ��ن معم ��ل احلدي ��د وال�ص ��لب يف الب�ص ��رة �إىل
منطق ��ة �ص ��حراوية يف حمافظ ��ة الأنب ��ار غربي
الع ��راق ،الأم ��ر ال ��ذي �أث ��ار ردود فع ��ل غا�ض ��بة
لنواب وم�س� ��ؤولني حملي�ي�ن يف حمافظة الأنبار
رف�ض ��وا الفك ��رة جمل ��ة وتف�ص ��ي ًال حت ��ى �ص ��ار
التوج ��ه اىل طم ��ر وتدم�ي�ر تل ��ك النفاي ��ات يف
من�ش� ��أة املثن ��ى مبحافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن  ،وهي
�أكرب املن�ش�آت ال�صناعية املتخ�ص�صة بال�صناعات
احلربي ��ة الكيماوي ��ة  ،ت�أ�س�س ��ت يف زمن رئي�س
النظام العراقي ال�سابق �صدام ح�سني وتقع قرب
مدينة �س ��امراء وعلى م�س ��افة نحو  500مرت عن
منخف�ص الرثثار لكن الأمر جوبه برف�ض مماثل
من قبل حكومة �ص�ل�اح الدين قبل �أن تعلن جلنة
ال�ص ��حة النيابية يف  17حزي ��ران � 2019إيقاف
الإج ��راءات املتعلقة بنق ��ل النفاي ��ات واملخلفات
الإ�ش ��عاعية للحف ��اظ على �س�ل�امة �أبناء ال�ش ��عب
وحل�ي�ن الو�ص ��ول اىل طريقة �آمنة و�س ��لمية يف
ذلك .

م�ساكن بديلة للنازحين
غير القادرين على العودة
لمناطقهم
 بغداد  /املدى

وكان رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى
الكاظم ��ي ق ��رر ي ��وم الأح ��د ( 29ت�ش ��رين
الث ��اين  )2020ت�ش ��كيل خلي ��ة �أزم ��ة
عالي ��ة امل�س ��توى م ��ن احلكوم ��ة املركزية
ت�ض ��م � 5شخ�ص ��يات لإدارة حمافظ ��ة ذي
ق ��ار .وج ��اء يف بي ��ان �أ�ص ��دره املكت ��ب
الإعالم ��ي للقائ ��د الع ��ام للقوات امل�س ��لحة
م�ص ��طفى الكاظم ��ي وتابعت ��ه امل ��دى "
قررنا ت�ش ��كيل جلن ��ة عالية امل�س ��توى من
احلكوم ��ة املركزية بعن ��وان (خلي ��ة �أزمة
الطوارئ) مُتنح �صالحيات �إدارية ومالية
و�أمني ��ة حلماي ��ة املتظاهرين ال�س ��لميني،
وم�ؤ�س�سات الدولة ،واملمتلكات اخلا�صة،
وقط ��ع الطريق �أمام كل ما من �ش� ��أنه زرع
الفتن ��ة ،وجعل املتظاهرين ال�س ��لميني يف
مواجه ��ة مع الدولة التي حر�ص ��ت منذ �أن
تو ّلت احلكومة م�س� ��ؤوليتها ،على ن�ص ��رة
االحتج ��اج ال�س ��لمي ،ودع ��م التوجّ ه ��ات
العادلة التي طالب بها �شباب العراق.
وكان م�س ��لحون من اتباع التيار ال�صدري
اقتحموا ليلة اجلمعة (  27ت�شرين الثاين
 ) 2020مي ��دان التظاه ��رات يف �س ��احة
احلبوب ��ي و�س ��ط النا�ص ��رية وا�ض ��رموا

الن�ي�ران بخي ��ام املعت�ص ��مني وذل ��ك بع ��د
�سل�س ��لة من املواجه ��ات بني اتب ��اع التيار
واملتظاهرين ا�س ��فرت ح�ص ��يلتها النهائية
ع ��ن � 5ش ��هداء و 70جريح� � ًا ،وفيم ��ا ع ��اد
�آالف املتظاهري ��ن اىل ال�س ��احة املذك ��ورة
�ص ��باح ال�س ��بت بعد مواجهات مع القوات
الأمنية التي حاولت منعهم من ذلك � ،أعلن
عن تغي�ي�ر قائد �ش ��رطة املحافظ ��ة العميد
ناظ ��م الوائل ��ي عق ��ب الأح ��داث مبا�ش ��رة
وتع�ي�ن الل ��واء ع ��ودة اجلاب ��ري خلف� � ًا له
وبذل ��ك يك ��ون الوائلي �س ��ابع قائ ��د �أمني
تطيح به تظاهرات النا�صرية.
طال ��ب متظاه ��رو حمافظة ذي ق ��ار يوم
ال�س ��بت (  28ت�ش ��رين الث ��اين 2020
) الأمم املتح ��دة واملرجعي ��ة الديني ��ة
بالتدخ ��ل الف ��وري حلماي ��ة املتظاهرين
 ،وذل ��ك بع ��د تعر�ض مي ��دان التظاهرات
يف �س ��احة احلبوبي لهجومني م�سلحني
يف ي ��وم اجلمع ��ة وفج ��ر الأح ��د على يد
جماميع م�س ��لحة تتبع التيار ال�ص ��دري
�إذ �أ�س ��فر الهج ��وم الأول ع ��ن ا�ست�ش ��هاد
خم�س ��ة تظاهرين و�إ�ص ��ابة �أكرث من 70
جريح ًا .

ك�ش ��فت وزيرة الهجرة واملهجرين العراقية� ،إيفان جابرو ،عن
خطة بني احلكومة االحتادية وحكومة �إقليم كرد�س ��تان حل�سم
ملف �إغالق املخيمات املوجودة فيها ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أن النازحني
الذي ��ن ال ي�س ��تطيعون الع ��ودة �إىل مناطقهم الأ�ص ��لية ب�س ��بب
اخلالقات الع�ش ��ائرية �أو �أن مناطقهم ال تزال مدمرة �س ��تعد لهم
مناطق �أخرى لل�سكن فيها حلني �إعادة �إعمار مناطقهم الأ�صلية.
وقال ��ت جابرو يف ت�ص ��ريح �ص ��حفي �إن ال ��وزارة �أطلقت خطة
الط ��وارئ لعودة النازحني الطوعي ��ة �إىل مناطقهم ،والقى ذلك
ترحيب ًا من النازحني بالعودة الطوعية �إىل مناطقهم.
وحول املخيمات التي �أغلقت حتى الآن �أو�ضحت �أن عددها 17
خميم ًا ،م�شري ًة �إىل �أنه "يف الأيام القادمة �سنعلن �أن حمافظات
دياىل و�ص�ل�اح الدي ��ن وكركوك خالية من املخيمات ،و�س ��تليها
يف املرحلة القادمة املو�صل والأنبار".
وفيما يخ�ص خميمات �إقليم كرد�س ��تان ك�شفت جابرو عن خطة
�س ��تعقد بني احلكوم ��ة االحتادية وحكوم ��ة �إقليم كورد�س ��تان
حل�س ��م مل ��ف املخيم ��ات املوج ��ودة فيه ��ا ،ال�س ��يما يف خميمي
اخلازر وح�سن �شام.
وفيما يخ�ص املخيمات التي يقطن فيها الكورد الإزيديني لفتت
�إىل �أن هناك معقوقات نظر ًا لأن "ملف ق�ضاء �سنجار مل يح�سم
�إىل الآن".
�أما فيما يخ�ص �أو�ضاع النازحني الذين ال يرغبون بالعودة �إىل
مناطقهم عزت جابرو ال�سبب �إىل "اخلالقات الع�شائرية� ،أو �أن
مناطقهم ال تزال مدمرة".
كم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن ال ��وزارة �إىل جان ��ب املنظم ��ات الدولي ��ة
"�ستقوم با�ستئجارمنازل لهم يف غري مناطقهم �إىل حني �إعادة
�إعمارها".
ونوه ��ت جاب ��رو �إىل �أن وزارة الهج ��رة �ش ��كلت جلن ��ة حل�س ��م
ملف اخلالفات الع�ش ��ائرية بني القاطن�ي�ن باملخيمات واملجتمع
املحلي ،الفت ًة �إىل �أنه توجد ع�شائر ترف�ض عودتهم لهذا "�أعددنا
مناطق بديلة لي�سكنوا فيها �إىل �أن يتم ح�سم هذا املو�ضوع".
وب�ش� ��أن �إط�ل�اق امل�س ��اعدات للنازحني قالت" :يف �ش ��هر كانون
الأول �س ��تطلق منحة الطوارئ �أما املن ��ح الأخرى فهي متوقفة
على �إطالق تخ�صي�صات الوزارة".
وال يزال الكثري من النازحني غري قادرين على العودة ملناطقهم
الأ�صلية لدمار منازلهم خالل احلرب ف�ض ًال عن عدم توفر البنى
التحتية الأ�سا�سية للخدمات ،وعدم ا�ستقرار الو�ضع الأمني.
ويقطن معظم النازحني يف خميمات منت�شرة يف �أرجاء البالد،
ق�س ��م كب�ي�ر منها يق ��ع جن ��وب مدينة املو�ص ��ل مرك ��ز حمافظة
نينوى.
وا�ضطر ماليني العراقيني للنزوح وترك منازلهم يف حمافظات
نين ��وى وكرك ��وك و�ص�ل�اح الدين والأنب ��ار ودي ��اىل و�أطراف
بغداد و�أجزاء من حمافظة بابل ،بعد منت�صف عام  2014عقب
تو�س ��ع �س ��يطرة م�س ��لحي داع�ش ،على مناطق البالد املختلفة،
بح�سب وزارة الهجرة العراقية.
وتق ��ول الأمم املتح ��دة �إن م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  5.5ملي ��ون عراقي
ا�ض ��طروا للنزوح �إث ��ر املعارك مع تنظيم داع�ش ،جل�أ بع�ض ��هم
�إىل دول اجلوار مثل تركيا �أو دول االحتاد الأوروبي.

اقتصادية
اقترا�ض داخلي وخارجي
في موازنة 2021

 بغداد /املدى
�أك ��د وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد� ،أم� ��س ،ت�أمني موازنة العام املقبل
ً
اقرتا�ضا داخليا
لروات ��ب املوظفني ،فيم ��ا ا�شار اىل ان القانون �سيت�ضم ��ن
وخارجيًا.
وق ��ال حماد يف ت�صريح �صحف ��ي ،ان "قانون املوازن ��ة العامة للعام املقبل
�سيت�ضم ��ن �إطارات رئي�سة منها ت�أمني روات ��ب املوظفني بحدود معينة �أما
كاملة او ب�إجراءات �أخرى ورواتب �شبكة احلماية االجتماعية وامل�سارات
املتعلق ��ة مبفردات البطاق ��ة التمويني ��ة وم�ستحقات الفالح�ي�ن �إ�ضافة اىل
نفقات حاكمة تتعلق يف قطاع الكهرباء".
وا�ضاف ان "هناك �ضغطا للنفقات ب�صورة عامة للبلد" ،مبينا ان "املوازنة
�ستح ��اول االلتزام ب�إنف ��اق ا�ستثماري معت ��دل ي�ضمن ع ��دم توقف القطاع
اخلا�ص".
وا�شار اىل ان "موازنة العام املقبل �ستت�ضمن �سقفا من االقرتا�ض الداخلي
واخلارجي الذي �سيتوج ��ه لدعم امل�شاريع" ،مبينا ان "العجز يف املوازنة
يفرت�ض ان ال يتجاوز بحدود الـ  25باملئة من املوازنة".
ولف ��ت اىل ان "امل�س ��ودة الأولية لقانون املوازنة م ��ن املتوقع ان ت�صل اىل
جمل� ��س الوزراء خ�ل�ال اليومني املقبلني" ،متوقع ��ا "احت�ساب �سعر برميل
النفط يف قانون موازنة العام املقبل ما بني � 41إىل  43دوال ًرا".
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الف�ساد حجر عثرة في طريق اال�ستثمار ..ال حلول في الأفق!
 بغداد  /املدى

�أوقف الف�ساد �آالف الم�شاريع
اال�ستثمارية في العراق.
مليارات ُت�صرف دون �أي تغيير
يُلحظ على �أر�ض الواقع.
و�شرعت الحكومة العراقية
في العام  2006قانون "�سخي"
خا�ص باال�ستثمار �أ�سمته
"قانون اال�ستثمار رقم 13
ل�سنة  "2006هدفه تنمية
قطاع اال�ستثمار في العراق
واعادة الحياة للم�شاريع
ال�صناعية والزراعية
وال�سياحية وغيرها.

مل ينج ��ح القان ��ون وال امل�ؤمت ��رات
احلكومي ��ة بتغيري واقع اال�س ��تثمار يف
العراق وظل الو�ضع على ما هو عليه.
�إذ يع ��اين امل�ستثم ��رون �صعوب ��ات جمة
تتعلق بالبريوقراطية واملخاطر االمنية
والع�شائرية التي تع�صف مب�شاريعهم.
ال�سالح يف مواجهة اال�ستثمار
ويف � ،2020/10/15أقدم ��ت ق ��وة
م�سلح ��ة جمهول ��ة الهوية ،عل ��ى اقتحام
م�شروع "بيتي" ال�سكني لال�ستثمار يف
مدينة �صالح الدي ��ن واحتجاز العاملني
في ��ه �أكرث م ��ن �أرب ��ع �ساع ��ات ولأ�سباب
جمهولة.
وق ��ال مدي ��ر امل�شروع ح ��ردان احلنظل،
يف بي ��ان �إن "ق ��وة جمهول ��ة مدجج ��ة
بال�س�ل�اح عنا�صرها ملثم ��ون ويرتدون
الزي امل ��دين ،داهموا م�ش ��روع "بيتي"
ال�سكني واحتجزوا العاملني من ال�ساعة
 11م�س ��ا ًء وحتى ال�ساع ��ة الثالثة فج ًرا،
م�ش�ي�را �إىل �أن "الق ��وة املجهولة اعتدت
بال�ض ��رب على املهند�سني والعاملني بعد
احتجازهم و�سحبت هواتفهم".
ومث ��ل م�ش ��روع "بيت ��ي" تع ��اين بع�ض
امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة يف الع ��راق من

مثل تلك امل�ضايقات وغريها.
ويتف ��ق الكث�ي�ر م ��ن املعني�ي�ن عل ��ى �أن
الف�ساد احد اال�سباب الرئي�سة يف حتول
العراق اىل بيئة طاردة لال�ستثمار.
عب ��د الرحم ��ن امل�شه ��داين ،وه ��و ا�ستاذ
االقت�ص ��اد يف اجلامع ��ة العراقية ،ي�ؤكد
�أن ��ه عندما مت ت�شريع قان ��ون اال�ستثمار
رقم  13ل�سنة  2006جاء ليكون االف�ضل
يف املنطقة.
وي�ضي ��ف يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) �أن
"اال�ش ��كاالت الت ��ي تواج ��ه امل�شاري ��ع
اال�ستثمارية يف العراق تكمن يف الف�ساد
امل�ست�شري يف معظ ��م هيئات اال�ستثمار
املوجودة يف بغداد واملحافظات".
تقاطع القوانين

ويلف ��ت اىل "وج ��ود �إ�شكالي ��ة اخ ��رى
تتعل ��ق بتعار� ��ض قان ��ون اال�ستثمار مع
قوان�ي�ن �أخ ��رى وم ��ع وزارات عراقي ��ة
ف�ضلاً عن مزاجية امل�س�ؤول العراقي يف
التعامل مع امل�ستثمر خا�صة فيما يتعلق
مبنح االجازات اال�ستثمارية".
وي�شري امل�شهداين اىل �أن "الف�ساد �ساهم
بف�شل م�ؤمت ��ر الكويت اخلا� ��ص ب�إعادة

اعمار الع ��راق الن امل�ستثمرين االجانب
كان ��وا يخ�ش ��ون من ذه ��اب اموالهم اىل
جيوب الف�ساد".
تن� ��ص امل ��ادة /7ج من القان ��ون على �أن
"عل ��ى الهيئ ��ة البت يف طلب ��ات اجازة
اال�ستثم ��ار يف م ��دة ال تتج ��اوز ()45
خم�سة واربعني يوما م ��ن تاريخ تقدمي
الطل ��ب" .لكن يف الع ��راق االمر خمتلف
فاالج ��ازات اال�ستثماري ��ة ت�ستغ ��رق
�سنوات عدة حتى تكتمل.
يق ��ول ال�سيا�سي امل�ستقل حممد الطائي،
�إن البريوقراطي ��ة يف هيئات اال�ستثمار
ت�ؤخ ��ر اج ��ازات اال�ستثم ��ار احيا ًن ��ا
ل�سنتني يتعر� ��ض خالله ��ا امل�ستثمر اىل
عمليات ابتزاز خمتلفة.
وي�ؤك ��د الطائ ��ي يف ت�صريح ��ات عل ��ى
�ض ��رورة تعدي ��ل قان ��ون اال�ستثمار النه
"قان ��ون جامد ال ميك ��ن ان يخلق بيئة
ا�ستثماري ��ة ناجح ��ة" ،م�ش ��ددًا عل ��ى
"�ضرورة ا�ضاف ��ة فقرة للقانون خا�صة
بحماية امل�ستثمر وا�ستثماراته".
ويتاب ��ع �أن ��ه "يف الدول املج ��اورة منح
االج ��ازة اال�ستثماري ��ة ي�ستغ ��رق �شه ًرا
واحدًا فقط".

وي�ص ��در البنك ال ��دويل تقري� � ًرا �سنويًا
بعنوان "تي�سري االعم ��ال" وهو يتعلق
ببيئ ��ة اال�ستثم ��ار يف  188بل� �دًا ،دائمًا
م ��ا ي�أت ��ي الع ��راق يف املرات ��ب الأخرية
يف هذا التقييم ،وهو ما يعطي انطباعً ا
�سلبيًا لدى امل�ستثم ��ر املحلي واالجنبي
على حد �سواء.
ومين ��ح قان ��ون اال�ستثم ��ار العراق ��ي
امل�ستثم ��ر املحل ��ي واالجنب ��ي العدي ��د
م ��ن االمتي ��ازات ومنه ��ا ار� ��ض جمانية
للم�ش ��روع وايج ��ار لبع� ��ض امل�شاري ��ع
ي�صل اىل  50عا ًم ��ا ف�ضلاً عن ت�سهيالت
واعفاءات كمركية و�ضريبية و�صالحية
ت�شغيل عمالة �أجنبية بن�سبة .50%
ب ��دوره ينتق ��د اخلب�ي�ر القان ��وين علي
التميم ��ي" ،الك ��رم الزائ ��د" يف قان ��ون
اال�ستثمار العراق رقم  13ل�سنة .2006
ويب�ي�ن يف حديثه لـ(املدى) �أن امل�ستثمر
يح�ص ��ل عل ��ى ت�سهي�ل�ات غ�ي�ر منطقية
ومنه ��ا جماني ��ة االر� ��ض والقرو� ��ض
امل�صرفي ��ة ف�ض�ًل�ااً عن اعف ��اءات كمركية
و�ضريبية.
ويلف ��ت التميم ��ي اىل �أن "اخلل ��ل ال
يقت�صر عل ��ى اجلانب القانوين وح�سب

بل ميت ��د لي�شمل اجلان ��ب االمني ً
اي�ضا
فتوفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة لر�ؤو�س
االموال �أمر غاية يف االهمية".
ويك�ش ��ف م�ص ��در يف هيئ ��ة اال�ستثم ��ار
الوطنية ،ف�ض ��ل عدم الك�شف عن ا�سمه،
ع ��ن توج ��ه الهيئ ��ة نح ��و دع ��م القط ��اع
اخلا�ص يف جماالت اال�ستثمارات.
ويق ��ول امل�ص ��در يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)
�إن "الهيئ ��ة تفك ��ر جديًا بتمك�ي�ن القطاع
اخلا� ��ص يف امل�شاريع اال�ستثمارية لكي
ي�أخ ��ذ دوره احلقيق ��ي يف تدوير عجلة
االقت�صاد".
وي�ضي ��ف" :الهيئ ��ة تعط ��ي امل�ستثم ��ر
كل االمتي ��ازات ال ��واردة يف قان ��ون
اال�ستثمار لك ��ن االخري مل ينجح ب�سبب
عدم تطبي ��ق م�شروع الناف ��ذة الواحدة
ال ��ذي يخت�ص ��ر الكث�ي�ر من االج ��راءات
الكمركية".
يذك ��ر �أن الع ��راق وق ��ع يف ال�سن ��وات
املا�ضي ��ة عل ��ى  9اتفاقي ��ات حلماي ��ة
امل�ستثمر وا�ستثماراته .وبح�سب هيئة
ا�ستثمار بغداد ف�إن هناك  170م�شروعً ا
ا�ستثماريًا يف العا�صم ��ة ت�شغل بحدود
� 54ألف عامل.

�ضرائب وت�أمين "�إجباري" وا�سعار مرتفعة للبنزين والدوالر

 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة النفط العراقي ��ة� ،أم�س� ،أن العراق �سي�شهد مطلع عام 2023

انته ��اء عملية الغ ��از املحرتق ،فيم ��ا �أكدت العم ��ل على ا�ستكم ��ال م�شاريع
ا�ستثماره.
وق ��ال وكيل الوزارة حامد الزوبعي يف ت�صريحات �صحافية� ،إن "الوزارة
لديها خطة متكاملة لتوفري الغاز ملحطات الوقود ،من خالل ا�ستثمار الغاز
امل�صاحب لإنتاج النفط وحقول الغاز".
و�أ�ض ��اف� ،أن "كمي ��ات �إنت ��اج الغ ��از امل�ستثم ��ر الآن الت ��ي ت�ص ��ل �إىل 60
باملئ ��ة ،والبالغة  1500مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم ،جتهز ملحطات
الكهرباء وب�شكل م�ستقر وثابت".
و�أ�ش ��ار الزوبعي �إىل �أن "عام  2022وبداية عام � 2023ستكتمل امل�شاريع
الت ��ي من �ش�أنها انهاء ملف الغاز املحرتق ،ويف الوقت ذاته �ست�ضاف كمية
 1200ال�ستثمارها يف حمطات الطاقة الكهربائية".
ويحتل العراق ،بح�سب تقرير �صادر عن البنك الدويل ،املركز الثاين عامليا
لل�سنة الرابعة على التوايل بني �أعلى الدول �إحراقا للغاز الطبيعي.
وت�ش�ي�ر التقاري ��ر �إىل �أن "الع ��راق �أحرق عام  2016م ��ا جمموعه 17.73
ملي ��ار مرت مكعب م ��ن الغاز ،ثم ارتف ��ع ذلك عام  2019لي�ص ��ل �إىل 17.91
مليار مرت مكعب يحرق يف الأجواء".

�ضوء �أخ�ضر للحكومة بتنفيذ الورقتني الإ�صالحيتني
 بغداد  /املدى
مل يعد �أم ��ام احلكومة العراقي ��ة ووزارة
املالي ��ة� ،س ��وى ال�ش ��روع فعل ًي ��ا بتنفي ��ذ
الورق ��ة البي�ض ��اء ف�ض�ًل�ااً ع ��ن الورق ��ة
اال�صالحي ��ة الربملاني ��ة ،بع ��د ان اعط ��ت
اللجن ��ة املالي ��ة “ال�ض ��وء الأخ�ض ��ر” �إىل
احلكومة لتفعيل الورقتني ،والتي حتمل
تكالي ��ف باهظة عل ��ى املواطن�ي�ن بح�سب
اخلرباء االقت�صاديني.
ودع ��ت اللجنة املالي ��ة النيابي ��ة ،حكومة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ،م�صطف ��ى
الكاظمي� ،إىل الب ��دء بتنفيذ بنود الورقة
البي�ضاء.
وت�ضمن ��ت وثيق ��ة �ص ��ادرة م ��ن اللجن ��ة
وموجه ��ة �إىل رئا�س ��ة جمل� ��س ال ��وزراء،
�أن ��ه “انطالقا من امل�س�ؤولي ��ة الت�ضامنية

ملجل� ��س النواب العراق ��ي ،ممثال باللجنة
املالية النيابي ��ة ،ندعوكم لل�شروع بتنفيذ
بن ��ود الورق ��ة البي�ض ��اء الت ��ي قدمت من
قبلكم اىل اللجنة املالية”.
و�أ�ضاف ��ت“ :ك ��ون �أن �أغلب م ��ا ورد فيها
يق ��ع �ضمن �صالحي ��ات ال�سلطة التنفيذية
عل ��ى �أن حت ��دد التوقيت ��ات الزمني ��ة
الالزم ��ة للتنفيذ ،وامل�ؤ�س�س ��ات امل�س�ؤولة
ع ��ن تنفيذه ��ا ،ليت�سن ��ى مراقب ��ة الأداء
وتقييمه”.
و�أكمل ��ت" :ن ��ود �أن نر�س ��ل لك ��م بع� ��ض
الإجراءات اال�صالحية العاجلة اال�ضافية
واملقرتح ��ة م ��ن قب ��ل اللجن ��ة املالي ��ة،
والت ��ي ميك ��ن �أن تنعك� ��س �إيجاب ��ا خالل
الأم ��د القري ��ب ملعاجل ��ة الأزم ��ة املالي ��ة
واالقت�صادية التي مي ��ر بها البلد ،راجني
العمل بها".

تكاليف باهظة

وبعد ت�سلي ��م ورقة اال�ص�ل�اح الربملانية،
�ستك ��ون احلكوم ��ة م�أذون ��ة بتنفيذ بنود
الورقت�ي�ن ،واللت�ي�ن حتم�ل�ان تفا�صي ��ل
مت�شابهة ومتقاربة ،حتى و�صفها اخلبري
االقت�صادي نبيل املر�سومي ب�أنه "تعددت
الأوراق وال�ضحية واحد".
وبح�سب املر�سومي الذي قال يف تدوينة
تابعتها (املدى) �إن ��ه "قدمت اللجنة ملالية
الربملاني ��ة ورقة ا�صالح جديدة ال تختلف
كث�ي�را ع ��ن الورق ��ة البي�ض ��اء احلكومية
وخا�ص ��ة يف كلفته ��ا االجتماعية الباهظة
التي يدفعها املواطن الب�سيط".
وب�ي�ن ان “م ��ن مت�ضمن ��ات ه ��ذه الورقة
الربملاني ��ة م ��ا يل ��ي" :التفعي ��ل الف ��وري
للجباي ��ة الإجباري ��ة للم ��اء والكهرب ��اء

وع ��دم تروي ��ج �أي معامل ��ة لأي مواط ��ن
م ��ا مل يدف ��ع ثم ��ن اخلدم ��ات احلكومي ��ة
وا�ستقطاعها من رواتب املوظفني ،زيادة
�أ�سع ��ار النف ��ط اخل ��ام املجه ��ز للم�صايف
العراقية (مايعني زيادة ا�سعار امل�شتقات
النفطي ��ة) ،بي ��ع �أمالك وعق ��ارات الدولة،
فر� ��ض �ضريب ��ة مبيع ��ات بن�سب ��ة ،% 12
زيادة ال�ضرائب والر�سوم ،فر�ض �ضريبة
�سنوي ��ة على ال�سيارات ،الت�أمني االلزامي
على ال�سي ��ارات وامل�سافري ��ن وال�شركات
واج ��ازات البن ��اء وامل�ست ��وردات
والوح ��دات ال�سكني ��ة ،تخفي� ��ض �سع ��ر
�ص ��رف الدين ��ار العراق ��ي ،اع ��ادة النظر
باملخ�ص�ص ��ات املمنوح ��ة للموظفني ،رفع
�سعر الفائدة امل�صرفية ،خ�صخ�صة بع�ض
ال�شركات العام ��ة الرابحة وحتويلها اىل
�شركات م�ساهمة".

بيع ال�سندات على المواطنين� ..سحب االكتناز �أم وجه �آخر لالقترا�ض؟
 بغداد /املدى
رح ��ب خ�ب�راء اقت�صادي ��ون بق ��رار
احلكوم ��ة اخلا�ص بطرح �سندات بقيمة
 5-3ملي ��ارات دوالر �إىل املواطن�ي�ن
بعملت ��ي الدين ��ار والدوالر خ�ل�ال العام
املقبل.
ويف اجتم ��اع نظمت ��ه رابط ��ة امل�صارف
اخلا�صة العراقية م ��ع وزير املالية علي
عالوي وامل�ص ��ارف العاملة يف العراق،
وح�ضرت ��ه (امل ��دى)� ،أكد ع�ل�اوي �سعي
ال ��وزارة "لط ��رح �سن ��دات بقيم ��ة 5-3
مليارات دوالر �إىل املواطنني بالعملتني
الدينار والدوالر".
و�أ�ض ��اف" :نتوق ��ع قي ��ام امل�ص ��ارف
ً
اي�ض ��ا ب�شراء تلك ال�سن ��دات الن القطاع
امل�ص ��ريف يعت�ب�ر م ��ن اه ��م القطاع ��ات
االقت�صادية يف الع ��راق ،وتعمل الدولة
على دعمه من اجل حتريك االقت�صاد".
ال خيار �سوى الم�صارف

ال�سن ��دات ،وذل ��ك لتجن ��ب �أي خ�سائ ��ر
يف �ش ��راء ال�سن ��دات من قب ��ل امل�صارف
واملواطنني".
و�أكد �أن "وزارة املالية من خالل الورقة
البي�ض ��اء �ستق ��وم ب�إ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ة
املالي ��ة ومراقب ��ة االقت�ص ��اد ،وتغي�ي�ره
ليواكب االقت�صاد العاملي" ،مو�ضحا �أن
"الق ��رارات ال�سيا�سية التي اتخذت يف
ال�سابق� ،أثرت على االقت�صاد العراقي".
وق ��ال امل�ست�شار امل ��ايل لرئي�س الوزراء
مظهر حممد �صالح ،يف حديث لـ(املدى)
�إن "احلكومة تعاين من عجز مايل ويف
الوقت نف�سه هناك كتلة نقدية ُتقدر بـ60
تريليون لدى االفراد".
وا�ض ��اف �أن "احلكومة فك ��رت بتحريك
ه ��ذه الكتل ��ة النقدي ��ة و�سح ��ب ه ��ذه
االموال ع�ب�ر ا�صدار �سن ��دات" ،م�شريًا
اىل �أن "ذل ��ك ا�سلوب متب ��ع يف كل دول
الع ��امل كون ��ه ق ��رار اختي ��اري بالن�سبة
للجمهور".

وتاب ��ع �أن "وزارة املالي ��ة ال ت ��رى �أي
بدي ��ل اال تقوية القطاع امل�صريف ودفعه و�أك ��د �صال ��ح "�ض ��رورة وج ��ود �س ��وق
�إىل االم ��ام من خالل �إزال ��ة العقبات من خا� ��ص لت ��داول تل ��ك ال�سن ��دات مث ��ل ما
يح�صل مع اال�سهم اخلا�صة بال�شركات"،
امامه".
و�أو�ض ��ح �أن "�سع ��ر �ص ��رف الدين ��ار م�شريًا اىل �أن "ع ��دم وجود هذا ال�سوق
ام ��ام الدوالر �سيك ��ون ثابتا عند ا�صدار �سيا�سهم بتعرث بيع هذه ال�سندات".
�سوق لتداول ال�سندات

ولف ��ت اىل �أن "احلكومة م ��ن املمكن ان ط ��رح ال�سندات املالية هو احد الو�سائل
ترتاج ��ع ع ��ن ط ��رح ال�سن ��دات يف حال ل�سحب االموال املكتنزة يف املنازل".
حت�س ��ن ا�سع ��ار النف ��ط العاملي ��ة ،لكنها
تعزيز الثقة
يجب ان تطرح يف كل وقت".
فيم ��ا ،يع ��زو اخلبري االقت�ص ��ادي �أحمد و�أ�ض ��اف �أن "عم ��ر ال�سن ��دات يجب �أن
البياتي �سبب ط ��رح احلكومة لل�سندات يك ��ون طوي�ًل�اً ويج ��ب عل ��ى احلكوم ��ة
اىل حماولته ��ا لإيج ��اد منف ��ذ �آخ ��ر �أي�ض ًا تعزي ��ز الثقة ب�سنداتها عرب فوائد
جمزي ��ة" ،م�ش�ي�رًا اىل �أن "اهم ما مييز
لالقرتا�ض.
وي�ضي ��ف يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) �أن طرح ال�سندات على املواطنني هو تقليل
"احلكومة همها الوحيد هو االقرتا�ض االقرتا�ض احلكومي من البنك املركزي
لت�أم�ي�ن رواتب املوظف�ي�ن ولي�س �سحب وامل�صارف".
وحتريك االموال املكتزة يف البيوت" .وتاب ��ع �أن "اجلزء االكرب م ��ن ال�سندات
و�أو�ض ��ح �أن "البن ��ك املرك ��زي ابل ��غ �سيذه ��ب ل�س ��د نفق ��ات ت�شغيل ��ة ابرزها
احلكوم ��ة ان ��ه ال ي�ستطي ��ع اقرا�ضه ��ا رواتب املوظف�ي�ن" ،مبي ًنا �أن "احلكومة
ً
حفاظ ��ا عل ��ى االحتياط ��ات م ��ن العمل ��ة اذا �أرادت ا�صالحً ��ا حقيقيًا عليها انفاق
املقدرة بـ 54مليار دوالر وهو احتياطي ال�سن ��دات يف م�شاري ��ع ا�ستثماري ��ة
جيد يف الفرتة الراهنة".
وم�شاريع بنى حتتية".
وب�ي�ن البيات ��ي �أن "االقرتا� ��ض ال�سابق و�ش ��دد ال�صوري على "�ض ��رورة تنويع
للحكوم ��ة مل يك ��ن من احتياط ��ي العملة م ��وارد الدول ��ة ع�ب�ر تقلي� ��ص روات ��ب
بل من اال�صدار النقدي اجلديد".
الدرج ��ات اخلا�ص ��ة ودون امل�سا� ��س
وا�ست ��درك �أن ��ه "حت ��ى و�إن تع ��ززت برواتب ذوي الدخل املحدود".
اي ��رادت الدولة املالية خالل العام املقبل ويعتق ��د معني ��ون �أن اله ��دف م ��ن خطة
�سيبق ��ى الع ��راق بحاج ��ة اىل تر�شي ��ق احلكوم ��ة بطرح ال�سن ��دات هي حماولة
موازنات ��ه العامة وتقلي�ص النفقات غري منها لإيجاد وجه �آخر لالقرتا�ض خا�صة
ال�ضرورية".
و�أنها تعاين من ازمة مالية خانقة جراء
ب ��دوره� ،أكد ع�ضو جمل� ��س ادارة البنك انخفا� ��ض ا�سعار النفط وتف�شي جائحة
املرك ��زي العراق ��ي ماجد ال�ص ��وري� ،أن كورونا.
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�سجل درجات متدنية للطلبة في امتحان الدوري  ..الكعود:

بعبارة أخرى

الأنيق "�شعبي مهلهل" ..ومدربه بال خبرة..
و 500دينار تنقذ النادي من �أزمته!

ليتهم مل ينطقوا!

 علي رياح

 ن�����ادي اجل��ام��ع��ة م�����ش��روع ل�لان�����ش��ق��اق وا���س��ت��غ��رب ت��ن�����ص��ي��ب ي��ون�����س رئ��ي�����س�� ًا ل��ه!
 ج��اه��ز للتن�سيق م��ع ال��م��غ��ارب��ة ل��ل��ق��اء دول����ي ب��ي��ن �أ����س���ود (ال���راف���دي���ن والأط��ل�����س)
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

ت�ض ��اف اىل �إمكانات ��ه املالي ��ة وعالقات ��ه
الوطي ��دة م ��ع رج ��االت الريا�ض ��ة يف
قط ��ر ،كل ذلك يُ�سه ��م يف بناء ملعب كبري
لن ��ادي اجلامع ��ة ،والتعاق ��د م ��ع �شركات
ا�ستثماري ��ة كب�ي�رة �سيع ��ود نفعه ��ا على
تطوي ��رالريا�ض ��ةالعراقي ��ة".

�أكد عبدال�سالم الكع ��ود ،الرئي�س الأ�سبق
لنادي الطلب ��ة الريا�ضي� ،أن ��ه مل ي َر فريق ًا
مهله�ل ً�ا يف حيات ��ه مثلم ��ا ي ��رى الطلب ��ة
اليوم كونه غري جاه ��ز و�أدا�ؤه غري مقنع
ومل تع ��د عرو�ض الأنيق تف ��رح اجلمهور
العراقي لي� ��ؤازره بحما�س ��ة مثلما يتغنى
بال�صق ��ور والنوار� ��س والقيث ��ارة ،مبين ًا
�أن الفري ��ق ي ��كاد يُن�سى برغ ��م �أن تاريخه
ه ّز الدوري ب�أ�سماء كبرية �أ�سندت مهمّات
املنتخبات الوطنية و�أ�سهمت يف تتويجها
ب�ألق ��اب عربية وقاري ��ة و�أوملبية و�أغالها
م�شارك ��ة �سبعة م ��ن العبي ��ه يف مونديال
املك�سيك عام.1986
وق ��ال الكعود يف حدي ��ث لـ(املدى) ":كان
الطلبة مِ عطاء يف جمي ��ع مراحله ،ورافد ًا
مُه ّم� � ًا ملنتخب ��ات الأ�شب ��ال والنا�شئ�ي�ن
وال�شباب والأوملب ��ي والوطني حيث �ض ّم
كل منتخب �أربعة العبني يف الأقل� ،إال �أنه
تخ ّلى ع ��ن دوره احلي ��وي لأ�سباب كثرية
يقف يف مقدّمتها العامل املادي الذي حا َل
دون قدرته على التعاقد مع العبني جيّدين
هذا املو�س ��م ،وظهر ك�أنه فري ��ق �شعبي مل
يت ��د ّرب �أ�سبوع� � ًا واحد ًا قب ��ل الدخول يف
املناف�س ��ة ،وكنت �أمت ّنى �أن يقدّم امل�ستوى
املطلوب �أ�س ��وة بفرق �أربي ��ل والديوانية
والقا�س ��م الت ��ي تن ��زف بع� ��ض النق ��اط
وتخ�س ��ر لكنها تق� �دّم �أروع عرو�ض الكرة
مهاري ًا وخططي ًا".

تو�أمة

و�أي ��وب �أودي�ش ��و وع�ل�اء كاظ ��م وحبيب
جعفر ويون�س حممود وغريهم من �أعالم
الطلبة يف تاريخه".
خوف خلف

فر�صة �أخرى

و�أ�ض ��اف �":أعت ��ز بوف ��اء �أحم ��د خل ��ف
وم�ساعده فريد جميد لك ��رة النادي ،ومن
دون �شك �أن جناح الفريق يُعد مك�سب ًا لهما،
لكن اخلي ��ارات املُتاح ��ة �أمامهما حمدودة
والدع ��م املادي �ضعي ��ف واملع�سكرات غري
متوف ��رة والتح�ضري غري ج ّي ��د ،ولو كنت
م�س�ؤو ًال ع ��ن النادي ملنح ��تُ خلف فر�صة
خم� ��س مباري ��ات �أخ ��رى فق ��ط لت�صحيح
و�ضع الفريق ،و�إال ال ميكن قبول ما قدّمه
الفري ��ق م ��ن م�ست ��وى يف ال�ش ��وط الأول
�أم ��ام زاخو حت ��ى �إين �ضربتُ ي ��دي على
ر�أ�سي حزن ًا عل ��ى ال�صورة املهزوزة التي
يتح�س ��ن الأداء يف ال�شوط
ظه ��ر بها ،ومل
ّ
الثاين �إال قلي�ل ً�ا� .صراحة �أتوقع �أن يحتل
املركز ما بني (� )10-7إذا مل تعالج الإدارة
حالت ��هِ الفن ّي ��ة املُرتبكة ،فكث�ي�ر من الفرق
�أف�ض ��ل منه برغم عدم حيازتها على قاعدة
جماهريية عري�ضة".
ميول وزراء التعليم

وت�س ��اءل الكع ��ود ":م ��ا مق ��دار املبال ��غ
خ�ص�صته ��ا وزارة التعلي ��م الع ��ايل
الت ��ي ّ
والبحث والعلم ��ي اىل �إدارة نادي الطلبة
الي ��وم؟ يف زم ��ن الوزي ��ر الأ�سب ��ق عب ��د
ذي ��اب العجيلي كانت هن ��اك رعاية خا�صة

عبدال�سالم الكعود
للنادي ،و�أبواب ال�صرف مفتوحة للفريق
تقدي ��ر ًا منه لأهمية دع ��م الفريق� ،أما بقية
ال ��وزراء الذي ��ن حمل ��وا حقيب ��ة التعلي ��م
العايل ربمّ ا مل تك ��ن لديهم ميو ًال ريا�ضية
�أو ميزانياته ��م �ضعيف ��ة ومل ي�سن ��دوه.
املفارق ��ة �أن هناك تف ��اوت يف امليزانيات،
ف� ��إدارة ن ��ادي ال�شرطة تتلق ��ى تخ�صي�ص ًا
ال يق ��ل عن خم�سة ملي ��ارات دينار ،وكذلك
الق ��وة اجلوي ��ة بح ��دود ملي ��اري دين ��ار،
بينم ��ا تمُ ن ��ح �إدارة ن ��ادي الطلب ��ة 600
مليون دينار"!
و�أو�ضح ":لو كنت �أ�شغل موقع ًا م�س�ؤو ًال
يف وزارة التعلي ��م لأنق ��ذتُ �أزم ��ة النادي
املادي ��ة بفت ��ح �صن ��دوق دع ��م ي�ض ��ع في ��ه
الطال ��ب اجلامع ��ي مبلغ� � ًا �شهري� � ًا ق ��دره
خ�ص� ��ص
 500دين ��ار طواعي ��ة ،ومن ��ه ُت ّ
ميزاني ��ة كب�ي�رة للنادي ت�سعف ��ه يف �إبرام
العق ��ود م ��ع �أف�ض ��ل الالعب�ي�ن ال�ستع ��ادة
زمن االنت�ص ��ارات والقامات الكبرية �أيام
ح�س�ي�ن �سعي ��د ويحي ��ى عل ��وان وجم ��ال
عل ��ي والراحل عل ��ي ح�سني وثائ ��ر �أحمد

وع ��ن تقييم ��ه لفري ��ق الطلب ��ة بانق�ض ��اء
خم�س جوالت من الدوري حتى الآن ،قال
":للأ�س ��ف ي�ستحق درجات متد ّنية نتيجة
للأخط ��اء الفني ��ة الكثرية ،فق ��د فاز بهدف
يتي ��م على نفط الب�صرة بال م�ستوى برغم
�أن الأخ�ي�ر لعب  80دقيقة بع�شرة العبني،
وه� � ّزم ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة ( )0-3ثم
خ�س ��ر مع ال ��زوراء بهدف�ي�ن نظيفني وبدا
امل ��درب �أحم ��د خل ��ف خائف ًا م ��ن املواجهة
وك�شف ��ت املب ��اراة �أن مهم ��ة الطلب ��ة �أكرب
م ��ن ق ��درات �أحمد خلف ال ��ذي يحتاج اىل
اخل�ب�رة والإجن ��از ،و�إال هل م ��ن املعقول
�أن يلع ��ب بت�شكي ��ل �ضعي ��ف ومل يخ� ��ض
املناف�س ��ة بقيمة الطلبة؟ هن ��اك ِف َرق تلعب
ب�أ�سمائه ��ا احرتام� � ًا لتاريخها حت ��ى و�إن
خ�س ��رت املباريات ،ث ��م تفوق عل ��ى �أمانة
بغ ��داد به ��دف واح ��د� ،أي غل ��ب طابع املد
واجل ��زر عل ��ى عرو� ��ض العب ��ي الطلب ��ة.
وباملنا�سبة �أحيي فري ��ق �أمانة بغداد على
امل�ست ��وى الباهر ال ��ذي قدّمه �أم ��ام القوة
اجلوي ��ة ال�سب ��ت املا�ض ��ي ورب ��ح اللق ��اء
بهدف م�ستح ��ق كاف�أ مثاب ��رة ع�صام حمد
والعبيه".
تجان�س الإدارة

ولفت الكعود اىل �أنه ":واحدة من �أ�سباب
تقهق ��ر �إدارة نادي الطلب ��ة هو االختالف
يف ال ��ر�أي ب�ي�ن �أع�ضائه ��ا ،وبا�ستثن ��اء
ع�ل�اء كاظ ��م وحمم ��د الها�شم ��ي ال يوجد

نتائج الطلبة ال تلبي طموحات جماهريه
من يعمل بت�أثري وا�ضح مل�صلحة النادي،
و�صراحة كنت معار�ض ًا لتوقيت ا�ستقالة
الها�شمي غ�ي�ر املنا�س ��ب ،وللتذكري ب�أهم
عام ��ل لتحقي ��ق جن ��اح �أي جمموع ��ة هو
�ض ��رورة جتان�س فيم ��ا بينه ��م ،والدليل
كان ��ت الإدارة يف زمني ()2005-2003
ت�ضم عبدال�س�ل�ام الكعود رئي�س� � ًا للنادي
د.ح�س ��ن ناج ��ي الأم�ي�ن امل ��ايل ،ود.ثريا
جن ��م ،ود.خال ��د جن ��م ،والكاب�ت�ن �أحم ��د
�صبح ��ي وفال ��ح مني ��ف ،جمموع ��ة م ��ن
الأ�سات ��ذة �أ�صح ��اب ال�شه ��ادات العلي ��ا،
�أثروا كثري ًا يف قراراتهم الإيجابية".
نادي الجامعة

وعن مدى عالق ��ة ت�أ�سي�س نادي اجلامعة
ب�إحي ��اء ما�ض ��ي الطلبة ،ب�ّي نّ " �إذا كانت
فك ��رة ت�أ�سي� ��س ن ��ادي اجلامع ��ة تع ��ود
ليون� ��س ،فهذا يعن ��ي ان�شقاق ��ه عن نادي
الطلب ��ة ،هك ��ذا �أفه ��م دواع ��ي امل�ض ��ي
بامل�شروع ،وميكن الت�أكيد �أنه ي�ستند اىل
مبد�أ االنف�صال عن النادي (الأم) كتاريخ
عريق ،ف�إن جاء امل�شروع باخلري فمرحب ًا
ب ��ه وبخالف ��ه ه ��ي اخل�س ��ارة بعينها وال
�أمتناها ليون�س ومن معه يف الإدارة".
وتاب ��ع �":إن الهيئ ��ة الإداري ��ة لن ��ادي
اجلامعة ،ومعظمها من �أ�ساتذة اجلامعة،
ّ
ر�شح ��تْ يون� ��س حمم ��ود ليك ��ون رئي�س ًا
للن ��ادي ،وا�ستغ ��رب حق ًا كي ��ف لأ�ساتذة
ن�صب ��وا يون� ��س رئي�س� � ًا للن ��ادي؟
كب ��ار ّ
�أال يوج ��د بينه ��م م ��ن ي�ستطي ��ع قيادت ��ه
م�ستفي ��د ًا م ��ن خربته وعلميت ��ه ودرايته
ب�ش� ��ؤون الإدارة مب�س�ؤولي ��ة كب�ي�رة؟
كن ��ت �أمتنى �أن يت ��د ّرج يون�س يف العمل
الإداري ليكت�س ��ب اخل�ب�رة والدراية كي

وبخ�صو� ��ص مدى جناع ��ة تو�أمة الطلبة
مع اجلامعة� ،أجاب ":ا�ستبعد ذلك للبون
ال�شا�س ��ع ب�ي�ن فكرع�ل�اء كاظ ��م ويون� ��س
حمم ��ود ،يون�س يحمل اف ��كار ًا تطويرية
مل�ستقب ��ل الك ��رة ،بينم ��ا ع�ل�اء ينظر اىل
امل�صلح ��ة الآنية للن ��ادي لتم�شي ��ة احلال
وحمكوم بظ ��روف �صعبة كونه دافع عن
النادي العب� � ًا ل�سنني طويل ��ة و�إداري ًا يف
�أ�صع ��ب فرتة ما بعد ع ��ام  2003وو�ضع
د ّمه على ك ّفيه ،وي ��رى �أنه الأحق بالبقاء
رئي�س� � ًا ،بينم ��ا يون� ��س مل يلع ��ب للطلبة
كث�ي�ر ًا ،وينظ ��ر للمو�ض ��وع م ��ن زاوي ��ة
�أخ ��رى والكل �أ ّن َب ��ه لع ��دم ا�ستمراره يف
حماولة �إقن ��اع عالء بالتخ ّلي عن من�صبه
مقاب ��ل دف ��ع دي ��ون الإدارة املرتاكم ��ة
البالغة  400مليون دين ��ار ،واحلق يُقال
كان ت�ص� � ّرف عالء حكيم� � ًا و�أوقف مهزلة
عرو�ض بيع و�ش ��راء النادي عرب و�سائل
الإع�ل�ام والت ��ي �أ�ض� � ّرتْ ب�سمع ��ة الطلبة
وكادت تغ ��رق عالق ��ات �أبن ��اء النادي يف
بحر من امل�شاكل! هنا اختار يون�س �أقرب
مرك ��بينقل ��هاىل�ضف ��ة�أخ ��رى".
العالقات مع المغرب

و�أختت ��م عبدال�س�ل�ام الكع ��ود حديث ��ه
":بعي ��د ًا عن �شجون الطلب ��ة ،وقريب ًا من
واقعي هن ��ا يف املغرب� ،أمتن ��ى �أن تعود
العالق ��ات الريا�ضية بني العراق واملغرب
اىل �ساب ��ق عهده ��ا ب�أن�شط ��ة م�شرتك ��ة
ت�ضيّفه ��ا عا�صمت ��ي الدولت�ي�ن ،فال ُعم ��ق
التاريخ ��ي بيننا �أكرب و�أق ��وى ،وال�شعب
املغربي محُ � ّ�ب للعراق ويعت ��ز باملواقف
العربي ��ة الأ�صيل ��ة املتبادل ��ة خا�ص ��ة
يف املج ��ال الريا�ض ��ي ب�ي�ن االحت ��ادات
والنج ��وم الكب ��ار ،و�شخ�صي� � ًا م�ستع ��د
للتن�سيق ب�إقامة مب ��اراة دولية ودية بني
�أ�س ��ود (الرافدين والأطل� ��س) ال �سيما �أن
ف ��وزي لقج ��ع ،رئي� ��س االحت ��اد املغربي
لك ��رة الق ��دم� ،شخ�صي ��ة مم ّي ��زة وجدي ��ر
بالثق ��ة لرت�سيخ �أطر التع ��اون مع الهيئة
التطبيعية الحتاد الكرة العراقي برئا�سة
�إي ��اد بنيان ،وتنتظ ��ر لقجع مه ّم ��ة قارية
ودولية تتم ّثل برت�شيحه لع�ضوية املكتب
التنفي ��ذي (الفيف ��ا) يف م�ؤمت ��ر اجلمعية
العمومية لالحتاد الأفريقي املزمع �إقامته
يوم � 12آذار  2021مبدينة الرباط ،ومن
الأهمي ��ة مبكان �إدامة التوا�صل معه ومع
احت ��اده الناج ��ح ب ��كل مقايي� ��س العم ��ل
الإداري املحرتف".

كان ال�ص ��ديق املعلق ال�ش ��هري علي �س ��عيد الكعبي يروي يل  ،يف
منا�سبات متعددة ،الكثري عن تعلقه بكرة القدم وعن ع�شقه املبكر
للتعلي ��ق عل ��ى �أحداثها  .حني كان الكالت�ش ��يو يف �إيطاليا يتوهّ ج
بتوافد جنوم الكرة العاملي ��ة مطلع العقد الثمانيني  ،بد�أ ارتباط
الكعبي ب�أجواء هذه امل�س ��ابقة بالذات وكان حبه لل�سيدة العجوز
(اليويف) ينمو ب�س ��رعة �ش ��ديدة  ،لكن هذا مل يكن يعنيني كثري ًا
و�أنا املع ��روف مبيلي �إىل (املي�ل�ان)  ..ما ا�س ��توقفني و�أعجبني
عل ��ى نحو كبري �أن الكعبي �أي ��ام ال�صبا تلك وحني كان ي�ضع قدم ًا
يف نادي العني العب ًا نا�شئ ًا  ،كان يحر�ص على �شراء جمالت كرة
القدم الإيطالية ب�شكل منتظم  ،والأ�صح �أنه كان يو�صي �أ�صدقائه
بجم ��ع كل هذه الإ�ص ��دارات وجلبها �إليه تلبية لولع ��ه ال�شديد ..
وكان الب ��د من �س� ��ؤال الكعبي عمّا ميك ��ن �أن يرجوه من جمع كل
هذا ال ��ركام من املجالت وال�صحف وهو ال يتق ��ن اللغة الإيطالية
 ،بل �إنه يتقنها كما كان املتنبي �ضليع ًا يف �صناعة ال�صواريخ!
هك ��ذا كنت �أقول له  ،وكان رده جاه ��ز ًا هو الآخر �( ..أبو في�صل)
ومن فرط حب ��ه ملجريات الكالت�شيو يوم كان نقطة اهتمام و�سفر
و�أم ��ل النج ��وم العاملي�ي�ن  ،كان ي�ستع�ي�ن ب�صديق ل ��ه يجيد اللغة
الإيطالية بطالقة  ،وكان كثري الرتدّد عليه كي يرتجم له كثري ًا من
املق ��االت والتعليق ��ات وهو ما يلبي �شغ ��ف ال�صبي ال�صغري الذي
كان ي�ستب ّد به حب الأندية هناك و�أهمها يوفنتو�س!
ا�ستع ��دتُ قب ��ل �أي ��ام هذه الأف ��كار الت ��ي كان علي �سعي ��د الكعبي
يتح ��دث به ��ا �إيل بتدف ��ق  ،و�أنا �أتابع لق ��اء رائع ًا مع ��ه ك�شف فيه
كث�ي�ر ًا من اخلفاي ��ا واخلبايا  ،وقد �أعجبن ��ي الكعبي حني حتدث
ع ��ن البداي ��ات يف التعليق  ..كان العب ��ا يف فريق نادي العني  ،مل
يك ��ن جنما يف الفري ��ق  ،وكان كثري ًا ما يجل�س عل ��ى دكة البدالء
وه ��و يف مطل ��ع امل�ش ��وار مع الفري ��ق  ،لك ��ن زمالءه عل ��ى الدكة
ومعه ��م الربازيلي زمياريو مدرب الفري ��ق يالحظون �أن الكعبي
كان خ�ل�ال املباري ��ات يتح ��دث م ��ع نف�س ��ه ب�ص ��وت م�سم ��وع لهم
جميع� � ًا  ..كان زمياريو (�أ�صبح فيما بعد م ��درب منتخبنا الثاين
يف خليج ��ي  )1986يت�ص ��ور �أن العبه النا�شئ يب ��دي التذمر �أو
ال�شك ��وى لأن ��ه جلي�س دكة الب ��دالء  ،فيما كان زم�ل�ا�ؤه الالعبون
يدرك ��ون �أن الكعب ��ي يعلق على املباراة وي�ص ��ف ما يجري �أمامه
 ،وكان ينفع ��ل حني يحتدم املوقف  ..ومل يكن املدرب يجد خيار ًا
الزج ب ��ه يف املباراة ك ��ي يتخل�ص من (تذم ��ره) ..هكذا كان
غ�ي�ر ّ
املدرب يت�صور واهما!
معان وظالل و�إيحاءات كث�ي�رة  ،فالكعبي – كما
هذه حكاي ��ة لها ٍ
ً
ه ��و �ش� ��أن كب ��ار املعلق�ي�ن يف كل م ��كان – كان مدفوع� �ا بالهواية
والرغبة واملوهبة  ،ومل يدخل هذا امليدان بكارت تو�صية  ،ولهذا
ت ��رك ميدان اللع ��ب مبكر ًا وهو يقول يف دخيل ��ة نف�سه (لن �أحقق
ذات ��ي يف اللع ��ب  ،فليكن التعلي ��ق ميداين ال ��ذي �س�أمنحه وقتي
واهتمامي وتطلعاتي للم�ستقبل)!
وهك ��ذا جنح الكعبي معل ّـق� � ًا ومل ينجح يف جتربة اللعب البرتاء
 ..اخت ��ار �أن يك ��ون م�ستن ��د ًا �إىل الكثري من العوام ��ل واملقومات
الت ��ي جتعل منه معلق� � ًا ناجح ًا يف بالده  ،ث ��م لي�صبح واحد ًا من
�أبرز املعلقني اخلليجيني والعرب  ،وخ�صو�ص ًا حني يتعلق الأمر
مبعرفته بكل �أغوار الدوري الإيطايل العتيد!
جترب ��ة الكعبي ومن على �شاكلته حتيلن ��ا �إىل الكثري من النماذج
التعليقي ��ة التي ن�سمعه ��ا ونفتقد فيها (ال�شخ�صي ��ة)  ،ونرى بد ًال
م ��ن ذل ��ك تقليد ًا جارف ًا مي�س ��خ اال�ستقاللي ��ة يف ال�صوت ونرباته
وحتوالت ��ه خالل املباراة � ..أم ��ا امل�شكلة الكبرية التي يورط فيها
بع�ض مبتدئي التعليق �أنف�سهم فهي �أنهم ي�ص ّرون على اال�ستعانة
باللغ ��ة العربي ��ة الف�صحى  ،فر�أينا م ��ا يجب �أن يُرف ��ع من�صوب ًا ،
واملفعول به مرفوع ًا  ،فيما تنعدم لديهم قيمة حروف اجلر!
ر�أيي �أن يتخلى مثل ه�ؤالء عن توريط �أنف�سهم  ،فهم ال ي�صلحون
للأمر  ..وبد ًال من ذلك امتنى �أن مييلوا �إىل (اللغة) التي ن�سميها
الثالث ��ة وهي و�سيطة ب�ي�ن اللهج ��ة العامية واللغ ��ة الف�صحى ..
ه ��ذا �أج ��دى و�أنف ��ع ويبعدهم عن الت ��ورط يف النح ��و وال�صرف
والقواعد وهم لي�سوا �أه ًال لها!
معان وظالل و�إيحاءات
هذه حكاية لها
ٍ
كثيرة  ،فالكعبي – كما هو �ش�أن كبار
المعلقين في كل مكان – كان مدفوع ًا
بالهواية والرغبة والموهبة  ،ولم يدخل
هذا الميدان بكارت تو�صية  ،ولهذا ترك
ميدان اللعب مبكراً وهو يقول في دخيلة
نف�سه (لن �أحقق ذاتي في اللعب ،

رحلة �صعبة لريال مدريد �إىل دونت�سك الأوكرانية

كابا�سيلي �أمل الديوانية لقهر النفط على ملعب را�ضي

 بغداد  /املدى

 بغداد  /حيدر مدلول

تنتظ ��ر فريق ريال مدري ��د الإ�سباين
مه ّم ��ة �صعب ��ة �أم ��ام م�ضيف ��ه فري ��ق
�شاخت ��ار دوينت�س ��ك الأوك ��راين يف
ال�ساعة احلادي ��ة ع�شرة م�ساء اليوم
الثالث ��اء بتوقيت بغ ��داد على ملعب
دونبا� ��س ارين ��ا مبدين ��ة دونت�س ��ك
�ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة اخلام�سة
م ��ن دور 32حل�س ��اب املجموع ��ة
الثانية التي ت�ضم اىل جنبهما فريقي
بورو�سي ��ا مون�شنغالدب ��اخ الأملاين
وان�ت�ر مي�ل�ان الإيط ��ايل يف دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم . 2021
ويت�ص� �دّر فري ��ق بورو�سي ��ا
مون�شنغالدب ��اخ ترتي ��ب املجموع ��ة
الثاني ��ة بر�صي ��د  8نق ��اط يف خت ��ام
اجلول ��ة الرابع ��ة م ��ن ال ��دور الأول
ل ��دوري �أبط ��ال �أوروبا لك ��رة القدم
م ��ن �أرب ��ع مباري ��ات لعبه ��ا يليه يف
املرك ��ز الث ��اين فري ��ق ري ��ال مدريد
بر�صيد  7نقاط وجاء فريق �شاختار
دونيت�س ��ك يف املركز الثالث بر�صيد
 4نق ��اط وح ��ل فري ��ق ان�ت�ر مي�ل�ان
يف املرك ��ز الرابع والأخ�ي�ر بر�صيد
نقطتني فقط .

يلتق ��ي فري ��ق النفط راب ��ع الرتتي ��ب بر�صيد
 8نق ��اط عل ��ى ملع ��ب ال�ساح ��ر �أحم ��د را�ضي
بن ��ادي الك ��رخ الرتبوي الريا�ض ��ي مع �ضيفه
فري ��ق الديوانية العا�شر بر�صي ��د  7نقاط يف
ال�ساعة الثانية ظهر اليوم الثالثاء يف افتتاح
مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة من مرحلة الذهاب
يف دوري الكرة املمتاز باملو�سم احلايل الذي
ي�ش ��ارك في ��ه  20فريق� � ًا م ��ن العا�صم ��ة بغداد
واملحافظات .
وت�أم ��ل �إدارة ن ��ادي الديواني ��ة الريا�ضي من
امل ��درب ق�صي من�ي�ر والعبيه �إح ��داث مفاج�أة
جدي ��دة ب�إ�سقاط ��ه فري ��ق النفط ال ��ذي يتوىل
قيادت ��ه املدي ��ر الفن ��ي اخلب�ي�ر يحي ��ى علوان
لك ��ي يثبت لل�ش ��ارع الريا�ضي ب�أن ��ه احل�صان
الأ�س ��ود يف املو�س ��م احلايل ودخول ��ه املثلث
الذهب ��ي يف ّ
ظل اجلاهزي ��ة الكاملة للمحرتف
البلجيكي نات ��ان كابا�سيلي ال ��ذي �سيخو�ض
مباراته الثانية حيث �سيك ��ون املهاجم الأبرز
من بني زمالئ ��ه الذين �ستتوجّ ��ه اليه الأنظار
من املتابع�ي�ن بحكم انفتاح �شهيت ��ه التهديفية
يف ط ��رق مرم ��ى فريق النف ��ط بع ��د �أن �أحرز
هدف ��ه الأول يف �شباك حار� ��س ال�شرطة �أحمد
با�س ��ل يف الدقيق ��ة الرابع ��ة والأربع�ي�ن م ��ن
املباراة التي �شه ��دت اخل�سارة الأوىل حلامل

الريال يخ�شى ال�سقوط يف كمني �شاختار
وب ��ات فري ��ق ري ��ال مدري ��د ب�أم� � ِّ�س
احلاج ��ة اىل الظف ��ر بف ��وز ثم�ي�ن
وه ��و اخلي ��ار الوحي ��د لالعبي ��ه من
�أج ��ل �إحي ��اء �آمال ��ه يف املناف�س ��ة
بق ��وة عل ��ى خط ��ف �إح ��دى بطاقتي
الت�أه ��ل اىل ال ��دور ثم ��ن النهائ ��ي
م ��ن الن�سخ ��ة احلالية م ��ن البطولة
الأوروبي ��ة التي �سيت ��م ح�سمها يف
اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة والأخ�ي�رة م ��ن
ال ��دور الأول للمجموع ��ة الثاني ��ة
عندم ��ا ي�ض ّي ��ف على ملع ��ب (الفريد
ودي �ستيفان ��و) بالعا�صم ��ة مدري ��د
يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة م�ساء
ي ��وم التا�سع من �شه ��ر كانون الأول
اجل ��اري �ضيف ��ه الأمل ��اين بورو�سيا
مون�شنغالدب ��اخ يف ق ّم ��ة تقليدي ��ة

الت ��ي �سيتح� �دّد عل ��ى �ضوئه ��ا يف
النهاي ��ة �صاحب ��ي املركزي ��ن الأول
والثاين يف الرتتيب .
و�أخت ��ار الفرن�سي زين الدين زيدان
القائمة النهائي ��ة لفريق ريال مدريد
الت ��ي تتك� �وّن م ��ن  21العب� � ًا ملباراة
�شاخت ��ار دوني�ستي ��ك املك ّون ��ة م ��ن
كورت ��وا ولونني و�ألت ��وب حلرا�سة
املرمى وف ��اران وميليت ��او ونات�شو
ومار�سيل ��و ومين ��دي وت�شو�س ��ت
خل ��ط الدفاع وكرو� ��س ومودريت�ش
وكا�سيم�ي�رو واي�سك ��و و�أريبا� ��س
و�أوديج ��ارد خل ��ط الو�س ��ط وكرمي
ب ��ن زمي ��ة و�أ�سين�سي ��و وفا�سكي ��ز
وفيني�سيو�س وماريانو ورودريغو
خلط الهجوم .

الديوانية يتطلع اىل فوز جديد يف مباراة النفط
اللق ��ب يف م�ستهل جتربته يف الدوري املمتاز
العراق ��ي برغم �أنه �سيت ��م فر�ض رقابة ل�صيقة
عليه من قبل مدافعي الفريق اخل�صم وخا�صة
القائ ��د �أحم ��د عبد املجي ��د وزميل ��ه �أحمد عبد
الر�ضا �صاحب اخلربة يف املالعب العراقية .

يف املقاب ��ل ي�سع ��ى فري ��ق النفط لك ��رة القدم
اىل حتقي ��ق فوزه الثالث م ��ن �أجل نيل املركز
الث ��اين ب�ص ��ورة م�ؤقت ��ة م ��ن فري ��ق الق ��وة
اجلوي ��ة ال ��ذي �سي�ش� � ّد الرح ��ال اىل حمافظة
ده ��وك يف �إقليم كرد�ستان للق ��اء فريق زاخو

عل ��ى ملعبه يف ال�ساع ��ة الثانية ظه ��ر بعد غد
اخلمي� ��س وانتظار �سقوط ��ه للمرة الثانية يف
غ�ض ��ون جولت�ي�ن فقط حي ��ث �سيدخ ��ل الأول
ب ��روح معنوي ��ة عالية و�إ�صرار كب�ي�ر من قبل
جنوم ��ه يف اخلط الأمامي املك ��وّ ن من حممد
داود يا�س�ي�ن و�أحم ��د �سرتي ��ب وولي ��د ك ��رمي
الذي ��ن �سجلوا �أربعة �أهداف من جمموع �ستة
لغاي ��ة اجلولة اخلام�س ��ة من مرحل ��ة الذهاب
يف �ض ��رورة رف ��ع الغل ��ة التهديفي ��ة وخا�صة
الأول الذي يرنو الع ��ودة من جديد للمناف�سة
بقوة على لق ��ب عمدة الهداف�ي�ن التي �ستكون
البواب ��ة نح ��و القائم ��ة النهائي ��ة للمنتخ ��ب
الوطني لك ��رة القدم الت ��ي �سيختارها املدرب
ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و كاتانيت�ش للم�شاركة
يف البطول ��ة الرباعي ��ة الدولي ��ة الودي ��ة التي
حتت�ضنها مدينة دبي الإماراتية خالل الفرتة
م ��ن التا�س ��ع ولغاي ��ة الث ��اين ع�شر م ��ن �شهر
كان ��ون الث ��اين  2021اىل جانب ��ه منتخب ��ات
اي�سلن ��دا والكونغ ��و والإم ��ارات البلد املنظم
يف �إط ��ار التح�ض�ي�رات الأخ�ي�رة للج ��والت
الثالث القادمة للت�صفيات امل�شرتكة الآ�سيوية
لنهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم  2022بقطر
وك�أ� ��س �آ�سيا لكرة الق ��دم  2023بال�صني �أمام
منتخب ��ات هون ��غ كون ��غ وكمبودي ��ا و�إي ��ران
الت ��ي �ستجري ي ��وم � 30آذار و 2و 8حزيران
املقبلني .
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مارغريت �آتوود تعود �إىل ال�شعر فـي "عزيزتي"
كتاب��ة  /كي��ت كيالواي
ترجمة � /أحمد فا�ضل
مارغريت �آتوود يف كتابها ال�شعري اجلديد
"عزي ��زي " بع ��د انقطاع ع�شر �سنوات عن
كتاب ��ة ال�شعر  ،تبلغ �آت ��وود الآن من العمر
 81عام� � ًا  ،وه ��ي ُت ّ
�سخ ��ر جترب ��ة العمر من
خ�ل�ال كتابته ��ا لل�شعر �إ�ضاف ��ة للرواية  ،ال
�ش ��يء ميك ��ن �أن يفقد توازنها  ،ه ��ذا الإتقان
 ،حت ��ى يف �أكرث �صوره ��ا التجريدية  ،ومع
�أن ج ��زء ًا كب�ي�ر ًا م ��ن ا�شتغاالته ��ا كان ��ت قد
خ�ص�صت ��ه للرواية  ،لكنها �شاعرة بالفطرة ،
وعلى الرغم من �أن املجموعة مليئة باملتعة ،
ف�إن قراءة �أعمالها جتعل املرء يفكر يف املدى

البورتريت الأخري
لنيل�سون مانديال

الذي ال يتعلق فيه ال�شعر باحلقيقة فح�سب ،
بل يتعلق ب�أهمية �أن يكون ال�شعر يف بع�ض
الأحي ��ان خمدوع� � ًا برحمة وهو ما �أطلق
عليه ال�شاعر الأمريكي
روبرت لويل " عقل خداع الذات " .
و�آت ��وود  ،احلائ ��زة عل ��ى جائ ��زة بوك ��ر
املرموق ��ة مرت�ي�ن  ،م�ستع ��دة ل�س ��رد الكتاب
امل�سم ��وع ملجموعته ��ا ال�شعري ��ة القادم ��ة
واملتوق ��ع �صدوره ��ا جنب� � ًا �إىل جن ��ب م ��ع
الن�سخ ��ة املطبوع ��ة يف  10ت�شرين الثاين
 2020م�ؤلف ��ة م ��ن � 144صفح ��ة  ،يقال �إن
جمموع ��ة "عزي ��زي" ه ��ي �أول جمموع ��ة
�شعري ��ة لآت ��وود من ��ذ عق ��د م ��ن ال�سن�ي�ن ،
يف ه ��ذه الق�صائ ��د  ،تكت ��ب ع ��ن موا�ضي ��ع
خمتلف ��ة مب ��ا يف ذل ��ك احل ��ب واخل�س ��ارة
والوقـ ��ت وحت ��ى الزومبي ،ومن ب�ي�ن �أمور

�أخ ��رى تتج�س ��د فيه ��ا نربته ��ا ال�شخ�صي ��ة
واال�ستبطاني ��ة  ،لق ��د فوجئتُ ب� ��أن كتابها
خم�ص�ص ل�شريكها جرامي جيب�سون  ،الذي
تويف ع ��ام  2019بعد �ص ��راع مع اخلرف ،
يف نهاية حياته  ،كان مثل الكلمة املتال�شية :
" مثل تعليق قبعة
على خطاف مل يعد موجود ًا " .
يف جمموعته ��ا ال�شعري ��ة كذل ��ك تتن ��اول
موا�ضي ��ع عاملي ��ة ت�ؤك ��د وب�ش ��كل كئي ��ب �أن
الب�شرية يف طريقها للحريق :
" �إنها تنتهي بالنريان
لأن هذا ما نريده "...
وه ��ي ال تتوانى عن خط ��اب �آخر قا�س حول
�أزمة املناخ :
�أيه ��ا الأطف ��ال  ،ه ��ل تك�ب�رون يف ع ��امل ب�ل�ا
طيور؟

عن � /صحيفة الغارديان الربيطانية

حم�����اول�����ة ل���ك���ت���اب���ة ق�����ص��ة
�أحمد خلف

امل�صور العاملي �أدريان �سترين
بقلم :
ّ
ترجمة  :قحطان املعموري
ِ
جنوب �إفريقيا
�صور ا�ستثنائية عن
�إل ُت ِق ِطتْ هذه ال�صورة عام  ، 2011كجزء من
�سل�سلة ٍ
ِ
� ،إبتداء ًا من ديزموند توتو( كبري الأ�ساقفة) وانتها ًء بـ�أف دبليو دي كلريك ( �آخر رئي�س
املله ��م لهذا امل�شروع ال ��ذي � ْأ�سمّي َت ُه ( 21
�أبي� ��ض جلن ��وب �أفريقي ��ا) .لقد كانَ مانديال هو ِ
رم ًزا) لكنه مل يوافق على امل�شاركةِ فيهِ حتى بع َد تنفيذه .الزلت �أتذ ّكر اليوم الذي تل ّقيت
املنزل من جب � ِ�ل تيبل يف كيب
في ��هِ مكامل� � ًة هاتفية .كن ��تُ ِحينها �أقو ُد ال�سي ��ار َة عائد ًا �إىل ِ
ت ��اون  ،بع ��د �أن ا�صطحبت كالبي للجري .كان مانديال قد �شاه َد ُ�صو َر دي كلريك وتوتو
بي زوجت ُه ال�سابقة ويني مانديال  ،نياب ٍة
 ،حينها �أبدى رغبت َه
ِ
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يل املو�ضوع وك�أنه �أ�شبه ب�سرياليةٍ جميلةٍ .
ل�سنوات عديدةٍ  .بَد�أتُ
بتوثيق ما ق ْد يكون �سنواته الأخرية ،
مل يت� � َم ت�صوي ��ر مانديال و
ٍ
ِ
وب�شكل ال
حي ��ث َ�صوّ رت حيا َة افراد الأ�سرة ومنا�سب ��ات �أعياد ميالدهم  .كنتُ قريب ًا لهم
ٍ
يُ�ص� �د ّْق .بالن�سبةِ لل�صورةِ النهائية  ،التي كانتْ ِ�ضمنَ م�شروع (  21رمز ًا)  ،كنت �أعرف
إ�ستخدام
بال�ضبط الطريق َة التي �س�ألتقط فيها �صور ًة له .يف هذه الطريقة ُ ،كنتُ �أرغب ب�
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ج ��د ًا ،لكن مالمح ال�ضعف والهزال كانت وا�ضحة علي ��ه ،عندها قررت اال�ستعانة باملر�آة
لت�صويره.
كن ��ت متوتر ًا جد ًا .مل تك ��ن بالن�سبةِ يل �صورة مُع ّقدة  ،لكنّ الإعداد لها كانَ كثري التعقيد
 .كان ماندي�ل�ا يطل � ُ�ق النكاتَ ب َ
احلني والآخر مع الفري ��ق ومعي �شخ�صي ًا بحيث جع َل
ني
ِ
أطمئنان  .تلك كان ��ت هديت ُه .كانَ ب�إمكانهِ دائم ًا
جمي ��ع م ��نْ يف الغرفةِ ي�شع ُر بالراحةِ وال
ِ
ن�ش ��ر الإبت�سام ��ة على وجوهِ النا� ��س  ،و�أن يجعلك ت�شعر ب�أنك كن ��ت ال�شخ�ص املميّزيف
امل ��كان وب�ي�ن املدعوين  .كان جم ّرد رجل مُ�سن وب�سيط لكنه يف ذات الوقت جميل  ،لكنه
ري ،وثوري م ��ن الطراز الرفيع  ،وحائزعلى جائزة
يف الواق ��ع كان قائدا و �أب ًا
ل�شعب كب ٍ
ٍ
نوبل لل�سالم.
انته ��ى الأم ��ر بهذه ال�صورة �إىل �أن تكون �آخر م ��ا مت التقاطه ملانديال .لقد مت ن�شرها يف
�ست�ي�ن �ألف �صحيف ��ة يف �أنحاء الع ��امل  ،ومت م�شاركتها مع ما يقرب م ��ن مليار �شخ�ص،
كم ��ا ّ
حطمت الرقم القيا�سي لأكرث ال�صور مبيع ًا يف جنوب �إفريقيا وذهبت عوائدها اىل
الأعمال اخلريية � ،إ�ضافة اىل �أنها �ساهمت يف �شهرة م�شروع ( 21رمز ًا ) وت�ألقه عاملي ًا.
الزل ��تُ �أتذ ّك ��ر عندم ��ا �شاهدته مع حفي ��دهِ وهو ي�شاركه حفل ��ة عيد مي�ل�اده  .كانَ الطف ُل
ي�سحب الكعك َة من ِفم مانديال.
ال�صغ�ي َ�ر ذو اجل�سدد املمتلئ  ،يجل�س على ركبتيه وه ��و
ُ
يف ذل ��ك الوق ��ت ،كان مانديال يبلغ م ��ن العمر خم�سة وت�سعني عا ًم ��ا وحينها كانَ يرف�ض
مكامل ��ات هاتفي ��ة من توين بل�ي�ر و�شخ�صي ��ات �سيا�سي ��ة وحكومية �أخ ��رى من خمتلف
امل�ستويات  .لقد ر ّكز بالكامل على هذا الطفل ال�صغري البالغ من العمر �أربع �سنوات .
ال يوج ��د بل ��د �آخر يف الع ��امل ي�سمح لك النا�س في ��ه بدخولك �إىل وطنه ��م بالطريقة التي
ق ��ام به ��ا مانديال  .هل ميكنك ّ
تخيل حماولة القيام بذل ��ك يف الواليات املتحدة �أو اململكة
املتح ��دة ؟ لك ��ن مانديال كان رج ًال ذا �شخ�صية وواثق ًا من نف�سه .لقد قال يل  " :لقد وقفت
عل ��ى �أكت ��اف العمالقة "  ،م�ضيف ًا "مع ًا نكون �أف�ض ��ل "  .بالن�سبة يل و�أنا الذي ولدت يف
�أ�سرتالي ��ا ،ف�أن �أك�ث�ر الكلمات التي تعلم ّته ��ا بعد �إثني ع�شرعام ًا م ��ن العي�ش يف �أفريقيا
ه ��ي (اجلماعي ��ة )  ،لي�س لدين ��ا �شيء بدون ال ��روح اجلماعية يف املجتم ��ع  .ميكنك �أن
ت�ض� � َع اليوم على الإنرتنيت ما تريد م ��ن الها�شتاكات  ،لكن ذلك ال يخلق جمتمع ًا حقيقي ًا
ت�س ��ود ُه ال ��روح اجلماعية � .إن املجتم ��ع احلقيقي ي�أتي من العم � ِ�ل اجلماعي الذي يع ّزز
روح املواطن ��ة احلقيقي ��ة و يخلق قيّم التعاي� ��ش امل�شرتك  .مل َي ُكنْ ل ��دى مانديال ح�ساب ًا
عل ��ى الفي�سبوك وان�ستغ ��رام �أو غريها من و�سائل التوا�ص ��ل الإجتماعي كما هو احلال
لدى ر�ؤ�ساء العامل اليوم  ،لكنه �إ�ستطاع �أن يبني بلد ًا و�شعب ًا جديد ًا وخمتلف ًا .

هل �سيكون هناك �صرا�صري الليل ؟
هل �سيكون هناك زهور وجنوم ؟
ه ��ي ال ت�ستطيع مقاوم ��ة النكتة  ،فق�صائدها
اخلفيف ��ة ه ��ي الأكرث جناح� � ًا  ،ت ��كاد ت�سمع
�صوته ��ا الناطق  ،ترى ومي�ض عينها  ،تدور
�أحداث �إحدى �سردياتها ال�شعرية حول قطة
عج ��وز تعاين م ��ن اخل ��رف  ،و�أخرى عن
ج ��وازات ال�سف ��ر القدمي ��ة الت ��ي نحفظها
ل�سب ��ب غري مفهوم  ،يف مكان �آخر نقلت عن
ريلكه :
" ال�شع ��ر ه ��و املا�ضي ال ��ذي ينفجر يف
قلوبن ��ا "  ،يب ��دو �أنها تتمنى ل ��و �أنها ميكن
�أن ترتف ��ع ف ��وق الذاكرة لتكت ��ب �أحوالها
وما يجول يف عقلها .

يجد عبد الحق م�ؤلف الق�ص�ص
والحكايات  ،كل �شيء من حوله
غير جدير بالر�صد والكتابة كل
�شيء حي  ،لقد اعتاد �أن ينه�ض في
ال�صباح الباكر ليعمل بجد وبدون
توان � ،إنه في االربعين من عمره
ولديه عزم �شديد لكي يبرز على
�أقرانه  ،ولكن كثيراً ما فاج�أته
الحياة بعوامل قاهرة  ،لذا يبدو
ً
ممال وال يمكن �أن
له العالم �سكوني ًا
يتجان�س معه  ،لم يكن يفعل �شيئ ًا
في عزلته المرهقة هذه  ،عزلة
من نوع خا�ص كما ي�سميها فقد ظل
وحيداً باختياره ،

ق ��رر �أن يعي� ��ش حياته مثلما يري ��د  ،مل يكن �شخ�صية
ثقيلة الظ ��ل بني رفاقه �إمنا كان لهم همومهم اخلا�صة
 ،الت ��ي ال يفهمها �أو ال يعرف كيف يت�ألف معها  ،دارت
عيناه يف �أرجاء ال�ص ��الة  ،التي جعل منها م�ستقر ًا له
ولكتبه وجهاز احلا�س ��وب حديث ال�ص ��نع  ،امل�شرتى
م ��ن �أف�ض ��ل حم�ل�ات البيع احلديث ��ة  ،ع ��اوده �صوت
املو�سيقى اخلفي ��ة هادئ ًا وخافت ًا متملم�ل ً�ا ك�أنه ي�أتيه
من ف�ض ��اء م�سحور ،هو �صوت ظ ��ل ي�صغي �إليه بني
ح�ي�ن و�آخر ومنذ �أيام قالئل  ،رغم �أنه مل ي�شغل ذهنه
بال�ص ��وت �إال �أن ��ه تيق ��ن من الزي ��ارة املفاج� ��أة ت�أتيه
ب�ي�ن ح�ي�ن و�آخ ��ر  ،نظ ��ر اىل كد� ��س �أوراق ��ه نا�صعة
البيا� ��ض  ،امتدت يده تقلب عدد ًا م ��ن الكتب واغراه
كت ��اب الأ�ساط�ي�ر وكتاب �آخ ��ر عن احل ��ب وثالث عن
الل�صو� ��ص  ،ت�أم ��ل الكت ��ب الثالث ��ة  ،انزله ��ا من رف
املكتبة  ،ت�صفحها الواحد �إثر الآخر ت�أمل كتاب احلب
لبع� ��ض الوقت ثم اجته اىل الكتاب الآخر  ،هل ت�صلح
ه ��ذه العناوين �أن ت�ش ّكل له ق�ص ��ة يريد �أن يكتب فيها
كل ماه ��و خ ��ارج �سي ��اق تفك�ي�ره او رغبات ��ه ويبه ��ر
ق ��راءه لكي يتيقن م ��ن حيازته للفن ال ��ذي قيل له �إنه
�أ�صعب الفن ��ون  ،ق�صة حب ي�صل يف بع�ض جوانبها
ح ��د الأ�ساطري  ،ما حتمله من غراميات ال تتفق وعقل
الإن�سان يف زماننا ه ��ذا  ،زمن يتحزم فيه الل�صو�ص
ل�سرق ��ة كل �شيء ثمني وباه ��ر  ،كان هذا همّه الوحيد
وال ��ذي �أق�ض م�ضجعه تلك الليل ��ة  ،التي ر�سم خاللها
خطت ��ه احلا�سم ��ة لكتابة ق�صت ��ه  ،الأ�ص ��وات ال تكف
تالحق ��ه دون �إره ��اق له �أو �أذى مبا�ش ��ر  ،واحلق كان
ال�صوت يغريه على الإ�صغاء �أكرث .
فكر :ـــــ ينبغي �أن تكون ق�صة ال مثيل لها من جوانب
عديدة .
م ��رة �أخرى قلب الكتب التي �أخذها بني يديه بحر�ص
وعناي ��ة  ،كتاب الأ�ساطري  ،حاملا فتح الكتاب واجهته
�ص ��ورة ملكة �سومري ��ة وعلى ر�أ�سها ت ��اج من الذهب
اخلال� ��ص  ،مر�ص ��ع بالكثري م ��ن الأحج ��ار الكرمية ،
تاج امللوك الغابرين �أين �أ�صبحوا اليوم ؟ بدا وجهها
ن�ض ��ر ًا كتفاح ��ة نا�ضجة  ،كي ��ف له �أن يقظ ��م التفاحة
وعيناه ��ا ( عينا امللك ��ة ) جتو�سان املخف ��ي والعلن .
�ساحرتان براقتان ك�ألتماع الف�ضة النقية ؟ كان امل�ساء
يف بدايته ملا �سمع طرقات على الباب اخلارجي للبيت
 ،امتع�ض من دوي ال�ضربات امل�ستمر  ،نه�ض باجتاه
ط ��ارق الب ��اب  ،كان قد و�ضع يده الكب�ي�رة والطويلة
الأ�صاب ��ع على �صفح ��ة (  ) 21من كت ��اب الأ�ساطري ،
حدّد الأ�سطر التي حط ��ت عليها عيناه  ،وكانت امللكة
�ساح ��رة اجلمال ممتلئة اجل�سد والأكتاف  ،عجيزتها
تهت ��ز كلما �سارت يف �أروق ��ة الق�صر  ،من الوا�ضح �إن
اخل ��دم ال يجر�ؤون على النظ ��ر اىل ج�سد امللكة  ،بل
ال ميلك ��ون ال�شجاعة على التحديق بوجوه خادماتها
وو�صيفاته ��ا  ،لأنهم يعلم ��ون النتيجة والعقاب الذي

ميك ��ن �أن يطالهم  ،ال ل�شيء ملمو� ��س بل لأنهم تركوا
عيونه ��م مت�شط �أج�ساد الن�س ��اء  ،وهذا وحده يعاقب
علي ��ه امللك �صاحب الق�صر املنيف  ،لكن من حق امللكة
�أن تت�أمل عبيدها وخدمها وو�صيفاتها بدون ا�ستثناء
 ،تنظ ��ر �إليه ��م ومن ه ��و ي�ستحق النظ ��ر ومن يعاقب
ل�سب ��ب م�ض ��ى ؟ م ��ن ه ��و �صاح ��ب القام ��ة املم�شوقة
واجل�س ��د الفتي امل ��رن املطواع  ،ال ��ذي يلبي احلاجة
يف احل ��ال وكانت على ما متلكه م ��ن �إغراء مثري � ،إال
�أنه ��ا بدت ذابلة بع�ض ال�شيء  ،خ�شيتها تتمثل يف �أن
يهجره ��ا املل ��ك ويتحول نح ��و جارية �أخ ��رى  ،كانت
�أنفا�سها احل ّرى تالحق �أحد خدمها اخلا�صني لها  ،لقد
�أحلقه امللك بخدمها وو�صيفاتها واحلقيقة ال ت�ستطيع
امللكة �أن تغ�ض النظر  ،عن قامة خادمها العمالق عبد
الله ذو الب�شرة ال�سم ��راء فاحتة اللون � ،أ�شارت عليه
ب�ص ��وت هام�س �صوت املل ��كات ال�شبق ��ات  ،والن�ساء
العاج ��زات عن دفع الزوج لأ�شب ��اع غريزتهن  ،ردّدت
مع نف�سها  :ـــــ ياللملكات العاهرات احلمقاوات.
وملا مل ي�سمعها اخلادم البليد �صاحت به  :عبد الله.
ه ��رول اليه ��ا م�أخ ��وذ ًا ب�سح ��ر ال�ص ��وت وج�ب�روت
�صاحبته .
عندئ ��ذ جرى لها كل ماتريده وتنتظره يف ذلك امل�ساء
الني�ساين البهي  .نظرت اىل العبد الذي ا�سمه عبد الله
وت�أملته عن كث ��ب  ،ابت�سمت لرغبتها املم�ضة  ،تعرف
�أنه ��ا لن ت�ت�رك ملتعته ��ا �أن تذلها بل هي الت ��ي ينبغي
�أن تتحك ��م بكل ما يتطلبه اجل�س ��د  .انتبه عبد احلق
اىل �أن ��ه ن�سي الط ��ارق وان�شغل يف كت ��اب الأ�ساطري
 ،اندف ��ع اىل هن ��اك  ،امتدت يده الطويل ��ة اىل مزالج
الب ��اب و�سحب ��ه  ،مل يكن ثمة �أحد يف اخل ��ارج � ،أطل
بر�أ�س ��ه على الزقاق الطويل �شب ��ه املعتم  ،مل يكن ثمة
مايثري ريبته  ،لي� ��س ثمة حركة هناك جتعله يوا�صل
مراقبت ��ه للزق ��اق  ،اغ�ضبه ذلك و�شعر �أن ��ه جمرد �أبله
ومغفل ي�سخر منه بع�ض جريانه  ،مع هذا وجد نف�سه
تبت�س ��م ب�صمت  ،مالبث �أن اطل ��ق �ضحكة مدوية لأنه
ا�ستجاب ل�صوت افرت�ضه طرقات على باب بيته � ،أق ّر
مع نف�سه بجدي ��ة �صريحة �أن الطرقات لي�ست جديدة
ب ��ل �سبق له �أن �سمعها من قب ��ل ولأكرث من مرة خالل
ه ��ذا الأ�سبوع الفائت � .إذ ًا ال بد من مراقبة من ي�سخر
من ��ه يف امل�س ��اء عادة وقب ��ل �أن ي�سود الظ�ل�ام �أرجاء
املعم ��ورة  .عمل لنف�سه �سندوي�ش� � ًا وقدح ًا من ال�شاي
وردّد م ��ع نف�س ��ه  :ـــــ اليوم �أهب نف�س ��ي للفن ال�صعب
 ،ت ��رى من ق ��ال �إن م�ؤلفي الق�ص�ص يقل ��دون الله يف
خلقه للب�شر  ،وهم ي�صنعون لنا �شخو�ص ًا على الورق
بع�ضهما ك�أنه ت�ش ّكل من حلم ودم !!
داهم ��ه �صوت املو�سيق ��ى ثانية جاءت ��ه ناعمة رقيقة
و�شجي ��ة ،ظ ��ل يرقبها لثالث ��ة �أيام  ،ت�أتي ��ه املو�سيقى
لين ��ة طيعة قب ��ل �أن يخل ��د اىل النوم وكلم ��ا انغم�س
يف كتابت ��ه ي�شعر �أنه يقرتب من املرام � ،أراد االنتقام

م ��ن امللوك اجلبابرة لكنه يعلم �أي منزلق �سي�سلك لو
تورط يف ك�شف املخفي وامل�ستور  .للبيوت �أ�سرارها
وللمن ��ازل حرماته ��ا � ،ضح ��ك من ه ��ذه احلكمة التي
ا�سماه ��ا  :البليدة  .كيف تتج ��ر�أ على القول �إن امللكة
زبرج ��د �سلم ��ت نف�سها اىل خادمها املطي ��ع عبد الله ؟
وق ��د لبى الطل ��ب ونفذ الأم ��ر يف احل ��ال ؟ �ألي�س يف
ه ��ذا ظلم وجور ال معنى له ؟ ا�ستمر يف تقليبه لكتاب
الأ�ساطري الذي �أده�شه مبا فيه من حكايات وق�ص�ص
وحك ��م  ،كله ��ا د ّل ��ت على معرف ��ة �سابقة مبا
و�أ�شع ��ار ِ
جرى وما ينبغي �أن يكون .
�أرج� ��أ امل�ؤلف ما ح ��دث بني امللكة زبرج ��د وخادمها
عب ��د الل ��ه اىل �صفح ��ة قادمة  ،م ��ن عمل ��ه الق�ص�صي
ه ��ذا وان�شغ ��ل يف �صفحة جديدة �أراد م ��ن خاللها �أن
ي�ستذوق طع ��م الت�شفي بالل�صو� ��ص  ،الذين هجموا
عل ��ى مائ ��دة �أه ��ل ال ��دار العام ��رة ب�أطي ��ب الطع ��ام
وامل�أك ��والت  ،حاملا فر�ش القائمون على �إعداد املوائد
 ،متت ��د �أيدي الل�صو�ص لتلته ��م �أفواههم مالذ وطاب
� ...أغل ��ب النا�س يعلمون �أن الل�صو�ص لن يت�ساهلوا
يف القن� ��ص وال�سرق ��ة حامل ��ا تواتيه ��م الفر�ص ��ة يف
الته ��ام مايقع حتت �أيديهم من طعام �أو حاجيات غري
منظورة للعيان  ،حتى باتت املوائد ت�شكو العوز من
الطع ��ام  ،البيوت تعاين من ال�سطو يف و�ضح النهار
والرج ��ال ي�س�ي�رون يف الطرقات خ ��ايل الوفا�ض ال
ه ��م له ��م �إال الفوز مب ��ا ي�سد رم ��ق الأوالد  ،وكان ثمة
م ��ن يقول  :الكرام على مائدة اللئام  (( :كان ال�سكان
يعي�شون يف فقر متقع بلغ درجات مل �أ َر لها مثي ًال يف
حياتي  ،هناك عائالت متلك عربات باطارات خ�شبية
كم ��ا يف الع�ص ��ور الغاب ��رة يجرها حم ��ار والوالدان
مي�شيان حافي�ي�ن )) قال مع نف�سه  ،هل توجد �صورة
م�ضحك ��ة كه ��ذه ؟ كان يعلم �أنه يعي� ��ش يف بلد حمتل
منذ عقد ون�صف العقد من الزمن  ،و�أن االمريكان هم
من يحتل ��ون البلد وعليه �أدرك �أن ه ��ذا كالم ال يخلو
م ��ن �صحة وحقيق ��ة � .أغاظ الكالم متام� � ًا  ،ومل ي�ضع
يف خل ��ده �أن النا� ��س يف ه ��ذا البل ��د ي�س�ي�رون حفاة
الأق ��دام  ،ت ��رى ه ��ل اكتب ه ��ذا �أم اجت ��اوزه �إذ مل �أ َر
رج�ل ً�ا حايف القدمني �أبد ًا ي�سري يف هذه املدينة  .كان
ماي�ضايق ��ه حق ًا �أن يرى �أ�صدقاءه ي�شكون الكثري من
�شملهم احليف
الظل ��م يف حياتهم اليومية  ،يعرف كم ِ
لأن �أغلبه ��م عاطلون عن العمل وملا �أعلنوا االحتجاج
تلق ��وا ع�شرات ال�ضربات وال�صفعات بل �أطلق عليهم
الر�صا� ��ص احلي � .أ�صدق ��ا�ؤه لي�س ��وا ل�صو�ص ًا �إمنا
كان بع�ضه ��م م�ستع ��د ًا �أن يك ��ون كذل ��ك �أو ميوت يف
احل ��ال م ��ا دام ال ي�ستطي ��ع حتقيق مطلب ��ه الوحيد :
العمل فقط.
�شع ��ر بالنعا� ��س يداهم ��ه  ،لكن ��ه رف� ��ض �أن ي�ست�سلم
للنوم وجد يف فكرة كتابة ق�صته الأخرية  ،عن امللكة
زبرج ��د وخادمه ��ا عبد الله �أم ��ر ًا حمبب� � ًا اىل نف�سه ،

وعب ��د الله يف الواقع لي�س عب ��د ًا � ،إمنا امللكة منحته
ا�سم� � ًا ال ميكن لأحد �أن يعرت�ض علي ��ه  ،حتى لو كان
املل ��ك بكل طغيان ��ه وجربوته  ،لن يق ��ف بوجه امللكة
الت ��ي �أ�ش ��ارت على عبد الل ��ه �أن ي�أت ��ي اىل خمدعها ،
ه ��ل كانت هذه امل ��رة الأوىل التي يغام ��ر خادمها يف
دخ ��ول غرفتها الكبرية  ،املخ�ص�صة لراحتها مع امللك
يف �ساعة حتط �أقدام ��ه يف خمدع امللكة زبرجد ؟ كال
�سبق له �أن �أر�ضى امللكة و�أ�شبع غريزتها قبل �أيام .
ت ��ردّد امل�ؤل ��ف عبد احل ��ق اال�ستم ��رار يف الكتابة فقد
تذك ��ر �أن مل ��ك ًا �أو �أح ��د �سالط�ي�ن الع ��رب �أو العجم ،
حدث ��ت له حكاية ال تختلف ع ��ن حكايته التي يرويها
الآن �إال ببع� ��ض التفا�صي ��ل ال�صغرية  ،وقال الأف�ضل
�أن نع ��ود اىل �أ�ص ��ل احلكاي ��ة لنع ��رف جوهره ��ا �أي
حقيقته ��ا وم ��ا يتطلب ��ه الظ ��رف والوق ��ت و�أن يكون
منا�سب ًا ل�سرد احلكاية كلها � ،إذ �سبق لأحدى زوجات
ال�سالطني يف العهود الغابرة � ،أن تركت �أحد عبيدها
ذا اجل�س ��د القوي والعيون ال�شهواني ��ة �أن يوا ِقعها ،
كلما خرج زوجه ��ا اىل ال�صيد والقن�ص  ،تنادي على
خادمه ��ا الق ��وي هم�س ًا وتداع ��ب �أ�شي ��اءه ب�أ�صابعها
الرقيق ��ة الناعم ��ة حت ��ى ت ��رى لعاب ��ه ي�سيل م ��ن فمه
ونربت ��ه تغدو �أ�شبه باخلوار �أو م ��ن �أ�صابه الدوار ،
عندئذ تلكزه يف خا�صرته وهي تهم�س يف �سمعه :
ـــ� �ـ هيا عليك بي يا جمنون و�إي ��اك �أن تطلق �صراخك
كالعواء و�أنت تعتليني  .هل فهمت ؟
مل يفه ��م اخل ��ادم املطي ��ع �أي �ش ��يء �إال �أن يك ��ون
يف ر�س ��م اخلدم ��ة ل�سيدت ��ه  ،وما كان يعل ��م ما يخبئ
ل ��ه القدر من منزلق خطري ونهاي ��ة ال تخطر على بال
ال�شيط ��ان  .ح�ي�ن كتب امل�ؤلف �آخ ��ر العبارات (( :
 .....ونهاي ��ة ال تخط ��ر على بال ال�شيط ��ان  )) .قرر
�أن تنطل ��ق منها البداية  ،ولكن كيف ؟ عليه �أن يحدد
بال�ضب ��ط كيف ت�صبح النهاي ��ة هي البداية ؟ وفكر �أن
ه ��ذا �أمر �سه ��ل �إن نحن منحنا الفك ��رة وقت ًا كافي ًا من
التفك�ي�ر  ،وخط ��ر يف ذهنه �أن امللكة ه ��ي التي بيدها
املب ��ادرة  ،يف �أي عم ��ل ترغ ��ب يف تنفي ��ذه �أو �أي
رغب ��ة تنوي حتقيقه ��ا  ،وذات يوم راحت تتجول يف
ق�صرها اخلا�ص وانعطفت نحو جناح اخلدم  ،لتنظر
كي ��ف لهم �أن يت�صرفوا بغي ��اب الأ�سياد ؟ انده�شت ملا
ر�أت ب� ��أم عينيه ��ا �أحد اخلدم ن�صف ع ��ار من الأعلى ،
وقد ظهر ج�سده القوي املمتلئ بالع�ضالت  ،مل ينتبه
الفق�ي�ر اىل رب ��ه اىل وج ��ود امللكة قريب ًا من ��ه  ،حتى
نبهت ��ه �إح ��دى الفتيات م ��ن معارفه اىل وج ��ود امللكة
وه ��ي حتدق في ��ه  ..حاملا التق ��ت عينا امللك ��ة بعيني
اخلادم  ،اندف ��ع اخلادم اىل �إحدى الغرف لكي ي�سرت
نف�س ��ه ب�أي قطعة قما�ش ممكنة  ،يف احلال �س�ألت عن
ا�سمه قالوا لها :
ــــ ا�سمه �أحمد ياموالتي .
ــــ هل هو من خدمنا ؟ ومن �سمح له العي�ش يف الق�صر
مع اجلواري ؟
�س ��اد �صم ��ت ثقي ��ل ب�ي�ن اخلدم وبقي ��ة اجلواري ،
لكنه ��ا �أ�ش ��ارت بيدها اجلميل ��ة علي ��ه �أن اتبعني �أيها
اخلادم  ،هرول �أحمد خلفها م�سرع ًا وفرائ�صه ترتعد
خوف� � ًا م ��ن املجه ��ول  :ــــ ما ا�س ��م خادمن ��ا ؟ ا�ستمرت
نظراتها تنغ ��رز يف ج�سده القوي  .رد عليها ب�صوت
خفي�ض  :ــــ ا�سمي �أحمد موالتي .
ـــــ �أريدك �أن ت�أتي اىل غرفتي بعد �صالة الع�شاء .
ـــــ �أمر موالتي .
ـــــ هل فهمت املرام ؟
فك ��ر امل�ؤل ��ف �أن هذه اللعبة مل تع ��د نافعة يف هذا
الع�ص ��ر الذي تتم ��رد فيه املر�أة �أو الفت ��اة قبل الرجل
وقب ��ل مترد ال�شاب  ،واتفاقه م ��ع حمبوبته على فعل
خ ��ارق وفوق الع ��ادة دون النظ ��ر اىل قي ��م الأهل �أو
البل ��د  ،ل ��ن �أج ��د �أي ق ��ارئ ي�ستجيب لدواع ��ي تولع
امللك ��ة بخادمه ��ا �أب ��د ًا  ،ه ��ذه ق�ص ��ة معروف ��ة امللك ��ة
وخادمه ��ا زوج ��ة الوزي ��ر و�سائقه ��ا ابن ��ة التاج ��ر
والب�ست ��اين  ،ياللق�ص�ص امل�ضحكة  ،ق�ص�ص فقراء ال
ميلكون م ��ن الدنيا �إال التفك�ي�ر باالنتقام الطبقي من
�سالبي حياتهم ونعم بلدهم  ،وحتم ًا �سيعرف القارئ
كي ��ف ميكنه �أن يكم ��ل الق�صة حتى الأخ�ي�ر وامل�ؤلف
يعل ��م �إن ل ��كل ق ��ارئ طريقت ��ه اخلا�ص ��ة يف و�ض ��ع
النهاية التي يريدها ل�شخو�ص الق�صة  ،بع�ض الق ّراء
يتمن ��ى �أن تت ��م الو�شاية باخلادم وامللك ��ة لدى امللك ،
ال ��ذي �سري�سل عنق اخل ��ادم اىل ال�ض ��رب بال�سيف ،
�أما امللك ��ة �سيتمنى لها بع�ض الق ��راء �أن متوت خنق ًا
 ،وذل ��ك بو�ضع و�س ��ادة احلري ��ر على �أنفه ��ا وفمها ،
ويجهز عليه ��ا امللك بعد منت�صف الليل لينهي رحلتها
م ��ع احلي ��اة خنق� � ًا حتى امل ��وت  .وتدف ��ن يف حديقة
الق�صر اخللفية �سر ًا .
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يوميات �سوزان �سونتاغ (والدة ثانية)

جاك دريدا� :سرية حياة جديدة

بوح ذاتي وتورية كبرية

ترجمة املدى

قراءة :عالء املفرجي

يقول ديفيد ريف في افتتاح
يومبات �سوزان �سونتاغ (والدة
ثانية) ال�صادر عن دار المدى
بترجمة عبا�س المفرجي :لم
تكن بي رغبة في �أن �أخطو
هذه الخطوة �أبداً .لكن �أمي
رحلت دون �أن تترك وراءها
�أي و�صية فيما يجب عمله ،
�سواء مع �أوراقها �أو كتاباتها غير
المن�شورة وغير المنجزة .

ق ��د يبدو هذا غري موافق لطباع مثل طباعها
 ،ه ��ي الت ��ي كان ��ت تعن ��ى كث�ي�ر ًا بعمله ��ا ،
وت�صق ��ل م ��ن دون كل ��ل ترجم ��ات لأعمالها
 ،حت ��ى يف لغ ��ات مل تك ��ن ملمة به ��ا متام ًا ،
وكان له ��ا دائم� � ًا معرف ��ة و�إط�ل�اع وا�سعني
بالنا�شري ��ن واملج�ل�ات ح ��ول الع ��امل  .لكن
برغ ��م الآف ��ة املهلك ��ة � ،سرط ��ان ال ��دم  ،التي
�أودت بحياتها يف  28كانون الأول ، 2004
ف�إنها مل تتخل عن الإميان ب�أنها �ستنجو من
املر�ض  ،حتى قبل ب�ضعة �أ�سابيع من وفاتها
 .لذا بد ًال من �أن ت�شغل نف�سها بالتفكري كيف
يهت ��م الآخ ��رون بعمله ��ا  ،مل تع ��د موجودة
فج� ��أة  ،لتهت ��م ب ��ه ه ��ي نف�سه ��ا ـ� �ـ كم ��ا كان
�سيفع ��ل �أي �شخ�ص ا�ضطر �أن ي�سلم باملوت
 .كانت تتحدث بثقة ع ��ن عودتها اىل العمل
 ،وفوق كل �شيء ،الكتابة حال خروجها من
امل�ست�شفى .
ح ��رر اب ��ن �سونت ��اغ ديفي ��د ري ��ف الأجزاء
الثالث ��ة ليومياته ��ا ، ،ف ��كان اجل ��زء الأول
بعن ��وان (والدة ثاني ��ة ) ،وال ��ذي يب ��د�أ م ��ع
الع ��ام  ، 1947عندما رحلت الفت ��اة املبكرة
الن�ض ��ج البالغ ��ة خم�س ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا اىل
جامعة كاليفونيا  ،حي ��ث �إكت�شفت طبيعتها
اجلن�سية الثنائي ��ة وروايات توما�س مان .
بانتقالها اىل �شيكاغ ��و  ،تزوّ جت �أ�ستاذها ،
فيلي ��ب ري ��ف  ،الذي اجنبت من ��ه �إبنا  ،قبل
�أن ترتك ��ه لتذه ��ب اىل اوك�سف ��ورد ومن ثم
اىل باري� ��س  .كانت ا�ستجاب ��ة الن ّقاد للهجة
تبجي ��ل الذات رواي ��ة الغ ّم يف ذل ��ك الكتاب
مب�شاع ��ر خمتلطة ــ رمبا اىل ح ��د ما ب�سبب
رف� ��ض �سونت ��اغ ن�ش ��ر دف�ت�ر يومياتها قبل

وفاته ��ا  ،واىل ح ��د ما ب�سب ��ب �أن اليوميات
املتح ��ررة م ��ن القل ��ق جعلتها تب ��دو تقريبا
عادي ��ة  .يغط ��ي هذا اجل ��زء الث ��اين الفرتة
التي �أنتج ��ت فيها املجموع ��ة الرئي�سية من
مقاالته ��ا و�أدبه ��ا الق�ص�ص ��ي  .ح� � ّرر ري ��ف
اجل ��زء الأعمق من �أفكار �أم ��ه ب�شكل طفيف
فح�س ��ب  ،م�ضيف� � ًا يف الأ�سم ��اء وم�صحح� � ًا
�أخط ��اء واقعي ��ة  ،لكن ��ه ترك للق ��ارئ تعيني
�أي من اليوميات ميكن �أن ي�شري اىل �أي من
املقاالت .
بوح ذات ��ي  ،وتورية كبرية
اليوميات ه ��ي ٌ
 .ف�إخت ��ارت ديفي ��د ريف ال ي�ض ّم ��ن الكتاب
الكث�ي�ر م ��ن �أح ��كام �أم ��ي ال�صارم ��ة ج ��دا .
وكان ��ت ه ��ي " حَ َكم ��ا عظيم ��ا" كم ��ا يق ��ول
 .لك ��ن يف �سبي ��ل ك�ش ��ف ه ��ذه املي ��زة فيها ــ
وه ��ذا اليوميات طافح ��ة بالأحكام ــ كان من
املحت ��م دعوة القارئ اىل احلك ��م عليها  .ف
"واحدة من امل�شاكل الرئي�سية يف كل هذا
 ،ه ��ي ان �أم ��ي  ،ويف حياته ��ا املت�أخرة  ،بال

�شك  ،مل تكن ب�أي طريقة من الطرق من نوع
ال�شخ�ص الذي يف�ضي مب�شاعره الدفينة".
جترب ��ة ق ��راءة اليوميات  ،الت ��ي تقحم فيها
ثانية ك�آبته ��ا � ،أ�شبه بالتنومي املغنطي�سي .
عبها  ،فهو
حني جتد �سونتاغ حق ��ا طريقا رْ
يك ��ون نوعا م ��ن التدمري املبدع ـ� �ـ �إقرتاح بـ
’’ تعليق ��ات حول التعليقات ‘‘  ،كتاب عن
الأق ��وال امل�أث ��ورة  ،ذلك الإ�سل ��وب امل�سْ كر ،
احلما�س ��ي الذي تبنت ��ه يف �شبابها  ،والذي
نبذت ��ه م ��ن ذل ��ك احل�ي�ن يف �سبي ��ل ر�ؤيته ��ا
التعددي ��ة يف كتاب " ح ��ول الفوتوغراف "
 (( .كتاب ��ة �أقوال ماثورة ه ��ي �إتخاذ قناع ــ
قن ��اع من ال�سخرية  ،من التف ��وّ ق  )) ،تكتب
يف يومياته ��ا  .ه ��ذا الكت ��اب  ،مث ��ل الكث�ي�ر
م ��ن �إقرتاح ��ات �سونت ��اغ  ،مل يُك َت ��ب �أبد ًا .
وكما تك�شف يف يومياته ��ا بو�ضوح  ،ف�إنها
ّ
�سخرت جزء ًا �صغري ًا فقط من عقلها لإنتاج
الكتابة التي ر�أيناها حتى الآن ؛ الباقي هو
الوعي .

�سوزان �سونتاغ
ومل ي�ت�ردّد ري ��ف ح�ي�ن ق ��ررتُ �أن ين�ش ��ر
يومياتها ،ب�إ�ستبع ��اد مقاطع  ،كانت �ست�ضع
�س ��وزان �سونتاغ يف �ض ��وء معني � ،أو تربز
�صراحته ��ا اجلن�سي ��ة � ،أو ق�سوته ��ا �أزاء
بع� ��ض الذي ��ن وردوا يف اليومي ��ات  ،رغ ��م
�أين عم ��دت اىل �إغف ��ال الأ�سم ��اء احلقيقي ��ة
لبع�ضه ��م  .ع ��دا ه ��ذا  ،كان مب ��د�أ ري ��ف يف
الإختي ��ار خا�ضع ًا لإح�سا�سه ب�أن هذا العري
وه ��ذه الب�ساط ��ة  ،كانا ال�سم ��ة املميزة لهذه
املقاطع  ،الت ��ي تقدم �سوزان �سونتاغ �إمر�أ ًة
�شاب ��ة  ،والت ��ي �أدّت  ،عن وع ��ي وعلى نحو
عاقد الع ��زم اىل خلق ال�شخ�صية التي كانت
تبغ ��ي �أن تكون عليه ��ا  ،وكان ه ��ذا �أكرث ما
يُبغ� ��ض يف اليوميات  .لهذا ال�سبب  ،اختار
�أن ي�ضع لها عن ��وان " والدة ثانية "  ،الذي
�إقتب�س ��ه من عبارة تظهر عل ��ى ر�أ�س واحدة
م ��ن اليوميات املبكرة  .وب ��دت هذه العبارة
�إنه ��ا تلخ�ص ما �أرادت �أمه احلديث عنه منذ
الطفولة ف�صاعد ًا.

يعد ج ��اك دريدا من �أه ��م فال�سفة الق ��رن الع�شرين،و�صدور
كت ��اب يتن ��اول �س�ي�رة حيات ��ه يعت�ب�ر حدث� � ًا مهم� � ًا .يعتربه
البع� ��ض  ،مبتك ��ر الفل�سف ��ة الن�سبوي ��ة امل�س�ؤول ��ة ع ��ن �أزمة
احلقيقة املعا�ص ��رة .وهو بالن�سبة ملفك ��ري اليمني املتطرف
� ،أح ��د مهند�س ��ي املارك�سي ��ة الثقافية .وه ��و بالن�سبة لنقاده
الأكادميي�ي�ن  ،م ��ن اخت�ص ��ر الفل�سفة الفرن�سي ��ة �إىل " جمرد
مو�ض ��وع لل�سخري ��ة".و بالن�سب ��ة ملعجبي ��ه  ،هو م ��ن �أ�شهر
املفكري ��ن وال ��ذي ات�س ��ع ن�شاط ��ه الفك ��ري لي�شم ��ل جماالت
الأدب وال�سيا�سة واللغوي ��ات .يف هذا الكتاب اجلديد (An
 )Event, Perhapsومعن ��اه رمب ��ا كان حدث ًا ،يقدم امل�ؤلف
بيرت �ساملون وهو كاتب ا�سرتايل يعي�ش يف بريطانيا �سرية
حي ��اة ه ��ذا ال�شخ�ص الذي �أ�سيء فهمه ومت ��ت �سرقة �أفكاره
باعتباره مفكر ًا �إن�ساني ًا حتتاج �إليه الب�شرية ب�شكل ملح يف
ع�صرنا احلايل.
ُول ��د جاك دري ��دا يف اجلزائ ��ر يف ع ��ام  ، 1930وكان دائماً
ي�شعر بالغربة عن حميطه  .وعلى الرغم من جهوده الكبرية
�،إال �أنه وجد �صعوبة يف تر�سيخ نف�سه بني الو�سط الفكري
غي
يف باري� ��س يف ال�ستيني ��ات .ومع ذلك  ،يف عام  ، 1967رّ
جم ��رى الفل�سفة:ح�ي�ن و�ض ��ع اخلط ��وط العري�ض ��ة ملفهوم
التفكي ��ك .وعلى الف ��ور  ،نال لنف�س ��ه �سمعة وا�سع ��ة كمفكر
معق ��د ومرب ��ك .كان ل ��دى دريدا  ،ال ��ذي احتفى ب ��ه البع�ض
 ،وبغ�ض ��ه الآخ ��رون  ،جمموع ��ة وا�سع ��ة م ��ن االهتمام ��ات
 ،لكن ��ه  ،كما يظه ��ر م�ؤلف ه ��ذا الكتاب  ،ت�أث ��ر برغبة عميقة
يف فه ��م كيفية تفاعلنا مع بع�ضنا البع� ��ض� .إنه مو�ضوع مت
ا�ستك�شاف ��ه من خالل عالقات دريدا احلميمة مع مفكرين من
�أمثال �ألتو�سري وجينيه والكان وفوكو.
يتميز هذا الكت ��اب ب�سهولة طرحه لأفكاره  ،وبكونه مثري ًا ،
ومكتوب� � ًا ب�شكل جميل  ،و يقدم ق ��راءة جديدة حلياة وعمل
فيل�سوف �سي�ستمر ت�أثريه على الطريقة التي نفكر بها لفرتة
طويلة يف القرن احل ��ادي والع�شرين� .إنه �سرية حياة تثري
الإعج ��اب بفك ��ر دريدا الرائع الذي ال نهاي ��ة له  ،حتى عندما
يك ��ون يف �أ�ش ��د حاالته تعقيد ًا  ،فهو يعر� ��ض لأفكاره ب�صرب
وو�ض ��وح رائع�ي�ن .والكت ��اب  ،يذ ّك ��ر الق ��ارئ  ،خا�ص� � ًة يف
تناول ��ه لأفكار دريدا حول الأخالق ،م ��ن �أنه يظل فيل�سوف ًا
وثيق ال�صلة بع�صرنا ".
"مل يتم احلديث عن حياة جاك دريدا �أبد ًا بهذه الأناقة �أو
ال�شغ ��ف كم ��ا يحدث يف كتاب بي�ت�ر �سامل ��ون اجلديد .يدرك
امل�ؤل ��ف  ،كما مل يدرك �أي �شخ�ص �آخ ��ر حتى الآن  ،كيف �أن
احلياة والفل�سفة مرتبطتان جدلي ًا  ،لكنه ال يرتكب �أبد ًا خط�أ
ال�شخ�ص املبتدئ يف الفل�سفة املتمثل يف ترك الأوىل تف�سر
الثاني ��ة بالكامل � .إنه يروي ب�شكل مف�صل كيف �أن فيل�سوف ًا
يهودي� � ًا عربي ًا من �إحدى م�ستعمرات فرن�سا ،والذي ُطرد من
مدر�س ��ة اللي�سي ��ه يف اجلزائر لكونه يهودي� � ًا بف�ضل قوانني
نظام في�شي املتعاون مع النازية  ،قام ب�أداء واحدة من �أكرث
عملي ��ات التفكيك �إث ��ارة للإعجاب يف التاري ��خ الفكري � ،أي
تفكي ��ك ميتافيزيقا الوجود التي يق ��وم عليها الفكر الغربي.
يف ن�ث�ر مبه ��ج  ،وغالب ًا ما يكون مقت�ضب� � ًا  ،ي�ساعدنا امل�ؤلف
على فهم دريدا ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ،
لكن امل�ؤلف كما يعتقد �أحد معلقي �صحيفة الغارديان يتحفظ
ب�ش ��كل حمب ��ط يف احلديث عن ن�سيج حياة دري ��دا  ،وكثري ًا
ما يعتم ��د يف تبيان احلقائق �أوالتخمينات على كتاب �سرية
حي ��اة درديدا الذي قام بت�أليفه الكات ��ب بينوا بيرتز و�صدر

ع ��ام  2014؛ لكنه ق ��دم و�صف ًا حي ًا لدخول دري ��دا القلق �إىل
احلي ��اة الأكادميي ��ة .كان ع ��ادة م ��ا يخف ��ق يف االمتحانات ،
وعندما التحق يف النهاية مبدر�سة الأ�ساتذة العليا املرموقة
يف باري�س  ،قدم �أطروحة قال عنها �أ�ستاذه لوي�س �ألتو�سري:
"ال ميكنني تقييم هذا العمل� ،إنه �صعب للغاية  ،وغام�ض
للغاي ��ة  " .كان دري ��دا يف منت�ص ��ف الثالثيني ��ات من عمره
قب ��ل �أن يتح ��ول عمله الد�ؤوب ع ��ن فينومينولوجيا �إدموند
هو�س ��رل �إىل �شيء �آخر :مطاردة مث�ي�رة  ،من خالل القراءة
الفاح�ص ��ة للأعم ��ال الفل�سفي ��ة املهمة  ،لبع� ��ض االفرتا�ضات
امل�سبقة يف فل�سفة امليتافيزيقا ".
كان �أ�سلوب ��ه واملفاهي ��م الت ��ي يدعمها هي الت ��ي جذبت �إليه
الأو�س ��اط الأكادميية الأجنلو�-أمريكي ��ة وخ�صو�ص ًا مفهوم
التفكي ��ك  -وهو اال�سم ال ��ذي �أطلقه دريدا عل ��ى منهجه  -و
�أو رمب ��ا تكون قد نفرتها منه .وق ��د كان �أمر ًا مزعج ًا ومثري ًا
للج ��دل  ،خا�صة يف ال�سبعيني ��ات والثمانينيات .مع ترجمة
�أوائ ��ل كتبه مث ��ل الكتابة واالختالف ويف عل ��م الكتابة �إىل
اللغ ��ة الإجنليزية � ،ش ��رع دريدا يف حي ��اة مهنية غري عادية
ع�ب�ر املحي ��ط الأطل�س ��ي.و �أ�صب ��ح جنم ��ا ب�ي�ن الأكادمييني
الأدبي�ي�ن يف اخل ��ارج �أكرب مم ��ا كان عليه ب�ي�ن الفال�سفة يف
فرن�س ��ا .و�أ�صبح عمله �أكرث جر�أة من الناحية الر�سمية :كان
كتاب ��ه البطاقة الربيدية عبارة عن درا�س ��ة غام�ضة ل�سقراط
و�أفالط ��ون وفرويد  ،وكان و�صف ًا خمفي ًا اىل حد ما لعالقته
الطويلة مع الفيل�سوفة الن�سوية �سيلفيان �أغا�سين�سكي.
مينحن ��ا الكت ��اب �إح�سا�س لطيف بالإث ��ارة العلمية التي كان
يتمت ��ع بها دريدا  ،وهو�سه بالكتابة ،والتوهم املر�ضي الذي
عا�ش معه لفرتة طويلة من حياته .حيث كثري ًا ما كان يكتب
قائ�ل ً�ا �" :أ�شع ��ر باملر� ��ض ال�شدي ��د � ،إنها النهاية ه ��ذه املرة ،
�أ�شعر �أن املوت قادم".كما ي�شري الكتاب �أي�ض ًا ،اىل ما �أ�سماه
�أحد الأ�صدقاء "برنج�سيته الطاغية".
كان دريدا قد مر يف حياته بتجارب وجداالت فكرية خمتلفه
 ،وكان ي�سخر من مواقف خ�صومه على النحو التايل�" :أنت
ت�س� ��أل بنف�سك �أ�سئلة حول احلقيقة .ح�س ًنا  ،و�أنت نف�سك ال
ت�ؤم ��ن باحلقيق ��ة اىل الآن " .مل يكن ذلك �صحيح� � ًا .كتاباته
ه ��ي منوذج للقراءة الأكرث دقة  -وجهد ًا متوا�ص ًال يف كيفية
�صنع احلقيقة والأكاذيب.
عن موقع ببلي�شر ويكلي

جاك دريدا

ك��ي��ف ع��ا���ش �إمي��ان��وي��ل ك��ان��ط �أي���ام���ه الأخ��ي�رة؟

كه يالن حممد
حي ��اة الفال�سفة ه ��ي عبارة ع ��ن �سل�سلة من
احل ��روب الت ��ي ي�شنها ه� ��ؤال ُء �ض ��د الأفكار
والأن�س ��اق املتداعية،وي�سب � ُ�ق النق� � ُد بن ��اء
امل�شاري ��ع الفل�سفي ��ة اجلدي ��دة �إذ يك ��و ُن
الفيل�س ��وف مبثاب ��ة قابل ٍة ُيع�ي� ُ
ن على ميالد
�أف ��كار ن�ضجته ��ا حرك ��ة التاريخ.وه ��ذا م ��ا
تعلمه �سقراط من والدته عندما �س�ألها كيف
تق ��وم بتوليد الأمهات وما من امل ��ر�أة �إال �أن
قال ��ت� :إ ّنى يف الواقع ال �أفع ��ل �شيئ ًا .و�إمنا
�أكتف ��ي ب�أن �أع�ي�ن الطفل عل ��ى الإنطالق�.إذ ًا

ف� �� َّإن �أ�سئلة الفال�سفة ب�ش�أن املفاهيم القدمية
التاريخ،وحتول يف الفكر.
ت� ��ؤذن ب�إنطالقة
ٍ
لذل ��ك ثم� � َة �شخ�صي ��ات تق�ت�ر ُن �أ�سما�ؤه ��ا
مبحطات حا�سمة يف تطور الفكر الإن�ساين
لع َّل �سقراط �أول من وج َد يف �إثارة ال�س�ؤال
و�إ�ش ��راك الآخ ��ر يف البح ��ث ع ��ن الإجاب ��ة
�أداة لدعم احل� ��س الفل�سفي.وهذا الأ�سلوب
هو م ��ا �أ�صب ��حَ �أ�سا�س� � ًا للمدر�س ��ة الرواقية
والأبيقورية �أو ماي�سمى بالفل�سفة العملية.
واملت�أم ��ل يف الفل�سف ��ة املارك�سي ��ة ي ��رى
فيه ��ا ملمح� � ًا عملي� � ًا بعي ��د ًا ع ��ن الإدعاءات
اخلال�صية واجلن ��ة الأر�ضي ��ة املوعودة�.إذ
ل ��وال مارك�س ل ��كان مفهوم الإ�ست�ل�اب غائب ًا
يف املعج ��م الفل�سف ��ي والتب� ��س الوع ��ي مبا
ي�شه ��د ُه الواقع من ال�صراعات املُحتدمة�.إذا
ف� َّإن الن�صو�ص الفل�سفية ب�صمة عامة ت�ضم ُر
بع ��د ًا عملي ًا،ولي�س كل م ��ا ي�أتي يف ال�سياق
الفل�سفي تنظري ًا جمرد ًا.بل حتمل املقوالت
الفل�سفي ��ة يف طياته ��ا جين ��ات �سقراطي ��ة.
حت ��ى ول ��و مت ��ت مع ��اداة بع� ��ض مواق ��ف
�سق ��راط كما فعل ذلك نيت�ش ��ه فال حمال َة يف
التقاط ��ع معه على م�ستوى امل�ساعي الهادفة
لتحويل الفل�سف ��ة �إىل �أ�سلوب احلياة ،رمبا
قد �سب ��ق نيت�شه الق�صب من بني نظرائه يف
ه ��ذا امل�ضم ��ار.و�إذا كان الفال�سفة خمتلفني
يف طريق ��ة التفك�ي�ر واملعج ��م التعب�ي�ري
ف� �� َّإن مايجمعه ��م ه ��و تو�صي ��ف نيت�ش ��ه �إذ
� َّإن الفيل�س ��وف ب ��ر�أي الأخ�ي�ر ه ��و طبي ��ب
احل�ضارة�.ض ��ف �إىل ذل ��ك ف� �� َّإن جت ��ارب
الفال�سفة م ��ع واقعهم ت�ستح � ُ�ق النظ َر �إليها
ك� َ
�ون مات ��راه يف �أثرهم يك�ش ��ف جانب ًا من
طبعه ��م �أو �سلوكياته ��م احلياتية،لك ��ن ه ��ل
ينطب � ُ�ق ه ��ذا ال ��ر�أي عل ��ى كل فيل�س ��وف؟
ماعالقة الفي�سلوف الأملاين �إميانويل كانط
بثورته الفل�سفية ؟
امل�ؤ�س�س
م ��ن املعل ��وم � َّأن �صاح ��ب "نق ��د العق ��ل
اخلال�ص" يع ُد م�ؤ�س�س� � ًا مل�شروع التنويري
الأوروبي،وق ��د �أعل ��ن ب� �� َّأن ع�ص ��ر النق ��د

ق ��د ب ��د�أَ ومل يع� � ْد هن ��اك �ش ��يء �إال ويج ��بُ
�أن يطال� � ُه النق ��د وبالت ��ايل �أ�صب ��ح التنوير
�صنو العقالنية ولن يت� � ُم حتقيق الإنطالقة
التنويري ��ة دون اخل ��روج م ��ن الو�صاي ��ة
والق�ص ��ور العقلي.يق ��و ُل ها�ش ��م �صالح � َّأن
كان ��ط قد �ضحى بحياته ال�شخ�صية و�شطب
عليها من �أج ��ل حتري ��ر روح الب�شرية التي
كانت مثقل� � ًة بالقيود والأغ�ل�ال .يثري كتابه
"الدي ��ن �ضم ��ن ح ��دود العقل فق ��ط" حنق
امللك غلي ��وم الثاين فيكتبُ له ر�سال ًة �شديدة
اللهج ��ة الفت� � ًا نظ ��ره �إىل � َّأن �إ�ستخدام ��ه
للفل�سف ��ة ي�س ��يء �إىل العقائ ��د الأ�سا�سي ��ة
ويف عه ��د ه ��ذا املل ��ك القمع ��ي يق ��ول كانط
كلمت ��ه امل�شه ��ورة " قد ال �أق ��ول كل ما �أعتقد
ب ��ه لكن لن �أقول �شيئ� � ًا ال �أعتقد به" مايعني
� َّأن كان ��ط مل ي�ساو ْم ب�ش� ��أن م�شروعه ،وكان
يلج� ��أُ �إىل ال�صم ��ت وه ��و �أ�ضع ��ف الإميان.
وم ��ا ر�ش ��حَ ع ��ن حي ��اة كان ��ط ال�شخ�صي ��ة
ويوميات ��ه يوح ��ي ب�إنتظ ��ام برناجم ��ه
املعي�شي�.أم ��ا عل ��ى امل�ست ��وى العاطفي فقد
اعتربت احلياة اجلن�سي ��ة لكانط من �أخطر
امل�سائ ��ل امليتافيزيقية يف الغرب ف�إن �سجله
يكا ُد يك ��ون خالي ًا من العالق ��ات احلميمية.
واليوج� � ُد ما يخال � ُ�ف هذا املنح ��ى املتن�سك
يف الكتاب الذي ن�ش ��ره الروائي الأنكليزي
بعن ��وان "�أي ��ام �إميانوي ��ل كان ��ط الأخرية"
وبذلك قد �أ�ضاف كانط ب�سريته �إحتما ًال �آخر
لأفق التفل�س ��ف �سابق ًا قد �صرحَ �سقراط ب� َّأن
م ��ن مل يحظ بزيجة �سعي ��دة ميكنه الهروب
�إىل الفل�سف ��ة كذلك فالفل�سفة خيار قائم بنا ًء
عل ��ى جترب ��ة كان ��ط بالن�سب ��ة ل ��كل حمروم
م ��ن مغام ��رات عاطفية.يف مطل ��ق الأحوال
ي�ستفي� � ُد املر ُء من ه ��ذا النا�ش ��ط العقلي �أمل
يعرتف ب ��اراك �أوباما ب�أنه ق ��ر�أ مارك�س يف
اجلامعة لي�س للتثقف مبب ��اديء ال�شيوعية
�إمن ��ا �إعجاب� � ًا ب�ساق�ي�ن طويلت�ي�ن للح�سناء
الي�سارية .يعتق ُد الفيل�سوف الأملاين نيت�شه
ب� ��أن �سقراط م ��ا كان �سي�صب ��ح �أكرب مجُ ادل
يف �أثين ��ا ،لوال مناك ��دات زوجت ��ه لكن ماذا
�إ�ستفاد ني�شته نف�س ��ه من مرارة جتربته مع

�سالومي فل�سفيا؟ رمب ��ا �أ�صبح �أكرث تب�صر ًا
ب�ض ��رورة تقوي�ض الوه ��م خ�صو�ص ًا ماهو
�صني ��ع رغب ��ة الذات.مهم ��ا يك ��ن الأم ��ر ف� َّإن
ال�س�ؤال ب�ش� ��أن احلياة ال�شخ�صية للفال�سفة
يظ� � ُل قائم� � ًا وغالب� � ًا مايك ��ون الداف ��ع وراء
البحث ع ��ن كوالي�س حياتهم ه ��و الإعجاب
بالريادة الفكرية للمن�شقني عن التيار .متي ُز
ت �شخ�صي ��ة كان ��ط باله ��دوء والإن�ضب ��اط
،وكان تغم ��ر ُه ال�سعادة كلما �سمع عن جناح
تالمذت ��ه ورخ ��اء معي�شتهم ح�س ��ب ما ينقل
ذلك توما�س دي كوين�سي من وا�سيان�سكي.
البعد الآخر
يق ��و ُل �صاح ��ب "الراهب ��ة الإ�سباني ��ة ب�أ َّن ��ه
اليوج ��د فيل�س ��وف ب�إ�ستثن ��اء �أر�سط ��و
ي�ضاه ��ي كان ��ط يف م ��دى ت�أث�ي�ره عل ��ى
العق ��ول الب�شرية.ه ��ذا القول عل ��ى �إيجازه
يب�ي� ُ
ن مايعن ��ي �إ�س ��م كان ��ط يف م�س�ي�رة
الفك ��ر الفل�سفي.وكان ��ت للرج ��ل �سلوكيات
ر تلميذه
يومي ��ة وترتيب ��ات �شخ�صية ي�ش�ي� ُ
وا�سيان�سك ��ي �إىل �أن �إحي ��اء عالقته بكانط
ق ��د تزامن مع تغ�ي�رات يف يومياته فقد كان
م ��ن عادته �سابق ًا �أن يتناو َل يف �أحد املطاعم
وجبة ثابت ��ة ،ومن ث َّم ما لب ��ث �أن الزم بيته
داعي� � ًا �صديق�ي�ن لتن ��اول املائ ��دة �أو يقي� � ُم
حف�ل� ًا �صغ�ي�ر ًا م ��ن خم�س ��ة �إىل ثماني ��ة من
�أ�صدقائه.وما �أن يخرب ُه خادمه "المب" ب� َّأن
امل�أدبة جاه ��زة حتى يتق ��دم �ضيوفه حمدث ًا
�إياه ��م ع ��ن الطق� ��س وه ��ذا م ��ا �إعت ��اد عليه
متجنب ًا التط ��رق �إىل ال�سيا�سة قبل الع�شاء.
وكان ��ت مائ ��دة كان ��ط �سخي� � ًة واملطل ��وب
م ��ن كل �شخ� ��ص �أن يخ ��دم نف�س ��ه بنف�س ��ه.
واعت�ب�رت �ضياف ��ة كان ��ط فر�ص ��ة ممتع ��ة
بالن�سب ��ة ل ��كل م ��ن ت�صل ��ه الدع ��وة�.إذ وجد
كانط يف ال�ساعات التي كان مي�ضيها برفقة
�أ�صدقائ ��ه جم ��ا ًال للإ�سرتخ ��اء والإ�سرتاحة
من عن ��اء العمل الفكري.يذك ��ر � َّأن فيل�سوف
الأخالق م ��اكان يحب ُذ التلميح �إىل م�شروعه
الفل�سفي،وي�ص ��ح و�ص ��ف حف�ل�ات كان ��ط
ب�أنه ��ا كان ��ت مبثاب ��ة م�شه ��د م�صغ ��ر ملدينة

كونيغ�س�ب�رغ ،لأ َّنه ��ا تت�س ��ع للح�ض ��ور
م ��ن خمتل ��ف م�ش ��ارب احلي ��اة والفئ ��ات
الإجتماعي ��ة .والأه ��م يف ه ��ذا ال�سياق هو
ترفع كانط ع ��ن التلفط مب�صطلحات معقدة
ومل يب� � ُد ب�صرامة رج ��ل الفكر يف حمادثاته
�إمن ��ا كان ميي� � ُل �إىل الب�ساط ��ة يف التعبري.
وعندم ��ا كان ي ��دور ال ��كال ُم ع ��ن ال�سيا�س ��ة
يظهر كانط ب�صورة م ��ن على دراية بخبايا
الأح ��داث�.إذ �أبان ��ت التط ��ورات ال�سيا�سية
والع�سكري ��ة �صح َة عدد م ��ن تخميناته.وقد
كان يب ��دي كانط تعاطفه م ��ع �أي �صديق يلم
به املر� � ُ�ض ويتاب ُع �أخب ��اره وينتظ ُر تعافيه
لك ��ن م ��ا �أن يتم الإع�ل�ان عن وف ��اة املري�ض
ر ه ��ذا
حت ��ى ي�ستعي ��د رباط ��ة ج�أ�ش ��ه يع�ب� ُ
املوق � ُ�ف عن ر�ؤية كان ��ط لتحديات وجودية
فاملر� ��ض عبارة ع ��ن الت�أرجح ب�ي�ن اخلوف
والأمل،وي�ستبط � ُ�ن امل�ؤل ��ف نظ ��رة �أ�ستاذه
ع ��ن املوت بو�صفه حال ��ة دائمة يتم الت�سليم
به ��ا دون الإعرتا�ض ومل ي�ض ��ع كانط حالة
امل ��وت يف �أي م ��ن ح ��االت الإح�سا� ��س ب ��ل
اعتربه ��ا واح ��دة م ��ن املظاه ��ر الثابتة غري
قابلة للتغيري.
امل�شاء
كان امل�ش ��ي والتن ��زه ج ��زء ًا �أ�سا�سي� � ًا م ��ن
يومي ��ات كان ��ط وهو م ��ن �صن ��ف الفال�سفة
امل�شائي�ي�ن الذي ��ن مل ينف�ص ��ل لديه ��م الت�أمل
ع ��ن حرك ��ة اجل�سد.ويذك� � ُر دي كوين ��ي ما
�أ�صب ��ح �سجي� � ًة يف �شخ�صي ��ة الفيل�س ��وف
الأمل ��اين .يخ ��رجُ كان ��ط بع ��د �إنه ��اء حف ��ل
الع�ش ��اء للتنزه وحي ��د ًا ويعل� � ُل امل�ؤلف ذلك
ب� �� َّأن �إميانوي ��ل كان ��ط �أراد متابع ��ة ت�أمالته
الفل�سفية،والتنف� ��س ب�أنف ��ه فح�س ��ب وه ��ذا
ي�ستحي� � ُل علي ��ه �إذا حتدث.ماتع ��و َّد علي ��ه
مد�ش ��ن التنوي ��ر م ��ن الريا�ض ��ة ومواظبته
عليه ��ا �أك�سبته ح�صانة م�ستمرة �ضد نوبات
الأمرا� ��ض املو�سمية.والأغرب فيما ير ُد يف
�صفح ��ات الكت ��اب �أن ه ��و �إرتب ��اط ت�أمالت
كانط بالنظر �إىل ب ��رج قدمي يف لوبينيخت
من ناف ��ذة الغرفة حني حتج ��ب عنه �أ�شجار

احل ��ور يف حديق ��ة جم ��اورة ه ��ذا امل�شه ��د
ي�ساوره القلق واليتمكن من متابعة ت�أمالته
لك ��ن مال ��ك احلديق ��ة يك � ُ�ن �إحرتام ��ا لكانط
عندما عر� ��ض �أمر �إزال ��ة الأ�شجار مل يرتدد
يف قطعه ��ا وبذل ��ك ك�ش ��ف احلجاب.كان ��ت
ق ��راءات كانط ت�ستم ��ر حتى العا�ش ��رة لي ًال
وبرب ��ع �ساعة قب ��ل خلوده �إىل الن ��وم �أراح
ر�أ�سه من �أفكار تتطلب �أي قدر من الإنتباه.
وكان كان ��ط مهتم� � ًا بتفا�صيل م ��كان نومه.
ومل ي�ستخ ��دم املدفئ ��ة يف غرفته مهما كانت
�ش ��دة الربد.وما يطيبُ له �إرت ��داء �أي �شيء
يحت ��وي عل ��ى �أربطة خوف� � ًا م ��ن �أن يعرقل
تدفق الدم.كان يتناول الفطور يف اخلام�سة
وملرة واح ��دة يف اليوم يدخن غليون ًا.ويف
ال�سابعة يحني موعد الدر�س واملحا�ضرات.
ي�ش ��ار �أن كان ��ط يف غرف ��ة نومه ق ��د احتفظ
مبجموع ��ة �صغ�ي�رة م ��ن الكتب ت�ص ��ل �إىل
�أربعمئ ��ة وخم�س�ي�ن كتاب ًا.م ��ع تق ��دم العمر
قد ظه ��رت �أعرا� ��ض ال�شيخوخ ��ة يف �صحة
كان ��ط �إىل �أن يفقد الب�صر �إ�ضافة �إىل وجود
م�ش ��اكل �أخ ��رى .رف� ��ض كان ��ط الإ�ستجابة
للمت�سول�ي�ن املعتادي ��ن فيم ��ا كان �سخي ًا مع
أ�شخا�ص كثريون
امل�ؤ�س�س ��ات اخلريية ثمة �
ُ
�إعتم ��دوا عل ��ى هب ��ات كان ��ط كل ماجمع ��ه
الفيل�س ��وف كان م ��ن جمه ��وده وعمل ��ه وقد
ع ��اين يف �شباب ��ه الع ��وز واحلاج ��ة لكن مل
يقرت� ��ض �أبد ًا.وم ��ن املواقف الت ��ي الميكن
جتاهلها �إ�صرار كان ��ط على �شكر طبيبه مع
�أن املر� ��ض �أنهك ��ه متام� � ًا و�أب ��ى �أن يجل�س
قبل زائ ��ره قائ�ل�ا "�س�أكون منحط� � ًا ال�سمح
الل ��ه لون�سي ��ت الواجب ��ات الإن�ساني ��ة" مع
�أن كان ��ط قد و�صى بت�شي ��ع جنازته �صباح ًا
ويف �أق ��ل قدر م ��ن ال�ضو�ض ��اء لكن يف يوم
ت�شيعه قد جمع يف باحة كني�سة القلعة كبار
ال�شخ�صي ��ات الديني ��ة وال�سيا�سي ��ة ناهي ��ك
ع ��ن كب ��ار اجلامعي�ي�ن �س ��اروا نح ��و منزل
الربفي�س ��ور وحم ��ل م ��ن هناك عل ��ى �ضوء
امل�شاع ��ل وتق ��رع اجرا� ��س الكنائ� ��س وتبع
�آالف الأ�شخا�ص ويف الأخري �سجي جثمانه
يف مدفن قبو الأكادميية.

آراء وأفكار
مجرد كالم

بـيتنـا الكـبـري
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تق ��ول كتب العل ��وم لأطفالن ��ا ال�صغ ��ار يف �إي�ضاحها ملفهوم
(البي ��ت) �إنه يحمينا من املطر والربد واحلر والرياح  ،لكن
حتول العدي ��د من املنازل اىل �أحوا� ��ض �سباحة وقت املطر
واىل �أف ��ران �ساخنة وقت احلر وانقط ��اع الكهرباء وحتول
كي ��ان البي ��ت ذاته �أحيان� � ًا اىل هياكل من ال�صفي ��ح �أوخيمة
متهرئ ��ة يخرتقها ال�ب�رد وتلهو الري ��اح بني جنباته ��ا  ،كان
الب ��د �أن يخلق �أزمة ثقة بني الأطفال وكتب العلوم  ،ومثلما
فقد الأطف ��ال الثقة يف عودة احلياة الطبيعية اىل مدار�سهم
و�أماك ��ن لهوه ��م فلي�س غريب� � ًا �أن يفقدوا الثق ��ة فيما تقوله
له ��م الكت ��ب لأن الواقع العراقي جت ��اوز امل�ألوف وخرج عن
ح ��دود الأو�ضاع الطبيعي ��ة التي تقدمها املناه ��ج الدرا�سية
للطلب ��ة ال�صغ ��ار  ،بل لي�س غريب ًا �أ�ص�ل� ًا �أن يتعرف الأطفال
عل ��ى مفه ��وم " الأزم ��ة" لأن حياتنا ماعادت �س ��وى �سل�سلة
من الأزم ��ات وهي الظروف والأح ��داث املفاجئة التي تهدد
الو�ضع الراه ��ن والتي تتطلب حتما وج ��ود قدرة حكومية
على �إدارة تلك الأزمات والتغلب على الآليات البريوقراطية
الثقيل ��ة الت ��ي قد تعجز ع ��ن مواجهة الأح ��داث واملتغريات
املتالحقة واملفاجئة �..أين نحن من كل ذلك ؟..لقد اعتدنا �أن
ن�ستقب ��ل الأزمة فقط ونعي�شه ��ا دون �أن نفكر يف اال�ستعداد
لها �أو مواجهتها قبل حدوثها ..فقبل �أعوام  ،حتولت بغداد
اىل ( فيني�سي ��ا ) عراقي ��ة  ،و�ألق ��ي الل ��وم وقته ��ا على �أمني
بغ ��داد ال�سابق عبعوب و( �صخرت ��ه ) العجيبة التي اغلقت
�شبكة املجاري ففا�ضت ال�ش ��وارع وانهارت املنازل وغرقت
املركب ��ات وتعر� ��ض العديد من املواطنني خلط ��ر ال�صعقات
الكهربائي ��ة ..وبعده ��ا باع ��وام  ،يع ��اد نف� ��س ال�سيناري ��و
ب�أمط ��ار �أ�ش ��د وخ�سائر �أكرب وح ��وادث �أك�ث�ر دون �أن تفكر
احلكوم ��ات الت ��ي تعاقبت عل ��ى كر�سي احلك ��م يف معاجلة
الأزمة قبل حدوثها �..صحي ��ح �إن اخلزينة �أ�صبحت خاوية
منذ �سنوات  ،وامل�شاري ��ع اخلدمية التعدو كونها حرب ًاعلى
ورق وكل ماير�صد له ��ا من �أموال يذهب تلقائي ًا اىل جيوب
املنتفع�ي�ن م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن و�أذنابه ��م  ،و�صحي ��ح �أن هنالك
ماي�شغل احلكومات �أكرث من جمرد �إ�صالح �شبكات املجاري
فه ��ي مطالب ��ة باحلفاظ عل ��ى مواقعها يف ال�سلط ��ة حتى لو
�سحقت مقابل ذلك �آالف الأرواح وماليني الأحالم واملطالب
 ،لك ��ن ذلك اليعن ��ي �أن ي�ستمر الإهم ��ال واحللول الرتقيعية
بينما ميكن �أن تن ��ذر الأزمة القدمية– اجلديدة بخطر �أكرب
فيم ��ا لو تك ��ررت الأمطار وحتول خريها ال ��ذي كنا ننتظره
وينتظ ��ره املزارعون ب�شغف اىل �ضرر و�أذى و�إنذار بخطر
و�شيك ..
رمب ��ا مل يعد البي ��ت يحمي العديد م ��ن املواطنني العراقيني
م ��ن احل ��ر وال�ب�رد واملط ��ر والري ��اح وق ��د ينه ��ار �أحيان� � ًا
واليتمكن ��ون م ��ن �إع ��ادة بنائه فكي ��ف �إذا مل يع ��د الوطن –
بيتن ��ا الكب�ي�ر – يحمينا من خطر تعاق ��ب حكومات التعمل
مل�صلحتن ��ا والتنقذنا م ��ن كل مايحا�صر حياتن ��ا من �أخطار
وم�ساوئ ..وكيف �سيمكننا �إعادة بنائه يف ظل غياب الذمم
ال�شريف ��ة والنوايا ال�سليمة والعمل احلقيقي وكل ماينبغي
توفره النقاذنا من الأزمات املتعاقبة ؟..
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امل�شاركة الوا�سعة فـي الأنتخابات حتت مظلة
ٌ
طريق �إىل التغيري
انتفا�ضة ت�شرين
ت�صاع ��دت خ�ل�ال الآون ��ة الأخ�ي�رة  ,وللأ�س ��ف  ,بع� ��ض
الدع ��وات والأ�ص ��وات الوطني ��ة الت ��ي تن ��ادي مبقاطعة
االنتخاب ��ات النيابية القادمة مب�ب�ررات خمتلفة منها � ,ﺇن
�ﺇجراء االنتخابات �ضمن الأو�ض ��اع الراهنة �سي�ؤدي اىل
ع ��ودة ق ��وى الف�س ��اد واملحا�ص�ص ��ة  ,وا�شرتط ��ت بع�ض
ه ��ذه الأ�صوات ب�ض ��رورة ت�ؤفري جمموعة م ��ن ال�شروط
الت ��ي ت�ضم ��ن �أداء انتخابات نزيهة بعي ��د ًا عن ت�أثري املال
ال�سيا�س ��ي  ,وال�س�ل�اح املنفل ��ت  ,وتغ ��ول بع� ��ض القوى
واملجموعات وحتديها املك�شوف ل�سلطة الدولة والقانون
 ,ووالئه ��ا ل ��دول �أجنبي ��ة متباين ��ة ،واملطالب ��ة بتعدي ��ل
قوان�ي�ن االنتخابات  ,ومفو�ضي ��ة االنتخابات والأحزاب
 ,وا�ستكمال ت�شكي ��ل ع�ضوية املحكمة االحتادية وغريها
 ,ف�ض�ل ً�ا عن �ضمان �إ�ش ��راف دويل نزيه عل ��ى �سري عملية
االنتخابات .
ه ��ذه كلها  ,ورمب ��ا غريها  ,خماوف حقيق ��ة وم�شروعة ,
ولك ��ن ما هو البديل عن االنتخاب ��ات يف املرحلة الراهنة
 ,وه ��ل �أن مقاطعة االنتخاب ��ات �ستحقق نتائ ��ج �إيجابية
�أم ت� ��ؤدي اىل املزي ��د م ��ن ت�شدي ��د قب�ض ��ة ق ��وى الف�س ��اد
واملحا�ص�ص ��ة واجلهات اخلارجة عل ��ى �سلطة القانون ,
وامل�س�ؤولة فعلي ًا عن جرائم قتل املتظاهرين واختطافهم.
ثم ��ة اعتب ��ارات كثرية يج ��ب �أن ت�ؤخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار ,
ونح ��ن نواجه �س�ؤال هامل ��ت الإ�شكايل � " :أن نكون �أو ال
نك ��ون " �أي �أن " ن�ش ��ارك �أو ال ن�شارك " ومنها املتغريات
العميقة التي حتققت يف ال�شارع العراقي بف�ضل توا�صل
ج ��ذوة انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن الت ��ي ال ميك ��ن له ��ا �أن تخب ��و
 ,والت ��ي خلق ��ت مزاج� � ًا �شعبي ًا راف�ض� � ًا للف�س ��اد والعنف
واالره ��اب وت�أث�ي�رات " الدول ��ة العميق ��ة " الت ��ي تتحكم
عملي� � ًا بالق ��رار ال�سيا�س ��ي  ,ومطالب� � ًا بالتغي�ي�ر اجلذري
يف الوج ��وه التقليدي ��ة ،ويف ال�سيا�سات التي قادت البلد
م ��ن خ ��راب اىل خ ��راب .ول ��ذا م ��ن ال�ض ��روري واملفيد



فا�ضل ثامر

ا�ستثمار ه ��ذا املزاج ال�شعبي املت�صاع ��د وتوظيفة لزج
اجلماه�ي�ر املنتف�ض ��ة والراف�ضة والداعم ��ة لالنتفا�ضة
يف االنتخاب ��ات القادم ��ة م ��ن خ�ل�ال امل�شارك ��ة الفاعلة
�أو ًال  ,وم ��ن خالل اختيار قيادات �شابة ووطنية جديدة
تتحل ��ى بالنزاه ��ة والإح�سا� ��س بامل�س�ؤولي ��ة للرت�شيح
اىل االنتخاب ��ات ع�ب�ر الرت�شيح الف ��ردي �أو عرب قوائم
انتخابي ��ة �أو كت ��ل م�ستقلة � ,أو من خ�ل�ال التحالف مع
قوى وطنية نزيهة مل تتلطخ �أيديها بدماء �أبناء �شعبنا
يف انتفا�ضة ت�شري ��ن � ,أو تتلوث بالف�ساد و�سرقة املال
العام وتنفي ��ذ �أجندات �سيا�سي ��ة م�شبوهة خدمة لدول
خارجي ��ة هدفها �أ�ضعاف قوة الع ��راق ووحدته ومتانة
جبهته الداخلية.
ولذا ف� ��إن الدعوة اىل مقاطع ��ة االنتخابات �سوف يفت
يف ع�ض ��د �أبن ��اء االنتفا�ض ��ة ومنا�صريه ��ا  ,وي�ضع ��ف
اهتمامه ��م وتركيزه ��م عل ��ى حتقيق �أهدافه ��ا  ،ويفوت
الفر�ص ��ة على ح�ص ��اد النتائج الإيجابية الت ��ي �أفرزتها
انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن املجي ��دة ,ومنه ��ا �إج ��راء انتخابات
نزيهة لإ�سق ��اط قوى املال ال�سيا�س ��ي وال�سالح املنفلت

امل�ؤمت ��ر ب�أوامر خارجية  ,وف�سح املج ��ال �أمام حتقيق
جذري و�شامل يف العملية ال�سيا�سية .
كم ��ا �أن الدع ��وة اىل مقاطعة االنتخابي ��ة �سوف ت�شتت
القوى ال�شعبية وتدفعها اىل النكو�ص �أو ال�سلبية  ,مما
يفت ��ح الباب وا�سع ًا لع ��ودة مافيات الف�س ��اد والطائفية
وال�سالح املنفلت  ,التي �سيك ��ون مبقدورها �أن تفر�ض
�ﺇرادته ��ا على جمل� ��س النواب ورمبا تعم ��د اىل �إ�صدار
ت�شريع ��ات معادي ��ة للدميقراطي ��ة والوح ��دة الوطني ��ة
والدول ��ة  ,كما ق ��د تعيد الب�ل�اد اىل ع�ص ��ور اال�ستبداد
والظ�ل�ام  ,وقد تق ��ود اىل تق�سيم الب�ل�اد واىل ت�أ�سي�س
كانتون ��ات ودويالت املافي ��ات و" الإ�سالم ال�سيا�سي "
ب�أوجهه و�أقنعته املختلفة .
وع ��ودة اىل درا�س ��ة البدائ ��ل املتاحة لتحقي ��ق التغبري
خ ��ارج �إط ��ار �صن ��دوق االق�ت�راع .لي� ��س م ��ن احلكمة
املراهن ��ة عل ��ي �سيا�س ��ة االنقالب ��ات وبيان رق ��م واحد
ونطم ��ح اىل حتقيق التغي�ي�ر ب�ص ��ورة دميقراطية من
خ�ل�ال انتخابات برملاني ��ة نزيهة جتري حت ��ت �إ�شراف
دويل .وعلينا �أن نتذكر �أن الذين راهنوا على مقاطعة

االنتخاب ��ات يف ال ��دورة االنتخابي ��ة ال�سابق ��ة كان ��وا
يف الغال ��ب  ,يهدف ��ون اىل �إ�سق ��اط العملي ��ة ال�سيا�سية
بالكام ��ل  ,من خالل وهم مفاده �أن تدين ن�سبة االقرتاع
�سيدف ��ع باملجتمع ال ��دويل اىل التدخ ��ل و�إعالن بطالن
االنتخاب ��ات وو�ض ��ع �آلي ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات حتت
�إ�ش ��راف الأمم املتحدة  ,وه ��و �سيناريو خيايل مل جند
له تطبيق ًا يف �أي منطقة من العامل حتى الآن .
�أم ��ا البع� ��ض الآخ ��ر فق ��د تبناه بع� ��ض املثقف�ي�ن الذين
جزعوا من ممار�سات قوى الف�ساد الطائفي وال�سيا�سي
 ,ودع ��وا نكاي� � ًة  ,للمقاطع ��ة  ,دون �أن يلزم ��وا �أنف�سهم
ب�أي جه ��د عملي �أو ن�ضايل لر�س ��م خارطة طريق بديلة
نح ��و التغيري  ,وموقفهم كان ج ��زء ًا من موقف عدمي (
نهل�ستي ) راف�ض لكل �شيء.
ولذا يظل املوقف الأف�ضل  ,يف املرحلة الراهنة � ,ضمن
�سيا�س ��ة م ��ا هو ممكن مرحلي� � ًا  ,الذه ��اب اىل �صناديق
االق�ت�راع وتهي�أة الأج ��واء النف�سية لتح�شيد اجلماهري
م ��ن خ�ل�ال الرتكيز عل ��ى �شع ��ارات انتفا�ضي ��ة ت�شرين
ومطاليبه ��ا وخمرجاته ��ا كمظل ��ة �شامل ��ة تلتقي حتتها
ق ��وى التغيري � ,سيا�سي ًا وفكري ًا � ,أو تنظيمي ًا على وفق
ما متلي ��ه ظروف احل ��راك ال�شعبي من جه ��ة  ,ون�شاط
قوى املعار�ضة ال�شعبية الت�شرينية من جهة �أخرى .
لذا �أمتنى �أن يراجع الأ�صدق ��اء م�س�ألة التلويح ب�شعار
مقاطعة االنتخابات  ,والتوجه بكل قوة اىل اجلماهري
ال�شعبية الت ��ي ك�شفت طبيعة قوى اخل ��راب ال�سيا�سي
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن �سري البالد من �سي ��ئ اىل �أ�سو�أ ،خا�ص ًة
و�أن الفر�ص ��ة �سائحة لإحلاق هزمية نكراء بهذه القوى
من خ�ل�ال ا�ستغ�ل�ال �أخطائه ��ا وجرائمه ��ا وا�ستهانتها
ب�سلطة القان ��ون والدولة وامتثالها لآوامر وتوجيهات
جه ��ات �سيا�سي ��ة وا�ستخباراتي ��ة �أجنبي ��ة  ,ال تري ��د
م�صلحة العراق وا�ستقالله وقوته .

ال نهاي��ة متوقعة للحرب �ض��د الإرهاب

 رزاق عداي
يف العق ��د الت�سعين ��ي م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي،
كان ��ت �أم�ي�ركا تعي� ��ش حال ��ة زهو يبل ��غ ح َّد
الغطر�سة ،كونه ��ا زعيمة املع�سكر الليربايل
الذي خرج منت�صرا على املع�سكر ال�سوفيتي
ال�سابق بعد حرب ب ��اردة ،دامت عدة عقود،
فكانت الأدوات الإعالميّة ومراكزها الفكرية
تق ��دم نف�سه ��ا مفعم ��ة ب�شع ��ور م ��ن العظمة
ب�صفته ��ا القطب الوحيد والقوي يف العامل،
حتى ان اح ��د مفكريها( -فوكوياما)  -ادعى
ان التاري ��خ بل ��غ نهايته ،واكت�س ��ب �صيغته
االخ�ي�رة يف الليربالي ��ة اجلدي ��دة والت ��ي
تتطاب ��ق وتتناغ ��م م ��ع التط ��ور الطبيع ��ي
للحياة
ويف وقت الحق يكتب الفيل�سوف الفرن�سي
املابع ��د حداث ��وي (بودري ��ارد) يف مقال ��ة

ل ��ه يف جري ��دة  -لومون ��د – «ط ��وال ف�ت�رة
رك ��ود الت�سعينات،ذاته ��ا ،كان ال�سائ ��د ه ��و
عطال ��ة احل ��وادث  -بح�سب تعب�ي�ر الكاتب
االرجنتين ��ي ،باردوني ��و فرنان ��دز ،واذا
بتل ��ك العطال ��ة تنتهي ،فقد علق ��ت احلوادث
ا�ضرابه ��ا ،حت ��ى انن ��ا جعلن ��ا ،م ��ع عمليات
نيويورك ومركز التجارة العاملي االرهابية
واثرها ،حيال احلدث املطلق ،ام احلوادث،
احل ��دث املح� ��ض ال ��ذي يجم ��ع يف �صلب ��ه
كل احل ��وادث الت ��ي مل حت ��دث ق ��ط يف اثره
اهت ��ز التاري ��ج والقوة ،ال بل اهت ��زت اي�ضا
�شروط التاريخ  .ومنذ هذا التاريخ ح�صلت
القطيع ��ة التي كان ميك ��ن ان يطلق املا قبله،
واملابع ��ده فيها كنقطة مف�صليّة .لقد �أ�صيبت
مب�س من جنون العظمة ،فكان عليها
امريكا ٍّ

ان تبا�ش ��ر عل ��ى الف ��ور ان تتخ ��ذ ق ��رارات
الح ��داث حال ��ة م ��ن الت ��وازن يف املجتم ��ع
االمريكي ال ��ذي تع ّر�ض ب�أغلب ��ه اىل اهتزاز
غري م�سب ��وق ،رمبا قد يق ��ارن مبا حدث يف
بريل هاربر يف �سنة .1941
بعد  11ايلول بدا العامل اكرث تعقيدا ،جراء
هذه النزع ��ة االحادية ،الت ��ي ال ت�ستطيع ان
تخفي نف�سها ،فا�ستبع ��دت م�شاريع املحكمة
الدولي ��ة جلرائم احلرب مبحكم ��ة ع�سكرية
امريكي ��ة خا�ص ��ة ،وكان ��ت احل ��وارات يف
البنتاغ ��ون االمريك ��ي جت ��ري عل ��ى م ��دار
ال�ساع ��ة ب�ش ��كل حمم ��وم ،وكان رام�سفيل ��د
وزي ��ر الدف ��اع االمريك ��ي ق ��د ح ��ذر يف احد
امل�ؤمترات يف بروك�سل ،قائال»:عندما ننظر
اىل الدم ��ار الذي احلقوه بالواليات املتحدة
االمريكي ��ة ،نتخ ّي ��ل م ��ا ميك ��ن ان يفعل ��وه
بنيوي ��ورك او لن ��دن او باري� ��س باال�سلحة
الكيمياوية او البيولوجية.
وهكذا د�شن الع ��امل حقبة حماربة االرهاب،
يف وقت خيمت مو�ضوعة االرهاب كمهيمنة
راجت كمفهوم وخط ��اب مت�ضخم وباملقابل
االجرائ ��ي ،كان املتخ ��ذ يُه ّي� ��أ ل ��ه عل ��ى ق ��دم
و�س ��اق ،اذ ب ��رز م ��ا ي�سم ��ى بال�ضرب ��ات
اال�ستباقي ��ة ،التي ال ت�أبه �أب ��دا اىل �ضوابط
القوان�ي�ن الدولي ��ة ،وبعي ��دة ع ��ن مق ��ررات
االمم التح ��دة ،ويف ه ��ذا الوق ��ت وم ��ع ان
افغان�ست ��ان كان ��ت هي املدان ��ة بالقرائن يف

اح ��داث نيويورك ،برز ا�س ��م العراق وطرح
بق ��وة يف ج ��داالت البنتاغ ��ون اىل الدرجة
ان البع� ��ض م ��ن �صق ��ور اليم�ي�ن االمريك ��ي
ف�ضل ال�ضربة الع�سكرية االوىل اىل العراق
قب ��ل افغان�ست ��ان بحج ��ة حي ��ازة الع ��راق
عل ��ى ا�سلح ��ة الدم ��ار ال�شام ��ل (كيمياوي ��ة
وجرثومي ��ة) يف ��وق م ��ا متلك ��ه افغان�ستان،
ولكن االمور جرت بحجم تورط افغان�ستان
يف احداث � 11أيلول.
يبدو ان حوادث  11ايلول يف مركز التجارة
العامل ��ي قد وفر الفر�ص ��ة التاريخية المريكا
القط ��ب الواحد ،لتنفيذ الربنامج االمريكي،
كم�سوغ ومبنطق منهج ال�ضربة اال�ستباقية
الجتي ��اح الع ��راق لتطبي ��ق الدميقراطي ��ة
االمريكي ��ة مبوجب القان ��ون الذي �صدر يف
الكونغر�س �سنة .1998
لذلك ظل مفهوم احلرب على االرهاب ي�شكل
مناخ ��ا� ،أجّ ج ��ه ظه ��ور ت�شكي�ل�ات ارهابي ��ة
فاعل ��ة وم�ؤث ��رة عل ��ى م�ستوى الفع ��ل ،مثل
القاع ��دة وداع� ��ش ،حت ��ى ان االخ�ي�ر احتل
ارا�ض ��ي وا�سعة جدا يف �سوري ��ا والعراق،
كم ��ا �أن ��ه �ش ��كل ح�ض ��ورا قوي ��ا يف منطق ��ة
ال�شرق االو�سط عموما والعراق ح�صرا.
رغ ��م انح�س ��ار وت�ي�رة االره ��اب اال انه ظل
يبدي فعالي ��ة ملحوظة ،م�ش ��كال تهديدا لكل
العامل ،لذلك بقي �شعار احلرب على االرهاب
قائما ،ففي اللق ��اء الربوتكويل بني الرئي�س

العراقي بره ��م �صالح والرئي� ��س االمريكي
دونال ��د ترامب على هام� ��ش منتدى دافو�س
االخ�ي�ر اك ��دا �أن العالق ��ة الت ��ي ترب ��ط بني
البلدي ��ن ه ��ي التحال ��ف ب�ي�ن بلديهم ��ا يف
احلرب على االرهاب.
يف ه ��ذا ال�ص ��دد ميك ��ن ا�ضاف ��ة ان
دميقراطي ��ة الع ��راق منذ  2003ه ��ي رهان
امريك ��ي بالدرج ��ة اال�سا�س ج ��اء باملنظور
ال�سرتاتيجي لها ،فهي ما زالت جتد اخفاقها
ام ��را غ�ي�ر م�ستح ��ب له ��ا ،اال ان دخولها يف
�صراع مع ايران التي ما فتئت حترز م�ساحة
م ��ن احل�ض ��ور ال�سيا�س ��ي داخ ��ل الع ��راق،
يوج ��ب عليها البقاء قريب ��ة �ضمن املعادالت
اجلديدة املت�شكلة اليوم يف املنطقة.
ويف غم ��رة الق ��رار ال�ص ��ادر م ��ن الربمل ��ان
العراق ��ي والداع ��ي اىل خ ��روج الق ��وات
االمريكي ��ة م ��ن الع ��راق تب ��دو ام�ي�ركا غري
مذعن ��ة له ��ذا القرار ،فه ��ي قادرة عل ��ى ن�شر
جيو�شه ��ا يف قواعده ��ا املنت�ش ��رة يف دول
اخلليج وغريه ��ا ،ولكنها تف�ض ��ل ان جتري
حركة لها يف م�ساحة العراق دون اخلروج،
فمنطق ��ة ال�ش ��رق االو�س ��ط تتعر� ��ض اىل
تدخ�ل�ات دولية واع ��ادة ر�سم ح ��دود ،ويف
زم ��ن العوملة املتوح�شة ،بات ��ت بع�ض بلدان
منطق ��ة مق�سمة بني دول كربى ،ورمبا يدور
يف خاط ��ر امريكا �أن العراق من ح�صتها يف
هذه املعمعة .

�أيهم��ا �أف�ض��ل للع��راق االتفاقية م��ع ال�صني �أم م��ع �أمريكا؟
 علي ال�شرع

وق ��د وقع ��ت يف عه ��د حكومة ع ��ادل عبد
امله ��دي امل�ستقيل ��ة اتفاقي ��ة اطل ��ق عليه ��ا
ا�س ��م النفط مقاب ��ل التنمي ��ة (�أو الإعمار)
متت ��د لع�شري ��ن �سن ��ة قادم ��ة .ومبوج ��ب
ه ��ذه االتفاقية يحوّ ل الع ��راق �أموا ًال اىل
البن ��وك ال�صيني ��ة م ��ع توف�ي�ر ت�سهيالت
ائتماني ��ة من بنك اال�ستثم ��ار ال�صيني ثم
تقوم ال�ش ��ركات ال�صينية بالقدوم للعراق
للب ��دء يف تنفي ��ذ م�شاريع البن ��ى التحتية
والإ�سكان...ال ��خ .وعلى الرغ ��م من ا�سم
االتفاقية الربّاق ف�أنها تنطوي على خدعة
كب�ي�رة وخماط ��ر� .أم ��ا اخلدع ��ة فه ��ي �أن
متويل االتفاقية عن طريق النفط �سيكون
�ضم ��ن ح ��دود ح�صة الع ��راق النفطية يف
�أوبك ،ومن ث ��م ،و�ضع الفتة خادعة وهي
(النفط مقابل التنمية) على هذه االتفاقية
ال تق ��دم وال ت�ؤخ ��ر من الواق ��ع يف �شيء،
فهي لن ت�سمح للعراق �أن ي�صدر من النفط
فوق ح�صت ��ه املقررة كي يدف ��ع لل�شركات
ال�صيني ��ة .و�أما املخاطر فهي اخل�شية من

�أن االتفاقي ��ة العراقي ��ة ال�صينية قد تكبل
الع ��راق بديون �إ�ضافي ��ة يف حال ح�صول
�أي تع�ث�ر من اجلان ��ب العراقي ،مثال عدم
قدرة العراق على توف�ي�ر بيئة �آمنة لعمل
ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة مم ��ا يل ��زم الع ��راق
اال�ستم ��رار بت�سديد �أجور ال�شركات حتى
و�إن توقف ��ت ع ��ن العم ��ل؛ لأن التوقف قد
ح ��دث م ��ن اجلان ��ب العراق ��ي .وق ��د طبل
لهذا االتف ��اق مع ال�صني ق�س ��م من الطبقة
ال�سيا�سي ��ة بغ�ض ًا لأمريكا من دون درا�سة
�أ�ضرار هكذا اتفاقية على م�ستقبل العراق
اىل درج ��ة �أنه ��م و�ضع ��وا �ش ��رط امل�ضي
باالتف ��اق ال�صيني على كل مر�شح لرئا�سة
ال ��وزراء عندما ا�ستقال ع ��ادل عبد املهدي
حت ��ى يحظى بالت�صوي ��ت الإيجابي عليه
يف جمل� ��س النواب .لكن ق ��دوم فايرو�س
كورونا من ال�ص�ي�ن �أوقف تنفيذ االتفاق،
والآن ب ��د�أت نغم ��ة االتفاقي ��ة ال�صيني ��ة
تتع ��اىل م ��ن جدي ��د يف الإع�ل�ام ال�سيم ��ا
بع ��د �أزم ��ة العج ��ز امل ��ايل وغ ��رق بغ ��داد

تعتبر ال�صين ثاني �أكبر اقت�صاد في العالم من ناحية حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الواليات المتحدة مع �أن �سكان ال�صين تزيد عن �أربعة
�أ�ضعاف حجم �سكان الواليات المتحدة .ومعلوم �أن العامل ال�سكاني مهم في النمو االقت�صادي لبلد ما ،ومع ذلك ف�أن م�ساهمة ال�صادرات في الناتج
المحلي الإجمالي ال�صيني كانت ت�شكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الفترة  2008-2004وهي مازالت في عام  2019ت�شكل تقريب ًا  20%منه،
وهي ن�سبة مازالت مرتفعة قيا�س ًا بالواليات المتحدة ( )12%الأمر الذي يدل على �أن تو�سعها االقت�صادي مازال يُبنى على ح�ساب الآخرين.
فتراها تنتج وت�صدر ال�سلع الرخي�صة الثمن والمنخف�ضة الجودة والق�صيرة العمر التي ت�شتريها البلدان الفقيرة وما يمثله ذلك من هدر
لثرواتها ،وال تربح من هذه العملية �سوى ال�شركات ال�صينية على ح�ساب بلد مثل العراق الذي يح�صل على الدوالر ب�شق الأنف�س من خالل بيع
ثروة نا�ضبة هي النفط ثم تذهب ن�سبة مهمة من هذه الدوالرات ب�سبب الف�ساد وانعدام �ضمائر الم�ستوردين ل�شراء الب�ضائع ال�صينية الرديئة.

واملحافظات يف م�ستهل نزول الغيث.
وبع ��د جم ��يء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ذي
الهوى الأمريكي اىل رئا�سة الوزراء �أدار
ظهره لل�صني ومل يتحدث ولو مرة واحدة
عن االتفاق معه ��ا بل �إنه زعم يف م�ؤمتره
ال�صحفي الأخري انها مل تكن بيننا وبينهم
اتفاقية بل هي عبارة عن اتفاق مبدئي مل
َ
يرق اىل االتفاقية ،لكن هذا غري �صحيح؛
ً
ً
لأن العراق حوّ ل فعال �أمواال اىل ال�صني.
ووق ��ع الكاظم ��ي ب ��د ًال م ��ن ذل ��ك اتفاقات
اقت�صادية م ��ع الواليات املتحدة بح�ضور
ترام ��ب مل تتبني حلد الآن تفا�صيلها .وقد
رف�ضت هذه االتفاقيات الطبقة ال�سيا�سية
التي تعادي امريكا وطالبوا بالعودة اىل
تنفي ��ذ االتف ��اق ال�صين ��ي بغ�ض� � ًا لأمريكا
ولي� ��س لأن �ش ��روط االتفاقي ��ة مع ال�صني
هي �أف�ضل للعراق من تلك مع �أمريكا.
وحت ��ى يتم تنفي ��ذ االتفاقيات م ��ع �أمريكا
الب ��د �أن يقوم الكاظم ��ي بتقلي�ص ال�سالح
املنفل ��ت املنت�شر الذي مازال ي�شكل خطر ًا

على اال�ستق ��رار الأمني يف هذا البلد واال
ف� ��أن تنفي ��ذ ه ��ذه االتفاقيات غ�ي�ر ممكن.
وق ��د ب ��د�أ الكاظم ��ي قب ��ل م ��دة حم�ل�ات
ع�سكرية م ��ن �أجل جمع ال�س�ل�اح املنت�شر
يف �أي ��دي النا�س ومل يحقق جناح ًا يُذكر،
ومل نع ��د ن�سمع عنها �شيئ� � ًا ال يف الإعالم
وال يف تغري ��دات الكاظم ��ي �أو املتح ��دث
ب�أ�سمه .ولأن عملية جم ��ع ال�سالح ف�شلت
ف�أنه ل ��ن يجر�ؤ على نزع �س�ل�اح الف�صائل
امل�سلح ��ة ،و�إذا فع ��ل ذلك ف�س ��وف تقاومه
ب�ش ��دة وق ��د يف�ض ��ي ذل ��ك اىل تهديد كبري
لال�ستق ��رار مما مينع من ق ��دوم ال�شركات
االمريكية ويف�شل االتفاق .لكن ميكن بعد
فوز باي ��دن باالنتخابات وع ��ودة االتفاق
النووي الإي ��راين اىل �ساب ��ق عهده ،ف�أن
االتف ��اق الأمريك ��ي �سينج ��ح و�سيتنا�سى
املعرت�ض ��ون الإ�ص ��رار عل ��ى االتف ��اق مع
ال�صني.
وم ��ن �سوء ح ��ظ العراق �أن يك ��ون �ساحة
للتناف� ��س عليه بني �أط ��راف عديدة ،وكان

م ��ن املفرو� ��ض �أن يكون ذل ��ك يف �صاحله
حتى ي�ستغله ��ا يف اختيار �أف�ضل الفر�ص
لتح�س�ي�ن و�ضع ��ه االقت�ص ��ادي ولك ��ن ما
يح ��دث هو العك� ��س .فلو ا�ستم ��ر التنازع
بني �إيران و�أم�ي�ركا حتى مع قدوم بايدن
اىل احلك ��م ف� ��أن ال�ش ��ركات االمريكية لن
جت ��ازف يف العم ��ل داخل الع ��راق كما لن
ت� ��أت ال�ش ��ركات ال�صينية ب�سب ��ب التوتر
القائم مع �أمريكا وب�سبب خماوف عراقية
م ��ن نتائج االتفاق ال�صيني ،والنتيجة لن
ي�شه ��د العراق �أي �إعم ��ار .واحلل الو�سط
ه ��و �أن يذهب الع ��راق لالحتاد الأوروبي
لدعوة ال�شركات هن ��اك للعمل يف العراق
فهذا يقل ��ل من غ�ضب �أم�ي�ركا ،مع �أن هذا
احلل يحتاج �أي�ض� � ًا اىل ك�سب ود الإدارة
االمريكية التي ترى �أن الواليات املتحدة
�ضحّ ت كثري ًا وانفقت مليارات الدوالرات
يف الع ��راق فمن غري االن�ص ��اف �أن تكون
ثم ��رة �إعماره تذه ��ب اىل جي ��وب غريه.
وهنا يقت�ضي ا�شراك ال�شركات االمريكية

بنح ��و �أو �آخ ��ر للعم ��ل م ��ع ال�ش ��ركات
الأوروبية يف العراق.
وم ��ع كل ه ��ذه العقب ��ات ،ف� ��أن التقيي ��م
العمل ��ي لالتف ��اق العراقي-الأمريك ��ي
مقارن ��ة باالتف ��اق العراقي-ال�صين ��ي
يذه ��ب ل�صال ��ح االتف ��اق م ��ع الوالي ��ات
املتحدة ،فهو �أف�ض ��ل للعراق؛ لأن االتفاق
الطوي ��ل الأمد م ��ع نظام ا�ستب ��دادي مثل
ال�ص�ي�ن و�إن كان ق ��د حق ��ق جناح ��ات
اقت�صادي ��ة يظل غ�ي�ر م�ضم ��ون م�ستقب ًال
ك ��ون ه ��ذا النظ ��ام امل�ستب ��د ق ��د يتعر�ض
له ��زة قوي ��ة ت�سقط ��ه يف �أي ��ة حلظ ��ة �إذا
انتف� ��ض �ضده ال�شب ��اب ال�صيني وت�ضيع
معه ��ا كل التعه ��دات ،فالنظ ��ام يف ال�صني
ه ��و القوي ولي� ��س االقت�صاد ،ف� ��إذا �سقط
النظام �إنهار االقت�ص ��اد .وهو على عك�س
االتفاق م ��ع الواليات املتحدة ذات النظام
الدميقراط ��ي الرا�س ��خ واالقت�ص ��اد املتني
والهيمنة على القرار الدويل .فمن املمكن
�أن تفر�ض �أمريكا عل ��ى �أية �شركة �صينية

ل�سب ��ب �أو �آخر عقوبات متنعها من العمل
يف �أي م ��كان ومنها العراق ،ولن ي�ستطع
الع ��راق �إال �أن ي�ستجي ��ب لهك ��ذا �ضغوط
ول ��ن تعان ��د ال�ش ��ركات ال�صيني ��ة الق ��رار
الأمريكي وت�ستمر يف عملها.
فاالتفاقي ��ة م ��ع ال�ص�ي�ن ال م�ستقب ��ل له ��ا
العتب ��ارات كث�ي�رة وم ��ن اخلط� ��أ التورط
فيها ،والأف�ضل هو االتف ��اق مع الواليات
املتح ��دة �إنْ كان لزوم� � ًا عل ��ى الع ��راق
االختي ��ار بينهم ��ا .ويكف ��ي التفك�ي�ر
بالعواط ��ف و�سفينة الع ��راق تغرق يوم ًا
بع ��د �آخ ��ر ،وعلين ��ا �أن ن�ض ��ع م�صلح ��ة
الع ��راق �أو ًال كم ��ا يفع ��ل ال�سيا�سيون يف
الدول املجاورة ،ف�أن يك ��ون العراق قوي ًا
�أف�ض ��ل من �أن يكون م ��ا ّد ًا يديه م�ستجدي ًا
للقرو�ض وامل�ساع ��دات ،ومن املعيب جد ًا
�أن ن�سم ��ع يومي ًا يف ن�ش ��رات الأخبار عن
تف�شي الفق ��ر و زيادة عدد الفقراء يف هذا
البل ��د املنك ��وب ويف نف� ��س الوقت الرثي
مبوارده الب�شرية والطبيعية.

العدد ( )4822ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء ( )1كانون االول 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

آفاق

ق���رن���ان ع��ل��ى م���ي�ل�اد ف���ري���دري���ك �أجن���ل���ز:

اال�شرتاكي الذي طمح بحياة �سعيدة للجميع
ترجمة� :أحمد الزبيدي

تم��ر علينا هذا الع��ام الذكرى المئوي��ة الثانية لمي�لاد فريدريك �أنجلز
الذي ولد في  28ت�شرين الثاني . 1820في بارمن وهي مدينة �صناعية في
�ألماني��ا .والذي كان ي�شعر بال�سع��ادة لكونه رافق" كارل مارك�س في رحلة
حياته وعمله الفك��ري والن�ضالي  .عا�ش �أنجلز في كنف �أ�سرة برجوازية
م��ن تج��ار الن�سيج .وعا���ش �سنوات طفولته ف��ي �أجواء م��ن المحبة و�سط
ع��دد كبير من الأ�شق��اء  ،وو عائلة ثري��ة وفي مدينة ي�سوده��ا التما�سك
المجتمعي والتي كان يطلق عليها "مان�ش�ستر الألمانية".

ولك ��ن منذ �س ��ن مبكرة وج ��د �إجنلز �صعوب ��ة يف حتمل ما
كان يعاني ��ه العم ��ال يف م�صان ��ع �أ�سرت ��ه من اج ��ل احلفاظ
عل ��ى حياتها املزدهرة .فكتب وه ��و يف �سن التا�سعة ع�شرة
فقط  ،عن حمنة عم ��ال امل�صانع الذين كانوا يعي�شون "يف
الغ ��رف ذات ال�سق ��وف املنخف�ض ��ة حي ��ث يتنف� ��س النا� ��س
�أبخ ��رة الفحم والغب ��ار �أكرث من الأك�سج�ي�ن"  ،و�أعرب عن
�أ�سف ��ه للظروف التي جتعل منهم "�أ�شخا�ص ًا حمبطني متام ًا
 ،بدون م�سك ��ن ثابت �أو عمل حمدد بعد وقوعه حتت ت�أثري
�سح ��ر حرك ��ة الهيغلي�ي�ن ال�شب ��اب يف جامع ��ة برل�ي�ن  ،كان
انتقال ��ه اىل مدين ��ة مان�ش�سرت االنكليزي ��ة يف الأربعينيات
م ��ن القرن التا�سع ع�شر هو الذي جعل ��ه يتجه نحو اعتناق
الأف ��كار اال�شرتاكي ��ة .حي ��ث مت �إر�ساله للعم ��ل يف مطحنة
الأ�س ��رة يف �سالف ��ورد يف ب�ؤرة الث ��ورة ال�صناعية  ،ور�أى
كي ��ف �أن الر�أ�سمالية غري املنظمة ت�ستلزم التجريد امل�ستمر
من الإن�ساني ��ة�" :أ�صبحت الن�ساء غ�ي�ر �صاحلات للإجناب
 ،والأطف ��ال م�شوه�ي�ن  ،والرج ��ال �ضعف ��اء  ،و�أطرافه ��م
حمطم ��ة  ،و�أجي ��ال كامل ��ة حمطم ��ة  ،وم�صاب ��ة بالأمرا�ض
والعل ��ل .والغاي ��ة من ذلك كل ��ه مل يكن �سوى م ��لء حقائب
الربجوازي�ي�ن بالنق ��ود " ،كما قال يف كتاب ��ه  ،حالة الطبقة
العامل ��ة يف �إجنل�ت�را 1845ويف وق ��ت كان يطال ��ب في ��ه
معظ ��م الفنانني الراديكاليني يف ال�سن ��وات القليلة املا�ضية
ب�إزال ��ة متاثيل رموز الإمرباطورية ال�سوفيتية  ،فان فناين
مدين ��ة مان�ش�سرت ذهبوا يف االجتاه الآخ ��ر .اذ قام املخرج
في ��ل كولينز يف ع ��ام  ، 2017بنقل متث ��ال فريدريك �أجنلز

عل ��ى �شاحنة من �شرقي �أوكراني ��ا  ،التي كانت تابعة �سابق ًا
للإمرباطوري ��ة ال�سوفيتي ��ة �إىل و�س ��ط املدين ��ة التي كانت
متثل ب�ؤرة "الثورة ال�صناعية"
لقد كانت لفتة رائعة غري متوقعة  :فقد و�ضع متثال للرجل
الذي كان ميقت "مدينة القطن" وهو اللقب الذي كان يطلق
عل ��ى مان�ش�س�ت�ر يف و�س ��ط قلبه ��ا التج ��اري .و با�ستثناء
اللوح ��ة ال�ضوئي ��ة الزرقاء الرائعة الت ��ي ت�شري اىل �أجنلز
و املو�ضوع ��ة يف تلة برميروز يف �شم ��ال لندن والفتة تدل
عل ��ى وقوفه ذات يوم على �شاط ��ئ مدينة �إي�ستبورن (حيث
مت ن�ث�ر رماده)  ،يع ��د التمثال �أحد الت ��ذكارات القليلة التي
تكاد تنعدم لواحد من �أعظم املهاجرين يف بريطانيا.
مل يك ��ن لأجنل ��ز دور فع ��ال يف ت�شكي ��ل مارك�سي ��ة الق ��رن
الع�شرين فح�سب  ،ولك ��ن ر�ؤيته لال�شرتاكية تبدو مرتبطة
�أكرث باهتماماتنا املعا�صرة.
م ��ا ك�شفه �أجنل ��ز �أي�ض ًا برباعة يف يف كتاب ��ه  ،حالة الطبقة
العامل ��ة يف �إجنلرتا كيف �أن عملي ��ات التخطيط احل�ضري
والتجدي ��د كانت ��ا �ساحت�ي�ن لل�ص ��راع الطبق ��ي .وبذلك فهو
يعت�ب�ر والد عل ��م االجتم ��اع احل�ضري احلدي ��ث  ،مو�ضح ًا
بطرق نعرفها الآن فقط كيف يتم دائم ًا بناء م�ساحات املدينة
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا .ونحن جند جميع �أفكار الكتاب هذه
الأيام املتعلقة بخ�صخ�صة الأماكن العامة موجودة يف نقد
�إجنلز الرائد لأحوال مدينة مان�ش�سرت ال�صناعية.
بعد ف�شل الثورات الأوروبية عام � ، 1848أُجرب �أجنلز على
الع ��ودة �إىل مان�ش�س�ت�ر للعمل يف م�صان ��ع �أ�سرته من �أجل
متوي ��ل عمل مارك� ��س الفل�سفي  .وقد كان يك ��ره ذلك العمل
وق ��د و�صف ��ه قائ�ل� ًا �" .إن الأم ��ر وح�ش ��ي للغاي ��ة  ،والأكرث
وح�شي ��ة م ��ن ذلك كل ��ه ه ��و حقيقة كون ��ك ل�س ��ت برجوازي ًا
فح�سب  ...بل من يقف كخ�صم �ضد الطبقة العاملة".

ه ��ذه الت�ضحية ال�شخ�صية امل�ؤملة �ضمن ��ت ن�شر كتاب ر�أ�س
امل ��ال ع ��ام  1867ومعها تلخي� ��ص وجهة النظ ��ر املارك�سية
للع ��امل .ل�سوء احل ��ظ � ،سرعان م ��ا بد�أ عمل حي ��اة مارك�س
يف خطر الوق ��وع �ضحية "م�ؤامرة ال�صم ��ت الربجوازية"
 ،حت ��ى ب ��د�أ �أجنلز يف تنظي ��م الدعاية الت ��ي مت�س احلاجة
�إليه ��ا .لق ��د كان تعميم �أجنلز ل ��ر�ؤى مارك� ��س املركزية يف
كتابي ��ه �ضد دوهرينغ واال�شرتاكية :طوباوية و علمية هي
من �أطلقت املارك�سية كعقيدة عاملية مقنعة.
فق ��د �أو�ض ��ح �إجنلز �أن "معظ ��م النا�س ك�ساىل ج ��د ًا لدرجة
ع ��دم قدرته ��م على ق ��راءة كتب �سميك ��ة مثل ر�أ� ��س املال" ،
حي ��ث اجتذبت طرق �أجنل ��ز الإر�شادية �سهل ��ة الفهم القراء
للمارك�سي ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء فرن�س ��ا و�أملاني ��ا و�أمري ��كا
و�إيطاليا ورو�سيا.
بع ��د وف ��اة مارك� ��س ع ��ام ، 1883ق ��ام �أجنل ��ز بتو�سي ��ع
�أف ��كار مارك� ��س يف اجتاه ��ات جدي ��دة .و�ض ��ع �أجنلز  ،يف
درا�ست ��ه لتاريخ احلياة الأ�سري ��ة � ،أ�س�س احلركة الن�سوية
اال�شرتاكية من خ�ل�ال ربطه للإ�ستغالل الر�أ�سمايل مع عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني.
وباملث ��ل  ،كان �أجنل ��ز رائ ��د ًا يف الر�ؤي ��ة املارك�سية للتحرر
من اال�ستعمار بتحليله املبكر للإمربيالية باعتبارها مكون ًا
�أ�سا�سي ًا للر�أ�سمالية الغربية.
م ��ن فيتن ��ام �إىل �إثيوبيا  ،ومن ال�ص�ي�ن �إىل فنزويال  ،تبنى
مقاتل ��ون من �أجل احلري ��ة مناه�ض ��ون للإمربيالية نظرية
�أجنل ��ز يف التح ��رر .لقد كان �أجنل ��ز �شخ�صي ��ة ذات �أهمية
تاريخية وفل�سفية عميق ��ة .وكانت ر�ؤيته لال�شرتاكية ثرية
�أي�ض ًا .
عن الغارديان

بعد  200عام على والدته �أجنلز يحط الرحال فـي مان�ش�سرت
علي ح�سني
قبل �أيام م ّرت الذكرى الـ  200مليالد زميل مارك�س
ورفيق رحلته فريدريك �أجنلز  ،والغريب �إن املانيا
مل حتتفل بابنها �أجنلز مثلما احتفلت مبرور 200
عام على ميالد كارل مارك�س عام  2018؟
دائم ًا ما يط ��رح ال�س�ؤال  :هل �أن �شخ�صية مارك�س
�ألق ��ت ب�ضالله ��ا على فريدري ��ك �أجنل ��ز ؟  ،حتى �أن
املارك�سي ��ة �أو ال�شيوعي ��ة ما �إن تذك ��ر حتى يتبادر
للذهن ف ��ور ًا ا�سم كارل مارك� ��س  ،وجند �أن الكتب
التي تتحدث عن �أجنلز وحياته قليلة بالقيا�س اىل
مارك� ��س  ،وكن ��ت يف رحلة البحث ع ��ن مارك�س قد
ع�ث�رت عل ��ى بع�ض الكت ��ب القليلة الت ��ي خ�ص�صت
ل�صاح ��ب الكتاب ال�شهري " �أ�صل العائلة "  ،وقبلها
جرب ��ت �أن اقر�أ اجنلز مبعزل عن ت�أثريات مارك�س
 ،فقررت �أن اقر�أ كتابه " ديالكتيك الطبيعة " الذي
ح�صل ��ت عل ��ى ن�سخ ��ة من ��ه وكانت م ��ن من�شورات
دار التق ��دم � ،أم ��ا ملاذا اخرتت ه ��ذا الكتاب بالذات
؟ فالأم ��ر يتعل ��ق بن�صيحة ا�سداه ��ا يل �صديق من
ع�ش ��اق مارك� ��س و�أجنلز وق ��ال يل وقته ��ا �إذا كان
التحليل اجلديل – الديالكتيك – لعلم االقت�صاد قد
ارتب ��ط با�سم كارل مارك�س من خالل كتابه ال�شهري
" ر�أ�س املال "  ،فان التحليل اجلديل لعلم الطبيعة
ارتب ��ط با�س ��م فريدريك اجنل ��ز من خ�ل�ال كتابة "
ديالكتيك الطبيع ��ة "  ،ولأهمية هذا الكتاب وجدت
فيم ��ا بعد �أن �إمام عبد الفت ��اح �إمام يكتب يف كتابه
" تطور اجلدل بعد هيغل – جدل الطبيعة – " �أن
كت ��اب اجنلز �أعمق ما كت ��ب يف اجلدل بعد هيغل ،
ويخربنا روجيه غارودي يف كتابه " كارل مارك�س
" �أن م�شروع ديالكتيك الطبيعة كان يراود مارك�س
حتى �أنه كتب يف �إحدى ر�سائله اىل �أجنلز  ":حني
�أف ��رغ من عبء الأعم ��ال االقت�صادية � ،سوف �أكتب
يف اجلدل � ،إن قوانني اجلدل ال�صحيحة موجودة
فع ًال عند هيغ ��ل لكنها يف �صورة مثالية  ،والبد �أن
نن ��زع عنها هذه ال�ص ��ورة "  ..كان فريدريك �أجنلز
ع ��ام  1873يتمنى �أن تتيح له الظ ��روف �أن يطبق
اجلدل الهيغل ��ي يف ميدان العلوم الطبيعية  ،ويف
الر�سائ ��ل الت ��ي تبادلها م ��ع مارك� ��س يف ذلك العام
يبدى رغبته يف اجناز مثل هذا الكتاب  ،فيكتب يف
الثالث�ي�ن من �أيار عام  ": 1873هذا ال�صباح عندما
كن ��تُ م�ستلقي ًا على الفرا�ش خط ��رت ببايل الأفكار
الديالكتيكي ��ة التالي ��ة ح ��ول العل ��وم الطبيعي ��ة:
مو�ض ��وع العل ��وم الطبيعية هو امل ��ادة يف حركتها
 ،الأج�س ��ام ال ميك ��ن ف�صلها ع ��ن احلركة  ،ال ميكن
احلديث عن مادة بدون حركة ،وبدون الأخذ بنظر
الإعتب ��ار عالقتها بالأج�سام الأخ ��رى .يف احلركة
فقط يك�شف اجل�سم عن ماهيته .العلوم الطبيعية،
�إذن ،ه ��ي درا�س ��ة الأج�س ��ام يف عالقاته ��ا املتبادلة
ويف احلركة "  ،وظلت هذه الأمنية تراود اجنلز ،
حي ��ث و�ضع تخطيطات لكتاب " ديالكتيك الطبيعة
" وكت ��ب عدد ًا من امل�سودات  ،لكنه مل ين�شرها ،
وامن ��ا ان�شغ ��ل عنها بكتاب ��ه " انت ��ي دوهرنغ " او
" �ض ��د دوهرنغ " يف الرتجم ��ة التي ن�شرتها دار
التق ��دم  ،وال ��ذي �ص ��درت ع ��ام  ، 1878وفيه نرى
ان مو�ضوع ديالكتي ��ك الطبيعة كان حا�ضر ًا  ،لكنه
�سي�ضطر اىل التخلي ع ��ن ن�شر كتابه " ديالكتيك "
الطبيع ��ة " بع ��د وفاة مارك�س  ،م ��ن �أجل �أن يتفرغ
لن�ش ��ر املخطوطات الت ��ي خلفها �صديق ��ه  ..وهكذا
مل ي�ستط ��ع �أجنلز �إ�ص ��دار " ديالكتي ��ك الطبيعة "
�أثناء حياته  ،وقد جمعت م�سودات الكتاب لي�صدر

عام � 1925أي بعد وفاة �أجنلز بثالثني عام ًا  ..كان
ه ��ذا الكتاب واعني " ديالكتيك الطبيعة " دافع ًا يل
لأن ابحث عن فريدري ��ك �أجنلز  ،وكنت كلما اذهب
اىل مكتب ��ة ا�س�أل هل يوجد كت ��اب عن حياة �أجنلز
فيكون اجلواب هناك كتب عن كارل مارك�س .
ه ��ل ا�ستطع ��ت �أن افه ��م كت ��ب اجنل ��ز و�أن ��ا �أغل ��ق
ال�صفحة الأخرية من كتاب " �أجنلز حياته و�أعماله
" ؟  ،طرح ��ت عل ��ى نف�س ��ي هذا ال�س� ��ؤال وقررت
العودة اىل كتاب " ديالكتيك الطبيعة "  ،لأت�صارع
مع ��ه م ��ن جدي ��د ولأدرك �أن الكتاب ال ��ذي فكر فيه
م�ستلق على الفرا�ش  ،يطرح عدد ًا من
�أجنلز وهو
ٍ
الق�ضاي ��ا �أبرزها  " :التالزم ال�ض ��روري بني املادة
واحلرك ��ة � ،أو اعتب ��ار احلركة �شكل وج ��ود املادة
" ،فالطبيعة اجلوهرية لل�شيء هي احلركة  ،وقد
�أراد �أجنل ��ز �أن يربهن �أن الطبيعة تعمل على نحو
ديالكتيك ��ي ال على نح ��و ميتافيزيقي فالطبيعة يف
نظ ��ره  ":ه ��ي التي تربهن على �صح ��ة هذا اجلدل
 ،ويج ��ب القول ب� ��أن العلوم الطبيعي ��ة قدمت لهذه
الربهنة مواد غنية اىل �أق�صى حدود الغنى  ،وهي
مواد تزداد يوم� � ًا بعد يوم  ،وهكذا يثبت العلم يف
نهاي ��ة املطاف �أن الطبيعة تعمل على نحو جديل ال
على نحو ميتافيزيقي "  ،كان مارك�س قبل �سنوات
ق ��د ق ��رر الت�ص ��دي ملعلم ��ه الأول هيغ ��ل  ،فين�ش ��ر
كتاب ��ه ال�شهري " نق ��د فل�سفة هيغ ��ل يف احلقوق "
حي ��ث يقرتح قل ��ب اجل ��دل الهيغل ��ي لو�ضعه على
قدمي ��ه �أي االنط�ل�اق لي�س من النظري ��ات  ،و�إمنا
م ��ن ظروف احلي ��اة الواقعية وي�ص ��وغ لأول مرة
فكرة �أن الوظيفة التاريخية للربوليتاريا هي قلب
الر�أ�سمالي ��ة ويك ��رر على خالف هيغ ��ل �أن الدولة
�ِّيرِ التاريخ  ،ب ��ل التاريخ هو
لي�س ��ت هي التي ُت�س رِّ
ال ��ذي يُ�ش ��كل الدول ��ة  ،و�إن الإن�س ��ان ال يتمكن من
التحرر �إال ب�أفعاله ولي�س بنزوة محُ �سن �أو ب�إرادة
دكتات ��ور متنور �إذ ال ميك ��ن للثورة �أن ت�أتي �إال من
خالل طبقة اجتماعية حمررة بامتياز .ويف الوقت
الذي كان في ��ه كان كارل مارك�س يتنقل من النزعة
العقالنية اىل الرومانتيكية ثم اىل الهيغلية ثم اىل
ال�شيوعي ��ة  ،فان �صديقه املقب ��ل ورفيقه يف و�ضع
�أ�س� ��س الفل�سفة املادية  ،فريدري ��ك اجنلز ا�ستطاع
�أن ي�ص ��ل اىل نف� ��س الت�ص ��ورات واملفاهي ��م ولكن
ع�ب�ر معاناة مع عائلته التي كانت ترى يف الفل�سفة
والفكر ن�شاط ًا عبثي ًا  ،.والواقع �أن فريدريك �أجنلز
 ،بعك� ��س رفيقه كارل مارك�س ال ��ذي ولد يف و�سط
لي�ب�رايل  ،كان علي ��ه �أن يتح ��رر م ��ن الت�ص ��ورات
الرجعي ��ة والديني ��ة لعائلت ��ه الغني ��ة  ،وكان �ش�أنه
�ش� ��أن مارك� ��س انته ��ج الطري ��ق الث ��وري ال بدافع
احلاجة و�إمنا بدافع االقتناع العميق
ول ��د فريدري ��ك �أجنل ��ز يف الثام ��ن والع�شرين من
ت�شري ��ن الثاين ع ��ام  1820يف ال�شط ��ر ال�صناعي
من املانيا  ،وكان ينت�سب اىل عائلة من ال�صناعيني
الكب ��ار  ،وبخ�ل�اف عائل ��ة مارك� ��س ذات العقلي ��ة
املتح ��ررة  ،ف ��ان عائل ��ة �أجنل ��ز كان ��ت ذات نزع ��ة
رجعي ��ة  ،وق ��د ا�ضطر �أجنل ��ز منذ �سن ��وات �شبابه
الأوىل للكف ��اح ب�ض ��راوة �ض ��د ه ��ذه العقلية التي
الت ��رى يف احلياة �سوى امل ��ال  ،وعند بلوغ �أجنلز
الرابع ��ة ع�شرة �أر�سلته العائل ��ة اىل كلية الربيفيدا
والتي تعت�ب�ر �آنذاك من الكلي ��ات املتميزة  ،و�ش�أن
وال ��د كارل مارك�س  ،كان وال ��د �أجنلز مع اعرتافه
مبزايا ول ��ده  ،يح�س بال�صدم ��ة لطبيعته املختلفة
جذري� � ًا ع ��ن �أ�شقائ ��ه  ،وكان يخ�ش ��ى �أن ت� ��ؤدي
ه ��ذه االختالف ��ات اىل ا�ضط ��راب روح ��ه وخراب
م�ستقبله.
ونظ ��ر ًا لأن �أجنل ��ز مل يكن يج ��د يف عائلته تفهم ًا

لرغباته يف الدرا�سة والعمل واحلرية ال�شخ�صية
 ،فق ��د كان يح�س بالعزلة وكان ينطوي على نف�سه
 ،وقد قالت ام ��ر�أة عجوز كانت تقطن بالقرب من
منزله ��م � ،إنه ��ا �شاهدت ��ه ي�س�ي�ر يف النه ��ار حام ًال
م�صباح ًا يف يده قائ ًال �إنه يفت�ش مثل ديوجني عن
احلقيقة ..بل �إنه يف م ��رة من امل ّرات تخيل نف�سه
دون كي�شوت فكتب ق�صيدة طويلة جاء فيها :
ال ت�ضحكوا يا �إخوتي
�إنه دون كي�شوت البطل
الذي يجوب العامل
على جواده النبيل
ع ��ام � 1841سيلتق ��ي كارل مارك�س ب�شاب �أ�صغر
من ��ه بعام�ي�ن  ،يرتبط ��ان من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل
ب�صداق ��ة تنتج ع�ش ��رات امل�ؤلف ��ات � ،إنه فريدريك
اجنل ��ز  ،يف تل ��ك ال�سن ��ة يق ��ر�أ مارك� ��س كت ��اب
فيورب ��اخ ال�شه�ي�ر " جوه ��ر امل�سيحي ��ة " ال ��ذي
ي�ؤك ��د في ��ه  ،م ��ن �أج ��ل ال�سماح بارتق ��اء جمتمع

ان�ساين يجب عل ��ى الفل�سفة �أن جتد امتدادها يف
ال�سيا�سة القادرة وحدها على حترير الإن�سان من
اغرتاب ��ه ب�إلغاء امللكية  .ولهذا كما يقول فيورباخ
يجب توحيد الب�شري ��ة املعذبة والب�شرية املفكرة
امل�ضطه ��دة �أي العمال واملثقفني  ،ويجب حتويل
الدولة جذري ًا لأنها لي�ست كما يظن هيغل جت�سيد ًا
ملطل ��ق ف ��وق الطبق ��ات ،ب ��ل انعكا� � ٌ�س للعالق ��ات
االقت�صادي ��ة والقانوني ��ة واالجتماعي ��ة  ،ويزداد
ع�ش ��ق مارك�س لفيورب ��اخ و�سي� ��ؤرخ �أجنلز لهذا
الت�أث�ي�ر الذي مار�سه ه ��ذا الفيل�سوف على تطور
الهيغلي�ي�ن ال�شب ��اب الفك ��ري  ":كان ��ت احلما�سة
عام ��ة �شامل ��ة و�أ�صبحنا جميعا اتباع� � ًا لفيورباخ
يف احل ��ال " ،يف عام  1842يكت ��ب مارك�س �أوىل
مقاالت ��ه ال�سيا�سي ��ة بعن ��وان " ال�شيوعية " التي
يعتربه ��ا غرام�شي فيما بع ��د الأ�سا�س الذي بُنيت
علي ��ه الفل�سف ��ة املادي ��ة  ،يف ه ��ذه املقال ��ة ي�شرح
مارك� ��س للم ��رة الأوىل مفه ��وم ال�شيوعية ويُعيد

�أ�صوله ��ا اىل الفيل�سوف �أفالطون  ،يف تلك ال�سنة
يعك ��ف مع زميل ��ه �أجنلز على مراجع ��ة كتب �سان
�سيم ��ون وت�سحرهم ��ا مقوالت ب ��رودن التي كان
يوجهه ��ا �ضد امللكي ��ة  " :ما هي امللكي ��ة �إنها ٌ
ترف
ٌ
مرفو�ض " .
يف ت�شري ��ن الأول م ��ن ع ��ام  1847وقب ��ل ظه ��ور
البي ��ان ال�شيوع ��ي ب�أ�شه ��ر يكت ��ب �أجنل ��ز ع ��ن
مو�ضوعة التف ��اوت بني الطبق ��ات ،بعدها �سنجد
مارك� ��س يلقي خطاب� � ًا �أمام جمموع ��ة من العمال
�سين�ش ��ر فيم ��ا بعد حت ��ت عنوان"العم ��ل امل�أجور
ور�أ� ��س امل ��ال" ،ير�س ��م في ��ه كارل مارك� ��س للمرة
االوىل اخلط ��وط الكربى لنظريت ��ه االقت�صادية،
والتي �ش ّكلت فيما بع ��د الأ�سا�س الذي بنيت عليه
�أف ��كاره ال�سيا�سي ��ة ،فيما ح ��اول �أجنل ��ز �أن يقدم
�صورة جديدة للعلوم .
ي�ش ��كل البي ��ان ال�شيوعي ال ��ذي �ص ��در بداية عام
 ،1848تط ��ور ًا جدي ��د ًا يف فك ��ر مارك� ��س وزميله
�أجنل ��ز ،فهما يقدم ��ان لنا من خالل ��ه ت�صور ًا �أكرث
كما ًال للنظرية املادي ��ة ،يكون فيه �صراع الطبقات
املحرك الرئي�س للتاري ��خ ،وتكون الطبقة العاملة
القوة اخلالقة الزاحف ��ة ملجتمع جديد� .إنها بداية
اال�شرتاكي ��ة العلمي ��ة ،وه ��و الإنتق ��ال اىل حي ��ز
العم ��ل ال�سيا�س ��ي .ي�سته ��ل البيان به ��ذا الت�صور
للمجتم ��ع الب�شري":ع ��ن تاري ��خ كل جمتم ��ع،
حت ��ى �أيامنا ه ��ذه ،مل يك ��ن �سوى تاري ��خ �صراع
الطبقات" ،وجند البي ��ان ال�شيوعي يقدم ت�صور ًا
للمجتمع البدائي كم ��ا كتب عنه جان جاك رو�سو
يف"تف ��اوت الطبقات بني الب�شر"حي ��ث نقر�أ هذه
العب ��ارة":كان املجتم ��ع البدائي ي�سم ��ح لكل فرد
بان يظ ��ل حر ًا لتنفيذ العمل ال�ضروري للمحافظة
على بقائه".
كان مظهرهم ��ا م ��ن اخلارج خمتلف ًا ج ��د ًا  ،فقد كان
�أجنل ��ز الأمل ��اين الأ�شق ��ر طوي ��ل القام ��ة  ،يعتن ��ي
مبالب�س ��ه ويحافظ عل ��ى ا�ستقامة قامت ��ه  ،ع�ضو ًا
حمرتم ًا يف بور�صة مان�ش�سرت  ،المع ًا يف التجارة
 ،ويف م�س ��رات احلي ��اة الربجوازي ��ة م ��ن �صي ��د
الثعال ��ب اىل حف�ل�ات �أعي ��اد املي�ل�اد � ،أم ��ا مارك�س
فق ��د كان ق ��وي البني ��ة ذا عينني �سوداوي ��ن و�شعر
كثي ��ف �أ�سود  ،مل يكن يهت ��م مبظهره  ،كان ي�ستنفذ
ق ��واه يف العمل الفكري ال ��ذي كاد اليرتك له وقت ًا
البت�ل�اع وجباته الغذائية  ،مما �أح ��دث �أثر ًا �سلبيا
عل ��ى �صحته  ،كان مارك�س غ�ي�ر عملي يف امل�سائل
ال�صغ�ي�رة  ،لكن ��ه كان يب ��دي براع ��ة يف الأعم ��ال
الكبرية  .فلم يكن ي�ستطيع �إدارة �أمور بيت �صغري
 ،لكن ��ه كان اليُجارى يف قدرته العبقرية على ح�شد
جي�ش وقيادته اىل الأمام ليغري به وجه الأر�ض.
�أدرك �أجنل ��ز من ��ذ البداية تفوق مارك� ��س العبقري
 ،ومل يطم ��ح اىل لع ��ب �أي دور غ�ي�ر دور ال�شري ��ك
الث ��اين  ،غ�ي�ر �أن ��ه مل يكن جم ��رد مف�س ��ر ملارك�س ،
بل كان دائم ًا معاون� � ًا م�ستق ًال  ،وميلك قدرة فكرية
خمتلف ��ة  ،وجن ��د مارك�س يكتب بع ��د ع�شرين عام ًا
من لقائهم الأول � ":أتعلم �أنني �أو ًال وقبل كل �شيء
اتو�ص ��ل اىل الأ�شي ��اء بب ��طء  ،و�إنن ��ي ثاني� � ًا اتبع
خطاك على الدوام " .
فيما يكتب �أجنلز يف و�صف �صديقه مارك�س ب�أنه
 " :مو�سوع ��ة حي ��ة  ،م�ستعد للعم ��ل يف �أي �ساعة
من �ساع ��ات الليل والنهار ،مل ��يء ب�صفاء الذهن ،
�سريع يف الكتابة  ،ون�شيط ن�شاط �شيطان " .
قب ��ل وفاته بع ��ام واحد اكت�ش ��ف الدكتور اخلا�ص
لأجنل ��ز ب� ��أن مري�ضه ال ��ذي يتمتع ب�صح ��ة جيدة
ون�ش ��اط وق ��درة عل ��ى احل ��وار مذهل ��ة  ،م�ص ��اب
ب�سرطان احلنجرة  ،وقد كتب الدكتور ر�سالة اىل

�أح ��د �أ�صدقاء �أجنل ��ز يو�صيه ب ��ان يح�ضر لزيارة
�صديق ��ه  ،كان املر� ��ض ق ��د تط ��ور ب�سرع ��ة  ،ويف
�شه ��ر مت ��وز كان �أجنلز قد فقد الق ��درة على الكالم
 ،لكن ��ه حاف ��ظ عل ��ى روح ��ه املرح ��ة ومقدرته على
الكتاب ��ة  ،ف ��كان الدكتور يدخل �إلي ��ه فيجده يكتب
مالحظ ��ات  ،مل يخ�ب�ره �أح ��د �أن مر�ض ��ه خط�ي�ر ،
لكن ��ه كتب للدكت ��ور �أنه يدرك �أن ه ��ذه هي النهاية
 ،يف اخلام� ��س م ��ن �آب ع ��ام  1895انته ��ت رحل ��ة
اجنل ��ز مع احلي ��اة واملعارك الفكري ��ة وال�سيا�سية
 ،وكان ق ��د كت ��ب و�صية ب�أن يح ��رق جثمانه ويذر
الرماد يف البحر  ،وقد قامت ابنة مارك�س اليانورا
مبهمة تنفيذ رغبت ��ه وذرت رماده يف هواء البحر
 ،يف و�صيت ��ه كتب �إنه يتذكر دائم ًا معبوده القدمي
ال�شاع ��ر بري�س ��ي بي� ��ش �شيل ��ي ال ��ذي كان ي ��ردد
�أ�شع ��اره مع �صديق ��ه كارل مارك�س  ،فق ��د كانا من
ع�ش ��اق ه ��ذا ال�شاعر الذي ع ��رف بتم ��رده والذي
ط ��رد من جامع ��ة اك�سف ��ورد ب�سب ��ب ن�ش ��ره كتاب ًا
ع ��ن الإحل ��اد  ،كان ال�شاعر االنكلي ��زي قد �أو�صى
نرث رم ��اده على �شاطئ البحر وكان ��ت �آخر كلمات
�شيلل ��ي " ما ه ��ي احلياة ؟ "  ،مل يطلب يف و�صيته
�أن ُيق ��ام له حفل ت�أبني �أوجن ��ازة كبرية  ،مل يطلب
�شيئ� � ًا �سوى تذكرة ب�أن ��ه كان مارك�سي ًا و�ساهم يف
انت�صار ال�شيوعية .
بع ��د �أي ��ام م ��ن رحيل ��ه ن�ش ��رت مرثي ��ة بعن ��وان "
فريدريك اجنلز" بقلم الرو�سي اال�شرتاكي ال�شاب
فالدمي�ي�ر ايليت�ش �أوليانوف ال ��ذي �سيعرف فيما
بع ��د با�سم " لينني "وقد ر�أى �أن يبد�أ كلمته ببيتني
لل�شاعر الرو�سي نيكرا�سوف يقول فيها
�أي م�شعل للفكر قد ن�ضب زيته
اي قلب كف عن اخلفقان .
عام  2017قام فيلي ��ب كولينز ،الفنان الربيطاين
املول ��ود يف برل�ي�ن ،بنقل متث ��ال لفريدريك �إجنلز
بطول  3.5م�ت�ر من قرية يف �شرقي �أوكرانيا عرب
�أوروبا �إىل بريطانيا  ،ويعود تاريخ هذا التمثال
اىل �سبعيني ��ات القرن الع�شري ��ن حيث ن�صب يف
املدينة التي عا�ش فيها فريدريك اجنلز رفيق درب
كارل مارك� ��س و�ألف كتابه املعنون �أحوال الطبقة
العاملة يف انكلرتا
عا� ��ش �أجنل ��ز يف مان�ش�سرت لأكرث م ��ن عقدين يف
منت�ص ��ف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،و�شح ��ذ فل�سفته
الثوري ��ة من خ�ل�ال م�شاهداته للظ ��روف املروعة
الت ��ي كان يعي�شه ��ا العم ��ال من الأطف ��ال والن�ساء
والرج ��ال يف مه ��د الر�أ�سمالي ��ة ال�صناعي ��ة .وكما
ي�ش�ي�ر الفن ��ان فيلي ��ب كولينز� ،إنه عل ��ى الرغم من
�أن حي ��اة ه ��ذا الفيل�سوف يف مان�ش�س�ت�ر معروفة
وموثق ��ة ب�شكل جيد ،ف�إنه ال يوج ��د له تذكار دائم
يف املدين ��ة ،وال يوج ��د رم ��ز مرئ ��ي للرج ��ل عل ��ى
الإطالق .
ا�ستغ ��رق الأم ��ر �أك�ث�ر م ��ن عام�ي�ن لتعق ��ب متثال
منا�سب لأجنل ��ز .و�أخري ًا عرث عل ��ى �أحد التماثيل
يف قري ��ة م ��اال بريي�ش�شيبين ��ا ،يف منطق ��ة كان ��ت
ت�سم ��ى �سابق� � ًا �أجنلز يف �ش ��رق �أوكرانيا .وقد مت
رفع ��ه من موقعه املركزي يف القرية ،و�شطره �إىل
الن�ص ��ف يف و�سط ��ه ،و�ألقي ب ��ه يف جممع زراعي
ومتت تغطيت ��ه ب�أكيا�س كب�ي�رة .وكان هناك �آثار
من الط�ل�اء الأزرق الفاحت والأ�صف ��ر على �ساقيه،
وه ��ي �ألوان العلم الأوكراين..وبعد ثمانية �أ�شهر
من املفاو�ض ��ات ،واجراءات قانونية ،نقل �أجنلز
اىل مان�ش�س�ت�ر ليكون �شاه ��د ًا عن حتول تاريخي
وليث� ��أر م ��ن جمتم ��ع كان �شيوعي� � ًا  ،بالذهاب �إىل
م ��كان والدة الر�أ�سمالي ��ة وحت ��ت ظ�ل�ال ناطحات
ال�سحاب .
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اقــــرأ
�سيدتنا �ألي�س باتي

�صدرت عن دار امل ��دى رواية "�سيدتنا الي�س باتي" للروائي
الباك�ست ��اين الربيط ��اين حمم ��د حني ��ف الذي لف ��ت ﻷ
ا�نظار
ب�ش ��دة يف رواية ح ��ازت العديد من اجلوائ ��ز "ق�ضية املانغا
املتفج ��رة" عن مقتل اجلرنال �ضياء احل ��ق وروايته الثانية
"�سيدتن ��ا �ألي�س باتي" التي ح ��ازت وتر�شحت للعديد من
اجلوائز واي�ضا روايته الثالثة "الطيور احلمراء" ر�سخته
كروائي مهم� .شبهوه روائيا ب�سلمان ر�شدي.
ورواي ��ة "�سيدتن ��ا �ألي� ��س بات ��ي" ي�صفها النقاد ب ��ان قوتها
تكم ��ن يف ت�صويره كيفية �سحق �ألي�س بال رحمة .و�أخريا،
وك�أن حني ��ف يق ��ول �إن �ألي� ��س و�إن تكن بطل ��ة خارقة ،لكن
حت ��ى البطل ��ة اخلارق ��ة يف باك�ست ��ان ال ميك ��ن �أن تنت�صر
لتكون نهايتها ب�أن يحرق وجهها مباء النار.

"الوا�سطي" ف���ـ���ي ب����غ����داد م����ن ج����دي����د م���ت���ح���د ًي���ا ك����ورون����ا
 قحطان جا�سم جواد
يجم ��ع كل م ��ن ح�ض ��ر اىل مهرج ��ان
الوا�سط ��ي ال� �ـ13ـ للف ��ن الت�شكيل ��ي
ال ��ذي اقامت ��ه وزارة الثقاف ��ة عل ��ى انه
اجن ��ح دورات املهرج ��ان عل ��ى م ��دار
زمنه ب�سب ��ب ان املهرج ��ان اقيم و�سط
جائح ��ة كورون ��ا الت ��ي اوقف ��ت معظم
الن�شاط ��ات الثقافي ��ة والفني ��ة ،وله ��ذا
كان املهرج ��ان عر�س ��ا ثقافي ��ا جمي�ل�ا
لي� ��س للف ��ن الت�شكيل ��ي ح�س ��ب ب ��ل
للثقاف ��ة العراقي ��ة عموم ��ا خا�ص ��ة انه
اول ن�ش ��اط مي ��داين يق ��ام من ��ذ بداية
حمنة الفايرو� ��س اللئيم كورونا حيث
الن�شاط ��ات اون الي ��ن ب ��دون جمهور.
والن اجلمهور متعط�ش لر�ؤية اجلمال
ح

ول العا

لم

واالب ��داع العراقي فق ��د �شهد احل�ضور
ن�سب ��ة كب�ي�رة فاق ��ت التوقع ��ات وم ��ن
�شرائح خمتلفة .افتتح املعر�ض وزير
الثقافة حيث �ش ��ارك يف املهرجان اكرث
م ��ن  250فنان ��ا وفنان ��ة ب�ي�ن ر�سامني
ونحات�ي�ن وخزافني من بغ ��داد وجميع
املحافظ ��ات با�ش ��راف دائ ��رة الفن ��ون.
وقد ت�شكلت جلنة من الفنانني الختيار
االعم ��ال امل�شاركة تتكون م ��ن الفنانني
بال�س ��م حممد وايه ��اب احمد وحممود
�ش�ب�ر و�س�ل�ام جب ��ار وفا�ض ��ل وت ��وت
وح�سن ابراهي ��م وح�سام عبد املح�سن
و�شاك ��ر خال ��د وقا�س ��م حم ��زة .وكانت
االعم ��ال امل�شاركة تتميز با�ساليب فنية
وخمتلف ��ة ب�ي�ن التجري ��د واالنطباعية
والتعبريي ��ة بخام ��ات خمتلف ��ة ماب�ي�ن
الزي ��ت والكانفا�س واالل ��وان املائية
والتخطيط ��ات .وق ��د اجرين ��ا بع�ض
االحادي ��ث م ��ع امل�شارك�ي�ن منه ��م-:
الفنان �صالح النج ��ار من ال�سليمانية
فق ��ال :ا�شع ��ر ان مهرجان ه ��ذا العام

املمثلة �شري ت�ساهم
يف نقل"الفيل الوحيد"
�ساهمت النجمة الأمريكية �شري ،فى نقل الفيل كافاكا،
البالغ من العمر  36عاما ،ال��ذي يطلق عليه "الفيل
الأكرث وحدة يف العامل" ،حيث �سافرت �إىل باك�ستان
ل��زي��ارت��ه وت �ق��دمي ال��دع��م ل��ه ،كما التقت املغنية
برئي�س ال��وزراء الباك�ستاين �إيران خان ،الذي
�شكرها ،على م�شاركتها الن�شطة يف �إنقاذ الفيل،
وفقا ل�صحيفة "الغارديان" الربيطانية.
وبف�ضل �شري ون�شطاء حمليني ،مت احلديث
عن م�صري كافاكا يف جميع �أن�ح��اء العامل عندما
تويف �شريكته يف عام  ،2012مما كان له ت�أثري
ك�ب�ير ع�ل��ى ن�ق�ل��ه ،ومت ن�ق��ل ك��اف��اك��ا �إىل حممية
طبيعية يف كمبوديا� ،أم�س االول الأح��د ،حيث
ميكنه التوا�صل مع الأفيال الأخرى للتغلب على
امل�شكالت ال�سلوكية التي مر بها ،وذل��ك يف
رحلة �صحبته بها النجمة �شري والتقطت
معه �صورا تذكارية ،وكان قام �أربعة �أطباء
بيطريني وخ�ب�راء ب ��إع��داده لل�شحن منذ
�شهور .وظل الفيل قابعًا يف حديقة احليوانات
ملدة  35عامًا ،وفقد �شريكته يف عام ّ ،2012
و�شخ�صه
الأطباء البيطريون على �أن��ه يعاين من زي��ادة الوزن
و�سوء التغذية يف وقت �سابق من هذا العام ،كما �أنه
يعاين من م�شكالت �سلوكية.

يختلف كليا هذه املرة باعماله الكبرية
واملتميزة وه ��ذا نابع من حر�ص جلنة
االختيار.
حي ��ث كان ��ت �شروطه ��ا �صارم ��ة ه ��ذه
امل ��رة .وه ��ذا ام ��ر يف ��رح كل املبدع�ي�ن
واملتميزي ��ن الن ��ه كن ��ا يف ال�ساب ��ق
جن ��د الكث�ي�ر من
االعمال غري

اجليدة ت�أخذ مكانها اىل جانب االعمال
االبداعية ويت�ساوى اجلميع .واخريا
ان ه ��ذه ال ��دورة من اجنح ال ��دورات.
وقال الفنان حيدر �سامل -:جمازفة يف
زم ��ن جمه ��ول ورمب ��ا ان البع�ض يرى
يف املعر�ض ا�شياء ب�سيطة لكني اراها
اعماال مهمة ومتميزة واعتقد انه اف�ضل
مهرج ��ان م ��ن مهرجان ��ات الوا�سطي.

ورمبا ان الوقت غ�ي�ر مالئم للمهرجان
ب�سب ��ب اجلائحة وه ��ذا التجمع الكبري
للفنان�ي�ن واجلمه ��ور .وق ��ال الفن ��ان
مع ��راج فار� ��س -:يختل ��ف مهرجانن ��ا
الي ��وم باعمال ��ه املتنوع ��ة وباحلر� ��ص
ال�شدي ��د للجن ��ة االختيار حي ��ث فرزت
اف�ض ��ل االعم ��ال من ب�ي�ن �آالف االعمال
املقدم ��ة ،كم ��ا متي ��ز بتن ��وع اال�ساليب

الفني ��ة امل�شاركة وه ��ذا يعك�س التطور
احلا�ص ��ل ل ��دى فنانين ��ا الت�شكيلي�ي�ن،
وقد �شاركت بعمل تعبريي جميل يليق
باملهرج ��ان .ف�شكرا ملن �ش ��ارك و�شكرا
ل ��وزارة الثقافة الت ��ي جمعتنا يف هذا
املهرجان الناجح .يف حني ا�شارالفنان
�صب ��اح عن ��اد اىل جن ��اح املعر� ��ض
واعمال ��ه املتمي ��زة بالرغ ��م م ��ن انه مل

ي�شارك هذه امل ��رة على عك�س الدورات
ال�سابق ��ة وا�ش ��اد بالتنظي ��م اجلمي ��ل.
وقال الفنان الدكتور نواف العي�ساوي
نقي ��ب فناين االنب ��ار -:ا�شع ��ر بالزهو
وان ��ا اقف بني جمموع ��ة كبرية ومهمة
م ��ن فن ��اين العراق،علم ��ا اين م�ش ��ارك
يف كل ال ��دورات ال�سابق ��ة و�سب ��ق ان
ح ��زت املرتب ��ة االوىل باخل ��زف يف
احدى دورات ��ه ،و�شاركت يف املهرجان
بعمل خزيف ميثل مناطق العراق كافة.
وا�شكر القائم�ي�ن على املهرجان حل�سن
التنظي ��م وان�سابي ��ة العم ��ل .وقال ��ت
الفنانة ملياء امله ��داوي -:معر�ض كبري
وم�ش ��اركات اكرث من رائع ��ة وا�ساليب
فني ��ة عديدة تنم عن ق ��درات كبرية يف
العطاء الفن ��ي االبداعي وا�شكر من كل
قلبي جميع امل�شارك�ي�ن والقائمني على
املعر� ��ض ،وا�شيد ب�ش ��كل خا�ص بلجنة
الفرز واالختيار النها كانت مو�ضوعية
ج ��دا و�صارمة مما اوج ��د هذه االعمال
املتميزة.

�أوب�������ام�������ا ف����ـ����ي ف���ي���ل���م ���س��ي��ن��م��ائ��ي
وافق الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،باراك �أوباما،
على جت�سيد مغني ال��راب ،دري��ك� ،شخ�صيته
يف فيلم ي��روي �سريته الذاتية .وق��ال �أوباما
خ�لال مقابلة ،بح�سب �شبكة "فوك�س نيوز"
الأمريكية" :يبدو �أن دريك قادر على فعل �أي
�شيء يريده ،هو �شخ�ص موهوب.
و�إذا ح��ان ال��وق��ت لتقدمي فيلم

عني وك��ان ه��و ج��اه��زا ل�ه��ذا ،ف���أن��ت تعلم."...
و�أ�ضاف الرئي�س الأمريكي ال�سابق �أن��ه يعتقد
�أن بناته اللواتي يع�شقن دريك� ،سيكونن �أكرث
حما�سة منه �شخ�صيا �إذا ك��ان �سيج�سده يف
الفيلم .وتابع الرئي�س ال �ـ 44لأمريكا �ضاحكا
ملقدم الربنامج�" :أتعلم� ،أعتقد �أن الأهم من هذا
هو �أن دريك حا�صل على ختم موافقة �أ�سرتي،

و�أظن �أن بناتي ماليا و�سا�شا ال ميانعا يف هذا".
ي�شار �إىل �أن مغني الراب دريك �أعرب عن رغبته
يف جت�سيد �شخ�صية الرئي�س الأمريكي ال�سابق،
ب ��اراك �أوب��ام��ا منذ �� 10س�ن��وات ،عندما �صرح
ملجلة "بايرب" �أنه "ي�شاهد �أوباما ب�شكل �إمياين
للغاية ،ل��درج��ة �أن��ه �شعر �أن��ه م�ستعد بالفعل
لتج�سيده بدقة يف فيلم �سينمائي".

تكرمي مي�سي ملارادونا يكلف بر�شلونة � 3آالف يورو
ت �ك��رمي
ليو نيل
م� �ي� ��� �س ��ي
ال� �ع ��اط� �ف ��ي
ل � � ��دي� � � �ي� � � �غ � � ��و
م��ارادون��ا� ،سيكلف
ب ��ر�� �ش� �ل ��ون ��ة 3000
ي� � � ��ورو ،ح� �ي ��ث � �س �ي �ك��ون
ال�ن��ادي م�ضط ًرا �إىل دف��ع غرامة
ل�لاحت��اد الإ��س�ب��اين لكرة القدم،
ب�ع��دم��ا اح�ت�ف��ل مي�سي بعر�ض
قمي�ص نيويلز �أول��د بويز يوم .1993
الأحد املا�ضي ،والذي كان يحمل واحتفل مي�سي بت�سديدته القوية
ال��رق��م  ،10وارت � ��داه م��ارادون��ا م ��ن خ� ��ارج م�ن�ط�ق��ة اجل � ��زاء �ضد
عندما لعب هناك لفرتة يف عام �أو�سا�سونا من خ�لال خلع �شريط

بر�شلونة الأزرق ،ليك�شف عن لون
نيويلز الأحمر والأ�سود ،وير�سل
ً
�أي�ضا قبلة بكلتا يديه �إىل ال�سماء،
وهو ينظر �إىل الأعلى ،يف تكرمي

اعتربه الكثريون منا�سبًا ملارادونا
ال��ذي ت��ويف الأ�سبوع املا�ضي عن
ع�م��ر ي�ن��اه��ز  60ع��ا ًم��ا ،ول �ع��ب مع
نيويلز يف نهاية م�سريته املت�ألقة،
وارت��دى مي�سي نف�س القمي�ص يف
بداية م�سريته.
ولكن التكرمي امل�ؤثر ،كان خمال ًفا
ل�ق��واع��د االحت� ��اد الإ� �س �ب��اين لكرة
ال�ق��دم ،ال��ذي ي�ستعد الآن لتغرمي
ال��ن��ادي ب�سبب اح �ت �ف��ال مي�سي،
وال��ذي ق��ام ب��دوره بن�شر �صورته
�إىل جانب �صورة قدمية ملارادونا
يف نف�س القمي�ص ع�بر ح�ساباته
ال�شخ�صية ،م�ضيفا ر�سالة "وداعً ا
دييغو" باللغة الإ�سبانية.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

فائ�ض الل�صو�ص
الأجهزة الأمنية التي تتحرك بخفة
الفرا�شة حني ت�شم رائحة قنينة
برية يف �سيارة مواطن  ،وت�صدر
بيا ًنا بانت�صارها ،وال ي�ستفزها
مقتل �شباب بعمر الورد ،هذه
�أجهزة مدمرة للعدل وللأخالق
وللطبيعة الإن�سانية.
الأجهزة الأمنية التي وقفت طوال
تظاهرات ت�شرين متفرجة على
الدماء التي �سالت يف �ساحات
االحتجاج ،بزعم �أنها متار�س فعل
احلياد ،مثل هذه الأجهزة �آخر
من يتحدث عن الأمن والأمان.
مثلما النواب الذين يتحركون
بخفة الفرا�شة للح�صول على عقود
ومناق�صات ،ثم ن�شاهدهم على
�شا�شات الف�ضائية يذرفون الدمع
على الأموال التي ُنهبت ،مثل
ه�ؤالء النواب يدمرون ال�سيا�سة
بعد �أن دمروا مفهوم النزاهة
والأمانة وخدمة الوطن.
وجمل�س النواب الذي ي�صر على
�أن �أف�ضل من ين�شر النزاهة يف
العراق هو النائب حمد املو�سوي،
الذي حتول يف الأ�شهر الأخرية
�إىل مقاوم للأمريكان ،و�أن �أف�ضل
من يدير جلاننا املالية نائب بحجم
مثنى ال�سامرائي ،الذي لفلف من
قبل وبنجاح عقود وزارة الرتبية
ول�سنوات من خالل عالقة الود
التي ربطته ب�سليم اجلبوري
ووزير الرتبية �آنذاك حممد
�إقبال ،كما �أنني �أخجل ً
�أي�ضا من
�أن �أ�شغلكم ب�أخبار جلنة الرتبية
الربملانية التي ير�أ�سها النائب
يا�سر املالكي ،فكل هذه امل�شاهد
تبني للمواطن كيف يكون عليه
م�ستقبل هذه البالد� ،إذن نحن �أمام
م�ؤ�شر حقيقي على �أن االنحياز
"للخراب" �صناعة برملانية
بامتياز.
يتحدّث معظم ال�سادة النواب ،عن
النزاهة ،وهذه م�س�ألة بحاجة �إىل
حتليل من خرباء علم النف�س .ال
يوجد �شيء واحد �أكرث ب�شاعة من
القتل �سوى الف�ساد ،لذلك هناك
قاعدة واحدة للنزاهة� ،إما الدفاع
عن حقوق النا�س الب�سطاء ،و�إما
االجتار بالعملة يف بنوك عمان
وبريوت .وهناك �شرط واحد
للوطنية ،هو الإميان بالوطن،
وهذه ق�ضايا ال تقبل ا�ستثناءات.
لي�ست هذه املرة الأوىل التي
ي�سقط فيها الربملان بامتحان
النزاهة ،فقد فعلها قبل �سنوات
حني مهّد الطريق �أمام هروب
فالح ال�سوداين ،وحني �صمت
على �سرقات وعموالت م�شعان
اجلبوري ،وعندما كاف�أ ح�سني
ال�شهر�ستاين على �ضياع مليارات
الدوالرات من عقود النفط
والكهرباء ،وغ�ض النظرعن
هروب ماجد الن�صراوي �إىل
�أ�سرتاليا.
يف كل مرة يجد املواطن نف�سه
على موعد مع �أ�سو�أ اخلطابات
التي تربّر ال�سرقة وحت ّلل نهب
املال العام ،تلك اخلطابات
والهتافات التي هزج بها العديد
من �أع�ضاء جمل�س النواب وهم
يهتفون بنزاهة و�أمانة قراراتهم
الكوميدية!.
يف الطريق �إىل الع�صر العراقي
اجلديد ،نت�أمّل حال العراقي اليوم
وجند �أننا نعي�ش ع�صر فائ�ض
الل�صو�ص ،مع االعتذار للمرحوم
كارل مارك�س وم�صطلحه ال�شهري
"فائ�ض القيمة" .وغدًا �سنكتب يف
كتب التاريخ بعد �أن ينهبوا البلد،
�أننا كنا نحلم بوطن ال يباع يف
مزادات االنتخابات .ولكن ماذا
نفعل؟ البقاء لل�صو�ص.

