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

العدد ( )4827ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء ( )8كانون الأول 2020

جريدة �سيا�سية يومية

يف�ضي لإعادة  300مليون مرت مربع �سرقها �صدام من الكرد والرتكمان

كركوك ..اتفـاق تاريخي لتوزيع املنا�صب
بني املكـونــات
 بغداد /متيم احل�سن
تقرتب قوى �سيا�سية يف كركوك
م ��ن التو�ص ��ل اىل اتف ��اق ينه ��ي
تاريخا طويال من اخلالفات يف املحافظة،
فيما قد يكون االتفاق طوق جناة للمحافظ
بالوكال ��ة راكان اجلب ��وري ال ��ذي يواج ��ه
قائمة من االتهامات.

وب ��د�أ الك ��رد والع ��رب فعلي ��ا عق ��د لقاءات
ثنائي ��ة ،و�س ��وف يلتحق الرتكم ��ان قريبا
اىل �ص ��ف التفاهم ��ات ،الت ��ي ت ��دور حول
االتف ��اق عل ��ى ن�سب ��ة لتوزي ��ع املنا�ص ��ب
الإدارية والع�سكري ��ة يف كركوك ،واعادة
اك�ث�ر م ��ن  300ملي ��ون م�ت�ر مرب ��ع م ��ن
الأرا�ض ��ي �صادرها نظ ��ام �صدام من "غري
العرب".

ودخل ��ت االزم ��ة يف كرك ��وك يف نف ��ق
مظل ��م بعد اع ��ادة االنت�ش ��ار الت ��ي نفذتها
حكومة حيدر العب ��ادي ال�سابقة ،ردًا على
اال�ستفت ��اء ال ��ذي نظم ��ه �إقلي ��م كرد�ست ��ان
يف ايل ��ول  ،2017و�شارك ��ت فيه كركوك،
حيث اج�ب�ر قوات البي�شمركة على العودة
اىل حدود ما قب ��ل عام � 2003أو ما يعرف
بـ"اخلط االزرق" وهو خط عر�ض .36

ويق ��ول هداي ��ت طاه ��ر ،نائ ��ب تنظيم ��ات
االحت ��اد الوطني الكرد�ستاين يف كركوك،
ان ��ه للخ ��روج م ��ن النف ��ق املظل ��م "مت عقد
لقاءات وتفاهمات بني العرب والكرد حول
الت ��وازن الإداري والأمني يف املحافظة"،
واع ��ادة ال�س ��كان اىل مناطقه ��م اال�صلي ��ة
وت�شكيل قوة جديدة حلماية كركوك.
 التفا�صيل �ص3

ً
غدا ..بغداد ت�شهد �أكرب
تظاهرة ثقافية
 بغداد /املدى
تنطل ��ق ي ��وم غ ��د
االربع ��اء ،فعالي ��ات
معر�ض الع ��راق الدويل للكتاب،
ومب�شارك ��ة �أك�ث�ر م ��ن  300دار
للن�شر عراقية وعربية وعاملية.
وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يحت�ض ��ن
املعر� ��ض ال ��ذي �سي�ستمر للفرتة
م ��ن  9وح ّتى  19من هذا ال�شهر،
�أكرث من  60فعالية ثقافية وفنية
على مدى �أيام املعر�ض.
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فالح احلمراين يكتب:
اغتيال فخري زادة:
الأهداف والنتائج
املحتملة

 ترجمة /حامد �أحمد
عن ��د قرية تل الق�ص ��ب الإيزيدي ��ة رحب ابناء جي ��ران فرحين
بالنازحة العائدة نوفا ُخدَيدة وهي تخطو بقدميها نحو البيت
الذي هربت منه قبل �ستة �أعوام عندما اجتاح م�سلحو داع�ش المنطقة.
خدي ��دة ،وه ��ي ترت ��دي زيا تقليدي ��ا مع �شال ابي� ��ض على ر�أ�سه ��ا ،قامت
بتقدي ��م حلوى له ��م احتف ��اال بالمنا�سب ��ة .وقال ��ت خديدة وه ��ي محاطة
ب�أقارب وجيران كانوا قد رجعوا قبلها انه "�شعور جميل ان يرجع المرء
لبيته" .بع ��د �ست �سنوات من حملة االبادة الجماعي ��ة التي �شنها داع�ش
�ضده ��م عام  2014والت ��ي ت�سببت بقت ��ل و�سبي وت�شري ��د مئات الآالف
منه ��م ،ما ي ��زال هناك � 200000إيزيدي تقريبا ،وه ��و عدد يقارب ن�صف
نفو� ��س منطقة �سنج ��ار قبل غزوهم ،م ��ا يزالون يعي�ش ��ون في مخيمات
للنازحي ��ن في اقلي ��م كرد�ستان واغلبهم يعي�شون و�ضع ��ا نف�سيا �سيئا او
انهم فقراء جدا ال يملكون ما يمكنهم من العودة.
زحامات مرورية تخنق العا�صمة خالل اليومني املا�ضيني ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)
 التفا�صيل �ص3
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قبل اجتماع ي�ضم المحافظين و 3وزراء

خرباء :قانونا االقرتا�ض مل يحال �أزمة
البطاقة التموينية
يدخ ��ل الع ��راق ال�سن ��ة المالي ��ة الجدي ��دة
وعل ��ى طاول ��ة حكوم ��ة الكاظم ��ي مل ��ف
�إ�صالح البطاقة التموينية كواحدة من الق�ضايا التي
تم� ��س قوت ماليين العراقيي ��ن ،والتي تتوقف دائمًا
امام تكد�س معرقالت اله ��در والتخ�صي�صات المالية
ف ��ي طري ��ق الغط ��اء الغذائ ��ي الأخي ��ر ال ��ذي تمنحه
البطاق ��ة التمويني ��ة للآالف م ��ن العائ�ل�ات العراقية
الفقي ��رة .ويقول خب ��راء تحدثوا ال ��ى (المدى) ،ان
م�صي ��ر البطاق ��ة التمويني ��ة اليزال مجه� �ولاً  ،ورغم
ان قانوني االقترا� ��ض االول والثاني اللذين �صوت
عليهم ��ا مجل�س النواب بالموافقة ،دفع بحزمة مالية
تقدر بنح ��و  162مليار دينار لتم�شي ��ة ملف البطاقة
التمويني ��ة خ�ل�ال ال�شهري ��ن المقبلي ��ن ،اال ان ه ��ذه

وتتنوع الفعاليات ب�ي�ن الفكر ّية
والثقاف ّي ��ة والفن ّي ��ة وال�سيا�س ّية
واالقت�صاد ّي ��ة ،كم ��ا �أن املعر�ض
�سيناق� ��ش يف دورت ��ه احلالي ��ة
مو�ضوع ��ة ال�شب ��اب ودوره ��م
يف بن ��اء الب�ل�اد" :يف جمم ��ل
فروعه ��ا الثقافي ��ة واالجتماعية
واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة
والدينية".
كم ��ا �سينظ ��م املعر� ��ض فعاليات
لكب ��ار ال�ضي ��وف� ،إ�ضاف ��ة
�إىل عر� ��ض ع ��دد م ��ن الأف�ل�ام
ال�سينمائي ��ة املقتب�س ��ة م ��ن
روايات عاملية وح�صدت جوائز
يف املهرجانات الدولية ،و�ستقام
عل ��ى هام� ��ش فعالي ��ات املعر�ض
عرو�ض فنية مو�سيقية.
وق ��ال مدي ��ر معر� ��ض الع ��راق
ال ��دويل� ،إيه ��اب القي�س ��ي:
"نتوقع ب�أن يكون هناك ح�ضور
وم�شارك ��ة ممي ��زة يف املعر�ض،
حي ��ث يبل ��غ ع ��دد دور الن�ش ��ر

امل�شارك ��ة يف املعر� ��ض له ��ذا
الع ��ام �أك�ث�ر م ��ن  300دار ن�شر،
م ��ن معظ ��م البل ��دان العربي ��ة،
و�أ�ض ��اف ،ب�أن ��ه "�سي�ش ��ارك يف
املعر� ��ض معظ ��م دور الن�ش ��ر
العراقي ��ة ،حي ��ث تعر� ��ض تل ��ك
الدور �أحدث ا�صداراتها".
وب�ي�ن �أن ��ه "�سيتخل ��ل املعر� ��ض
تنظي ��م �أك�ث�ر م ��ن  60ن ��دوة
ون�شاط ��ات ثقافي ��ة متنوع ��ة،
مب�شارك ��ة �أك�ث�ر م ��ن 100
�شخ�صي ��ة ثقافي ��ة و�أكادميي ��ة،
كم ��ا ان املعر� ��ض �سيهت ��م برواد
النه�ض ��ة الثقافي ��ة والفكري ��ة
يف الع ��راق ودوره ��م يف اغن ��اء
الثقاف ��ة العراقي ��ة والعربي ��ة،
و�سيك ��ون هن ��اك م ��كان لباع ��ة
�ش ��ارع املتنب ��ي يعر�ض ��ون به ��ا
كتبهم كم ��ا �سيجد زوار املعر�ض
ان مقهى ال�شابن ��در انتقل ليقدم
للح�ض ��ور حكاي ��ات م ��ن تاري ��خ
الثقافة العراقية".

موقع �أمريكي :ن�صف �سكان
�سنجار مل يعودوا ملناطقهم

ال�صقور
يحذرون
من مفاج�آت
القا�سم..
والنوار�س
قلقون يف
الب�صرة!

 بغداد /علي الجاف

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

البرلمان يخاطب "الرقابة المالية" لتحديد الم�شاريع المتلكئة
 بغداد /محمد �صباح

مجرد ترقيعات لملف كبير.
وي�س ��رد الخب ��راء ارقا ًم ��ا تتعل ��ق بحج ��م االنت ��اج
الزراعي المحلي الذي ال يغطي حتى االن �سوى اقل
من ربع االحتياجات التي تطالب بها وزارة التجارة
في ملف البطاقة التموينية.
ول ��م يت�س ��ن لـ(الم ��دى) ،الت�أكد م ��ن �صح ��ة االرقام،
لتع ��ذر التوا�صل مع وزير التج ��ارة عالء الجبوري،
ً
واي�ض ��ا المتح ��دث االعالم ��ي با�سم ال ��وزارة محمد
حن ��ون ،لكن م�ص ��ادر �أخرى مطلعة داخ ��ل الوزارة،
قال ��ت ان "البطاقة التموينية تعر�ض ��ت للتراجع مع
بداية جائحة كورونا وقلة التخ�صي�صات الممنوحة
ل�شراء المواد الثالثة الأهم وهي ال�سكر والرز وزيت
الطعام ،ما ي�سبب ت�أخي ًرا في التعاقد ثم الت�سليم الى
المواطن".
 التفا�صيل �ص5

ك�شف ��ت �إح�صائي ��ات �أعدتها لجان
برلمانية متخ�ص�صة �أن محافظات
الو�س ��ط والجن ��وب ه ��ي اال�س ��و�أ ف ��ي تنفيذ
الم�شاريع الخدمية والبنى التحتية.
وف ��ي �س ��ياق مت�ص ��ل ،خاط ��ب مجل� ��س

الن ��واب ،دي ��وان الرقاب ��ة المالي ��ة لتزوي ��ده
بتقارير خا�ص ��ة ومف�ص ��لة عن انج ��ازات كل
المحافظات.
وكان مجل� ��س الن ��واب ق ��د �ش ��كل ف ��ي �آخ ��ر
اجتماع له مع خم�س ��ة ع�ش ��ر محافظ ��ا لجانا
م�ص ��غرة تك ��ون مهمته ��ا �إج ��راء زي ��ارات
ميدانية �إلى جميع المحافظات لالطالع على

واقعه ��ا الخدم ��ي تح�ضيرا للب ��ت بمو�ضوع
عودة العمل بمجال�س المحافظات (المنحلة)
�أو �إلغا�ؤها.
ويق ��ول عبا�س ياب ��ر ،ع�ضو لجن ��ة الخدمات
والإعم ��ار البرلمانية في ت�صري ��ح لـ(المدى)
�إن "اجتم ��اع هيئ ��ة رئا�س ��ة مجل� ��س النواب
ولجن ��ة الخدمات م ��ع خم�سة ع�ش ��ر محافظا

بحث مجموعة م ��ن الم�ش ��اكل والمعاناة في
مقدمته ��ا موازن ��ة كل محافظ ��ة ،وم�شاريعها
اال�ستثمارية ،وح�ص�صها في تنمية الأقاليم،
ونق ��ل ال�صالحي ��ات ا�ستن ��ادًا �إل ��ى التعدي ��ل
الثال ��ث لقان ��ون المحافظات غي ��ر المنتظمة
ب�إقليم رقم ( )21ل�سنة ."2008
 التفا�صيل �ص 2

العراق يعجز عن ا�ستيراد الغاز لمحطات الكهرباء ويتحدث عن ا�ستثمار طاقته ال�شم�سية!
 المدى /ح�سن الإبراهيمي
تعزو وزارة الكهرباء قلة تجهيز
الطاق ��ة الكهربائية خ�ل�ال الفترة
الما�ضي ��ة ال ��ى "انخفا�ض الغ ��از الم�ستورد
من الجانب الإيراني".

ويق ��ول المتح ��دث الر�سمي ب�إ�س ��م الوزارة
�أحم ��د العب ��ادي ف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن
"الع ��راق لديه عقود م ��ع الجانب الإيراني
تلزم الأخير بتجهي ��ز محطاتنا بـ 40مليون
مت ��ر مكع ��ب م ��ن الغ ��از �إال �أن ه ��ذه الكمية
انخف�ض ��ت ال ��ى  10ماليي ��ن مت ��ر مكع ��ب

خالل الفت ��رة الما�ضي ��ة" .وي�ضي ��ف" :ذلك
النق� ��ص ت�سب ��ب بخ ��روج  4000ميكاواط
م ��ن المنظومة الوطنية �أث ��رت على �ساعات
التجهي ��ز ف ��ي محافظ ��ة بغ ��داد والف ��رات
الأو�س ��ط" .بالمقاب ��ل يط ��رح الكثي ��ر م ��ن
خب ��راء الطاقة �أفكا ًرا تدع ��و العتماد الطاقة

البديلة .ويقول ح�سين في حديثه لـ(المدى)
�إن "ب�إمكان العراق اعتماد الطاقة ال�شم�سية
كم�ص ��در للطاق ��ة الكهربائي ��ة عب ��ر ن�ص ��ب
�ألواح توليد الطاقة ف ��ي المناطق المعزولة
والحدودية".
 التفا�صيل �ص 6

لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الطاقة:

ُ
ن���ف���ق���ت ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء مل���دة  14ع��ا ًم��ا
 81م��ل��ي��ار دوالر �أ ِ

 بغداد /المدى
 81مليار دوالر تقريب ًا.
و�أ�ضافت �أنه "بعد �إ�ضافة فقرات �شراء الوقود
ك�شف ��ت لجن ��ة التحقي ��ق النيابي ��ة المحلي والم�ست ��ورد ،ا�ستيراد الطاقة� ،شراء
الخا�ص ��ة بالتعاق ��دات الكهربائي ��ة طاقة الم�ستثمر من فقرات االنفاق الفعلي في
يوم �أم�س ،عن حجم الإنفاق الفعلي على ملف الموازنة الجاري ��ة الى فقرات االنفاق الفعلي
الطاقة ،منذ عام  2005وحتى عام .2019
في الموازن ��ة اال�ستثمارية� ،ستك ��ون الن�سبة
وقالت اللجن ��ة في بيان تلقت (المدى) ن�سخة المئوي ��ة للإنفاق عل ��ى الطاق ��ة الكهربائية ما
منه �إن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة يق ��ارب  ٪80م ��ن مجموع االنف ��اق ابتدا ًء من
الكهرب ��اء منذ ع ��ام  2005ولغاية عام  ،2019عام  2005ولغاية نهاية عام ."2019
بلغ � 96,621,901,499,000ستة وت�سعين وتابعت� ،أنه "لع ��دم مطابقة المبالغ المتبقية
تريليو ًن ��ا و�ستمائة وواح ��د وع�شرين مليا ًرا لع ��دد م ��ن الم�شاري ��ع المتعاق ��د عليه ��ا م ��ن
وت�سعمائة وواحد مليون و�أربعمائة وت�سعة خ�ل�ال ط ��رح المبل ��غ الم�ص ��روف م ��ن �أ�ص ��ل
وت�سع ��ون �ألف دين ��ار عراق ��ي"� ،أي ما يعادل مجم ��وع مبل ��غ القرو� ��ض بف ��ارق مق ��داره

 ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ملي ��ار دوالر ،تم ��ت �إحالة
الملف الى هيئة النزاهة".
و�أ�ش ��ارت �إلى "ا�ستمرار اال�ستنزاف للخزينة
العام ��ة للدولة م ��ن خالل من ��ح �ضمانات دين
�سيادي ��ة �إل ��ى ع ��دد م ��ن ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة
والمحلية ،حيث بل ��غ مجموع تلك ال�ضمانات
ال�سيادي ��ة  ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ملي ��ار دوالر
وفوائد الدفع بالآجل".
وبين ��ت� ،أن "وزارة الكهرباء لج�أت في تنفيذ
بع� ��ض م�شاريعه ��ا ال ��ى القرو� ��ض الخارجية
للبنك الدول ��ي ،جايكا ،اليابان ��ي ،ال�سويدي،
الألمان ��ي� ،SACE ،سيمن ��ز،UKEF ،
والت ��ي تراوحت فترة �سداده ��ا من ( -٢٠١٧

 ،) ٢٠٤٨حي ��ث �أن ذلك ي�شكل عب ًئا كبي ًرا على
الخزينة العامة في ال�سن ��وات القادمة ،ف�ضلاً
عن الفوائد المترتبة على تلك القرو�ض".
ولفت ��ت �إل ��ى �أن "هن ��اك اختال ًف ��ا بي ��ن
التخ�صي�ص ��ات ال�سنوي ��ة ل ��وزارة الكهرب ��اء
والم�صروف ��ات الفعلية المثبت ��ة في �سجالتها
مقارن ��ة م ��ع التخ�صي�ص ��ات ال�سنوي ��ة
والم�صاري ��ف المثبت ��ة ف ��ي وزارة التخطيط
وبف ��ارق مق ��داره ٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠
تريليون دينار ،وتمت �إحالة الملف �إلى هيئة
النزاهة".
وقال ��ت اللجن ��ة� :إن "وزارة الكهرباء تعاقدت
عل ��ى �إن�ش ��اء محط ��ات غازي ��ة تعم ��ل بالغ ��از

الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات
المطلوب ��ة لت�شغيله ��ا ،ف�ضلاً عن ع ��دم اكتمال
الخطوط الناقلة للغاز ،حيث قامت بت�شغيلها
با�ستعم ��ال الوق ��ود الثقي ��ل مم ��ا �أدى �إل ��ى
انخفا� ��ض طاقته ��ا الإنتاجي ��ة ،وتم ��ت �إحالة
الملف �إلى هيئة النزاهة".
و�أ�ضاف ��ت �أن "التعاق ��د عل ��ى �ش ��راء ()7000
مي ��كاواط م ��ع �شرك ��ة جن ��رال �إليكت ��رك
الأميركي ��ة بواق ��ع ( )56وح ��دة بطاق ��ة
ت�صميمي ��ة ( )125ميكاواط لكل وحدة بمبلغ
( )5,748,816,000ملي ��ار دوالر ،حي ��ث تم
التعاق ��د تدريجيًا مع �ش ��ركات متعددة لن�صب
تلك الوحدات ،مما �أدى �إلى ت�أخر دخولها �إلى

الخدمة  -وكان من المفتر�ض التعاقد ب�صيغة
التجهي ��ز والن�صب والت�شغي ��ل ،وتمت �إحالة
الملف الى ديوان الرقابة المالية".
وتابعت" ،وقامت الوزارة بدفع مبالغ الطاقة
المتعاق ��د عليه ��ا والت ��ي ل ��م يت ��م ا�ستهالكه ��ا
بالكام ��ل نتيج ��ة اعتمادها �أ�سل ��وب (Take
 )or Payف ��ي �صياغ ��ة عق ��دي محطت ��ي
(ب�سماي ��ا و�شم ��ارا) اال�ستثماريتين وتحديد
مع ��دل الطاقة المتعاق ��د على �شرائه ��ا بن�سبة
( )%90م ��ن الطاق ��ة االجمالي ��ة للوح ��دات
الب�سيط ��ة والمركبة؛ وهذا يعن ��ي �أن تتحمل
ال ��وزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير الم�ستلمة
فعليًا ،وتمت �إحالة العقد الى هيئة النزاهة".
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�إح�صائية لمجل�س النواب :الو�سط والجنوب الأ�سو�أ خدم ًيا

الربملان يخاطب "الرقابة املالية" لتحديد امل�شاريع املتلكئة قبل اجتماع
ي�ضم املحافظني و 3وزراء
 بغداد /حممد �صباح
ك�شف ��ت �إح�صائي ��ات �أعدته ��ا جل ��ان
برملاني ��ة متخ�ص�ص ��ة �أن حمافظ ��ات
الو�س ��ط واجلنوب هي اال�سو�أ يف تنفيذ
امل�شاريع اخلدمية والبنى التحتية.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،خاط ��ب جمل� ��س
الن ��واب ،ديوان الرقاب ��ة املالية لتزويده
بتقاري ��ر خا�صة ومف�صل ��ة عن اجنازات
كل املحافظ ��ات .وكان جمل� ��س الن ��واب
ق ��د �ش ��كل يف �آخر اجتماع ل ��ه مع خم�سة
ع�ش ��ر حمافظ ��ا جلان ��ا م�صغ ��رة تك ��ون
مهمته ��ا �إج ��راء زي ��ارات ميداني ��ة �إىل
جمي ��ع املحافظات لالطالع عل ��ى واقعها
اخلدمي حت�ضريا للبت مبو�ضوع عودة
العمل مبجال�س املحافظات (املنحلة) �أو
�إلغا�ؤها.
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�شف ��ت يف بداي ��ة
ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،ع ��ن توج ��ه الربمل ��ان
لإ�ص ��دار ت�شري ��ع جدي ��د بع ��د التن�سي ��ق
م ��ع احلكوم ��ة االحتادية لتحدي ��د موعد
انتخاب ��ات املجال� ��س املحلي ��ة وفق ��ا
للقان ��ون رق ��م ١٢ل�سن ��ة  ٢٠١٨املع ��دل
اخلا� ��ص بانتخابات جمال�س املحافظات
واالق�ضية.
وقب ��ل اي ��ام ،بحث ��ت جلن ��ة الأقالي ��م
واملحافظ ��ات �إمكاني ��ة �إع ��ادة جمال� ��س
النواح ��ي بع ��د حله ��ا م ��ن قب ��ل جمل� ��س
الن ��واب ف�ضال عن النظ ��ر ب�إعادة حتديد
موع ��د النتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات
مبوجب قان ��ون جمال�س املحافظات رقم
 ١٢ل�سنة  ٢٠١٨املعدل.
ويق ��ول عبا� ��س ياب ��ر ،ع�ض ��و جلن ��ة
اخلدم ��ات والإعم ��ار الربملاني ��ة يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "اجتم ��اع هيئ ��ة
رئا�سة جمل� ��س النواب وجلنة اخلدمات
م ��ع خم�سة ع�شر حمافظا بحث جمموعة
من امل�شاكل واملعاناة يف مقدمتها موازنة
كل حمافظة ،وم�شاريعه ��ا اال�ستثمارية،
وح�ص�صه ��ا يف تنمي ��ة الأقالي ��م ،ونق ��ل
ال�صالحيات ا�ستنادًا �إىل التعديل الثالث
لقانون املحافظات غ�ي�ر املنتظمة ب�إقليم
رقم ( )21ل�سنة ."2008
وي�ص ��ف ياب ��ر االجتماع "ب�أن ��ه حواري
ا�ستم ��ع �إىل �ش ��كاوى املحافظ�ي�ن الت ��ي
دارت يف جممله ��ا عل ��ى ع ��دم �ص ��رف
وزارة املالي ��ة مل�ستحق ��ات حمافظاته ��م
يف موازن ��ة الع ��ام  ،"2019م�شددا على

على العم ��ل لت�شريع قوانني تدعم متكني
الوح ��دات االدارية يف املحافظات للقيام
ب�أعمالها ب�سهولة اكرب بعيدا عن الروتني
املتبع الذي يعد "عامال معطال للكثري من
امل�شاري ��ع واالج ��راءات التي م ��ن �ش�أنها
النهو�ض بواقع اخلدم ��ات والإعمار يف
املحافظات".
وي�ؤك ��د البي ��ان �أن "االجتم ��اع ناق� ��ش
�ض ��رورة الإ�س ��راع يف و�ض ��ع احلل ��ول
للمعرقالت التي تع ��اين منها املحافظات
ب�شكل عام واخلدمية منها بوجه خا�ص،
والع ��زم عل ��ى �إط�ل�اق اجن ��از وح�س ��م
امل�شاري ��ع الوزاري ��ة يف املحافظ ��ات
ام ��ا ب�إمتامه ��ا �أو من ��ح �صالحي ��ات اكرب
ال�ستكمالها ،والتوا�صل مع وزارة املالية
والت�أكي ��د عل ��ى �إط�ل�اق التخ�صي�ص ��ات
املالي ��ة املقرة ،وان يك ��ون للحكم املحلي
والوح ��دات الإداري ��ة دور الإ�شراف يف
ملف املنح وامل�ساعدات الدولية".

اجتماع ي�ضم
املحافظني يف
الربملان قبل
يومني
�أن "املجتمعني ا�ستعر�ض ��وا موازنة كل
حمافظة من املحافظات لعام ."2021
�إيقاف امل�شاريع اال�ستثمارية
ويلفت �إىل �أن "م ��ن �ضمن امل�شاكل التي
بحثه ��ا االجتم ��اع ه ��و ع ��دم �إحال ��ة �إي
م�ش ��روع ا�ستثم ��اري منذ الع ��ام 2014
�إىل ه ��ذه املحافظات من قبل احلكومة"،
مبين ��ا �أن "وزارت ��ي التخطي ��ط واملالية
تتحمالن امل�س�ؤولية الكاملة يف ح�صول
املحافظ ��ات املنتج ��ة عل ��ى ح�ص�صه ��ا
م ��ن الب�ت�ردوالر املدرج ��ة �ضم ��ن قانون
املوازنة للأعوام ال�سابقة".
وي�ضي ��ف النائب عن حمافظة وا�سط �أن
"املحافظني �شكوا يف هذا االجتماع من
وزارة املالي ��ة الت ��ي امتنع ��ت عن �صرف
املبال ��غ الت ��ي تتم جبايتها م ��ن مديريات

امل ��رور العامة �ضم ��ن قانون رق ��م ()40
ل�سنة  ،2015ف�ضال عن توزيع امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة م ��ن قبل بع� ��ض الوزارات
ب�صورة غري عادلة عل ��ى املحافظات مما
اثر �سلبا على واقع الو�سط واجلنوب".
ونق�ل�ا ع ��ن �إح�صائيات ون�س ��ب عر�ضت
يف اجتم ��اع هيئ ��ة رئا�س ��ة املجل� ��س مع
املحافظ�ي�ن يق ��ول النائ ��ب امل�ستق ��ل �إن
"حمافظ ��ة بابل �سجلت ا�سو�أ ن�سب يف
خدم ��ات البن ��ى التحتية بعدم ��ا و�صلت
ن�س ��ب اجنازه ��ا �إىل �أق ��ل م ��ن  %6خالل
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،و %20يف حمافظة
وا�سط" ،الفت ��ا �إىل ان "ن�سب حمافظات
الو�سط واجلن ��وب يف خدمات املجاري
ال تتجاوز ."%30
وي ��رى ع�ضو جلنة اخلدم ��ات الربملانية
�أن "الف�س ��اد امل�ست�ش ��ري يف م�ؤ�س�س ��ات

الدول ��ة و�س ��وء التخطي ��ط وامل�شاري ��ع
الوهمية ت�سبب ��ت يف تدين ن�سب اجناز
م�شاريع اخلدمات يف هذه املحافظات"،
مبين ��ا �أن "جمل� ��س الن ��واب �سي�ضم ��ن
حل ��ول ه ��ذه امل�ش ��اكل يف موازن ��ة العام
املقبل".
وي�ش�ي�ر يابر �إىل �أن "من ب�ي�ن امل�شاريع
الت ��ي ناق�شته ��ا با�ستفا�ضة ه ��و م�شروع
بناء  1000مدر�سة الذي متت �إحالته يف
الع ��ام  ،2012لكن ا�صبح ه ��ذا امل�شروع
م ��ن امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة وغ�ي�ر املنج ��زة
ب�سب ��ب ح ��االت الف�س ��اد امل�ست�شري ��ة يف
مفا�صل الدولة".
االجتماعات دورية
وعلى هام�ش االجتماع �أكد ح�سن الكعبي
النائ ��ب الأول لرئي�س جمل�س النواب �أن

ه ��ذه االجتماعات �ستعق ��د ب�شكل دوري
بهدف ح ��ل م�شاكل املحافظ ��ات و�ضمان
عدالة توزيع التخ�صي�صات املالية عليها
وح�سب ن�سبة املحرومية �ضمن موازنة
ع ��ام  ،"2021داعي ��ا �إىل "ا�ست�ضاف ��ة
كل م ��ن وزي ��ري التخطي ��ط والإعم ��ار
والإ�س ��كان والبلدي ��ات والأ�شغ ��ال يف
اللق ��اء املقبل مع املحافظني ملتابعة ما مت
طرحه يف هذا اللقاء".
الربملان واملحافظات
ب ��دوره� ،أو�ض ��ح �ش�ي�روان دوب ��رداين،
رئي�س جلن ��ة الأقالي ��م واملحافظات غري
املنتظم ��ة النيابي ��ة يف بي ��ان �ص ��ادر عن
الدائ ��رة االعالمي ��ة للربمل ��ان ان جلنت ��ه
"عاكفة على تذليل جميع العقبات �أمام
املحافظ ��ات وت�ضمينه ��ا يف املوازن ��ة

بابا الفاتيكان يزور العراق يف �أول رحلة دولية بعد كورونا
 متابعة /املدى
�أعل ��ن باب ��ا الفاتي ��كان الباب ��ا
فرن�سي� ��س� ،أم� ��س االثن�ي�ن� ،أن ��ه
�سيق ��وم بزي ��ارة �إىل الع ��راق يف
اخلام� ��س من �آذار الق ��ادم ،يف �أول
زياة بابوية �إىل هذا البلد العربي.
وكان الباب ��ا فرن�سي�س قد �أعلن يف
حزيران من العام  2019عن رغبته
يف زي ��ارة الع ��راق ،وذل ��ك خ�ل�ال
كلم ��ة له �أمام �أع�ض ��اء جمموعة من
اجلمعي ��ات اخلريية الت ��ي ت�ساعد
امل�سيحي�ي�ن يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط
وغ�ي�ره ،وق ��ال" :تالزمن ��ي فك ��رة
دائم ��ة عندما �أفكر يف العراق ،لدي
ا�ستع ��داد للذهاب �إىل هن ��اك العام
املقبل".
و�أعلن مدي ��ر دار ال�صحافة التابعة
للكر�س ��ي الباب ��وي احل ��ج اجلديد
للباب ��ا فرن�سي�س� ،أن زي ��ارة البابا
للع ��راق �ست�ستم ��ر لأربع ��ة �أي ��ام
و�ست�شم ��ل مدن بغ ��داد و�سهل �أور
و�أربيل واملو�صل وقرقو�ش.
وقال يف بيان" ،بع ��د خم�سة ع�شر
�شه� � ًرا عل ��ق خاللها رح�ل�ات احلج
الدول ّي ��ة ب�سب ��ب الوب ��اء ي�ست�أنف
قدا�س ��ة الباب ��ا فرن�سي� ��س ال�سف ��ر
ب�شكل ا�ستثنائ ��ي"" .تلبية لدعوة
جمهوري ��ة الع ��راق والكني�س ��ة
الكاثوليكية املحلية� ،سيقوم البابا
فرن�سي� ��س بزي ��ارة ر�سولي ��ة �إىل
البل ��د املذكور م ��ن اخلام�س وحتى

الثام ��ن م ��ن �آذار  ٢٠٢١و�سي ��زور
بغداد� ،سه ��ل �أور ،املرتبط بذكرى
�إبراهي ��م ،ومدين ��ة اربي ��ل وكذل ��ك
املو�ص ��ل وقرقو� ��ش يف �سه ��ل
نين ��وى .و�سيُن�ش ��ر برنامج ال�سفر
يف الوق ��ت املنا�س ��ب ،و�سي�أخذ يف
عني االعتبار تطور حالة الطوارئ
ال�صحية العاملية".
و�أ�ض ��اف "م ��ن امل�ؤك ��د �أن ه ��ذه
الرحلة متثل ب ��ادرة قرب ملمو�سة
م ��ن جميع �سكان ذلك البلد املعذب.
كان الباب ��ا فرن�سي� ��س ق ��د �أع ��رب

بو�ضوح عن نيته بزي ��ارة العراق
يف العا�ش ��ر م ��ن حزي ��ران ع ��ام
 ،٢٠١9خالل ا�ستقباله للم�شاركني
يف اجتم ��اع هيئة �أعم ��ال م�ساعدة
الكنائ� ��س ال�شرقي ��ة (رواك ��و)،
وق ��ال :هناك فكرة ملح ��ة ترافقني
عندما �أف ّك ��ر يف العراق – م�شار ًكا
رغبت ��ه يف زيارت ��ه ع ��ام – ٢٠٢٠
لكي يتم ّكن م ��ن التطلع �إىل الأمام
م ��ن خ�ل�ال امل�شارك ��ة ال�سلمي ��ة
وامل�شرتك ��ة يف بن ��اء اخل�ي�ر العام
جلمي ��ع املكون ��ات الديني ��ة يف

املجتم ��ع ،وال ي�سق ��ط جم� � ّددًا يف
توترات ت�أتي من �صراعات القوى
الإقليمية التي مل تهد�أ �أبدًا".
ويف ح ��ال ج ��رت تل ��ك الزي ��ارة
ف�إنها �ستك ��ون �أول زيارة خارجية
للبابا من ��ذ تف�شي جائحة فايرو�س
كورونا.
ويف معر�ض تعليقها على الزيارة،
قال ��ت وزارة اخلارجي ��ة يف بيان:
"�إن زي ��ارة الباب ��ا ..متث ��ل حد ًث ��ا
تاريخ ًي ��ا ،ودعمًا جلميع العراقيني
مبختل ��ف تنوعاته ��م" ،وا�صف� � ًة

رئي�س اجلمهورية وبابا الفاتيكان يف لقاء �سابق ..ار�شيف
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اخلنجر يغادر جتمع الإطاحة برئي�س
الربملان

الزي ��ارة ب�أنه ��ا متثل ر�سال ��ة �سالم
اىل الع ��راق واملنطق ��ة ب�أجمعه ��ا،
وت�ؤك ��د وح ��دة املوق ��ف الإن�ساين
يف جمابهة التطرف وال�صراعات،
وتع ��زز التن ��وع والت�سام ��ح
والتعاي�ش.
ورحب رئي� ��س اجلمهوري ��ة برهم
�صال ��ح ،بالزي ��ارة املرتقب ��ة للباب ��ا
فران�سي�س �إىل العراق.
وق ��ال �صال ��ح يف تدوين ��ة �إن ��ه
"�سي ��زور قدا�س ��ة الباب ��ا الع ��راق
يف �آذار � ،2021ستك ��ون رحل ��ة
الباب ��ا فران�سي�س �إىل ب�ل�اد ما بني
النهرين – مه ��د احل�ضارة ،م�سقط
ر�أ� ��س �إبراهي ��م وال ��د امل�ؤمن�ي�ن،
ر�سال ��ة �سالم للعراقي�ي�ن من جميع
الأديان ،و�ستعمل على ت�أكيد قيمنا
امل�شرتكة العدل والكرامة".
ويوج ��د يف الع ��راق العدي ��د م ��ن
الكنائ� ��س ال�شرقي ��ة �س ��واء كان ��ت
كاثوليكي ��ة �أو �أرثوذوك�سية ،ويف
ع ��ام � 2000أراد الباب ��ا الراح ��ل
يوحن ��ا بول�س زي ��ارة مدين ��ة �أور
العراقية الأثرية.
وكان م ��ن املقرر �أن تك ��ون الزيارة
ه ��ي املحط ��ة الأوىل �ضم ��ن رحل ��ة
ت�ضم الع ��راق وم�ص ��ر و�إ�سرائيل،
لكن ��ه بع ��د �أ�شه ��ر م ��ن املفاو�ضات
الدبلوما�سي ��ة الت ��ي �أجراه ��ا
م�س�ؤول ��ون يف الفاتي ��كان ،ب ��دا
وا�ضحً ��ا �أن �إمت ��ام زي ��ارة الباب ��ا
للعراق تواجه م�صاعب كثرية.

رئي�س التحرير التنفيذي

 بغداد /المدى
البرلمانية المبكرة".
وع�ل��ق الم�شهداني على ح ��راك الجبهة العراقية
في ا�شارة لما يبدو الن�سحاب خمي�س الخنجر الأمين ول�ق��اءات�ه��ا م��ع ب��اق��ي الكتل والأط� ��راف ال�سيا�سية
ق�سم بين معرفة ر�أي الكتل والأطراف
العام للم�شروع العربي من تحالف االطاحة برئي�س بالقول �إنها " ُت َ
مجل�س النواب محمد الحلبو�سي ،التقا الزعيمان ال�سيا�سية ب�م��و��ض��وع الإق ��ال ��ة وب �ي��ن التح�ضير
ي��وم �أم����س االثنين ،لمناق�شة م�س�ألة االنتخابات لالنتخابات البرلمانية المبكرة وكيفية خو�ضها".
المبكرة .وك��ان الخنجر من�ضويا �ضمن تحالف �أم��ا ع��ن �أ��س�م��اء الكتل الراف�ضة والمتحفظة على
�شكله رئي�س مجل�س النواب ال�سابق ا�سامة النجيفي ا�ستبدال الحلبو�سي ،بين الم�شهداني �أن "القوى
لالطاحة برئي�س البرلمان الحالي محمد الحلبو�سي .الكرد�ستانية ،وتحالف ��س��ائ��رون ،والحكمة ،من
وذكر بيان للمكتب الإعالمي لرئي�س مجل�س النواب ال�ك�ت��ل ال�ب��رل�م��ان�ي��ة المتحفظة ف��ي ال��دخ��ول بهذه
ان الحلبو�سي التقى الأمينَ العام للم�شروع العربي ال�صراعات ال�سيا�سية" ،م�شيرا �إل��ى �أن "ائتالف
في العراق ال�شيخ خمي�س الخنجر ،لالطمئنان على دولة القانون من الكتل الم�ؤيدة لفكرة �إقالة رئي�س
�صحته بعد ع��ودت��ه م��ن رحلة عالجية ،متمنيًا له المجل�س" .وم��ن اب ��رز ال �ق��وى ال�سنية ال��داع�م��ة
موفور ال�صحة وال�سالمة.
والمتبنية لمو�ضوع �إقالة الحلبو�سي هي الجبهة
وا� �ض��اف ال�ب�ي��ان؛ ان��ه ج��رت خ�لال اللقاء مناق�شة العراقية والم�ؤلفة من جبهة الإنقاذ والتنمية التي
مجمل تطورات الأو��ض��اع في البالد واالنتخابات يقودها �أ�سامة النجيفي ،كتلة الم�شروع العربي التي
المبكرة ،والت�أكيد على �أهمية تهيئة الأجواء الالزمة يتر�أ�سها خمي�س الخنجر ،وكتلة حزب الجماهير
وتوفير بيئة �آمنة وم�ستقرة لإجراء انتخابات حرة ب��زع��ام��ة اح �م��د ال �ج �ب��وري ،وال��ح��زب الإ� �س�لام��ي
ونزيهة تعبِّر عن �إرادة المواطن.
العراقي برئا�سة ر�شيد العزاوي ،والكتلة العراقية
وقبل ا�سبوعين ،ان�سحب �أربعة نواب موقعين على التي يقودها النائب محمد �إقبال.
�إقالة رئي�س مجل�س النواب محمد الحلبو�سي من ووف�ق��ا لقانون ا�ستبدال �أع���ض��اء ال�ن��واب رق��م 49
�أ�صل  37نائبا ،بح�سب ن��واب تحدثوا لـ(المدى) ل�سنة � 2007أن ب�إمكان مجل�س النواب �إقالة احد
حينها .وق��ال محمود الم�شهداني ،رئي�س مجل�س �أع�ضاء هيئة الرئا�سة من من�صبه بالأغلبية المطلقة
النواب الأ�سبق في ت�صريح لـ(المدى) ن�شرته في لعدد �أع�ضاء المجل�س بطلب م�سبب من ثلث �أع�ضاء
 27ت�شرين الثاني� ،إن "هناك �شبه اتفاق عام بين المجل�س .وك��ان��ت ت�سجيالت �صوتية م�س ّربة في
مختلف ال�ق��وى ال�سيا�سية على � �ض��رورة التهدئة وق��ت �سابق ك�شفت تفا�صيل تدخل رئي�س ائتالف
وعدم الت�صعيد في ظل هذه الظروف الراهنة التي دول ��ة ال�ق��ان��ون ن��وري المالكي ف��ي م�ساعي �إق��ال��ة
يمر بها العراق" ،مبينا �أن "بع�ض الأط��راف تنظر الحلبو�سي ،على الرغم من �أن المن�صب من ح�صة
�إلى مو�ضوع الإقالة في هذا الوقت بالذات على انه المكون ال�سني ،وفق مبد�أ المحا�ص�صة في توزيع
�سيدخلنا في متاهة و�إرباك قبل �إجراء االنتخابات المواقع والمنا�صب.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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املقبل ��ة م ��ا يدع ��م الواق ��ع اخلدم ��ي يف
املحافظات ،ف�ضال عن �ضرورة التوا�صل
امل�ستمر ب�ي�ن جمل�س النواب والوحدات
االدارية يف املحافظات".
وي�ضي ��ف �أن "اللجن ��ة الربملانية ت�ستعد
للقي ��ام بزي ��ارات ميداني ��ة جلمي ��ع
املحافظ ��ات والوق ��وف عل ��ى املعوق ��ات
وامل�ش ��اكل والتدخ ��ل ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
حلله ��ا" ،م�ش�ي�را اىل �أن جلنت ��ه "بحثت
اال�س� ��س التي حت ��دد مع ��امل موازنة عام
 2021للمحافظ ��ات معتمدي ��ن يف ذل ��ك
عل ��ى ع ��دد ال�س ��كان ودرج ��ة املحرومية
ون�سب التموي ��ل� ،إ�ضاف ��ة اىل امل�شاريع
اال�ستثماري ��ة وحتدي ��د الأولوي ��ة للمهم
منها".
م ��ن جانبه� ،شدد ولي ��د ال�سهالين رئي�س
جلن ��ة اخلدم ��ات الربملاني ��ة يف بي ��ان،

االجتماع الثاين
اىل ذلك ،يو�ضح رائد الدليمي ،م�ست�شار
جمل� ��س النواب ل�ش� ��ؤون املحافظات يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "اجتم ��اع هيئ ��ة
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب م ��ع املحافظني
ح ��دد ال�شه ��ر املقب ��ل موع ��دا الجتم ��اع
ث ��ان يح�ض ��ره ثالث ��ة وزراء وهيئ ��ة
اال�ستثم ��ار لبح ��ث امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة،
وتذلي ��ل العقبات ب�ي�ن املحافظات وهذه
الوزارات".
وي�ضي ��ف الدليم ��ي �أن "التقييم ��ات م ��ا
زالت غ�ي�ر نهائي ��ة ،وهناك جل ��ان تعمل
به ��ذا اخل�صو� ��ص" ،م�ضيف ��ا ان جمل�س
النواب "ار�س ��ل كتابا �إىل ديوان الرقابة
املالي ��ة يطلب فيه �إر�س ��ال تقارير خا�صة
عن اجناز املحافظات وتقييم �أدائها وفق
املوازنة للعام املا�ضي".
وي�ؤك ��د �أن "جلان ��ا برملاني ��ة �ستك ��ون
له ��ا زي ��ارات للمحافظ ��ات لالط�ل�اع على
واقعها اخلدمي ب�ش ��كل مف�صل ودقيق"،
م�ؤكدا �أن "ج ��ل احلديث كان مركزا على
امل�شاريع والواقع اخلدمي".
�أم ��ا ع ��ن ع ��دد امل�شاري ��ع املتلكئ ��ة يقول
الدليم ��ي� ،إن ن�سب ه ��ذه امل�شاريع عالية
وتختل ��ف م ��ن حمافظ ��ة �إىل �أخ ��رى،
ورف�ض ذكر عدد ه ��ذه امل�شاريع .ويقول
ان "التقاري ��ر �ست�ص ��ل اىل الربمل ��ان من
ديوان الرقابة املالية النه جهاز دقيق".
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يف�ضي لإعادة  300مليون
متر مربع �سرقها �صدام
من الكرد والتركمان

سياسة

كركوك ..اتفاق تاريخي لتوزيع المنا�صب
بين المكونات

 بغداد /متيم احل�سن

املحافظ ��ات الت ��ي مت حله ��ا يف اعق ��اب
تظاه ��رات ت�شرين الع ��ام املا�ضي ،فيما
تت�ضم ��ن تل ��ك النقا�ش ��ات اع ��داد قانون
جديد لالنتخابات املحلية ،التي مل يحدد
وقت �إجرائها حتى الآن.

تقرتب قوى �سيا�سية يف
كركوك من التو�صل اىل
اتفاق ينهي تاريخا طويال من
اخلالفات يف املحافظة ،فيما
قد يكون االتفاق طوق جناة
للمحافظ بالوكالة راكان
اجلبوري الذي يواجه قائمة
من االتهامات.
وبد�أ الكرد والعرب فعليا عقد
لقاءات ثنائية ،و�سوف يلتحق
الرتكمان قريبا اىل �صف
التفاهمات ،التي تدور حول
االتفاق على ن�سبة لتوزيع
املنا�صب الإدارية والع�سكرية
يف كركوك ،واعادة اكثـر
من  300مليون مرت مربع من
الأرا�ضي �صادرها نظام �صدام
من "غري العرب".

م�شاكل م�شرتكة
وي�ؤك ��د طاه ��ر ان الك ��رد ي�سع ��ون اىل
تطبي ��ق "مبد�أ  32%لكل م ��ن مكونات
كرك ��وك الثالث ��ة يف ادارة املنا�ص ��ب
االداري ��ة والع�سكري ��ة" ،مبين ��ا انه بعد
الغاء جمال�س املحافظ ��ات ميكن تق�سيم
املنا�ص ��ب االخرى ،مث ��ل البلديات ،قائد
ال�شرط ��ة ،واجل ��وازات وغريه ��ا اىل
ا�صناف "�ألف ،وباء ،وجيم" وتوزيعها
على االطراف الثالثة وفق تلك الن�سبة.
و�أو�ض ��ح القي ��ادي الكردي ب ��ان اجواء
التفاهمات ايجابي ��ة ،م�شريا اىل وجود
م ��ا ا�سماه ��ا بـ"مفاج� ��أة" يف �صال ��ح
التفاهم ��ات – رف� ��ض االف�ص ��اح عنه ��ا-
مطالب ��ا الرتكم ��ان باالن�ضم ��ام اىل تلك
الت�سوي ��ات اجلديدة الع ��ادة اال�ستقرار
اىل كركوك.
وي�شري طاه ��ر اىل ان الرتكمان والكرد
لديهم م�شاكل م�شرتكة مثل وجود "اكرث
من مليون و 200ال ��ف دومن (مايعادل
اك�ث�ر م ��ن  3مالي�ي�ن م�ت�ر مرب ��ع) م ��ن
الأرا�ضي الزراعي ��ة مت اال�ستيالء عليها
من قبل نظام �صدام ومل تتم �إعادتها".
وبح�س ��ب �أوام ��ر م ��ن النظ ��ام ال�ساب ��ق
فان ��ه مت من ��ع كل �س ��كان كرك ��وك "م ��ن
غ�ي�ر الع ��رب" م ��ن احل�صول عل ��ى حق
متل ��ك كل االرا�ضي ،فيم ��ا يقول امل�صدر
ال�سيا�س ��ي انه "يف ع ��ام  2007ا�صدر
الق�ض ��اء ق ��رارا بالغ ��اء الق ��رار ال�سابق
لك ��ن الذي ��ن ا�ستول ��وا عل ��ى االر� ��ض مل
يرتكوه ��ا ،ث ��م ع ��ادوا جم ��ددا وبق ��وة
بع ��د ازم ��ة اال�ستفت ��اء" .ووف ��ق جن ��اة
ح�سني ،القي ��ادي الرتكماين يف كركوك
ان " 60%م ��ن تلك االرا�ضي تعود اىل
الرتكمان" والبقية اىل الكرد.
وا�ضاف ح�سني يف ات�صال مع (املدى)،
ام�س ،ان الرتكم ��ان "�سين�ضمون قريبا
اىل اج ��واء التفاهم ��ات" ،كا�شف ��ا ع ��ن
"زي ��ارة قريب ��ة للرتكم ��ان اىل بغ ��داد
للتباحث يف ازمة التوازن واالرا�ضي".
وق ��ال ح�سني ان "هن ��اك تدخالت دولية
و�إقليمي ��ة متن ��ع م ��ن توحي ��د ال ��ر�ؤى
وع�ل�اج امل�ش ��اكل ب�ي�ن مكون ��ات كركوك
وخ�صو�صا بني الرتكمان والكرد".

ودخل ��ت االزم ��ة يف كرك ��وك يف نف ��ق
مظل ��م بعد اع ��ادة االنت�شار الت ��ي نفذتها
حكومة حيدر العبادي ال�سابقة ،ردًا على
اال�ستفتاء الذي نظمه �إقليم كرد�ستان يف
ايل ��ول  ،2017و�شارك ��ت في ��ه كركوك،
حي ��ث اج�ب�ر ق ��وات البي�شمرك ��ة عل ��ى
الع ��ودة اىل ح ��دود ما قبل ع ��ام 2003
�أو ما يعرف بـ"اخلط االزرق" وهو خط
عر�ض .36
ويق ��ول هدايت طاه ��ر ،نائ ��ب تنظيمات
االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين يف
كرك ��وك ،انه للخ ��روج من النف ��ق املظلم
"مت عقد لق ��اءات وتفاهمات بني العرب
والكرد حول الت ��وازن الإداري والأمني
يف املحافظ ��ة" ،واع ��ادة ال�س ��كان اىل
مناطقه ��م اال�صلية وت�شكي ��ل قوة جديدة
حلماية كركوك.
وفاج�أ العبادي اجلميع حني ا�صدر اوامر
يف ت�شرين الأول  2017اىل القوة التي

�آليات تابعة
جلهاز مكافحة
االرهاب يف
كركوك خالل
اعادة االنت�شار..
ار�شيف
كان ��ت ذاهبة لتحري ��ر احلويجة ،جنوب
غرب ��ي كرك ��وك ،باالنت�ش ��ار يف و�س ��ط
املدين ��ة ،مادف ��ع احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين اىل اخ�ل�اء مقرات ��ه ،فيم ��ا
نزح نح ��و � 100ألف ك ��ردي على خلفية
االحداث ،بع�ضهم مازال يف كرد�ستان.

امللف االمني.
ووف ��ق م�صدر �سيا�س ��ي يف كركوك ،فان
الع ��رب بع ��د تعي�ي�ن راكان اجلب ��وري،
من �سكن ��ة احلويجة ،مبن�ص ��ب املحافظ
وكالة ،خلفا للمحافظ ال�سابق جنم الدين
ك ��رمي "�سيط ��روا ب�ش ��كل كام ��ل على كل
مفا�صل املحافظة من االلف اىل الياء".
وكلف حي ��در العبادي ،يف ت�شرين االول
 ،2017راكان اجلب ��وري ،وه ��و نائب
حماف ��ظ ،ب ��ادارة كرك ��وك ك�أول حمافظ
عرب ��ي يدي ��ر املحافظ ��ة بع ��د ،2003
حي ��ث ي�ؤكد الكرد ان ��ه ب�سبب اكت�ساحهم
لالنتخاب ��ات يف كل دورة النتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظات ،يك ��ون املحافظ من
ح�صتهم.

توزيع املنا�صب
وي�ضي ��ف طاه ��ر يف ات�صال م ��ع (املدى)
ام� ��س ،ان الطرف�ي�ن اتفق ��ا باجتم ��اع يف
بغ ��داد جرى م�ؤخرا عل ��ى "ت�شكيل جلنة
الع ��ادة التوازن يف املنا�ص ��ب ،وت�شكيل
قوة بحجم ل ��واء من كل مكونات كركوك
حلماية املحافظة".
يقول الك ��رد يف كرك ��وك ان ح�صتهم من
املنا�ص ��ب ال تتع ��دى ال� �ـ 20%باح�س ��ن
االح ��وال ،مقاب ��ل  23%للرتكمان ،فيما
طوق جناة
الع ��رب يح�صلون عل ��ى  .57%واخريا ويق ��ول امل�ص ��در ان "االتفاق م ��ع الكرد
ابع ��دت االوىل ب�ش ��كل كام ��ل ع ��ن �إدارة او اي اط ��راف اخ ��رى يف كرك ��وك ق ��د

رئي�س الجمهورية ل�سفراء مجل�س الأمن:
نرف�ض انعكا�س توترات المنطقة على
اال�ستقرار الداخلي

 بغداد /املدى
�أكد رئي� ��س اجلمهورية برهم �صال ��ح� ،ضرورة تر�سيخ
�سلط ��ة الدولة بفر�ض القانون ،جاء ذلك خالل ا�ستقباله
�سف ��راء ال ��دول اخلم� ��س دائم ��ة الع�ضوي ��ة يف جمل�س
االم ��ن .وذكر بي ��ان �صادر عن املكت ��ب الإعالمي لرئي�س
اجلمهوري ��ة تلقت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه �أن برهم �صالح
ا�ستقب ��ل �سف ��راء ال ��دول اخلم� ��س دائم ��ة الع�ضوية يف
جمل� ��س االم ��ن املعتمدين لدى بغ ��داد ،وبح�ضور وزير
اخلارجي ��ة ف�ؤاد ح�سني� ،إذ جرى خ�ل�ال اللقاء التباحث
يف التطورات الداخلية والإقليمية.
وح�سب البيان ،مت الت�أكي ��د على �ضرورة حماية �سيادة
الع ��راق ودع ��م ا�ستق ��راره وتر�سيخ �سلط ��ة الدولة يف
فر� ��ض القان ��ون وحماي ��ة ام ��ن وا�ستق ��رار املواطنني،
ودعم البل ��د يف موا�صلة جه ��وده ال�ستئ�صال الإرهاب،
مع �أهمي ��ة تخفيف حدة التوت ��رات يف املنطقة ،وابعاد
العراق عن ت�أثريات ال�صراعات الإقليمية.
وج ��رى خالل اللق ��اء ،التطرق اىل االنتخاب ��ات املقبلة،
والت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة �ضم ��ان نزاهته ��ا ،وتوف�ي�ر
كل ال�ش ��روط ال�ضروري ��ة الت ��ي ُت�ضف ��ي عل ��ى نتائجها
امل�صداقي ��ة باعتبارها انتخاب ��ات م�صريية ،من اجل ان
معبة ع ��ن �إرادة الناخبني بعيدا عن
تك ��ون خمرجاتها رّ
التزوير والتالعب وال�ضغوط.

رئي�س اجلمهورية وال�سفراء خالل اللقاء �أم�س.
و�أك ��د اللق ��اء �أي�ضا �ض ��رورة دع ��م بعث ��ة الأمم املتحدة
للعراق يف تقدمي الدعم والتن�سيق للمفو�ضية وحتقيق
اال�ش ��راف والرقاب ��ة املطلوبة من اج ��ل حتقيق النزاهة
وال�شفافية يف خمتلف مراحل اجرائها ،وفق البيان.
وق ��ال رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صالح خ�ل�ال البيان
�إن الع ��راق ي�ؤك ��د �سعي ��ه يف حماي ��ة �سيادت ��ه وتعزي ��ز
ا�ستقراره ،وموقفه الثابت ب�ضرورة منع التوترات يف
املنطقة والن�أي عن ال�صراعات.
و�أ�ض ��اف �صال ��ح� ،أن الع ��راق يرف� ��ض ب�ش ��دة انعكا�س
التوترات وال�صراعات ،على امنه وا�ستقراره الداخلي،
ويدع ��م التع ��اون الإقليمي وال ��دويل لإر�س ��اء ال�سالم،
واحلد من النزاعات التي تعمل على تقوي�ض اال�ستقرار
يف املنطقة وتكون ارتداداتها اىل الداخل العراقي.
بدوره ��م ،اك ��د ال�سف ��راء الت ��زام حكوماته ��م بدعم امن
وا�ستقرار العراق وتعزيز �سيادته ،وتقدمي الدعم الالزم
م ��ن اجل امل�ساعدة يف حمارب ��ة الإرهاب ،ويف مواجهة
التحدي ��ات االقت�صادي ��ة الت ��ي تواج ��ه البل ��د ،وتعزي ��ز
التعاون الثنائ ��ي وامل�شرتك يف خمتلف املجاالت .ويف
وقت �سابق من يوم �أم�س� ،أكد رئي�س اجلمهورية برهم
�صال ��ح� ،أهمية تطوير العالقات م ��ع ال�سعودية والعمل
باالتفاقات املوقعة بني بغداد والريا�ض ،جاء ذلك خالل
ا�ستقبال ��ه ،وزير التج ��ارة واال�ستثمار ال�سعودي ماجد
الق�صبي والوفد املرافق له ،يف ق�صر ال�سالم ببغداد.

ينق ��ذ املحاف ��ظ من ع ��دد م ��ن االتهامات
والق�ضاي ��ا التي تالحقه بته ��م الف�ساد"،
وه ��و م ��ا ق ��د يغ�ي�ر ر�أي اجلب ��وري يف
التم�س ��ك مبن�صب املحاف ��ظ ويذهب اىل
الربملان طمعا باحل�صانة.
وف ��از اجلب ��وري يف االنتخاب ��ات
الت�شريعية عن كركوك يف  ،2018لكنه
ظ ��ل راف�ض ��ا الذه ��اب اىل املن�صب على
غ ��رار ما فعل ��ه حماف ��ظ الب�ص ��رة ا�سعد
العيداين من �ضمن  6حمافظني �آخرين
فازوا يف االنتخابات.
وبح�س ��ب الت�سريب ��ات ان راكان
اجلب ��وري مته ��م به ��در مبل ��غ اك�ث�ر من
تريلي ��ون و 400ملي ��ون دين ��ار ،حيث
افرج ��ت عن ��ه حمكم ��ة نزاه ��ة كرك ��وك
م�ؤخ ��را ،بكفال ��ة ،فيما يواج ��ه اتهامات
يف حماكم اخرى.
ويق ��ول امل�صدر ال�سيا�س ��ي يف كركوك،
ان جه ��ات �سيا�سي ��ة "تغل ��ق امللف ��ات

�أغلب البيوت ت�ضررت �أو نهبت
خالل �سيطرة داع�ش

بذريع ��ة ان بقاء اجلب ��وري يف من�صبه
كمحافظ مينع الكث�ي�ر من امل�شاكل التي
قد تنفجر يف حال تركه املوقع".
ومل يت�س ��ن لـ(امل ��دى) احل�ص ��ول عل ��ى
رد م ��ن املحاف ��ظ ح ��ول تل ��ك االتهامات،
لك ��ن املتح ��دث با�س ��م املجل� ��س العربي
يف كرك ��وك حامت الطائ ��ي ،الذي ينتمي
الي ��ه اجلب ��وري ،ق ��ال يف وق ��ت �ساب ��ق
ح ��ول جمم ��ل االتهام ��ات املوجه ��ة �ضد
املحافظ �إنه "ال يوج ��د تفرد بالقرار من
قب ��ل املحافظ" ،و�إن ن�سب ��ة متثيل الكرد
والرتكمان من ر�ؤ�ساء الدوائر �أكرث من
العرب يف املحافظة.
وق ��ال الطائي يف بي ��ان �إن هناك لقاءات
مع الكرد ركزت على عدة موا�ضيع بينها
"حل م�شكلة املعتقلني العرب يف �سجون
الإقلي ��م و�أي�ض ��ا الق ��رى املهدم ��ة وكذلك
ت�شكي ��ل جلن ��ة برعاي ��ة �أممي ��ة لتقا�س ��م
ال�سلطة يف املدينة".

و�أ�ض ��اف الطائ ��ي" :لي�س ��ت لدين ��ا �أي
�إ�شكالي ��ة بالتعامل م ��ع مو�ضوع تقا�سم
ال�سلط ��ة ووجود �شراكة حقيقية ب�شرط
�أن تك ��ون برعاي ��ة �أممي ��ة وب�إ�ش ��راف
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة و�سندع ��م ه ��ذه
اللجن ��ة" ،م�ش�ي�رًا اىل �أن "ال�شراك ��ة
موج ��ودة يف كرك ��وك ولك ��ن هنال ��ك
خالف ��ات قومي ��ة ومع ق ��رب االنتخابات
حت ��اول بع�ض اجله ��ات الت�شوي�ش على
امل�شه ��د يف كرك ��وك باعتباره ��ا منطق ��ة
نزاع" .باملقابل ال يبدو الكرد متم�سكون
ج ��دا بازاح ��ة اجلب ��وري ع ��ن من�صبه.
ويقول هدايت طاهر" :بعد حل جمال�س
املحافظ ��ات لي�س ��ت هن ��اك جه ��ة ت�سمى
املحافظ ��ة� .سنرتك االم ��ر اىل احلكومة
االحتادي ��ة او االنتخاب ��ات القادم ��ة هي
من �ستحدد ا�سم املحافظ اجلديد".
وكان جمل� ��س الن ��واب ،قد ب ��د�أ م�ؤخرا
باج ��راء نقا�شات ح ��ول م�صري جمال�س

موقع �أميركي :ن�صف �سكان �سنجار لم يعودوا لمنازلهم

 ترجمة /حامد �أحمد

عند قرية تل الق�صب
االيزيدية رحب ابناء جريان
فرحني بالنازحة العائدة نوفا
ُخدَ يدة وهي تخطو بقدميها
نحو البيت الذي هربت منه قبل
�ستة �أعوام عندما اجتاح م�سلحو
داع�ش املنطقة .خديدة ،وهي
ترتدي زيا تقليديا مع �شال
ابي�ض على ر�أ�سها ،قامت بتقدمي
حلوى لهم احتفاال باملنا�سبة.
وقالت خديدة وهي حماطة
ب�أقارب وجريان كانوا قد رجعوا
قبلها انه "�شعور جميل ان يرجع
املرء لبيته".
بع ��د �ست �سنوات من حملة االبادة اجلماعية
الت ��ي �شنها داع�ش �ضدهم ع ��ام  2014والتي
ت�سبب ��ت بقتل و�سبي وت�شري ��د مئات الآالف
منه ��م ،م ��ا ي ��زال هن ��اك � 200000أيزي ��دي
تقريب ��ا ،وه ��و ع ��دد يق ��ارب ن�ص ��ف نفو� ��س
منطق ��ة �سنج ��ار قب ��ل غزوه ��م ،م ��ا يزال ��ون
يعي�ش ��ون يف خميم ��ات للنازح�ي�ن يف اقلي ��م
كرد�ست ��ان واغلبه ��م يعي�شون و�ضع ��ا نف�سيا
�سيئا او انهم فقراء جدا ال ميلكون ما ميكنهم
من العودة.
رغم ذل ��ك ومنذ �شهر حزي ��ران ،مع اجراءات
احلظ ��ر ب�سب ��ب وب ��اء كورون ��ا الت ��ي زادت
م ��ن �صعوبة احلي ��اة يف املخيم ��ات املكتظة،
رجعت اك�ث�ر من  7000عائل ��ة للمحاولة يف
اعادة بناء حياتها يف منطقة �سنجار.
اغل ��ب البيوت يف املنطقة اما كانت مت�ضررة
ب�سب ��ب املع ��ارك �أو كم ��ا ح ��ال بي ��ت النازحة
خديدة ،الت ��ي تعر�ضت للنهب والتخريب من
قبل م�سلحي داع�ش.

كوت ��ة م ��راد ،نازحة من حي �آخ ��ر يف منطقة
�سنج ��ار رجع ��ت يف �شه ��ر �أيل ��ول اىل بي ��ت
حمط ��م تعي�ش فيه عائلتها بعد اعمار غرفتني
منه .لي�س هناك كهرباء وال ماء ا�سالة.
عند نقطة تفتي�ش يف �سنجار ،ينتظر �سائقو
�شاحن ��ات �صغرية حممل ��ة بافر�ش ��ة وامتعة
منزلية اخ ��رى ليتم تفتي�شهم م ��ن قبل رجال
�شرط ��ة وجي� ��ش وفح�ص الوثائ ��ق الر�سمية
اال�صولي ��ة لديه ��م وه ��م عائدون م ��ع عوائل
ملنطقة �سنجار.
ح�سن مراد  52عاما ،احد �سائقي ال�شاحنات
ال�صغ�ي�رة ،كان متوجه ��ا لبيت ��ه ال�صغ�ي�ر
م ��ع عائلت ��ه يف قري ��ة الوردية الت ��ي ما تزال
مهج ��ورة تقريب ��ا وتبع ��د  20ك ��م تقريبا عن
احل ��دود ال�سوري ��ة .انه ��ا امل ��رة االوىل التي
ي ��رى فيها منزله بع ��د مرور �ست ��ة �أعوام من
النزوح.
�سقف بيت ��ه امل�صنوع من ق� ��ش وطني كان قد
انه ��ار ،ومل يبق م ��ن بيته املبن ��ي من احجار

�إيزيديون يف �سنجار  ...ار�شيف
كونكريتي ��ة �س ��وى ثالثة ج ��دران .وكما هو بع ��د ال�سرتجاع اخلدم ��ات اال�سا�سية الحياء
احل ��ال م ��ع ايزيدي�ي�ن �آخري ��ن يق ��ول ح�سن كث�ي�رة من منطق ��ة �سنج ��ار .افتق ��ار املنطقة
م ��راد انه مل يتلق عند عودته اي م�ساعدة من للخدم ��ات ،ب�ضمنها املدار�س ق ��د اعاق كثريا
من االيزيديني عن العودة اىل �سنجار".
احلكومة العراقية او من منظمات اغاثة.
وقال م ��راد "ه ��ذا البيت املت�ضرر ه ��و كل ما اع ��داد قليل ��ة ج ��دا م ��ن ا�صح ��اب املح�ل�ات
امل ��ك ،ولكن م ��ع ذلك انا �سعي ��د بعودتي .اذا االيزيدي�ي�ن ع ��ادوا ملزاول ��ة ن�شاطه ��م يف
نبق ��ى يف مع�سكرات النازح�ي�ن لفرتة طويلة �سنجار .زياد قرياين ،عاد قبل ثالثة ا�سابيع
فلن نح�صل على �شيء" .وكان مراد قد اعتاد بع ��د جم ��ع مبلغ ايج ��ار لفتح خم ��زن �صغري
على الزراع ��ة يف قريته ولك ��ن االن ال تتوفر لاللب�س ��ة .يقول ق�ي�راين "انه �شع ��ور مروع
عندم ��ا ترج ��ع وتتذك ��ر ا�صدق ��اءك الذين مت
مياه كافية للزراعة.
تق ��ول زوجت ��ه وح ��دة �آمو ،وه ��ي تنظر اىل اختطافهم وما تزال ال تعرف ما حل بهم".
البي ��ت املحطم "ماذا عل ��ي ان اقول ،انه بيت ا�ض ��اف ق�ي�راين قائ�ل�ا "ه ��ذه املنطق ��ة متثل
حمط ��م ،احلياة يف املخيم كانت جيدة ،ولكن احل ��ي القدمي من البلدة واغل ��ب البيوت هنا
ال ميكننا العي�ش للأبد هناك ،ال بد و�أن نرجع مت�ض ��ررة ،ولهذا ال�سبب فان العمل التجاري
هنا لي�س بذلك امل ��ردود املربح .ولكن خطوة
يف النهاية اىل منطقتنا وبيتنا".
كالرا ماكلن ��دن ،م�س�ؤول ��ة عالق ��ات بعث ��ة بع ��د خط ��وة ن�أم ��ل ب ��ان االم ��ور واالو�ضاع
 USAIDاالمريكية للم�ساعدات والتنمية �ستتح�سن �أكرث".
عن :موقع  NPRاالخباري
يف الع ��راق ،تقول "نظرا للتواجد احلكومي
الأمريكي
املح ��دود هن ��ا ،فان الوق ��ت ما ي ��زال مل يحن
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م  /تنويه

حتية طيبة...
الحقا ً لكتابنا املرق��م بالعدد 14816
ف��ي  2020/11/22بخص��وص حتميل
وتفريغ احلبوب في ف��رع دهوك  /زاخو
والشيخان.
سبق وان مت نشر املناقصة آنفة الذكر
في صحيفة امل��دى بالعدد  4818في
 2020/11/25حي��ث ورد رقم املناقصة
 2020/25خط��أ والصحي��ح ه��و
 .2020/35لذا اقتضى التنويه.
مع التقدير

�إع�����ل����ان����������ات

+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إعــــالن

ق��دم املدعي (لفته علوان ويس) طلب��ا ً يروم فيه تبديل
(لقب��ه) من (غريري) إلى (اخلفاج��ي) فمن لديه اعتراض
على الدع��وى مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها
(خمس��ة عش��ر يوم) وبعكسه س��وف ينظر بالدعوى
وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
( )3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

�إعــــالن

ق��دم املدعي (محمد علوان ويس) طلبا ً يروم فيه تبديل
(لقب��ه) من (غريري) إلى (اخلفاج��ي) فمن لديه اعتراض
على الدع��وى مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها
(خمس��ة عش��ر يوم) وبعكسه س��وف ينظر بالدعوى
وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
( )3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

(�شركة م�صايف ال�شمال  /م�صفى ال�صمود �إ
عالن مناق�صة عامة حملية)
تعلن ش��ركة مصافي الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن إعالن
(مناقص��ة عامة محلية) وحس��ب التفاصي��ل املبينة في اجلدول ادناه وج��دول الكميات
واملواصف��ات الفني��ة واملناش��ئ .فعلى الراغبني باالش��تراك م��ن الش��ركات او املكاتب
املتخصصة ممن تتوفر فيهم الش��روط القانونية املذكورة في ادناه مراجعة مقر شركتنا
في بيجي – مصفى الصمود  ،اعتبارا ً من تاريخ نش��ر اإلعالن الس��تالم نسخة من جدول
املواصف��ات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )100.000فقط مائة ألف دينار
عراق��ي غي��ر قابلة للرد إال في حال الغاء املناقصة أو تغيير أس��لوب تنفيذها على ان يتم
تس��ليم العط��اء بظرف مغلق ف��ي أو قبل الس��اعة الواحدة ظهرا ً لي��وم االثنني املوافق
 2020/12/28وف��ي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية أو حظ��را ً للتجوال من قبل
اجلهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رسمي يلي تاريخ العطلة أو احلظر
ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن والرسوم القانونية ،علما ً أنه سيتم
عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على االستفس��ارات في متام الس��اعة العاشرة من صباح يوم
االثنني املوافق  2020/12/21في نفس مكان القطع.
ت

رقم
املناق�صة

مو�ضوع املناق�صة

عدد
مرات
الإعالن

1

2020/74
ميزانية
تشغيلية

جتهيز )Foam Tower (8”/150
Foam Tower (6”/150) + Foam
)Tower (4”/150
مع فلنجة مع صمام )+ (6”/150
فلنجة مع صمام )(4”/150

للمرة
األولى

()220.000.000
فقط مائتان
وعشرون مليون
دينار عراقي

2

2020/75
ميزانية
تشغيلية

جتهيز كرين جسري عدد 2/

للمرة
األولى

()150.000.000
فقط مائة
وخمسون مليون
دينار عراقي

الكلفة
التخمينية

مدة
التجهيز

الهوية
املطلوبة

مبلغ الت�أمينات
الأولية

هوية شركة ( )4.400.000أربعة
ماليني واربعمائة
أو مكتب
ألف دينار عراقي
 / 90يوم متخصص
(نسبة مبلغ
نافذة لعام
التأمينات هي )%2
2020
()3.000.000
هوية شركة
ثالثة ماليني دينار
او مكتب
عراقي (نسبة
 / 180يوم متخصص
مبلغ التأمينات
نافذة لعام
هي )%2
2020

�أو ً
ال :امل�ستم�سكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
 -1هوي��ة الش��ركة أو املكت��ب (متخصص) نافذة لعام  2020مع ارفاق (ش��هادة تأس��يس – إجازة
ممارسة مهنة – عقد التأسيس – النظام الداخلي للشركة) .
 -2التامينات األولية حسب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على شكل صك مصدق ممغنط أو خطاب
ضم��ان ص��ادر من مصرف حكومي أو مص��رف أهلي معتمد من قبل البن��ك املركزي العراقي ألمر
شركة مصافي الشمال على أال يكون ضمن املصارف احملظور التعامل معها واملبينة في القائمة
املرفق��ة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ
بكتاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذه وبعد غلق املناقصة أو رفض
التصحيح على اخطاءه احلسابية في العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
 -3جلب كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام
( 2020تصوير ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصراً).
 -4اعمال مماثلة بالتجهيز على ان يتم تقدمي العطاء مع املستمسكات أعاله (بظرف مغلق).
 -5وصل شراء وثائق املناقصة (األصلي).
 -6تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية أو عدم شموله باجراءات احلجب.
ثاني ًا :تعترب ال�شروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءاً ال يتجز�أ من العقد:
 -1يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض حصراً.
 -2يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ وشروط في جدول املواصفات
أو الكميات.
 -3يعتبر العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي حتفظ يرد على فترة نفاذية
العطاء.
 -4شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
 -5يكون التس��عير بالدينار العراقي حصرا ً ويتم تثبيت األس��عار رقما ً وكتابة (طباعة الكترونية
أو بامل��داد) عل��ى جدول الكميات املرفقة طي ه��ذه املناقصة خالية من احلك والش��طب وختمها
ومصادقتها على جميع الصفحات ويعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر
املدون رقما ً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -6ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء تعديل عليها.
 -7ال يجوز ملنتس��بي دوائر الدولة والقطاع العام االش��تراك في املناقصة بصورة مباش��رة أو غير

مباشرة ويتحمل اخملالف التبعات القانونية.
 -8ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.
 -9تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد ادنى.
 -10ال يج��وز مطلق��ا ً بيع العقد أو التنازل عنه إلى ش��خص آخر وفي حال��ة ثبوت ذلك يعد ناكال ً
وتتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
 -11يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 -12العق��د خاضع للضريبة وكافة الرس��وم القانونية وقانون حتصي��ل الديون احلكومية رقم 56
لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة.
 -13يخض��ع العق��د لتعليمات تنفيذ العق��ود احلكومية رقم  2لس��نة  2014املعدلة والضوابط
امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية .
 -14يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حس��ن التنفيذ بنس��بة ( )%5من مبلغ اإلحالة
تغطي كامل مدة العقد وفترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على ش��كل خطاب ضمان
ص��ادر من مص��رف حكومي أو مصرف أهلي معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر
شركة مصافي الشمال (ش.ع).
 -15على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
 -16يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا ً وال يجوز التفاوض عليه.
 -17ميكنكم االطالع على صيغة العقد والشروط التعاقدية من خالل االطالع على نسخة العقد
املنشورة على موقع شركتنا على االنترنت ()https://NRC.OIL.GOV.I
 -18املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة
والوثائق القياس��ية ومعايير التأهيل املرفقة طيا ً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة
مع مراعاة االس��تثناء املمنوح لشركتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من ()%20
عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري
للطاقة رقم ( )1لسنة .2019
 -19لشركتنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة أو الغاءها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل
أي تبعات مالية أو قانونية .
 -20يتم صرف املس��تحقات للشركة احملال بعهدتها املناقصة على حساب ( )I BANحسب نظام
املدفوعات العراقي .
 -21يلتزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن.
 -22للجنة دراس��ة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األسعار أو حك أو
شطب أو تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 -23يكون القطع واالش��تراك باملناقصة في كافة أيام األسبوع (أيام الدوام الرسمي) من الساعة
التاسعة صباحا ً ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً واعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن.
 -24بامكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الساعة
التاسعة صباحا ً من يوم الثالثاء املوافق  2020/12/29في مقر شركتنا في بيجي  -مصفى الصمود.
 -25ال تصرف املستحقات النهائية إال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
 -26تدفع املس��تحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل ش��ركتنا حس��ب املواصفات
والكميات الواردة بجدول الكميات.
 -27لشركات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن ( )%10عند حتقق القيمة املضافة
البالغة ( )% 20للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحس��ب الدليل السنوي
املعد من قبل وزارة التخطيط اخلاص بالشركات العامة املصنعة استنادا ً إلى املادة ( )3من تعليمات
تنفيذ املوازنة العامة االحتادية.
 -28الزام ش��ركات القطاع اخملتلط بتقدمي التأمينات األولية اس��تنادا ً إلى كتاب وزارة التخطيط /
دائرة العقود احلكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 /7 /في . 2019/8/6
 -29لالطالع على الشروط اخلاصة بالتقدمي وجدول املواصفات اخلاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح
موقع شركتنا على الشبكة العاملية (. )HTTPS://NRC.OIL.GOV.I
 -30يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 -31لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
(. )nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
قا�سم عبد الرحمن ح�سني
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة
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محليات

خرباء :البطاقة التموينية التزال مهددة والتخ�صي�صات لن تكفي
 بغداد – علي اجلاف
يدخ ��ل الع ��راق ال�سنة املالي ��ة اجلديدة
وعل ��ى طاول ��ة حكوم ��ة الكاظمي ملف
�إ�ص�ل�اح البطاق ��ة التمويني ��ة كواحدة
م ��ن الق�ضاي ��ا التي مت�س ق ��وت ماليني
العراقي�ي�ن ،والتي تتوق ��ف دائمًا امام
تكد�س معرقالت الهدر والتخ�صي�صات
املالي ��ة يف طري ��ق الغط ��اء الغذائ ��ي
الأخري الذي متنحه البطاقة التموينية
للآالف من العائالت العراقية الفقرية.
وحتى ه ��ذه اللحظ ��ة ال نوايا وا�ضحة
للحكوم ��ة يف �إيق ��اف جتهي ��ز مفردات
البطاق ��ة التمويني ��ة ،ومل تعلن تقارير
وتو�صيات اللجن ��ة احلكومية برئا�سة
وزي ��ر العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة
الت ��ي اخ ��ذت عل ��ى عاتقه ��ا �إط�ل�اق
البطاق ��ة التمويني ��ة ودرا�س ��ة املل ��ف
بث�ل�اث ا�سرتاتيجي ��ات (ام ��ا ان تدف ��ع
احلكومة مبالغ العق ��ود بالتق�سيط ،او
توجيه مف ��ردات البطاق ��ة اىل العوائل
الفق�ي�رة وامل�ستحق ��ة وامل�شمول ��ة
بالرعاية االجتماعية ،او توفري املبالغ
ب�ش ��كل كام ��ل من خ�ل�ال توف�ي�ر مبالغ
التعاقدات).
عل ��ى اجلان ��ب الآخ ��ر ،ي�ؤك ��د اع�ض ��اء
يف اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة لـ(املدى)،
معار�ضته ��م اي م�سا� ��س بالبطاق ��ة
التمويني ��ة وع ��دم �شموله ��ا ب� ��أي
تقلي�ص ��ات مالية �ضمن ح ��زم اال�صالح
املايل والإداري.
ويقول خرباء حتدثوا اىل (املدى) ،ان
م�صري البطاقة الي ��زال جمهولاً  ،ورغم
ان قان ��وين االقرتا� ��ض االول والثاين
اللذي ��ن �صوت عليهما جمل� ��س النواب
باملوافقة ،دفع بحزمة مالية تقدر بنحو
 162مليار دينار لتم�شية ملف البطاقة
التموينية خ�ل�ال ال�شهرين املقبلني ،اال
ان هذه جمرد ترقيعات مللف كبري.
وي�س ��رد اخلرباء ارقا ًم ��ا تتعلق بحجم
االنت ��اج الزراع ��ي املحل ��ي ال ��ذي ال

دياىل 5 :من كل
� 10شباب ي�ضطرون
للهجرة
 دياىل /املدى

الم�ستفيدون من البطاقة التموينية يبلغون نحو  39مليون مواطن  ..عد�سة محمود ر�ؤوف
يغط ��ي حت ��ى االن �سوى اق ��ل من ربع وب�ش� ��أن م ��ادة الدقيق ،يق ��ول اخلرباء
االحتياج ��ات الت ��ي تطالب به ��ا وزارة ان الع ��راق دخ ��ل منطق ��ة �آمن ��ة بع ��د
التجارة يف ملف البطاقة التموينية .مو�سم�ي�ن زراعيني ناجح�ي�ن للحنطة،
ومل يت�سن لـ(امل ��دى) ،الت�أكد من �صحة وتوفر اخلزي ��ن الكبري ال ��ذي يتجاوز
االرق ��ام ،لتع ��ذر التوا�ص ��ل م ��ع وزي ��ر خم�سة مليون طن للحنطة امل�سوقة من
ً
التج ��ارة ع�ل�اء اجلب ��وري،
واي�ض ��ا الفالحني واملزارعني ،لكن هناك عجزا
املتحدث االعالمي با�سم الوزارة حممد يف انت ��اج بع�ض املحافظات تتم تلبيته
حن ��ون ،لك ��ن م�ص ��ادر �أخ ��رى مطلع ��ة عرب نق ��ل احلنطة من حمافظات �أخرى
داخ ��ل ال ��وزارة ،قال ��ت ان "البطاق ��ة كم ��ا يحدث يف الب�ص ��رة التي تنتج 30
التمويني ��ة تعر�ضت للرتاجع مع بداية �أل ��ف ط ��ن وه ��ي حتت ��اج اىل �أكرث من
جائح ��ة كورون ��ا وقل ��ة التخ�صي�صات � 150ألف طن.
املمنوح ��ة ل�ش ��راء امل ��واد الثالثة الأهم املعني ��ون مبل ��ف البطاق ��ة التمويني ��ة
وه ��ي ال�سكر والرز وزي ��ت الطعام ،ما ذكروا لـ(املدى) ،تفا�صيل فنية منها ان
ي�سبب ت�أخ�ي ً�را يف التعاقد ثم الت�سليم "مبل ��غ  162مليار دين ��ار �ضمن قانون
االقرتا� ��ض يكف ��ي فق ��ط للتعاق ��د على
اىل املواطن".

�أكدن ا�ستخدام و�سائل منحطة لإبعاد الن�ساء عن الم�شاركة بالتظاهرات

ن�ساء ت�شرين يتهمن قوى ظالمية ب�شن
حمالت ت�شويه وطعن ب�شرف الثائرات
 ذي قار /ح�سني العامل
ك�شف ��ت الن�س ��اء امل�ش ��اركات يف تظاه ��رات ت�شري ��ن
ع ��ن ا�ستخ ��دام ق ��وى فا�س ��دة و�صفته ��ا بالظالمي ��ة
و�سائ ��ل منحطة لإبع ��اد املر�أة العراقية ع ��ن امل�شاركة
بالتظاه ��رات املطلبي ��ة ،وفيم ��ا اتهم ��ن تل ��ك الق ��وى
ب�ش ��ن حم�ل�ات ت�شه�ي�ر وت�شوي ��ه وطع ��ن ب�ش ��رف
الثائ ��رات والتهدي ��د بقتله ��ن ،ا�ش ��رن اىل ا�ستخ ��دام
مواق ��ع الكرتوني ��ة للتحري�ض على قت ��ل املتظاهرات
واملتظاهري ��ن وم ��ن ث ��م اعتقاله ��م م ��ن قب ��ل االجهزة
االمنية.
وجاء يف بي ��ان �صدر عن ن�ساء �ساحة التظاهرات يف
احلبوب ��ي يوم �أم�س واطلعت عليه (املدى) ان "ن�ساء
العراق ورغم �صعوبة الظروف وعدم ح�صولهن على
حقوقهن امل�شروعة التي اقرتها املواثيق الدميقراطية
واالن�ساني ��ة العاملية وعدم اتاح ��ة الفر�ص املت�ساوية
له ��ن يف العم ��ل واالدارة وقي ��ادة الدول ��ة ،اال انه ��ن
حر�ص ��ن على تبن ��ي مواق ��ف م�شرفة من اج ��ل ق�ضية
الوطن والعدال ��ة االجتماعية" ،وا�ض ��اف ان "للمر�أة
يف ذي ق ��ار دورا كبريا يف ن�ض ��االت ال�شعب من اجل
التح ��رر والوطني ��ة ورف� ��ض املحا�ص�ص ��ة والطائفية
والف�س ��اد ال ��ذي كان اك�ب�ر �ضحاي ��اه ه ��ي اال�س ��رة
والطفول ��ة وامل ��ر�أة وخا�ص ��ة الفق ��راء والكادح�ي�ن
امل�سروق ��ة حقوقه ��م يف ه ��ذا الوط ��ن بي ��د حفن ��ة من
ال�سيا�سيني وال�سراق".
وا�ض ��اف البي ��ان ان "الق ��وى الظالمي ��ة والفا�س ��دة
بات ��ت تخاف ه ��ذا ال�صوت الن�سوي اله ��ادر يف ميدان
التظاه ��رات مما دفعها اىل ا�ستخ ��دام و�سائل منحطة
لأج ��ل ابعاد الن�ساء م ��ن بينها القت ��ل والتهديد بالقتل
واخ�ي�را و�صلت بهم الدن ��اءة اىل الطعن ب�شرف ن�ساء
الع ��راق الثائرات ومن بينهن ن�س ��اء ذي قار" ،م�شريا
اىل "ا�ستخدام �صفحات ومواقع الكرتونية م�شبوهة
ووهمي ��ة وع�ب�ر عم�ل�اء مد�سو�س�ي�ن يف اماك ��ن ع ��دة
للطع ��ن بن�ساء االنتفا�ض ��ة واملنا�ضالت من اجل حرية
الوطن وال�شعب".
وتاب ��ع بي ��ان ن�س ��اء �ساح ��ة التظاه ��رات "نق ��ول لكم
يام ��ن تطعنون ب�شرفنا وعزتنا لق ��د تفوقتم على يزيد
ب ��ن معاوي ��ة وعبيد الله ب ��ن زياد وعمر ب ��ن �سعد ايها
االوبا� ��ش يف حماولتك ��م اخل�سي�س ��ة للطع ��ن ب�شرف
ن�ساء �ساح ��ة احلبوبي البا�سالت الثائرات" ،وا�ضاف
"لكنكم لن تثنوا الن�ساء والرجال عن موا�صلة العمل
لأجل احلق والعدالة و�إن كيدكم مف�ضوح ومك�شوف".
وم ��ن جانبها ك�شفت النا�شط ��ة يف تظاهرات حمافظة
ذي ق ��ار امي ��ان االم�ي�ن ع ��ن تعر�ضه ��ا وتعر� ��ض عدد
م ��ن النا�شط ��ات حلم�ل�ات ت�شه�ي�ر وت�شوي ��ه ادت اىل
قت ��ل وتهجري ع ��دد منه ��ن واو�ضحت لـ(امل ��دى) قائلة
�إن "العدي ��د م ��ن نا�شط ��ات التظاه ��رات تعر�ضن اىل
التهدي ��د وحم�ل�ات الطع ��ن والت�شويه لغر� ��ض ثنيهن
ع ��ن امل�شارك ��ة بالتظاه ��رات" ،وا�ضاف ��ت ان "امل ��ر�أة
املتظاه ��رة بات ��ت كطي ��ور م�ساملة تتعر� ��ض لوح�شية
�شريعة الغ ��اب ،فالق ��وى الظالمية ت�سته ��دف حياتها

واحلكومة عاجزة عن حمايتها".
واو�ضح ��ت االم�ي�ن ان "النا�شط ��ات يف التظاه ��رات
يتعر�ضن يف بادئ االمر اىل حمالت بذيئة من الطعن
والت�شوي ��ه تعقبها بعد ذل ��ك عمليات اغتي ��ال وقتل"،
مبين ��ة ان "النا�شط ��ة يف تظاهرات ذي ق ��ار ام عبا�س
على �سبيل املثال تعر�ضت قبل عدة ا�شهر اىل الت�شهري
والت�سقي ��ط يف ب ��ادئ االم ��ر وم ��ن ث ��م القت ��ل وكذلك
تعر�ضت ال�شاعرة ام حيدر الطائي املعروفة بق�صيدة
(وي ��ن اب ��ن الرم ��ادي اليف ��زع الن ��ه) اىل اال�ستهداف
بعب ��وة نا�سف ��ة والت�سقي ��ط م ��ن قب ��ل امليلي�شي ��ات ما
ا�ضطره ��ا اىل هجر دارها هي وجمي ��ع افراد ا�سرتها
واللج ��وء اىل ع�شريته ��ا يف ق�ض ��اء اجلباي� ��ش طلب ��ا
للحماية".
واردف ��ت النا�شط ��ة الن�سوية �أن "م�سل�س ��ل ا�ستهداف
املتظاه ��رات م�ستمر من ��ذ انط�ل�اق االنتفا�ضة وحتى
االن حي ��ث تعر�ضت النا�شطة الت ��ي تهتف بتظاهرات
النا�صري ��ة نهاوند ترك ��ي اىل حمل ��ة ت�سقيط ومن ثم
حماول ��ة اغتيال جنت منها ه ��ي وزوجها باعجوبة"،
وا�ضافت "كما تعر�ضت دار النا�شطة فيان عبد الرزاق
الزه�ي�ري اىل تفج�ي�ر عبوة نا�سفة اث ��ر حوار �ساخن
مع احدى نا�شطات حركة ا�سالموية مت�شددة".
وتابع ��ت االم�ي�ن "فيم ��ا تعر�ض ��ت النا�شطت ��ان دعاء
وزهراء العامري اىل حملة ت�شهري وت�سقيط" ،منوهة
اىل "قي ��ام موق ��ع الك�ت�روين تاب ��ع لتي ��ار ا�سالموي
مت�ش ��دد ل ��ه متثي ��ل يف احلكوم ��ة بالتحري� ��ض عل ��ى
قت ��ل املتظاهرين ع�ب�ر ن�شر �ص ��ور النا�شطني واحلث
عل ��ى ت�صفيته ��م او اعتقاله ��م والغري ��ب ان االجه ��زة
االمني ��ة �سرعان ما تقوم بحمل ��ة دهم لدور النا�شطني
واعتقاله ��م �أو مالحقته ��م وك�أن املوقع املذكور م�صدر
املعلومات للأجهزة االمنية".
وتابع ��ت االم�ي�ن ان "احلكوم ��ة العراقي ��ة واالجهزة
االمنية عاج ��زة عن حماية ن�س ��اء االنتفا�ضة وجل ما
تقدم ��ه هو الن�صائح مبغادرة م ��كان اخلطر والتوجه
اىل مناطق �آمن ��ة وك�أنها غري م�س�ؤول ��ة د�ستوريا عن
ت�أمني احلماية للجميع".
وكان م�ص ��در امني يف قيادة �شرط ��ة ذي قار اكد يوم
االح ��د ( 5ني�س ��ان  )2020اغتيال النا�شط ��ة الن�سوية
يف تظاهرات النا�صرية انوار جا�سم مهو�س وا�صابة
ولده ��ا بجروح على يد جمموع ��ة من امللثمني داهموا
منزله ��ا الواق ��ع بح ��ي �سوم ��ر يف النا�صري ��ة فج ��ر
االح ��د ،فيم ��ا دع ��ا متظاه ��رو النا�صري ��ة اىل ت�شييع
جنازة ال�ضحية من �أم ��ام خيمتها الن�سوية يف ميدان
احلبوبي.
وكان متظاه ��رون يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ك�شف ��وا يوم
ال�سبت ( 18كانون الثاين  )2020عن تعر�ض نا�شطة
رددت هتاف ��ات ثوري ��ة يف �ساح ��ة احلبوب ��ي ملحاولة
اغتي ��ال يف احل ��ي الع�سك ��ري اح ��د �ضواح ��ي مدينة
النا�صرية ،وبين ��وا ان "النا�شطة نهاوند تركي جنت
م�س ��اء ال�سب ��ت م ��ن حماول ��ة اغتي ��ال ا�ستهدفتها هي
وزوجه ��ا بع ��دة اطالق ��ات ناري ��ة عن ��د خروجهما من
�ساحة التظاهرات يف احلبوبي".

�شراء ح�صتني ل�شهرين من الرز وزيت
الطعام فق ��ط� ،شريط ��ة ان ي�صل املبلغ
يف الوق ��ت املنا�س ��ب لغر� ��ض التعاقد،
اذ �ستحت ��اج امل ��واد اىل  100ي ��وم من
تاريخ توقيع العقود قبل و�صولها اىل
املوانئ العراقية من دول املن�ش�أ".
وبح�سب املتخ�ص�صني ،يحتاج العراق
اىل اك�ث�ر م ��ن  80الف طن م ��ن ال�سكر
لل�شه ��ر الواح ��د� ،أي مبعن ��ى  480الف
ط ��ن �سنويًا ،باال�ضافة اىل  36الف طن
من زيت الطعام.
وتلق ��ت �صوام ��ع وزارة التج ��ارة
ه ��ذا الع ��ام قراب ��ة  400ال ��ف ط ��ن من
ال ��رز العن�ب�ر العراق ��ي ،م ��ن الفالحني
واملزارع�ي�ن يف حمافظ ��ات النج ��ف

والديواني ��ة وال�سم ��اوة وبابل ،حيث
ي�ش�ي�ر الفني ��ون اىل ان ه ��ذه الكمي ��ة
�ستغط ��ي حاج ��ة الب�ل�اد ومتطلب ��ات
البطاق ��ة التمويني ��ة ل�شهري ��ن فقط من
كان ��ون االول يف ه ��ذا الع ��ام ،2020
وبهذا �سيكون الع ��راق مطالبًا بتغطية
احتياج ��ات الع ��ام املقب ��ل� ،إذ حتت ��اج
البطاق ��ة التمويني ��ة �سنو ًي ��ا اىل 730
ال ��ف ط ��ن رز ،اي مبعنى  120الف طن
رز �شهريًا.
ويلج�أ الع ��راق اىل التعاقد مع �شركات
اجنبي ��ة لت�أم�ي�ن العج ��ز ،وه ��و م ��ا
�سيحدث خالل مار� ��س� /آذار و�أبريل/
ني�سان  2021املقبل.
وغالبًا م ��ا يت�أخر موعد ت�سليم مفردات

البطاق ��ة التمويني ��ة ،حي ��ث ي�ؤك ��د
معني ��ون ان معظ ��م م ��واد التعاق ��دات
تبق ��ى يف املخازن حل�ي�ن فح�صها بغية
مطابقتها املوا�صف ��ات وح�صولها على
�شهادة اال�ستهالك.
ويق ��در ع ��دد امل�ستفيدي ��ن م ��ن البطاقة
التمويني ��ة بح�س ��ب ارق ��ام وزارة
التجارة نح ��و  39مليون ن�سمة ،ورغم
ا�ستثن ��اء املوظف�ي�ن منها م ��ن ا�صحاب
الروات ��ب ملي ��ون ون�ص ��ف دين ��ار فما
ف ��وق ،اال ان الوزارة ت�ؤكد عدم تعاون
اغل ��ب ال ��وزارات يف ه ��ذا اجلانب من
اج ��ل تزويده ��ا بك�شوف ��ات واع ��داد
املوظف�ي�ن الواج ��ب ا�ستثنائه ��م م ��ن
ال�شمول بالبطاقة التموينية.

اعل ��ن مكتب حق ��وق االن�سان يف حمافظة
دي ��اىل ،يوم �أم�س االثن�ي�ن� ،أرقام �صادمة
عن هجرة ال�شباب من املناطق املحررة.
وقال مدير املكتب يف دياىل �صالح مهدي
يف ت�صري ��ح �صحف ��ي تابعته (امل ��دى) �إن
"ن�سبة الفقر والبطالة باملناطق املحررة
يف دي ��اىل بلغ ��ت م�ستوي ��ات قيا�سي ��ة
وجت ��اوزت حاج ��ز ال� �ـ %50ورمب ��ا �أكرث
خا�ص ��ة و�أن  %80م ��ن املناط ��ق املح ��ررة
التي تعتمد بالأ�سا� ��س على الزراعة التي
تعر�ضت �إىل انتكا�سة كبرية بعد حزيران
 2014وال ت ��زال الآالف م ��ن الب�سات�ي�ن
والأرا�ض ��ي الت ��ي ال ميكن الدخ ��ول اليها
ب�سبب العبوات وااللغام".
وا�ض ��اف� ،أن "الفق ��ر والبطال ��ة والع ��وز
واملخ ��اوف الأمني ��ة ب�سب ��ب تك ��رار
اخلروق ��ات يف املناط ��ق املح ��ررة كله ��ا
جمتمع ��ة دفع ��ت �إىل ب ��روز م ��ا ن�سمي ��ه
الهج ��رة الداخلي ��ة لل�شب ��اب للبح ��ث ع ��ن
لقم ��ة اخلب ��ز يف كرد�ست ��ان �أو بغ ��داد �أو
حمافظ ��ات �أخ ��رى ،م�ؤكدا ب� ��أن  5من كل
� 10شباب ي�ضطرون للهجرة رغم الأجور
الزهي ��دة الت ��ي يح�صل ��ون عليه ��ا لكن ما
باليد حيلة".
و�أ�شار مدي ��ر مكتب حق ��وق الإن�سان �إىل
"�إحياء الزراعة وفتح املجال �أمام عودة
الفالح�ي�ن اىل ب�ساتينه ��م و�أرا�ضيهم بعد
رفع االلغام والعبوات وتعزيز اال�ستقرار
ب�ش ��كل �أكرب ما �سيعطي فر�صة �أمام عودة
ال�شباب �إىل قط ��اع الزراعة لك�سب الرزق
وبخالف ��ه �ستبق ��ى هجرة ال�شب ��اب ورمبا
تتطور اىل انتقال ملحافظات �أخرى".
ومتكنت وزارة الهجرة واملهجرين ،خالل
الفرتة الأخرية من �إغالق جميع خميمات
النازحني يف املحافظات العراقية وت�أمني
عودتهم �إىل مناطقهم.

الموارد المائية ت�ؤكد تحويل جزء منها �إلى الأهوار لتح�سينها

وا�سطيون يطالبون احلكومة بو�ضع �سرتاتيجية لتخزين مياه ال�سيول
القادمة من �إيران
 وا�سط /جبار بچاي

طالب عدد من الفالحين
والمزارعين في مناطق �شرقي
محافظة وا�سط ،الحكومة
االتحادية ووزارة الموارد
المائية ب�ضرورة و�ضع
�ستراتيجية حقيقية لتخزين
مياه ال�سيول القادمة من
االرا�ضي االيرانية واال�ستفادة
منها عند الحاجة ،وفيما �أكدوا
�أن ظاهرة ال�سيول تتكرر �سنويًا
فتذهب الكميات الكبيرة من
أثرا �سلب ًيا
المياه
ً
هدرا وتترك � ً
في المناطق التي تجتاحها ،ذكر
م�س�ؤول محلي �أن تخزين مياه
ال�سيول القادمة من االرا�ضي
االيرانية يغني تلك المناطق
عن مياه دجلة ،م�شددًا على
�أهمية التخطيط الجيد لإن�شاء
�سدود عمالقة في المناطق
الحدودية.

ويق ��ول امل ��زارع �سليم خالد م ��ن قرية قلمات
بق�ض ��اء ب ��درة �إن "�أه ��ايل القري ��ة تع ��ودوا
عل ��ى م�أ�س ��اة غ ��رق حما�صيله ��م الزراعي ��ة
وب�ساتينه ��م وحت ��ى البي ��وت �سنو ًي ��ا حيث
تتدف ��ق كمي ��ات كبرية م ��ن ال�سي ��ول القادمة
م ��ن االرا�ضي االيرانية وغري امل�سيطر عليها
داخل االرا�ضي العراقية".
و�أ�ضاف �أن "كميات كبرية من مياه ال�سيول
تذه ��ب باجتاه منخف� ��ض ال�شويج ��ة �شرقي
الك ��وت وم ��ن هن ��اك يت ��م متريره ��ا اىل نهر
دجلة فتذهب اىل االهوار و�شط العرب دون
�أن تت ��م اال�ستفادة منها �ضمن حدود حمافظة
وا�سط".
وي ��رى ال�سي ��د ح�س�ي�ن اله�ل�ايل م ��ن قري ��ة

�سي ��د �صف ��ر "وجود �ض ��رورة ملح ��ة لو�ضع
�سرتاتيجي ��ة حقيقي ��ة م ��ن قب ��ل وزارة
املوارد املائي ��ة لال�ستفادة من مي ��اه ال�سيول
وتخزينه ��ا اىل ف�ص ��ل ال�صي ��ف حي ��ث تكون
هن ��اك �شحة كب�ي�رة يف مي ��اه ال�سقي وت�صل
هذه ال�شحة اىل مياه ال�شرب � ً
أحيان".
مو�ضحً ��ا �أن "امل ��وارد املائي ��ة �سب ��ق و�أن
�أن�ش� ��أت �سد غاط�س قري ��ب على احلدود لكنه
�صغ�ي�ر احلجم وال يف ��ي بالغر�ض ،فال�سيول
جتتاح ��ه لتذه ��ب اىل مناط ��ق ع ��دة وتغم ��ر
م�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن االرا�ض ��ي الزراعية
م�سببة خ�سائر للفالحني �سنويًا".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "االجراءات التي حت�صل مع
مو�س ��م تدف ��ق ال�سيول هي �إج ��راءات تتكرر
كل ع ��ام وال تعدو غ�ي�ر متريرها اىل املناطق
االخ ��رى جنوب �ش ��رق ق�ضاء ب ��درة وناحية
ج�صان لت�ش ��كل خطرا حقيق ًي ��ا على الطريق
الرابط ��ة ب�ي�ن ب ��درة والك ��وت وكذل ��ك حتى
الطري ��ق العام ك ��وت مي�سان ال ��ذي اجتازته
تلك ال�سيول قبل �أعوام لغزارتها العالية".
م ��ن جانب ��ه ي ��رى مدي ��ر ناحية �شي ��خ �سعد،
�أحم ��د طارق عب ��د الكاظم �أن "مي ��اه ال�سيول
التي تتدف ��ق باجتاه حمافظ ��ة وا�سط �سواء
يف املو�س ��م احل ��ايل �أو يف املوا�سم ال�سابقة
تكفي ل�س ��د احلاجة عن مياه دجل ��ة و ُتغنينا
عنه ��ا بالن�سب ��ة للأرا�ض ��ي الزراعي ��ة ل ��و مت
تخزينها ب�شكل علمي".
و�أ�ض ��اف �أن "ال�سي ��ول تلح ��ق �ض ��ررا يف
م�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن االرا�ض ��ي يف وق ��ت
يج ��ب �أن تك ��ون ذات فائ ��دة لتل ��ك االرا�ضي

ل ��و �أنها ا�ستغلت ب�شكل جيد من خالل ان�شاء
�سدود حاكمة".
مو�ضحً ��ا "وج ��ود منخف�ض�ي�ن يف املناط ��ق
ال�شرقي ��ة من الناحية الت ��ي تبعد ( 45كم عن
احل ��دود االيراني ��ة) هم ��ا ،حلي ��وة والعمية
جمم ��وع طولهم ��ا  64ك ��م وبعر� ��ض كب�ي�ر
م ��ع ارتف ��اع يرتاوح ماب�ي�ن �ست ��ة اىل �سبعة
�أمت ��ار يوفر طاقات خ ��زن م�سيطر ،ويبعدان
مب�ساف ��ة  23ـ� �ـ  28ك ��م ع ��ن احل ��دود لك ��ن مل
يت ��م ا�ستغاللهم ��ا ب�ش ��كل �صحي ��ح لتخزي ��ن
ال�سيول".
الف ًتا اىل �أن "الكميات الهائلة من تلك ال�سيول
تذه ��ب هب ��ا ًء اىل اخلليج بع ��د متريرها اىل
نهر دجلة عن طريق ثالثة مهارب رئي�سة هي
اجلب ��اب و�أم اجل ��ري والن�شامى �إ�ضافة اىل
ع�شرات املهارب االخرى ال�صغرية".
داع ًي ��ا "اجلهات املخت�ص ��ة يف وزارة املوارد
املائي ��ة اىل و�ض ��ع درا�س ��ات �سرتاتيجي ��ة
لتخزين مياه ال�سيول من خالل �إن�شاء �سدود
وخزن ��ات كب�ي�رة خلزنه ��ا واال�ستف ��ادة منها
عن ��د احلاجة كما فعلت ايران باال�ستفادة من
تلك ال�سيول و�أن�ش� ��أت عدة �سدود وخزانات
عمالق ��ة يف املناط ��ق املحاذي ��ة للع ��راق
وملحافظة وا�سط حتديدًا".
وت�شه ��د املناط ��ق ال�شرقية ملحافظ ��ة وا�سط
وحتدي� �دًا ق�ض ��اء ب ��درة وناحيت ��ي زرباطية
وج�ص ��ان �إ�ضاف ��ة اىل ناحي ��ة �شي ��خ �سع ��د
و�أج ��زاء كبرية م ��ن ناحية الدب ��وين �سنويًا
تدف ��ق موج ��ات م ��ن ال�سي ��ول القادم ��ة م ��ن
االرا�ض ��ي االيرانية ب�سبب غ ��زارة االمطار،

وغال ًب ��ا م ��ا ت� ��ؤدي تل ��ك ال�سي ��ول اىل احلاق
�أ�ضرار كب�ي�رة يف القرى واملناطق الزراعية
�إ�ضافة اىل تدمري القناطر والطرق الريفية.
وكان وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة املهند�س مهدي
ر�شي ��د احلم ��داين زار حمافظ ��ة وا�س ��ط
لالط�ل�اع االح ��د املا�ض ��ي واطل ��ع ميدان ًي ��ا
عل ��ى ت�سلي ��ك مي ��اه الأمط ��ار وال�سي ��ول من
قب ��ل ت�شكي�ل�ات ال ��وزارة يف املحافظ ��ة اىل
منخف�ض ال�شويجة مابني الكوت وبدرة.
م�ؤك ��دا حينه ��ا �أن ت�شكي�ل�ات ال ��وزارة يف
املحافظ ��ة قادرة وجاهزة على ت�صريف مياه
الأمط ��ار وال�سي ��ول ب�ش ��كل �آم ��ن وان�سيابي
و�أن الكمي ��ات من االمط ��ار وال�سيول �سوف
تع ��زز خزين املي ��اه يف عموم الب�ل�اد و�ستتم
اال�ستفادة منه وخزنها يف املن�ش�آت اخلزنية
وا�ستخدامه ��ا يف املوا�س ��م الالحقة لإجناح
اخلط ��ط الزراعي ��ة وحتويل ج ��زء منها اىل
االهوار لتح�سينها كما ونوعا .
و�ش ��دد وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة خ�ل�ال جولته
التي رافقه فيها عدد من املديرين العامني يف
ال ��وزارة على ا�ستمرار ا�ستنفار اجلهد الآيل
والهند�سي والفني من مالكات الوزارة ويف
جمي ��ع املحافظات وبالتعاون مع احلكومات
املحلي ��ة لت�صريف مي ��اه االمط ��ار وال�سيول
واعتباره ��ا م ��ن اولويات عمل ال ��وزارة يف
الوق ��ت احلا�ضر ،كم ��ا واوع ��ز بتعزيز جهد
ا�ض ��ايف م ��ن احلف ��ارات والآلي ��ات لتو�سيع
جم ��رى كالل ب ��درة وكالل تر�س ��خ لزي ��ادة
طاقتهم ��ا يف ا�ستيع ��اب الكمي ��ات العالي ��ة
املتوقعة من ال�سيول.

اقتصادية
العراق يفاو�ض "النقد الدويل"
لتحديد �سعر �صرف الدينار
بغداد  /املدى
ك�شف ��ت اللجنة املالية النيابية ،يوم �أم�س ،عن مفاو�ضات جتريها احلكومة
العراقي ��ة م ��ع �صندوق النق ��د ال ��دويل لتحديد �سع ��ر �صرف الدين ��ار �أمام
الدوالر يف العراق.
وق ��ال مقرر اللجنة النائب �أحمد ال�صف ��ار يف ت�صريحات �صحفية� ،إن �أحد
�أ�سب ��اب "ت�أخر املوازنة يعود اىل املفاو�ض ��ات بني وزارة املالية و�صندوق
النقد الدويل لتحديد �سعر �صرف الدينار العراقي".
وك�ش ��ف ال�صفار عن "وج ��ود �آراء لتخفي�ض �سعر �ص ��رف الدينار العراقي
�أم ��ام الدوالر" ،مبين ًا �أن "هذا الإجراء �سي�ؤدي �إىل الت�ضخم وي�ؤثر ب�شكل
�سلبي يف �أ�صحاب الدخل املحدود الذين يعتمدون على رواتبهم".

"الر�شيد" يحدد فوائد ح�سابات التوفري
 بغداد  /املدى
�أعل ��ن م�صرف الر�شيد ،يوم �أم�س االثنني ،عن منح فائدة  ٪٣،٥للمواطنني
مقابل ايداع �أموالهم لدى امل�صرف.
و�أو�ض ��ح املكتب الإعالم ��ي يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة من ��ه �أن "الفائدة
متن ��ح نهاية كل �شهر على الر�صيد وت�ضاف الفائدة عند الغلق نهاية ال�سنة
جلميع احل�سابات املتحركة وغري املتحركة".
ودع ��ا امل�ص ��رف "كافة املواطن�ي�ن الراغبني بفت ��ح ح�ساب توف�ي�ر مراجعة
فروع ��ه يف بغ ��داد واملحافظات م�ست�صحبني معه ��م امل�ستم�سكات وال�صور
ال�شخ�صية" ،م�ؤكد ًا �أن "تلك الأموال تعاد لأ�صحابها حني املطالبة بها".
وح�سب البنك املركزي العراقي ف�إن هناك ن�سبة كبرية من الأموال املكتنزة
يف املنازل غري مُ�ستثم ��رة ،مبين ًا �أن  %77من العملة العراقية املتداولة يف
ال�سوق هي مُكتنزة يف بيوت املواطنني.

ت�أجيل بدالت الإيجار عن الأرا�ضي
الزراعية

 بغداد  /املدى
�أعل ��ن وزير الزراعة حمم ��د كرمي اخلفاجي ،يوم �أم�س ،ع ��ن ت�أجيل بدَالت
الإيجار عن الأرا�ضي الزراعية ،فيما �أكد حمافظ الديوانية زهري ال�شعالن
�أن املحافظة باتت م�ؤهلة لأن تكون عا�صمة العراق الزراعية.
وق ��ال اخلفاج ��ي خ�ل�ال افتت ��اح املعر� ��ض الأول للم�ستلزم ��ات الزراعي ��ة
ال ��ذي نظمت ��ه ال�شركة العام ��ة للتجهيزات الزراعية بالتع ��اون مع حمافظة
الديواني ��ة ومديرية زراعة الديوانية� ،إن “الوزارة تعمل على دعم القطاع
الزراع ��ي وتوف�ي�ر امل�ستلزمات الزراعي ��ة للفالحني واملزارع�ي�ن مع توفري
ال�سلة الغذائية للمواطن العراقي من دون االعتماد على املنتج امل�ستورد”،
م�ؤك ��د ًا عم ��ل الزراع ��ة عل ��ى توفري املنت ��ج املحل ��ي كبي�ض املائ ��دة وحلوم
الدجاج واللحوم احلمراء”.
و�أ�ضاف� ،أن “حمافظة الديوانية تعد الأوىل يف الإنتاج الزراعي و�سنعمل
عل ��ى �إعالنه ��ا عا�صمة الع ��راق الزراعية كونه ��ا ت�ستحق ذلك مل ��ا تقدمه من
منتجات زراعية وحيوانية”.
م ��ن جهته �أكد حمافظ ��ة الديوانية زهري ال�شع�ل�ان يف كلمته �أن “املحافظة
باتت م�ؤهلة لأن تك ��ون عا�صمة العراق الزراعية كونها الأوىل يف الإنتاج
الزراع ��ي للمحا�صيل كاحلنط ��ة وال�شعري والرز العن�ب�ر وكذلك املحا�صيل
الزراعي ��ة الأخ ��رى فيم ��ا تعمل ال�شرك ��ة العام ��ة للتجهي ��زات الزراعية يف
الديوانية على توفري جميع امل�ستلزمات ال�ضرورية للزراعة”.
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«الكهرباء» تقترب من اعالن جولة تراخي�ص �أولى

هل ينجح العراق في ا�ستثمار طاقته ال�شم�سية م�ستقب ًال ؟
 املدى  /ح�سن الإبراهيمي
تكتف وزارة الكهرباء بـ 62مليار دوالر
مل ِ
لإ�صالح املنظوم ��ة الكهربائية يف العراق،
والأخ�ي�ر ال ��ذي يحتل املرتبة ال� �ـ 13عاملي ًا
يف احتياطي الغاز ،بات ي�ستورد غازه من
بل ��د جم ��اور لت�شغيل حماطت ��ه الكهربائية
الرئي�سة!.
تع ��زو وزارة الكهرباء قل ��ة جتهيز الطاقة
الكهربائي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة اىل
"�إنخفا� ��ض الغ ��از امل�ست ��ورد من اجلانب
الإيراين".
ويف ال�سي ��اق نف�س ��ه ،يق ��ول املتح ��دث
الر�سمي ب�إ�س ��م الوزارة �أحمد العبادي يف
حدي ��ث لـ"امل ��دى" �إن "الع ��راق لديه عقود
م ��ع اجلانب الإيراين تلزم الأخري بتجهيز
حمطاتن ��ا ب� �ـ 40ملي ��ون م�ت�ر مكع ��ب م ��ن
الغ ��از �إال �أن هذه الكمية �إنخف�ضت اىل 10
ماليني مرت مكعب خالل الفرتة املا�ضية".
وي�ضي ��ف" :ذل ��ك النق�ص ت�سب ��ب بخروج
 4000مي ��كاواط م ��ن املنظوم ��ة الوطنية
�أثرت عل ��ى �ساعات التجهي ��ز يف حمافظة
بغداد والفرات الأو�سط".
وي�ؤك ��د العب ��ادي �أن "اجلان ��ب االي ��راين
�أرج ��ع انخفا� ��ض �صادرات ��ه الغازي ��ة اىل
الع ��راق وو�صول بع�ض امل ��دن الإيرانية
اىل مرحل ��ة ال ��ذروة من حي ��ث اال�ستهالك
خ�ل�ال ه ��ذه الفرتة م ��ن كل ع ��ام ف�ض ًال عن
تعر� ��ض بع� ��ض املناط ��ق الت ��ي مي ��ر به ��ا
الأنبوب الناقل اىل موجات برد �شديدة ما
ت�سبب ب�إجنماد الأنبوب الناقل".
وي�شري اىل �أن "احلكومة العراقية وجهت
وزارة النف ��ط بتوف�ي�ر الوق ��ود ال�سائ ��ل
كبديل م�ؤق ��ت عن الغاز الإيراين" .لكنه ال
يف ��ي بالغر�ض فهو غري ق ��ادر على ت�شغيل
املحطات بكامل قدرتها الإنتاحية ،بح�سب
العبادي.
وب�ش�أن احلل ��ول الآنية ،نّ
يبي �أن "الوزارة
�ستدخِ ��ل وح ��دات توليدية قي ��د ال�صيانة،
كانت تعده ��ا لف�صل ال�صيف ،للعمل كبديل
ع ��ن املحط ��ات املتوقفة ج ��راء نق�ص الغاز
الإيراين".
يلف ��ت العب ��ادي اىل �أن "اال�ستغن ��اء ع ��ن
الغاز الإيراين مره ��ون بالعمل على خطة
وقودي ��ة يتم فيها ت�أهي ��ل حقول الغاز ومد
�أنابيب مبا�شرة اىل حمطات �إنتاج الطاقة
الكهربائية".
وي�ست ��درك العبادي �أن "ال ��وزارة ما�ضية
بتفعي ��ل قط ��اع الطاق ��ة املتج ��ددة وقريب ًا
�سنحي ��ل جول ��ة الرتاخي� ��ص الأوىل
اخلا�ص ��ة به ��ا لإنت ��اج  755مي ��كاواط يف
خم�س حمافظ ��ات �أبرزها كربالء والنجف
وذي قار".
ويتابع�" :إحالة م�شروع الربط الكهربائي
م ��ع الأردن اىل �شرك ��ة ج�ن�رال الكرتي ��ك
ب�سق ��ف زمني ميتد ل� �ـ� 26شه ��ر ًا ،ي�ستلزم
ان�ش ��اء خ ��ط (ري�شة ـ قائ ��م) �سعة  400كي
يف و�إن�شاء حمطة القائم التحويلية".
وكذل ��ك يو�ض ��ح �أن "الرب ��ط الكهربائ ��ي
م ��ع الأردن وم�ص ��ر ي�سته ��دف نق ��ل 150
ميكاواط يف مرحلته الأوىل وينتهي بنقل
 960مي ��كاواط" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "العراق
�أكم ��ل  80%من التزامات ��ه اجتاه الربط
اخلليج ��ي وي�أم ��ل با�ستئن ��اف اجلان ��ب
اخلليجي لأعمال ��ه يف هذا امل�شروع بعدما

�أوقفها تف�شي جائحة كورونا".
وبينم ��ا يطرح الكث�ي�ر من خ�ب�راء الطاقة
�أف ��كار ًا تدعو العتم ��اد الطاق ��ة البديلة يف
الع ��راق ومنه ��ا الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة بحك ��م
موقع ��ه اجلغ ��رايف ال ��ذي مينح ��ه ج ��و ًا
م�شم�س ًا يف معظم �أي ��ام ال�سنة،وهنا يربز
ت�س ��او ٌل يتمح ��ور ح ��ول �إماكني ��ة جن ��اح
الطاقة املتجددة يف العراق؟
املهند� ��س الكهربائ ��ي م�ؤي ��د ح�س�ي�ن ي�ؤيد
فك ��رة �إ�ستثم ��ار امل�ساح ��ات ال�شا�سع ��ة
يف املناط ��ق املعزول ��ة لتولي ��د الطاق ��ة
الكهربائية.
ويق ��ول ح�س�ي�ن يف حديث ��ه لـ"امل ��دى" �إن
"ب�إمكان العراق اعتماد الطاقة ال�شم�سية
كم�ص ��در للطاق ��ة الكهربائي ��ة ع�ب�ر ن�صب
�أل ��واح توليد الطاق ��ة يف املناطق املعزولة
واحلدودية".
ويلف ��ت اىل �أن "تكلف ��ة ن�ص ��ب منظوم ��ة
كهربائية يف البيوت تق ��در بـ 4000دوالر
للبيت الواحد".
�أم ��ا املهند� ��س املخت� ��ص ب�ش� ��ؤون الطاق ��ة
املتجددة ح�سني نا�صر ،ف�أنه يرى �صعوبة
اال�ستغناء عن الغاز الإيراين يف امل�ستقبل
القريب ما مل يت ��م تطوير احلقول الغازية
يف الع ��راق و�أبرزه ��ا حق ��ل خورمور يف
كرد�ستان وعكاز يف الأنبار.
ويتوق ��ع �أن يكون ال�صيف املقبل "كارثي ًا"
عل ��ى املواطن�ي�ن لأن الدول ��ة غ�ي�ر ق ��ادرة
ملواكبة زيادة الطلب احلا�صل على الطاقة
الكهربائية ب�سبب الأزم ��ة املالية اخلانقة،
بح�سب تعبريه.
ويزداد الطلب عل ��ى الطاقة الكهربائية يف
الع ��راق مبعدل � 10%سنوي� � ًا .فيما يقدر
العج ��ز احلا�ص ��ل يف الإنت ��اج ب� �ـ7000
ميكاواط.
ويتابع نا�صر �أن اعتم ��اد الطاقة املتجددة
�سيقل ��ل م ��ن التج ��اوز عل ��ى املنظوم ��ة
الوطني ��ة ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "�إن�شاء حمطات
�شم�سي ��ة كب�ي�رة احلج ��م وتع�شيقه ��ا م ��ع
ال�شبك ��ة العمومي ��ة يتطل ��ب توف ��ر نظ ��ام

�سيط ��رة اوتوماتيك ��ي مرتب ��ط بالأر�صاد
اجلوية قادر على تنظيم عمل املحطات يف
�آن واحد".
وي�ؤك ��د �أن وزارة الكهرب ��اء تتعمد �إف�شال
م�ش ��روع التح ��ول نح ��و الطاق ��ة املتجددة
من �أجل ا�ستمرار ا�ستنزاف موارد العراق
املالية.
ويك�ش ��ف يف حديث ��ه لـ"امل ��دى" �أ�سب ��اب
ارتف ��اع �أ�سعار االل ��واح ال�شم�سية بالقول
�إن" :م ��ادة الألواح ال�شم�سي ��ة غري مع ّرفة
كمركي� � ًا الأم ��ر الذي ُيج�ب�ر امل�ستورد على
دف ��ع ر�ش ��ى يتحمله ��ا املواط ��ن يف نهاي ��ة
املطاف".
وي�ست ��درك بالق ��ول �إن �:سع ��ر الأمبري يف
الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة ي�ت�راوح ب�ي�ن  25ـ 30
دوالر ًا للأمبري الواحد وفيما لو مت الق�ضاء
على الف�ساد يف املوانئ �ستنخف�ض �أ�سعار
الأل ��واح ال�شم�سية مبق ��دار  40%وممكن
تخفي�ضه ��ا �أك�ث�ر �إذا �أن�ش�أ الع ��راق م�صنع
حملي لإنتاج الألواح ال�شم�سية".
الكلفة

تعتمد تكلفة النظام ال�شم�سي املنزيل على
حجم النظ ��ام وكمية الطاق ��ة التي ينتجها
فه ��ي ت�ت�راوح ب�ي�ن  3000و 5000دوالر
للمن ��زل الواح ��د .ويرتاوح مع ��دل الدخل
ال�شه ��ري للف ��رد يف الع ��راق ب�ي�ن – 200
 300دوالر ،وميك ��ن للأ�س ��رة العراقية �أن
تنف ��ق م ��ا ب�ي�ن � 50إىل  300دوالر �شهري ًا
على املولدات اخلا�صة.
وه ��ذا يعني �أنه ميك ��ن لأ�س ��رة واحدة �أن
تنفق م ��ا ي�ص ��ل �إىل راتب عام�ي�ن لتغطية
تكاليف �شراء نظام �شم�سي منزيل.
بدوره ،ي�ؤكد املتحدث ب�إ�سم وزارة النفط،
عا�صم جهاد ،عزم العراق بتحقيق االكتفاء
الذاتي من الغاز بحلول العام .2023
ويق ��ول يف حدي ��ث لـ"امل ��دى" �إن وزارة
النف ��ط والكهرب ��اء تعم�ل�ان عل ��ى تلبي ��ة
احتياج ��ات املواطن العراق ��ي فيما يتعلق
بتوفري امل�شتقات النفطية والطاقة.

“مليارات تائهة” ..العراق ي�ضع قدم ًا في دائرة "الخطر المالي"
بغداد  /املدى

�أعلنت اللجنة المالية النيابية،
دخول العراق بمرحلة الخطر
المالي ،وفيما �شددت على
�ضرورة الإ�سراع ب�إر�سال
الموازنة من قبل الحكومة
و�إقرارها في البرلمان ،دعت
للتركيز على الم�شاريع الأكثر
�أهمية وا�ستبعاد غير المهمة.

وق ��ال مق ��رر اللجن ��ة املالي ��ة� ،أحم ��د
ال�صف ��ار ،يف مقابل ��ة متلف ��زة �إن
“روات ��ب وخم�ص�ص ��ات الرئا�س ��ات
الث�ل�اث ت�شكل �أقل من  1%من �أموال
املوازنة ال�سنوي ��ة وما يقال عن �أرقام
عالية ن�سبي ًا غري دقيق”.
وفيم ��ا يتعلق مبوازن ��ة  2021بني �أن
“م�شروع املوازنة ينظم حياة جمتمع
وبل ��د كامل وحتت ��اج ما ب�ي�ن 45-30
يوم� � ًا ملناق�شته ��ا يف جمل� ��س الن ��واب
و�إن مت عق ��د اجتماعات نهارية وليلية
مكثف ��ة فق ��د تنته ��ي النقا�ش ��ات حولها
خالل  30يوم ًا”.

و�أعلن ال�صفار دخول العراق “مرحلة
اخلط ��ر ب�سب ��ب ت�أخ ��ر املوازن ��ة،
الت ��ي يتوج ��ب �إقراره ��ا قب ��ل تاري ��خ
 ،2021/1/1م�شري ًا اىل �أنه “ال ميكن
ب� ��أي حال م ��ن الأح ��وال تطبيق خطة
 12/1اخلا�ص ��ة مبوازن ��ة  2020يف
عام .”2021
وتاب ��ع �أن “الدولة بحاجة اىل “�إعادة
هيكل ��ة لالقت�ص ��اد بخط ��ط جدي ��دة
لقطاع ��ات ال�صناع ��ة والزراعة” ،الفت ًا
اىل �ضرورة “تفعيل النظام ال�ضريبي
يف الع ��راق ،ال ��ذي تعط ��ل م ��ن �سن ��ة
 ،1990واجلباية متوقفة”.
وع ��ن واردات العراق� ،أ�ش ��ار ال�صفار
�إىل “وج ��ود واردات غ�ي�ر نفطي ��ة ال
نع ��رف �أين تذه ��ب ك�ضرائ ��ب حتليق
الطائرات فوق �أجواء العراق ،و�أي�ض ًا
�أم ��وال �إيج ��ار الأرا�ض ��ي وال�ساحات
التابعة للدولة”.
و�أك ��د مقرر اللجنة املالية يف الربملان،
وج ��ود “ف�س ��اد ب ��الإدارة ال�ضريبي ��ة،
لأن ��ه من غري املعق ��ول �أن ته ��در مئات
امللي ��ارات �شهري� � ًا” ،م�ش ��دد ًا عل ��ى
�ض ��رورة “ح�صر الأوعي ��ة ال�ضريبية
ب�شكل دقيق”.
و�أكم ��ل �أن “اللجن ��ة املالي ��ة النيابي ��ة
بحاجة اىل جل�سة م ��ع وزارتي املالية
والتخطي ��ط لدرا�س ��ة املقرتح ��ات
الإجرائي ��ة املقدم ��ة م ��ن اللجنة بهدف

معرفة �إمكانية تطبيقها من عدمه “.
وع ��ن املخ�ص�ص ��ات املالي ��ة ملوظف ��ي
الدول ��ة ونرثيات ال ��وزارات ،لفت �إىل
�ض ��رورة “�إعادة النظ ��ر مبخ�ص�صات
اخلط ��ورة والإيف ��ادات وبالنرثي ��ة
لأن هن ��اك �أرقام� � ًا مبالغ به ��ا  ،ويجب
�أن يح�س ��ب ح�س ��اب كل دين ��ار يدخ ��ل
للخزين ��ة ،كم ��ا يج ��ب الرتكي ��ز عل ��ى
امل�شاريع الأكرث �أهمية وا�ستبعاد غري
املهمة”.
ومات ��زال دع ��وات جمل� ��س الن ��واب
تتوىل على احلكوم ��ة من �أجل �إر�سال
�ش ��روع قانون موازن ��ة  ،2021و�سط
حتذي ��رات من �أن ي� ��ؤدي ت�أخ ��ر �إقرار
املوازنة العام ��ة للدولة بحدوث ركود
اقت�صادي وتعطيل امل�شاريع اجلديدة.
وكان م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء
لل�ش� ��ؤون املالية مظهر حمم ��د �صالح،
قد �أك ��د يوم �أم�س الأول� ،أن التخطيط
املايل هو من �سيحدد م�ستقبل الأ�شهر
املقبلة.
ونقل ��ت وكال ��ة الأنب ��اء الر�سمي ��ة عن
�صال ��ح قول ��ه �إن “التخطيط املايل هو
ما يحدد م�ستقبل الأ�شهر املقبلة ابتدا ًء
من الأول م ��ن كانون الث ��اين” ،مبين ًا
�أن “اجلمي ��ع ينتظ ��رون التخطي ��ط
امل ��ايل ملعرف ��ة كيفي ��ة حتدي ��د النفقات
والإي ��رادات ومعاجل ��ة العج ��ز �إن
وجد”.

و�أ�ض ��اف� ،أن “اخل ��روج م ��ن الأزم ��ة
املالي ��ة يعتم ��د عل ��ى التدب�ي�ر و�ضغط
النفق ��ات وتعظي ��م امل ��وارد وو�ض ��ع
الأولوي ��ات بال�ش ��كل ال�صحيح بحيث
�إن هنال ��ك �أ�شي ��اء قابل ��ة لل�ضغ ��ط
والتق�سيط”.
وعن �إمكاني ��ة اقرتا�ض العراق جمدد ًا
ل�س ��د العج ��ز احلا�ص ��ل ب نّ
�ّي  �صال ��ح،
�أن “االقرتا� ��ض يعتم ��د عل ��ى قان ��ون
املوازن ��ة ويح ��دد بقان ��ون يف جمل�س
النواب” ،الفتا �إىل �أن “هنالك حدود ًا
لعملي ��ة االقرتا� ��ض” ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
“اخلطورة تكمن باالعتماد على مورد
واحد هو النف ��ط وحتديد �أ�سعاره يف
اخلارج”.
اىل ذل ��ك ك�ش ��ف اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي
من ��ار العبي ��دي ،جمم ��ل الروات ��ب
احلكومي ��ة لغاية �شه ��ر ت�شرين الأول
 2020يف العراق.
وق ��ال العبي ��دي ،يف تدوين ��ة ل ��ه على
في�سب ��وك :بلغ ��ت جمم ��ل الروات ��ب
احلكومي ��ة لغاية �شه ��ر ت�شرين الأول
� 2020أك�ث�ر من  33.4ترلي ��ون دينار
مبعدل �شهر بلغ  3.34ترليون دينار.
و�أ�ضاف� ،أنه احتل ��ت وزارة الداخلية
الن�سب ��ة الأكرب من الروات ��ب وبن�سبة
بلغ ��ت  28%م ��ن جمم ��ل الروات ��ب
تليه ��ا وزارة الدف ��اع بن�سب ��ة 16%
م ��ن جمم ��ل الروات ��ب � ،أم ��ا جمل� ��س

ال ��وزراء والهيئات التابع ��ة لها فكانت
ح�صته ��ا جممل الرواتب  9.5%تليها
روات ��ب �إقلي ��م كرد�ست ��ان بن�سبة 6%
من جممل الرواتب.
وتاب ��ع :وزارة التعلي ��م الع ��ايل بلغت
ح�صته ��ا من روات ��ب الدول ��ة العراقي
 5.24%تليها رواتب وزارة الرتبية
بن�سبة � ،4.14%أم ��ا رواتب جمل�س
الن ��واب فبلغ ��ت  1%م ��ن جمم ��ل
الرواتب امل�صروفة.
و�أو�ضح العبيدي� ،أن باقي الوزارات
ب�أكمله ��ا م ��ا ن�سبت ��ه  4%م ��ن جمم ��ل
الروات ��ب امل�صروف ��ة ،وال ت�شم ��ل
ه ��ذه الروات ��ب امل�صروف ��ة ال�ش ��ركات
والهيئ ��ات التابع ��ة لل ��وزارات ذات
التمويل الذاتي.
م ��ن جانبه ��ا كان ��ت وزارة املالي ��ة ،قد
ن�ش ��رت ج ��دو ًال بالأرق ��ام ،تو�ضح من
خالله ،حج ��م الإنف ��اق احلكومي ،من
بداية العام وحتى �أيلول املا�ضي ،كما
�أو�ضح ��ت �أي�ض� � ًا بالأرق ��ام الإيرادات
النفطية وغري النفطية.
وقال ��ت ال ��وزارة يف تقري ��ر الإنف ��اق
ال�شه ��ري منذ بداية عام  2020ولغاية
�أيل ��ول املا�ض ��ي� ،إن “حج ��م الإنف ��اق
احلكوم ��ي ،ل ��كل م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
واملحافظ ��ات والإقلي ��م ،وال ��وزارات،
بل ��غ �أك�ث�ر م ��ن  51,734ترلي ��ون
دينار”.

وي�ضي ��ف" :الع ��راق يواج ��ه �إ�شكالي ��ة
تنام ��ي الطل ��ب امل�ستمر عل ��ى الطاقة التي
حتتاج تو�سع يف املحط ��ات وزيادة �إنتاج
الوقود".
ويتابع" :ال ��وزارة لديه ��ا م�شاريع تتعلق
ب�إ�ستثمار الغاز �ست�ضيف  400مليون قدم
مكعب قيا�س ��ي ملنظومة الغ ��از يف العراق
ويف حق ��ل �أرط ��اوي حتدي ��د ًا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
م�شاريع �أخ ��رى يف حمافظة مي�سان وذي
قار.
حمطة النجف ال�شم�سية

عل ��ى الرغم من �أن العراق ال ينتج الطاقات
املتج ��ددة بع ��د ،اال �أن احلكوم ��ة العراقية
وقع ��ت عقود ًا لإنت ��اج  1000ميغاوات من
الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة يف ع ��ام  ،2018لي�صل
الإنتاج �إىل نح ��و  2000ميغاوات بحلول
الع ��ام  ،2025كذل ��ك �أبرم ��ت عق ��ود ًا يف
نهاية عام  2017لن�صب وت�شغيل حمطات
للطاق ��ة املتج ��ددة يف حمافطت ��ي املثن ��ى
والنجف.
وفيم ��ا ي�ؤك ��د اخلب�ي�ر النفط ��ي حم ��زة
اجلواه ��ري �صعوبة اال�ستغن ��اء عن الغاز
الإي ��راين ،يب�ي�ن �أن احل ��ل الوحي ��د الذي
ميتكل ��ه الع ��راق ه ��و ا�ست�ي�راد الطاقة من
دول اخلليج الذي يحمل العراق كلف ًا مالية
كبرية هو الآخر.
وي�ضي ��ف يف حديث ��ه لـ"امل ��دى"" :العراق
يعم ��ل عل ��ى م�شاري ��ع معاجل ��ة الغ ��از منذ
 2011لكن �أحزاب ال�سلطة دائم ًا ما تعرقل
�إقامة مثل هكذا م�شاريع".
اجلواه ��ري ي�ش�ي�ر اىل �أن "م ��د الكهرب ��اء
�أر�ضي� � ًا مين ��ع التج ��اوز عل ��ى ال�شبك ��ة
الوطني ��ة ويقل ��ل ال�ضغ ��ط عل ��ى املنظومة
الوطنية بن�سبة ."20%
�أما حمم ��د الربيعي وهو رئي� ��س م�ؤ�س�سة
النهرين ملكافح ��ة الف�ساد يف الع ��راق ف�أنه
يك�ش ��ف ع ��ن �أن "م ��ا ي�سم ��ى غ ��از �إيراين
ه ��و يف الأ�ص ��ل غ ��از عراق ��ي ُيه� � ّرب م ��ن
حقول كركوك ع�ب�ر ال�سليمانية اىل �إيران

وي�ستورد على �أنه غاز �إيراين".
وق ��ال الربيع ��ي يف حدي ��ث لـ"امل ��دى" �إن
"هن ��اك جه ��ات �سيا�سي ��ة خمتلف ��ة تق ��ف
وراء عملي ��ات تهري ��ب الغ ��از وامل�شتق ��ات
النفطية".
وي�ؤك ��د �أن "عملي ��ات الف�س ��اد يف قط ��اع
الطاق ��ة تكم ��ن بعق ��ود توريد الغ ��از التي
تربمها وزارة الكهرباء".
وي�ضيف" :وزارة الكهرباء تبتكر م�شاريع
لأغرا� ��ض الف�س ��اد ومنها حتوي ��ل ال�شبكة
الهوائية اىل �أر�ضي ��ة و�إحالة اجلباية اىل
م�ستثمرين مفل�سني".
ويك�ش ��ف رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة النهري ��ن ع ��ن
الديون التي بذمة وزارة الكهرباء ل�صالح
وزارة النف ��ط" ،تقدر ب� �ـ 12مليار دوالر"،
مقرتح ًا دجمها مع وزارة النفط حتت ا�سم
"وزارة الطاقة".
ويخت ��م حديث ��ه بالق ��ول" :املبال ��غ املنفقة
عل ��ى الكهرب ��اء يف الع ��راق تكف ��ي لإن�شاء
حمطات كهرباء حديثة خلم�سة بلدان مثل
العراق".
ويع ��اين �سكنة العا�صمة بغ ��داد من تهالك
املنظوم ��ة الوطني ��ة خا�ص ��ة يف ف�ص ��ل
ال�صي ��ف نتيج ��ة زي ��ادة الأحم ��ال عل ��ى
املنظوم ��ة ،ف�ض ًال عن التخبط احلا�صل يف
جباية �أجور الكهرباء.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد يتح ��دث املواطن جواد
ابو علي (� 67سن ��ة) لـ"املدى" قائ ًال" :قبل
�أيام قليلة طالبني جابي الكهرباء بدفع 80
�أل ��ف دينار كدي ��ون بذمت ��ي ل�صالح وزارة
الكهرباء".
وي�ؤكد �إنه "دائم ًا ما ي�سدّد �أجور الكهرباء
ح ��ال و�صولها اىل منزل ��ه" ،عازي ًا ذلك اىل
"الف�س ��اد امل�ست�ش ��ري يف وزارة الكهرباء
الت ��ي تعم ��ل عل ��ى زي ��ادة واردات الدول ��ة
بطرق غري �شرعية".
ويف ع ��ام � 1981شه ��د الع ��راق بن ��اء �أول
مرك ��ز لأبح ��اث الطاق ��ات املتج ��ددة يف
ال�ش ��رق الأو�سط� .إال �أن التقدم العلمي يف
هذا املجال تباط�أ بعد عام .2003

وزارة الزراعة لـ"المدى"� :أزمة
ال�سيولة �أخرت �صرف  1،8ترليون دينار
كم�ستحقات للفالحين
بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة الزراع ��ة� ،أنه ��ا خاطب ��ت وزارة
املالي ��ة ملطالبته ��ا ب�ض ��رورة الإ�س ��راع ب�صرف
امل�ستحق ��ات املالي ��ة للفالح�ي�ن خ�ل�ال الف�ت�رة
املقبلة.
وق ��ال املتحدث ب�إ�سم الوزارة حميد النايف يف
حدي ��ث لـ"امل ��دى" �إن قل ��ة ال�سيول ��ة يف وزارة
املالي ��ة �أخ ��رت �صرف ��ت  1،8ترلي ��ون دين ��ار
كم�ستحق ��ات مالية للفالحني" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
وزارة الزراعة يف توا�ص ��ل م�ستمر مع وزارة
املالية لت�أمني هذه املبالغ يف �أقرب وقت".
و�شدّد النايف على �ضرورة عدم �شمول القطاع
الزراعي بخطط احلكومة التق�شفية لأنه ميثل
الأمن الغذائي للدولة.
وب�ش� ��أن الدع ��م احلكوم ��ي للف�ل�اح� ،أو�ضح �أن
"وزارة الزراعة حمكومة مببالغ مالية ال تلبي
طموح الفالحني الأمر ال ��ذي �أجربها على دعم
حما�صيل معينة وترك �أخرى".
و�أ�ض ��اف" :ال ��وزارة تعطي الف�ل�اح  40كيلو
م ��ن مادة ال�سماد يف حني النظ ��ام العاملي يُلزم
بتوفري  60كيلو �سماد للفالح".
ب ��دوره� ،أعل ��ن النائ ��ب فا�ض ��ل الفت�ل�اوي عدم

ا�ستالم الفالحني مل�ستحقاتهم املتعلقة بت�سويق
حم�صول احلنطة منذ � 6أ�شهر.
وق ��ال الفتالوي يف ت�صريح ��ات �إن "الفالح مل
ي�سوق حم�صوله النه يباع بن�صف القيمة التي
اعلنتها احلكومة" ،مطالب ًا ب�إطالق امل�ستحقات
املالية للفالحني ب�أقرب وقت".
فيما �شكا املزارع با�سم عبد احل�سن (� 53سنة)
من ت�أخ ��ر ا�ستالم م�ستحقاته مل ��ا يزيد عن الـ8
�أ�شهر.
وق ��ال يف حدي ��ث لـ"امل ��دى" �إن "ت�أخ ��ر �صرف
م�ستحق ��ات احلنط ��ة �سيجربن ��ا عل ��ى بي ��ع
حم�صول ال�شلب جتاري ًا بن�صف قيمته".
وك�ش ��ف ع ��ن �أن "�سعر ط ��ن ال�شل ��ب اليا�سمني
ُيب ��اع ب� �ـ� 450ألف جتاري� � ًا فيما يب ��اع بـ650
�أل ��ف دين ��ار عل ��ى الدول ��ة �أم ��ا �سعر ط ��ن �شلب
العن�ب�ر ف�أن ��ه يباع ب� �ـ� 700ألف دين ��ار جتاري ًا
فيما يباع على احلكومة بـ� 900ألف دينار".
ولف ��ت اىل وج ��ود تق�ص�ي�ر حكوم ��ي كبري يف
دعم الفالح الع ��راق خا�صة فيما يتعلق بتوفري
الأ�سمدة واملعدات".
وبح�س ��ب وزارة التج ��ارة ف�أن كمي ��ات ال�شلب
امل�سوّ ق ��ة للمو�سم تقدرب� �ـ� 75ألف طن موزعة
على النح ��و الآتي؛ � 14,4ألف طن �شلب عنرب
و � 60,5ألف طن �شلب يا�سمني.
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رياضة

ال�صقور يحذرون من مفاج�آت القا�سم ..والنوار�س قلقون في الب�صرة!
 نف��ط مي�س��ان ي�ستقب��ل الك��رخ احلزي��ن ..و�أربي��ل يوا�ص��ل مط��اردة نف��ط الو�س��ط
 بغداد  /حيدر مدلول
تختتم الي ��وم الثالثاء ،مناف�س ��ات اجلولة
ال�سابع ��ة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب يف دوري
الكرة املمتازللمو�سم اجلاري ب�إجراء �ست
مواجه ��ات �ساخن ��ة على مالع ��ب العا�صمة
بغ ��داد واملحافظ ��ات ،وفق� � ًا لإج ��راءات
احرتازي ��ة �صحّ ي ��ة ووقائي ��ة للحفاظ على
�سالم ��ة اجلمي ��ع ح�س ��ب الربوتوك ��ول
الط ّب ��ي ال�شام ��ل ال ��ذي و�ضعت ��ه وزارة
ال�شباب والريا�ضة يف ظل ا�ستمرار ّ
تف�شي
فايرو�س كورونا (كوفيد )19-الذي �ضرب
الع ��راق من ��ذ نهاي ��ة �شه ��ر �شب ��اط املا�ضي
و�أدّى اىل �إ�صابات بلغت �564200شخ�ص ًا
ووفي ��ات و�صل ��ت 12432ح�س ��ب �أخ ��ر
�أح�صائي ��ة �صادرة من قب ��ل وزارة ال�صحة
بالتع ��اون والتن�سي ��ق مع منظم ��ة ال�صحة
العاملية .
القوة الجوية × القا�سم

ويخو�ض فريق الق ��وة اجلوية لكرة القدم
خام� ��س الرتتي ��ب بر�صيد ع�ش ��ر نقاط يف
ال�ساعة ال�ساد�س ��ة والن�صف م�سا ًء لقا ًء يف
غاي ��ة الأهمي ��ة على ملع ��ب ال�شعب الدويل
بالعا�صمة بغ ��داد �أمام �ضيفه فريق القا�سم
البابلي لكرة القدم �صاحب املركز الع�شرين
والأخ�ي�ر ،وميلك يف جعبت ��ه نقطتني ي�أمل
منه املدرب �أيوب �أودي�ش ��و �إعادة التوازن
اىل فريقه مع حِ ��ذره من املفاج�آت ال�سلبية
الت ��ي فقد عل ��ى �إثرها مركز ال�ص ��دارة بعد
تلقيه خ�سارتني متتاليتني مع فريقي �أمانة
بغداد وزاخ ��و �ضمن اجلولت�ي�ن اخلام�سة
وال�ساد�س ��ة و ّل ��دت احل�ي�رة واال�ستغ ��راب
ل ��دى جمل� ��س الإدارة برئا�سة �شهاب جاهد
تو�ص ��ل
ال ��ذي عق ��د اجتماع� � ًا ا�ستثنائي� � ًا ّ
في ��ه اىل العدي ��د م ��ن الق ��رارات ،يق ��ف يف
مقدمته ��ا توجي ��ه �إن ��ذار نهائ ��ي جلمي ��ع
الالعب�ي�ن دون ا�ستثن ��اء ،و�سيتم متابعتهم
و�إعطائه ��م فر�ص ��ة لت�صحي ��ح �أو�ضاعه ��م،
ورف ��ع م�ستوياتهم لغاية ف�ت�رة االنتقاالت
ال�شتوي ��ة للمو�س ��م احلايل الت ��ي �ستنطلق
يف �شه ��ر كان ��ون الث ��اين املقب ��ل ،وبعدها
املق�صرين منه ��م ،اىل جانب
�سيت ��م �إبع ��اد ّ

مدرب القوة اجلوية يخ�شى ال�سقوط يف كمني القا�سم
�إ�ضاف ��ة مهدي جا�سم اىل امل�ل�اك التدريبي
ب�صفة مدرب م�ساع ��د ،وت�سمية علي زغري
عبد عل ��ي م�شرف ًا للفري ��ق الأول ،وت�شكيل
جلن ��ة فني ��ة برئا�س ��ة �سم�ي�ر كاظ ��م نائ ��ب
الرئي� ��س وع�ضوي ��ة كال من هيث ��م كاظم
وعل ��ي زغ�ي�ر ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إنه ��اء عق ��د
د.غالب املو�سوي مع النادي.

الإماراتي ��ة ،و�أحم ��د ج�ل�ال ال ��ذي اكت�سب
ال�شف ��اء من الإ�صابة الت ��ي حلقت به بداية
املو�س ��م يف ظ � ّ�ل �إ�ص ��رار مناف�سيهم على
�إيق ��اف نزي ��ف النقاط الت ��ي فقدوها
وجعلته ��م يحت ّل ��ون مرك ��ز ًا ال
يلي ��ق بهم وال يل ّب ��ي طموحات
الإدارة الت ��ي تري ��د �أن يكون
الفريق �ضمن دائ ��رة الفرق
الع�شرة الكب ��ار على الأقل،
برغم توا�صل الأزمة املالية
اخلانقة للن ��ادي نتيجة عدم
املخ�ص�ص ��ة
ت�س ّلم ��ه امليزاني ��ة
ّ
ل ��ه م ��ن قب ��ل �شرك ��ة نف ��ط الب�ص ��رة،
�إح ��دى ت�شكيالت وزارة النفط الراعي
الر�سم ��ي له من ��ذ تغيري ا�سم ��ه اجلديد
بد ًال من نفط اجلنوب.

نفط الب�صرة × الزوراء

و�ش� � ّد فري ��ق ال ��زوراء لك ��رة الق ��دم
 ،الراب ��ع بر�صي ��د ع�ش ��ر نق ��اط،
الرحال اىل حمافظ ��ة الب�صرة للقاء
م�ضيف ��ه فري ��ق نف ��ط الب�ص ��رة لكرة
الق ��دم  ،التا�س ��ع ع�ش ��ر بر�صيد ثالث
نق ��اط ،يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة والرب ��ع
ع�ص ��ر ًا على ملعب (ج ��ذع النخلة) باملدينة
الريا�ضي ��ة يف رحلة قلق ��ة للنوار�س ميكن
�أن ت�ؤ ّثر نتيجة التع ��ادل الإيجابي ()2-2
�أم ��ام الكهرب ��اء انعكا�س� � ًا �سلبي ًا عل ��ى �أداء
الالعب�ي�ن برغ ��م ع ��ودة احلار� ��س الدويل
ج�ل�ال ح�سن بعد �شفائه التام من فايرو�س
كورون ��ا ال ��ذي �أ�صي ��ب ب ��ه يف مدينة دبي جالل ح�سن

نفط مي�سان × الكرخ
وي�ستقب ��ل فريق نف ��ط مي�سان لك ��رة القدم
 ،الثال ��ث ع�ش ��ر بر�صي ��د �سب ��ع نق ��اط ،يف
ال�ساعة الثانية ظهر ًا ،فريق الكرخ احلادي
ع�ش ��ر بالر�صيد نف�سه ،عل ��ى ملعب مي�سان

الدويل يف مدينة العمارة ،ومازال الأخري
يعي�ش �أجواء حزين ��ة �إثر فقدِ ه مد ّربه عبد
الك ��رمي �سلم ��ان الذي ل ّب ��ى ن ��داء ربه ظهر
يوم الأربعاء املا�ضي يف م�ست�شفى ال�سالم
مبعر�ض بغداد الدويل مت�أثر ًا مب�ضاعفات
جائح ��ة (كوفي ��د  )19-ما �أ�ص ��اب ال�شارع
الريا�ضي يف الع ��راق ب�صدمة جديدة �أدّت
اىل غلق �أبواب النادي و�إيقاف الن�شاطات
الريا�ضي ��ة يف جمي ��ع الألع ��اب مل ��دة ثالثة
�أيام حداد ًا على روحه ،وكذلك قرار رئي�س
النادي �شرار حيدر بقاء عبدالكرمي �سلمان
يف من�صب ��ه على �أن يت� �ولىّ م�ساعده �أحمد
عبد اجلبار قيادة الفريق اعتبار ًا من مباراة
(فر�س ��ان اململكة) حتى خت ��ام امل�سابقة يف
�شهر حزي ��ران املقبل ،فيم ��ا يراهن املدرب
رزاق فرحان على وقوف عامل الأر�ض اىل
جان ��ب العبيه م ��ن �أجل ا�ستع ��ادة توازنهم
وامل�صاحل ��ة م ��ع جماهريهم الت ��ي باتت ال
تتحمّل نزف املزيد م ��ن النقاط الأمر الذي
ي� ��ؤدي اىل رف ��ع لق ��ب (احل�ص ��ان الأ�سود)
عن ��ه والذي ُ�س ّم ��ي به يف املوا�س ��م الثالثة
الأخرية ان�سجام ًا مع النتائج الرفيعة التي
حتققت يف زمن املدرب املثابر �أحمد دحام.
ا�ستمرار المطاردة

ويلتقي فريق �أربي ��ل لكرة القدم الو�صيف
بر�صي ��د �إح ��دى ع�شرة نقط ��ة يف التوقيت
ذات ��ه مع م�ضيفه فريق النج ��ف لكرة القدم
اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د �سبع نق ��اط على
ملع ��ب النج ��ف الأوملب ��ي ،يف مواجه ��ة
متكافئ ��ة يتط ّلع كليهم ��ا اىل الظفر بنقاطها
الثالث التي �ستك ��ون غالية للأول من �أجل
البقاء كمطارد رئي�سي لفريق نفط الو�سط
لك ��رة القدم املت�صدّر ،فيم ��ا يحت�ضن ملعب
ن ��ادي التاج ��ي الريا�ض ��ي مب ��اراة فريق ��ي
احل ��دود الثاين ع�ش ��ر بر�صي ��د �سبع نقاط
و�ضيف ��ه فريق زاخو الثامن بر�صيد ثماين
نق ��اط ،ويح ��ل فري ��ق ال�شرطة لك ��رة القدم
ال�ساب ��ع بر�صي ��د ت�سع نق ��اط �ضيف� � ًا ثقي ًال
على فري ��ق ال�سم ��اوة لكرة الق ��دم �صاحب
املرك ��ز ال�ساد�س ع�ش ��ر ،وميلك يف ر�صيده
�سبع نق ��اط فقط يف لقاء �سيحت�ضنه ملعب
الإدارة املحلية مبحافظة املثنى.

لوائح الدوري ال�سلوي على طاولة اجتماع قاعة ال�شعب
بغداد  /املدى
�ستك ��ون ال�ساع ��ة الرابع ��ة م�س ��اء غ ��د
الأربع ��اء امل�ص ��ادف التا�س ��ع م ��ن �شه ��ر
كان ��ون الأول اجل ��اري موع ��د ًا لالجتماع
الفني الذي �سيعق ��ده جمل�س �إدارة احتاد
ك ��رة ال�سل ��ة برئا�س ��ة د.ح�س�ي�ن العميدي
مع ممثل ��ي �أندية الدوري املمت ��از بال�سلة
يف مق ��ر االحت ��اد الكائ ��ن بقاع ��ة ال�شع ��ب
املغلقة للألعاب الريا�ضية من �أجل حتديد
اللوائح النهائية ل ��دوري العراقي املمتاز
باملو�س ��م اجلدي ��د املق ��رر انطالق ��ه ي ��وم
التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن ال�شهر ذات ��ه مب�شاركة

فرق من العا�صمة بغداد واملحافظات .
جاء ذل ��ك يف الكتاب الر�سمي الذي �أر�سله
د.ح�س�ي�ن العمي ��دي رئي� ��س احت ��اد ك ��رة
ال�سلة اىل �أندية ال ��دوري العراقي املمتاز
بك ��رة ال�سل ��ة م ��ن �أج ��ل ت�سمي ��ة ممثليه ��ا
املخوّ لني منها للم�شاركة يف ذلك االجتماع
الذي �سيتم فيه مناق�ش ��ة جميع التفا�صيل
املتعلق ��ة باملو�س ��م  2020-2021ال ��ذي
كان ق ��د مت ت�أجي ��ل مناف�سات ��ه م ��ن الأول
اىل ي ��وم التا�س ��ع ع�ش ��ر من �شه ��ر كانون
الأول اجلاري لإعطاء الفر�صة كافية �أمام
جميع الأندي ��ة من �أجل التعاقد مع العبني
جُ ��دد �سواء املحليني �أو املحرتفني لتعزيز

�صفوفه ��ا اىل جان ��ب العبيه ��ا ال�سابق�ي�ن
الذين لعبوا معها يف املو�سم املا�ضي الذي
توقف بعد خو�ض جولة الذهاب من الدور
ن�صف النهائي مب�شاركة (ال�شرطة والنفط
ونف ��ط الب�ص ��رة واملين ��اء الب�صريني) يف
�شه ��ر �آذار املا�ض ��ي ومت �إلغ ��ا�ؤه بع ��د ذلك
ب�سبب عدم ح�ص ��ول االحتاد على ال�ضوء
لل�صحة
الأخ�ض ��ر من قب ��ل اللجنة العلي ��ا
ّ
وال�سالم ��ة الوطني ��ة مبجل� ��س ال ��وزراء
ملكافح ��ة فايرو� ��س كورون ��ا ال�ستكم ��ال
املناف�س ��ات للحف ��اظ على �سالم ��ة اجلميع
يف ظ � ّ�ل توا�ص ��ل �أزمة ّ
تف�ش ��ي الفايرو�س
يف جميع انحاء العراق.

الكامب نو يجمع مي�سي ورونالدو بعد غياب طويل
بغداد  /املدى
تتج ��ه �أنظ ��ار ع�ش ��اق ال�ساح ��رة امل�ستدي ��رة يف
الع ��امل اىل ملع ��ب (الكامب نو) يف مدين ��ة بر�شلونة
الإ�سب ��اين بال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة م�س ��اء الي ��وم
الثالث ��اء بتوقيت بغداد حيث حتت�ض ��ن لقا ًء تقليدي ًا
من ال ��وزن الثقي ��ل بني فري ��ق يوفنتو� ��س الإيطايل
الو�صي ��ف بر�صي ��د  12نقط ��ة وم�ضيف ��ه بر�شلون ��ة
املت�ص ��در بر�صيد  15نقطة �ضم ��ن اجلولة ال�ساد�سة
والأخ�ي�رة من الدور  32حل�ساب املجموعة ال�سابعة
يف الن�سخ ��ة احلالية من دوري �أبط ��ال �أوروبا لكرة
القدم .

رونالدو يواجه مي�سي يف الكامب نو يجمع

و�ضم ��ن كال م ��ن فري ��ق بر�شلون ��ة مت�ص� �دّر ترتي ��ب
املجموع ��ة ال�سابع ��ة وو�صيف ��ه فري ��ق يوفنتو� ��س
بطاقت ��ي الت�أه ��ل اىل ال ��دور ثم ��ن النهائ ��ي م ��ن
البطول ��ة الأوروبي ��ة قبل جول ��ة واحدة م ��ن انتهاء
دور املجموع ��ات اىل جان ��ب فري ��ق باي ��رن ميونيخ
ومان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي وبورتو وليفرب ��ول وت�شيل�سي
وا�شبيلية حيث من امل�ؤمّل �أن ي�شهد يوم الرابع ع�شر
م ��ن �شهر كان ��ون الأول اجلاري �سح ��ب قرعة دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم مب�شاركة  16فريق ًا فقط.
لقاء النجمني الأرجنتيني ليونيل مي�سي والربتغايل
كري�ستيان ��و رونالدو طال انتظ ��اره كثري ًا و�سيعود
الأخ�ي�ر للمواجهة على ملعب (الكامب نو) يف مدينة
بر�شلون ��ة الإ�سبانية لأول مرة من ��ذ رحيله عن ريال
مدريد اىل يوفنتو�س حيث حالت �إ�صابته بفايرو�س
كورون ��ا (كوفي ��د )-19دون �أن يلتقي ��ا يف مب ��اراة
الذه ��اب ب�إيطاليا الذي �أقيم ي ��وم الثامن والع�شرين
م ��ن �شهر ت�شري ��ن الأول املا�ضي على ملع ��ب (�أليانز
�ستادي ��وم) يف مدينة تورين ��و �ضمن اجلولة الثانية
و�أنته ��ى مل�صلح ��ة فري ��ق بر�شلونة بهدف�ي�ن نظيفني
�سجل مي�سي اله ��دف الثاين يف الدقيقة الأخرية من
الوقت الأ�صلي ،و�أحرز عثمان دميبلي الهدف الأول
يف الدقيقة الرابعة ع�شرة .
ويكف ��ي فري ��ق بر�شلونة التع ��ادل باعتب ��اره الفريق
الوحيد الذي حافظ عل ��ى العالمة الكاملة يف خم�س
مباري ��ات لعبه ��ا ب�أ�سلوب �ضم ��ن فيه مرك ��ز �صدارة
املجموع ��ة ال�سابع ��ة ك�أول املت�أهّ ل�ي�ن ،بينما يتوجّ ب
عل ��ى فري ��ق يوفنتو� ��س �أن يف ��وز ب�أكرث م ��ن هدفني
لينت ��زع املرك ��ز الأول يف الرتتيب بخت ��ام مناف�سات
ال ��دور الأول ،وه ��و االحتم ��ال الوحيد فق ��ط ،بينما
فوزه بفارق هدف واحد �أو تعادله �أو خ�سارته وهي
احتماالت �أخرى �سي�ضم ��ن فيها كثاين املت�أهلني عن
املجموعة اىل الدور ثمن النهائي .

وق ��ام احت ��اد ال�سل ��ة بطول ��ة تن�شيطي ��ة
للف ��رق امل�ؤهلة لل ��دوري املمت ��از باملو�سم
اجلدي ��د خالل الفرتة من اخلام�س ولغاية
ال�ساب ��ع م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول اجلاري
مب�شارك ��ة ف ��رق غ ��از ال�شم ��ال واحل�ش ��د
ال�شعبي والنا�صري ��ة التي جرت ب�أ�سلوب
ال ��دوري املج� � ّز�أ م ��ن مرحلة واح ��دة على
قاع ��ة ال�شعب املغلق ��ة للألع ��اب الريا�ضية
يف العا�صم ��ة بغ ��داد يف باك ��ورة الن�شاط
ال�سل ��وي بع ��د انته ��اء منتخبن ��ا الوطني
لك ��رة ال�سل ��ة من خو� ��ض الناف ��ذة الثانية
م ��ن ت�صفي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة ال�سل ��ة
 2021حل�س ��اب املجموع ��ة الرابع ��ة التي

�أقيمت على قاعة مدين ��ة خليفة الريا�ضية
بالعا�صم ��ة البحرينية املنام ��ة خالل املدة
م ��ن ال�ساد� ��س والع�شري ��ن والثالث�ي�ن من
�شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املا�ض ��ي خ�سر يف
مباراتني متتاليتني �أمام منتخب البحرين
بنتيج ��ة ( )95-92نقط ��ة و�أم ��ام منتخب
لبن ��ان بنتيج ��ة ( )78-69نقط ��ة �ساهمت
يف بقائ ��ه يف املرك ��ز الراب ��ع والأخري يف
الرتتي ��ب بر�صي ��د �أربع نق ��اط فقط خلف
لبن ��ان والبحري ��ن اللذين �ضمن ��ا بطاقتي
الت�أهّ ��ل اىل النهائي ��ات القاري ��ة الت ��ي
�ستج ��ري يف �شه ��ر �آب  2021والهن ��د
�صاحب املركز الثالث .

بعبارة أخرى
 علي رياح

(ال�سلطان) عـناد عـبد!
ال يجد جنمنا الكروي عناد عبد كثري ًا ممن ي�س ��تمعون �إليه وهو
ي ��روي خفاي ��ا �صم ��وده يف مالعب الك ��رة حتى بع ��د �أن جتاوز
احلادي ��ة والأربعني من عم ��ره  ،بينما يتح ��ول النجم ال�سويدي
زالتان �إبراهيموفيت�ش – وهو يدخل عامه الأربعني منذ �شهرين
 م ��ن ي�ص ��غي �إليه ومن يتح ��دث عن �إجنازات ��ه وم�آثره وقدرتهعلى املطاولة و�ص ��ناعته للفرح مع امليالن هذا املو�س ��م واقرتابه
م ��ن املباراة ( )900مع الأندية التي مثلها منذ عام  1999وحتى
الآن!
ينبغي �أن ال يُ�س ��اء فهمي هنا  ،ف�أنا بالقطع ل�س ��ت ب�صدد املقارنة
ب�ي�ن الالعب�ي�ن حتت �أي ظرف م ��ن الظ ��روف � ،إال جزئية واحدة
�أراه ��ا على جانب كبري من الأهمية  ،وه ��ي القدرة على املطاولة
يف املالع ��ب بينما ت�ش�ي�ر الدرا�س ��ات �إىل �أن العم ��ر االفرتا�ضي
لالعب الكرة ينتهي يف معدل اخلام�سة والثالثني من العمر يزيد
قليال �أو ينق�ص  ،وت�ستثني من ذلك حرا�س املرمى!
اتذك ��ر �أنني منذ �سنوات بعيدة � ،صعدت �إىل �سيارة �أجرة  ،و�إذا
ب ��ي التقي الفهد الأ�سم ��ر عناد عبد  ،مل �أقل �إنني فوجئت به وهو
يقود �سيارة متهالكة يف منتهى الكرامة وعزة النف�س  ،فقد علمت
قب ��ل ذلك �أنه اختار هذا الطريق بد ًال من �أن ي�سلك خيارا �آخر فيه
ثل ��م العتداده بذاته  ..يومها قال يل (�أوزيبيو العرب) �إنه مازال
يلع ��ب الك ��رة بعد �أن بل ��غ احلادية والأربعني و�إن ��ه ال ي�شعر ب�أن
وهن ًا قد �أ�صابه و�أن �أهدافه املتوا�صلة خري دليل!
كتب ��ت يومه ��ا مقا ًال ع ��ن (الظاهرة) عن ��اد عب ��د كان عنوانه (ابن
الأربعني يف عز ال�شباب)  ..وقلت  :هذا جنم يقلب حقائق العمر
ومتطلبات ��ه ويلع ��ب الك ��رة يف هذه ال�س ��ن بع ��د �أن ينهي ن�صف
يوم ��ه من العمل �سائق� � ًا ل�سيارة الأجرة  ..ومع هذا ف�إن �أحد ًا منا
مل يحرك �ساكن� � ًا لدرا�سة ظاهرته التي مل ي�سبقها �سابق يف عامل
كرة القدم العراقية  ،وال �أريد اجلزم بالقول  :والعربية �أي�ض ًا!
مل يح ��رك �أحد �ساكن ��ا للدرا�س ��ة والت�أمل  ،بينما تق ��ول �صحيفة
(ليكي ��ب) الفرن�سية �إن �إبراهيموفيت�ش �سيلعب حتى موعد لي�س
قريب ��ا  ،بكل ت�أكي ��د ليتحول �إىل ظاهرة جدي ��دة يندر وجودها ،
فقليلون �أولئك الذين حافظوا على �شغفهم بالكرة كحفاظهم على
�أنف�سهم بدنيا ولياقيا وفنيا) !
�أما (ال�سلطان) �إبرا  ،النجم البو�سني الأ�صل ال�سويدي اجلن�سية
 ،فوا�ض ��ح �أن ��ه ينب ��ذ فكرة االعت ��زال  ..فه ��و با�ستثن ��اء �إ�صابته
الأخرية مي�ضي مو�سم ًا مذه�ل� ًا مع الرو�سونريي  ،يتوجه حتى
الآن ب�ص ��دارة هدايف الكالت�شي ��و متفوق ًا عل ��ى رونالدو بهدفني
 ،كم ��ا �أن وج ��وده يف مدين ��ة ميالن ��و �أع ��اد �إليه ��ا الول ��ع بالكرة
وااللتفاف حول الفريق العريق الذي مي�ضي مو�سم ًا مميز ًا بكل
املقايي�س..
ق ��ر�أت حوار ًا على موقع االحتاد الأوروب ��ي مع �إبراهيموفيت�ش
� ..أنق ��ل هن ��ا ن� ��ص ال�س� ��ؤال  :ما هو �س ��ر ا�ستم ��رارك يف اللعب
حت ��ى بلوغك التا�سعة والأربعني؟  ..وهنا ن�ص الإجابة  :مل �أفقد
حب ��ي للكرة  ،ما زلت �أدخل �إىل امللع ��ب و�أنا �أحمل �شعور الطفل
ال�صغري الذي يريد �أن يلهو بالكرة) !
�أربع ��ة عقود من اجلري وراء الكرة  ،لي� ��س عمر ًا هيّنا �أو متاحاً
ل ��كل الع ��ب  ..هنا يف العراق الذي انت ��ج ذات يوم ظاهرة عناد
عب ��د  ،عاد ًة ما ي�صيب ال�ضجر النا�س عندنا من العب يزيد عمره
قليال عن الثالثني  ..وتطالبه باالعتزال رحمة ب�صورته الوردية
يف املالع ��ب  ..ويف من ��اخ كهذا ي�صاب �أي الع ��ب طموح وخبري
بال�صدم ��ة  ،وقد ير�ضخ لل�ضغ ��وط واملطالبات فيغادر املالعب ..
�إال �إذا كان عم ��ره الإبداع ��ي مديد ًا كما هو احل ��ال بالن�سبة لعناد
عبد  ..ومن مثل عناد عبد كي يفعلها يف يومنا هذا؟!
كتبت يومها مقا ً
ال عن (الظاهرة) عناد
عبد كان عنوانه (ابن الأربعين في عز
ال�شباب)  ..وقلت  :هذا نجم يقلب حقائق
العمر ومتطلباته ويلعب الكرة في هذه
ال�سن بعد �أن ينهي ن�صف يومه من العمل
�سائق ًا ل�سيارة الأجرة ..

كاتانيت�ش يراقب جنوم الدوري حت�ضري ًا لبطولة دبي
بغداد  /املدى
م ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن ي�ص ��ل ال�سلوفين ��ي
�سريت�شك ��و كاتانيت� ��ش وع ��دد م ��ن
املدرب�ي�ن امل�ساعدي ��ن يف مالكه غد ًا
الأربع ��اء املوافق التا�س ��ع من �شهر
كان ��ون ا لأول اجل ��اري اىل العراق
قادم�ي�ن م ��ن العا�صم ��ة ليوبليان ��ا
بع ��د �إج ��ازة عائلية دام ��ت �أكرث من
�أ�سبوعني منحتها الهيئة التطبيعية
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم �إث ��ر انته ��اء
املع�سك ��ر التدريب ��ي اخلارجي الذي
�أقام ��ه املنتخب الوطن ��ي لكرة القدم
مبدين ��ة دبي الإماراتي ��ة خالل املدة
من العا�ش ��ر ولغاية الثامن ع�شر من
�شهر ت�شرين الثاين املا�ضي ،والذي
خا� ��ض خالل ��ه مبارات�ي�ن ودّيت�ي�ن
دوليت�ي�ن م ��ع املنتخب�ي�ن الأردين
والأوزبك ��ي يف �إط ��ار حت�ضريات ��ه
للجوالت الثالث الأخرية من الدور
الث ��اين باملجموع ��ة الثالث ��ة الت ��ي
�ستك ��ون �أمام منتخبات هونغ كونغ
وكمبوديا و�إيران �أيام � 30آذار و2
و 8حزي ��ران  2021بالت�صفي ��ات
الآ�سيوية امل�شرتك ��ة لنهائيات ك�أ�س
الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقط ��ر
والن�سخ ��ة الثامنة ع�شرة من بطولة
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم 2023
بال�صني .
و�سيعم ��ل كاتانيت� ��ش عل ��ى متابعة
عدد م ��ن مباريات اجلوالت القادمة
م ��ن مرحلة الذهاب لل ��دوري املمتاز

مبارايات الدور املمتاز حتت انظار كاتانيت�ش
وت�أ�ش�ي�ر الالعب�ي�ن الذي ��ن يقدّمون ال�سابع والع�شرين من ال�شهر نف�سه
م�ستوي ��ات رفيع ��ة مع فرقه ��م ت� ّأهب ًا عل ��ى ملعب (جذع النخل ��ة) باملدينة
لدعوته ��م اىل قائمت ��ه اجلدي ��دة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة.
املحلي ��ة للم�شارك ��ة يف بطولة دبي و�ستفتق ��د البطول ��ة خدم ��ات
الرباعي ��ة الدولي ��ة الت ��ي �ستج ��ري املحرتف�ي�ن يف الدوريات اخلارجية
هن ��اك خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن التا�س ��ع ب�سب ��ب خل ��و ال�شه ��ر ذاته م ��ن �أيام
ولغاية الثاين ع�شر من �شهر كانون الفيف ��ا دي الت ��ي و�ضعه ��ا جمل� ��س
الثاين  2021اىل جانب منتخبات االحت ��اد الدويل لك ��رة الق ��دم للعام
اي�سلن ��دا والكونغ ��و والإم ��ارات ،املقبل والت ��ي ال ي�سمح على �ضوئها
وكذلك املباراة الودي ��ة مع املنتخب بان�ضم ��ام الالعب�ي�ن (املتواجدي ��ن
الكويتي ال�شقيق التي �ستجرى يوم خ ��ارج بلدانه ��م) م ��ع منتخباته ��م

الوطني ��ة م ��ن قب ��ل الف ��رق الت ��ي
يدافع ��ون ع ��ن �ألوانه ��ا يف املو�س ��م
اجلاري .
وتنتظر الهيئة التطبيعية يف احتاد
كرة القدم الرد الر�سمي من احتادي
رو�سي ��ا والكام�ي�رون اللذي ��ن مت
مفاحتتهم ��ا بخ�صو� ��ص �إقام ��ة لقاء
ودي ملنتخبن ��ا الوطني مع منتخبي
بلديهم ��ا خ�ل�ال �شهر كان ��ون الثاين
املقب ��ل بن ��ا ًء عل ��ى طل ��ب كاتانيت�ش
بخو� ��ض املزي ��د م ��ن املباري ��ات

التجريبي ��ة م ��ن �أج ��ل رف ��ع درج ��ة
اجلاهزي ��ة الكامل ��ة قب ��ل الت�صفيات
امل�شرتك ��ة الت ��ي ين�شد فيه ��ا العراق
اىل ني ��ل �س ��ت نق ��اط فقط م ��ن �أجل
�ضم ��ان تذك ��رة العب ��ور اىل ال ��دور
الثالث احلا�س ��م للمونديال والت�أهل
اىل بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة القدم
بحكم ت�صدّره ملنتخب ��ات املجموعة
الثالث ��ة بر�صيد �إح ��دى ع�شرة نقطة
يف خت ��ام اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن
الدور الثاين .
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ي����وم يف ت���اري���خ ال��ي��اب��ان

زل��زال بقي��ت �آث��اره بادي��ة حت��ى الي��وم
عالء املفرجي
يف ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا ،اخلام�س
من �آب ، 1945حدث �أمران تاريخيان يف
نف�س الوقت يف اليابان :ال�شعب الياباين
�سم ��ع �ص ��وت �إمرباط ��وره لأول م ��رة،
ليخربهم يف الرادي ��و �أن بلدهم خ�سرت
حربه ��ا الأوىل .هكذا يق ��دم كازوتو�شي
هان ��دو كتابه ال�صادر عن املدى ملجموعة
من الباحث�ي�ن وبرتجمة ف ��دوى فا�ضل،
ه ��ذا الكت ��اب هو �سج ��ل تف�صيل ��ي لأربع
وع�شري ��ن �ساعة التي �سبق ��ت ذلك البث،
منذ االجتماع الإمرباطوري ،حيث اتخذ
قرار اال�ست�سالم �إىل خطاب الإمرباطور
نف�سه.
كان ذلك �أطول يوم يعي�شه �شعب اليابان
يف تاريخ ��ه .يق ��ول هان ��دو :بالن�سب ��ة
لن ��ا ،نح ��ن �أع�ضاء معه ��د درا�سات حرب
البا�سيفيك ،كانت فكرة
جتميع وكتابة هذا ال�سجل مهمة للغاية،
�إذ ب ��دا كم ��ا ل ��و �أنن ��ا نعي� ��ش م ��ن جديد
ق�سوة تلك الأحداث الت ��ي عاناها بلدنا.

اخلام� ��س ع�شر من �آب �سنة  ، 1945كان
ذروة ال�سنوات املائة الأخرية يف تاريخ
اليابان ،منذ »�إحياء كل م�ستقبل ال�شعب
الياب ��اين ،والياب ��ان نف�سه ��ا ،يتوقف ��ان
عل ��ى ذلك اليوم .وي�ضي ��ف هاندو� :إنني
الألك�ب�ر �سن ًا بني �أع�ض ��اء معهد درا�سات
ح ��رب البا�سيفي ��ك ،فقد كن ��ت يف ال�صف
الثالث الإعدادي يوم حتدث الإمرباطور
من الراديو .حينها كنت �أعمل يف م�صنع
للعتاد احلربي ينتج خرطو�شة للر�شا�ش
 20مل ��م ،وتل ��ك كان ��ت م�ساهمت ��ي يف
احلرب .ويف �أحد الأيام ق�صفت طائرات
ب ��ي  29امل�صنع وقتل العديد من زمالئي
يف العمل .يومها كانت جبهة القتال
قد انتقل ��ت �إىل الداخل ،م ��ع ذلك كنت ال
�أزال �آم ��ل بانت�ص ��ار الياب ��ان ،لذل ��ك كان
�شعوري يف منت�ص ��ف ذلك اليوم خليط ًا
م ��ن امل ��رارة والغ�ض ��ب ،م ��ع �إح�سا� ��س
بعبثية الأمل� ،إذ �أُخربنا �أننا مع احتالل
الياب ��ان �سوف جن�ب�ر على عي� ��ش حياة
العبيد.
ي�ش�ي�ر كازوتو�ش ��ي هان ��دو �أن ��ه يف ذلك
اليوم دخنت �أول �سيج ��ارة ،الأمر الذي

كان ممنوع� � ًا يف املدار� ��س ،مع الإ�صرار
عل ��ى القيام ب�أي �ش ��يء �آخر ،فقد كنت ما
�أزال �شاب ًا ،وبدا �أن القليل من الوقت قد
ت ��رك يل لعي�شه ،ومل تكن هناك متعة يف
�أي �شيء �أفعله .بالن�سبة لنا ،نحن الذين
عانين ��ا احلرب� ،س ��واء عل ��ى اجلبهة �أو
يف الداخ ��ل ،كنا ب�ش ��كل �أو ب�آخر عر�ضة
لرعب احلرب .كانت احلرب مثل قدر ال
ميك ��ن جتنب ��ه .كان علينا حتم ��ل ق�سوة
امل�شاهد اليومي ��ة لوح�شية الإن�سان �ضد
الإن�سان.
فعل ��ى الرغم م ��ن �أن اخلام� ��س ع�شر من
�آب و�ض ��ع نهاية لبع�ض تل ��ك الوح�شية،
فاحلقيق ��ة �أن الهزمي ��ة ،بالن�سبة لل�شعب
الياب ��اين ،كان ��ت جترب ��ة كارثي ��ة م ��ن
ال�صع ��ب ج ��د ًا قيا� ��س �آثاره ��ا .وحت ��ى
الي ��وم ال ت ��زال الياب ��ان �ضال ��ة طريقه ��ا
لتهدئ ��ة �أرواح قتل ��ى احل ��رب ،و�إىل �أن
تفع ��ل ،ن�ستطي ��ع الق ��ول �إن كان ��ت ق ��د
ن�سي ��ت املا�ض ��ي� ،أم �أنها تعي� ��ش برمتها
يف احلا�ضر.
م ��ا ال ��ذي ق ��اد مئ ��ات الآالف �إىل املوت؟
بع� ��ض الإجاب ��ات ق ��د توج ��د يف �أف ��كار

�س���ؤال احل��ب فـ��ي املنعطف
ثامر الهيم�ص

كان مالذي الوحيد و�أنا في اعتكاف
كورونا ليخرجني من عزلة كنت
اتمناها لمراجعة طالما كانت
ومازالت �أُ�ساي�سها في زمن ال�ضرورة
وال�صيرورة  ،حيث التقينا وتحالفنا
للتغيير  ،ناف�ض ًا لغبار بات ثقي ً
ال
جداً في بلدي وبلدان  ,فقد كان
�س�ؤال الحب هو الإجابة من خالل
انفتاحه مت�ألق ًا  ,ال ي�سعني �إال القول
لم�ؤلفه اال�ستاذ علي ح�سين �إنك لم
تفاجئني كوني من مدمني عمودك(
اليومي /الموقف) في المدى  ,فقد
كان امتداداً لحبك الكبير الذي
نح�س نب�ضه �صباح كل يوم .

ف�س� ��ؤال احل ��ب من تول�س ��توي اىل �أين�ش ��تاين
يخت�ص ��ر احل ��ب املكت ��وب وال�شفاه ��ي م ��ن
�أفالط ��ون اىل ي ��وم النا� ��س الك ��وروين حي ��ث
تزح ��زح كل �ش ��يء �إال احلب تربع ��م مورق ًا من
�سماد فقاعة العوملة ب�إرهابها و�شعبوياتها .
هذا االمتداد التاريخي الذي يغطيه �س�ؤالنا يف
احلب كان وال �شك واحد ًا �أ�سا�سي ًا من املطلقات
االربع (الفن واحلب والعل ��م وال�سيا�سة) التي
ت�شكل الربدامي العام ل�شعوب الأر�ض .
فالعلم تزح ��زح من خالل العبقري ��ات اجلديدة
يف الفيزي ��اء الكمي ��ة حي ��ث اكت�ش ��ف �أن هن ��اك
ماه ��و �أ�سرع م ��ن ال�ضوء ,بعد اخت ��زال الواقع
اىل م ��ادة  .وهذا ما ُيقط ��ر الفن عرب الر�ؤئ يف
�ض ��وء العلم �أو خياله وهك ��ذا ال�سيا�سة ب�ضوء
امل�ستجدات يف ال�سلم واحلرب .
�أم ��ا احل ��ب م ��ن تول�ست ��وي اىل �أين�شتاي ��ن ,
ن�ستطيع القول �إن ��ه مل يتعر�ض لقفزات نوعية
يف ه ��ذه املرحل ��ة و�إمن ��ا كان امت ��داد ًا مواكب� � ًا

لزمنه بحي ��ث ال يق ��ارن باالنعطاف ��ة امل�سيحية
الك�ب�رى  .لعل ��ه كان ا�ستجاب ��ة للفرداني ��ة التي
انبثق ��ت يف ع�صر النه�ضة والتح ��رر �أو التمرد
ال ��ذي اجنزت ��ه � .إذ كان �شك�سب�ي�ر يف املنعطف
النه�ضوي ’ يريد �أن يخ�ضع املجتمع االقطاعي
اىل قانون احلب والوفاق الإن�ساين كما يقول:
احل ��ب ,منارة لل�سفن  /تلج� ��أ �إليه يف العا�صفه
وال�ضب ��اب  /احل ��ب جن ��م الأم ��ل يف املحيط .
روميو وجوليت (�س�ؤال احلب �ص. )43
لي�أت ��ي يف بداي ��ة الق ��رن  19الفيل�س ��وف
الأكربهيغ ��ل ليق ��ول لن ��ا يف �أبي ��ات م ��ن
ال�شع ��ر الفار�س ��ي جل�ل�ال الدي ��ن الروم ��ي يف
كتابه(مو�سوع ��ة العل ��وم الفل�سفي ��ة) بف�صل ��ه
الأخ�ي�ر ه ��ي� :س�أقول لك ��م كيف خل ��ق الإن�سان
م ��ن طني  :ذل ��ك �أن الله -جل جالل ��ه – نفخ يف
الطني �أنفا�س احلب ! � /ساقول لكم ملاذا مت�ضي
ال�سم ��اوات يف حركته ��ا الدائري ��ة / :ذل ��ك �أن
عر� ��ش الل ��ه� -سبحان ��ه -ميل�ؤه ��ا بانعكا�س ��ات
احل ��ب ! �إنني ال ا�ستطي ��ع �أن اف�سر لك كل �ألغاز
اخلليقة / :فما احلل الأوحد لكل الألغاز �سوى
احل ��ب ! ( .د.زكري ��ا ابراهي ��م  /م�شكل ��ة احلب
�ص. )6
وهك ��ذا ت�ستم ��ر م�س�ي�رة �س ��راج احل ��ب قب ��ل
تول�ست ��وي وبع ��د �أين�شتاي ��ن م ��ن بوفاري اىل
�سيمون ديبوفوار و�سارت ��ر و�أراغون و�أليزا ,
م ��ن خالل باقاته ��م الرائعة مث ��ل :احلب وحده
بقوته اجلبارة ميكنه جمابهة الزمن  ,و�صباح
اخلري �أيها احلب ولو كنت وهم ًا  ,لنختم باقتنا
بالأ�شم ��ل للمو�سيق ��ار �شوبان �إب ��ان القرن 19
ليقول� ( :سع ��ادة واحدة يف هذه احلياة...هي
�أن حت ��ب وتحُ ب) .وهكذا يج�سد لنا ذلك فناننا
العظي ��م ج ��واد �سلي ��م بقول ��ه علين ��ا �أن نبحث
ب�أنف�سنا عن ال�سعادة واحلب كل يوم .
ات�سم احلب ومبوجب الهارموين يف �سياقه مع
ع�صر بنه�ضت ��ه وحداثته التي و�سمتها العلمنة
م ��ن غاليل ��و اىل فرويد و�أن�شتاي ��ن والفل�سفات
اال�شرتاكي ��ة والر�أ�سمالية  ,ووق ��وف الكني�سة
بجناحيها الربوت�ستانتي والكاثوليكي خا�صة
وتفاقم ن�شاطها ك ��رد فعل كما ح�صل مع غاليلو
بو�ضعه ��ا حاج ��ز ًا بني الل ��ه واملواط ��ن العادي
لتعط ��ل احل ��ب وت�ؤج ��ج الكراهي ��ه كم�ؤ�س�س ��ة
ناف ��ذة �ض ��د االنعت ��اق الف ��ردي واجلماع ��ي
,ف ��كان الفع ��ل التحرري بع ��د اكت�شافات دارون
ومارك� ��س وفرويد حاملوا هوي ��ة التنوير وما
زال ��ت ال�شعل ��ة متق ��دة رغ ��م ف�ش ��ل �أ�سا�سي يف
احلرب�ي�ن العامليت�ي�ن واال�ستعم ��ار ل�شع ��ارات
التنوير الت ��ي تلوث ��ت بالفا�شي ��ة وال�ستالينية
.مم ��ا ا�ستدع ��ى املراجع ��ة حيث حتول ��ت ثقافة
العلمنة اىل مذهبيات .
اىل �أن دخلن ��ا مرحلة مابع ��د احلداثة ,حيث مل
تت ��وازن ال�ش ��روط االربع ��ة املول ��دة للحقائق
,وي ��رى �آالن بادي ��و �أح ��د �أب ��رز رموز م ��ا بعد
احلداث ��ة �,إن افالطون الفيل�س ��وف الأول الذي
تناول ��ت فل�سفت ��ه بو�ض ��وح ال�ش ��روط الأربعة
املول ��دة للحقائ ��ق  :العلم(يف �صيغ ��ة الهند�سة
) واحل ��ب (يف �صيغ ��ة �أمني ��ات �سق ��راط)
وال�سيا�س ��ة(يف اجلمهوري ��ة ) والف ��ن يف
املحاورات .ن�صري فلي ��ح �آالن باديو� /ص/38
/2019مكتبة عدنان/بغداد.
فكم ��ا يف احلب الميك ��ن �أن يك ��ون هناك طرف
ثالث والذي كان وال يزال وا�شي ًا وعذو ًال لتبقى
�شعل ��ة احلب واملحب ��ة متوهجة ,فه ��ذا يح�صل
يف الدي ��ن �أي�ض ًا � ،إذ طامل ��ا كان الو�سيط مدمر ًا
بل مت�أمر ًا على م ��ن يدعي وكالته �أو ناطق ًا عنه
,فق ��د �أفادنا من التجرب ��ة امل�سيحية الفيل�سوف
الوج ��ودي �سورين كريكورد يف القرن �( 19إن

هذا الطرف الثالث ح�شروه بني الله والإن�سان
يف عبادته �س ��واء كان عائلة �أو كني�سة �أو دولة
�أو �أي �ش ��يء يعن ��ي نفي العب ��ادة وتعطيلها ( .
�سورين كريكورد /يف نق ��د الدين اجلماهريي
�/ص. )2015/50
فالطرف الثال ��ث احتكر لي�س العالق ��ة بالله بل
امت ��د ليخن ��ق احل ��ب ك�ش ��رط لإنت ��اج احلقائق
لي�أت ��ي ح�ص ��اد ذلك حروب� � ًا حتت رايت ��ه ولكن
ج�سده ��ا احل ��ب م ��ن خاللها جواه ��ر ثمينة يف
ّ
الف ��ن واحل ��ب لت�ؤ�س� ��س حل�ض ��ارة تعم ��ل بها
ما�ض مظلم
ال�شروط الأربعة ب�أف�ضل كثري ًا من ٍ
 .ولك ��ن مت�أ�س�ست بنى �أو بقاي ��ا ال�سابق لتعيد
�إنت ��اج الركام بحروب و�أزم ��ات بخواء روحي
دين ��ي فن ��ي بع ��د ت�سل ّيع احل ��ب واملذاه ��ب � ،إذ
اعت�ب�رت االنظمة ال�سيا�سية الطرف الثالث هو
ممث ��ل الرب رغ ��م زيفه  .وهك ��ذا تراجع احلب
ودي ��ن احل ��ق بت�ساحم ��ه وحمبته �أم ��ام غيالن
الطرف الثالث ومع بديله اللربايل وامل�ستبد .
فال ��رب هنا لي�س كائن ًا علوي� � ًا مل يجر ت�صويره
يف �ض ��وء ثقافة امل ��كان بل طاق ��ة اعتمدت على
مبد�أ  :كيف �أمكن لهذا الكون �أن يكون على ذلك
النحواملذهل من التنظيم؟
�إنه لي�س �إله اخناتون  ,وحمورابي ,ومو�سى’
�إن ��ه لي� ��س كر�شن ��ا وال امل�سي ��ح لأن ��ه وقب ��ل كل
�ش ��يء خ ��ارج الأيديولوجيا والعقائ ��د� .إنه �إله
�سبني ��وزا و�أن�شتاي ��ن وكل العقالني�ي�ن ( .فالح
مهدي/البح ��ث عن ج ��ذور الإل ��ه الواحد  /يف
نق ��د االيديولوجي ��ة الديني ��ة �� �/ص/173دار
العوده – بريوت) .
ويف خ ��ارج ه ��ذا الإط ��ار العق�ل�اين منت على
طرفيه العدمية من خ�ل�ال التط ّرف املذهبي يف
البلدان املتخلفة والبلدان املتقدمة تدفع للموت
انتح ��ار ًا حي ��ث �أرق ��ى ال ��دول من حي ��ث تلبية
احلاج ��ات الأ�سا�سي ��ة للإن�س ��ان وه ��ي ال�سويد
مث ًال نتيجة غياب احلب واحلميمية بني النا�س
الت ��ي ت�ساه ��م به ��ا الثقاف ��ة الديني ��ة بن�سختها
الأ�صلية .
وه ��ذا يف الغال ��ب ناجم ع ��ن اخت ��زال الإن�سان
بربنام ��ج احلاج ��ات الأ�سا�سي ��ة فق ��ط بالن�سبة
للث ��اين  ,وغي ��اب الدي ��ن احلق لي�صب ��ح مذهب ًا
طارد ًا للمحبة ومكفر ًا .
الت�شوه يف �أداء الطقو�س املذهبية
ولهذا نلحظ
ّ
عندم ��ا تلغ ��ي الآخ ��ر كمذه ��ب ولي� ��س غريذلك
ب�شعبوي ��ات الغ ��رب وميينيته كم ��ا نلم�سها يف
املهجرين والالجئني
نظر ًا لغي ��اب املحبة البنية التحتية للحب الذي
يفعل كال منهم الآخر � ,أو برد الفعل الآخر الذي
ب ��ات الوج ��ه الآخر له حي ��ث حتال ��ف الأ�ضداد
العقي ��م  ,ال ��ذي ي�ش � ّ�وه ت�ألق احل ��ب وي�شو�شه
ب�أيديولوجي ��ات بات ��ت جم ��رد عملي ��ة تدوي ��ر
تاريخي ��ة ,كم ��ا تتجلى الآن مبنعط ��ف كورونا
الذي وجدها مكتملة الأركان مو�ضوعي ًا وذاتي ًا
� ،إنه ��ا الق�ش ��ة الت ��ي تق�صم ظهر اجلم ��ل  ,غاب
تول�ست ��وي ورهطه ع ��ن ال�ساح ��ة  ,رغم بع�ض
التن ��ازالت واملراجع ��ات التي يحركه ��ا الزلزال
�أوال .
حي ��ث هن ��اك مت�سائل ��ون يف احلب رغ ��م قلتهم
ليجعلوا من احلب بنية حتتية مل�شروع �إن�ساين
يرى بقبول وحمبة الآخر هدف ًا بحد ذاته بدون
�أدجلة و�شبكة م�صالح وعالقات قوة � ,سيكون
له ��ذه احلقب ��ة فال�سفته ��ا و�أهله ��ا يف احل ��ب و
الف ��ن والعل ��م وال�سيا�س ��ة الذي ��ن مل حتتويه ��م
الأيديولوجيات واملذاهب امل�سي�سة ومل يقرنوا
م�صاحله ��م ك�ش ��رط لالنخ ��راط  ,واح�س ��ب �أن
كتابن ��ا ومو�ضوع بحثن ��ا  -بكل توا�ضع � -أحد
�أحجار الزاوية على الأقل عراقي ًا

وذكريات الالعبني الرئي�سيني يف دراما
الأرب ��ع وع�شري ��ن �ساعة تل ��ك ويبدو �أن
ذلك كان �أحد �أ�سباب و�ضع هذا الكتاب.
يف الياب ��ان �أن مت ��وت من �أج ��ل وطنك،
كان عل ��ى ال ��دوام واجبا ديني� � َا ،لتطرح
عنه ��ا رمبا تك ��ون ع�شرون عام� � ًا لي�ست
طويل ��ة مبا يكفي عل ��ى �أم ذل ��ك االعتقاد
القدمي ،لك ��ن يجب عليه ��ا �أن تفعل هذا،
�إذا �أراد ال�شع ��ب الياب ��اين �أن يعي� ��ش
يف ع ��امل الي ��وم ولي�س الأم� ��س .ورمبا
ه ��ذا �سب ��ب �آخ ��ر لت�ألي ��ف ه ��ذا الكتاب.
�إن م�صاع ��ب ت�سجي ��ل �أح ��داث تاري ��خ
معا�ص ��ر ،بينم ��ا ممثل ��وه ال يزال ��ون
�أحي ��اء ،وا�ضحة .لق ��د قابلنا كل الأحياء
م ��ن امل�شارك�ي�ن يف الدرام ��ا النهائي ��ة
لهزمي ��ة الياب ��ان  -م ��ع ا�ستثن ��اء واحد،
هو بطل تلك الدراما ،االمرباطور نف�سه
 وبينم ��ا نقر�أ ب�شكل طبيعي كل ما ن�شريف تل ��ك الفرتة ،ف�إن القاع ��دة اال�سا�سية
لتقريرن ��ا تعتم ��د املقاب�ل�ات ال�شخ�صية،
�صياغتن ��ا للأح ��داث ،امل�شاعر واحلاالت
الذهني ��ة ،كله ��ا دعم ��ت من قب ��ل الرجال
الذي ��ن قابلهم الباحث ��ون ،مع ذلك ،يقول

هان ��دو" :علين ��ا �أن نتذك ��ر �أن �أك�ث�ر من
ع�شري ��ن �سن ��ة انق�ضت منذ ذل ��ك اليوم.
الأح ��داث ت�صاع ��دت ب�سرع ��ة ،لوّ ن ��ت
الذاك ��رة بطريقة قدرية ال ميكن جتنبها.
ذاك ��رات �شاحب ��ة ،رج ��ال له ��م �أ�سبابهم
ال�سرتجاع م ��ا يريدون تذك ��ره فقط� ،أو
تك ��رار م ��ا يرغب ��ون بتك ��راره فق ��ط .ثم
عل ��ى امل� ��ؤرخ �أن ي�ستخل�ص احلقيقة من
الزيف  -و�أحيان ًا ال ميكن تاليف الف�شل.
العدي ��د من الالعب�ي�ن الرئي�س�ي�ن ماتوا،
�إذ كان ��وا رج ��ا ًال م�سن�ي�ن وق ��ت ح�صول
الدراما ،والبع�ض مات قبل وقت قريب.
�أحده ��م ف�ضل عدم ال ��كالم :عندما قابلنا
املاركيز كويت�شي كي ��دو ،ظل كامت ال�سر
الإمرباط ��وري راف�ض ��ا ك�س ��ر �صمت ��ه.
حمن ��ة ا�ست�س�ل�ام الياب ��ان كان ��ت �أ�شب ��ه
بزلزال ما فتئت �آثاره بادية حتى اليوم.
والع ��ادة ح�س ��اب التفا�صي ��ل امل�أ�ساوية
للهزمي ��ة ،ينبغي ،بل وم ��ن ال�ضروري،
ا�ستح�ض ��ار وح ��ث الذاك ��رة احلزين ��ة،
فرمبا �ساعدت �أي�ض ًا على تعبيد الطريق
لبداية جديدة �أف�ض ��ل .ورمبا يكون هذا
�أهم الأ�سباب لو�ضع هذا الكتاب.

" �أر�ض امليعاد "� ..أوباما
يكتب مذكراته للواقعيني
�أكرث من املثاليني
كتابة  /جايك كريدج
ترجمة � /أحمد فا�ضل

" ار� ��ض امليع ��اد "  ،كتاب الرئي�س الأمريكي ال�سابق ب ��اراك �أوباما ال�صادر حديث ًا
 ،ه ��ل ه ��و تقليع ��ة مكررة م ��ن ر�ؤ�س ��اء �سبق ��وه يف الكتابة ع ��ن �سريهم الذاتي ��ة � ،أم
ه ��و �شهادة لفرتة والي ��ة رئا�سة �أقوى دولة يف العامل ؟ �أم ه ��و حكم ومواعظ وبالغة
و�أخ�ل�اق حميدة كما جاء فيه ؟ � ،أو هو ت�شديد على �أهمية توحيد الثقافات الأمريكية
املختلف ��ة كما حت ��دث �أوباما ؟  ،فبعد �أرب ��ع �سنوات من رئا�سته  ،يب ��دو �أن هذه القيم
تنتم ��ي �إىل ع�ص ��ر خمتلف  ،ولكن الآن مع توجه نائب ��ه ال�سابق جو بايدن �إىل البيت
الأبي� ��ض � ،سيك ��ون �أوباما مبثابة اليد املر�شدة على �أق ��ل تقدير  ،ورمبا حتى مي�سك
�أوتار بايدن  ،لذا فقد حان الوقت لإعادة تعريف �أنف�سنا
مبعتقداته وما الذي �شكلها � ،سي�أخذنا هذا الكتاب من طفولة �أوباما  ،حتى اغتيال
�أ�سامة بن الدن عام  ، 2011بعد عامني من رئا�سته .
ب�أمانة جذابة  ،وا�ستنكار للذات  ،يعرتف �أوباما ب�أنه انخرط �سيا�سي ًا كطالب جامعي
جزئي� � ًا من �أج ��ل �إثارة �إعجاب الفتي ��ات  ،لكنها كانت �أي�ض ًا طريق ��ة لإيجاد الإح�سا�س
بالهوية  ،حيث كافح مع م�ضاعفات كونه رجلاً ثنائي العرق يف �أمريكا  ،وكان بعيد ًا
�إىل حد ما عن والده الكيني .
يف �إحدى املراحل  ،ا�ستغرقت التزاماته ال�سيا�سية الكثري من وقته وماله لدرجة �أنها
كادت تكلف ��ه زواج ��ه  ،دون �أن تقرب ��ه من ال�سلطة يف �أي م ��كان  ،لكنه نا�ضل وان ُتخب
ملجل� ��س ال�شي ��وخ قبل �أن ي�صبح �أول رئي�س �أ�سود يف ع ��ام  ، 2008كان الو�صول �إىل
البي ��ت الأبي� ��ض �إجن ��از ًا هائ�ل ً�ا لدرج ��ة �أن الرئا�سة الفعلي ��ة لأوباما تب ��دو وك�أنها
معار�ض ��ة �إىل ح ��د م ��ا � ،إنه حمظ ��وظ � -أو ملعون  -بالإك ��راه على ر�ؤي ��ة كال جانبي
كل �س� ��ؤال ث ��م رف ��ع ال�س� ��ؤال وفح�ص اجلان ��ب ال�سفلي ال ��ذي مل يفكر فيه �أح ��د � ،أحد
�أ�سب ��اب طول هذا الكتاب � 700 -صفحة  -هو �أن ��ه يتدرب على جميع احلجج امل�ؤيدة
واملعار�ض ��ة جلميع الق ��رارات الرئي�سة الت ��ي اتخذها  ،مع تقييم جمي ��ع الإيجابيات
وال�سلبيات .
يب ��دو �أن ��ه ي�شعر باخلج ��ل من عدم متابع ��ة الوعود الت ��ي قدمها يف خطاب ��ات حملته
االنتخابي ��ة  ،ولك ��ن على الرغم م ��ن �صدقه ب�ش� ��أن �إخفاقاته  ،ال يبدو ه ��ذا الكتاب يف
النهاي ��ة مترين� � ًا عل ��ى تربير الذات �أك�ث�ر  ،ومع ذلك غالب ًا ما يك ��ون الأمر من معظم
املذك ��رات ال�سيا�سي ��ة ممتع� � ًا للغاي ��ة  ،لأن �أوباما يكتب بطالق ��ة ودافئ وجيد جد ًا
يف و�ص ��ف الأح ��داث والأ�شخا�ص  ،لق ��د �صور �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا عن فالدميري بوتني
عندم ��ا و�صف ��ه على ان�ستغرام  ،ب�أنه يق ��وم برعاية �صورته العامة ب�صرامة مراهق
.ب�ش ��كل ناج ��ح  ،ي�سجل �أوباما بعناية العديد م ��ن املنا�سبات عندما اخرتقت زوجته
مي�شيل غروره بقمع بارع  ،ولكن على الرغم من كونها ممتعة  ،ف�إن " �أر�ض امليعاد
" لي�ست ملهمة ب�شكل كبري  ،كان �أوباما عقالني ًا للغاية بحيث ال ميكنه متابعة جميع
ال�سيا�س ��ات الت ��ي كان ي�ؤم ��ن به ��ا �إذا كان من املحتم ��ل �أن يعرقله ��ا اجلمهوريون �أو
يخاط ��ر بتكلفت ��ه فرتة والية ثانية  ،لذا ف�إن كتاب ��ه �سوف يجذب الواقعيني �أكرث من
املثاليني .
عن � /صحيفة الإندبندنت الربيطانية

ثقافة  -كتب
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ك��ت��اب ك��ل�ام ال��ن�����ش��وة

رحيل رفعت �سالم ..عندما ي�صبح
ال�شعر مفتاح العامل

ناجح املعموري

متابعة املدى

فقه الن�شوة ن�صو�ص �شعرية
ً
كتابا ،على الرغم من
ولي�ست
ً
�شكال
العديد منها مكتوبة
ً
�سرديا  ،لتومئ للكتاب  .لكن

قراءة الن�صو�ص تثير في
المتلقي كثيراً من المرويات
لأن الج�سد المكين يذهب
نحو المحكيات  ،ل�سبب ب�سيط
وجوهري  ،لأنه يت�ضح اكثر ،
ً
ً
وملتمعا
وا�ضحا
ويراه العا�شق
على �سطح المر�آة .هذا هو
الذي ّ
تبدى لي و� ّإن المحكيات
التي القت على الن�صو�ص
ظالل الكتاب الذي هكذا
وجده ال�شاعر عمار الم�سعودي
و�أنا التقطت منه كثيراً من
ال�سرديات .التي تمظهرت لي.

ن�صو�ص ال�شعرية م�شحونة باملتوتر
الكام ��ن فيه ��ا  ،وه ��و دائم� � ًا هكذا يف
اليومي والتقليدي  ،النمطي امل�ألوف
� ،شحن ��ات تلتم ��ع لتعط ��ي في�ض ��ان
الأ�سرار وه ��ي تتخا�صم عل ��ى البوح
 ،ك ��ي ت�ص�ي�ر مروي ��ات  ،ه ��ذا هو� ��س
ال�شعر لدى عمار امل�سعودي  ،وجنون
امت�ل�اء الكائ ��ن املع�ش ��وق مب ��ا يريده
الراوي له  ،لأن اجل�سد مقد�س  ،ج�سد
الأنثى  ،يتعامل مع ��ه ال�شاعر ب�صفته
الأ�سطوري ��ة وح�ض ��وره الدين ��ي
البدئ ��ي وهذا يف منته ��ى الوله وك�أنه
يلتق ��ط �شذرات خب ��ل ال�صويف ،وهو
يتخي ��ل املع�ش ��وق ج�س ��د ًا م�ست ��ور ًا
ومعلن ��ا عن العري  .ه ��ذا هو ما جعل
�سردي ��ات امل�سعودي التماعات تت�سي ّد
فيها البالغ ��ة ويثور املتخي ��ل املبتكر

مل ��ا ه ��و معق ��ول وال واقع ��ي  ،جتربة
فيها م ��ا يجع ��ل منه ��ا ذات خ�صائ�ص
� ،أبرزه ��ا ا�ستع ��ادة الرم ��وز البدئي ��ة
�ضم ��ن حمكيات الن�صو�ص وهو يظن
ب�أن ��ه كتاب  ،رموز مت�شابكة  ،ال تبتعد
كثري ًا ع ��ن املقد�س متخي�ل�ات املقد�س
 ،متوت ��رة يف ال�ص ��ورة و�صامت ��ة
يف الالمرئ ��ي الرم ��زي ،املان ��ح ل�ل��أب
�سلطت ��ه املكتفية باملعب ��ود املك�شوف.
ال ��ذي ر�آه املت�ص ��وف  ،الذي هو اكرث
عل ��و ًا وت�سامي� � ًا من الذي اعت ��اد عليه
الكائ ��ن م ��ن خ�ل�ال �أمن ��اط الأ�ص ��ول
البدئي ��ة املحافظ ��ة عل ��ى اجل�س ��د .
املت�س�ت�رة علي ��ه .وهو ع ��ار مك�شوف
مان ��ح كل �ش ��يء في ��ه وعلي ��ه ملع�شوق
" فق ��ه الن�ش ��وة " الع ��ارف لأمن ��اط
العالق ��ة العلني ��ة  /ال�سرية  ،ال�صامتة
وال�صارخ ��ة  ،الالهث ��ة مبمنوح ��ات
اجل�س ��د  ،ال�ض ��اج برم ��وز املقد� ��س
الذي فيه عرب ��دات الالئذ من خماوف
الن�ش ��وة ومتاع ��ب انفج ��ارات الل ��ذة
وهيامه ��ا  ،ماثل ��ه للف�ض ��اء باملرويات
الت ��ي ل ��ن يتمك ��ن منه ��ا كائ ��ن م ��ا يف
احلي ��اة  ،لأنها متخفي ��ة ال ياتقطها �إال
الفق ��ه اجل�س ��دي اخلي ��ايل املت�شاب ��ك
م ��ع الرمزي ��ات الت ��ي تعام ��ل معه ��ا
الكان بتمثله ��ا الواقع ��ي واخلي ��ايل
واال�سطوري  ،هذه العنا�صر مكونات
تفجره ��ا الطاق ��ة الكامن ��ة يف املقد�س
ويلملمها املقد�س في�ض ًا  ،ويعطي منه
ل ��كل من به هو�س للحظ ��ة املم�سك بها
من ��ذ حلظ ��ة الفردو� ��س االول  ،حلظة

تعرف الأنثى واكت�شاف الفحل .
�أن تعرف كالمه يف ال�صمت  ،و�صمته
يحب ما يبغ�ض  ،وما
يف الكالم  ،وما ُّ
يلب� ��س يف ال�صب ��اح  ،ويف ال�ضحى ،
ويف الع�ص ��ر  ،ويف الغ ��روب  ،ويف
اللي ��ل  ،وم ��ا ي�ص ��وغ من عط ��ره وما
ي�سي ��ل من �شفتي ��ه  ،وما يظه ��ر  ،وما
ي�ضم ��ر وم ��ا يب ��وح  ،وم ��ا ي�س� � ُّر وما
يتك�سر م ��ن �شفتي ��ه يف االبت�سامات ،
وما ي�سي ��ل فوق وجنتيه م ��ن دمعات
وما يرغبان به من تطريز جهة الي�سار
وجه ��ة اليمني م ��ن قمي�ص ��ه احلرير ،
وما يختفي من تثنية اول قيامه  ،وما
يجب اظه ��اره يف مي�س ��ر  ،وما يفعله
يف االول م ��ن �إغفاءته ومن الأول من
ا�ستيقاظه � /ص.82
يف ه ��ذه ال�سردية ،حمكي ��ة الك�شوف
عن املقد�س الأنثوي املادي  ،واجل�سد
الالمرئ ��ي  ،املتخي ��ل وال ��ذي ي�ض ��يء
ظلم ��ات الن�شوة  ،لي� ��س بالتوتر  ،بل
م ��ن خ�ل�ال تدف ��ق وا�ستم ��رار �سيالن
الع�س ��ل م ��ن العين�ي�ن  ،تدف ��ق م�ستمر
 ،يوق ��ظ مناف ��ذ املقد�س  .ف ��اذا �أرادت
املحكي ��ات �أن تقول ��ه يل ؟ هم� ��س
و�صوت �ضاج بال�شحن ��ات التي يحنّ
له ��ا الكائ ��ن الأول والأخ�ي�ر وت ��دوم
اللذائذ ع�ب�ر مم�سكات ا�شتع ��ال النار
وت�ساقط املاء � .إن مثل هذه الآلية ــ �إن
املت�صوف
وجدت ــ لأنها من خا�صيات
ّ
..،
كتاب كالم الن�شوة � ،سرديات  ،كوامن
 ،خمفي ��ات  ،تق ��ول ــ م ��ا ال يقوى على

عمار الم�سعودي
قول ��ه �شخ�ص �آخر  ،وميث ��ل ما لقوى
�أخ ��رى طاق ��ة متثيل ��ه  ،متح�ص ��ن
بالعنا�ص ��ر الرمزي ��ة و�إرادة الذاك ��رة
الت ��ي �أع ��ادت �ص ��وغ الن�ش ��وة بكالم
ال�ص ��ويف وم ��ا ينط ��وي عل ��ى قدا�سة
جعلت ج�س ��ده م�شته ��ى ف�أخذته النار
 .واعن ��ي به ��ا العن�ص ��ر البا�ش�ل�اري
الرمزي وهو الكاين ويونغي �أي�ض ًا .
لأن الفل�سفة  ،مل ت�ستطع التوحيد بني
الثالثة  ،فكان الرمزي هو الأوىل قبل
اخلي ��ايل والواقع ��ي  .ويعتق ��د الكان
ب� ��أن الرمزي ال�صرف يري ��ان كما هي
احلال  .عند �شرتاو�س .
�إن ال ��كالم على ال ��كالم �صعب ،هذا ما
قاله التوحيدي مبعنى �إن الكالم الذي
قال ��ه املفكر هايدجر ع ��ن ال�شاعر ترى
كل �ض ��رورات ال�شعري ��ة التي تخ�ضع
�ان يت�سلل
الكالم م ��ن �أج ��ل انتاج مع � ٍ
اليه ��ا كالم .وتعبري �س�ي�رورة الكالم
لي� ��س �سه�ل ً�ا ل ��ذا ظ ��ل ع�صي ًا ع ��ن دي
�سو�سري .
حمكي ��ات امل�سع ��ودي متكتل ��ة ،
مت�ضافرة  ،مفرزه للهدوء واال�ستقرار
 ،وتقود نحو ا�ستح�ضارات ال يفارقها
املتلقي :
*ال �أح ��ب الن�ض ��ج  ،خ�شيت ��ي م ��ن
القط ��اف ال تو�صف ال �أح ��ب ال�صورة
التي ال تزيل كثري ًا من �سمرتي .
*�أن ��ت يف الن�سي ��ان  ،ف�ل�ا حتاول يف
الذك ��رى  ،فما يتناث ��ر منك من اهتمام
ظاه ��ر  ،دع ��ك منه كون ��ك يف منت�صف
الع�شق �شيئ ًا قاب ًال للمحو .

رح ��ل ال�شاع ��ر واملرتجم امل�ص ��ري رفعت
�س�ل�ام عن عمر يناهز التا�س ��عة وال�س ��تني
عام� � ًا ،حيث ول ��د مبدينة مني ��ا القمح فى
حمافظ ��ة ال�ش ��رقية ،وفى ع ��ام  1955عاد
م ��ع �أ�س ��رته �إىل مدينت ��ه الأ�ص ��لية مني ��ة
�ش ��بني ف ��ى حمافظ ��ة القليوبي ��ة والتحق
بجامع ��ة القاه ��رة ع ��ام  ،1969ودر� ��س
ال�ص ��حافة فيه ��ا ،ث ��م تخ ��رج منه ��ا ع ��ام
 ،1973و�ساهم فى �إ�صدار جملة "�إ�ضاءة
 "77م ��ع بع� ��ض زمالئه ،ث ��م �أ�صدر جملة
"كتاب ��ات" ،و�أ�صدر �أول دي ��وان �شعري
ل ��ه ع ��ام  1987بعن ��وان "وردة الفو�ضى
اجلميل ��ة" ،كم ��ا �أ�س� ��س جمل ��ة "كتابات"
الأدبية ،التي ُن�شرت على �صفحاتها للمرة
الأوىل م�صطل ��ح "جي ��ل ال�سبعيني ��ات"
و�ص ��در منه ��ا ثماني ��ة �أع ��داد ،و�ص ��در له
�سبع ��ة �أعم ��ال �شعري ��ة ،وترجم ع ��دد ًا من
الأعم ��ال ل�شع ��راء عاملني �أمث ��ال بو�شكني
وماياكوف�سكي ورامب ��و وبودلري ووالت
ويتمان وكفافي�س وريت�سو�س.
وتر�أ� ��س ال�شاع ��ر الراحل الق�س ��م الثقايف
بوكال ��ة �أنب ��اء ال�شرق الأو�س ��ط لأكرث من
ع�شرين عام ًا ،ويعد من �أبرز �شعراء جيل
ال�سبعينيات لي�س يف م�صر فقط؛ بل على
م�ست ��وى الوط ��ن العربي ،حي ��ث �صدر له
�أكرث من ع�شرة دواوين على مدار �أربعني
عام� � ًا ،منه ��ا «وردة الفو�ض ��ى اجلميل ��ة»
 ،1987و«�إ�شراقات رفعت �سالم ،»1992
و«�إنه ��ا توم ��ئ يل»  ،1993و«هك ��ذا قلت
للهاوي ��ة»  ،1995و«�إىل النه ��ار املا�ض ��ي»
 ،1998و«ك�أنه ��ا نهاي ��ة الأر� ��ض» ،1999
و«حج ��ر يطفو عل ��ى امل ��اء»  ،2008وكان
�آخر دواوينه "�أرعى ال�شياه على املياه"
ومتي ��زت اللغ ��ة ال�شعري ��ة عن ��د �س�ل�ام
باالنفت ��اح عل ��ى الوج ��ود الإن�س ��اين عرب
فل�سف ��ة كوني ��ة تهت ��م بالتفا�صي ��ل ،جتمع
اجلزئي ��ات ال�صغ�ي�رة ع�ب�ر لغ ��ة تركيب ��ة
منفتح ��ة الدالل ��ة .وا�ستف ��اد الراح ��ل من
الثقافات املختلف ��ة التي كان مطلع ًا عليها،
ف�ن�رى يف ق�صائ ��ده اللغ ��ة الأ�سطوري ��ة
تتج ��اوز م ��ع ال ��ر�ؤى ال�صوفي ��ة ،لتك�شف
عوامل الك ��ون معتمد ًا على جتاور ال�صور
ال�شعرية وتالحقها ب�شكل ديناميكي.
وكان لل�شاع ��ر الراح ��ل دور ب ��ارز يف
الرتجمة ال يقل عن جتربته ال�شعرية ،فقد
ق ��دم الرتجمات لأه ��م ال�شع ��راء العامليني
�أبرزه ��م الأعمال ال�شعرية الكاملة لل�شاعر

االمريك ��ي ال�شه�ي�ر والت ويتم ��ان" ن�شر
رفع ��ت �س�ل�ام ،العدي ��د م ��ن الرتجم ��ات
ال�شعري ��ة ،الت ��ي تعد من عالم ��ات ترجمة
ال�شع ��ر فى الوطن العرب ��ي ،نظر ًا ملا قدمه
م ��ن ترجمات لع ��دد م ��ن عظماءال�شعر فى
التاري ��خ الإن�س ��اين احلدي ��ث ،ومنه ��ا:
الأعم ��ال ال�شعري ��ة الكامل ��ة لبودل�ي�ر و
الأعم ��ال ال�شعري ��ة الكامل ��ة ل� �ـ «كفافي�س»
والأعم ��ال ال�شعري ��ة الكامل ��ة لرامبو كما
ترج ��م العديد م ��ن الق�صائ ��د ل�شعراء مثل
بو�شكني وماياكوف�سكي ورامبو وبودلري
وكفافي�س
�أ�شار يف ت�صريحات �صحافية متك ّررة �إىل
عدم وج ��ود م�شروع للرتجم ��ة يف م�صر،
مو�ضح� � ًا �أن "جميع امل�ؤ�س�س ��ات الثقافية
امل�صري ��ة تعم ��ل –للأ�س ��ف ال�شدي ��د -بال
خط ��ة ،وال منهج؛ وبالت ��ايل نح�صل على
ال�صف ��ر .فالرتاك ��م الك ِّم ��ي
نتيج ��ة ت�شب ��ه ِّ
الع�شوائ ��ي –ب�ل�ا توج ��ه وال ر�ؤي ��ة -ال
ينت ��ج ثقافة .وغالبية ر�ؤ�س ��اء امل�ؤ�س�سات
القادمني م ��ن البريوقراطية اجلامعية هم
جم ��رد «تكنوق ��راط» ،بال اهتم ��ام ثقايف،
وال خي ��ال ،فه ��م موظف ��ون مطيع ��ون ملن
ي�أت ��ي بهم ،هدفهم الوحي ��د هو اال�ستمرار
عل ��ى الكر�سي ال ��ذي يتيح له ��م امتيازات
غري م�سبوقة ،مادية وغري مادية".
اهت� � ّم �س�ل�ام بتع ��دد الأ�ص ��وات وتع ��دد
البني ��ة ال�شعرية يف ق�صيدت ��ه منذ �إ�صدار
جمموعت ��ه الأوىل بعن ��وان "وردة
الفو�ض ��ى اجلميلة" ع ��ام  ،1987وتوالت
�إ�صدارات ��ه يف ال�شع ��ر لت�ص ��ل �إىل ت�سعة
كت ��ب ،ه ��ي�" :إ�شراق ��ات رفع ��ت �س�ل َّ�ام"
( ،)1992و"�إنه ��ا ُتوم ��ئ يل" (،)1993
و"هكذا ُقل ��تُ للهاوي ��ة" ( ،)1993و"�إىل
ال َّنهار املا�ض ��ي" ( ،)1998و"ك�أ َّنها نهاية
الأر� ��ض" ( ،)1999و"حج� � ٌر يطف ��و على

امل ��اء" ( ،)2008و"هكذا تك َّل ��م ال َكر َكدن"
( ،)2012و"�أرع ��ى ِّ
ال�شـ َي ��اه عل ��ى امليَاه"
(.)2020
جاء على ظهر الغالف ملجموعته ال�شعرية
"دي ��وان رفع ��ت �س�ل�ام" اجل ��زء االول :
"�ص ��وت �شع ��ري فري ��د ،ال ي�شب ��ه �سوى
ذات ��ه؛ افتت ��ح -م ��ع �آخري ��ن� -سبعينيات
ال�شعر امل�ص ��ري والعربي؛ لكن ��ه �سرعان
ما انطلق".
وقي ��ل عن ��ه "و�أربع ��ة �أعم ��ال �شعري ��ة
متث ��ل اجل ��زء الأول م ��ن ديوان ��ه الكامل،
ت�ؤ�س� ��س للخ ��روج على كل الأمن ��اط ،بال
�سع ��ي لت�أ�سي�س منط جدي ��د؛ خروج على
ثنائي ��ة "التفعيل ��ي" و"الن�ث�ري" ،وعلى
كل الأع ��راف ال�سابق ��ة �أو الراهن ��ة� .إن ��ه
"�سفر خروج" �شعري ،من املعروف �إىل
ِ
الع�صي على
املجه ��ول ،م ��ن اململ ��وك �إىل ِ
االمتالك".
�أ�ص ��در �سالم �أي�ض ًا العدي ��د من الدرا�سات
النقدية منها "امل�س ��رح ال�شعري العربي"
( ،)1986و"بح ًث ��ا ع ��ن ال�ت�راث العربي:
نظرة نقدية منهجي ��ة" ( ،)1990و"بح ًثا
ع ��ن ال�شع ��ر ،مق ��االت وق ��راءات نقدي ��ة"
(.)2010
يف اخ ��ر ح ��وار مع ��ه ق ��ال ان " ال�شع ��ر.
هو مفت ��اح الع ��امل بالن�سب ��ة يل .وهو يل
البواب ��ة �إىل �أي طري ��ق �آخ ��ر .ب�سبب ��ه،
التحق ��ت بق�س ��م ال�صحافة بكلي ��ة الآداب،
جامعة القاهرة ،لظني �آنذاك �أن ال�صحافة
تعن ��ي الكتابة ،والكتابة ه ��ي الأقرب �إىل
ال�شع ��ر .وب�سبب ��ه ،دخل ��ت �إىل الرتجمة،
لأتعرف عل ��ى مَن �أريد من �شع ��راء العامل
الكب ��ار غ�ي�ر املرتجم�ي�ن �إىل العربي ��ة.
وب�سبب ��ه ،اقت�ص ��رت -يف الرتجمة -على
ال�شع ��ر .فه ��و ال ي�شب ��ه �س ��واه ،وال �شبيه
له" .

امل�����س��رح االح��ت��ج��اج��ي ف��ـ��ي ث���ورة ت�شرين
الرباك
د  .يا�سر عبد ال�صاحب
ّ
يرتبط امل�سرح الإحتجاج� �ي( (protest The a
 ) treبالأح ��داث املف�صلي ��ة الك�ب�رى الت ��ي مت ��ر

به ��ا املجتمع ��ات  ،تل ��ك الأح ��داث ( ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة والإقت�صادي ��ة والثقافي ��ة ) الت ��ي
ت� ��ؤدي اىل تغي�ي�رات يف البني ��ة العام ��ة لأغل ��ب
اجلماع ��ات  ،حي ��ث يعم ��ل امل�س ��رح الإحتجاجي
بو�صف ��ه �إنعكا�س� � ًا لتل ��ك البني ��ة عل ��ى مت ّث ��ل
التغي�ي�رات وامل�ساهمة فيها عرب الفعل امل�سرحي
الذي ي�أخ ��ذ �أ�شكا ًال خا�صة تختل ��ف عن الأ�شكال
ال�سائ ��دة  ،فالإحتجاج لي� ��س جمرد موقف فكري
�أو �سيا�س ��ي �أو �إجتماع ��ي � ،إمن ��ا ه ��و موق ��ف
جم ��ايل وفن ��ي �أي�ض ًا م ��ن الثقافة ال�سائ ��دة التي
يهيم ��ن عليه ��ا خط ��اب ال�سلط ��ة  ،لذل ��ك ي�سع ��ى
امل�سرحي ��ون اىل جتدي ��د و�سائ ��ل التعبري لديهم
مبا يتنا�سب مع الوظيف ��ة اجلديدة التي يتم َّثلها
الفع ��ل امل�سرح ��ي حماولة منهم لتجدي ��د العالقة
مع اجلمهور امل�سرحي الذي يكون – يف ظل تلك
املتغ�ي�رات – يف حال ��ة نف�سي ��ة وثقافية خمتلفة
عن طبيعتها التقليدية .
ه ��ذا التو�صي ��ف للم�س ��رح الإحتجاج ��ي ينطبق
عل ��ى احلالة العراقية الت ��ي �شهدت منذ الإحتالل
الأمريك ��ي عام  2003تغي�ي�رات بنيوية �أدَّت اىل
�إعادة النظر يف العديد م ��ن امل�س َّلمات امل�سرحية
الت ��ي كان يعم ��ل عليه ��ا امل�سرحي ��ون العراقيون
قب ��ل هذا الت�أري ��خ  ،لذلك �شهدت امل�س ��ارح �أعما ًال
كث�ي�رة كان فع ��ل الإحتج ��اج فيه ��ا ه ��و املُهيم ��ن
الكب�ي�ر – بح�س ��ب تعب�ي�ر ال�شكالني�ي�ن – الت ��ي
تت�سيَّد جميع �أن�ساق العر� ��ض الفنية واجلمالية
 ،وه ��ذا الإحتج ��اج ه ��و نت ��اج الحتج ��اج �أك�ب�ر
ينب ��ع م ��ن املجموع ��ة الإجتماعية الت ��ي تتظاهر
�ضد �سيا�س ��ات احلكومات الفا�شل ��ة التي �أغرقت
الب�ل�اد بالف�س ��اد امل ��ايل والإداري واملحا�ص�ص ��ة
الطائفي ��ة واحلزبي ��ة الت ��ي �أدَّت اىل تراج ��ع
م�ست ��وى اخلدم ��ات العام ��ة  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إنهيار
�شب ��ه ت ��ام يف جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة ما
و�ض ��ع املواطن العراقي �أم ��ام حمنة يومية تهدد
وج ��وده الإن�ساين و�أب�س ��ط مقومات العي�ش يف

بالده  .وعلى الرغ ��م من �أن الأعمال امل�سرحية -
بو�صفها تعبري ًا عن الإحتج ��اج ال�سلمي  -كانت
حا�ض ��رة على م ��دى ال�سنوات املا�ضي ��ة  ،خا�صة
مع احل ��ركات الإحتجاجية التي ب ��رز ح�ضورها
الوا�ض ��ح يف ال�ش ��ارع العراقي منذ ع ��ام 2011
� ،إال �أن احل�ض ��ور الأبرز كان م ��ع �إنطالقة ثورة
ت�شرين يف  2019 / 10 / 1حيث برز دور الفعل
امل�سرحي يف �ساحات الإحتجاج بو�صفه تعبري ًا
�سلمي� � ًا �آزر ثورة ال�شباب الغا�ضب�ي�ن التي عمَّت
مدن اجلنوب والو�سط ف� ً
ضال عن العا�صمة  .ومل
يقت�صر هذا الفعل على العا�صمة بو�صفها مركز ًا
م�سرحي� � ًا مهيمن� � ًا  ،ب ��ل تع ��داه اىل جمي ��ع املُدن
حتجة عل ��ى الرغم من عدم تواف ��ر الإمكانيات
املُ َّ
التقني ��ة والب�شري ��ة الإحرتافي ��ة يف تل ��ك امل ��دن
الت ��ي ُتع ��اين من �إ�شكالي ��ات بنيوي ��ة يف حياتها
امل�سرحي ��ة  ،الأم ��ر ال ��ذي عك� ��س �إميان� � ًا حقيقي ًا
ب ��دور امل�سرح يف التعب�ي�ر الإحتجاجي ال�سلمي
مل ��ا ميلكه م ��ن مي ��زات �إت�صالية يمُ كنه ��ا �أن تدفع
اىل التوعي ��ة والتحري� ��ض ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ويف
لق ��اء حي م ��ع اجلمهور الع ��ام  .والأه ��م من ذلك
�أن امل�س ��رح ميك ��ن �أن يحقق وج ��وده بالتوا�صل
م ��ع اجلمه ��ور يف �أي حيز عام ( �ش ��ارع � ،ساحة
 ،حديق ��ة  ،خيم ��ة  .... ،ال ��خ ) م ��ا يُعط ��ي له تلك
الق ��وة الدرامية يف الت�أثري التي تدفع باجلمهور
اىل الإ�ستجابة املبا�ش ��رة والتفاعلية التي ت�صل
ح� � َّد حتوّ ل اجلمهور نف�سه اىل فاعل يف العر�ض

امل�سرح ��ي �س ��واء ًا ع�ب�ر التعلي ��ق وامل�شارك ��ة ،
�أو ع�ب�ر الن ��زول اىل م�ساح ��ة التمثي ��ل وتقم�ص
الأدوار كم ��ا ح�ص ��ل يف �أك�ث�ر من جترب ��ة ُقدِّمت
�أثناء الإحتجاجات الت�شرينية .
�إن �أي متابع ��ة ببلوغرافي ��ة للأعم ��ال امل�سرحية
التي ُقدِّمت على م ��دى عام كامل هو عمر الثورة
�سنجد �أن العن�صر الفاعل فيها هم ال�شباب ذكور ًا
و�إناث ًا وهم �إنعكا�س للعن�صر الفاعل يف �ساحات
الإحتج ��اج وميادي ��ن الث ��ورة من ��ذ �إنطالقته ��ا ،
بينما كان الفنانون من املتقدمني يف ال�سن ظ ً
الال
لذل ��ك احل�ض ��ور ال�شباب ��ي  .وقد لوح ��ظ �إندماج

م�سرحية انتظارات مرة قلوب
اله ��واة م ��ع املحرتف�ي�ن يف اجله ��د امل�سرح ��ي
خ�صو�ص� � ًا يف �ساح ��ة التحري ��ر الت ��ي ُن�صب ��ت
فيه ��ا ( خيم ��ة التحرير ) مببادرة م ��ن الفنانني (
با�س ��م الطيب  ،كحي ��ل خالد  ،حتري ��ر الأ�سدي ،
عل ��ي ال�س ��وداين  ،و�آخرين ) حي ��ث �شهدت هذه
اخليمة العديد من العرو�ض امل�سرحية والور�ش
والندوات الفكرية التي ُتركز ب�شكل �أ�سا�س على
اخلطاب امل�سرح ��ي بو�صفه فع ًال �إحتجاجي ًا �ضد
حكوم ��ة عادل عب ��د املهدي الت ��ي �أوغلت يف قتل
املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن عرب العديد م ��ن و�سائل
القت ��ل املُح َّرمة دولي ًا يف التعام ��ل مع هذا النوع

تكتف هذه اخليمة التي
من الإحتجاج ��ات  ،ومل ِ
مت جتهيزها مبختلف التقنيات امل�سرحية بجهود
ذاتي ��ة بتق ��دمي العرو� ��ض البغدادي ��ة فق ��ط  ،بل
�ض َّيف ��ت عرو�ض ًا م�سرحية م ��ن الب�صرة والكوت
واحلل ��ة وكرب�ل�اء ودي ��اىل وهي عرو� ��ض �سبق
و�أن ُق ِّدم ��ت يف مدنه ��ا التي جاءت منه ��ا �أي�ض ًا .
كم ��ا ميك ��ن �أن ن�ؤ�شر هن ��ا العديد م ��ن العرو�ض
امل�سرحي ��ة التي ُقدِّمت يف �ساحة احلبوبي وهي
�ساح ��ة التظاه ��ر الرئي�سة يف مدين ��ة النا�صرية
بجهود عدد من الهواة امل�سرحيني الذين تفاعلوا
م ��ع الأح ��داث ال�ساخن ��ة يف ه ��ذه املدين ��ة  .ب ��ل
�أن بع� ��ض امل�سرحي�ي�ن عم ��ل على عر� ��ض نتاجه
امل�سرح ��ي يف �أكرث من حمافظة كم ��ا فعلت فرقة
التغي�ي�ر امل�سرحي ��ة يف كرب�ل�اء حي ��ث عر�ض ��ت
اعمالها يف بغداد والنا�صرية وكربالء وعدد من
املحافظات الأخرى .
ومن الالفت للنظر �أن جميع العرو�ض امل�سرحية
الت ��ي ُقدِّمت يف بغداد واملدن الأخرى قد تفاعلت
م ��ع حدث ث ��ورة ت�شري ��ن بو�صف ��ه حدث� � ًا �آني ًا له
�إمت ��دادات زماني ��ة ما�ضي ��ة وم�ستقبلي ��ة  ،لذل ��ك
ج ��اءت �أغل ��ب ال ��ر�ؤى يف تل ��ك الأعم ��ال �س ��وا ًء
عل ��ى م�ست ��وى الن� ��ص �أو العر� ��ض متماهية مع
الثورة و�أحداثه ��ا الدراماتيكية املتحولة  ،حيث
�سع ��ت تلك الأعمال لتق ��دمي �شخ�صيات واقعية (
متظاه ��ر � ،سائق تكتك  ،م�سعف � ،شهيد � ،أُم � ،أب
 ،حبيب ��ة  .... ،ال ��خ ) بو�صفه ��ا موتيفات يومية
�ش َّكلت ال�صورة العامة للفعل امل�سرحي  ،لكن ذلك
مل مينع م ��ن الذهاب ب�إجتاه الرم ��ز والإ�ستعارة
يف بع�ض الأعمال امل�سرحية التي حاولت �أ�سلبة
�سردي ��ات الثورة واخلروج بها م ��ن ( الوقائعية
اليومي ��ة ) اىل ف�ض ��اءات التخييل الدرامي الذي
يحفظ للفن �شروطه اجلمالية البعيدة عن الفعل
الدعائي ( الربوبجندا ) املرتبطة بق�ضايا الثورة
و�شعاراتها املرفوعة يف ال�ساحات كما هو احلال
يف م�سرحي ��ة ( �إنتظ ��ارات ُم� � ّرة ) الت ��ي قدمته ��ا
الدكتورة عواطف نعيم بو�ساطة حمرتف بغداد
امل�سرحي ول�صالح املرك ��ز الثقايف الفرن�سي يف
تنا�ص �إبداعي مع م�سرحية ( ال�صوت الإن�ساين
) جلان كوكتو .
�سيجد املتاب ��ع لتلك الأعمال �سوا ًء عرب ح�ضوره
املي ��داين يف ال�ساح ��ات �أو املتابع ��ة ع ��ن طريق

الب ��ث املبا�شر عرب مواقع التوا�ص ��ل الإجتماعي
�أنها �إعتم ��دت على نوعني من البالغة يف �إي�صال
خطابها الإحتجاج ��ي �أولهم ��ا  :البالغة اللغوية
الل�ساني ��ة ع�ب�ر امللفوظ احلواري ال ��ذي �أفاد من
قدرات اللغة املحكية اليومية مرة  ،وبالغة اللغة
الف�صيح ��ة ذات الإنزياحات ال�شعرية مرة �أخرى
� .أم ��ا الثاين  :فهي البالغة ال�صورية التي تعتمد
ال�س ��رد الب�ص ��ري بو�صف ��ه حمرك ًا م ��ن حمركات
الفع ��ل الإت�ص ��ايل مع اجلمه ��ور ع�ب�ر �إ�ستخدام
و�سائل �سينوغرافية ب�سيطة لكنها عميقة الداللة
والأث ��ر كما هو احلال يف بع� ��ض العرو�ض التي
�إعتم ��دت الأن�س ��اق الطق�سية ومفرداته ��ا املادية
واملعنوي ��ة يف التعب�ي�ر ع ��ن فع ��ل االحتج ��اج
ال�سلم ��ي م ��ع الرتكي ��ز عل ��ى الذاك ��رة اجلمعي ��ة
بو�صفها خمزن الذكري ��ات العاطفية التي ت�ؤدي
اىل �إ�ستثارة اجلمهور ح�سّ ي ًا .
ومل تقت�ص ��ر العرو� ��ض عل ��ى ف�ض ��اء ( خيم ��ة
التحري ��ر ) بو�صفه ��ا مع ��اد ًال مو�ضوعي� � ًا مل�سرح
العلب ��ة  ،ب ��ل تع ��دى ذل ��ك اىل الف�ض ��اءات العامة
املفتوحة يف ال�شوارع وال�ساحات لتحقيق �أكرب
ق ��در ممكن للتوا�صل مع اجلمه ��ور العام  ،ف� ً
ضال
ع ��ن �إ�ستعادة ذلك الف�ض ��اء العمومي من ال�سلطة
الغا�شمة التي حتتكره بقواتها املدججة بال�سالح
والقناب ��ل امل�سيلة للدم ��وع والقنا�صني و�أ�سلحة
�صي ��د احليوانات وامل�سد�س ��ات الكامتة لل�صوت
والعب ��وات النا�سف ��ة و�أعم ��ال احلري ��ق الت ��ي
جوبه ��ت بها كل �ساحات الإحتج ��اج والإعت�صام
 ،وه ��ذه اال�ستعادة هي جزء من ال�شعار املركزي
الذي رفعه املحتجون ( نريد وطن ًا ) والذي �ش َّكل
حم ��ور ًا مهم ًا من حم ��اور الفع ��ل امل�سرحي على
م�ستوى الأداء الن�صي والركحي .
�إن جتربة امل�سرح الإحتجاجي يف ثورة ت�شرين
جتربة فريدة من نوعه ��ا لأنها �إنفلتت من هيمنة
خط ��اب ال�سلط ��ة �أو ًال  ،و�إ�ستع ��ادت الف�ض ��اء
العموم ��ي م ��ن ال�سلط ��ة نف�سها ع�ب�ر النزول اىل
الف�ض ��اءات املفتوح ��ة يف ال�ش ��وارع وال�ساحات
ثاني� � ًا  ،ف� ً
ضال ع ��ن تكري�سه ��ا ملفه ��وم الإحتجاج
ال�سلمي ع�ب�ر الإفادة من بالغ ��ة امل�سرح وقدرته
الإت�صالي ��ة يف التعب�ي�ر ع ��ن حق ��وق املواط ��ن
 ،م ��ا يعن ��ي ث َّم ��ة �إلتحام� � ًا وا�ضح ًا ب�ي�ن امل�سرح
وجمهوره وفعل الثورة .
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زهري اجلزائري

م�سرح العنف
يبتع ��د كنع ��ان يف هذا الكت ��اب عن فكرت ��ه التي
حت ��دث عنه ��ا يف كتاب ��ه الأول (جمهوري ��ة
اخلوف) .فف ��ي ذاك الكتاب كان املوت معرو�ضا
�أم ��ام احل�ش ��د يف �ساحة لريى املواط ��ن العقاب
بعينيه ،وي�ستطيع �أن يلم�سه �إذا �أراد.
عن ��ف الدولة معرو�ض للكل ،وه ��و عقاب كيدي
للجمي ��ع .فالعر�ض العام من ��ذ الدولة الآ�شورية
حي ��ث يطع ��ن املل ��ك الأ�س ��ود يف ال�ساح ��ة �أم ��ام
احل�شد ،م ��رور ًا بتعليق اجلثث يف العهد امللكي
( فه ��د ورفاق ��ه وال�ضب ��اط املتمردي ��ن جماع ��ة
ال�صباغ) ،تعليق اجلوا�سي�س اليهود يف �ساحة
التحري ��ر ع ��ام � ،١٩٦٩إعدام الرف ��اق بر�صا�ص
رفاقهم يف قاعة اخللد عام  ..١٩٧٩عر�ض املوت
والتعذي ��ب ه ��و ر�سال ��ة موجه ��ة لل ��كل �سيكون
م�ص�ي�رك هك ��ذا �إذا خرج ��ت ع ��ن �إرادة الدول ��ة!
العنف مب�ضمونه الر�سم ��ي مي�س اجلميع حتى
�إنْ م�س الأفراد ،هذا كان منهج داع�ش يف عر�ض
العن ��ف يف ال�ساح ��ة �أو ال�شارع الع ��ام .الق�سوة

ه ��ي ق�س ��وة ال�سلط ��ة الت ��ي ال تكف ع ��ن انتهاك
حري ��ة الف ��رد ،والأمل ه ��و �أمل ال�ضحي ��ة ،وه ��ي
املواطن املن�ش ��ق عنها �أو اخلارج ع ��ن قوانينها
و�أعرافها .الفكرة ه ��ي جوهر اخلطيئة يف نظر
ال�سلط ��ة ،ومادامت الفكرة قابلة لأن تتحول اىل
ممار�س ��ة فردي ��ة �أو جماعي ��ة فينبغ ��ي انتزاعها
�أو ا�ستبداله ��ا مب ��ا يتطاب ��ق م ��ع فك ��ر ال�سلطة،
وو�سيل ��ة التبديل ه ��ذه متر عرب ت�سلي ��ط الأمل،
�أق�صى الأمل ولأطول مدة قبل املوت على اجل�سد
ال ��ذي تكمن فيه اخلطيئة .لك ��ن الدولة ال تداهم
املواطن ب�سب ��ب فرديته ،الفرد ال يهدّدها ب�صفته
ف ��رد ًا� ،إمن ��ا ب�سبب عالقت ��ه بجماع ��ة م�شبوهة.
دول ��ة احل ��زب الواح ��د ،وبالتحدي ��د العراقي ��ة،
دول ��ة حزبي ��ة تريد ال�سيطرة عل ��ى املجتمع عرب
احل ��زب ،ولذل ��ك تتج ��ه كل و�ساو�سه ��ا الأمني ��ة
نح ��و البحث عن �أح ��زاب �أو جماع ��ات تناف�سها
�أو تتحدى �سلطته ��ا ت�سميها(احتياطات الثورة
امل�ضادة) .ال �ضرورة لأن تكون هذه اجلماعة قد
قامت بفعل ما� ،إمنا ملجرد �شعورها بال�ضيم� ،أي
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ما ي�ضعها ب ��رزان التكريتي �ضمن دائرة زرقاء.
ولذل ��ك ينبغ ��ي مداهمتها قب ��ل �أن تدخ ��ل دائرة
الفعل احلمراء.
يف املوت املعرو�ض ر�سالة للكل :قد يحدث هذا
لك ��م �إذا ...مل يك ��ن العن ��ف يف ذاك امل�شهد عالقة
ثنائي ��ة مغلقة بني جالد و�ضحية� .إمنا هو عقاب
جماع ��ي ،ينبغي للجمه ��ور �أن يدركه �ضمني ًا �إذا
مل يره بعينيه.
ح�ص ��ل يل و�أن ��ا �أ�شاه ��د اجلث ��ث املعلق ��ة يف
�ساحة التحرير" �سبق ��ت الده�شة اخلوف" و�أنا
�أرى اجلث ��ث رمادي ��ة مزرقة تهتز م ��ع الريح يف
ع ��راء ال�ساحة ثم "ت�سارع ��ت نب�ضات قلبي دون
انتظ ��ام" كما ينقل كنع ��ان عن ت�شارل ��ز دارون،
لكن ��ي متا�سك ��ت دون �أن يغم ��ى عل � ّ�ي� .أم ��رت
نف�سي"متا�س ��ك يا رجل!" .م ��ا يلي حدث ل�صبي
يف املتو�سط ��ة .كان ه ّت ��اف جمموعته ��م ي�س� ��أل
احل�شد:م ��اذا تري ��دون؟ غ� ��ص ال�صب ��ي دون �أن
يكم ��ل مع الكل� :إع ��دام اجلوا�سي�س! غ�ص وهو
مي ّر مذه� � ً
وال �أمام �صف اجلثث ،داخ و�أو�شك �أن
يتقي�أ ،فالت ّم عليه الرفاق ليغطوا عار �ضعفه.
جهنم الأر�ضية
م� � ّر العق ��اب الدني ��وي حت ��ت هيمن ��ة الأح ��زاب
الديني ��ة ب�سل�سلة تط ��ورات تبد�أ بفك ��رة جهنم.
ج�سد املذنب يف العامل الآخر هو احليز الوحيد
لإيقاع العقاب ،وحتيلها الفكرة الدينية اىل يوم
احل�ساب يف الآخرة .الله هو الذي يعاقب ،وهو
ال ��ذي ين�ص ��ف ،هو الذي يحدد اخل�ي�ر من ال�شر
وه ��و عادل  .وتتك ��رر كلمة (الع ��دل) يف القر�آن
 ٢٨مرة مرة ك�صفة لل ��ه وحده ،بينما تتكرر ١٥
م ��رة �صفته كـ (�شدي ��د العقاب) وتقرتن  ٥مرات
ب�صفت ��ه (غفور رحي ��م) .وجهنم كمرك ��ز للعقاب
يف املخي ��ال الدين ��ي وال�شعبي مكون ��ة من �سبع
طبق ��ات وفيها يتدرج الع ��ذاب اجل�سدي باجتاه

ِو ُّد ال�شخ�ص املتل ّون والأداء الوظيفي

� سامل رو�ضان املو�سوي*

الوظيف ��ة وكم ��ا يعرفه ��ا فقه ��اء القان ��ون
الإداري "ب�أنه ��ا جمموع ��ة امله ��ام الت ��ي
ينجزها املوظف الع ��ام �أثناء �أداء عمله"،
والقان ��ون اعت�ب�ر الوظيفة ب�أنه ��ا تكليف
وطني وخدمة اجتماعية ي�ستهدف القائم
بها امل�صلحة العامة وخدمة املواطنني يف
�ض ��وء القواع ��د القانونية الناف ��ذة وعلى
وف ��ق م ��ا ج ��اء يف امل ��ادة ( )2م ��ن قانون
ان�ضب ��اط موظفي الدول ��ة والقطاع العام
رقم  14ل�سنة  1991املعدل� ،أما املوظف
�شخ�ص عه ��دت �إليه وظيفة دائمة
فهو كل
ٍ
داخل ��ة يف امل�ل�اك اخلا� ��ص باملوظف�ي�ن
عل ��ى وفق �أح ��كام امل ��ادة ( )2م ��ن قانون
اخلدم ��ة املدني ��ة رق ��م  24ل�سن ��ة 1960
املعدل ،و ُيعد املوظف مركز وحمور �إدارة
املرف ��ق الع ��ام ،لأنه هو م ��ن يتوىل تقدمي
خدم ��ة هذا املرف ��ق �إىل املجتمع ،كما حدد
القان ��ون واجبات على املوظ ��ف �أن يلتزم
بها عند مبا�شرت ��ه الوظيفة ومنها ما جاء
يف امل ��ادة (/4ثالث ًا) من قان ��ون ان�ضباط
موظفي الدولة وعلى وفق الآتي (احرتام
ر�ؤ�سائ ��ه والت ��زام الأدب واللياق ��ة يف
خماطبته ��م و�إطاع ��ة �أوامره ��م املتعلق ��ة
ب� ��أداء واجبات ��ه يف ح ��دود م ��ا تق�ضي به
القوانني والأنظمة والتعليمات ،ف�إذا كان
يف هذه الأوامر خمالفة فعلى املوظف �أن
يب�ي�ن لرئي�سه كتابة وجه تلك املخالفة وال
يلت ��زم بتنفيذ تل ��ك الأوام ��ر �إال �إذا �أكدها
رئي�س ��ه كتاب� � ًة وعندئ ��ذٍ يك ��ون الرئي� ��س
ه ��و امل�س� ��ؤول عنه ��ا (ويف ه ��ذا الواجب
والإل ��زام القان ��وين ن ��رى ب� ��أن املوظ ��ف
مل ��زم ب� ��أن يطيع الرئي� ��س يف العمل على
وفق م ��ا يتفق م ��ع القان ��ون وال يجوز له
�أن ينف ��ذ �أه ��واء الرئي� ��س ،لك ��ن جند يف
الوظيف ��ة العام ��ة ويف كل مفا�صل الدولة
من يتجاوز هذا االلتزام القانوين ويتجه
�إىل بي ��ع ال ��والء ال�شخ�ص ��ي للرئي� ��س،
كم ��ا جند الكثري م ��ن ر�ؤ�س ��اء امل�ؤ�س�سات
ومنه ��ا املف�صلية يف الدولة العراقية ويف
كل ال�سلط ��ات ،يتج ��ه �إىل جل ��ب وتقريب
وترقية مريديه وم�ؤيديه على وفق الوالء
ال�شخ�صي ،و كذلك تقريب من يتوفر على
�صف ��ة الب�صا�صني واملتملق�ي�ن واملتلونني

و�أ�صح ��اب ال ��والء ال ��كاذب والإخال� ��ص
املخ ��ادع ،بينم ��ا يتخلى ه� ��ؤالء الر�ؤ�ساء
عن معايري النزاهة والكفاءة واال�ستقامة
عن ��د االختي ��ار لتقلد املنا�ص ��ب واالرتقاء
�إليه ��ا ،مم ��ا �أدى �إىل ظه ��ور طبق ��ة م ��ن
املداح�ي�ن واملرائ�ي�ن واملنافقني يف مراكز
القرار و�إبعاد ذوي االخت�صا�ص ،وهذا ما
�أ�سهم يف تردي الأو�ضاع املرتبطة ب�شكل
مبا�ش ��ر وغري مبا�ش ��ر ب ��الأداء الوظيفي،
ف�ض�ل ً�ا عن ذلك جع ��ل الدوائ ��ر �إقطاعيات
لر�ؤ�س ��اء تل ��ك الدوائ ��ر توظ ��ف مواردها
خلدمت ��ه وخدمة �أف ��راد عائلت ��ه ومقربيه
واجله ��ة احلزبي ��ة الت ��ي ينتم ��ي �إليه ��ا،
�ضارب ًا عر�ض احلائ ��ط التزامه الوظيفي
ال ��ذي ورد يف امل ��ادة (/5خام�س� � ًا) م ��ن
قانون ان�ضب ��اط موظفي الدولة والقطاع
العام رقم  14ل�سن ��ة  1991املعدل التي
ج ��اء فيها الآت ��ي (يحظر ا�ستعم ��ال املواد
والآالت وو�سائل النق ��ل وغريها العائدة
�إىل دوائ ��ر الدول ��ة والقط ��اع اال�شرتاكي
لأغرا� ��ض خا�ص ��ة ،كم ��ا جن ��د �إن بع� ��ض
املنا�ص ��ب يف الدول ��ة العراقية من مهامها
الأ�سا�سي ��ة ه ��و اال�ستق�ل�ال واالبتعاد عن
اخل�ض ��وع واخلن ��وع للرئي� ��س الأعل ��ى
و�إمن ��ا يك ��ون ذل ��ك املوظ ��ف ه ��و املعن ��ي
باتخاذ القرار ،والقانون يعاقبه �إذا �أطاع
�أمر رئي�سه حتى و�إن كان م�شروع ًا ومثال
ذلك عم ��ل القا�ضي ف�إنه مبوجب الد�ستور
م�ستق ��ل ع ��ن كل �أم ��ر �س ��وى خ�ضوع ��ه
للقان ��ون وعلى وفق ما ورد يف املادة ()2
من قان ��ون التنظيم الق�ضائ ��ي رقم 160
ل�سنة  1979املعدل التي جاء فيها الآتي
(الق�ض ��اء م�ستق ��ل ال �سلط ��ان علي ��ه لغري
القان ��ون ).و�أكد الد�ستور على ا�ستقاللية
القا�ض ��ي يف داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ة الق�ضائية
وعلى وفق املادة ( )88من الد�ستور التي
ج ��اء فيه ��ا الآت ��ي (الق�ض ��اة م�ستقلون ،ال
�سلط ��ان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون،
وال يج ��وز لأية �سلطة التدخل يف الق�ضاء
�أو يف �ش� ��ؤون العدال ��ة) والقان ��ون جعل
م ��ن واجب ��ات القا�ض ��ي الت ��ي يج ��ب �أن
يلت ��زم به ��ا ويتعر�ض للعقوب ��ة �إن خرقها
�أو جتاوزه ��ا ما جاء يف امل ��ادة (�/7أوال)

من قان ��ون التنظيم الق�ضائ ��ي رقم 160
ل�سنة  1979املعدل التي جاء فيها الآتي
(املحافظة على كرام ��ة الق�ضاء واالبتعاد
ع ��ن كل ما يبع ��ث الريب ��ة يف ا�ستقامته)،
�أم ��ا يف املنا�صب الرئي�سة يف الدولة ،ف�إن
م ��ن يتوالها ال يبا�شر مهام ��ه �إال بعد �أداء
اليم�ي�ن الد�ستوري ��ة �أو القانوني ��ة وفيها
يق�س ��م بالله العظي ��م ب�أن ي� ��ؤدي وظيفته
بتفان و�إخال� ��ص و�أمانة وحياد،
ومهامه
ٍ
وم ��ع كل ه ��ذه الن�صو� ��ص الد�ستوري ��ة
والقانوني ��ة والنوامي� ��س الأخالقي ��ة
والديني ��ة ،لك ��ن جند �إن ن�سب ��ة كبرية من
للمتلون من املداحني
املنا�صب قد منح ��ت
ّ
واالنتهازي�ي�ن ،ويذك ��ر �إن ه� ��ؤالء ال �أمان
له ��م لأنه ��م يغ�ي�رون والءه ��م مل ��ن يعتلي
املن�صب وهم �أ�صدقاء للكرا�سي وال عالقة
لهم بالأخالق ،و�إن مدائحهم ُ�صممت على
�ش ��كل قالب ال يحت ��اج �سوى تغي�ي�ر ا�سم
املم ��دوح اجلديد ،وه�ؤالء من امل�ؤكد �أن ال
خري يف ودِ هم الزائف وال خري ي�أتي منهم
كما قال ال�شاعر
�رئ متل � ّ�ون � .....إ َذا
ود ام � ٍ
وال خ�ي�ر يف ِ ّ
يح ما َلتْ َ ،ما َل ح ْي ُث تمَ ي ُل
الر ُ
ِّ
َج ��وا ٌد �إِذا اِ�ستَغ َني ��تَ َع ��ن �أَخ ��ذِ ما ِل ��هِ ....
قر ع َ
َنك َبخي ُل
َوعِ ن َد اِحتِمالِ ال َف ِ
ف�ض ًال عن ذلك ف�أنهم ال ينفعون �إال �أنف�سهم
ويذهل ��ون ع ��ن خدم ��ة املجتمع ،ب ��ل �أنهم
ميلك ��ون �صف ��ات الغ ��در الثعلب ��ي و ال
ي�صدق ��ون القول ملن يتملق ��ون له وهو ما
زال يف من�صب ��ه الوظيفي ،و�إمنا يقولون
عنه ق� � ً
وال خمالف ًا �إذا اختل ��وا لغريه وكما
و�صفهم ال�شاعر بقوله
�ر يف ُو ِ ّد ِام � ِ�ر ٍئ ُم َت َم ِ ّل � ٍ�ق ُ ......ح ِلو
ال َخ�ي َ
ِ�سان َو َقل ُب ُه َي َت َّله َُب.
الل ِ
�اك َيح ِل � ُ
َيلق � َ
�ف �أَ َّن� � ُه ِب � َ�ك وا ِث � ٌ�قَ ......و ِ�إذا
َ
َ
هو ال َعق َر ُب.
ف
َنك
ع
وارى
َت
َ
ً
َ
َ
�اوة.....
�ان َح�ل َ
ُيعطي ��ك مِ ن ط� � َر ِف اللِ�س � ِ
نك كَما َي ُ
َو َي ُ
روغ مِ َ
روغ ال َثع َل ُب.
لذلك البد من �إعادة النظر يف �آليات تعيني
الأ�شخا� ��ص يف املنا�ص ��ب واملواقع املهمة
واملف�صلية يف الدولة العراقية ،وعدم ترك
الأهواء والأمزج ��ة ال�شخ�صية واحلزبية
والفئوي ��ة ه ��ي الت ��ي تختار ،مم ��ا يجعل
م ��ن ِو ُّد ال�شخ� ��ص املتل � ّ�ون و�سيل ��ة لني ��ل
املنا�ص ��ب على ح�ساب الكف ��اءة والنزاهة
واال�ستقام ��ة ،وخري و�سيل ��ة ممكن توفر
لنا ولو ن�سبي ًا قدر من االختيار ال�صحيح،
وجوب تفعيل جمل�س اخلدمة االحتادي،
ليكون الو�ص ��ول �إىل الوظيفة العامة عن
طري ��ق املعرف ��ة العلمية والكف ��اءة املهنية
وال�ضم�ي�ر املحاي ��د ،كذلك البد م ��ن �إعادة
النظر يف �آلي ��ات منح املنا�صب يف بع�ض
املواقع التي يفرت�ض الد�ستور والقانون
فيه ��ا اال�ستق�ل�ال واحلياد حت ��ى ال تكون
و�سيل ��ة لتقريب امل ��وايل املتل � ّ�ون و�إبعاد
النزيه الكفء.
*قا�ض متقاعد
ٍ

ال�ش� �دّة كلما نزلن ��ا حتت .ويق ��وم التعذيب فيها
عل ��ى �إدام ��ة �أمل الإن�س ��ان وحرمان ��ه م ��ن املوت
كراحة �أبدية.
لك ��ن الدي ��ن ح�ي�ن حت ��ول اىل �سلط ��ة �أر�ضية مل
يرتك املحا�سبة ل�ضمري اخلاطئ وال العقاب لله،
�إمنا �أن�ش� ��أ جهنم ًا �أر�ضية عب ��ارة عن م�ؤ�س�سات
و�صفه ��ا الباحث عقيل عبا�س "التحكم باجل�سد،
ع�ب�ر �إيق ��اع الأمل به ،ه ��و و�سيل ��ة للو�صول �إىل
العق ��ل (�أو الروح) والت�أثري عليه ،بعد �أن ف�شلت
املنظوم ��ة الأخالقي ��ة للمذن ��ب� ،أو م ��ا يعرب عنه
ال�ضم�ي�ر ،يف منع هذا اجل�سد من اقرتاف الفعل
ال�شرير".
و�أقيم ��ت �أجهزة معلنة وخفية للعقاب ولتعذيب
اخلارج ع ��ن حمظوراتها� .صار العق ��اب �أر�ضي ًا
وميداني� � ًا �أم ��ام اجلمي ��ع واعتمادا عل ��ى فتاوى
ت�ب�رر العق ��اب بن�صو�ص �أو رواي ��ات دينية .ثم
انف�ص ��ل العقاب متام ًا ع ��ن الن�صو�ص الدينية و
ما عاد تطهري النف�س م ��ن ال�شرور هدف العقاب
اجل�س ��دي �إمنا �إجبار املته ��م على االعرتاف مبا
ال يري ��د � ،أو جم ��رد �إذالل اجل�س ��د �أم ��ام احل�شد
ملعاقبة ال�شخ�ص املعاقب بوا�سطة �أدوات العنف
ومعاقبة احل�شد املتف ��رج بالت�أثري على �إرادتهم.
مث ��ل هذا �سيحدث لكم .و �ستكون رمزية العقاب
يف ه ��ذه احلال ��ة ه ��ي الأه ��م .يف ال�ساب ��ق كان
املنفذون يقومون بالتعذيب اعتماد ًا على فتوى
م�ش ��رع ي�ستن ��د اىل فقه يع ��ود لن�صو�ص دينية.
داع�ش قلبت املعادل ��ة� .صار على املفتي �أن يربر
عم ًال ح�صل ،وه ��و �سبي ن�ساء الكفار �أو تعذيب
�أو حرق.
دورة العنف
م ��ا يقل ��ق كنع ��ان مكي ��ة يف ه ��ذا الكت ��اب ه ��و
ا�ستمراري ��ة القم ��ع وانتقال ��ه اىل ال�ضحايا عرب
فك ��رة املظلومي ��ة الأبدي ��ة التي عطل ��ت النظرة

النقدي ��ة اىل الداخ ��ل و �إىل امل�ستقب ��ل .م ��ا عُدنا
ننظر اىل الأخطاء التي ارتكبناها بحق �أنف�سنا،
نرى فق ��ط ت�آمر الآخري ��ن علينا ،وه ��ذا يعطينا
الع�صم ��ة ..نح ��ن عل ��ى ح ��ق واخلط� ��أ هناك يف
الآخري ��ن ،نحن منثل اخلري وال�ش ��ر هو الآخر.
ي�أ�سرن ��ا املا�ضي ،مبا فيه م ��ن ثارات ،فيته علينا
امل�ستقبل.
ب�سقوط دولة احل ��زب الواحد جرت خ�صخ�صة
العنف وتوزع على �أحزاب متتلك ملي�شيات ،بل
وملي�شيات امتلكت �أحزاب ًا.
ال يغي ��ب ع ��ن بايل الي ��وم الذي فجّ ر في ��ه املرقد
يف �سام ��راء .كن ��ت واقف ًا بباب بيتن ��ا يف �شارع
فل�سطني بد�شدا�ش ��ة بي�ضاء ارجتف و�أنا ا�شاهد
�شاحن ��ات م�شحون ��ة ب�شب ��ان بعم ��ر �أوالدي
يلوح ��ون ب�أ�سلح ��ة ناري ��ة و�سي ��وف و�سكاكني
متوعدي ��ن عدو ًا بال �صف ��ة وال ا�سم ،هو الطائفة
الأخرى .من هنا بد�أ خويف من املظلومني.
يوم  ٢٠٢٠-١٢-١٢ن�صبنا يف �ساحة التحرير
من�ص ��ة زرق ��اء لنتح ��دث ع ��ن الثقاف ��ة .قب ��ل �أن
نب ��د�أ احلديث عرفن ��ا �أن جثة مراه ��ق علقت يف
الط ��رف الآخ ��ر م ��ن ال�ساح ��ة .كي ��ف قت ��ل ومن
عل ��ق جثت ��ه ،الق�صة ملتب�س ��ة ،لكن هن ��اك جثة.
اجلث ��ة �أكرث جذب� � ًا للجمهور لأنها تق ��دم م�شهد ًا
�صادم� � ًا ونحن نق ��دم كلمات على امت ��داد بطيء
يف �ساحة حمت�ش ��دة ب�أحداث خاطف ��ة .بالن�سبة
جلي ��ل املتظاهري ��ن كانت ه ��ذه �أول جثة معلقة.
�أط ��ول قلي ًال م ��ن املعتاد وق ��د انحل ��ت مفا�صلها
وع�ضالته ��ا .الي ��دان ممدودت ��ان نح ��و احل�ش ��د
يف دع ��اء ل ��ن ي�ستجاب و الوج ��ه متجه للح�شد:
�أمل� � ًا �أم تو�س ًال؟ مل ي�شاه ��د جيل املتظاهرين جثة
حقيقي ��ة .ر�أى �ص ��ور ًا ن�شرته ��ا داع� ��ش عن عن
جث ��ث قطعت ر�ؤ�سها ،و�أخرى �أحرقت يف قف�ص
حدي ��دي �أو �ألقي ��ت م ��ن �أعل ��ى برج ،لكن ��ه مل ير
جث ��ة حقيقية من حل ��م وعظ ��م ودم .على عك�س

جيلي ال ��ذي ر�أى جثة الو�صي عب ��د الإله معلقة
باملقلوب ،وجثة رئي� ��س الوزراء نوري ال�سعيد
ت�سح ��ل ثم حت ��رق ،ث ��م يع ��اد �سحله ��ا ،وبعدها
ر�أيت جثث مواطنني ت�سحل على الأر�ض وفوق
احل�شد غمام ��ة يختلط فيها الرع ��ب واحلما�س.
ّ
١٩٦٣د�شن
البع ��ث حال ا�ستالم ��ه لل�سلطة ع ��ام
ظه ��وره مب�شهد املوت يف التلفزي ��ون الر�سمي،
جث ��ث الزعي ��م عب ��د الك ��رمي قا�س ��م ومرافقي ��ه
مبعرثي ��ن يف �ستودي ��و التلفزي ��ون املخ�ص� ��ص
للأغ ��اين .وبع ��د جميئه الث ��اين هند� ��س البعث
تعلي ��ق جث ��ث ( اجلوا�سي�س) عل ��ى �شكل ن�صف
دائ ��رة يف �ساح ��ة التحري ��ر ....لق ��د �شبعنا من
اجلثث معلقة م�سحولة ممددة...
خ�ل�ال احل ��رب الأهلي ��ة� ،أع ��وام ٢٠٠٥،٢٠٠٦
� ٢٠٠٧،صرنا نرى يف احلدائق العامة املرتوكة
يف حمالتنا جثث ًا مثقوبة الر�أ�س و�أخرى ملغمة
تعود للطائفة الأخرى انتقام ًا جلثث طائفتنا.
دورة العن ��ف الت ��ي ع�صف ��ت بالع ��راق ال ��ذي
ع�شن ��اه وت�سلُ ِل ��ه �إىل املظلوم�ي�ن جوه ��ر رواية
كنع ��ان “الفتن ��ة”� ،إذ ي�صب ��ح املظلوم الأبدي
ظامل� � ًا وي�ؤ�س� ��س ثقاف ��ة انتقامي ��ة عل ��ى �أ�سا�س
املظلومية.
واحلل؟
ينطلق كنعان من احلاجة ،وتزداد هذه احلاجة
جلاج ��ة و�إحلاح� � ًا كلم ��ا ا�شت ��دت ال�ضغ ��وط
امل�ض ��ادة التي تنته ��ك فردية الإن�س ��ان .احلاجة
ت�ستدع ��ي الفك ��رة فالقب ��ول الع ��ام به ��ا لت�صبح
ثقاف ��ة ث ��م بديه ��ة .احلاج ��ة ه ��ي الت ��ي تفر�ض
الفك ��رة .احلاج ��ة تتما�شى مع املعرف ��ة بوجود
م ��ا نحتاجه .وه ��ي ثقاف ��ة الت�سام ��ح والإميان
بحق اجلميع يف حرية االعتقاد والتعبري .ظهر
ه ��ذا الكت ��اب يف �أك�ث�ر الأوق ��ات ح�سا�سية حني
انتقل ��ت العدوى بكاملها من الطاغية ل�ضحاياه
ال�سابقني الذين يحكمون الدولة الآن .

نافذة من موسكو

اغتيال فخري زادة  :الأهداف والنتائج املحتملة
لي�س من الغريب �أن يثري اغتيال العامل
الفيزيائي الإيراين حم�سن فخري زادة
 ،ال ��ذي كان م�س�ؤو ًال عن مركز الأبحاث
التابع لوزارة الدفاع الإيرانية � ،أ�صدا ًء
دولي ��ة وا�سع ��ة ،مل ت�شهده ��ا عملي ��ات
اغتي ��ال  6علم ��اء �إيراني�ي�ن �آخرين يف
غ�ض ��ون ال�سن ��وات الع�ش ��رة املا�ضية.
فالعملي ��ة املجرم ��ة ت�أتي مبا�ش ��رة بعد
تطبيع عدد من الدول العربية العالقات
م ��ع �إ�سرائي ��ل! ،وممار�س ��ة ال�ضغ ��وط
عل ��ى الأخ ��رى للتطبيع غ�ي�ر املتكافئ،
وتزامنت م ��ع تردد �أنب ��اء عن حت�ضري
دونال ��د ترامب لإن ��زال �ضرب ��ة ب�إيران
قب ��ل مغادرت ��ه البي ��ت الأبي� ��ض ،ف�ض ًال
ع ��ن ظه ��ور م�ؤ�ش ��رات عل ��ى ا�ستع ��داد
�إدارة الرئي� ��س املنتخ ��ب ج ��ون بايدن
العودة اىل االتفاق النووي املوقع عام
 2015ال ��ذي ان�سحب ��ت من ��ه وا�شنطن
يف والي ��ة دونال ��د ترام ��ب ،وتخفي ��ف
ع ��بء العقوب ��ات على �إي ��ران .وجاءت
العملي ��ة مبا�ش ��رة بع ��د ت�سريب ��ات
�إ�سرائي ��ل مزاع ��م ع ��ن عق ��د رئي� ��س
الوزراء بنيام�ي�ن نتنياهو اجتماع ًا مع
ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان.
وت�أت ��ي مبثاب ��ة ت�أكيد �إ�ض ��ايف على �إن
�إ�سرائي ��ل تن ��وي الهيمن ��ة عل ��ى الأمن
الإقليم ��ي وفر�ض �سيا�سته ��ا من خالل
تفوقه ��ا الع�سك ��ري املدع ��وم �أمريكي� � ًا ـ
غربي� � ًا ،وبقاءها كدول ��ة نووية وحيدة
يف املنطق ��ة ،ومنع �أي دولة يف املنطقة
تنفيذ برنامج ن ��ووي ،حتى للأغرا�ض
ال�سلمية ،من دون �إ�شرافها وموافقتها!.
كم ��ا �أن تل �أبيب تخط ��ط لو�ضع املزيد
م ��ن العراقيل �أمام تنقي ��ة الأجواء بني
طه ��ران ووا�شنط ��ن ،وبالإ�ضاف ��ة اىل
االحت ��اد الأورب ��ي والعديد م ��ن الدول
ندّدت العراق وعُمان وقطر والإمارات
العربية بعميلة اغتيال فخري زاده.
وتعه ��دت طه ��ران باالنتق ��ام الغتي ��ال
فخ ��ري زادة  ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن
امل�س�ؤول�ي�ن الإيراني�ي�ن �أو�ضح ��وا
لالعب�ي�ن الغربي�ي�ن والإقليمي�ي�ن �أن ��ه
" �سيت ��م وزن �أي رد وم ��ن املرج ��ح
ت�أجيله" ،وثمة تقديرات ب�أن الإيرانيني
ل ��ن يتخذوا �أي خطوات انتقامية جادة
حتى كان ��ون الثاين املقب ��ل على الأقل،
�أي حت ��ى دخ ��ول ج ��ون باي ��دن البي ��ت
الأبي�ض.
و�شجب ��ت مو�سك ��و ب�ش ��دة اغتيال عامل
الفيزياء النووية حم�س ��ن فخري زاده
يف �إيران "الرامي �إىل زعزعة ا�ستقرار
الأو�ض ��اع يف املنطق ��ة" .كم ��ا جاء يف
تعلي ��ق دائ ��رة الإع�ل�ام وال�صحاف ��ة
بوزارة اخلارجية الرو�سية .و�أ�ضاف:



د .فالح احلمـراين

"ندي ��ن ب�ش ��دة مقت ��ل الع ��امل حم�س ��ن
فخ ��ري زاده يف  27ت�شري ��ن الث ��اين
يف �إي ��ران .ونع ��رب ع ��ن قلقن ��ا البال ��غ
م ��ن الطبيع ��ة اال�ستفزازية له ��ذا العمل
الإرهاب ��ي ال ��ذي يه ��دف بو�ض ��وح �إىل
زعزع ��ة الو�ض ��ع وتفاق ��م احتم ��االت
ال�ص ��راع يف املنطقة ،وم ��ن يقف وراء
القتل ويح ��اول ا�ستغالل ��ه يف م�صالح
�سيا�ست ��ه ،ويج ��ب حما�سبت ��ه على ذلك
" .و�أ�شار التعليق �إىل�" :أن اال�ستقرار
والأم ��ن يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط
واخللي ��ج العرب ��ي ميث�ل�ان الأولوي ��ة
الدائمة لرو�سيا" .و�أ�ضافت اخلارجية
الرو�سي ��ة" �أن جهود اجلانب الرو�سي
ومبادرات ��ه داخ ��ل الأمم املتح ��دة ويف
املحافل الدولية الأخرى ويف العالقات
الثنائي ��ة م ��ع دول املنطق ��ة ته ��دف �إىل
حتقيق اال�ستق ��رار يف املنطقة .ودعت
" جمي ��ع الأط ��راف �إىل االمتن ��اع عن
اخلط ��وات التي قد ت� ��ؤدي �إىل ت�صعيد
التوتر".
ومل ي�ؤث ��ر اغتيال الفيزيائ ��ي الإيراين
حم�س ��ن فخ ��ري زاده ب� ��أي �ش ��كل م ��ن
الأ�شكال على خطط الرئي�س االمريكي
املنتخ ��ب باي ��دن للتقارب م ��ع طهران.
و�أك ��د �أنه �سيعيد بالده �إىل خطة العمل
ال�شامل ��ة امل�شرتك ��ة ب�ش� ��أن الربنام ��ج
النووي الإيراين .وكان دونالد ترامب
قد اخرج �أمريكا من "االتفاق النووي"
الذي ين�ص على رفع العقوبات الدولية
املناه�ضة لإيران.
ومل يعل ��ق امل�س�ؤول ��ون الأمريكي ��ون
يف البداي ��ة على جرمي ��ة االغتيال ب�أي
�شكل م ��ن الأ�شكال .ومل يرد �أي رد على
اتهامات �إيران لإ�سرائيل بارتكابها� ،أو
على معطيات �صحيفة نيويورك تاميز
 ،الت ��ي �أكدت ه ��ذه االتهام ��ات نق ًال عن
م�ص ��ادر موثوقة .ويُزعم �أن املخابرات
الأمريكي ��ة عل ��ى دراية بخط ��ط اغتيال
فخ ��ري زاده بعملي ��ة تنفذته ��ا القوات
اخلا�صة الإ�سرائيلية.
وقدم بايدن �أخري ًا تعليق ًا على الأحداث

الإيرانية .ومت االت�صال به عرب الهاتف
م ��ن قبل توما�س فريدم ��ان احلائز على
جائزة بوليت ��زر  ،وهو كاتب عمود يف
نيويورك تاميز و�أحد �أبرز ال�صحفيني
الأمريكي�ي�ن املهتم�ي�ن ب�ش� ��ؤون ال�شرق
الأو�س ��ط .و�س�أل ��ه خ�ل�ال املحادث ��ة
عم ��ا �إذا كان الرئي� ��س املنتخ ��ب ينوي
اال�ستم ��رار يف االلت ��زام بالهدف الذي
�أعلن ��ه خالل حملت ��ه االنتخابية  -وهو
�إع ��ادة الواليات املتح ��دة �إىل "االتفاق
الن ��ووي"؟ �أج ��اب باي ��دن" :ل ��ن يكون
الأمر �سه ًال  ،لكن نعم".
وق ��ال باي ��دن �إن ��ه يعتزم "م ��ع احللفاء
وال�شركاء" تطوير بع�ض " االتفاقيات
الإ�ضافي ��ة" الت ��ي "م ��ن �ش�أنه ��ا �أن
تع ��زز وتو�س ��ع القي ��ود املفرو�ضة على
الربنامج النووي الإيراين" .وتفرت�ض
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة �إ�ضعاف
العقوبات �ضد �إيران .و�أدى االن�سحاب
الأمريك ��ي م ��ن ه ��ذا االتف ��اق ،الذي مت
التو�ص ��ل �إلي ��ه بجه ��ود ب ��اراك �أوباما
� ،إىل ا�ستئن ��اف الإيراني�ي�ن تطوي ��ر
برناجمهم النووي .والآن  ،بعد اغتيال
فخ ��ري زاده � ،أق ��ر الربمل ��ان الإي ��راين
قانون� � ًا ي�ش�ي�ر �إىل ان�سح ��اب البالد من
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة ،ولكن مل
تت ��م املوافقة عليه بعد وهو غري �ساري
املفعول.
ويرج ��ح فريدمان  ،نق ًال عن م�صادره ،
�أن باي ��دن يبغي زيادة ع ��دد امل�شاركني
يف خط ��ة العم ��ل ال�شامل ��ة امل�شرتك ��ة
بالإ�ضاف ��ة �إىل اخلم� ��س دول الأع�ضاء
الدائمي�ي�ن يف جمل� ��س الأم ��ن الدويل
(رو�سيا وال�ص�ي�ن وبريطانيا العظمى
وفرن�سا والوالي ��ات املتحدة)  ،وكذلك
�أملاني ��ا ،الت ��ي وقع ��ت عل ��ى االتف ��اق
الن ��ووي� .أي م ��ا ي�سم ��ى ب�صيغة + 5
 ، 1لرف ��ع العقوبات عن �إيران ب�ضمان
القوى الكربى يف العامل .ويريد بايدن
من ج�ي�ران �إيران الع ��رب  ،وبالدرجة
الأوىل ال�سعودي ��ة والإم ��ارات ،
االن�ضم ��ام �إىل خط ��ة العم ��ل ال�شاملة

امل�شرتك ��ة .باعتب ��ار �أن ال�سعودية هي
�أق ��وى دولة م ��ن الناحي ��ة االقت�صادية
يف العامل العربي  ،واملناف�س اجليو/
�سيا�س ��ي والأيديولوج ��ي للجمهورية
الإ�سالمي ��ة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط.
فيما تلع ��ب الإم ��ارات دور ًا خا�ص ًا يف
املنطق ��ة .وكم ��ا �أ�ش ��ار خب�ي�ر منطق ��ة
اخلليج فالدمي�ي�ر �إي�سايف يف مقابلة
�صحفي ��ة� :إن ه ��ذا البل ��د (الإم ��ارات)
ح ��اول تقليدي� � ًا احلفاظ عل ��ى عالقات
مت�ساوي ��ة م ��ع �إي ��ران وال�سعودي ��ة.
وم�ؤخ ��ر ًا � ،أ�صبح ��ت الإم ��ارات ،
�إىل جان ��ب البحري ��ن  ،ع�ض ��و ًا يف
"االتفاقات الإبراهيمية" .وهو م�سمى
االتفاق ال ��ذي �أبرم بو�ساطة وا�شنطن
وبف�ض ��ل جه ��ود ترام ��ب لتطبي ��ع
العالقات مع �إ�سرائي ��ل .وبالتايل� ،إذا
ان�ضم ��ت الإم ��ارات �إىل خط ��ة العم ��ل
ال�شامل ��ة امل�شرتكة  ،ف�ستك ��ون جزئي ًا
ممثل ��ة لإ�سرائي ��ل الت ��ي ه ��ي الآن
�شريكه ��ا ال�سيا�سي .وال ��كالم للخبري
الرو�سي.
وم ��ع ذلك  ،ال ت ��زال �إ�سرائيل بالت�أكيد
غ�ي�ر را�ضي ��ة عن ني ��ة باي ��دن العودة
�إىل "االتفاق الن ��ووي" .وكان رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
ق ��د دع ��ا الرئي� ��س الأمريك ��ي املنتخب
ب�صراح ��ة �إىل تغي�ي�ر ر�أي ��ه .وق ��ال
خماطب� � ًا باي ��دن ،يف حمف ��ل مكر� ��س
لذك ��رى ديفي ��د ب ��ن غوري ��ون لأول
رئي� ��س وزراء �إ�سرائيلي" :ال تعودوا
�إىل االتفاق الن ��ووي .يجب �أن نلتزم
ب�سيا�س ��ة ال ه ��وادة فيه ��ا ل�ضمان عدم
قيام �إيران بذلك".
وت�ش�ي�ر و�سائل الإع�ل�ام الإ�سرائيلية
به ��ذا ال�ص ��دد �إىل ت�صريح ��ات ممثلي
فريق بايدن خالل حملته االنتخابية.
لذل ��ك ،حتدث ��ت نائبة الرئي� ��س كاماال
هاري� ��س يف �آب ،ب�ش ��كل ال لب� ��س فيه
ع ��ن موا�صلة دع ��م �إ�سرائي ��ل .وقالت
" :دع ��وين �أك ��ون وا�ضحة ل ��ن ن�سمح
لإي ��ران بامت�ل�اك �أ�سلح ��ة نووي ��ة.
و�سنوا�ص ��ل تق ��دمي دع ��م الوالي ��ات
املتحدة ال�صلب لإ�سرائيل".
و�سيت�ض ��ح موقف الوالي ��ات املتحدة
�إذا مت النظ ��ر يف ق�ضي ��ة فخ ��ري زاده
يف جمل� ��س الأم ��ن ال ��دويل .وطالبت
�إيران بذلك .لكن ممثل جنوب �أفريقيا
ل ��دى الأمم املتح ��دة ج�ي�ري ماجي�ل�ا
 ،ال ��ذي ي�شغ ��ل الآن من�ص ��ب رئي� ��س
جمل� ��س الأمن  ،قال لرويرتز �إنه حتى
الأول م ��ن كان ��ون الأول ،مل تق ��دم �أي
دولة طلب ًا ر�سمي� � ًا لإدراج الق�ضية يف
جدول �أعمال جمل�س الأمن.
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حديث يف الكتب مع جوزيف �ستيغليتز الفائز بجائزة نوبل لالقت�صاد:

كنت قارئ ًا نهم ًا لديكنز .في ذلك الوقت
لم �أكن �أعرف ال�سبب  -ولم �أفكر في
ال�سبب  ،ولم يزعجني كثيراً �أن رواياته
كانت طويلة جداً

ترجمة املدى
جوزي ��ف �س ��تيغليتز احلائ ��ز عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل
لالقت�ص ��اد ع ��ام  ، 2001يعد من �أب ��رز االقت�صاديني
من الذين يع�ب�رون عن نظرة ناقدة لإدارة العوملة،
واقت�صادي ��ات ال�سوق احل ��رة � ،أ�س� ��س �ستيغليتز
املب ��ادرة من �أجل احل ��وار ال�سيا�س ��ي  ،كما تر�أ�س
معه ��د بروك� ��س للفق ��ر العامل ��ي  ،يف ه ��ذا احل ��وار
يك�ش ��ف �س ��تيغليتز اجلانب الآخر م ��ن حياته وهو
ع�شقه للروايات .
ً
حاليا
تعرفنا عل��ى الكتب املوجودة
• ه��ل لك �أن ّ
على من�ضدتك؟

مث ��ل �أي �ش ��خ�ص �آخ ��ر  ،لدي عدد كب�ي�ر من الكتب
على من�ضدتي .ت�ضم حالي ًا ،كتاب "وليمة متنقلة"
للكاتب �إرن�ست همنغواي ليذكرين بباري�س  ،التي
وقعت يف غرامها كثري ًا خالل فرتة تدري�سي هناك.
ورواي ��ة " ، "The Ratlineلأن م�ؤلفها فيليب
�سان ��دز  ،مت ��زوج م ��ن �أخ ��ت زوجتي وق ��د �أر�سلها
�إلينا  .وكتاب امل�ؤرخة جيل ليبور "هذه احلقائق"
وكت ��اب "الن ��ور ال ��ذي خب ��ا" م ��ن ت�ألي ��ف �إيف ��ان
كرا�ستيف و�ستيفن هوملز  ،لأنه يف كل مكان �أذهب
�إلي ��ه يتح ��دث النا�س ع ��ن هذين الكتاب�ي�ن .وهناك
�أي�ض ًا رواية "ال�صر�صور" للكاتب �إيان ماك �إيوان
 ،بتو�صية من �صاحب حمل لبيع الكتب يف �أملانيا.
وكان يعتقد �أنني �أحب هذا النموذج الكافكوي يف
الكتاب ��ة والرواية تتحدث عن خروج بريطانيا من
االحت ��اد الأوروب ��ي  ،حي ��ث ي�صبح بط ��ل الرواية
ال ��ذي حتول اىل ح�شرة رئي�س� � ًا للوزراء .وال يزال
هن ��اك كت ��اب عل ��ى من�ضدتي،كنت ق ��د انتهيت من
قراءته  ،هو "�سونورا" للكاتبة هانا ليليث �أ�سادي
 ،وه ��و رواية تدور �أحداثه ��ا يف �صحراء �أريزونا
ومدين ��ة نيويورك تروي ق�صة حي ��اة �شابة �أبوها
فل�سطيني و�أمها �إ�سرائيلية يهودية.
ما هو �آخر كتاب رائع قر�أته؟

رواي ��ة "ع ��امل فيك ��رام الل" للكات ��ب �إم .ج ��ي.

�أحب قراءة الروايات التي تدور �أحداثها
فـي املكان الذي �أزوره

فا�ساجن ��ي (كندي من �أ�صل كيني ) ،ي�سرتجع فيها
م�س�ؤول كيني فا�سد خمتبئ الآن يف كندا ذكريات
حيات ��ه ون�شاطات حرك ��ة اال�ستق�ل�ال يف كينيا .ما
ميي ��ز الرواية على وج ��ه اخل�صو�ص ذكريات حبه
وه ��و �ش ��اب ون�شاط ��ات احلركة الطالبي ��ة يف دار
ال�س�ل�ام .كان الكتاب ذا مغزى خا� ��ص بالن�سبة يل
ب�سبب الوقت الذي ق�ضيته يف العمل يف كينيا بني
عامي  1969و .1971
ه��ل هن��اك �أي رواي��ات كال�س��يكية قر�أته��ا للمرة
الأوىل فقط؟

نع ��م ق ��ر�أت رواي ��ة "مرتفع ��ات ويذرين ��غ" .يا لها
م ��ن رواية تتح ��دث ب�شكل رائع عن ع ��دم امل�ساواة
واملي ��ول اجلن�سي ��ة وطبق ��ات املجتم ��ع .كم ��ا �أن
�أجوائها جميلة �أي�ض ًا.
�ص��ف لنا �أجواء القراءة املثالي��ة (متى و�أين وماذا
وكيف).

�أحب قراءة الروايات التي تدور �أحداثها يف املكان
ال ��ذي �أزوره .كن ��ت م�ؤخ ��ر ًا يف مدين ��ة قرطاجنة
يف كولومبي ��ا  ،حل�ض ��ور مهرج ��ان ه ��اي الأدب ��ي
 ،ون�صحن ��ي �أح ��د الأ�صدق ��اء �أن �أق ��ر�أ رواية"ع ��ن
احل ��ب و�شياطني �أخرى" للكاتب غابرييل جار�سيا
ماركي ��ز .ي ��ا لها م ��ن رواية مميزة وثري ��ة وجذابة
ت ��دور �أحداثه ��ا يف كولومبي ��ا �أي ��ام اال�ستعم ��ار.
مت ��وت البطل ��ة يف دي ��ر – حت ��ول الآن �إىل فن ��دق
�أقمن ��ا في ��ه.يف الرواي ��ة م�شاه ��د م ��ن التع�ص ��ب
الدين ��ي .والفج ��ور .والقه ��ر.و احل ��ب .وحوادث
التط� � ّرف الأعمى فيها ال تن�سى .مل �أ�ستطع التوقف
ع ��ن الق ��راءة� .أذه ��ب �إىل جوهان�س�ب�رغ كل عام و
يف �آخ ��ر مرة كنت فيه ��ا هناك ق ��ر�أت رواية "كلب
ي�أكل كل ��ب للكاتب نيك مولونغو  ،عن �شاب يدر�س
يف جامع ��ة ويتواتر�سران ��د يف ع ��ام  ، 1994بع ��د
انته ��اء الف�صل العن�صري� .شخ�صي ��ة البطل تفتقر
اىل املوا�صف ��ات البطولي ��ة التقليدي ��ة كاملثالي ��ة
وال�شجاع ��ة والأخالقية والكت ��اب �ساخر وم�ضحك
وحزين �أي�ض ًا .وقد �أعطيته لعدة �أ�شخا�ص يف عيد
امليالد.
ذهب ��ت �إىل مو�سك ��و يف ت�شرين الث ��اين (املا�ضي)

وكان ��ت بنف� ��س الق ��در م ��ن الت�أل ��ق والإرب ��اك كما
كن ��ت �أتخيلها .مل اح�ضر معي هاتف� � ًا �أو كمبيوتر ًا
حممو ًال .بد ًال من ذلك � ،أح�ضرت ن�سخة ذات غالف
ورقي من رواي ��ة "بلد رهيب" للكاتب كيث جي�سن
 ،ح ��ول �أ�ست ��اذ جامع ��ي مكافح يع ��ود �إىل مو�سكو
لرعاي ��ة جدت ��ه .ي�شرح الكت ��اب الظ ��روف الغريبة
واخلطرية للحياة يف مو�سكو اليوم.
ما هو كتابك املف�ضل الذي مل ي�سمع به �أحد؟

�أن ��ا مت�أك ��د م ��ن �أن �أي كت ��اب �سمعت عنه ق ��د �سمع
عن ��ه �شخ� ��ص ما يف م ��كان م ��ا  -و�إال كي ��ف يل �أن
�أكت�شفه؟ بع�ض كتبي املف�ضلة لي�ست معروفة جيد ًا
يف الواليات املتح ��دة ولكنها بالت�أكيد حمبوبة يف
م ��كان �آخر� .أح ��د الأمثلة عل ��ى ذلك :كت ��اب( غ�شار
غو�ش ��ار)  ،بقلم فيفيك �شانب ��اج  ،والذي �صدر يف
ع ��ام  ، 2015والتي تت�ضمن ر�سال ��ة قوية منا�صرة
حلق ��وق املر�أة.وهي ق�صة ق�ص�ي�رة حول عائلة يف
جنوب ��ي الهن ��د وانزالقه ��م يف العن ��ف اجل�س ��دي.
وللق�صة نهاية مروعة.
هن ��اك كاتب �آخر  ،معروف ل ��دى جيلي ولكن رمبا
لي� ��س معروف� � ًا جي ��د ًا ب�ي�ن الق ��راء ال�شب ��اب  ،ه ��و
واال� ��س �شتيغرن .قر�أت ل ��ه يف كانون الأول رواية
"العبور �إىل الأمان"  ،وهي رواية كال�سيكية عن

احلي ��اة الأكادميي ��ة وال�صداق ��ة وامل ��وت .تتحدث
ع ��ن �أربعة �أ�صدقاء ي�سرتجع ��ون تاريخ �صداقتهم
ويب ��د�أون م ��ع �سن ��وات عمله ��م يف التدري� ��س يف
جامعة وي�سكون�سن عندما كانوا يحاولون جميع ًا
احل�صول على تعيني يف اجلامعة .تنتهي �أحداثها
بع ��د عقود م ��ن الزمن .كان ��ت كاتبات مث ��ل لوري
�سيغ ��ال وفيفي ��ان غورنيك معروف ��ات يف جيلي.و
الآن بع ��د �أن ن�ش ��رت كتب� � ًا جدي ��دة م�ؤخ ��ر ًا  ،ب ��د�أ
يتعرف عليها اجلمهور الأ�صغر �سن ًا.
من يث�ي�ر �إعجاب ��ك ب�شكل خا�ص م ��ن الروائيني ،
والكت ��اب امل�سرحي�ي�ن  ،والنق ��اد  ،وال�صحفي�ي�ن ،
وال�شعراء املوجودون يف ال�ساحة حالي ًا؟
هن ��اك اميت ��اف غو�ش(روائ ��ي هن ��دي بنغ ��ايل) ،
اللتزام ��ه بالكتاب ��ة عن تغ�ي�ر املن ��اخ بالإ�ضافة �إىل
كتاباته التاريخي ��ة الرائعة .كما �أن كتاب �سوكيتو
ميهتا (كاتب امريكي م ��ن ا�صل هندي) الأخري عن
الهج ��رة "هذه الأر� ��ض �أر�ضنا"كان رائع� � ًا� .أعتقد
�أنني ا�شرتك مع ال�صحفية رنا فورواهر يف العديد
م ��ن املو�ضوع ��ات  -كان �آخرها حول املخاطر التي
ت�شكلها ال�ش ��ركات الرقمية اجلديدة والتي تطرقت
�إليه ��ا يف كتابه ��ا ("ال تك ��ن �شري ��ر ًا :كي ��ف خان ��ت
ال�ش ��ركات الكربى مبادئه ��ا الت�أ�سي�سية – وخانتنا
�أي�ض� � ًا") .كم ��ا �أن كتاب ًا مثل "ت�أخ ��ر ال�سداد :نهاية

امل ��ال ال�سه ��ل وجتدي ��د االقت�ص ��اد الأمريكي"الذي
�ألف ��ه االقت�ص ��ادي بي�ت�ر � ��س .غودم ��ان .ميك ��ن �أن
ينقل �إح�سا�س ًا �أف�ضل بكثري باالختالالت احلا�صلة
يف اقت�صادن ��ا وجمتمعن ��ا �أك�ث�ر مما ميك ��ن لعملي
التحليلي اجلاف �أن يقدمه  .كما �أ�شجع �أي �شخ�ص
مهتم بفهم فرتة الك�س ��اد العظيم �أو حالة بريطانيا
يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر اىل �أن يقر�أ �أعمال
الروائي جون �شتاينبك �أو �شارلز ديكنز.
من هم الك ّتاب الذين يتناولون االقت�ص��اد ب�ش��كل
جي��د؟ وم��ن ه��م االقت�ص��اديون الذي��ن ميك��ن
اعتبارهم ك ّتاب جيدون ؟

�شه ��دت ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ظه ��ور العدي ��د م ��ن
االقت�صاديني اجليدين وهم يحاولون ت�أليف كتاب
م�شه ��ور يف حماول ��ة لن�ش ��ر �أفكارهم ب�ي�ن جمهور
�أو�س ��ع والت�أثري على الر�أي العام  -مع حتقيق عدد
كب�ي�ر منهم ب�شكل ملحوظ ما ف ��اق احلد الأدنى من
النجاح.
فظهر كتاب توما�س فيليبون  -اقت�صادي فرن�سي-
"االرت ��داد الكب�ي�ر :كيف خذلت �أم�ي�ركا الأ�سواق
احل ��رة"  ،وكت ��اب �إميانوي ��ل �ساي ��ز وغابريي ��ل
زوكم ��ان " ،انت�صار الظلم :كي ��ف يتفادى االثرياء
ال�ضرائ ��ب وكيفية جعلهم يدفع ��ون الثمن" وكتاب
�أبهيجي ��ت بانريج ��ي و�إ�س�ت�ر دوفل ��و (الفائ ��زان
بجائ ��زة نوب ��ل لع ��ام )2019بعن ��وان "االقت�ص ��اد
اجليد للأوقات ال�صعب ��ة" وكتاب توما�س بيكيتيه
امل�ؤل ��ف م ��ن � 1100صفح ��ة بعن ��وان "ر�أ� ��س امل ��ال
والأيديولوجي ��ا"�( .أذك ��ر ذلك ب�شع ��ور من احل�سد
اىل ح ��د م ��ا :لأن املح ��رر اخلا� ��ص ب ��ي مل ي�سم ��ح
يل مطلق� � ًا ب� ��أن ا�ؤل ��ف كتاب� � ًا قريب ًا م ��ن حجم ذلك
الكت ��اب فكتاب ��ي ال�شه�ي�ر الأول عن العومل ��ة  ،كان
جم ��رد � 282صفحة ).عل ��ى الرغم م ��ن الدمار الذي
خلفت ��ه الأزم ��ة املالية  ،فقد �أنتجت ع ��دد ًا كبري ًا من
الكتب ال�شعبي ��ة املمتازة  ،مبا يف ذلك كتاب مارتن
وولف" التحوالت وال�صدم ��ات :ما تعلمناه  -وما
زلن ��ا نتعلم ��ه  -من الأزم ��ة املالية �" ،أدي ��ر تورنر"
بني الديون وال�شيطان :امل ��ال واالئتمان و�إ�صالح
نظ ��ام التمويل العامل ��ي " ،وكتاب زميلي �آدم توز"
االنهيار :كيف غيرّ عقد من الأزمات املالية العامل".

ما الذي يثري م�شاعرك �أكرث يف العمل الأدبي؟

ق�ص� ��ص الكف ��اح وحماربة الظلم والقم ��ع � -أو تلك
الت ��ي حتتوي على و�صف ح ��ي و�صادق للأحداث.
مث ��ال عل ��ى ذلك رواي ��ة "الرحمة العادل ��ة" للكاتب
بريان �ستيفن�سون.
م��ا ه��ي الأن��واع الأدبية الت��ي ت�س��تمتع بقراءتها
ب�شكل خا�ص؟ ومن هي التي تتج ّنبها؟

�أن ��ا ال �أق�ت�رب م ��ن روايات اخلي ��ال العلم ��ي .غري
مت�أك ��د م ��ن ال�سب ��ب ..رمب ��ا لأنن ��ي �أعتق ��د �أنه من
ال�صعب مب ��ا يكفي فهم عاملنا وحماول ��ة �إ�صالحه.
اعتق ��د �أن حماولة �إن�شاء عامل �آخ ��ر مبثابة هروب
من الواقع.
القراء كنت يف مرحلة الطفولة ؟
�أي نوع من ّ

كنت قارئ ًا نهم ًا لديكنز .يف ذلك الوقت مل �أكن �أعرف
ال�سبب  -ومل �أفكر يف ال�سبب  ،ومل يزعجني كثري ًا
�أن روايات ��ه كانت طويلة جد ًا�( .أعتقد �أنه كان لدي
وقت �أكرث مما �أملك الآن ).ولكن بالنظر �إىل الوراء
 ،رمبا ال يكون من امل�ستغرب �أن �شخ�ص ًا كان �شغفه
ط ��وال حياته القلق ب�ش�أن مو�ض ��وع عدم امل�ساواة
�أن ينج ��ذب �إىل م�ؤلف ��ات ديكن ��ز الت ��ي تتحدث عن
�إجنلرتا يف القرن التا�سع ع�شر.

كيف تغريت �أذواقك يف القراءة مع مرور الوقت؟

عندم ��ا كن ��ت �أ�صغ ��ر �سن� � ًا  ،ق ��ر�أت الكال�سيكيات ،
كان عن ��دي افتت ��ان  ،لفرتة م ��ن الوق ��ت  ،بالك ّتاب
الرو� ��س  ،والكث�ي�ر م ��ن الكت ��ب ح ��ول االقت�صاد.
ع ّرفتن ��ي زوجت ��ي  ،ابن ��ة وحفي ��دة �أح ��د نا�ش ��ري
الكت ��ب  ،عل ��ى رواي ��ات من جمي ��ع �أنح ��اء العامل.
ف�أن ��ا �أجل� ��أ اليه ��ا ع ��ادة عندم ��ا �أحت ��اج �إىل كت ��اب
 .،نتيج ��ة لذل ��ك � ،أ�صبح ��ت �أك�ث�ر انتقائي ��ة� .أح ��د
الأن ��واع الت ��ي �أعطتها يل ه ��ي الكتب الت ��ي كتبها
ال�صحفي ��ون  ،عن حياة النا�س يف ال�صني� .آخرها
كان ل�صحايف قاد �سيارة �أجرة يف �أنحاء �شنغهاي
لإج ��راء حمادثات مع النا�س ح ��ول حياتهم� .أطلق
علي ��ه ا�سم "تاك�سي �شنغهاي املجاين :رحالت مع
املحتال�ي�ن واملتمردين يف ال�ص�ي�ن اجلديدة" بقلم
فرانك النغفيت.

ي���وف���ال ن����وح ه������راري ي��ت��ح��دث ع���ن ن��ظ��ري��ات امل�����ؤام����رة:

الرابح الأكرب فـي احلرب التي خا�ضتها �أمريكا �ضد العراق هو �إيران التي �أ�صبحت القوة املهيمنة فـي املنطقة
ّ
ه����زت ح��ي��ات��ن��ا م������راراً وت����ك����راراً احل�����روب وال����ث����ورات والأزم�������ات والأوب���ئ���ة
 ل��ق��د
ترجمة � :أحمد الزبيدي
هناك العديد من
الم�ؤامرات الحقيقية في
العالم .الأفراد وال�شركات
والمنظمات والكنائ�س
والف�صائل والحكومات
تخطط وتتابع با�ستمرار
عملية تنفيذ م�ؤامرات
مختلفة

ي�ش�ي�ر امل� ��ؤرخ يوفال نوح ه ��راري ،يف
مقالت ��ه ه ��ذه ع ��ن �أن نظري ��ات امل�ؤامرة
تظهر بجميع ال�ص ��ور والأحجام  ،ولكن
رمب ��ا تك ��ون ال�ص ��ورة الأك�ث�ر �شيوع� � ًا
لها ه ��ي نظري ��ة الع�صاب ��ة العاملية .وقد
�أج ��رى م�ؤخ ��ر ًا ا�ستطالع� � ًا �ش ��ارك في ��ه
�ست ��ة وع�شرين �ألف �شخ� ��ص من خم�س
وع�شري ��ن بل ��د ًا وكان ال�س� ��ؤال املوجّ ��ه
له ��م عم ��ا �إذا كان ��وا يعتق ��دون �أن هن ��اك
"جمموع ��ة واح ��دة م ��ن الأ�شخا� ��ص
يتحكمون �سر ًا يف الأحداث التي جتري
يف العامل ويحكمونه �سوية ".
�أج ��اب  37٪م ��ن الأمريكي�ي�ن �أن ه ��ذا
"بالت�أكي ��د �أو عل ��ى الأرج ��ح �صحيح".
وكذلك فعل  45يف املائ ��ة من الإيطاليني
 ،و  55يف املائة من الإ�سبان  ،و 78
يف املائة من النيجرييني.
نظري ��ات امل�ؤامرة بالطبع
مل يخرتعه ��ا بالطب ��ع
ان�ص ��ار حرك ��ة كي ��و
�أن ��ون (QAnon
(وه ��م جمموع ��ة م ��ن
امل�ؤمن�ي�ن بنظري ��ة
م�ؤام ��رة م ��ن ابت ��داع
اليم�ي�ن الأمريكي
املتط ّرف تتناول
بالتف�صي ��ل ّ
خطة
�سري ��ة مزعوم ��ة ملا
يُ�س ّم ��ى «الدول ��ة العميقة
يف الواليات املتحدة» �ض ّد
الرئي� ��س الأمريك ��ي دونالد
ترامب و�أن�صاره – .املرتجم
) لق ��د كانت موجودة منذ �آالف
ال�سن�ي�ن .حت ��ى �أن بع�ضها كان له
ت�أث�ي�ر كبري عل ��ى التاريخ .خذ
النازية عل ��ى �سبيل املثال.
نح ��ن ع ��ادة ال نعت�ب�ر
النازي ��ة ج ��زء ًا م ��ن
نظري ��ة م�ؤام ��رة.
نظ ��ر ًا لأنه ��ا

متكن ��ت م ��ن اال�ستي�ل�اء على بل ��د ب�أكمله
و�شن احلرب العاملية الثانية  ،لذلك ف�إننا
ع ��ادة ما نعترب النازي ��ة "�أيديولوجية" ،
و�إن كانت �شريرة.
لك ��ن النازي ��ة كانت يف جوهره ��ا نظرية
ع�صاب ��ة عاملي ��ة ت�ستن ��د �إىل ه ��ذه الكذبة
املعادية لل�سامي ��ة" :ان هناك ع�صابة من
رجال املال اليهود تهيمن �سر ًا على العامل
وتخط ��ط لتدم�ي�ر الع ��رق الآري .وه ��ي
الت ��ي خططت لقي ��ام الث ��ورة البل�شفية ،
وهي التي تدير حكومات الدميقراطيات
الغربية  ،وت�سيطر عل ��ى و�سائل الإعالم
والبنوك .وهتلر وحده هو من متكن من
ر�ؤية كل حيلهم ال�شريرة  -وهو الوحيد
القادر على �إيقافهم و�إنقاذ الب�شرية ".
�إن فه ��م البني ��ة امل�شرتك ��ة لنظري ��ات
امل�ؤامرة العاملية هذه ميكن �أن يف�سر ك ًال
من جاذبيتها  -وزيفها املت�أ�صل.
بنية النظريات

جت ��ادل نظري ��ات الع�صابة العاملي ��ة ب�أنه
هن ��اك خل ��ف الأح ��داث الت ��ي ال تع ��د وال
حت�صى و التي حتدث يف العامل ترتب�ص
جمموع ��ة �شري ��رة واح ��دة .ق ��د تتغ�ي�ر
هوية هذه املجموع ��ة :يعتقد البع�ض �أن
العامل حمكوم �سر ًا بوا�سطة املا�سونيني
�أو ال�سح ��رة �أو عب ��دة ال�شيط ��ان .يعتقد
البع�ض الآخ ��ر �أنهم كائن ��ات ف�ضائية �أو
زواحف �أو جمموعات متنوعة �أخرى.
لكن الهيكل الأ�سا�س يظل كما هو :تتحكم
املجموعة تقريب ًا يف كل ما يحدث  ،بينما
تخفي هذه ال�سيطرة يف نف�س الوقت.
ُت�سع ��د نظريات الع�صاب ��ة العاملية ب�شكل
خا� ��ص يف توحي ��د الأ�ض ��داد .وهكذا ما
كانت ت�شري �إليه نظرية امل�ؤامرة النازية
 :م ��ن �إنه على ال�سط ��ح  ،تبدو ال�شيوعية
والر�أ�سمالي ��ة �أع ��داء ال ميك ��ن التوفي ��ق
بينهم ��ا � ،ألي�س كذلك؟ هذا خط�أ! فهذا هو
بال�ضبط ما تريد الع�صابة اليهودية منك
�أن تفك ��ر فيه! وقد تعتق ��د �أن عائلة بو�ش

وعائل ��ة كلينتون متناف�ست ��ان  ،لكن ذلك
ال يح ��دث �س ��وى يف الظاه ��ر  -فخل ��ف
الأب ��واب املغلق ��ة  ،يذهب ��ون جمي ًع ��ا �إىل
نف�س الأماكن واحلفالت .
بن ��ا ًء على ه ��ذه املقدمات  ،تن�ش� ��أ نظرية
�أن هن ��اك من يتحكم بالع ��امل.و الأحداث
الت ��ي تنقله ��ا ن�شرات الأخب ��ار عبارة عن
�ستارة من الدخان م�صممة برباعة تهدف
�إىل خداعن ��ا  ،والقادة امل�شهورون الذين
ي�شتت ��ون انتباهن ��ا ه ��م جم ��رد دم ��ى يف
�أيدي حكام حقيقيني.
جاذبيتها

ت�ستطيع نظريات الع�صابة العاملية جذب
�أتب ��اع له ��ا بعدد كب�ي�ر جزئي� � ًا لأنها تقدم
تف�س�ي�ر ًا واحد ًا مبا�شر ًا لع ��دد ال يح�صى
من العملي ��ات املعقدة .لقد ه ��زت حياتنا
م ��رار ًا وتك ��رار ًا احل ��روب والث ��ورات
والأزمات والأوبئة .ولكن �إذا كنت �أ�ؤمن
بن ��وع من نظرية امل�ؤام ��رة العاملية  ،ف�أنا
�أ�ستمتع بال�شع ��ور املريح ب�أنني �أفهم كل
�شيء.
احل ��رب يف �سوري ��ا؟ ل�س ��ت بحاج ��ة �إىل
درا�س ��ة تاري ��خ ال�ش ��رق الأو�س ��ط لفه ��م
م ��ا يح ��دث هناك� .إن ��ه جزء م ��ن م�ؤامرة
كب�ي�رة .تط ��ور تقني ��ة اجلي ��ل اخلام�س
للهوات ��ف النقالة ؟ ل�س ��ت بحاجة لإجراء
�أي بح ��ث يف فيزي ��اء موج ��ات الراديو.
�إنه ��ا امل�ؤام ��رة .جائح ��ة كورون ��ا؟ ال
عالق ��ة لها بالنظ ��م البيئي ��ة واخلفافي�ش
والفريو�سات .من الوا�ضح �أنها جزء من
امل�ؤامرة.
تك�شف نظرية الع�صابة العاملية كل �ألغاز
الع ��امل وتوف ��ر يل فر�ص ��ة الدخ ��ول اىل
دائ ��رة ح�صري ��ة  -جمموع ��ة الأ�شخا�ص
الذي ��ن يفهم ��ون� .إنه ��ا جتعلن ��ي �أك�ث�ر
ذكا ًء وحكم ��ة من ال�شخ� ��ص العادي  ،بل
�إنه ��ا جتعلن ��ي �أعلى م ��ن النخب ��ة املثقفة
والطبق ��ة احلاكم ��ة� :أ�سات ��ذة اجلامعات
وال�صحفي�ي�ن وال�سيا�سيني.فان ��ا �أرى ما

يفوت عليهم � -أو ما يحاولون �إخفاءه.
اخللل الكامن فيها

تع ��اين نظري ��ات الع�صاب ��ة العاملي ��ة من
نف� ��س اخلل ��ل الأ�سا�س ��ي :فه ��ي تفرت�ض
�أن التاري ��خ ب�سي ��ط للغاي ��ة .الفر�ضي ��ة
الرئي�سة لنظري ��ات الع�صابة العاملية هي
�أن ��ه من ال�سه ��ل ن�سبي ًا التالع ��ب بالعامل.
ميكن ملجموع ��ة �صغرية م ��ن النا�س فهم
كل �ش ��يء والتنب�ؤ ب ��ه والتحكم فيه  ،من
احلروب �إىل الثورات التكنولوجية �إىل
الأوبئة.
الالف ��ت ب�ش ��كل خا� ��ص ه ��و ق ��درة ه ��ذه
املجموع ��ة عل ��ى التنب ��وء مب ��ا �سيحدث
يف امل�ستقب ��ل  .عندم ��ا يطلقون فريو�س ًا
يف مكان م ��ا  ،ميكنهم التنب� ��ؤ لي�س فقط
بكيفية انت�شاره عرب العامل  ،ولكن �أي�ض ًا
كي ��ف �سي�ؤث ��ر عل ��ى االقت�ص ��اد العامل ��ي
بعد ع ��ام .عندما يطلقون العن ��ان لثورة
�سيا�سي ��ة  ،ميكنهم التحك ��م يف م�سارها.
عندم ��ا يب ��د�أون احلرب  ،يعرف ��ون كيف
�ستنتهي.
لكن بالطبع  ،الع ��امل �أكرث تعقيد ًا .لن�أخذ
الغ ��زو الأمريك ��ي للع ��راق عل ��ى �سبي ��ل
املث ��ال .يف ع ��ام  ، 2003غ ��زت الق ��وة
العظم ��ى الوحيدة يف الع ��امل دولة �شرق
�أو�سطي ��ة متو�سطة احلج ��م  ،مدعية �أنها
تريد الق�ضاء على �أ�سلحة الدمار ال�شامل
يف تلك الب�ل�اد .وقد �شك البع�ض يف �أنها
مل تكن تفكر �أي�ض ًا بك�سب فر�صة للهيمنة
عل ��ى املنطق ��ة وال�سيط ��رة عل ��ى حق ��ول
النف ��ط العراقي ��ة احليوي ��ة .يف �سعيه ��ا
لتحقي ��ق �أهدافه ��ا  ،ن�ش ��رت الوالي ��ات
املتحدة �أف�ضل جي� ��ش يف العامل و�أنفقت
تريليونات الدوالرات.
ولك ��ن بعد ب�ض ��ع �سن ��وات  ،م ��اذا كانت
نتائ ��ج هذا اجلهد الهائل؟ لقد ت�سببت يف
كارث ��ة بكل معن ��ى الكلم ��ة .مل تكن هناك
�أ�سلح ��ة دمار �شامل  ،وغرق ��ت البالد يف
حالة من الفو�ضى .كان الرابح الأكرب يف

احلرب هو �إي ��ران  ،التي �أ�صبحت القوة
املهيمنة يف املنطقة.
�إذن  ،ه ��ل يج ��ب �أن ن�ستنت ��ج �أن ج ��ورج
دبليو بو�ش ودونال ��د رام�سفيلد كانا يف
الواقع عم�ل�اء متخفني لإي ��ران  ،ينفذان
م�ؤام ��رة �إيرانية �شيطاني ��ة ذكية؟ ال على
االطالق .وب ��د ًال من ذلك  ،ف�إن اال�ستنتاج
ه ��و �أن ��ه م ��ن ال�صع ��ب للغاي ��ة التنب� ��ؤ
بت�صرفات الب�شر والتحكم فيها.
ل�س ��ت بحاج ��ة �إىل غ ��زو دول ��ة �ش ��رق
�أو�سطية لتعلم ه ��ذا الدر�س� .سواء كنت
ق ��د عمل ��ت يف جمل� ��س �إدارة مدر�س ��ة �أو
جمل�س حمل ��ي � ،أو حاول ��ت فقط تنظيم
حفل ��ة عي ��د مي�ل�اد مفاجئة لأم ��ك  ،فرمبا
تع ��رف م ��دى �صعوب ��ة ال�سيط ��رة عل ��ى
الب�ش ��ر� .أن ��ت ت�ضع خط ��ة  ،ولك ��ن ت�أتي
النتائ ��ج عك�سي ��ة .حت ��اول االحتف ��اظ
ب�سري ��ة �ش ��يء م ��ا  ،ويف الي ��وم الت ��ايل
يتح ��دث اجلمي ��ع عن ��ه� .أن ��ت تت�آم ��ر مع
�صدي ��ق موث ��وق ب ��ه  ،ويف اللحظ ��ة
احلا�سمة يطعنك يف الظهر.
تطل ��ب من ��ا نظري ��ات الع�صاب ��ة العاملية
�أن ن�ص ��دق �أن ��ه يف حني �أن ��ه من ال�صعب
للغاي ��ة التنب� ��ؤ ب�أفع ��ال � 1000أو حت ��ى
� 100شخ�ص والتحكم فيها  ،فمن ال�سهل
ب�شكل مده�ش �أن نتقن التحكم مبا يقرب
من ثمانية مليارات �شخ�ص.
احلقيقة

هن ��اك بالطب ��ع العدي ��د م ��ن امل�ؤام ��رات
احلقيقية يف الع ��امل .الأفراد وال�شركات
واملنظم ��ات والكنائ� ��س والف�صائ ��ل
واحلكوم ��ات تخطط وتتاب ��ع با�ستمرار
عملية تنفي ��ذ م�ؤامرات خمتلفة .لكن هذا
هو بال�ضبط ما يجعل من ال�صعب التنب�ؤ
بالعامل ب�أكمله والتحكم فيه.
يف ثالثيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي  ،كان
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي يت�آمر ح ًق ��ا لإ�شعال
الث ��ورات ال�شيوعي ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء
الع ��امل .كان ��ت البن ��وك الر�أ�سمالي ��ة

ت�ستخدم جمي ��ع �أن ��واع ال�سرتاتيجيات
املراوغ ��ة .كان ��ت �إدارة روزفل ��ت تخطط
لإع ��ادة هند�س ��ة املجتم ��ع الأمريك ��ي يف
ال�صفق ��ة اجلدي ��دة .ووا�صل ��ت احلرك ��ة
ال�صهيوني ��ة خطته ��ا لإقام ��ة وط ��ن يف
فل�سط�ي�ن .لك ��ن ه ��ذه اخلط ��ط والعدي ��د
من اخلط ��ط الأخرى غالب ًا م ��ا ت�صادمت
 ،ومل تك ��ن هن ��اك جمموع ��ة واح ��دة من
الأ�شخا�ص تدير امل�شهد ب�أكمله.
الي ��وم �أي�ض ًا  ،رمب ��ا تكون هدف� � ًا للعديد
م ��ن امل�ؤام ��رات .قد يخطط زم�ل�ا�ؤك يف
العم ��ل لقل ��ب رئي�س ��ك �ض ��دك .ق ��د تقوم
�شرك ��ة �أدوي ��ة كب�ي�رة بر�ش ��وة طبيب ��ك
لإعطائك مواد خمدرة �ضارة .قد ت�ضغط
�شركة كبرية �أخرى على ال�سيا�سيني ملنع
اللوائ ��ح البيئي ��ة وال�سماح له ��ا بتلويث
اله ��واء ال ��ذي تتنف�سه .قد يك ��ون بع�ض
عمالقة التكنولوجيا م�شغولني باخرتاق
بياناتك اخلا�صة .قد يقوم حزب �سيا�سي
بتق�سيم الدوائ ��ر االنتخابية يف واليتك.
رمب ��ا حت ��اول حكوم ��ة �أجنبي ��ة �إث ��ارة
التط ��رف يف بل ��دك .ق ��د تكون ه ��ذه كلها
م�ؤام ��رات حقيقي ��ة  ،لكنها لي�س ��ت جزءًا
من م�ؤامرة عاملية واحدة.
يف بع� ��ض الأحي ��ان  ،تتمك ��ن �شرك ��ة �أو
ح ��زب �سيا�سي �أو نظ ��ام ديكتاتوري من
جتمي ��ع جزء كبري م ��ن كل قوة العامل يف
يديه ��ا .ولكن عندما يح ��دث �شيء كهذا ،
يكاد يك ��ون م ��ن امل�ستحيل ابقائ ��ه �سر ًا.
فحني تكون القوة عظم ��ى يكون انت�شار
الأخبار عنها والدعاية لها وا�سع ًا.
�إن �إدراك �أن ��ه ال ميك ��ن لع�صاب ��ة واحدة
�أن تتحك ��م �س ��ر ًا يف الع ��امل ب�أ�سره لي�س
دقيق� � ًا فح�سب  -ب ��ل �إنه �أي�ض� � ًا ميد املرء
بالق ��درة على فه ��م مايحدث .ه ��ذا يعني
�أنه ميكنك حتديد الف�صائل املتناف�سة يف
عاملن ��ا  ،والتحالف م ��ع بع�ض اجلماعات
�ضد �أخرى .هذا ما تدور حوله ال�سيا�سة
احلقيقية.
عن النيويورك تاميز
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اقــــرأ
�سوء حظ

�ص ��در ع ��ن دار املدى كت ��اب "�سوء ح ��ظ ..ذكري ��ات �صحفي
يف زم ��ن االنقالب ��ات" للكات ��ب والناق ��د �سهيل �سام ��ي نادر،
والكت ��اب ال ��ذي حم ��ل تبويبًا يف غالف ��ه (مذك ��رات) يتناول
ال�س�ي�رة املهني ��ة للم�ؤل ��ف ،و� ً
أي�ض ��ا �س�ي�رة العم ��ل ال�صحفي
وحتوالت ��ه يف الع ��راق عل ��ى وق ��ع االنقالب ��ات الع�سكري ��ة
والأح ��داث الدراماتيكي ��ة التي �شاء (�س ��وء احلظ) �أن تكون
مرتبط ��ة ب�سرية الكات ��ب ابتدا ًء من منت�ص ��ف اخلم�سينيات
وانته ��اء بكوبنهاغن يف الدمنارك حيث يقيم الآن .فالكاتب
لدي ��ه الكثري من التج ��ارب التي طبعت عم ��ره الذي جتاوز
اخلام�سة وال�سبع�ي�ن ،ففي هذه ال�سرية مار�س الكاتب دور
املحل ��ل النف�سي ،حي ��ث ر�صد كل ما م� � ّر بحياته وكتب عنه
مب�صداقية.

ان��ت�����ص��ار امل��ي��ايل� :أح��ل��م ب��ب��ن��اء م��دار���س ع��راق��ي��ة تعلم احل���ب وال�����س�لام
 ما�س القي�سي
جائ ��زة �سويدي ��ة ابكته ��ا فرح ��ا
وذك ��رى ت�شري ��ن ابكته ��ا املا ،وهي
تغو� ��ص يف عم ��ق �أفكاره ��ا برفقة
�سطور تنتظر دورها لتمتلئ بعبق
كلمات لو ق ��در لها لكانت زهورا او
لوحات تر�سم بيدها...
النا�شطة الن�سوي ��ة انت�صار امليايل
ا�ست�ضفناه ��ا يف (امل ��دى) لتحدثنا
عن نف�سها يف بع�ض املحطات.
 �آخر مرة بكيت فيها؟ح

ول العا

لم

بكي ��ت مرتني بنف� ��س ال�شهر ،بكيت
فرحً ��ا يف احلف ��ل االلك�ت�روين
ال�ست�ل�ام جائ ��زة ال�سوي ��د حلق ��وق
الإن�س ��ان والدميقراطي ��ة ( ب�ي�ر
�أنغ�ي�ر) ،وبكيت حز ًنا و�أنا ا�ستذكر
تظاه ��رات ت�شري ��ن و�شهداءه ��ا
واملغيب�ي�ن وع ��دم قدرت ��ي عل ��ى
امل�شاركة ب�إحي ��اء االول من ت�شرين
الأول�/أكتوب ��ر ب�سب ��ب �إ�صابت ��ي
بكورونا والتهديدات امل�ستمرة.
 �آخر مرة اعتذرت؟�أعت ��ذرت لنف�س ��ي ،لأنن ��ي �أتعبه ��ا
كثريا بالتفكري.
 ما الذي يجعلك �أف�ضل؟القي ��ام ب�أ�شياء �أحبه ��ا ،مثل عملي
التطوع ��ي يف الدف ��اع ع ��ن حقوق

ريتا �أورا تعتذر
بعد انتهاك
القواعد وهذا
ما قالته
ب �ع��د ان �ت �ه��اك ال �ق��واع��د اخل��ا��ص��ة
ب � ��إج� ��راءات ف��اي��رو���س ك��ورون��ا،
اع �ت��ذرت النجمة العاملية "ريتا
�أورا" يف بيان.
ويف التفا�صيل ن�شرت "�أورا"
ب�ي��ان اع �ت��ذار ،بعد �أن �سافرت
�إىل القاهرة لتقدمي عر�ض غنائي
يف فندق "دبليو" ال��ذي مل تعزل
نف�سها بعده ك�إجراء للحد من �إنت�شار
فايرو�س كورونا� ،إذ �أقامت حفلة عيد
ميالدها و�سط عدد من الأف��راد ،ما ت�سبب
بلومها واتهامها بعدم امل�س�ؤولية ،وقالت:
"لقد �سافرت م�ؤخ ًرا �إىل م�صر لأداء حفل خا�ص
م��ع �شركة خ��ا��ص��ة ،حيث اتبعت ال�بروت��وك�لات
اخلا�صة بال�سفر وخ�ضعت لفح�ص الكورونا،
و�سمح يل ب��دخ��ول م�صر بعد ظهور نتيجة
الفح�ص والتي كانت �سلبية ...وعند عودتي
�إىل بريطانيا ،توجب علي اتباع ن�صيحة
احلكومة وعزل نف�سي للفرتة املطلوبة،
لكنني مل �أتبع ن�صيحة احلكومة و�أعتذر
مرة �أخرى من دون حتفظ".

النا� ��س وم�ساعدته ��م وم ��ا يخ ��دم
بل ��دي ،ج ��دا �أ�شع ��ر بالراح ��ة بهذا
ال�شغل.

 ما الذي يغ�ضبك؟اال�ستغ�ل�ال ،واخلديع ��ة ،والنظرة
الدونية للمر�أة.

 لفت ُة حُ ّب تقومني بها وملن؟لأهل ��ي وبل ��دي ولرج ��ل م ��ن ه ��ذا
العامل.
 ما اخلط�أ الذي تغفرينه ب�سهولة؟خ�صو�ص ��ا االخط ��اء
�أغف ��ر دو ًم ��ا
ً
الب�سيطة وغ�ي�ر املق�صودة ،وميكن
�أن اغف ��ر �أك�ث�ر م ��ن م ��رة ،لك ��ن ل ��ن
�أ�سام ��ح م ��ن يتعم ��د تك ��رار اخلط�أ
معي �أو مع غريي.
 م ��ا ال ��ذي تريدي ��ن تغي�ي�ره يفنف�سك؟
�أ�شياء كثرية حويل حتتاج للتغيري،
ممكن طريقة حياتي ،وحتى نوعية
اال�صدقاء الذين اعرفهم.
 �إذا كان هنال ��ك عم ��ل �آخر تقومنيبه ،ماذا �سيكون؟

الر�س ��م �أو الكتاب ��ة �أو حمل �صغري
لبيع االزهار والهدايا.
 م ��ا ال ��ذي يوج ��د عل ��ى من�ضدتكاخلا�صة؟
اق�ل�ام ملون ��ة ودف�ت�ر والبتوب ��ي
و�أوراق تخ�ص العمل وكتب تنتظر
القراءة و�سطور مل تكتمل بعد.
 م ��ا املو�سيق ��ى الت ��ي جتعل ��كتهت ّزين؟
املو�سيق ��ى الت ��ي تقتح ��م القل ��ب
وت�سك ��ن ال ��روح و�أ�شع ��ر انه ��ا
أغان
تغ�ي�ر امل ��زاج متا ًم ��ا ..هن ��اك � ٍ
غربي ��ة و�شرقي ��ة رائع ��ة و�أحبه ��ا
ج� �دَا مث ��ل اغني ��ة ام كلث ��وم "بعيد
عن ��ك" ،وب�صراح ��ة ان ��ا �ضعيف ��ة
�أم ��ام اجلوب ��ي والدبك ��ة الكردية ال

ا�ستطيع �سماعها بال رق�ص.
 ما هو �شعارك؟احلب ي�صنع �سالم ال حدود له.
 كلمة تكرهينها؟احلرب( ،العنف).
 ما هو هدفك الأهم يف حياتك؟ان �أعي�ش ..حتى �أ�صنع �أ�شياء �أحلم
�أن اكملها.
 من بطلك اليومي؟ا�صراري وا�صدقائي.
 ما هو حلمك �إذا كنت متلكني ع�صا�سحريّة؟
بن ��اء مدار�س حقيقية ب ��كل العراق
تعل ��م ال�صغ ��ار والكب ��ار احل ��ب
وال�س�ل�ام واملواطن ��ة والعدال ��ة
واالن�سانية.

روميو وجولييت " .."2020زواج عرب النافذة ب�سبب كورونا
يف واح��دة من �أكرث ال�صور تعبريا عن العام ،2020
انت�شرت �صورة حفل زفاف فريد من نوعه ،وقف فيه
العري�س �أ�سفل �شباك العرو�س ،التي �أطلت من خالله
لتتم �إجراءات الزواج ،وذلك بعد �أن �أ�صيبت بفايرو�س
كورونا امل�ستجد ،يف م�شهد يبدو وك�أنه م�أخوذ من
ق�صة "روميو وجولييت" ال�شهرية.
وكان باتريك ولورين ديلغادو يخططان منذ

عام  ،2019للزواج يف الع�شرين من ت�شرين الثاين/
ن��وف�م�بر  ،2020يف ح�ف��ل ي�ضم م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 170
�شخ�صا� ،إال �أن فايرو�س كورونا امل�ستجد الذي �ضرب
العامل ،دفعهما �إىل تغيري موقع الزفاف �أكرث من مرة،
وزاد من �صعوبة احل�صول على رخ�صة للزواج.
ولأن ت��اري��خ �صالحية تلك الرخ�صة ك��ان �سينتهي
يف ال �ي��وم ال �ت��ايل م��ن ح�ف��ل زف��اف�ه�م��ا امل��زم��ع� ،شعر

الزوجان بال�صدمة عندما اكت�شفا �أن لورين �أ�صيبت
بـ"كوفيد "19-ق�ب��ل احل�ف��ل ب ��أي��ام ،مم��ا ا�ضطرهما
للجوء لـ"حل بديل" .وليتمكنا من �إمتام الزواج ،قرر
االثنان التخلي عن احلفل الكبري ،ليقف باتريك �أ�سفل
�شباك غرفة لورين يف منزل والدتها بوالية كاليفورنيا
الأمريكية ،حيث عزلت نف�سها ،لتطل هي من ال�شباك
مرتدية ف�ستانا �أبي�ض.

�شاب عراقي يتحول �إىل جنم بعد "فيديو �شكوى" �إىل البيت الأبي�ض
ٌ
�اب ع ��راق ��ي مب�ت��اب�ع��ة
ح �ظ��ي �� �ش � ٌ
وا�سعة على من�صات التوا�صل
االجتماعي ،م�ؤخرا ،بعدما �شارك
يطلب فيه من البيت
مقطع فيديو
ُ
الأبي�ض �أن يحل �أزم��ة ال�ع��راق،
يف ظل تردي اخلدمات وه�شا�شة
البنية التحتية.
وح �ق��ق ��ص��ان��ع امل �ح �ت��وى ،علي
ع� ��ادل ،ه ��ذا االن �ت �� �ش��ار ،بف�ضل
ظهوره وهو يتحدث بطابع عفوي
ول�غ��ة �إجن�ل�ي��زي��ة ب�سيطة ،بينما
ك��ان يخاطب الرئي�س الأم�يرك��ي
املنتخب ،جو بايدن.
وق���ال ال �� �ش��اب ال �ع��راق��ي ،وه��و
مقي ٌم يف مدينة ب��اب��ل" ،بايدن،
�ساعدين من ف�ضلك� ..ساعدين
لأنني غا�ضب" ،ثم �أ�شار �إىل
احلالة التي و�صفها باملزرية
عندما يهطل املطر يف ف�صل

ال�شتاء ،فال يجري ت�صريف املياه.
وط�ل��ب ال�شاب ال�ع��راق��ي م��ن ب��اي��دن،
يف ر��س��ال��ة ط��ري�ف��ة� ،أن ي��دع��وه �إىل
نيويورك �أو لو�س �أجنلو�س �أو ال�س
فيغا�س.
و�أث ��ارت ه��ذه الر�سالة ح�يرة و�سط

املتلقني� ،إذ ثمة من اعتربها ر�سالة
�ساخرة فقط ،بينما قال �آخرون �إنها
نابعة من "حرقة" ،وبالتايل ،فهي
لي�ست جمرد مزاح.
و�أو��� �ض� ��ح ع� �ل ��ي ،يف م �ق��اب �ل��ة م��ع
ب��رن��ام��ج "من�صات" ع�ل��ى "�سكاي

نيوز عربية"� ،أن��ه ك��ان تلقائيا يف
ر�سالته ،حتى �أن��ه ك��ان قد ا�ستيقظ
للتو م��ن ال�ن��وم ،ومل مي�شط �شعره
بعد .و�أ�ضاف �أنه مل يكن يتوقع هذا
االنت�شار عندما �صور الفيديو ،لكنه
ف��وج��ئ ب��و��ص��ول��ه �إىل دول عربية
ك �ث�يرة ،وح �ت��ى ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
حيث جرى تداوله.
و�أورد �أن الأزم� ��ة ال ت�شمل بابل
فح�سب بل العراق برمته ،ففي ف�صل
ال�شتاء ت�غ��رق ال���ش��وارع م��ن ج��راء
ه�ط��ول امل�ط��ر ،وح�ين يحل ال�صيف
ينقطع تيار الكهرباء.
و�أبدى علي الذي يدر�س حاليا� ،أمله
يف �أن ي�صبح طبيبا ،لكنه �سي�ستمر
�أي���ض��ا يف �صناعة امل�ح�ت��وى ،قائال
�إن بث الدعابة واملرح �أم ٌر مطلوب،
ال��س�ي�م��ا يف ال��ع��راق ح�ي��ث ي��واج��ه
النا�س مع�ضالت كثرية يف احلياة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بلدان الرفاهية
نقر�أ يف الأخبار :الإمارات
ت�ست�ضيف �أك�سبو ..2020
م�صر حتتفي مب�ؤية ال�سينمائي
الإيطايل ال�شهري فيلليني،
�سنغافورة التي كانت ت�سمى
جزيرة البعو�ض على قائمة الدول
الأكرث ثراءً ،وال ت�س�أل عزيزي
القارئ ما هي القائمة التي تفوق
بها العراق ،فنحن من�شغلون
ب�صوالت الكتلة االكرب ،ومبعركة
ك�سر العظم بني احللبو�سي
واخلنجر ،وبالب�شرى التاريخية
ب�إعادة التحالف الوطني ليحكمنا
�سبعة ع�شر عامًا جديدة ،نقر�أ
يف الأخبار �أن دبي �أقامت �أكرب
م�شاريع تخزين الطاقة ال�شم�سية
يف العامل ،وبنف�س �شريط
الأخبار نقر�أ اي�ضا �أن العراقيني
�ضمن �أكرث � 10شعوب توت ًرا
وحز ًنا ،وال ت�س�أل ملاذا يحزنون،
فمن يقر�أ خربًا يقول �إن الأموال
التي ُ�صرفت على الكهرباء خالل
ال�سبع ع�شرة �سنة املا�ضية بلغت
 81مليار دوالر ،حتمًا �سيموت
من الغي�ض والقهر.
قبل ما يقارب الن�صف قرن قرر
ال�شيخ زايد �أن يقدم ت�صوره
لدولة �شعارها "بناء جمتمع
رفاهية وعادل ولي�س جمتمع
مناكفات وم�شاحنات" ،دولة
تفتح �أبواب التنمية على
جميع م�صاريعها وت�سودها
لغة الت�سامح وامل�ساواة بني
اجلميع .مثلما قرر" يل كوان
" يف �سنغافورة �أن يجعل بالده
يف املراتب الأوىل على م�ؤ�شر
الرفاهية واال�ستقرار ،ويوم ودع
ال�شيخ زايد العامل قبل ثالثة ع�شر
عامًا ،كانت ال�صحراء قد ازهرت
بكل �أنواع العمل واملثابرة
والتطلع �إىل امل�ستقبل .
�سيقول البع�ض ،يارجل
مالك تق ّلب بدفاتر �سنغافورة
والإمارات وتتغنى مبهرجانات
م�صر ،وال تريد �أن تالحق املثري
وتلقي ال�ضوء على احلا�ضر
يف دولة م�ؤمنة مثل العراق ؟،
يا�سادة ،احلا�ضر يف العراق
يخربنا �أ�صحابه � ّأن املواطن
املغلوب على �أمره ،الذي ال ناقة له
وال جمل يف معارك ال�سيا�سيني،
مطلوب منه �أن يتحمل �أكاذيب
ال�سا�سة وخطبهم املزيفة.
ك ّل العامل ينظر اليوم �إىل العراق
وي�ضرب ك ًفا ّ
بكف ،وي�شعر
بالأ�سى على بل ٍد كان يراد له �أن
يلتحق بقطار الع�صر ،فارت ّد بهمّة
خطب عامر الكفي�شي وتق ّلبات
" ابو مازن " �إىل الوراء� ،إىل
جمرد دولة ت�ضحك على املواطنني
مبان�شيتات حمراء عن توزيع
"قطع �سكنية" يف املريخ!
عندما قرات قبل �سنوات ان
حكومة االمارات ت�ضم وزيرا
لل�سعادة واخر للت�سامح  ،ايقنت
ان هناك بلدان تنه�ض لتناف�س يف
ا�شاعة الت�سامح يف الوقت الذي
ت�سعى فيه ال�ستك�شاف الف�ضاء ،
وتن�شر ال�سعادة يف وقت تتحول
فيه بع�ض الدول �إىل خميمات
لالجئني وامل�شردين ،وهناك
بلدان تو�سع االفق باملحبة
والعمل وال�سعادة والت�سامح
 ،وتن�شر القانون ويعي�ش فيها
املاليني باطمئنان وترفع �شعار :
القانون هو �أول درجات ال�سعادة
 ،وان احلكومة تقدم كل يوم
منجزاجديد ًا ،.وهناك بلدان ي�صر
�سا�ستها ان يحجزوا لها مكانا
متقدما يف قائمة الدول االكرث
حزنا .

