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جريدة �سيا�سية يومية

�سجالت ال�شمري �أكدت منع �إطالق النار واالكتفاء با�ستعرا�ض للقوة فقط!

(( )) تفتح ملف قتل متظاهري ت�شرين :قادة ع�سكريون
تفاج�ؤوا بدخول الم�سلحين و�إطالق النار على المحتجين
 بغداد /متيم احل�سن
ك�ش ��فت (املدى) جزءا من حتقيقات
الربملان ح ��ول اعم ��ال العنف التي
رافق ��ت احتجاج ��ات ت�ش ��رين يف ،2019
وتظه ��ر التحقيق ��ات تدخ ��ل �سيا�س ��يني
وجماع ��ات م�س ��لحة ،باال�ض ��افة اىل اخط ��اء
�ضباط و�سوء تدريب للعنا�صر االمنية.
تزام ��ن ذل ��ك م ��ع انب ��اء ع ��ن ب ��راءة "ج ��زار

النا�ص ��رية" – كم ��ا ي�س ��ميه �س ��كان ذي قار-
جميل ال�ش ��مري ،الذي يعتقد انه م�س�ؤول عن
مقتل وا�ص ��ابة الع�ش ��رات م ��ن متظاهري ذي
قار يف .2019
ومنذ حكومة عادل عب ��د املهدي التي اطاحت
بها تظاهرات ت�ش ��رين نهاية � ،2019ش ��كلت
اك�ث�ر م ��ن  11جلن ��ة للتحقيق بح ��وادث قتل
جماع ��ي للمتظاهرين ،واك�ث�ر من  20اخرى
لعملي ��ات اغتي ��االت فردي ��ة ،م�ش�ت�ركة ب�ي�ن

الربملان واحلكومة.
ويقول ع�ض ��و يف جلنة التحقيق يف الربملان
لـ(املدى) ان االخري "�ش ��كل  5جلان للتحقيق
باحداث :النجف ،دياىل ،الب�ص ��رة ،وجلنتني
للنا�ص ��رية" ،مو�ض ��حا ان تل ��ك اللج ��ان
ا�ست�ض ��افت اك�ث�ر من  60م�س� ��ؤوال امنيا يف
تلك املحافظات.
و�س�ألت تلك اللجان يف كل حمافظة :املحافظ،
قائ ��د العملي ��ات ونواب ��ه ،قائ ��د ال�ش ��رطة

ومعاونيه ،مدير اال�ستخبارات ونوابه ،مدير
االمن الوطني ،وم�س�ؤويل املخابرات.
وي�ضيف ع�ضو اللجنة وهو نائب يف الربملان
طلب عدم ن�ش ��ر ا�س ��مه ان "كل التحقيقات قد
انتهت منذ نهاية العام املا�ض ��ي" ،م�شريا اىل
ان الربمل ��ان لي� ��س له "ح ��ق ا�ص ��دار القرارت
وامنا احلكومة او الق�ضاء".
 التفا�صيل �ص3

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الرئا�سات الثالث ت�ؤكد �ضرورة الإ�سراع
بالربط الكهربائي مع اخلليج
 بغداد /املدى
اكدت الرئا�سات الثالث ووزير اخلارجية،
ام� ��س االثن�ي�ن� ،ض ��رورة الإ�س ��راع مبلف
الرب ��ط الكهربائ ��ي وتعزي ��ز التب ��ادل التج ��اري مع
اخللي ��ج ،جاء ذلك خالل لقائهم امني جمل�س التعاون
اخلليجي نايف احلجرف والوفد املرافق له.
و�أك ��د رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،م�ص ��طفى الكاظمي،
خالل لقائه احلجرف� ،س ��عي العراق لتمتني عالقاته
مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وحتقيق التكامل
م ��ع دول املجل� ��س مبختل ��ف املج ��االت ال�سيا�س ��ية
والثقافية واالقت�صادية والتجارية.
ولف ��ت الكاظمي خ�ل�ال بي ��ان ملكتبه ،اىل "�ض ��رورة
�أن يك ��ون احل ��وار �أ�سا�س� � ًا يف حل امل�ش ��اكل العالقة

ب�ي�ن دول املنطق ��ة" ،م�ؤك ��د ًا "�إميان الع ��راق ب�أهمية
احلوار ،ال�س ��يما و�أن التطورات احلالية ،الإقليمية
والدولية� ،س ��تكون لها انعكا�س ��ات عل ��ى جميع دول
املنطق ��ة ،الأمر الذي يحتم عليها العمل �س ��وية وفق
مبادئ احلوار لتالفيها".
وبح�سب البيان� ،شدد الكاظمي ،على �أهمية "متابعة
امللف اال�س ��تثماري وتعهدات م�ؤمت ��ر املانحني الذي
عقد يف الكويت ،ملا لها من �أثر يف حتقيق اال�ستقرار
االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي والأمن ��ي يف العراق ،ما
ينعك� ��س على �أمن املنطقة ب�ش ��كل عام" ،الفتا اىل �أن
"ه ��ذا ي�أتي متزامنا م ��ع جهود العراق يف حماربة
الإرهاب ،واحلملة امل�ستمرة ملالحقة فلوله".
 التفا�صيل �ص2

مخ�ص�صات الوزارات وخالف بغداد و�أربيل �أبرز المعرقالت

اجتماع حا�سم لإقرار قانون الموازنة
ونواب :الت�صويت خالل �أيام
 بغداد /املدى
م ��ن امل�ؤم ��ل ان يلتقي خ�ل�ال ال�س ��اعات القليلة
املقبلة ر�ؤ�س ��اء الكتل ال�سيا�س ��ية حل�س ��م املواد
اخلالفي ��ة الت ��ي تعرق ��ل مترير م�ش ��روع قان ��ون املوازنة
االحتادي ��ة لع ��ام  ،2021عل ��ى امل االتف ��اق على حتديد
موعد جل�سة الت�صويت على القانون.
ومن ابرز النقاط اخلالفية التي �ستبحث خالل االجتماع
هي حجم املوازنة وعجزها و�س ��عر الدوالر وخم�ص�صات
ال ��وزارات واملحافظات وكميات النفط امل�ص ��درة ،وكذلك
اخلالف بني احلكومة االحتادية و�إقليم كرد�ستان.
و�س ��بق ان اقرتح ��ت اللجنة املالية النيابية� ،إ�ض ��افة �أكرث
من  18مادة وفقرة على م�ش ��روع قانون املوازنة العامة،
و�إلغ ��اء عدد م ��ن الفق ��رات وامل ��واد املثبتة بهدف �ض ��غط

النفقات وتقليل عجز املوازنة �إىل الن�صف تقريبا.
وتق ��ول �إخال�ص الدليمي ع�ض ��وة اللجن ��ة املالية النيابية
لـ(املدى) �إن "من �أبرز التعديالت التي جرت على م�سودة
م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام  ،2021هو
خف� ��ض حجمه ��ا م ��ن � 164إىل  128تريلي ��ون دين ��ار،
وتقلي ��ل العجز املايل التخميني من � 71إىل  40تريليون
دينار".
وت�ض ��يف الدليم ��ي� ،أن "املالي ��ة النيابي ��ة حذف ��ت
اال�س ��تقطاعات ال ��واردة يف قان ��ون املوازن ��ة وو�ض ��عت
بدال عنها قانون ال�ض ��ريبة التي �ستطبق على كل من لديه
رات ��ب اكرث من (� )750ألف دين ��ار فما فوق" ،معتربة �أن
"اال�س ��تقطاعات اجلديدة �س�ت�راعي العدالة االجتماعية
بني كل املواطنني".
 التفا�صيل �ص2

عزيز خيون� :أعلن براءة الجمهور عن ما
يُرتكب من حماقات على من�صة الم�سرح
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�سوق الرتاثيات يف قلعة اربيل ( ...عد�سة :حممود ر�ؤوف)

مدل اي�ست �آي :الكاظمي مي�سك خلية ال�صقور بعد �إزاحة مديرها
 ترجمة /حامد احمد
تعت�ب�ر خلي ��ة ال�ص ��قور م ��ن اك�ث�ر
اجه ��زة الع ��راق اال�س ��تخبارية قوة
وحرفي ��ة ،فق ��د حقق ��ت املئ ��ات م ��ن العملي ��ات
الناجحة �ض ��د عنا�ص ��ر م�س ��لحة وه ��ي تناف�س

اجه ��زة اال�س ��تخبارات العراقي ��ة االخ ��رى
يف مهامه ��ا وا�س ��لوبها اال�س ��تخباري ،م ��ع
ذل ��ك وب�إج ��راء عاج ��ل غ�ي�ر رئي� ��س ال ��وزراء
م�ص ��طفى الكاظم ��ي م�س� ��ؤول قي ��ادة اخللي ��ة
�أب ��و علي الب�ص ��ري مما اث ��ار انتق ��ادات بع�ض
الكت ��ل ال�سيا�س ��ية .هذه اخللية املدجمة �ض ��من

�أيمن ح�سين مر�شح �ساخن لنيل
جائزة نجم كانون الثاني

 بغداد /املدى
اخت ��ار االحت ��اد الآ�س ��يوي
لك ��رة الق ��دم مهاج ��م فري ��ق
القوة اجلوية �أمين ح�سني �ضمن قائمة
�أه ��م الالعبني الذي ��ن برزوا م ��ع فرقهم
خالل �ش ��هر كانون الثاين املا�ض ��ي يف
امل�س ��ابقات املحلي ��ة يف منطق ��ة غرب ��ي
�آ�س ��يا لكرة الق ��دم اىل جانب الربازيلي
بيرتو�س ماتيو�س مهاجم فريق الن�صر
ال�س ��عودي لك ��رة الق ��دم واالرجنتين ��ي
كري�س ��تيان جوان ��كا ال�س ��ليتي الع ��ب
فري ��ق ال�ش ��باب ال�س ��عودي لك ��رة
الق ��دم والربازيل ��ي ايغ ��ور كورون ��ادو

مهاجم ال�ش ��ارقة الإمارات ��ي لكرة القدم
واجلزائري بغداد بوجناح العب ال�سد
القط ��ري لكرة الق ��دم ومه ��دي حميدان
الع ��ب الرف ��اع البحرين ��ي لك ��رة الق ��دم
وندمي ال�ص ��باغ العب ت�شرين ال�سوري
لك ��رة الق ��دم وعب ��د العزي ��ز املقب ��ايل
مهاج ��م ال�س ��يب العم ��اين لك ��رة الق ��دم
الذين �سيتناف�سون على جائزة الأف�ضل
بالت�ص ��ويت من قبل جماهري كرة القدم
يف القارة ال�صفراء .
وجاء اختيار املهاجم �أمين ح�س�ي�ن من
قبل االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم بعد �أن
فر�ض �أ�س ��مه ك�أبرز الالعبني بت�سجيله
� 7أهداف كان �آخرها هاتريك يف �شباك
فري ��ق النفط يف املب ��اراة االخرية التي
جرت على ملعب ال�ش ��عب الدويل لريفع
ر�ص ��يده اىل ( )13هدف ��ا يف �ص ��دارة
ترتي ��ب الهدافني ،حيث �س ��يتم فتح باب
الت�ص ��ويت �أم ��ام اجلماه�ي�ر الختي ��ار
�أف�ض ��ل العب يف منطقة غربي �آ�سيا عن
ذلك ال�شهر حتى ال�ساعة احلادية ع�شرة
م�ساء يوم االحد املقبل.

ت�ش ��كيالت وكال ��ة اال�س ��تخبارات والتحقيقات
التابع ��ة لوزارة الداخلية ق ��د حظيت بالتدريب
والتجهيز االف�ضل على نطاق املنطقة .
م�س� ��ؤولون �أمنيون و�سيا�س ��يون ذكروا ملوقع
مدل اي�س ��ت �آي ،ان ��ه "ب�س ��يطرة الكاظمي على
خلي ��ة ال�ص ��قور فان ��ه �س ��يكون با�س ��تطاعته

االط�ل�اع عل ��ى اهم منظوم ��ة عمل ا�س ��تخباري
جت�س�سي حكومي جتري يف البلد".
تغي�ي�ر املنا�ص ��ب جاء عق ��ب تفج�ي�ر انتحاري
م�أ�س ��اوي وق ��ع يف  21كانون الثاين املا�ض ��ي
و�س ��ط بغداد يف �ساحة الطريان ادى اىل مقتل
� 32شخ�صا مع جرح � 110آخرين .وبعد اقل

من � 24س ��اعة تبن ��ى تنظيم داع�ش م�س� ��ؤولية
الهجوم .
وا�شارت معلومات ا�ستخبارية اىل ان هجمات
اخ ��رى كان خمط ��ط له ��ا يف بغ ��داد ،وكذلك يف
الب�صرة ومدن اخرى ذات غالبية �شيعية.

 التفا�صيل �ص3

عام على التعليم الإلكتروني..

�آراء �أ�ساتذة الجامعات والطلبة تتباين ب�ش�أن "المن�صات الرقمية"
 بغداد /علي ال�صياد
بعد م ��رور نح ��و عام
عل ��ى اعتم ��اد النظ ��ام
االلكرتوين يف التعليم ،تباينت
�آراء التدري�س ��يني والطلب ��ة بني
�ض ��رورة الع ��ودة اىل �أ�سالي ��ب
التعلي ��م ال�سابق ��ة وب�ي�ن فوائ ��د
"املن�صات الرقمية".
وق ��ال رئي� ��س ق�س ��م العالق ��ات
العام ��ة يف كلية الإع�ل�ام حممد
العام ��ري لـ(امل ��دى)" :اعتمدن ��ا
على التعلي ��م الإلكرتوين �أ�سوة
ب ��دول الع ��امل .اجلمي ��ع اعتم ��د
على التعلي ��م االلكرتوين خالل
جائح ��ة كورون ��ا .باملجم ��ل
ن�ستطي ��ع الق ��ول �إن العملي ��ة
التعليمي ��ة �س ��ارت ب�ش ��كل
�صحيح".
و�أ�ض ��اف" :هن ��اك ط ��رق علمية
ن�س ��تطيع من خالله ��ا حتديد ما
اذا كان الطالب متوا�صال وجيدا
�أم ال ،منها عن طريق املناق�شات

الت ��ي حت�ص ��ل يف برنام ��ج منها
الكال� ��س روم ،وهن ��اك واجبات
يكل ��ف به ��ا الطلب ��ة وبذل ��ك
ت�ستطيع تقييم الأداء لكل واحد
منهم".
باملقاب ��ل ،قال ��ت الأ�س ��تاذة
اجلامعي ��ة رن ��ا عل ��ي ،لـ(املدى)
"هناك �إيجابيات لنظام التعليم
االلك�ت�روين ،ولك ��ن يف نف� ��س

الوق ��ت هن ��اك ظلم ق ��د يتعر�ض
ل ��ه الطلب ��ة املتفوق ��ون .ال ميكن
حتديدهم ب�صورة جيدة".
اىل ذلك ،يقول الطالب اجلامعي
مرت�ض ��ى عب ��د لـ(امل ��دى) �إن
"التعلي ��م الإلك�ت�روين يعتم ��د
على اجلانب النظ ��ري �أكرث مما
هو عملي ،ومن املمكن �أن يخدم
بع�ض الدرا�سات".

وي�ض ��يف الطال ��ب يف كلي ��ة
الإع�ل�ام بجامع ��ة بغ ��داد" :ام ��ا
يف جم ��ال الإع�ل�ام ف� ��أن التعليم
حج ��م اجلان ��ب
االلك�ت�روين ّ
العمل ��ي �إذ قلل م ��ن التدريب يف
املختربات".
يف ذات ال�س ��ياق ،ي ��رى احم ��د
عب ��د الل ��ه طال ��ب اجلامع ��ة
التكنولوجي ��ة ان "ع ��دم اعتماد
النظ ��ام يف وقت مبكر و�س ��ابق
ادى اىل حدوث عوائق".
وب�ش� ��أن االمتحانات �أ�ش ��ار عبد
الل ��ه �إىل �أن" :هن ��اك م ��ن يري ��د
االمتح ��ان االلك�ت�روين طبق ��ا
ملا ينا�س ��به ،و�آخ ��رون يرغبون
باحل�ض ��ور اىل القاع ��ات
الدرا�س ��ية ،وم ��ا ب�ي�ن اجلانبني
يج ��ب النظ ��ر اىل م ��ا تقت�ض ��يه
م�صلحة الطلبة".
لك ��ن العام ��ري اب ��دى تخوف ��ه
م ��ن حدوث م�ش ��كلة ل ��و �أجريت
االمتحانات بالقاعات الدرا�سية
يف الظروف احلالية.

� 500ألف عامل في القطاع
الخا�ص ينتظرون �إقرار قانون
ال�ضمان االجتماعي
 بغداد /ح�سن الإبراهيمي
ي�ش ��عر امنار اجلبوري (ا�س ��م م�س ��تعار) مع زمالئه بالقلق الدائم
واخلوف من فقدان وظيفته ��م لعدم وجود قانون يحميهم ويعزز
مكانتهم الوظيفية.
(امل ��دى) التق ��ت اجلبوري م ��ع زمالئه ،العاملني يف احدى �ش ��ركات ال�س ��فر
وال�س ��ياحة ،مف�ض ��لني عدم ذكر ا�س ��مهم يف التقرير ،وقالوا يف حديثهم �إننا
"ن�شعر بالقلق الدائم ازاء م�ستقبلنا الوظيفي".
م�ض ��يفني �أننا "نواجه خطر الت�س ��ريح املفاجئ دون �أية حقوق وبال مكاف�أة
نهاي ��ة اخلدم ��ة" ،م�ؤكدي ��ن �أنه ��م "جم�ب�رون عل ��ى العم ��ل بروات ��ب قليلة ال
تتنا�س ��ب مع ال�شهادات االكادميية التي يحملونها ب�سبب �شحة الوظائف يف
�سوق العمل العراقية".
وخالل ال�سنوات ال�سابقة ،ركزت احلكومات املتعاقبة على �شريحة املوظفني
دون ادن ��ى اهتمام بالقطاع اخلا�ص وعماله ،تركيزا يتلخ�ص بت�أمني رواتب
املوظف�ي�ن ب�أوقاته ��ا املح ��ددة ،باالعتم ��اد على االي ��رادات النفطي ��ة التي من
املفرت�ض ان تذهب لفئات ال�شعب كافة ،مبوجب الد�ستور.
هذه ال�سيا�سة "اخلاطئة" من وجهة نظر املخت�صني ،جعلت احلكومة تواجه
م�ش ��كلة حقيقية يف ت�أمني رواتب موظفيها ب�سبب الأزمة املالية الناجمة عن
تدهور �أ�س ��عار النفط وتف�شي جائحة كورونا خالل العام  2020ناهيك عن
الف�ساد الذي التهم واردات العراق وخرياته.
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اجتماع حا�سم لإقرار قانون املوازنة ونواب:
الت�صويت خالل �أيام

 بغداد /المدى

من الم�ؤمل ان يلتقي خالل
ال�ساعات القليلة المقبلة
ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية
لح�سم المواد الخالفية
التي تعرقل تمرير م�شروع
قانون الموازنة االتحادية
لعام  ،2021على امل االتفاق
على تحديد موعد جل�سة
الت�صويت على القانون.
ومن ابرز النقاط الخالفية
التي �ستبحث خالل
االجتماع هي حجم الموازنة
وعجزها و�سعر الدوالر
ومخ�ص�صات الوزارات
والمحافظات وكميات النفط
الم�صدرة ،وكذلك الخالف
بين الحكومة االتحادية
و�إقليم كرد�ستان.
جل�سة �سابقة ملجل�س النواب
و�سب ��ق ان اقترح ��ت اللجن ��ة المالي ��ة
النيابي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �أكث ��ر م ��ن  18م ��ادة
وفقرة عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون الموازنة
العامة ،و�إلغاء عدد من الفقرات والمواد
المثبت ��ة به ��دف �ضغط النفق ��ات وتقليل
عجز الموازنة �إلى الن�صف تقريبا.

تخفي�ض عجز الموازنة
وتقول اخال�ص الدليمي ع�ضوة اللجنة
المالية النيابي ��ة لـ(المدى) �إن "من �أبرز
التعدي�ل�ات الت ��ي ج ��رت عل ��ى م�س ��ودة
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة
لع ��ام  ،2021وه ��و خف� ��ض حجمها من
� 164إلى  128تريلي ��ون دينار ،وتقليل

العجز المالي التخميني من � 71إلى 40
تريليون دينار".
ونجح ��ت اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة
بتخفي� ��ض ثالثي ��ن تريلي ��ون دين ��ار من
حجم النفق ��ات الكلية لقان ��ون الموازنة
بع ��د زي ��ادة �سع ��ر بي ��ع برمي ��ل النف ��ط
الواحد الى  45دوالرا.

وت�ضيف الدليم ��ي ،ان "المالية النيابية
حذفت اال�ستقطاعات الواردة في قانون
الموازن ��ة وو�ضع ��ت ب ��دال عنه ��ا قانون
ال�ضريب ��ة الت ��ي �ستطب ��ق عل ��ى كل م ��ن
لدي ��ه رات ��ب اكثر م ��ن (� )750ألف دينار
فما ف ��وق" ،معتب ��رة ان "اال�ستقطاعات
الجدي ��دة �ستراعي العدال ��ة االجتماعية

بي ��ن كل المواطني ��ن" .واكم ��ل مجل�س
النواب القراءة الأولى والثانية لقانون
الموازن ��ة االتحادية لعام  ،2021و�سط
مناق�ش ��ات و�آراء مت�ضارب ��ة ح ��ول عدة
فقرات تخ�ص القانون ،من بينها االتفاق
النفط ��ي بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة،
وحكومة �إقليم كرد�ستان.

الرئا�سات الثالث ت�ؤكد �ضرورة الإ�سراع بالربط الكهربائي مع اخلليج

الكاظمي خالل لقائه الوفد اخلليجي
اك��دت الرئا�س��ات الث�لاث ووزي��ر الخارجي��ة ،ام���س االثني��ن� ،ض��رورة الإ�س��راع بمل��ف الربط
الكهربائ��ي وتعزي��ز التبادل التج��اري مع الخليج ،جاء ذل��ك خالل لقائهم امي��ن مجل�س التعاون
الخليج��ي نايف الحج��رف والوفد المرافق له .و�أكد رئي�س مجل�س ال��وزراء ،م�صطفى الكاظمي،
خ�لال لقائه الحجرف� ،سعي العراق لتمتين عالقاته مع دول مجل�س التعاون الخليجي ،وتحقيق
التكامل مع دول المجل�س بمختلف المجاالت ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية والتجارية.

ولف ��ت الكاظم ��ي خ�ل�ال بي ��ان لمكتب ��ه ،ال ��ى
"�ض ��رورة �أن يكون الح ��وار �أ�سا�س ًا في حل
الم�ش ��اكل العالقة بي ��ن دول المنطقة" ،م�ؤكد ًا
"�إيم ��ان العراق ب�أهمية الحوار ،ال�سيما و�أن
التط ��ورات الحالي ��ة ،الإقليمي ��ة والدولي ��ة،
�ستك ��ون له ��ا انعكا�س ��ات عل ��ى جمي ��ع دول
المنطقة ،الأمر الذي يحتم عليها العمل �سوية
وفق مبادئ الحوار لتالفيها".
وبح�س ��ب البيان� ،شدد الكاظم ��ي ،على �أهمية
متابعة الملف اال�ستثم ��اري وتعهدات م�ؤتمر

المانحي ��ن ال ��ذي عق ��د ف ��ي الكوي ��ت ،لم ��ا لها
م ��ن �أثر ف ��ي تحقي ��ق اال�ستق ��رار الإقت�صادي
واالجتماعي والأمني في العراق ،ما ينعك�س
عل ��ى �أم ��ن المنطق ��ة ب�شكل ع ��ام" ،الفت ��ا الى
�أن "ه ��ذا ي�أت ��ي متزامن ��ا م ��ع جه ��ود الع ��راق
ف ��ي محارب ��ة الإره ��اب ،والحمل ��ة الم�ستمرة
لمالحقة فلوله".
ب ��دوره �أك ��د الأمين الع ��ام لمجل� ��س التعاون
الخليج ��ي ،ناي ��ف الحجرف" ،دع ��م المجل�س
للعراق في تحقيق �أمنه وا�ستقراره و�سيادته،
وه ��و ما تج�سد ف ��ي �إعالن ال ُع�ل�ا ال�صادر عن
قم ��ة دول المجل� ��س االخي ��رة ،و�أك ��د �أن دول

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

تعديالت �سيا�سية
واقت�صادية
ال ��ى ذل ��ك ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي با�س ��م جمي ��ل �أنطوان ،في
حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن "التعديالت التي
يجريه ��ا مجل� ��س الن ��واب عل ��ى قانون
الموازنة فيه ��ا جانبي ��ن الأول �سيا�سي
والآخ ��ر اقت�ص ��ادي ،تهدف ف ��ي الدرجة
الأول ��ى �إل ��ى تقلي ��ل حج ��م الموازن ��ة
وعجزها".
وي�ضي ��ف �أنط ��وان� ،أن "المفاو�ض ��ات
جارية بين اع�ضاء مجل�س النواب على
تخفي� ��ض العج ��ز بح ��دود  30تريليون
دينار ،ف�ض�ل�ا على ايق ��اف ا�ستقطاعات
روات ��ب الموظفي ��ن وتحويله ��ا �إل ��ى
�ضريب ��ة دخ ��ل" ،م�ضيف ��ا ان "ه ��ذه
التعديالت �ساهم ��ت في تخفي�ض حجم
الموازنة وتقليل الديون الموجودة في
القانون".
وي ��رى �أن "م ��ن ال�ض ��روري تحوي ��ل
الموازن ��ة ال ��ى تنموية انتاجي ��ة تعالج
الفق ��ر والبطالة والم�ش ��اكل االجتماعية
وتطوي ��ر القطاعات االنتاجي ��ة" ،داعيا
�إل ��ى "رف ��ع �أ�سع ��ار النف ��ط المخ�ص�صة
�إل ��ى الأغرا�ض المحلية لرف ��د الموازنة
بتوفير �أموال جديدة".

طالبوا بتعديل  9فقرات في قانون الموازنة

�أمين مجل�س التعاون الخليجي يزور العراق

 بغداد /المدى

اجتماع حا�سم لحل
الخالفات
م ��ن جهت ��ه ،ي�ؤك ��د محم ��د البل ��داوي،
ع�ضو لجنة التخطيط ال�ستراتيجي في
مجل�س النواب في حديث لـ(المدى) ان
"النقاط والفقرات الخالفية في قانون
الموازن ��ة مازال ��ت غي ��ر مح�سوم ��ة"،
الفت ��ا الى ان "ر�ؤ�ساء الكت ��ل ال�سيا�سية
�سيجتمع ��ون خ�ل�ال ال�ساع ��ات المقبلة
لمناق�شة هذه المواد الخالفية واالتفاق
على تمريرها".
وا�ستن ��ادا لم�س ��ودة قان ��ون الموازن ��ة
االتحادي ��ة لع ��ام  2021فق ��د ت�ضمن ��ت
عج ��ز ًا تج ��اوز ال� �ـ 70تريلي ��ون دينار،
بحج ��م ي�ص ��ل �أل ��ى  164تريلي ��ون �إذ
احت�سب ��ت الإي ��رادات المخمن ��ة م ��ن
ت�صدير النفط الخام عل ��ى �أ�سا�س �سعر
 42دوالر ًا للبرمي ��ل ،وبمع ��دل ت�صدي ��ر
 3ماليي ��ن و� 250أل ��ف برمي ��ل يومي� � ًا،
ب�ضمنه ��ا � 250ألف برمي ��ل م�صدرة من
�إقليم كرد�ستان.
وي�ضي ��ف البل ��داوي ان "اجتماع الكتل
ال�سيا�سية �سيناق�ش كل فقرات الموازنة
ومراجعتها تمهيدا لالتفاق على تحديد
جل�س ��ة للت�صوي ��ت عليه ��ا" ،م�ضيفا ان
"الموازنة جدلية فيها الكثير من المواد
الخالفية ،اهمه ��ا المخ�ص�صات النفطية
و�سعر ال ��دوالر ،وموازن ��ات الوزارات
والمحافظ ��ات ،وتقليل عج ��ز الموازنة
وحجمه ��ا ،والدرج ��ات الوظيفي ��ة،
والخ�ل�اف بي ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة
و�إقليم كرد�ستان".
وكان ��ت اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي مجل� ��س
النواب ق ��د �أ�شرت في وقت �سابق جملة
م ��ن النق ��اط الأ�سا�سي ��ة ف ��ي م�ش ��روع
قان ��ون الموازن ��ة المالي ��ة العام ��ة لعام
 ،2021ومنه ��ا ن�سب ��ة العج ��ز الكبي ��رة

واال�ستقطاعات المفرو�ضة على رواتب
الموظفين وحجم التخ�صي�صات المالية
للمحافظات ،واكدت على �أهمية معالجة
العجز.
ويتوق ��ع النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الفت ��ح
البرلماني ��ة "تمري ��ر قان ��ون الموازن ��ة
االتحادي ��ة لع ��ام  2021ف ��ي نهاي ��ة
اال�سب ��وع الج ��اري او بداي ��ة الأ�سبوع
المقب ��ل بع ��د اكم ��ال الم�ش ��اورات
والتعديالت".

المجل� ��س تثني على تجرب ��ة العراق الناجحة
ف ��ي مج ��ال مكافح ��ة االره ��اب ،كم ��ا �أع ��رب
ع ��ن �أ�سف ��ه ل�سقوط �ضحاي ��ا مدنيي ��ن ال�سيما
ف ��ي الح ��ادث الإرهاب ��ي الجب ��ان ف ��ي �ساح ��ة
الطيران" .وبين الحج ��رف� ،أن "ملف الربط
الكهربائ ��ي قد و�صل �إلى مراحل متقدمة ،و�أن
دول المجل�س جادة في موا�صلة عقد اللقاءات
الثنائية من �أجل الم�ضي به قدم ًا".
وفي �سياق مت�صل ،بح ��ث رئي�س الجمهورية
بره ��م �صال ��ح ،م ��ع الحج ��رف العالق ��ات بين
الع ��راق ومجل� ��س التع ��اون الخليج ��ي ،فيما
ت ��م الت�أكي ��د على �أهمي ��ة تطويره ��ا في جميع

املدير العام
غادة العاملي

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

المج ��االت بم ��ا يخ ��دم الم�صال ��ح الم�شترك ��ة
لل�شع ��وب ،ويع ��زز فر� ��ص التق ��دم والبن ��اء
وال�سالم.
وبح�س ��ب بي ��ان المكت ��ب الإعالم ��ي لرئي� ��س
الجمهوري ��ة تلقته (الم ��دى)" ،تم ��ت الإ�شادة
بم ��ا تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول
مجل� ��س التع ��اون ف ��ي توقيع مذك ��رات تفاهم
واتفاقات في مجال االقت�صاد واال�ستثمار من
�أجل تعزيز العالقات الأخوية الم�شتركة".
ال ��ى ذل ��ك ،اكد رئي� ��س مجل�س الن ��واب محمد
الحلبو�س ��ي خ�ل�ال لقائ ��ه �أمي ��ن ع ��ام مجل�س
التع ��اون الخليج ��ي عل ��ى تعزي ��ز العالق ��ات
و�أهمي ��ة دعم كل ما يعزز اال�ستقرار في عموم
المنطقة.
ذكر بي ��ان للمكتب االعالم ��ي لمجل�س النواب
تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ،انه "ت ��م خالل
اللق ��اء بحث العالق ��ات بين الع ��راق ومجل�س
التعاون الخليج ��ي و�سبل تعزيزها ،والت�أكيد
على �أهمية تب ّني الق�ضايا الم�شتركة ،وتفعيل
التع ��اون بي ��ن الأ�شق ��اء لح � ِّ�ل الم�ش ��اكل التي
تخ�ص الو�ضع الإقليمي".
و�أكد الحلبو�سي �أن "مجل�س النواب حري�ص
على تعزير عالقات العراق مع محيطه العربي
والتعاون في المجاالت كافة".
كم ��ا بحث وزي ��ر الخارجية ف� ��ؤاد ح�سين ،مع
�أمي ��ن ع ��ام مجل� ��س التع ��اون ل ��دول الخلي ��ج
نايف الحجري ،جملة م ��ن الملفات يت�صدرها
م�ش ��روع الرب ��ط الكهربائ ��ي ،والح ��رب �ض ��د
الإرهاب ،وكيفية التعاون والتن�سيق في بناء
عالقات جيدة مع الدول الإقليمية.
وق ��ال ح�سين خ�ل�ال م�ؤتمر �صحف ��ي م�شترك
�إن "الع ��راق رح ��ب بمخرج ��ات قم ��ة الع�ل�ا،
وعودة العالقات بين قط ��ر والمملكة العربية
ال�سعودية" ،م�شير ًا �إلى �أن "العالقات الجيدة
بي ��ن دول الخليج ت�ؤثر ايجابي ًا على العالقات
مع ال ��دول المحيطة ،والعالق ��ات بين العراق
والدول الخليجية".
وج ��رى التباح ��ث خ�ل�ال اجتماعهم ��ا بمل ��ف
الرب ��ط الكهربائ ��ي الخليج ��ي ،وم�س�أل ��ة
اال�ستثم ��ارات الخليجية في العراق م�ستقب ًال،
كما بحثا م�س�ألة مكافحة الإرهاب في العراق.
و�أك ��د ح�سي ��ن �أن "الخليجيي ��ن يدعم ��ون
اال�ستقرار في العراق".

رئي�س التحرير التنفيذي
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هاتف+ 9647706444490 :

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

نواب الب�صرة :املحافظة مل تنل % 1
من م�ستحقاتها املالية
 بغداد /المدى
يمتنع نواب محافظة الب�صرة ،عن
الت�صويت على قانون موازنة ،2021
ويقولون �إن الب�صرة لم تنل  1في المئة
من ا�ستحقاقها المالي في موازنة العام
الحالي .وقالت النائبة الب�صرية انت�صار
المو�سوي �إن " 90في المئة من �إيرادات
العراق المالية ت�أتي عن طريق الب�صرة
ورغم ذلك تعي�ش ظلما م�ضاعفا كونها
لم تنل ولو  %1من ا�ستحقاقها في موازنة
."2021

و�أ�ش ��ارت ع�ض ��و لجن ��ة االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ارات
"ال�سبب في ت�أخير ح�سم ملف الموازنة هو مظلومية
المحافظات الو�سط ��ى والجنوبية ومنها الب�صرة في
الموازنة" .و�أ�ضافت ،ان "تخ�صي�ص تريليون دينار
للب�ص ��رة في الموازن ��ة بعيد عن العدال ��ة واالن�صاف
وه ��ي الت ��ي تدع ��م موازن ��ة الب�ل�اد بالج ��زء االعظ ��م
م ��ن ايراداته ��ا ال�سنوي ��ة" .وتابع ��ت �أن "اجتماع� � ًا
مو�سع� � ًا عقد م ��ع اللجنة المالي ��ة اال�سب ��وع الما�ضي
لمناق�ش ��ة ملف ��ات المناف ��ذ والبت ��رودوالر ون�سب ��ة
الب�ص ��رة فيه ��ا وهناك وع ��ود بادراج تعدي�ل�ات مهمة
ف ��ي الموازنة حيال حقوق الب�ص ��رة وان يتم عر�ضها
قب ��ل الت�صوي ��ت" .وقب ��ل ي ��وم واح ��د �أك ��دت النائب
ميث ��اق الحامدي ،رف�ضه ��ا و 24من زمالئها من نواب
الب�ص ��رة ،لم�ش ��روع الموازن ��ة االتحادي ��ة ،2021
معلل ��ة الرف� ��ض بك ��ون الموازن ��ة مجحف ��ة وال ترقى
لطم ��وح الجماهير .وقال ��ت الحام ��دي �إن "الموازنة
مجحفة بح ��ق محافظات الجنوب والو�سط ولم تعط
المحافظ ��ات حقه ��ا خا�ص� � ًة و�أنها محافظ ��ات منتجة
للنف ��ط" ،م�ضيف� � ًة �أن ��ه "م ��ن غي ��ر المعق ��ول �أن ترفد
الب�ص ��رة الموازنة ب�أكث ��ر من  85بالمئ ��ة ،وال تعطى
حقها" .وفي �سياق �آخر ،طالب النائب الب�صري جمال
المحمداوي ،ب�إجراء  9تعديالت على م�شروع قانون
الموازن ��ة قبل الت�صوي ��ت عليه .وذك ��ر المحمداوي،
ف ��ي بيان تلقته (المدى) ،ان �أهم التعديالت المطلوبة
على موازنة  2021هي:
� -1إلغ ��اء الفقرة �أوال من الم ��ادة ( )١١التي تحت�سب

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

م�ستحق ��ات اقلي ��م كرد�ست ��ان لل�سن ��وات ال�سابقة من
 ٢٠١٤ال ��ى  ٢٠١٩عل ��ى الرغ ��م م ��ن ع ��دم ت�سليم ��ه
الإيرادات النفطية وغير النفطية .
 -2تع ��دل الفق ��رة ثان ًي ��ا � -أ م ��ن الم ��ادة ( )١١لتكون
(يلت ��زم االقلي ��م بت�سلي ��م  ٤٦٠ال ��ف برمي ��ل يومي ��ا
الى �شرك ��ة �سومو وف ��ي حالة زي ��ادة �إنتاجه عن هذا
المق ��دار يلت ��زم بت�سليم ��ه �أي�ض ��ا الى �شرك ��ة ت�سويق
النفط العراقي ��ة (�سومو) -3 .ا�ضافة المادة ال�سابعة
م ��ن قانون تمويل العجز الحال ��ي (تحدد ح�صة اقليم
كرد�ست ��ان م ��ن مجم ��وع االنف ��اق الفعل ��ي (النفق ��ات
الجاري ��ة ونفق ��ات الم�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة) بع ��د
ا�ستبعاد النفقات ال�سيادية المحددة بقانون الموازنة
العام ��ة االتحادي ��ة لجمهورية العراق لل�سن ��ة المالية
( ٢٠٢١و�إ�ضافة نفق ��ات وزارة النفط ووزارة النقل
ووزارة الموارد المائية و�شمول قطاع االمن والدفاع
ب ��كل وزارات ��ه وم�ؤ�س�سات ��ه لتك ��ون �ضم ��ن النفق ��ات
ال�سيادي ��ة وكذلك احتياطي الط ��وارئ) ب�شرط التزام
اقليم كرد�ستان بت�سليم ( )٤٦٠الف برميل يوميا الى
�شركة ت�سويق النفط العراقية (�سومو) ح�صرا وكذا
ي�سلم م ��ازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير
النفطي ��ة االتحادية وف ��ي حالة عدم الت ��زام االقليم ال
يجوز ت�سديد النفقات لالقليم ويتحمل المخالف لهذا
الن�ص الم�س�ؤولية القانونية).
 -4تلغ ��ى الفق ��رة ثال ًثا (�أ،ب،ج) الت ��ي تلزم ال�سلطات
االتحادي ��ة بدفع قرو� ��ض االقليم والتزامات ��ه المالية
التي �أبرمها في ال�سنوات (�٢٠١٤إلى . )٢٠١٩
� -5إلغ ��اء الم ��ادة ( )47الت ��ي تجي ��ز بي ��ع اال�ص ��ول
المالية لل�شركات العامة للدولة.
� -6إلغ ��اء الم ��ادة ( )38الت ��ي تجي ��ز خ�صخ�ص ��ة
القطاعات الخدمية والثروة النفطية.
� -7إلغاء المواد ( )42 ، 41التي تجيز بيع االرا�ضي
الزراعية المملوكة للدولة.
 -8تخفي� ��ض اجمال ��ي النفقات ال ��ى ( )١٠٠تريليون
دينار.
� -9إلغ ��اء المادة ( )٥٦التي ت�ستثني العجز المخطط
لموازنة  ٢٠٢١من الن�سبة الواردة في قانون الإدارة
المالي ��ة (ال يج ��وز ان يزي ��د العج ��ز ف ��ي الموازن ��ة
التخطيطي ��ة عل ��ى  %٣ثالث ��ة م ��ن المئ ��ة م ��ن النات ��ج
المحل ��ي الإجمالي .وهي تعن ��ي ان ال يتجاوز العجز
المخطط ( )٧تريليون ،اذا فر�ضنا ان الناتج المحلي
الإجمالي يقارب ( )٢٢٠تريليون دينار.
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�سجالت ال�شمري �أكدت
منع �إطالق النار واالكتفاء
با�ستعرا�ض للقوة فقط!

سياسة

( ) تفتح ملف قتل متظاهري ت�شرين :قادة ع�سكريون
تفاج�ؤوا بدخول الف�صائل و�إطالق النار على املحتجني

 التحقيقات �أظهرت تدخل �سيا�سيني وجماعات م�سلحة يف ملف القتل ف�ض ً
ال عن �أخطاء ال�ضباط
 بغداد /تميم الح�سن
ك�شف ��ت (الم ��دى) ج ��زءا م ��ن تحقيقات
البرلم ��ان ح ��ول اعم ��ال العن ��ف الت ��ي
رافقت احتجاج ��ات ت�شرين في ،2019
وتظه ��ر التحقيق ��ات تدخ ��ل �سيا�سيي ��ن
وجماع ��ات م�سلح ��ة ،باال�ضاف ��ة ال ��ى
اخطاء �ضباط و�س ��وء تدريب للعنا�صر
االمنية .تزام ��ن ذلك مع انباء عن براءة
"جزار النا�صرية" – كما ي�سميه �سكان
ذي قار -جمي ��ل ال�شمري ،ال ��ذي يعتقد
انه م�س�ؤول عن مقتل وا�صابة الع�شرات
من متظاهري ذي قار في .2019
ومن ��ذ حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د المه ��دي
الت ��ي اطاح ��ت به ��ا تظاه ��رات ت�شري ��ن
نهاي ��ة � ،2019شكل ��ت اكث ��ر م ��ن 11
لجن ��ة للتحقي ��ق بحوادث قت ��ل جماعي
للمتظاهري ��ن ،واكث ��ر م ��ن  20اخ ��رى
لعمليات اغتي ��االت فردية ،م�شتركة بين
البرلمان والحكومة.
ويق ��ول ع�ض ��و ف ��ي لجن ��ة التحقيق في
البرلم ��ان لـ(الم ��دى) ان االخي ��ر "�شكل
 5لج ��ان للتحقي ��ق باح ��داث :النج ��ف،
ديالى ،الب�ص ��رة ،ولجنتين للنا�صرية"،
مو�ضح ��ا ان تل ��ك اللج ��ان ا�ست�ضاف ��ت
اكث ��ر م ��ن  60م�س� ��ؤوال امني ��ا ف ��ي تلك
المحافظ ��ات .و�س�أل ��ت تل ��ك اللجان في
كل محافظ ��ة :المحاف ��ظ ،قائد العمليات
ونواب ��ه ،قائد ال�شرطة ومعاونيه ،مدير
اال�ستخب ��ارات ونواب ��ه ،مدي ��ر االم ��ن
الوطني ،وم�س�ؤولي المخابرات.
�أين ذهبت التحقيقات؟
وي�ضي ��ف ع�ضو اللجنة وه ��و نائب في
البرلم ��ان طلب عدم ن�ش ��ر ا�سمه ان "كل
التحقيق ��ات ق ��د انتهت منذ نهاي ��ة العام
الما�ض ��ي" ،م�شي ��را ال ��ى ان البرلم ��ان
لي�س ل ��ه "حق ا�ص ��دار الق ��رارت وانما
الحكومة او الق�ضاء".
وف ��ي نهاي ��ة تم ��وز الما�ض ��ي (،)2020
تعه ��د رئي� ��س ال ��وزراء ،م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،بفتح تحقي ��ق �شامل للك�شف
ع ��ن جمي ��ع المتورطي ��ن ف ��ي قت ��ل
المتظاهري ��ن ،لك ��ن لم تظه ��ر اي نتائج
وا�ضحة حتى الآن.

و�أ�ش ��ارت المذك ��رة ال ��ى �أن "ال�شم ��ري
مطل ��وب للق�ض ��اء وفق الم ��ادة  406من
قانون العقوبات العراقي".

ويح ّم ��ل نا�شط ��ون الحكوم ��ة ال�سابق ��ة
والق�ض ��اء عل ��ى ح ��د �س ��واء ،م�س�ؤولية
اخف ��اء ا�سماء الم�س�ؤولي ��ن عن �ضحايا
ت�شري ��ن ،ال�سب ��اب تتعل ��ق ب�ضغوط ��ات
�سيا�سية ودولية.
ويتاب ��ع النائ ��ب ان "اللج ��ان اك ��دت
تق�صير �ضباط كبار وم�س�ؤولين في الرد
ال�سري ��ع وبع�ض الت�شكي�ل�ات" ،م�شيرا
ال ��ى ان "بع� ��ض ال�ضب ��اط والمنت�سبين
اخ ��ذوا بنف�سهم قرار اط�ل�اق الر�صا�ص
على المتظاهرين".
ويبي ��ن النائ ��ب ان اغل ��ب ال�ضب ��اط
"يرتبك ��ون ف ��ي اوق ��ات التظاه ��رات،
وب�سب ��ب �س ��وء التدري ��ب يقوم ��ون
باخطاء كبيرة".
وك�شفت ع�شرات ال�صور والفيديوهات
الت ��ي ن�ش ��رت عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل

االجتماع ��ي ف ��ي ذروة االحتجاج ��ات،
ع ��ن م�سلحي ��ن ملثمي ��ن بمالب�س ن�صف
ع�سكري ��ة ،وه ��م يطلق ��ون الن ��ار عل ��ى
المتظاهرين.
ويم�ض ��ي النائب قائال" :اكثر القادة في
المحافظ ��ات التي ج ��رت فيه ��ا عمليات
قتل وجدن ��ا لديهم مخاطبات بعدم رمي
النار ب�أي حال م ��ن االحوال ،واالكتفاء
با�ستعرا�ض القوة".
واك ��دت اح ��دى اللج ��ان الخا�ص ��ة
بالنا�صري ��ة م�س�ؤولية "� 5ضباط كبار"
ل ��م يك�شف النائ ��ب هوياتهم -فيما قالان "الم�س�ؤولي ��ة االكبر تق ��ع على عاتق
االحزاب والجماعات الم�سلحة".
وا�ض ��اف النائب":ه ��ذه الجماع ��ات
فر�ضت نف�سها ف ��ي االحتجاجات ،وعدد
م ��ن الق ��ادة الع�سكريين اك ��دوا لنا انهم

تريد ا�ستثمار الوقت لإجراء تعديالت تراها كفيلة
بتغيير النتائج

القوى ال�سنية تدخل االنتخابات بال �أحزاب
جديدة وتطلب تعديل  3فقرات قانونية
 بغداد /فرا�س عدنان
ت�سع ��ى الق ��وى ال�سنية ال�ستغ�ل�ال ق ��رار ت�أجي ��ل االنتخابات ،في
�إج ��راء تعدي�ل�ات تط ��ال ثالث فق ��رات مهمة ف ��ي قانونه ��ا ،و�أبدت
ً
تخوفا من فقدان مليون و� 500ألف "بطاقة الكترونية".
وتق ��ول هذه القوى �إن التعديالت المطلوبة كفيلة بتغيير النتائج،
مبينة �أن المدة المتبقية كافية لكي تمار�س الحكومة واجباتها في
و�ض ��ع خطة �أمني ��ة توفر الحماي ��ة ل�صناديق االقت ��راع ،وتحد من
ال�سالح المنفلت.
ويق ��ول النائب ع ��ن تحالف القوى العراقية محم ��د الكربولي ،في
حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "الأو�ضاع ال�سيا�سية ف ��ي المناطق ال�سنية
م�ستق ��رة ،وهي على ا�ستعداد لإج ��راء االنتخابات المبكرة في �أي
ً
تغييرا
وقت" .وي�ضيف الكربولي� ،أن "الحراك ال�سيا�سي لم ي�شهد
ف ��ي تلك المناطق ،ولم يح�ص ��ل هناك ت�شكيل للأح ��زاب ال�شبابية،
كما في مناطق الجنوب والو�سط".
وي�شي ��ر� ،إل ��ى �أن "ال�ضغط عل ��ى ت�أجيل االنتخاب ��ات هو من الكتل
ال�شيعي ��ة فق ��ط ،بذريع ��ة �أن المفو�ضية لي�ست عل ��ى ا�ستعداد فني
لعملية االقتراع".
ويو�ض ��ح الكربول ��ي� ،أن "الق ��وى ال�سني ��ة وافقت عل ��ى الت�أجيل،
وج ��اء ذل ��ك الموق ��ف رغبة منه ��ا في عدم خل ��ق تفاوت ف ��ي القرار
ال�سيا�سي واالبتعاد عن الإجماع الوطني".
وي�ش ��دد ،عل ��ى �أن "تحال ��ف الق ��وى العراقي ��ة عندم ��ا �أ ّي ��د ت�أجيل
االنتخاب ��ات ،ف� ��أن ر�أي ��ه كان مع من ��ح الحكومة فر�ص ��ة في ح�صر
ال�س�ل�اح بيد الدولة" .و�أورد الكربول ��ي� ،أن "الحكومة لديها نحو
ثمانية �أ�شهر ت�ستطيع من خاللها �أن تمار�س واجباتها في مواجهة
الجماعات الخارجة عن القانون ،وتحد من ال�سالح المنفلت".
وطال ��ب الكربولي رئي� ��س الوزراء بـ"و�ضع خط ��ة كاملة ومحكمة
تبد�أ منذ ال�شهر الحالي �إلى موعد االنتخابات ت�شارك فيها مختلف
الت�شكيالت الع�سكرية واال�ستخباري ��ة لح�صر ال�سالح بيد الدولة،
و�ضمان انتخابات حرة ونزيهة".
وانته ��ى الكربولي� ،إلى �أن "الحكومة ال ت�ستطيع بعد هذا الت�أجيل
�أن تت ��ذرع ب� ��أن الوقت لم ي�سعفها ف ��ي تنفيذ واجباته ��ا في حماية
المناط ��ق و�صناديق االقتراع ،ال�سيما و�أنها م ��ن اقترحت الموعد
الجدي ��د ف ��ي العا�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن الأول المقب ��ل بالتن�سي ��ق م ��ع
المفو�ضي ��ة" .وفي �سياق مت�ص ��ل ،اعلن ��ت وزارة الداخلية� ،أم�س
االثنين ،عن خطة �ستراتيجية لت�أمين االنتخابات.
وق ��ال الناط ��ق الر�سم ��ي با�سم ال ��وزارة الل ��واء خال ��د المحنا ،ان

"خطة الوزارة لت�أمين االنتخابات تق�سم الى �شقين ما قبل واثناء
االنتخاب ��ات" ،مبين ��ا ان "خطته ��ا تهدف الى مالحقة م ��ا تبقى من
خاليا داع�ش االرهابي والجريمة المنظمة لتكون االجواء منا�سبة
القامة االنتخابات".
وا�ض ��اف المحن ��ا ،ان "هنال ��ك خطط ��ا متحرك ��ة لتقدي ��م اال�سن ��اد
للمر�شحي ��ن وحماي ��ة االنتخاب ��ات وف ��رق الت�سجي ��ل" ،الفت ��ا الى
ان "الخط ��ط االخ ��رى تك ��ون ثابت ��ة لت�أمي ��ن المراك ��ز االنتخابية
واالقت ��راع" .وا�ش ��ار ال ��ى ،ان "الحكوم ��ة اعط ��ت وع � ً
�دا باج ��راء
االنتخاب ��ات ب�ش ��كل �آمن وبالوق ��ت المحدد ،وهنال ��ك جهود كبيرة
مبذولة من االجهزة االمنية لت�أمينها".
م ��ن جانبه ،يبين النائب عن الجبه ��ة العراقية ر�شيد العزاوي ،في
حدي ��ث لـ(المدى) �أن "اجتماعاتنا الدوري ��ة م�ستمرة لمناق�شة عدد
م ��ن الق�ضايا التي تخ�ص ال�ش�أن العراقي ف ��ي مقدمتها االنتخابات
المبك ��رة" .وي�ضيف العزاوي� ،أن "همنا الحالي هو تعديل قانون
االنتخاب ��ات قب ��ل الموعد ال ��ذي قررته الحكومة ف ��ي �شهر ت�شرين
الأول المقبل".
وي�شي ��ر� ،إل ��ى �أن "القان ��ون الحال ��ي ينط ��وي على ثغ ��رات عديدة
ينبغ ��ي معالجته ��ا �أهمه ��ا ما يخ� ��ص القائمة االلكتروني ��ة المثيرة
للج ��دل ،وقد نوهنا عن ذلك في �أكثر من منا�سبة ،ب�ضرورة اعتماد
النظام البايومتري".
ويوا�ص ��ل العزاوي� ،أن "اعترا�ضنا على القانون ي�شمل � ً
أي�ضا �آلية
العد والفرز المتعمدة ً
حاليا ،ونطالب ب�أن يتم �إعالن النتائج خالل
مدة �أق�صاها � 48ساعة من تاريخ �إجراء االنتخابات".
وي ��رى� ،أن "هذه الم�سائل الثالث �إذا ت ��م تعديلها ،ف�أن االنتخابات
�سوف تجرى على النحو ال�صحيح ،في �أي موعد كان� ،سواء الذي
اقترحت ��ه الحكومة �أو غيره" .ويجد العزاوي� ،أن "ال مبرّر لإقامة
االنتخابات مع وجود �شبه ��ات وطعون كثيرة ،كما �أن الجمهور ال
يث ��ق بما �ستفرزه من نتائج ،وبالتال ��ي ينبغي منا �أن نعيد ج�سور
الثق ��ة" .وي�ستر�س ��ل� ،أن ��ه "ال يمك ��ن �إج ��راء انتخاب ��ات برلمانية
مبك ��رة� ،أو حين تنتهي ال ��دورة البرلمانية الحالي ��ة العام المقبل،
مع وجود مليون و� 500ألف بطاقة انتخابية الكترونية مفقودة".
وم�ضى العزاوي� ،إلى �أن "تلك البطاقات المفقودة �ست�أخذ طريقها
�إل ��ى �صناديق االقتراع في يوم االنتخابات ،وبها �سوف يتم تغيير
النتائج ً
خالفا لإرادة المواطن".
ً
يذكر �أن الحكومة اتخذت في وقت �سابق قرارا بت�أجيل االنتخابات
المبكرة �إلى العا�شر من �شهر ت�شرين الأول المقبل ،بناء على طلب
المفو�ضية.

تفاج� ��ؤوا بوجود الملثمي ��ن في ميدان
التظاه ��رات وا�ستخدم ��وا العن ��ف �ضد
المحتجين".
ال�شمري بريء
بالمقابل كان مه ��دي �آمرلي ،النائب عن
بدر وع�ضو لجنة االمن في البرلمان قد
قال في ت�صريحات ان "جميل ال�شمري"
م�س� ��ؤول خلي ��ة االزم ��ة ف ��ي النا�صرية
وقت اندالع التظاهرات "بريء".
وكان ��ت النا�صري ��ة ق ��د �شه ��دت واحدة
من المج ��ازر التي ذه ��ب �ضحيتها اكثر
م ��ن  200بي ��ن قتي ��ل وجري ��ح اثن ��اء
التظاه ��رات ،واتهم فيه ��ا الفريق جميل
ال�شمري ،الذي مازال م�صيره مجهوال.
وخ�ل�ال احتفالية اقامه ��ا تحالف الفتح
بمحافظ ��ة ديال ��ى ،ك ��رم المحافظ مثنى

متظاهرو ت�شرين ي�شيعون احد ال�ضحايا� ..أر�شيف
التميم ��ي ،عددا م ��ن ال�شخ�صيات بينهم خارج البالد.
الفري ��ق الركن جمي ��ل ال�شم ��ري ،االمر و�أ�ص ��درت رئا�س ��ة محكم ��ة ا�ستئن ��اف
ال ��ذي الق ��ى ردود افع ��ال وا�سع ��ة عل ��ى ذي ق ��ار االتحادي ��ة ف ��ي ( 1كان ��ون
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،نظ ��ر ًا الأول  )2019مذك ��رة قب� ��ض وتح ��ري
لم ��ا �ص ��در بحق ال�شم ��ري من ق ��رارات بح ��ق الفري ��ق الرك ��ن جمي ��ل ال�شمري
واتهامات �سابقة.
عل ��ى خلفية قم ��ع تظاه ��رات النا�صرية
وق ��رر القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلحة الت ��ي راح �ضحيته ��ا ع�ش ��رات القتل ��ى
م�صطفى الكاظمي ،في ايلول الما�ضي ،والجرح ��ى .وج ��اء في مذك ��رة القب�ض
منع �سفر الفريق جميل ال�شمري.
والتح ��ري ال�صادرة م ��ن رئا�سة محكمة
وكان ��ت وثيقة �صادرة من وزارة الدفاع ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار االتحادية/اللجن ��ة
ف ��ي ايل ��ول الما�ض ��ي اي�ض ��ا ،اظه ��رت التحقيقي ��ة الخا�ص ��ة بالتحقيق في قتل
موافقته ��ا عل ��ى من ��ح الفري ��ق جمي ��ل المتظاهري ��ن" ،ال ��ى �أع�ض ��اء ال�ضب ��ط
ال�شمري �إجازة �سفر لخارج العراق.
الق�ضائ ��ي واف ��راد ال�شرط ��ة كاف ��ة انكم
ون�صت الوثيق ��ة ال�صادرة من الوزارة ،م�أذون ��ون بالقب�ض عل ��ى المتهم الفريق
عل ��ى موافقة وزير الدف ��اع ،جمعة عناد الرك ��ن جمي ��ل كام ��ل عبد الل ��ه ال�شمري
عل ��ى منح الفريق الركن جميل ال�شمري واح�ض ��اره �أمامن ��ا كون ��ه متهم� � ًا ف ��ي
�إج ��ازة لم ��دة  30يوم ًا ،لغر� ��ض العالج ال�شكوى المقامة �ضده".

محاكمة دولية
في غ�ضون ذل ��ك ،ا�شارت هيفاء االمين،
وه ��ي نائب ��ة �سابقة ع ��ن ذي ق ��ار انه ال
يمك ��ن الت�ست ��ر عل ��ى جريم ��ة له ��ا بع ��د
جنائ ��ي و�سيا�س ��ي كبي ��ر مث ��ل الت ��ي
ح�صل ��ت ف ��ي "انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن وفي
مدينة النا�صرية الم�ضطهدة والمنكوبة
بق�صد وحقد ال مثيل له".
وا�ضاف ��ت االمي ��ن الت ��ي ا�ستقال ��ت من
البرلم ��ان اواخ ��ر  2019احتجاج ��ا
عل ��ى قم ��ع المتظاهري ��ن ،ف ��ي ت�صريح
لـ(المدى)" :مثل هذه الجريمة الكبيرة،
جريم ��ة قت ��ل ال�شب ��اب المتظاهري ��ن
ال�سلميي ��ن بدم ب ��ارد ،تتطلب لي�س فقط
محاكم ��ة �سريعة و�إنم ��ا �شاملة وبرقابة
م ��ن االم ��م المتح ��دة عب ��ر ممثلي ��ن من
االدعاء الع ��ام والمحكمة الدوليين ،الن
و�ض ��ع الع ��راق مع ��روف في ��ه ال�ضغ ��ط
والتهديد والتدخل في �ش�أن الق�ضاء من
قبل الأحزاب ومراكز القوى".
وا�ش ��ارت النائب ��ة ال�سابق ��ة ال ��ى ان
محاكم ��ة ال�شم ��ري يج ��ب ان تك ��ون
"فاتحة لمحاكم ��ات �ضمير كبرى لنقل
الع ��راق ال ��ى ع�ص ��ر حقوق ��ي وان�ساني
جديد ،وان يكون فيها المتهمون الكبار
قبل ال�صغار ،وم ��ن جميل ال�شمري الى
القائ ��د العام للق ��وات الم�سلح ��ة وقادة
الوزارات الأمنية المعنية الوزراء ومن
بدرجته ��م م ��ن داخلي ��ة ودف ��اع وح�شد
و�أم ��ن وطن ��ي وكذلك المحاف ��ظ ومدير
ال�شرطة يكون المذكورون فيها متهمين
و�شهود على بع�ضهم".
وطالب ��ت االمي ��ن ان "ت�ستم ��ر المحكمة
لي� ��س بق�ص ��د االنتقام ب ��ل لأجل تحقيق
العدال ��ة ولأجل تحدي ��د ثوابت حقيقية
لبل ��د ودول ��ة ديمقراطي ��ة ،تلب ��ي ح ��ق
ال�ضحاي ��ا وعوائله ��م و�أ�صدقائه ��م
بالعدال ��ة ك ��ي ين ��ام ال�شه ��داء ب�س�ل�ام
وير�ضى المجتمع ب� ��أن دولته لم تخذله
ل�صال ��ح االج ��رام والف�س ��اد وان ع�ص ��ر
االنتقال الى الدولة قد بد�أ".

رئي�س الوزراء �أبلغ مجل�س الأمن ب�أن الب�صري يتعاون مع مخابرات �أجنبية

مدل اي�ست �آي :الكاظمي مي�سك خلية ال�صقور بعد �إزاحة مديرها
 ترجمة /حامد احمد
تعتبر خلية ال�صقور من اكثر اجهزة العراق
اال�ستخباري ��ة ق ��وة وحرفي ��ة ،فق ��د حققت
المئ ��ات من العمليات الناجحة �ضد عنا�صر
م�سلحة وهي تناف�س اجهزة اال�ستخبارات
العراقي ��ة االخ ��رى ف ��ي مهامه ��ا وا�سلوبها
اال�ستخباري ،م ��ع ذلك وب�إجراء عاجل غير
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي م�س�ؤول
قي ��ادة الخلية �أب ��و علي الب�ص ��ري مما اثار
انتق ��ادات بع� ��ض الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة .هذه
الخلي ��ة المدمج ��ة �ضم ��ن ت�شكي�ل�ات وكالة
اال�ستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة
الداخلي ��ة ق ��د حظيت بالتدري ��ب والتجهيز
االف�ضل على نطاق المنطقة .
م�س�ؤول ��ون �أمني ��ون و�سيا�سي ��ون ذك ��روا
لموق ��ع م ��دل اي�س ��ت �آي ،ان ��ه "ب�سيط ��رة
الكاظم ��ي على خلية ال�صق ��ور فانه �سيكون
با�ستطاعته االطالع على اهم منظومة عمل
ا�ستخب ��اري تج�س�سي حكوم ��ي تجري في
البلد".
تغيير المنا�صب جاء عقب تفجير انتحاري
م�أ�س ��اوي وق ��ع ف ��ي  21كان ��ون الثان ��ي
الما�ض ��ي و�سط بغداد في �ساح ��ة الطيران
ادى ال ��ى مقتل � 32شخ�صا م ��ع جرح 110
�آخري ��ن .وبع ��د اق ��ل م ��ن � 24ساع ��ة تبنى
تنظيم داع�ش م�س�ؤولية الهجوم .
وا�ش ��ارت معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة ال ��ى ان
هجم ��ات اخرى كان مخط ��ط لها في بغداد،
وكذل ��ك ف ��ي الب�ص ��رة وم ��دن اخ ��رى ذات
غالبية �شيعية.
تحرك رئي�س الحكوم ��ة م�صطفى الكاظمي
حينها ،لتهدئة الو�ضع ومعالجة الخروقات
االمني ��ة باقال ��ة خم�س ��ة ق ��ادة كب ��ار م ��ن
االجه ��زة االمني ��ة والع�سكري ��ة ،م ��ن بي ��ن
ه� ��ؤالء كان مدير خلية ال�صقور عبد الكريم
عب ��د الفا�ض ��ل ،المع ��روف بكني ��ة ابو علي
الب�صري .
من بين جميع �إجراءات االقالة ،كانت اقالة
الب�ص ��ري حالة مفاجئة وغي ��ر متوقعة بين
م�ؤيدي الكاظمي ومناوئيه اي�ضا.

فق ��د ذك ��ر م�س�ؤول ��ون لمدل اي�س ��ت �آي ،ان
"رئي� ��س ال ��وزراء كان ي�صف ��ي ح�ساب ��ات
م�ستغ�ل�ا ح ��ادث الطي ��ران لتنفي ��ذ ه ��ذا
االج ��راء" ،وكان معظ ��م ال�سيا�سيي ��ن
م ��ن الكت ��ل ال�شيعي ��ة يعتب ��رون الب�ص ��ري
ك�شخ�صية ناجحة.
ه ��ذه ال�صف ��ات كان ��ت بعيدة ع ��ن ال�صورة
التي قدمها الكاظم ��ي عند تقديمه اال�سباب
لق ��راره ام ��ام مجل� ��س االم ��ن الوطني بعد
�ساعات من هجوم يوم الخمي�س .
ع�ضو م ��ن المجل�س طلب ع ��دم ذكر ا�سمه،
ق ��ال لموق ��ع م ��دل اي�س ��ت �آي" ،الكاظم ��ي
ق ��ال بو�ضوح ب ��ان اجهزة مخاب ��رات دول
اجنبية تع ��رف ما يقوم به الب�صري ،ولكن
الحكومة العراقية لي�س لها فكرة عما يقوم
ب ��ه الب�صري" .واكد الم�صدر ان "الب�صري
لم يك ��ن يرفع تقاريره ال ��ى وزير الداخلية
الحال ��ي وال نائب وزي ��ر الداخلية ل�ش�ؤون
المخاب ��رات ،الذين من المفتر�ض ان يكون
هو تح ��ت ا�شرافهم وان االثنين لهما تقييم
�سلبي عن ادائه".
وي�ضيف الم�صدر" :قال الكاظمي ان جهاز
المخاب ��رات كان يراق ��ب تح ��ركات �ضابط
مخابرات اجنبي وك�شف بان الب�صري كان

اجتماع جمل�س االمن الوطني

يلتقي به ".
م ��ن جانب ��ه اكد الب�ص ��ري لم ��دل اي�ست �آي
ان جمي ��ع ان�شطت ��ه و�أن�شط ��ة منت�سبيه مع
وكالء اجان ��ب ،كالتحالف الدولي لمحاربة
داع� ��ش او ممثلي ال�سف ��ارات ،كانت تجري
بعلم الحكومة ب�شكل كلي.
وي�شير الموقع البريطاني الى ان الب�صري
نف ��ى حقيق ��ة ان يلج�أ الكاظم ��ي الى اتهامه
بالتواط�ؤ مع وكيل مخابرات اجنبية .
وق ��ال الب�صري لمدل اي�س ��ت �آي "باي حال
م ��ن االحوال ،م ��ن غير المحتم ��ل ان يقول
الكاظمي هذا ال�شيء عني ".
وا�ض ��اف الب�ص ��ري بقول ��ه" :ان ��ا ال اعم ��ل
لأي جه ��ة فق ��ط للع ��راق .لق ��د احبط ��ت
تنفي ��ذ المئ ��ات م ��ن ال�سي ��ارات المفخخ ��ة
والتفجي ��رات االنتحارية ،ه ��ذا يعني اني
ادخلت ال�سرور على �آالف االطفال بحماية
�آبائه ��م .ووف ��رت الحماي ��ة اي�ض ��ا لمئ ��ات
م ��ن بناتنا ف ��ي الجامعات الالئ ��ي تعر�ضن
لالبتزاز عبر االنترنيت ".
واكد بقوله "لم اقم ب�أي مقابلة مع اي جهة
دولية بدون علم الحكومة".
وكان ��ت خلي ��ة ال�صق ��ور ق ��د ت ��م ت�شكيله ��ا
عق ��ب اح ��داث الفو�ض ��ى الت ��ي وقع ��ت في

العراق ع ��ام � ،2009إذ كان الو�ضع االمني
متده ��ورا في ذلك الوق ��ت بينما كان تنظيم
القاع ��دة ومجامي ��ع م�سلح ��ة اخ ��رى تنف ��ذ
هجمات مميتة في بغداد وحولها على نحو
يوم ��ي تقريب ��ا وغالب ��ا ما يذه ��ب �ضحيتها
الع�شرات من القتلى .
وكان الب�صري من بين  12م�س�ؤوال عراقيا
�آخر من ا�س�س الخلي ��ة وذلك بالتن�سيق مع
اجهزة المخابرات االميركية والبريطانية.
ف ��ي البداي ��ة كان تع ��داد منت�سبيه ��ا ما بين
 100ال ��ى � 160شخ�ص ��ا .ولك ��ن ا�ستن ��ادا
لم�س� ��ؤول امن ��ي رفي ��ع الم�ستوى ق ��ال انه
بحلول ع ��ام  2021ت�ضخم ع ��دد منت�سبيها
لي�ص ��ل ال ��ى  ،1800اي م ��ا يق ��ارب ن�سب ��ة
 %10م ��ن منت�سب ��ي وكال ��ة اال�ستخب ��ارات
والتحقيق ��ات الفيدرالي ��ة الت ��ي ه ��ي ج ��زء
منها .مه ��ام الخلية وهيكلتها تتمتع ب�سرية
عالي ��ة وتمتل ��ك اح ��دث تقني ��ات التج�س�س
والمراقبة واال�ستطالع.
وق ��ال م�س� ��ؤول امن ��ي �ساب ��ق اعت ��اد ان
ي�ش ��رف عل ��ى اداء الخلية "خلي ��ة ال�صقور
هي واحدة من اه ��م اجهزة المخابرات في
الب�ل�اد و�أخطرها .فهي تعتبر من تنظيمات
النخب ��ة المتخ�ص�ص ��ة بمكافح ��ة االره ��اب
والجريمة المنظمة على مدى � 10سنوات،
ولديه ��م مع ��دات وخب ��رة و�شبك ��ة م�صادر
بي ��ن يديها ع ��دة ا�ضابي ��ر بامكانه ��ا تدمير
اي �شخ� ��ص او قوة �سيا�سية او م�سلحة في
البلد  ".وبرز ا�سم خلية ال�صقور اثناء بدء
ظه ��ور تنظي ��م داع�ش ،وفي �شب ��اط 2014
كان ��ت اول م ��ن يطل ��ق ا�سمها عب ��ر و�سائل
االع�ل�ام عندم ��ا ك�شف ��ت وزارة الداخلي ��ة
بانها احبطت هجوما انتحاريا قرب �سجن
الطوبجي غربي بغداد.
الظه ��ور الثان ��ي للخلي ��ة بعد ذل ��ك بع�شرة
ا�شه ��ر عندم ��ا اف�صح ��ت ع ��ن تمكنه ��ا م ��ن
الح�ص ��ول عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة
ا�ستخدمت ف ��ي تنفيذ �ضربة جوية ا�سفرت
ع ��ن مقت ��ل  14م�سلح ��ا داع�شيا كان ��وا من
المقربين لزعيم التنظيم ابو بكر البغدادي
الذي جرح هو نف�سه في تلك الغارة .

محليات
ـــــــــــــــــــ
منـــــخارج بغداد

 عملية �أمنية جديدة في الب�صرة
�أعلن ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام االمن ��ي� ،أم� ��س ،القب�ض عل ��ى عدد من
املطلوب�ي�ن ،والعثور على مواد خمدرة ،خ�ل�ال عمليات الوعد
ال�ص ��ادق مبحافظ ��ة الب�ص ��رة .وقال ��ت اخللي ��ة يف بي ��ان �إنه
"متكن ��ت الق ��وات الأمني ��ة وخالل عملي ��ة الوع ��د ال�صادق/
املرحل ��ة الثانية-ال�صفح ��ة الأوىل� ،ضم ��ن قاط ��ع م�س�ؤولي ��ة
قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة مرك ��ز حمافظ ��ة الب�صرة ،م ��ن �إلقاء
القب�ض على  ٨متهمني مطلوبني وفق مواد قانونية خمتلفة".
و�أ�ض ��اف ،كما عرثت القوات املنفذة للعمليات" ،على خمدرات
و�أمبول ��ة للتعاطي ،وبندقيتني �آلية نوع كال�ش ��نكوف" .ويف
وقت �س ��ابق� ،أعلنت قيادة عمليات الب�ص ��رة ،القب�ض على 19
مطلوب ًا للق�ضاء ،خالل عمليات الوعد ال�صادق.

 نفي وجود مقبرة جماعية في
تلعفر

نف ��ت مديري ��ة �ش ��رطة حمافظة نين ��وى� ،أم� ��س ،الأنب ��اء التي
حتدث ��ت ع ��ن العثور عل ��ى مق�ب�رة جماع ��ة يف ق�ض ��اء تلعفر.
وقال ��ت املديري ��ة يف بي ��ان �إن ��ه "تنفي �ش ��رطة نين ��وى ،بيان ًا
ن�س ��ب لها ون�ش ��ر على بع�ض ال ��وكاالت والقنوات الف�ض ��ائية
بخ�ص ��و�ص العثور على مقربة جماعية ت�ض ��م ما يقارب ٤٠٠
جثة �ض ��من ق�ض ��اء تلعفر" .وتداولت بع�ض و�س ��ائل الإعالم
ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،بيان� � ًا �أ�ش ��ار �إىل ان �ش ��رطة
حمافظة نينوى عرثت على مقربة جماعية يف ق�ضاء تلعفر.

� ضبط عمليات تزوير في ذي قار
�أعلن ��ت دائ ��رة التحقيق ��ات يف هيئ ��ة النزاه ��ة� ،أم�س� ،ض ��بط
عمليات تالعب وتزوير يف تخ�ص ��ي�ص ( )1288قطعة �أر�ض
ل�ش ��ريحتي ال�ش ��هداء واجلرحى يف حمافظة ذي قار .وذكرت
الدائرة يف بيان تفا�ص ��يل عمل َّية ال�ض ��بط التي نفذتها مالكات
مكتب حتقيق ذي قار ،ب� ��أن "الفريق الذي انتقل �إىل مديريتي
�ش ��هداء ذي ق ��ار وبلد َّي ��ة النا�ص ��ر َّية ،ق ��ام ب�ض ��بط الأولي ��ات
اخلا�ص ��ة وخماطب ��ات تخ�ص ��ي�ص ( )1288قطع ��ة �أر� ��ض
لل�شهداء واجلرحى" ،مبين ًة "وجود تالعب وتزوير يف عمل َّية
التخ�صي�ص متثلت ب�إدخال �أ�سماء وهم َّية ب�أعداد كبرية �ضمن
قوائم التخ�صي�ص".
و�أ�ض ��افت �أن "بلد َّي ��ة النا�ص ��ر َّية قام ��ت بتخ�ص ��ي�ص قط ��ع
الأرا�ضي لأ�شخا�ص بدون وجه حق وب�شكل خمالف للقانون،
بعد قيامها بالتالعب بالقوائم املر�سلة من قبل مدير َّية ال�شهداء
يف املحافظة".
و�أكدت "تنظيم حم�ض ��ر �ض ��بط �أ�ص ��ويل بالعمل َّية التي نفذت
مبوج ��ب مُذ َّك ��رةٍ ق�ض ��ائيَّةٍ  ،وعر�ض ��ه عل ��ى قـا�ض ��ي حمكم ��ة
التحـقي ��ق املخت�ص ��ة بالنظر يف ق�ض ��ايا النزاه ��ة يف ذي قار،
قب�ض بح ��ق ( )4متهمني وف ��ق �أحكام
ال ��ذي ق� � َّرر �إ�ص ��دار �أمر ٍ
املادَّة ( )298,289من قانون العقوبات".
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دعوات �إلى تبني الحكومة برامج للدعم و�إن�شاء مدار�س حقلية وجمعيات تعاونية

تراجع �أعداد الجامو�س في العراق ..ومخت�صون يتحدثون عن الأ�سباب
 ذي قار /ح�سني العامل
ك�شف مكتب االحتاد الدويل ملربي اجلامو�س يف العراق
وخمت�صون يف بيئة االهوار يوم �أم�س ،عن تراجع كبري
يف اعداد اجلامو�س خالل االعوام اخلم�سني املن�صرمة.
وفيما ا�ش ��اروا اىل تراجع تلك االع ��داد من مليون ر�أ�س
يف �س ��بعينيات القرن املن�ص ��رم اىل  300الف ر�أ�س يف
الوق ��ت احلا�ض ��ر ،دع ��وا اىل تبني برامج علمي ��ة لتنمية
ال�ث�روة احليوانية يف الع ��راق وان�ش ��اء مدار�س حقلية
وجمعيات تعاونية ملربي اجلامو�س.
وقال مدي ��ر مكتب االحتاد الدويل ملرب ��ي اجلامو�س يف
العراق الدكتور خالد الفرطو�سي لـ(املدى) ان "البيانات
الر�س ��مية املعتمدة يف وزارة الزراعة ت�ش�ي�ر اىل وجود
اكرث من  300الف ر�أ�س جامو�س يف العراق" ،وا�ضاف
"فيما ت�ش�ي�ر اح�صائيات �سبعينيات القرن املا�ضي اىل
وج ��ود ما يقرب م ��ن املليون ر�أ�س جامو� ��س يف العراق
وهذا ي�شكل تراجع ًا كبري ًا".
واردف الفرطو�س ��ي ان " قطاع تربي ��ة اجلامو�س واجه
ويواج ��ه حتديات كبرية وكث�ي�رة ادت اىل تراجع اعداد
اجلامو� ��س مقارنة ب�أعدادها قب ��ل  50عاما" ،منوها اىل
ان "الرتاج ��ع احلا�ص ��ل ناجم ع ��ن جملة م ��ن املتغريات
البيئية واالقت�ص ��ادية و�ض ��عف الدع ��م احلكومي ناهيك
ع ��ن جتفي ��ف االه ��وار يف ت�س ��عينيات الق ��رن املا�ض ��ي
وتوج ��ه مربي اجلامو�س اىل مهن اخرى اكرث راحة من
معاناة تربية اجلامو�س".
وا�ش ��ار مدي ��ر مكتب االحت ��اد الدويل ملرب ��ي اجلامو�س
اىل ان "ن�س ��بة اع ��داد اجلامو� ��س يف مناط ��ق االه ��وار
واملحافظات اجلنوبية الثالث (ب�صرة ،ذي قار ،مي�سان)
ت�ش ��كل  65باملئ ��ة م ��ن قطع ��ان اجلامو� ��س يف البالد"،
م�ؤكدا "انعكا�س �ضعف الدعم احلكومي �سلبا على تنمية
الرثوة احليوانية وال�سيما تربية قطعان اجلامو�س".
وع ��ن امكاني ��ة النهو� ��ض بقط ��اع تربي ��ة اجلامو�س قال
الفرطو�س ��ي ان "العديد من املخت�ص�ي�ن يف جمال تنمية
ال�ث�روة احليوانية وال�س ��يما العاملني يف مكتب االحتاد
ال ��دويل ملرب ��ي اجلامو� ��س قدم ��وا للجه ��ات احلكومية
املعنية العديد من الدرا�سات وعقدوا م�ؤمترات وندوات
وطرح ��وا جمل ��ة م ��ن االف ��كار والربامج لتنمي ��ة قطعان
اجلامو� ��س" ،وا�ض ��اف ان "كل م ��ا مت طرح ��ه ميك ��ن ان
يك ��ون مفتاحا للحل لو كانت هناك جدية وتوجه حقيقي
لتطوي ��ر وتنمي ��ة هذا القط ��اع ليكون موردا اقت�ص ��اديا
مهما".
واو�ض ��ح مدير مكتب االحتاد ال ��دويل ملربي اجلامو�س
ان "الع ��امل اخ ��ذ يتبن ��ى برام ��ج للتح�س�ي�ن الوراث ��ي

والتلقيح ال�ص ��ناعي والعليقة املتميزة وال�س ��ائل املنوي
املحدد للجن� ��س وغريها من الربامج العلمية املهمة التي
م ��ن �ش� ��أنها ان تنه�ض بال�ث�روة احليواني ��ة وتعمل على
تطويره ��ا" ،م�ش�ي�را اىل ان "مث ��ل هذه الربام ��ج اثبتت
جناحه ��ا يف جتارب كل من باك�س ��تان وايطالي ��ا والهند
وم�ص ��ر واي ��ران و�س ��تثبت جناحه ��ا ل ��و مت تطبيقها يف
العراق".
و�ش ��دد الفرطو�س ��ي على "�أهمية ان�ش ��اء معامل للحليب
وم�ش ��تقاته ومعام ��ل للأع�ل�اف ف�ض�ل�ا ع ��ن االهتم ��ام
ب� ��إدارة ه ��ذا القطاع عرب تكليف ا�ص ��حاب االخت�ص ��ا�ص
العلم ��ي ب�إدارت ��ه وتنفي ��ذ برام ��ج تطوي ��ره كون ��ه م ��ا
زال يفتق ��ر ل�ل��إدارة العلمي ��ة" .م�ش�ي�را اىل ان "مكت ��ب
االحت ��اد الدويل ملرب ��ي اجلامو�س طرح منذ مدة لي�س ��ت
بالق�صرية برناجما ال�س ��تحداث جمعيات خا�صة مبربي
اجلامو�س �أو ما ي�س ��مى باملدار�س احلقلية على م�ستوى
القري ��ة �أو الناحي ��ة والق�ض ��اء لت�ش ��كل دعام ��ة ا�سا�س ��ية
ملرب ��ي اجلامو� ��س عرب التن�س ��يق مع الدوائ ��ر واجلهات
احلكومية املعنية".
وك�شف مدير مكتب االحتاد الدويل ملربي اجلامو�س عن
ان "جمل�س الوزراء �شكل جلنة بهذا ال�صدد عام 2019
بن ��اء على التو�ص ��يات املرفوعة من م�ؤمت ��ر تنمية قطاع
اجلامو�س الذي عقد خالل االعوام املن�صرمة".
وع ��ن خماطر االمرا�ض التي تهدد قطعان اجلامو�س قال
مدير مكتب االحتاد ال ��دويل ملربي اجلامو�س ان "قطاع

تربي ��ة اجلامو� ��س بحاج ��ة اىل دع ��م اك�ب�ر يف املجاالت
كافة وال�س ��يما يف جمال االعالف واخلدم ��ات البيطرية
وذلك لإنق ��اذ القطعان من االمرا� ��ض والهالكات وجتنب
اال�ض ��رار واخل�س ��ائر التي تلح ��ق باملربني واالقت�ص ��اد
الوطني" ،وا�ضاف ان "ما ي�ؤ�سف له ان نرى تراجعا يف
تنمية قط ��اع اجلامو�س يف العراق ال ��ذي يعترب املوطن
اال�ص ��لي للجامو�س يف حني ن�شهد تطورا كبريا يف دول
حديثة العهد والتجربة يف تربية اجلامو�س".
واو�ض ��ح مدير مكتب االحتاد ال ��دويل ملربي اجلامو�س
ان "الرم ��وز يف الآث ��ار ال�س ��ومرية ت�ش�ي�ر اىل ان تربية
اجلامو� ��س يف الع ��راق كان ��ت موج ��ودة قب ��ل اك�ث�ر من
� 6آالف ع ��ام يف ح�ي�ن مازلنا نتح ��دث اليوم عن كيفية
تنمية هذا القطاع" ،داعيا اىل "ايالء املزيد من االهتمام
احلكوم ��ي ملج ��ال تربي ��ة وتنمي ��ة ال�ث�روة احليواني ��ة
وال�سيما قطعان اجلامو�س".
وب ��دوره ق ��ال املدي ��ر االقليم ��ي ملنظم ��ة طبيع ��ة العراق
املهتم ��ة مبناط ��ق االه ��وار يف جنوب ��ي الب�ل�اد املهند�س
جا�س ��م اال�س ��دي ان "تربي ��ة اجلامو� ��س ت�ش ��كل �أه ��م
ن�ش ��اط اقت�ص ��ادي لعرب الأه ��وار وهي تعرب ع ��ن ثقافة
و�س ��لوكيات حي ��اة متوارثة منذ زمن ال�س ��ومريني حيث
حتفل الرقم الطينية بتفا�ص ��يل م�شاهد ماتزال يتوارثها
جيل بعد جيل منذ �آالف ال�س ��نني" ،وا�ض ��اف ان "البيئة
االهواري ��ة حفلت خالل �أكرث م ��ن ثالثة عقود مبتغريات
عدي ��دة منها الت�ص ��حر خالل �س ��نوات التجفي ��ف املريرة

يف ت�س ��عينيات الق ��رن املا�ض ��ي الت ��ي �أدت �إىل هج ��رة
مربي اجلامو� ��س وفقدان  90%من قطعانهم ،و�ش ��حة
املي ��اه الت ��ي �أملت بالأه ��وار يف �أع ��وام 2015 ،2009
و  2018والت ��ي �أ�ض ��رت كث�ي�را باقت�ص ��اديات مرب ��ي
اجلامو�س وجمتمعاتهم املحلية".
وتاب ��ع اال�س ��دي ان "مرب ��ي اجلامو�س عان ��وا كثري ًا ما
بع ��د  ،2003م ��ن حيث ع ��دم وجود البن ��ى التحتية يف
قل ��ب الأهوار كاملدار� ��س واملراكز ال�ص ��حية والبيطرية،
ومي ��اه ال�ش ��رب .وكذل ��ك ت�ش ��ظي العوائ ��ل نتيج ��ة تلك
الأ�س ��باب ،وتغي�ي�ر امل ��كان با�س ��تمرار لتغي�ي�ر الظروف
البيئي ��ة" ،واردف "لكن �أ�ش ��د ما يعاني ��ه هذا القطاع هي
�س ��نوات �ش ��حة املياه وارتفاع ملوحتها اىل م�س ��تويات
غري م�سبوقة".
وا�ش ��ار املدي ��ر االقليم ��ي ملنظم ��ة طبيعة الع ��راق اىل ان
"موا�س ��م �ش ��حة املياه وانخفا�ض منا�سيبها يف مناطق
االه ��وار غالبا ما تت�س ��بب بارتف ��اع ملوح ��ة املياه وهو
ما ي�ض ��طر مرب ��ي اجلامو� ��س اىل نقل املي ��اه بالزوارق
مل�س ��افات تزي ��د عل ��ى  30كيلوم�ت�را وبن ��اء احوا� ��ض
م ��ن الكونكري ��ت لالحتف ��اظ به" ،وا�ض ��اف "كم ��ا ان قلة
دعم ا�س ��عار الأعالف من قب ��ل اجلهات املعني ��ة وارتفاع
�أ�س ��عارها خا�ص ��ة يف موا�سم ال�ش ��تاء ت�ش ��كل عبئ ًا على
دخل املربني".
واك ��د اال�س ��دي "افتق ��ار املناط ��ق املعروف ��ة برتبي ��ة
اجلامو� ��س اىل �ص ��ناعات حتويلي ��ة غذائي ��ة ومراك ��ز
جتميع حليب مربدة ت�س ��اهم يف رفع قيمة املنتج وزيادة
الدخل اليومي لهذه ال�شريحة املهمة".

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة
م��ن ش��ركة اسياس��يل
باس��م (س��وزان ش��كري
جم��ال) والص��ادرة بتاري��خ
 .. 2021/1/1عل��ى من يعثر
عليها تس��ليمها إلى جهة
اإلصدار ..مع التقدير

اعـــــالن

م /مناق�صة رقم ( )4ل�سنة 2021
تنظيف املناطق الواقعة خارج حدود البلدية لق�ضاء املدائن والوحدة واجل�سر والنهروان والوحدات
الإدارية التابعة لها

 -1يس��ر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مش��روع (تنظيف املناطق الواقعة خارج حدود
البلدية لقضاء املدائن والوحدة واجلسر والنهروان والوحدات اإلدارية التابعة لها).
أدناه ضمن املوازنة التش��غيلية لس��نة  2021ملديرية بلديات محافظة بغداد فعلى كافة
مقدم��ي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املش��روع أدناه وحس��ب
الوثائق القياسية (وثيقة اخلدمات غير االستشارية).
 -2على مقدم��ي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملش��روع
وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قسم العقود خالل أوقات الدوام
الرسمي من الساعة  8صباحا ولغاية الساعة  2ظهراً.
 -3تضمن العرض ثالثة ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظ��رف يتضمن متطلب��ات التأهيل املطلوبة (ش��هادة تأس��يس ,عقد تأس��يس  ,محضر
اجتماع،هوية تصنيف بدرجة ( خامسة ) إنشائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط  ,شهادة
ممارسة مهنة ,تقدمي مستمسكات املدير املفوض  ,تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية
 ,كت��اب عدم ممانع��ة صادر من الهيئة العامة للضرائب ناف��ذ ومعنون إلى محافظة بغداد
نس��خة أصلية ,وصل الشراء النس��خة األصلية  ,يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات
جداول الكميات من قبل الش��ركة املتقدمة  ,تقدمي ج��دول تقدم عمل  ,تكون مدة نفاذية
العطاء () 90يوما  ,تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع
االلكتروني اخلاص بها  ،يجب إن تكون األرقام مدونة رقما ً وكتابة وان تكون الكتابة واضحة
وخالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء  ,على الشركات األجنبية الراغبة
باالش��تراك باملناقصة تقدمي شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من
السفارة العراقية في بلد التأسيس  ,تلتزم الشركة بتقدمي األسعار النهائية غير القابلة
للتفاوض  ,تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
 -4بإم��كان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائ��ق املناقصة بعد تقدمي طل��ب حتريري إلى
العنوان التالي (محافظة بغداد /قس��م العقود) وبعد دف��ع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ
قدره (( )250,000مائتان وخمسون إلف دينار عراقي ) غير قابله للرد 0
 -5يتم تسليم العطاءات  /إلى العنوان التالي محافظة بغداد  /االستعالمات االلكترونية
/الطابق األول وأخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  12ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة
بغداد يوم االثنني 2021/2/ 15س��وف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح
العط��اءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغب�ين باحلضور في محافظة بغداد /

قسم العقود الساعة  12ظهرا من يوم االثنني 2021/ 2 / 15او اليوم الذي يليه
 -6يج��ب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على ش��كل (خطاب ضمان أو صك مصدق
أو سفتجة) من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي وباسم أي من الشركاء .
 -7يس��تقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار إليها في
القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية.
 -8إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.
 -9جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
 -10يس��تبعد أي عطاء لم ينظم حسب متطلبات الوثيقة القياسية (السيولة النقدية
والعمل املماثل) على ان تقدم بصورة كاملة مع تأييد اجناز العمل.
 .11للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد االلكتروني (.)admin@bagdad.gov.iq
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
 .13ف��ي حال تقدمي احد الش��ركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اس��تيفاؤها من قبله فيتم
قبول العطاء املش��ترك دون النظر إلى الشريك األخر إال إذا نص في الوثيقة نسب وشروط
معينة ينبغي توفرها في الشريك عند ذلك يعتمد ما مت تثبيته في الوثيقة.
 -14استمرار حملة التنظيف يعتمد على التمويل الشهري للميزانية التشغيلية ملديرية
بلدي��ات بغداد لس��نة  2021وفي ح��ال عدم التمويل يت��م إيقاف العمل م��ن دون مطالبة
الشركة بأي تعويض.
 -15كل ما يخالف ما ورد في أعاله ال يعتد به.
حمافظة بغداد/ق�سم العقود

اقتصاد
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� 500ألف عامل في القطاع الخا�ص ينتظرون
�إقرار قانون ال�ضمان االجتماعي

الك�شف عن تفا�صيل � 5أنواع
من القرو�ض ال�سكنية
بغداد /املدى
�أعلن البن ��ك املركزي العراقي� ،أم�س االثنني،
ا�ستم ��رار مبادرت ��ه يف دع ��م �سيول ��ة قط ��اع
اال�س ��كان (�صن ��دوق الإ�س ��كان وامل�ص ��رف
العق ��اري) لإقرا� ��ض املواطن�ي�ن واملوظف�ي�ن
الراغب�ي�ن ب�ش ��راء وحدات �سكني ��ة يف عموم
الع ��راق ،به ��دف التخفي ��ف م ��ن �آث ��ار �أزم ��ة
ال�سك ��ن ،وتراوحت املبالغ ب�ي�ن  125مليون
دين ��ار �إىل  15ملي ��ون دين ��ار وه ��ذا الأخ�ي�ر
خا�ص باملوظفني.
و�أف ��اد البن ��ك يف بي ��ان ب� ��أن مناف ��ذ التق ��دمي
على هذه القرو� ��ض تنق�سم �إىل نوعني وهما
قرو�ض �صندوق الإ�سكان وقرو�ض امل�صرف
العقاري.
وتك ��ون قرو� ��ض �صن ��دوق الإ�س ��كان مببلغ
ق ��دره ( )75ملي ��ون دين ��ار لبن ��اء وح ��دات
�سكني ��ة مب�ساحة ال تقل عن ( )100مرت مربع
�أو �إ�ضافة بناء يف بغداد ومراكز املحافظات،
وقرو� ��ض مببلغ قدره ( )60مليون دينار يف
اق�ضية العا�صم ��ة بغداد و( )50مليون دينار
خارج مراكز باقي املحافظات.
كما ت�شمل قرو�ض� � ًا مببلغ قدره ( )75مليون
دينار ل�ش ��راء وحدات �سكني ��ة يف املجمعات
ال�سكني ��ة اال�ستثماري ��ة الت ��ي �سب ��ق و�أن

 املدى /ح�سن الإبراهيمي

ي�شعر انمار الجبوري (ا�سم
م�ستعار) مع زمالئه بالقلق
الدائم والخوف من فقدان
وظيفتهم لعدم وجود قانون
يحميهم ويعزز مكانتهم
الوظيفية.
(المدى) التقت الجبوري مع
زمالئه ،العاملين في احدى
�شركات ال�سفر وال�سياحة،
مف�ضلين عدم ذكر ا�سمهم في
التقرير ،وقالوا في حديثهم
�إننا "ن�شعر بالقلق الدائم ازاء
م�ستقبلنا الوظيفي".
م�ضيفين �أننا "نواجه خطر
الت�سريح المفاجئ دون �أية
حقوق وبال مكاف�أة نهاية
الخدمة" ،م�ؤكدين �أنهم
"مجبرون على العمل برواتب
قليلة ال تتنا�سب مع ال�شهادات
االكاديمية التي يحملونها
ب�سبب �شحة الوظائف في
�سوق العمل العراقية".

املوظفون خط �أحمر

وتف�ش ��ي جائح ��ة كورونا خ�ل�ال العام
 2020ناهي ��ك عن الف�س ��اد ال ��ذي التهم
واردات العراق وخرياته.
اذ جل�أت احلكومة خالل العام املا�ضي،
�إىل اقرتا� ��ض  18ملي ��ار دوالر م ��ن
الداخ ��ل واخل ��ارج لتوزي ��ع روات ��ب
املوظف�ي�ن العامل�ي�ن يف القط ��اع الع ��ام
باال�ضاف ��ة اىل ت�سديد نفق ��ات ت�شغيلية
اخ ��رى تتعلق بت�أمني مف ��ردات البطاقة
التمويني ��ة ف�ض ًال ع ��ن رواتب ال�سجناء
ال�سيا�سي�ي�ن وال�شه ��داء والرعاي ��ة
االجتماعية.
قراءة �أوىل

ويف  23كان ��ون االول  ،2021عك ��ف
جمل� ��س الن ��واب عل ��ى الق ��راءة االوىل
مل�ش ��روع قان ��ون ال�ضم ��ان االجتماعي
للعاملني يف القطاع اخلا�ص.
قان ��ون ينتظ ��ره اك�ث�ر م ��ن � 500أل ��ف
عامل مدرج �ضم ��ن قوائم وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية.
يق ��ول م�ص ��در يف ال ��وزارة يف حديث
لـ(امل ��دى) �إن "قان ��ون ال�ضم ��ان
االجتماع ��ي فيه الكثري م ��ن االمتيازات
للطبق ��ة العامل ��ة يف القط ��اع اخلا� ��ص
العراق ��ي ف�ض�ل ً�ا عن القط ��اع التعاوين
واملختلط".
وي�ضي ��ف �أن ��ه اذا م ��ا مت تطبي ��ق ه ��ذا
القان ��ون ف�أن ��ه �س ��وف يقلل م ��ن اعداد
العاطل�ي�ن عن العمل النه �سيدفع الكثري
م ��ن العاملني نحو القطاع اخلا�ص بد ًال
عن القطاع احلكومي.

والتغيريات التي ط ��ر�أت على املجتمع
العراقي".
وك�ش ��ف ع ��ن �أن "ع ��دد امل�شمول�ي�ن
بال�ضم ��ان االجتماع ��ي يف الف�ت�رة
االخ�ي�رة ُيق ��در ب� �ـ 200ال ��ف عام ��ل
باال�ضاف ��ة اىل  250ال ��ف عام ��ل
م�ضم ��ن يف ال�ساب ��ق ،اي �أن املجم ��وع
الكل ��ي للعامل�ي�ن يبلغ � 450أل ��ف عامل
م�ضمون".
وي�ش�ي�ر اىل �أن "خط ��ة ال ��وزارة
ت�ستهدف الو�صول اىل  500الف عامل
م�ضمون".
وحت�س ��ب الروات ��ب التقاعدي ��ة للعمال
امل�ضمون�ي�ن وفق� � ًا للمعادل ��ة االتي ��ة؛
"�سن�ي�ن اخلدمة �ضرب متو�سط االجر
لثالث �سنوات االخ�ي�رة �ضرب % 2،5
تق�سيم  12وي�ضاف له ��ا ،وفق ًا للقانون
اجلديد % 1 ،غالء معي�شة".
فيم ��ا يقول ع�ضو جلن ��ة العمل النيابية
ح�س�ي�ن ع ��رب� ،إن "قان ��ون ال�ضم ��ان
االجتماعي يعد م ��ن اهم القوانني التي
يعمل جمل� ��س الن ��واب عل ��ى ت�شريعها
خالل املرحلة املقبلة".
ويع ��زو ذل ��ك اىل ان ��ه "ي�ضم ��ن حقوق
�شريح ��ة وا�سع ��ة م ��ن الفئ ��ات العاملة
كذلك ي�ضمن حقوق ارباب العمل".
وي�ؤك ��د ع ��رب يف حديثه لـ(امل ��دى)� ،أن
�أب ��رز ما مييز ه ��ذا القانون هو تخفيف
الزخم احلا�صل على القطاع احلكومي
عرب تقدمي امتيازات ،مبوجب القانون،
للعاملني بالقطاع اخلا�ص لعل ابرزها؛
رات ��ب تقاع ��دي جم ��ز ومكاف� ��أة نهاي ��ة
اخلدمة.

وخ�ل�ال ال�سن ��وات ال�سابق ��ة ،رك ��زت
احلكوم ��ات املتعاقب ��ة عل ��ى �شريح ��ة
املوظف�ي�ن دون ادن ��ى اهتم ��ام بالقطاع
اخلا� ��ص وعمال ��ه ،تركي� � ٌزا يتلخ� ��ص
بت�أم�ي�ن روات ��ب املوظف�ي�ن ب�أوقاته ��ا
املح ��ددة ،باالعتم ��اد عل ��ى االي ��رادات
النفطي ��ة الت ��ي من املفرت� ��ض ان تذهب
لفئات ال�شعب كافة ،مبوجب الد�ستور.
ه ��ذه ال�سيا�س ��ة "اخلاطئة" م ��ن وجهة
 50عاماً
نظ ��ر املخت�ص�ي�ن ،جعل ��ت احلكوم ��ة
حما�س نيابي
تواج ��ه م�شكل ��ة حقيقي ��ة يف ت�أم�ي�ن ويو�ض ��ح امل�ص ��در �أن " ُعم ��ر قان ��ون
روات ��ب موظفيها ب�سب ��ب الأزمة املالية ال�ضم ��ان االجتماع ��ي ال ��ذي تعم ��ل به ويلف ��ت ع�ض ��و جمل�س الن ��واب اىل �أن
الناجم ��ة ع ��ن تده ��ور �أ�سع ��ار النف ��ط ال ��وزارة � 50سن ��ة ،فه ��و ال يتنا�س ��ب "جمل� ��س الن ��واب متحم� ��س الق ��رار

ه ��ذا القان ��ون لك ��ن بع ��د اج ��راء بع�ض
التعدي�ل�ات على فقرات ��ه" ،مو�ضح ًا �أن
جلنت ��ه �سجل ��ت مالحظات عدي ��دة على
م�س ��ودة القان ��ون وعلى �صعي ��د املثال
"�صالحي ��ات وزير العمل يف �صندوق
التقاع ��د وال�ضمان االجتماع ��ي وفقرة
مكاف�آت نهاية اخلدمة".
ويتاب ��ع ع ��رب �أن جلنت ��ه �ستعقد املزيد
م ��ن االجتماع ��ات خ�ل�ال االي ��ام املقبلة
ملناق�ش ��ة التعدي�ل�ات الت ��ي �ستطر�أ على
القانون والتي من �ش�أنها �ضمان حقوق
العاملني يف القطاع اخلا�ص.
بدوره يق ��ول اخلبري االقت�صادي با�سم
انطوان� ،إن قانون ال�ضمان االجتماعي
�سيعيد الثقة بالقطاع اخلا�ص العراقي
والعاملني فيه.
وي�ضيف �أنه بات من ال�ضروري تعزيز
فر� ��ص العم ��ل يف القط ��اع اخلا� ��ص
وت�شري ��ع قوان�ي�ن خا�ص ��ة بحماي ��ة
العامل�ي�ن ،يف ظ ��ل اع ��داد كب�ي�رة م ��ن
املتخرجني �سنوي ًا.
ويو�ض ��ح انطوان يف حدي ��ث لـ(املدى)
�أن ت�شري ��ع ه ��ذا القان ��ون �سيخف ��ف
م ��ن ال�ضغ ��ط احلا�ص ��ل عل ��ى القط ��اع
احلكوم ��ي ،م�ش ��دد ًا يف الوق ��ت ذات ��ه
على �ضرورة من ��ح املتقاعدين مبوجب
قان ��ون ال�ضم ��ان االجتماع ��ي "رواتب
تقاعدية جمزي ��ة ال تقل عن اقرانهم يف
القطاع احلكومي".
ويطال ��ب انط ��وان بابع ��اد القانون عن
املزايدات احلزبية واال�سراع بت�شريعه
العادة الثقة بالقطاع اخلا�ص العراقي.
ومبوج ��ب القان ��ون اجلدي ��د ف�أن ��ه يتم
من ��ح مكاف�أة نهاي ��ة اخلدمة بع ��د ثالثة
ا�شه ��ر من احال ��ة العامل عل ��ى التقاعد،
كما انه ي�سمح بنقل اخلدمة يف القطاع
اخلا�ص اىل احلكومي يف حال ح�صول

العامل على وظيفة حكومية.
رف�ض نقابي

لك ��ن نقابة العم ��ال يف الع ��راق ترف�ض
مترير القان ��ون ب�صغيته احلالية ،النها
مل ت�ش ��ارك يف اع ��داد امل�سودة اخلا�صة
بالقان ��ون ،وفق� � ًا لرئي� ��س االحت ��اد
العراقي لنقابات العمال وليد نعمة.
وي�ضيف نعمة يف حديث ��ه لـ(املدى) �إن
"النقابة دعت وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية وممثال عن جمل�س النواب
اىل ح�ض ��ور م�ؤمتر النقاب ��ات العمالية
الذي عقد منذ مدة ق�صرية".
ويكم ��ل �أن "�أحد ًا من اجلهات املذكورة
مل يح�ض ��ر يف ه ��ذا امل�ؤمتر ال ��ذي كان
هدفه مناق�شة م�ش ��روع قانون ال�ضمان
االجتماعي اجلديد".
وعرب منع ��م عن ا�ستغراب ��ه "من قراءة
القان ��ون ق ��راءة �سري ��ة يف جمل� ��س
النواب وهذا ما يث�ي�ر ال�شك والريبة"،
على حد تعبريه.
ويلفت اىل �أن "هناك بع�ض الت�سريبات
تتح ��دث ع ��ن ح ��ذف بع� ��ض املوا�ضيع
املهمة من القان ��ون وابرزها اال�صابات
اثناء العمل".
وطالب رئي�س االحتاد العراقي لنقابات
العم ��ال يف الع ��راق ،مب�شارك ��ة نقابات
العم ��ال يف �إع ��داد ال�صيغ ��ة النهائي ��ة
للقانون لكي يتنا�س ��ب مع �سوق العمل
يف الع ��راق ،م�ؤكد ًا �أن نقاب ��ات العمال
يف الع ��راق ت�سع ��ى الن�ش ��اء قاع ��دة
قانوني ��ة ر�صينة ت�ضم ��ن حقوق جميع
العاملني يف القطاع اخلا�ص.
ويعم ��ل يف الع ��راق بح ��دود  4ماليني
موظ ��ف يف القط ��اع الع ��ام ،حتت ��اج
الدول ��ة اىل م ��ا يقارب ال� �ـ 6تريليونات
دينار لت�أمني رواتبهم ال�شهرية.

ح�صلت املوافقة على متويلها من ال�صندوق،
و�سيك ��ون القر�ض دون فوائ ��د �سوى عمولة
�إداري ��ة ملرة واحدة ن�سبته ��ا ( )% 5من قيمة
القر� ��ض ومبدة �سداد التتج ��اوز (� )20سنة،
لت�سهيل قيمة الق�سط ال�شهري.
�أم ��ا قرو� ��ض امل�ص ��رف العق ��اري tid
مببل ��غ ق ��دره ( )100ملي ��ون دين ��ار ل�ش ��راء
وح ��دات �سكنية خ ��ارج املجمع ��ات ال�سكنية
اال�ستثماري ��ة مب�ساح ��ة التق ��ل ع ��ن ()100
مرت مرب ��ع ،و�ستكون ه ��ذه القرو�ض بفائدة
�سنوي ��ة متناق�ص ��ة ن�سبته ��ا ( )% 2من قيمة
القر�ض ومبدة �سداد التتجاوز (� )20سنة.
�إىل جانب قرو�ض مببلغ ( )125مليون دينار
ل�شراء وحدات �سكنية يف املجمعات ال�سكنية
اال�ستثماري ��ة ،و�ستكون تل ��ك القرو�ض دون
فوائ ��د ،على �أن ت�ستقطع عمول ��ة �إدارية ملرة
واح ��دة ن�سبته ��ا ( )% 5م ��ن قيم ��ة القر� ��ض
ومبدة �سداد التتجاوز (� )20سنة.
و�أ�ض ��اف البن ��ك املرك ��زي مب ��ادرة �أخ ��رى
من خ�ل�ال منح قرو� ��ض للموظف�ي�ن املوطنة
رواتبه ��م يف (امل�ص ��ارف احلكومي ��ة
واخلا�ص ��ة) مببلغ ق ��دره ( )15مليون دينار
وبعمول ��ة مقطوع ��ة ت�ستوف ��ى مل ��رة واح ��دة
وقدرها  % 4من قيمة القر�ض وبفرتة �سداد
� 5سنوات.

 7حما�صيل عراقية �إ�ضافية
مر�شحة للت�صدير
بغداد /املدى
و�أك ��د الناي ��ف “وج ��ود
وف ��رة وا�ضح ��ة يف
�أك ��دت وزارة الزراع ��ة قيامه ��ا
حم�ص ��ويل الطماط ��م
ب ��دور كب�ي�ر يف حتقي ��ق الأم ��ن
والبطاط ��ا" ،اال �أن
الغذائ ��ي للمواطنني عرب توفري
“ال ��وزارة تواجه م�شكلة
 24م ��ادة زراعي ��ة حملي ��ة ،فيما
يف املناف ��ذ احلدودي ��ة،
�أ�ش ��ارت �إىل وج ��ود �سبع ��ة
وخا�صة ال�شمالية منها”،
حما�صيل مر�شحة للت�صدير.
مو�ضح ��ا �أن ”م�س�ؤول�ي�ن
الوزارة
و�أو�ضح املتحدث با�سم
م ��ن وزارة الزراع ��ة
حميد النايف
حمي ��د الناي ��ف يف ت�صري ��ح
�سيعق ��دون اجتماع ��ا م ��ع
�صحف ��ي� ،أن “ظروف جائحة كورونا �أ�سهمت وزي ��رة الزراعة يف الإقليم الج ��راء مباحثات
بت�شجي ��ع الفالح�ي�ن واملزارع�ي�ن عل ��ى زيادة وو�ض ��ع حل ��ول له ��ذه امل�شكلة واالتف ��اق على
الإنت ��اج الزراعي كما ونوع ��ا ،و�أنه مت توفري العم ��ل بروزنام ��ة اقت�صادي ��ة واح ��دة ،لدع ��م
 24مادة زراعية حمليا خالل الفرتة املا�ضية” .املوازنة وتعظيم الإيرادات”.
و�أ�ض ��اف� ،أن “حتقي ��ق الأم ��ن الغذائ ��ي على �صعيد مت�صل �أك ��د النايف “قدرة العراق
للمواطن�ي�ن ا�صب ��ح وا�ضح ��ا للجمي ��ع ،اال �أن على زيادة انتاج ��ه الزراعي” ،م�شريا اىل �أنه
هناك معوقات تواجه القطاع الزراعي ،ومنها “يوج ��د حالي ��ا نحو  32ملي ��ون دومن �صالح
حماية املنتج املحلي وحماية امل�ستهلك ،وازمة للزراع ��ة ومل ي�ستغ ��ل منه ��ا �س ��وى  17مليون
ال�صناعات التحويلي ��ة” ،منوها اىل �أن ”عدم دومن فقط”.
وج ��ود �صناع ��ات حتويلية يدف ��ع اىل ت�صدير ولف ��ت اىل �أن “جمموع م ��ا مت ت�صديره خالل
حم�ص ��ول الطماطم اىل خ ��ارج البالد بدال من  32يوم ��ا فقط من حم�ص ��ول الطماطم بلغ 12
�ألف ��ا و 500ط ��ن ،و�أن وزارة الزراع ��ة مهتمة
ا�ستخدامها يف �صناعة املعجون”.
و�أ�ش ��ار اىل �أن “وزارة الزراع ��ة تعم ��ل عل ��ى بالت�صدي ��ر وجل ��ب العمل ��ة ال�صعب ��ة للب�ل�اد
ت�شجي ��ع ال�صناعات التحويلي ��ة ،اال �أنه ومنذ ع�ب�ر من ��ح اج ��ازات الت�صدي ��ر ،فيم ��ا تك ��ون
ع ��ام  2003مل تقم احلكوم ��ة وال امل�ستثمرون وزارة التج ��ارة هي اجله ��ة امل�س�ؤولة عن عدد
ب�صناع ��ة املعج ��ون يف عم ��وم الع ��راق وه ��و املبيعات”.
ام ��ر يقل ��ق الفالح�ي�ن واملزارع�ي�ن ويت�سب ��ب و�أك ��د الناي ��ف �أن “حم�ص ��ول البطاطا مر�شح
مب�ضايقات كبرية لهم” ،الفتا اىل �أن “العراق للت�صدي ��ر اي�ض ��ا ،لأن الع ��راق مل يفت ��ح ب ��اب
ي�ص ��در حالي ��ا الفائ�ض م ��ن منت ��وج الطماطم اال�ست�ي�راد له ��ذا املح�ص ��ول خ�ل�ال ال�سنوات
وبع� ��ض اخل�ض ��راوات ،وه ��و ام ��ر ايجاب ��ي الث�ل�اث املا�ضي ��ة لوفرت ��ه حملي ��ا ،ا�ضاف ��ة
م ��ن �ش�أنه توف�ي�ر العمل ��ة ال�صعب ��ة وت�شجيع ملح�ص ��ول الباذجن ��ان و 5حما�صي ��ل اخ ��رى
الفالح�ي�ن عل ��ى زي ��ادة الإنت ��اج الزراع ��ي كما مر�شح ��ة للت�صدي ��ر اي�ض ��ا” ،م�ش ��ددا على �أن
ونوعا ،ا�ضاف ��ة اىل ا�سهام ��ه بت�شغيل الأيدي “اله ��دف الدائم ل ��وزارة الزراعة هو حتقيق
الأمن الغذائي للمواطنني”.
العاملة”.

 300مليار دوالر مهربة خارج العراق ..خبير ي�ؤكد �صعوبة مكافحة الف�ساد :متوغل في الدولة
 بغداد /املدى

وق ��ال العبي ��دي يف ت�صري ��ح متلف ��ز �إن
"الن�سبة التي جاءت فيها منظمة ال�شفافية
الدولي ��ة ب�ش� ��أن مرك ��ز الع ��راق عاملي ��ا من
ناحي ��ة الف�س ��اد ال تن�سجم م ��ع الواقع ،لأن
املنظم ��ة مل تعتم ��د يف ه ��ذه الن�سب ��ة على
م�ستوى الناجت القومي".

ك�شف الع�ضو ال�سابق
بمجل�س مكافحة الف�ساد،
�سعيد يا�سين مو�سى� ،أم�س
االثنين ،عن ال�سبب
الرئي�س في عدم تمكن
الحكومات العراقية من
محاربة الف�ساد ،طيلة
ال�سنوات ال�سابقة.

محاربة الدولة!

وق ��ال مو�س ��ى يف ت�صري ��ح �صحف ��ي �إن
"حماربة الف�ساد يف العراق تعني حماربة
الدولة ،فالف�ساد مدمج بهيكلية الدولة فهو
ميلك املال والنفوذ وال�سلطة وال�سالح".

الف�ساد كبير جداً

و�أ�ض ��اف" :لهذا نق ��ول �إن حماربة الف�ساد
تعن ��ي حمارب ��ة الدول ��ة ،فالدول ��ة ب ��كل
م�ؤ�س�ساته ��ا ه ��ي بي ��د اجله ��ات املتورط ��ة
واملتهم ��ة بق�ضاي ��ا الف�ساد ،وله ��ذا ي�صعب
الق�ض ��اء عليه رغم املح ��اوالت احلكومية،

وحكومة م�صطف ��ى الكاظمي ت�سعى لذلك،
لك ��ن اي�ض ��ا املهم ��ة امامه ��ا �صعب ��ة ج ��د ًا،
فيج ��ب حماربة الدولة ،حت ��ى تق�ضي على
الف�ساد".
ور�أى اخلبري االقت�صادي ،منار العبيدي،

ال�سب ��ت املا�ضي� ،إن ما جاء بتقرير منظمة
ال�شفافية الدولية ب�ش�أن الف�ساد يف العراق
غ�ي�ر �صحي ��ح مقارن ��ة بالواق ��ع ،مبينا �أن
ارتفاع الن ��اجت املحلي يعني زي ��ادة هائلة
بكمية الأموال املبددة كلما ت�صاعد الف�ساد.

وا�ض ��اف �أن ��ه "ل ��و مت اعتم ��اد الن�سبة من
خ�ل�ال الن ��اجت القوم ��ي لوج ��د الف�ساد يف
العراق يعادل  50دولة �ضمن القائمة".
وتاب ��ع �أن "التقري ��ر اعتمد عل ��ى ال�سلوك
املوج ��ود يف القط ��اع احلكومي واجلانب
الث ��اين عل ��ى االج ��راءات احلكومي ��ة
املتخذة ملكافحة الف�ساد" ،مبينا �أن "هذين
النقطتني مل تكونا �سبب ��ا بزيادة ال�شفافية
يف العراق وانخفا�ض ن�سبة الف�ساد فيه".
وا�شار العبيدي �إىل �أن "احلكومة مطالبة
باجراءات �أكرث واقعة وجديدة و�صحيحة
لتغي�ي�ر موقع العراق من ب�ي�ن الدول التي
فيه ��ا ن�س ��ب ف�س ��اد عالي ��ة ،ع�ب�ر مكافح ��ة
الف�ساد ب�إجراءات �صارمة".
وبني �أنه "م ��ن يتابع الرقابة املالية �سيجد
�أن الكث�ي�ر من ال ��وزارات ف�شلت يف اجناز
بع� ��ض امل�شاريع وت�سببت به ��در كبري يف
الأم ��وال ،ف�ض�ل�ا ع ��ن وج ��ود عق ��ود غ�ي�ر
وا�ضح ��ة ،وترف ��ع ه ��ذه التفا�صي ��ل �إىل
وزارة املالي ��ة وجمل� ��س ال ��وزراء� ،إال �أنها

تتوقف نتيجة التجاذبات ال�سيا�سية".
 300مليار دوالر مهربة

من جانبها� ،أك ��دت جلنة النزاهة النيابية،
�أن حج ��م الأم ��وال املهرب ��ة خ ��ارج العراق
ُتق ��در ب� �ـ  350تريلي ��ون دين ��ار( ،نح ��و
 300ملي ��ار دوالر) ،فيم ��ا ق ��درت حج ��م
الأم ��وال التي �صرفت يف الأعوام ال�سابقة
بتعاقدات وهمية.
ويف ت�صريح ��ات �سابق ��ة ،ق ��ال ع�ض ��و
اللجنة ،طه الدفاع ��ي� ،إن احلكومة �شكلت
جلنة ملكافحة الف�ساد ،وهذه اللجنة عملت
خالل الأي ��ام الأوىل ب�شكل وا�ضح وكبري،
ولكنه ��ا تراجع ��ت خ�ل�ال الف�ت�رة الأخرية
ب�سب ��ب ال�ضغوط ال�سيا�سية ،حيث وجهت
له ��ا �شتى �أنواع االتهامات ،معربًا عن �أمله
يف ا�ستم ��رار عملها ،والتحقيق يف ق�ضايا
�أهم ،كملفات الف�ساد امل�ست�شرية يف بع�ض
الوزارات.
و�أ�ض ��اف �أن الأم ��وال ،الت ��ي �صرف ��ت
بع ��د ع ��ام ُ ،2003تق ��در ب�أل ��ف تريليون،
وت�شم ��ل موازن ��ات ال ��وزارات الت�شغيلية
واال�ستثمارية ،حيث ه ��درت �أموال طائلة
يف ق�ضايا التعاقد ،ف�ض ًال عن الف�ساد الذي
كان م�ست�شر ًي ��ا يف �أغل ��ب العق ��ود الت ��ي
تعاقدت عليها الوزارات واملحافظات.
وكان تقرير ملنظمة ال�شفافية الدولية� ،أفاد
اجلمعة املا�ضي ��ة ،عن م�ؤ�شر الف�ساد خالل

العام املا�ضي ،ب�أن منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شم ��ال �أفريقي ��ا ال ت ��زال �شدي ��دة الف�ساد
رغم تقدم �ضئيل يف ال�سيطرة ،فيما و�ضع
الع ��راق يف املرتبة ال� �ـ  160بقائمة م�ؤ�شر
الف�ساد.
وقال ��ت رئي�سة منظمة ال�شفافي ��ة الدولية،
ديلي ��ا فريي ��را روبي ��و ،بح�س ��ب التقري ��ر
�إنّ "فايرو� ��س كورون ��ا لي�س جم ��رد �أزمة
�صحي ��ة واقت�صادي ��ة ،ب ��ل هو �أزم ��ة ف�ساد
نف�شل حالي ًا يف �إدارتها".
واعت�ب�رت املنظم ��ة �أ ّن ��ه وفق� � ًا للتقاري ��ر،
"الف�ساد تف�شى يف كافة مراحل اال�ستجابة
للجائح ��ة ،ال�سيم ��ا جله ��ة دف ��ع الر�شاوى
يف بع� ��ض الدول لقاء �إج ��راء االختبارات
والك�شوف ��ات ،وللح�صول عل ��ى الإمدادات
الطبية الالزمة".
ور�ص ��د تقرير املنظمة الف�ساد وم�ستوياته
خ�ل�ال ع ��ام  ،2020مقارنة بع ��ام ،2012
وذل ��ك �ضم ��ن  180دول ��ة ومنطق ��ة ح ��ول
العامل.
عربي� � ًا ،ت�ص ��درت كل من الإم ��ارات وقطر
جله ��ة الأداء الأف�ض ��ل عل ��ى ال�صعي ��د
الإقليم ��ي( ،املرتب ��ة  21و  30عاملي ��ا)،
بينم ��ا كان ��ت ليبي ��ا يف املرتب ��ة (،)173
اليمن ( ،)176و�سوريا ( )178برتاجعها
 12درج ��ة عن ع ��ام  ،2012وهي يف ذيل
القائم ��ة ي�سبقه ��ا فق ��ط جن ��وب ال�س ��ودان
( ،)179وال�صومال (.)180
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ما تزال المنطقة "م�شحونة" بالذخائرالمدفونة مثل قذائف الهاون والقنابل اليدوية

�أيزيديات يحترفن نزع الألغام لإنقاذ �سنجار من " كمائن الموت"
 متابعة المدى

تعمل هناء خ�ضر مع مجموعة
من الن�ساء في دوريات بحث عن
�ألغام وقنابل تقليدية ال�صنع
مغرو�سة على �أطراف قرى جبل
�سنجار
وتقول خ�ضر في حديثها
لل�صحيفة �إنها كانت دائم ًا تحلم
بالعودة �إلى �سنجار عندما كانت
طفلة ،حيث هربت هي وعائلتها
منذ �سنوات ب�سبب الحرب.

تعي� ��ش هن ��اء الآن م ��ع زوجه ��ا و�أطفالها
الثالثة في قري ��ة قريبة من جبل �سنجار،
والتي ت�صفها ب�أنها "مميزة جد ًا".
وترى خ�ضر ،على غرار �أغلب الأيزيديين
الذي ��ن يعتق ��دون �أن الجب ��ل ه ��و الموقع
ال ��ذي ر�س ��ت فيه �سفين ��ة ن ��وح ،ولطالما
اعتب ��رت القم ��ة ال�صخري ��ة ملج� ��أ مقد�س ًا
للأ�شخا�ص الم�ضطهدين.
وجبل �سنجار� ،أنقذها و�أكثر من � 40ألف
يزيدي �آخر عندما فروا من بط�ش تنظيم
داع�ش ،في �آب .2014
فبع ��د طرده ��م م ��ن قراه ��م ،خيم ��وا على
الجبل لعدة �أ�شهر ،وبع�ضهم ل�سنوات.
وتعر�ض ��ت قراه ��م لإبادة جماعي ��ة ،وفق ًا
للأم ��م المتح ��دة� ،إذ تم ذب ��ح نحو 5000
م ��ن الأيزيديي ��ن وت ��م �أ�سر ما ي�ص ��ل �إلى
 7000امر�أة وفتاة وبيعهن كعبيد جن�س
لعنا�صر داع�ش.
تق ��ول خ�ضر ،الت ��ي تبل ��غ الآن  28عام ًا:

"كنا نخ�شى على حياتنا ،لح�سن الحظ،
هربن ��ا �إل ��ى كرد�ست ��ان ،حي ��ث ع�شت في
مخيم للنازحين حتى تحرير قريتي".
بعدما ع ��ادت وعائلتها لقريته ��ا ،في �أيار
 ،2016تقدم ��ت خ�ض ��ر بطل ��ب للعمل في
�إزال ��ة الألغ ��ام ف ��ي Mines Advisory
 ،Groupوه ��ي م�ؤ�س�س ��ة خيري ��ة تعنى
بالبحث عن الألغام و�إزالتها.
وتق ��ول ف ��ي ال�ص� �دّد" :يري ��د جمي ��ع
الأيزيديي ��ن �أن يفعل ��وا �شيئ� � ًا لجع ��ل
�سنجار كما كانت قبل الحرب".
ث ��م �أ�ضاف ��ت "لذل ��ك عندم ��ا �سمع ��ت ع ��ن
منظمة تزيل بقايا الحرب وتحرر الأر�ض
من خطر الموت� ،شعرت بالحما�س للعمل
معهم.
وما ت ��زال المنطقة "م�شحونة" بالذخائر
المدفون ��ة مثل قذائف اله ��اون والقذائف
والقنابل اليدوي ��ة� ،إذ ترك تنظيم داع�ش
عمد ًا الأجهزة المتفجرة في كل مكان.

وباء جديد قد يت�سلل قبل و�صول لقاح
كورونا �إىل العراق
 متابعة :املدى

ً
طويال على �صدور تحذيرات
يم�ض
لم
ِ
ر�سمية حول م�ؤ�شرات ت�شي بموجة �أخرى
من الجائحة في العراق ،في ظل عجز
الحكومة حتى الآن عن ت�أمين ال�شحنة
الأولى من اللقاحات ،قبل �أنّ يعلن عن
تهديد �أ�شد ً
فتكا ما يجعل احتمال اللجوء
ً
�إلى الإغالق التام خيارا غير م�ستبعد.
ّ
وحذر تقرير ن�شرته �صحيفة "الغارديان"
البريطانية ،في وقت �سابق من فايرو�س
قاتل يعرف با�سم "نيباه" ،محذرة من
تحوله �إلى جائحة قريب ًا.

حتركه ��ا ،وبال ��ذات عدم �ش ��رب ع�صارة نخي ��ل التمور
اخلام ،حي ��ث مت ت�صوير خفافي�ش ت�شرب من "الن�سغ"
�أو �إن ��زمي التم ��ر �أثن ��اء جمع ��ه يف اجل ��رار م ��ن �أعايل
الأ�شجار.
وح� � ّذر تقري ��ر ال�صحيف ��ة الربيطاني ��ة ،م ��ن تف�ش ��ي
الفايرو� ��س يف ال�صني مبعدل وفي ��ات ي�صل �إىل % 75
وم ��ن �إمكانية ت�سبب ��ه بجائحة عاملية مقبل ��ة �أخطر من
كورونا.
فيم ��ا نفت �سفارة ال�صني يف العا�صمة امل�صرية القاهرة
�أن يك ��ون فايرو�س "نيب ��اه" املميت و�سري ��ع االنت�شار
فريو�س� � ًا "�صيني� � ًا" مثلما تروج له عن ق�ص ��د �أو بدونه
بع�ض و�سائل الإعالم.
�أين اللقاحات؟

وبالع ��ودة �إىل الع ��راق فقد اكتف ��ت وزارة ال�صحة ،يف
�آخ ��ر الت�صريح ��ات الر�سمي ��ة ،بتعب�ي�ر "قريب� � ًا" حول
م ��ا يتعلق مبوع ��د و�صول ال�شحن ��ة الأوىل من لقاحات
فايرو� ��س "كورونا" بع ��د �أ�شهر من �إع�ل�ان التعاقد مع
�شركة "فايزر" ل�شراء  1.5مليون جرعة.
ورجح م�س�ؤولون يف ال ��وزارة� ،سابق ًا ،و�صول اللقاح
مطل ��ع �شهر �شب ��اط  ،لكن مدير عام ال�صح ��ة العامة يف
ال ��وزارة ريا�ض احللفي ،ق ��ال يف ت�صريح اجلمعة 29
كانون الثاينّ � ،إن املوعد لي�س نهائي ًا.
فيم ��ا �أق� � ّرت احلكوم ��ة تخ�صي� ��ص  100ملي ��ون دوالر
ل�شراء �شحنة اللقاحات من حمفظة البنك املركزي خالل
�آخر اجتماع للحكومة ،الثالثاء  26كانون الثاين.
وتعاقد العراق ،م�ؤخ ��ر ًا ،على ا�سترياد مليوين �شحنة
ما هو الفيرو�س الجديد؟
من لق ��اح �أك�سف ��ورد الربيط ��اين "�أ�سرتازينيكا" ،دون
يق�ت�رن ا�س ��م الفايرو�س ببل ��دة يف ماليزي ��ا حيث ظهر حتديد موعد و�صول ال�شحنة �أي�ض ًا.
لأول م ��رة ،فيما ت�صفه �سجالت منظمة ال�صحة العاملية
هل يت�سلل القاتل الجديد؟
بالفريو�س املع ��دي والقاتل� ،إىل درج ��ة � ّأن �سينمائيني
ن�سجوا م ��ن خطره ق�صة حولوه ��ا يف � 2011إىل فيلم ومل ي�ستبع ��د خمت�ص ��ون ت�سلل فايرو� ��س "نيباه" �إىل
رع ��ب ،وا�ستوح ��وا اجل ��زء املتعل ��ق في ��ه باخلفافي�ش الع ��راق بع ��د ت�سجيله يف خم� ��س دول عل ��ى الأقل ،يف
واخلنازير من ظهوره يف عام  1997حني �أ�صاب عام ًال حال حتول �إىل وباء يف تلك الدول.
من �أبناء تل ��ك البلدة يف مزرعة لرتبية اخلنازير ،ففتك ودعا املخت�ص العراقي يف علم الأوبئة والعقاقري زياد
بخالياه الع�صبية والتنف�سية وجعله القتيل الأول.
طارق يف تدوينة� ،إىل االنتباه ب�ش�أن الرحالت اجلوية
الفايرو� ��س الذي قت ��ل � 105أ�شخا�ص من � 265أ�صابهم �إىل ال ��دول الت ��ي �سجلت �إ�صاب ��ات بالفايرو�س "الهند،
بع ��د انت�ش ��اره الأويل يف  1998مباليزي ��ا ،يتربع ��م كمبوديا ،ماليزيا� ،سنغافورة و�أندوني�سيا".
يف خالي ��ا الإن�سان واحلي ��وان مع ًا ،خا�ص ��ة اخلنازير ون�ص ��ح املخت� ��ص ذات ��ه ،يف وق ��ت �ساب ��ق ،ال�سلط ��ات
وخفافي�ش الفاكهة ،املعروفة بكرب �أحجامها وانت�شارها العراقي ��ة ب� �ـ "ع ��دم االعتم ��اد عل ��ى حتال ��ف اللقاحات،
يف اليم ��ن وال�صوم ��ال وال�سودان و�أفريقي ��ا الو�سطى وال�ش ��روع مبخاطب ��ة كربي ��ات ال�شركات الت ��ي حققت
وغريها.
جناحات وا�سع ��ة يف جتاربها ال�سريرية ،و� اّإل ف�أنها لن
وي�ضرب الفايرو�س بعد انتقاله من �إن�سان لآخر �أو من حت�صل على اللقاحات قبل عام ."2024
حيوان لإن�سان عرب االت�صال املبا�شر ،ب�أعرا�ض �شديدة واعترب ع�ض ��و جلنة ال�صحة النيابي ��ة جواد املو�سوي
منها ال�سع ��ال وال�صداع و�ضيق التنف�س ،قبل � ّأن يودي يف ت�صري ��ح ،عدم توفري لقاح فايرو� ��س كورونا لغاية
الآن "�أك�ب�ر �إخف ��اق للحكوم ��ة العراق ��ي يف مواجه ��ة
ب�ضحيته �إىل غيبوبة نتيجة التهاب يف الدماغ.
ومل ينج ��ح الأطباء والعلماء ،حت ��ى الآن ،يف التو�صل الأزمة" ،م�ؤكد ًا � ّأن "�أغلب دول املنطقة با�شرت بحمالت
�إىل لق ��اح للفريو� ��س القات ��ل ،فيما ين�ص ��ح املخت�صون التلقيح �ضد كورونا ومنذ �أ�سابيع".
باتب ��اع �إج ��راءات وقائية ع�ب�ر االبتعاد ع ��ن اخلنازير وا�ستبع ��د املو�س ��ويّ � ،أن ت�ستطي ��ع احلكوم ��ة توف�ي�ر
املري�ض ��ة و�أماكن عي�شها ،وكذل ��ك اخلفافي�ش وجماالت �شحنة كافية من اللقاح خالل وقت قريب.

وتم�شط فرق �إزالة الألغام الأر�ض بعناية
لتحدي ��د العب ��وات النا�سفة الت ��ي ال تزال
تقت ��ل وت�شوه الكثير من �س ��كان المنطقة
حتى الآن.
فف ��ي مطلع كان ��ون الأول العام الما�ضي،
كان �أربع ��ة �أطف ��ال يلعب ��ون ف ��ي قري ��ة
القبا�سي ��ة الواقعة جنوب �سنجار ،عندما
قت ��ل اثنان منهم بعد �أن دا�سوا على عبوة
نا�سفة ،فيما �أ�صيب اثنان بجروح بالغة.
وه ��ذا الح ��ادث م ��ن بي ��ن الأ�سب ��اب التي
جعل ��ت خ�ض ��ر والعدي ��د م ��ن الن�س ��اء
الأيزيدي ��ات الأخري ��ات يعملن ف ��ي �إزالة
الألغام.
تق ��ول" :عمل ��ي هو ر�سال ��ة �إل ��ى داع�ش،
نحن �أقوياء وال يمكن هزيمتنا".
وفي �شريط وثائقي عن عملها وزميالتها،
تناول ��ت �إحدى القن ��وات ق�صتها بعنوان
"الأيادي الناعمة".
وف ��ي �إح ��دى الم�شاه ��د ،ظه ��رت خ�ض ��ر،

وه ��ي تق ��ود مجموعة من الن�س ��اء فجرن
عبوات كانت مدفونة في مناطق متفرقة،
لتع ��ود �إل ��ى منزله ��ا وتقوم بدوره ��ا ك�أم
وزوجة.
كان ��ت وظيفة مزيل الألغ ��ام تعتبر "عم ًال
للرجال"  ،ويرجع ذلك جزئي ًا �إلى �صعوبة
المهمة والأخطار المحدقة المحيطة بها،
لك ��ن هذا ال ��ر�أي يتغير وف ��ق خ�ضر التي
ت�ش ��رف اليوم على فري ��ق مختلط يحوي
 14ع�ضو ًا.
تب ��د�أ عمله ��ا ف ��ي الخام�س ��ة �صباح� �اً،

وت�ستمر كذلك حتى الثانية ظهر ًا.
كل خط ��وة تخطوه ��ا خ�ض ��ر محفوف ��ة
بالمخاط ��ر ،لك ��ن كل خط ��وة تق ّربه ��ا من
�سنج ��ار التي حلمت بها في طفولتها على
حد تعبيرها.
تق ��ول �إن ر�سالتها الأولى من خالل عملها
ه ��ي �أن ت�صبح المنطق ��ة و�سكانها �سالمة
م ��ن �آث ��ار �سني ��ن الح ��رب� ،أم ��ا الر�سال ��ة
الثانية فهي "تحقيق خطوات كبيرة نحو
الم�ساواة بين الجن�سين في قطاع يهيمن
علي ��ه الذك ��ور" وفق م ��ا قالت ��ه لل�صحيفة

البريطانية.
و�أ�ضاف ��ت "عندم ��ا بد�أنا �أن ��ا وزميالتي
العم ��ل لأول مرة ف ��ي �إزال ��ة الألغام ،كان
ذل ��ك �شيئ� � ًا غريب� � ًا ف ��ي المجتم ��ع ،لكني
ح�صل ��ت على دعم م ��ن زوج ��ي وعائلتي
و�أقارب ��ي ،لذل ��ك نح ��ن م�ستم ��رون ف ��ي
تطهير الأر�ض التي ت�أوينا".
هوليف ��ان خي ��رو� ،شابة �أخ ��رى تبلغ 22
عام� � ًا ،تعم ��ل ف ��ي �إزال ��ة �ألغام م ��ن قرية
مجاورة ،قالت في حديث لل�صحيفة" :في
مجتمعن ��ا ،الرجال والن�س ��اء مت�ساوون،
لذلك م ��ن الجيد �أن �أك ��ون متخ�ص�صة في
�إزالة الألغام".
تق ��ول كذل ��ك" :النا�س فخورون ب ��ي� ،أنا
ل�ست خائفة".
وف ��ي ع ��ام  ،2016كان ��ت المجموع ��ة
اال�ست�شاري ��ة للألغ ��ام (� )MAGأول
منظمة لإزالة الألغام في العراق.
كم ��ا تمكن ��ت المجموع ��ة اال�ست�شاري ��ة
للألغ ��ام ،ه ��ذا العام ،من ن ��زع  1200لغم
م ��ن �أ�صل  6750لغم ًا يعتق ��د �أنها ال تزال
مدفونة في الأرا�ضي العراقية.
والي ��وم تعم ��ل ف ��ي المنظم ��ة  24ام ��ر�أة
�أيزيدية ،وك�شف ،ج ��اك مورغان ،المدير
الفرع ��ي ل� �ـ "� ، "MAGأن المجموع ��ة
تن ��وي توظي ��ف  10ن�س ��اء �إ�ضافيات من
المو�صل في الأ�سابيع المقبلة.
وتنت�ش ��ر الألغ ��ام ف ��ي حوال ��ي  1800كم
مرب ��ع م ��ن الأرا�ض ��ي العراقي ��ة نتيج ��ة
�صراع ��ات متع ��ددة ،بما في ذل ��ك الحرب
العراقي ��ة الإيراني ��ة ف ��ي الثمانيني ��ات،
وح ��رب الخلي ��ج ،واحت�ل�ال داع� ��ش عام
.2014
وللحكوم ��ة العراقي ��ة مهلة ،حت ��ى �شباط
 ،2028لتطهي ��ر البالد م ��ن الألغام .وفي
الع ��ام الما�ض ��ي ،قام ��ت الن�س ��اء ،بمعية
زمالئه ��ن م ��ن الرج ��ال ،بتحييد م ��ا يزيد
قلي ًال عن  15كيلومتر ًا مربع ًا من الألغام.
عن �صحيفة الغارديان

الذبح الع�شوائي ...تهديد لل�سالمة العامة و مخاطر بيئية

بيطريون يحذرون من تداعيات الظاهرة
 بغداد-عديلة �شاهني

باعة جائلون هنا و هناك يفتر�شون
ال�شوارع و الطرقات لذبح الطيور
و الما�شية و �إلقاء مخلفاتها �أمام
المارة و�سط غزارة الدماء و الروائح
الكريهة الناتجة من عملية الذبح مما
ي�ؤدي �إلى جذب الح�شرات و القطط و
الكالب ال�ضالة حولها  ،دون االكتراث
بالعواقب البيئية و ال�صحية و التهاون
في ت�صريف دماء الذبائح الى مياه
ً
إ�ضافة الى ترك
ال�صرف ال�صحي �
اللحوم في العراء مما يعر�ضها الى
التلوث و الغبار و الأتربة.

حت ّق ��ق امل ��دى يف ظاهرة الذبح الع�ش ��وائي
و تبعات ��ه اخلطرية عل ��ى ال�صح ��ة و البيئة
و تهديده لل�س�ل�امة العامة  ،خا�ص� � ًة يف ظل
الظروف ال�صحية الراهنة.
الذبح الع�شوائي و انتقال الأمرا�ض

و يف ه ��ذا ال�ص ��دد �إلتق ��ت امل ��دى بع ��دد من
الأطب ��اء البيطري�ي�ن و م ��ن �إخت�صا�ص ��ات
خمتلفة  ،حيث �أ�شار د� .سفيان �صالح �سلمان

اخ�ص ��ائي الطب الوقائي ،و ا�ستاذ يف كلية
الط ��ب البيط ��ري جامع ��ة بغ ��داد اىل عملية
الذبح الع�شوائي قائ ًال :
ي� ��ؤدي الذب ��ح الع�ش ��وائي يف الطرقات اىل
خماط ��ر حمتمل ��ة اذا كان احلي ��وان م�ص ��اب ًا
مبر� ��ض مم ��ا ي�ش ��كل خط ��ر ًا عل ��ى الإن�سان
كالأمرا�ض الفايرو�سية خا�ص ًة عند مالم�سة
دماء الذبائ ��ح كمر�ض الفار�سيال الذي يظهر
عل ��ى �ش ��كل حب ��وب حم ��راء تث�ي�ر احلكة و
ت�سب ��ب الإ�سه ��ال و الق ��يء و مر�ض احلمى
النزفي ��ة وال�س ��ل و الربو�سي�ل�ا و �أمرا� ��ض
طفيلي ��ة و بكتريي ��ة �أخ ��رى  ،و بالن�سب ��ة
للحيوان ��ات الت ��ي ال تخ�ض ��ع للفح� ��ص فمن
املمك ��ن �أن ت�صي ��ب امل�ستهل ��ك بالأمرا� ��ض
الت ��ي تنتق ��ل ع ��ن طري ��ق اجله ��از اله�ضمي
كال�سل البق ��ري و الربو�سيك و ال�ساملونيال
� ،أي�ض� � ًا جت ّم ��ع الدم ��اء امللوث ��ة الناجتة من
عملي ��ة الذبح قد ي�ؤدي اىل تكاثر البكرتيا و
احل�شرات الناقل ��ة للأمرا�ض  ،و يكون بيئة
خ�صب ��ة لتكاث ��ر امليكروب ��ات  ،لأن جمم ��وع
امليكروب ��ات املوج ��ودة يف الدم ��اء و عن ��د
مالم�س ��ة الإن�س ��ان له ��ا قد ت�ستق ��ر بداخله و
ل�سن ��وات طويلة  ،و م ��ن املمكن ا�ستقرارها
�أي�ض� � ًا يف املي ��اه الراك ��دة  ،ف ��اذا مت ذب ��ح
حي ��وان مري�ض و رمي خملفاته يف ال�شارع
فذلك ي�ساهم يف انت�شار املر�ض .
و �أو�ضح ��ت الدكت ��ورة جن ��ان حمم ��ود
(اخ�صائي ��ة الأمرا� ��ض امل�شرتك ��ة) كيفي ��ة
انتقال الأمرا�ض جراء عملية الذبح قائلة :

�إن �أ�صح ��اب ب�سطي ��ات الذب ��ح الع�شوائ ��ي
يتعامل ��ون م ��ع م ��زارع ع�شوائي ��ة تفتق ��ر
حيواناته ��ا اىل الفح� ��ص قب ��ل طرحه ��ا يف
الأ�س ��واق � ،إذ ال ب ��د م ��ن فح� ��ص احلي ��وان
قب ��ل الذبح للت�أكد م ��ن �صالحيته لال�ستهالك
الب�ش ��ري و خل ��وه م ��ن الأمرا� ��ض امل�شرتكة
ب�ي�ن الأن�س ��ان و احلي ��وان  ،و يج ��ب �أي�ض ًا
تخزين اللح ��وم بعد الذبح يف مكان مربد و
بعي ��د ًا عن الغبار لتجنب تلفه ��ا لأن �أمرا�ض
احليوان ��ات املذبوحة يف الع ��راء تنتقل عن
طريق اال�سته�ل�اك املبا�ش ��ر �أو مل�سها خا�صة
�إذا م ��ا مت ذب ��ح احلي ��وان و ه ��و يف الرم ��ق
االخ�ي�ر �أو نافق ًا و عدم ق ��درة امل�ستهلك على
اكت�شاف مر�ضه.
م�ضيف ًة للمدى  :يجب فح�ص احليوان جيداً
بع ��د الذب ��ح و الت�أكد من عدم وج ��ود ديدان
يف �أحد �أع�ضائه و فح�ص الل�سان للت�أكد من
عدم وج ��ود حوي�صالت ع�ضلي ��ة �أو �أكيا�س
مائي ��ة و فح� ��ص الكب ��د و الرئ ��ة و الأح�شاء
للت�أك ��د من عدم وج ��ود عالم ��ات الطفيليات
الداخلي ��ة �أو ظهور �ألوان غريبة  ،و يتم ذلك
من قبل طبيب بيطري خمت�ص.
و ق ��ال الدكت ��ور �سام ��ر �ص ��ادق حمي ��د
(اخ�صائ ��ي فايرو�س ��ات ) �إن الذب ��ح يف
الطرق ��ات و الأماك ��ن ال�شعبي ��ة ي�ؤك ��د ع ��دم
فح� ��ص احلي ��وان قب ��ل الذب ��ح مم ��ا ي� ��ؤدي
اىل �سرع ��ة انت�شار الأمرا� ��ض و انتقالها من
احلي ��وان اىل الإن�سان  ،لذا ال بد من تطبيق
ال�شروط ال�صحية و الوقائية يف �أماكن ذبح
احليوان ��ات مع ارتداء القف ��ازات و الأحذية
البال�ستيكي ��ة و النظ ��ارات و ع ��دم التدخني
�أو تن ��اول امل�أك ��والت بالقرب م ��ن الدواجن
و غ�س ��ل اليدين جي ��د ًا بامل ��اء و ال�صابون و
تعقيمهما بعد ذبح احليوان .
م�شاكل ف�سيولوجية و نف�سية

�إن ر�ؤي ��ة الأطفال لدماء الذبائح قد ت�صيبهم
بحال ��ة نف�سي ��ة و ت�شعرهم بالقل ��ق و التوتر
و الع�صبي ��ة و ق ��د تدخله ��م يف نوب ��ة بكاء
و الإق�ل�اع عن تناول اللح ��وم و النفور منها
لأنه ��م ع ��ادة ما ي ��رون احلي ��وان �صديق ًا لهم
 ،هذا ما �أك ��ده ا�ست�شاري الط ��ب النف�سي د.
حمم ��د الإم ��ارة م�ستط ��رد ًا بالق ��ول  :رمبا
ي�ص ��اب البع�ض مبر�ض فوبي ��ا الدماء الذي
م ��ن �أعرا�ض ��ه ال�شعور بالقل ��ق و االرجتاف
عند ر�ؤي ��ة الدماء و قد ي�ؤثر ذلك على الطفل
و �سلوك ��ه م�ستقب�ل ً�ا لأن ه ��ذه امل�شاه ��د م ��ن
املمك ��ن �أن ُتخ ��زن يف ذاك ��رة الطف ��ل كن ��وع
من �أن ��واع العن ��ف مما قد يت�سب ��ب بحدوث
ع�ص ��اب م ��ا بع ��د ال�صدم ��ة و هو عب ��ارة عن
حال ��ة ت�صيب الطفل كلم ��ا ر�أى م�شهد الدماء

ت�صحبها �صدمة نف�سية و حاالت من االغماء
�أو تب ��ول ال �إرادي  ،و �إ�صابت ��ه مب�ش ��اكل
ف�سيولوجي ��ة ك�سرعة نب�ض ��ات القلب و عدم
القدرة على التنف�س و تغري مالمح الوجه و
ال�شعور بالتع ��ب و الإرهاق و جفاف احللق
و الف ��م و زيادة التع ��رق فالطفل بطبيعته ال
يخ ��اف و �إمن ��ا يكت�س ��ب اخلوف م ��ن البيئة
املحيطة و ال ت�ستوعب براءته م�شاهد الذبح
و الدماء.
م�ضيف ًا � :إن م�شهد ذبح احليوان يف ال�شارع
قد ال يرغ ��ب مب�شاهدته الكبار �أي�ض ًا فالدماء
املتناثرة و �صوت احلي ��وان يعد �أمر ًا منفر ًا
و قد ي�صيبهم �أي�ض ًا مبر�ض رهاب الدم و هو
من �أكرث حاالت الره ��اب انت�شار ًا يف العامل
و م ��ن �أعرا�ض ��ه انخفا� ��ض يف �ضغ ��ط الدم
ال ��ذي ي�ؤدي اىل الإغم ��اء يف بع�ض الأحيان
و نوب ��ات م ��ن الهلع و التع� � ّرق و االرجتاف
و الغثيان و الق ��يء ،و من املمكن عالج هذه
احلالة عن طريق زيارة الطبيب النف�سي.
تذمر المواطن
مخاطر بيئية و ّ

و بينّ الباحث املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون البيئة
حممود احل�سين ��ي ت�أثري الذب ��ح الع�شوائي
عل ��ى البيئة قائ�ل ً�ا  :حتلل خملف ��ات الذبائح
على الرتبة قد ي�ؤدي اىل خلل بيئي و تلوث
الرتب ��ة لأن املخلف ��ات ت�صدر غ ��از امليثان و
ث ��اين �أوك�سي ��د الكارب ��ون  ،بالإ�ضاف ��ة اىل
الروائ ��ح الكريه ��ة نتيج ��ة تعفنه ��ا ت� ��ؤدي
�إىل تل ��وث اله ��واء و جذبه ��ا للح�ش ��رات و
القوار�ض احلاملة للأمرا�ض التي قد تنتقل
اىل الإن�س ��ان و كذل ��ك ع ��دم �ضم ��ان نظاف ��ة
الأدوات امل�ستخدم ��ة للذبح و تعقيمها يلوث
اللحوم.
و �أث ��ارت م�شاه ��د الذب ��ح الع�شوائ ��ي تذمر
املواطن�ي�ن خا�صة يف ظ ��ل جائحة كورونا ،
و�أكد ذلك للمدى املواطن �سيف علي متحدث ًا
� :أن ر�ؤية احليوانات و الدواجن و �أح�شائها
يف ال�ش ��ارع هي م ��ن امل�شاه ��د اليومية  ،و
تفتق ��ر عملي ��ة ذبح ه ��ذه احليوان ��ات لأدنى
عوامل ال�سالمة و النظافة من حيث الأماكن
املخ�ص�صة للذبح و هي ظاهرة خطرية لأنها
تعك�س مظهر ًا غري �صحي و غري ح�ضاري .
م�ش�ي�ر ًا اىل �سي ��ارات بي ��ع الأ�سم ��اك احليّة
املنت�ش ��رة يف ال�ش ��وارع  ،حيث يت ��م تقطيع
الأ�سماك و رم ��ي �أح�شائها و يف �آخر النهار
يت ��م ت�صري ��ف مي ��اه �أحوا� ��ض الأ�سماك يف
ال�ش ��ارع لتكون ب� ��ؤرة لتجم ��ع احل�شرات و
الفايرو�س ��ات ناهيك ع ��ن الرائح ��ة الكريهة
ال�ص ��ادرة م ��ن جتم ��ع املي ��اه  ،مم ��ا ي�ش ��كل
عبئ� � ًا �إ�ضافي ًا على عم ��ال النظافة املعر�ضني
للإ�صابة بالأمرا�ض نتيجة جهل البع�ض.
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توا�صل الإثارة في �صراع الفرق الكبيرة لتحديد بطل الذهاب

 ال��دي��وان��ي ي�سجل رق��م�� ًا ق��ي��ا���س��ي� ًا ج���دي���داً ..وال���ح���دود يك�شف ع��ن ال���ه���داف ناطق
 بغداد  /حيدر مدلول

توا�صل ��ت الإث ��ارة واملناف�س ��ة ب�ي�ن ف ��رق
الق ��وة اجلوية املت�ص ��در بر�صيد  32نقطة
ومالحقي ��ه الزوراء الو�صي ��ف بر�صيد 31
نقط ��ة وال�شرط ��ة �صاح ��ب املرك ��ز الثال ��ث
بر�صي ��د  31للظفر بلقب بطل ال�شتاء الذي
�سيك�ش ��ف عنه م�ساء ي ��وم الرابع ع�شر من
�شه ��ر �شب ��اط احل ��ايل بع ��د خت ��ام اجلولة
التا�سع ��ة ع�ش ��رة والأخ�ي�رة م ��ن مرحل ��ة
الذهاب يف ّ
ظل بقاء فارق النقطة الواحدة
بينه ��ا للأ�سب ��وع الث ��اين عل ��ى الت ��وايل
عل ��ى �أثر حتقيقه ��ا الفوز على ف ��رق النفط
والنج ��ف واحلدود يف �إط ��ار حت�ضرياتها
للم�شارك ��ة كممثل ��ة �شرعي ��ة ع ��ن الك ��رة
العراقي ��ة يف الن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن دوري
�أبطال �آ�سيا لكرة القدم الذي �سيقام دورها
الإق�صائ ��ي امل� ّؤه ��ل اىل دور املجموع ��ات
ملنطق ��ة غربي القارة ي ��وم ال�سابع من �شهر
ني�س ��ان املقب ��ل وال�سيما بعد من ��ح العراق
مقع ��د ًا ون�صف ��ي مقع ��د م ��ن قب ��ل املكت ��ب
التنفي ��ذي لالحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
خ�ل�ال االجتم ��اع الأخ�ي�ر ال ��ذي عق ��د عرب
تقني ��ة فيديو االت�صال برئا�س ��ة البحريني
�سلمان بن �إبراهيم .
توا�ضع نفط الو�سط

وا�ستمر فريق نف ��ط الو�سط يف م�سل�سل
�إه ��دار النق ��اط الت ��ي تراج ��ع �إثره ��ا من
املرك ��ز الأول اىل املراك ��ز الراب ��ع �إث ��ر
ف�شل ��ه يف هزمي ��ة م�ضيف ��ه فري ��ق زاخ ��و
حت ��ت قي ��ادة مالك ��ه التدريب ��ي اجلدي ��د
ال ��ذي يرت�أ�سه عبد الغن ��ي �شهد حيث عاد
اىل معقل ��ه يف حمافظة النج ��ف الأ�شرف
بنقطة واحدة فقط وه ��ي املباراة الثانية
ل�شهد خ�ل�ال مرحل ��ة الذهاب �أم ��ام كتيبة
امل ��درب ال�ش ��اب �أحم ��د �ص�ل�اح حي ��ث مل
ي�ستط ��ع فري ��ق ال�شرطة معه م ��ن جتاوز
مناف�س ��ه يف اللق ��اء املث�ي�ر ال ��ذي �أنته ��ى
بالتع ��ادل ال�سلب ��ي �ضمن اجلول ��ة الثالثة
مما فتح الب ��اب نحو قرار فك ارتباطه مع
جمل� ��س الإدارة بالرتا�ض ��ي بع ��د �سماعه
�أنباء قرب و�صول الأردين هيثم ال�شبول
اىل العا�صم ��ة بغ ��داد خلالفت ��ه حيث بات
عندلي ��ب الفرات ميتل ��ك  29نقطة من 16
مب ��اراة خا�ضه ��ا فاز يف  8وتع ��ادل يف 5
وخ�س ��ر يف  3وتنتظره ث�ل�اث مواجهات
�أم ��ام ف ��رق القا�س ��م ي ��وم اجلمع ��ة املقبل
و�أم ��ام الديواني ��ة ي ��وم التا�س ��ع من �شهر
�شباط اجلاري و�أم ��ام امليناء يوم الرابع
ع�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه �ضم ��ن اجلوالت

الق ��دم ممّا و�ض ��ع جمل� ��س الإدارة برئا�سة
وه ��اب الطائي يف ح ��رج �شدي ��د دفعه اىل
االتف ��اق م ��ع الربازيلي رافائي ��ل وو�صول
املفاو�ض ��ات النهائية م ��ع ال�سوداين �سيف
ت�ي�ري لتدعي ��م اخل ��ط الأمامي ال ��ذي كان
خل�ل ً�ا وا�ضح� � ًا ي�شك ��و من ��ه الفري ��ق قب ��ل
انطالق املناف�سات وال ��ذي طالب مبعاجلة
�سريع ��ة م ��ن ال�صرب ��ي الك�سن ��در اليتي�ش
�ضمن �إطار حمل ��ة الدفاع عن لقب الدوري
املمت ��از ال ��ذي نال ��ه يف املو�س ��م -2019
 2018وا�ستعدادات ��ه للم�شاركة يف دوري
�أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم � 2021ضم ��ن
ال ��دور الأول الذي �سيج ��ري خالل الفرتة
م ��ن الرابع ع�شر ولغاي ��ة الثالثني من �شهر
ني�س ��ان املقبل بنظام التجمع وال�سيما بعد
�أن �أوقعته القرعة يف املجموعة الثالثة اىل
جانب ف ��رق الدحيل القط ��ري و�أهلي جدة
ال�سعودي وا�ستقالل طهران الإيراين .
�أزمة الحدود

نفط الو�سط يرتاجع اىل املركز الرابع بعد التعادل مع زاخو
ال�سابعة ع�شرة والثامنة ع�شرة والتا�سعة
ع�شرة من مرحلة الذهاب .
رقم قيا�سي للأحمر الديواني

وحق ��ق فري ��ق الديوانية لكرة الق ��دم رقم ًا
قيا�سي ًا يف عدد التعادالت يف ختام اجلولة
ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة حي ��ث حق ��ق التع ��ادل
العا�ش ��ر له �أم ��ام فريق القا�س ��م البابلي يف
املواجه ��ة الت ��ي ج ��رت بينهما عل ��ى ملعب
الكف ��ل الأوملب ��ي و�أنته ��ت �سلبي ��ة ب�ش ��كل
و�ضعت ��ه يف املرك ��ز الث ��اين ع�ش ��ر بر�صيد
 19نقط ��ة حي ��ث �سب ��ق ل ��ه و�أن تع ��ادل مع
فرق نفط مي�س ��ان والنفط والطلبة والقوة
اجلوية واحل ��دود والكهرباء وال�صناعات
الكهربائي ��ة و�أمان ��ة بغداد وزاخ ��و مقابل
حتقيق ��ه االنت�صار يف ث�ل�اث مباريات فقط
وتلقي ��ه اخل�س ��ارة يف ث�ل�اث �أخ ��ر و�سجّ ل
العب ��وه � 10أه ��داف مقاب ��ل  12هدف ًا دخل
�شباكه ممّا جعله خارج دائرة الفرق الكبار
الع�ش ��رة الأوىل يف الرتتي ��ب ،وه ��ي تقف
خارج طموحات رئي�س النادي ح�سني علي
كرمي العنكو�ش ��ي بر�ؤية الأحمر الديواين
يف املربع الذهبي بنهاي ��ة امل�سابقة لتمثيل
الع ��راق يف البط ��والت اخلارجية باملو�سم
 2021-2022برغ ��م ا�ستعانت ��ه ب�أربع ��ة
مدربني (حازم �صالح و�سعد حافظ وق�صي
منري و�سمري كاظم) وتدعيم �صفوف فريقه
ب�أربعة حمرتفني �أ�ستغن ��ى بالرتا�ضي عن
�أثنني منهم لرغبتهم بالعودة اىل بالدهم .

عهد جديد لنفط الب�صرة

وا�ستع ��اد نف ��ط الب�ص ��رة نتائج ��ه اجليدة
م ��ع املدرب عم ��اد ع ��ودة الذي ق ��اد الفريق
من عل ��ى مدرجات ملعب الفيح ��اء باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�صرة يف اللقاء
الذي خطف فيه فوز ًا غالي ًا من �ضيفه فريق
الك ��رخ به ��دف نظي ��ف حمل توقي ��ع حممد
جبار ارب ��اط بعد �أيام من ت�سميته لرئا�سة
امل�ل�اك التدريب ��ي خلف� � ًا للم ��درب ال�ساب ��ق
عمار ح�سني من قب ��ل جمل�س �إدارة النادي
م ��ن �أجل �إبع ��اد فريقها الك ��روي من دائرة
املراكز ال�ستة الأخ�ي�رة يف الرتتيب بحكم
�أن فارق النقاط بين ��ه مع فريق ال�صناعات
الكهربائي ��ة القاب ��ع يف امل�ؤخ ��رة ت�صل اىل
�ست نقاط برغ ��م الأزمة املالية التي ما زال
يع ��اين منها منذ �أكرث من عام واحد ب�سبب
املخ�ص�ص ��ة له من
ع ��دم ت�س ّلم ��ه امليزاني ��ة
ّ
قبل �شركة نفط اجلن ��وب �إحدى ت�شكيالت
وزارة النف ��ط الراع ��ي الر�سم ��ي ل ��ه حيث
ي�أم ��ل مبغادرة املرك ��ز اخلام� ��س ع�شر يف
املباراة التي �سيح ��ل فيها �ضيف ًا ثقي ًال على
فريق �أربي ��ل يف ال�ساعة الثاني ��ة بعد ظهر
غ ��د اخلمي�س على ملع ��ب فران�سو حريري
يف افتتاح اجلولة ال�سابعة ع�شر .
الهداف �سعد ناطق

ب ��ات املداف ��ع �سع ��د ناط ��ق ناج ��ي الهداف
الأول يف فري ��ق ال�شرط ��ة لك ��رة الق ��دم �إثر

ا ر تفا ع ��ه
ر �صي ��د ه
ا لتهد يف ��ي
اىل خم�س ��ة �إث ��ر
�إح ��رازه ه ��دف
الف ��وز الث ��اين
مبرم ��ى م�ضيفه
فريق احلدود يف
الدقيقة ال�ساد�سة
والثمان�ي�ن م ��ن
املواجه ��ة التي
�ضيفه ��ا ملعب
ن ��ادي التاجي
ا لر يا �ض ��ي
ب�ش ��كل و�ضع ��ه يف املرك ��ز
اخلام� ��س يف قائم ��ة الهداف�ي�ن
برغ ��م تواجد خم�س ��ة مهاجمني
يف القائم ��ة الأ�سا�سية امل�صادقة
عليها لدى جلن ��ة امل�سابقات يف
الهيئة التطبيعية يف احتاد كرة

دفع فري ��ق احل ��دود ثمن �ضغ ��ط مباريات
ال ��دوري التي ت�سبّبت يف �إ�صابة عدد كبري
م ��ن العبيه حرمت ��ه من حتقي ��ق االنت�صار
من ��ذ اجلول ��ة ال�سابع ��ة الت ��ي خط ��ف فيها
ثالث نقاط من م�ضيف ��ه فريق �أمانة بغداد
ي ��وم الث ��اين من �شه ��ر كان ��ون الأول
و�ساهم ��ت يف فق ��دان املزي ��د م ��ن
النق ��اط تراج ��ع م ��ن خاللها اىل
املرك ��ز الثام ��ن ع�ش ��ر بر�صي ��د
 14نقط ��ة وه ��و مركز و�ضع
امل ��درب مظف ��ر جب ��ار يف
م�شكل ��ة كبرية ق ��د يدفع
ثمنها غالي� � ًا ب�أن يكون
ال�ضحي ��ة اجلدي ��دة
يف قائم ��ة املدرب�ي�ن
املغادري ��ن حي ��ث �سيتحدد
م�ص�ي�ره يف اال�ستم ��رار
من عدمه املواجهة املقبلة
�أم ��ام فري ��ق النف ��ط يف
ال�ساعة الثانية ظهر يوم
اجلمع ��ة املقب ��ل املوافق
اخلام�س من �شهر �شباط
اجلاري عل ��ى ملعب نادي
التاج ��ي الريا�ض ��ي يف ختام
اجلولة ال�سابعة ع�شرة .

عبد احلميد يطالب بت�شكيل منتخب رديف للوطني
 بغداد  /املدى
�أك ��د ع�ض ��و جلن ��ة املنتخب ��ات
الوطني ��ة يف احت ��اد الك ��رة
ال�ساب ��ق عب ��د الإله عب ��د احلميد
�أن كرتن ��ا و ّالدة باملواه ��ب حيث
يتواج ��د الكث�ي�ر منه ��م يف الظل

يب ��د�أون وينته ��ون وال ي�صل ��ون
بطموحاته ��م اىل م�ست ��وى
الدف ��اع ع ��ن �سمع ��ة الع ��راق يف
املحاف ��ل اخلارجي ��ة ،و ُيح ��رم
املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم
من �إمكانياته ��م وقدراتهم لغياب
الأ�ضواء عنهم والتي ترت ّكز على

العبي فرق الدوري املمتاز .
وذك ��ر عبداحلمي ��د يف تغري ��دة
ل ��ه عل ��ى ح�ساب ��ه الر�سم ��ي
مبوق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
(الفي�سبوك )� :إنه يف عام 1999
�ش ّكلنا فريق ًا با�سم منتخب الظل،
جميعه ��م م ��ن خ ��ارج ال ��دوري

مناف�سات مونديال الأندية بحماية دائرة
العزل الطبي
 الدوحة  /خا�ص باملدى
تتوا�ص ��ل اال�ستع ��دادات يف الدوح ��ة ال�ست�ضاف ��ة
مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل للأندي ��ة  FIFAقطر
 ™2020املقدم ��ة من  Alibaba Cloudمن � 4إىل 11
�شباط اجلاري  ،بع ��د ت�أجيل البطولة عن موعدها يف
كانون الأول املا�ضي ب�سب ��ب التحديات التي فر�ضتها
�أزمة كوفيد.19-
ت�شه ��د البطولة ،التي ت�ضيفه ��ا قطر للمرة الثانية على
التوايل� ،سبع مباري ��ات مب�شاركة �ستة �أندية ،وتلعب
مناف�ساتها على اثنني من مالعب مونديال قطر ،2022
هما ملعب �أحمد بن علي ،وملعب املدينة التعليمية.
وجت ��ري املناف�س ��ات و�س ��ط تداب�ي�ر �صحي ��ة �صارمة
�أثبتت جناح ًا غري م�سبوق يف عدد من املناف�سات التي
ا�ست�ضافتها قطر خ�ل�ال الأ�شهر الأخرية ،ومن �أبرزها
مباري ��ات دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا  ،2020ونهائي بطولة
ك�أ�س الأمري .2020
و�أكد نا�صر اخلاطر ،الرئي�س التنفيذي للجنة املحلية
املنظم ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل للأندي ��ة  FIFAقط ��ر
 ،2020عل ��ى �أهمي ��ة ت�ضيي ��ف قط ��ر للبطول ��ة ،معرب ًا
ع ��ن �سعادته بتنظي ��م مونديال الأندي ��ة للمرة الثانية،
م�شدد ًا على منح الأولوي ��ة ل�صحّ ة و�سالمة اجلماهري
والالعب�ي�ن وامل�س�ؤولني ،م�شري ًا �إىل �أن البطولة مت ّثل
فر�ص ��ة ذهبي ��ة الختب ��ار �أثنني م ��ن مالع ��ب املونديال
ومراف ��ق التدري ��ب والبني ��ة التحتي ��ة قب ��ل انط�ل�اق
مناف�سات ك�أ�س العامل بعد �أقل من عامني.
و�أ�ض ��اف اخلاطر :ن�ؤمِ ن بق ��وة وت�أثري كرة القدم يف
التقري ��ب ب�ي�ن النا�س ور�س ��م البهجة عل ��ى وجوههم

خ�ل�ال ه ��ذه الأوق ��ات الع�صيب ��ة التي مي ّر به ��ا العامل
ب�سب ��ب جائح ��ة كوفي ��د .19-ون�ؤك ��د الت ��زام قط ��ر
مبوا�صل ��ة دوره ��ا الفاع ��ل يف ا�ستم ��رار مناف�س ��ات
البطول ��ة الأع ��رق عل ��ى م�ست ��وى الأندي ��ة يف العامل،
برغم التحديات التي يفر�ضها الوباء.
وت�شم ��ل التداب�ي�ر ال�صحّ ية الوقائي ��ة املعتمدة خالل
البطول ��ة تطبي ��ق نظام دائرة الع ��زل الطبي املعروف
با�س ��م "الفقاع ��ة الطبي ��ة" ،والتي تقت�ص ��ر فيه حركة
جميع امل�شارك�ي�ن يف البطولة ،من العب�ي�ن و�إداريني
ومنظمني ،عل ��ى �أماك ��ن الإقامة ،ومالع ��ب التدريب،
وامللعبني اللذين �سي�شهدان مباريات البطولة.
ويف �إط ��ار ه ��ذه الإج ��راءات ال�صحّ ي ��ة ال�صارم ��ة
�سيخ�ضع الالعبون وامل�س�ؤول ��ون الختبارات دورية
للك�ش ��ف عن امل�صابني بفايرو�س كوفي ��د� ،19-إ�ضافة
�إىل ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل نق ��ل �آمنة ،والتعقي ��م املنتظم
للملعب�ي�ن ،ومواق ��ع التدري ��ب ،ومراف ��ق الإع�ل�ام،
وتخ�صي� ��ص �أطق ��م طبي ��ة يف امللعب�ي�ن ط ��وال ف�ت�رة
البطولة.
وعل ��ى �صعيد ح�ض ��ور امل�شجع�ي�ن� ،سيقت�صر ح�ضور
املباري ��ات على عدد حم ��دود من اجلمه ��ور ،وذلك مبا
يتواف ��ق م ��ع التو�صيات ال�صادرة ع ��ن وزارة ال�صحّ ة
العامة يف قطر للوقاية من فايرو�س كوفيد.19-
و�سيتع�ّي�ننّ على امل�شجع�ي�ن الراغب�ي�ن باحل�صول على
تذاكر املباريات� ،إما �إجراء فح�ص كوفيد 19-ال�سريع
يُثبت خلوهم من الفايرو� ��س قبل املباراة بـ � 72ساعة
كحد �أق�صى� ،أو تقدمي ما يثبت ح�صولهم على جرعتني
م ��ن اللقاح امل�ضاد لفايرو�س كورون ��ا� ،أو تعافيهم من
الفايرو�س بعد الأول من ت�شرين الأول .2020

املمت ��از ،و�أ�صب ��ح بع�ضه ��م بعد
ف�ت�رة من �أب ��رز جن ��وم املنتخب
الوطن ��ي ،وقب ��ل �سنت�ي�ن �أختار
املدرب عبد الغني �شهد جمموعة
رائع ��ة م ��ن املوهب�ي�ن �أغلبه ��م
م ��ن خ ��ارج الأندي ��ة الكب ��ار يف
العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات

و�أ�شركه ��م مع �صف ��وف املنتخب
الأوملب ��ي لك ��رة الق ��دم ،ومنه ��م
للأندي ��ة املمتازة الت ��ي ت�سابقت
فيما بينه ��ا ال�ستقطابهم و�صو ًال
للمنتخب الأول .
وتاب ��ع عب ��د احلميد :م ��ن خالل
هات�ي�ن التجربت�ي�ن الناجحت�ي�ن

�أج ��د م ��ن ال�ض ��روري ت�شكي ��ل
منتخ ��ب الردي ��ف با�ستك�ش ��اف
اخل�ب�راء وب�إ�ش ��راف مدرب�ي�ن
مم ّيزين بالعم ��ل مع هذه الفئات
وم ��ا �أكرثه ��م حالي� � ًا  ،جم� � ّرد
مق�ت�رح ع�س ��ى �أن جن ��د �ص ��داه
قريب ًا قبل �ضياع مواهبنا .

كلمة صدق
 حممد حمدي

فن تنظيم احلدث الريا�ضي
�أج ��د دون �أدن ��ى �شك �إقب ��ا ًال ر�سمي ًا وجماهريي ًا لدخ ��ول العراق عامل
تنظي ��م البط ��والت الريا�ضي ��ة والتناف�س يف احتواء �أك�ب�ر عدد منها
بالرغم من الظروف ال�صعب ��ة التي حتيط بنا ،وكانت ال�سبب الأكرب
ب�إحب ��اط م�ساعين ��ا الر�سمية ب�صفته ��ا الغالبة يف التوجّ ��ه نحو هذا
الهدف.
ال �أخفيك ��م الط ��رح وال�صراح ��ة وامل�س�ؤولي ��ة� ،إن ما دفعن ��ي للكتابة
ه ��و احلدث الأبرز الذي ع�شناه الأ�سب ��وع املا�ضي يف لقاء املنتخبني
العراق ��ي والكويت ��ي يف ملع ��ب الب�ص ��رة ال ��دويل ،لق ��اء كان مبثابة
بروفة حقيقية ور�سالة ّ
جت�شمت وزارة ال�شباب والريا�ضة �أو ًال عناء
�إر�سالها اىل الأ�شقاء يف االحتادات اخلليجية بغية متكني العراق من
الف ��وز بحق تنظيم بطولة خليجي  25املق ّرر لها �أن تقام نهاية العام
احلايل من دون �أن حتدّد وجهتها بعد ،و�إن ك ّنا الأقرب ال�ست�ضافتها.
ول�س ��ت هنا ب�صدد تقيي ��م جناح احلدث من عدم ��ه ،فهناك الكثري من
الآراء الت ��ي تناول ��ت بالنق ��د والتحلي ��ل الدقي ��ق حليثي ��ات �أ�سب ��وع
الب�ص ��رة ال�ساخن ال ��ذي تعاونت في ��ه مالكات ال ��وزارة مع حمافظة
الب�ص ��رة والهيئ ��ة التطبيعي ��ة وجه ��ات �سان ��دة �أخ ��رى حكومية يف
الغال ��ب للعم ��ل على �إقامته وف ��ق ال�شكل املطلوب ،ولك ��ن قد نت�ساءَل
هن ��ا �إذا كان ��ت كل ه ��ذه احل�شود املكثف ��ة وب�إ�ش ��راف وزير وحمافظ
وقائ ��د عمليات قد تكثفت من �أجل مب ��اراة واحدة ،فكيف لنا �أن ندير
مباريات متتالية لثمانية فرق خليجية؟ وهل �ستكون الآلية ذاتها يف
العمل؟ ثم هل تعتمد دول العامل �أي�ض ًا املعيار الذي نعتمده؟ احلقيقة
�أن جمي ��ع ال�سادة امل�س�ؤولني يف وزارة ال�شباب والريا�ضة �أو الهيئة
التطبيعي ��ة �أو �أغلبه ��م لديهم اط�ل�اع تام ب�آليات التنظي ��م ولنقل على
�سبي ��ل املث ��ال يف ال�شقيقة قطر ،وال ب ّد �أن يكون ��وا قد ّ
�شخ�صوا بدقة
متناهي ��ة ما يح�صل هناك من طرق متط ��وّ رة لن نخو�ض فيها ،ولكن
نخو� ��ض يف �أ�سلوبه ��ا وو�سائ ��ل التدري ��ب وال�شركات الت ��ي تتولىّ
الإدارة وتعتم ��د الت�شخي�ص الدقيق �أو ًال وتقييم الأو�ضاع من جميع
جوانبها �أو وفق ما �س�أعر�ضه يف الطرح التايل لكي تعم الفائدة.
و�أوّ له ��ا اال�ستف ��ادة م ��ن ال�سياح ��ة الريا�ضي ��ة يف تدعي ��م اجلوان ��ب
االقت�صادية عن طريق الدعاية والرتويح ال�سياحي للآثار ال�سياحية
وارتباط الدورات بالأماكن الأثري ��ة (ك�إطالق ا�سم بابل) على �سبيل
املثال �أو �أور على القاعات والطرق داخل املدينة الريا�ضية .
يتبعه ��ا عر� ��ض ثقاف ��ة ال�شعوب وه ��و ما نحتاج ��ه �أثن ��اء البطوالت
والأح ��داث الريا�ضي ��ة فلكلوري ًا عل ��ى �أقل تقدير وتدري ��ب �أعداد من
املتطوّ ع�ي�ن ب�أزي ��اء �شعبي ��ة لأج ��ل التعاطي م ��ع احل ��دث الريا�ضي،
بالتزام ��ن مع التنظي ��م املهني الذي ال يجعل من الفن ��ادق وامللتقيات
الريا�ضي ��ة للف ��رق املتناف�س ��ة �ساح ��ة �إعالمية فو�ضوي ��ة تعجّ مبئات
امل�صوّ رين والإعالميني الباحثني عن �أي �شيء.
وفيم ��ا يخ� � ُّ�ص العم ��ل الفعل ��ي للتنظي ��م ،لك ��ي يت ��م جت ��اوز جمي ��ع
االجته ��ادات �أو تاليف املفاج� ��آت التي مل يُح�سب ح�سابه ��ا ،ف�إن على
اجلهة ّ
املنظمة ومن يتعام ��ل معها من �شركات �أو منظمني �أن يراعوا
�سل�سل ��ة من اخلطوات التي يج ��ب �إتباعها من الهيئ ��ة �أو املنظمة �أو
الدولة امل�ضيّفة لتنظي ��م �أي بطولة �أو مهرجان ريا�ضي وتتم ّثل هذه
اخلط ��وات بالأهم �أي�ض� � ًا ،ونق�ص ��د تكوينها �أي اللجن ��ة املنظمة من
تاري ��خ املوافق ��ة على تنظي ��م البطولة وحتى يوم االفتت ��اح وتتكوّ ن
ه ��ذه اللجن ��ة م ��ن جمموعة م ��ن الأف ��راد وتت� �ولىّ م�س�ؤوليـ ��ة �إدارة
البطولـ ��ة بتكليف مـن اجلهة املنظمة فق ��د يتطلب الأمر ت�شكيل جلنة
عل ��ى م�ست ��وى الدولة خا�ص ��ة �إذا كانت البطولـة دوليـ ��ة �أو قارية �أو
�إقليمي ��ة ،وتخت� ��ص ه ��ذه بو�ض ��ع اخلط ��وط العري�ض ��ة للح ��دث
والتكلف ��ة كح ��دود مالية وت�سخري بع�ض الآلي ��ات ال�ضرورية يف
اجلوانب الأمنية وغريها ،وما عدا ذلك ف�إن مَن يتولىّ امل�س�ؤولية
برتاك ��م خربت ��ه يف اجلوانب الفنية الدقيقة يج ��ب �أن يكون ح ّر ًا يف
ت�ص ّرف ��ه االح�ت�رايف وفق قاع ��دة توزيع امله ��ام وهو ما نطم ��ح �إليه
ونريد �أن نراه يف مالعبنا.
لقاء كان بمثابة بروفة حقيقية ور�سالة
تج�شمت وزارة ال�شباب والريا�ضة � ً
ّ
أوال
عناء �إر�سالها الى الأ�شقاء في االتحادات
الخليجية بغية تمكين العراق من الفوز
المقرر
بحق تنظيم بطولة خليجي 25
ّ
لها �أن تقام نهاية العام الحالي من دون �أن
تحدّ د وجهتها بعد،

بالمرصاد

الأندية الجماهيرية � ..سفراء �أغنياء في ال�صفقات فقراء في المن�ش�آت!
 متابعة � :إياد ال�صاحلي
يف زحم ��ة ان�شغ ��ال وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة مبلف ��ات �شائك ��ة منه ��ا
املرتاك ��م من حق ��ب وزراء �سابقني،
و�أخ ��رى تب ّن ��ت معاجلتها م ��ن قبل
الوزي ��ر عدن ��ان درج ��ال ،ويف ظ � ّ�ل
ال�ص ��راع املتجدّد بني ق ��وى متنفذة
يف جمهوري ��ة ك ��رة الق ��دم عق ��ب
ت�شكيل الهيئ ��ة التطبيعية و�صدور
حمكمة كا� ��س الدولية ب�ش�أن حتديد
النظام الأ�سا�سي احلاكِ م النتخابات
االحت ��اد املقبلة ،مل تتح� � ّرك �أي من
امل�ؤ�س�ست�ي�ن جت ��اه مل ��ف مالع ��ب
الأندية اجلماهريية "�سفرية الكرة
العراقية" يف بطوالت دوري �أبطال
الع ��رب وك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سيوي
ودوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا كل ع ��ام،
برغم حج ��م الإهمال وعدم توظيف
الأموال التي ميكن �أن تغطي جزء ًا
كب�ي�ر ًا م ��ن م�شاري ��ع بن ��اء مالع ��ب
دولية تليق بتاريخ تلك الأندية.
�إن تقدي ��ر االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
الق ��دم ظ ��روف الع ��راق من ��ذ ع ��ام
 2003وم ��ا راف ��ق عملي ��ة ت�أهيل
من�ش�آت ��ه الريا�ضي ��ة يف �أعق ��اب
فو�ض ��ى التخري ��ب الت ��ي طالته ��ا،
وتف ��اوت ج ّدي ��ة ومتابع ��ة قي ��ادات

جماهري الأندية اجلماهريية ترتقب مالعبا تليق بتاريخها
م� ّؤ�س�سات ��ه املعني ��ة ببن ��اء املالعب م ��ا مل تكم ��ل متط ّلب ��ات ال�ش ��روط
والقاع ��ات وفق� � ًا خلط ��ط البن ��ى القارية.
التحتي ��ة املعتم ��دة دولي� � ًا� ،أعف ��ى و�إذا كان ��ت مو�ضوع ��ة اال�ستقاللية
االحت ��اد العراقي للعب ��ة من �شروط الناديوي ��ة العراقي ��ة ذات ِ�صل ��ة
�صارم ��ة ال جتيز لأنديت ��ه امل�شاركة بقوان�ي�ن ناف ��ذة من ��ذ ع�ش ��رات
يف بطوالت ��ه ال�سنوي ��ة م ��ن دون ال�سن�ي�ن ،وال ميك ��ن ف � ّ�ك ارتباطه ��ا
حتقيقه ��ا ،ويف مقدّماتها ا�ستقاللية بحك ��م عائدية الأرا�ضي واملمتلكات
الن ��ادي ب�إدارت ��ه و�أمواله وامتالكه للدولة وحاجة تلك الأندية اىل قرار
ملعب ًا نظامي� � ًا ال تقل ِ�سعة مدرجاته حكوم ��ي جديد يف ّع ��ل اخل�صخ�صة
ع ��ن � 30أل ��ف متف� � ّرج ،ال يعن ��ي �أن امل� ّؤ�س�ساتي ��ة ويح ّرره ��ا من القيود
ين ��ام االحتاد املحلي يف الع�سل وال القانوني ��ة والإدارية وهو ما يفهّمه
يبادر اىل تفعي ��ل التقدير الآ�سيوي االحت ��اد الآ�سي ��وي بع ��د مداوالت ��ه
اىل �إجراءات عملي ��ة ُت�شعر الأندية ال�سابق ��ة م ��ع وزارة ال�شب ��اب
املر�شحة للم�شاركة القارية باحلرج والريا�ض ��ة يف عهد الوزير الدكتور

�أحمد ريا�ض وتق ّرر يف حينه �إمهال
الع ��راق م ��دة معين ��ة قبي ��ل ت�شرين
الأول  2020م ��ن �أج ��ل ا�ستيف ��اء
مل ��ف الرتاخي� ��ص ،ف� ��إن �إهم ��ال
الأندية وخا�ص ��ة اجلماهريية ومن
ي�شاركها التمثيل الآ�سيوي بالن�سبة
للبقي ��ة يج ��ب التو ّق ��ف عن ��ده ب�ل�ا
جماملة �أو ت�سويف ،فال ميكن ر�ؤية
نا ٍد جماه�ي�ري مثل الق ��وة اجلوية
�أو �شقيقي ��ه ال�شرط ��ة والطلب ��ة (�إذا
ما ا�ستثنينا ن ��ادي الزوراء ال�صابر
عل ��ى بن ��اء ملعب ��ه من ��ذ �أن تع ّر�ض
لله ��دم يف � 29شب ��اط )2012
متار� ��س الأن�شط ��ة الريا�ض ��ة عل ��ى

مبان
�إط�ل�ال املا�ضي حتت �سق ��وف ٍ
ال ترتق ��ي للحداث ��ة وقبّال ��ة مالعب
بائ�س ��ة ا�ضط� � ّرت ب�سببه ��ا الختيار
ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل وغ�ي�ره
خلو� ��ض مبارياته ��ا الر�سمي ��ة يف
الدوري.
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة مطالبة
بو�ض ��ع ّ
خط ��ة عم ��ل تف�ض ��ي اىل
تن�سي ��ق جهوده ��ا م ��ع الأندي ��ة
اجلماهريي ��ة وم ��ا يمُ اثله ��ا يف
التواج ��د اخلارج ��ي عطف� � ًا عل ��ى
ت�سل�س ��ل الفرق يف الئح ��ة م�سابقة
دوري الكرة املمتاز ،لل�شروع ببناء
مالع ��ب منوذجي ��ة له ��ا �س ��واء م ��ن
خالل ميزاني ��ة وزاراتها املموِّ لة �أو
من منحة حكومي ��ة �شريطة حتديد
�سق ��ف زمن ��ي لإجنازه ��ا كونه ��ا
واجه ��ة م�ش ّرف ��ة للريا�ض ��ة وك ��رة
الق ��دم خا�ص ��ة ،وكل ذل ��ك ل ��ن يرى
النور ما مل متد تل ��ك الأندية �أيديها
لل ��وزارة �ساعي ��ة اىل تقن�ي�ن مبالغ
�صفق ��ات التعاق ��د مع العب ��ي فرقها
الت ��ي ت�ستن ��زف مالي�ي�ن الدنان�ي�ر
دون �أن تع ��ود بالفائ ��دة عل ��ى كيان
الن ��ادي ذات ��ه الذي يبق ��ى فقري ًا يف
من�ش�آته مهما تزعّم بطوالت االحتاد
العراق ��ي و�سجّ ل م�شاركات متميزة
يف م�سابقات نظريه الآ�سيوي.

ثقافة

العدد ( )4864ال�سنة الثامنة ع�شرة  -الثالثاء (� )2شباط 2021

Email: info@almadapaper.net

الهوية م�شتركات ثقافية
للجماع ��ات  ،وال ��ذي يتكر� ��س بوا�سط ��ة الهوي ��ة
ناجح املعموري
 ،حي ��ث يلع ��ب دور ًا مهم� � ًا للغاي ��ة  .وكل م ��ن هذه
ً
العنا�ص ��ر التكويني ��ة تعني بح�ضوره ��ا جزءا من
الثقاف ��ة ال�شعبية الت ��ي تخندقت من خالل التداول
الثقاف ��ة بنت حلظ ��ة حمددة ومعروف ��ة هي ما بعد  ،لأنه ��ا ــ الثقافة ـ� �ـ �أهم عالمات الإن�س ��ان و�أبرزها
الطبيع ��ة  ،ه ��ي نت ��اج �أزمن ��ة و�أف ��راد و�شخو�ص الأ�سط ��ورة التي ـ� �ـ كما قال علي حرب ـ� �ـ هي نظام
وجماع ��ات ذات ممي ��زات دالة على الأف ��راد  ،التي �شام ��ل وكلي ول ��ذا فهي ت�ش ��رح كل ظاهرة وحتيل
ا�صطف ��ت وحازت �صف ��ة لها  .وتعمق ��ت عنا�صرها كل �شيء وتبت ب�أية م�شكلة  .فالتف�سري جاهز �سلف ًا
والقراب ��ات ال�ش ��بكية فيم ��ا بينه ��ا  .و�س ��ط ه ��ذا يف الت�صور الأ�سطوري ولكل �س�ؤال جواب ما دام
النموذج اجلمعي تنزرع خ�ص ��ائ�ص لها ما يجعلها ثمة �أ�صل يُرد �إليه كل �شيء  ،ما دام ثمة مبد�أ �أوحد
ثابت ��ة ومتداولة  .وهك ��ذا تت�س ��ع اجلماعات ولها يف�س ��ر م ��ن خالل ��ه كل ح ��دث  .ولكن النظ ��ام الذي
ت�ش ��كل ال يختلف عن التي �س ��بقت �إذا مل تكن �أكرث يجي ��ب ع ��ن كل الأ�سئلة ال يجي ��ب يف احلقيقة عن
متا�س ��ك ًا وقوة وزخم� � ًا يف بلورة م ��ا يجعلها ذات �أي �س�ؤال وال يطرح �أ�ص ًال �س�ؤا ًال حقيقي ًا .
ممي ��زات معرفة بها وجتعله ��ا متباينة عن غريها  ،يف ه ��ذه التجرب ��ة البدئي ��ة الت ��ي تكون ��ت فيه ��ا
لكن بالتو�س ��ع واالمتداد  ،يكون الثقايف ال�ش ��عبي الرم ��وز االوىل للتفاه ��م والت�صاوي ��ر ذات املعنى
�س ��مة للجماعة  ،ع�ب�ر الأزياء  ،الو�ش ��م  ،الرق�ص  ،الذي يذه ��ب اليه الفرد حتى يب ��ث ر�سائل التفاهم
الغن ��اء  ،املقاب ��ر  ،كل ه ��ذا ما جعل منه ��ا جماعات م ��ع غريه  .مثل هذا البدئ ��ي االول الذي ا�ستوعب
حتاورية  .ومعروف ب�أن بع�ض املكونات اخلا�صة اال�سطوري من خالل اال�شارات والرموز وال�صور
للثقاف ��ة ال�شعبية  ،فيها حم ��والت دالة على جماعة املر�سوم ��ة عل ��ى الط�ي�ن  ،انبعث ��ت حلظ ��ة وع ��ي
م ��ا  ،لأن الثق ��ايف ينط ��وي على رم ��ز دال عليها �أو املطلوب واعني به اللغة التي احت�ضنت منذ البدء
وج ��ود ا�سم يف �أغنية �أو ا�سم لون غنائي من�سوب م ��ا يحتاجه االن�س ��ان  /كفرد واجلماع ��ات  .كانت
ل�شخ� ��ص مع ��روف  ،واالنت�س ��اب كذل ��ك دائم� � ًا ما اللغ ��ة قادرة عل ��ى ا�ستيعاب م ��ا يري ��ده الفرد وما
تك ��ون الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة موج ��زة وقوي ��ة الن�سق حتتاجه اليوميات املعروف ��ات للتعبري عن احلياة
والإيق ��اع  ،حت ��ى ت�سه ��ل مهم ��ة احلف ��ظ املتداولة وبالت ��ايل ا�ستم ��ر هذا وظ ��ل اال�سط ��وري مهيمن ًا
والت ��ي جتعل ذلك جزء ًا حيوي ًا من ذاكرة اجلماعة بق ��وة الداللة وتدريجي ًا تق�شرت اللغة  ،وتخل�صت
وبالت ��ايل ترتب ��ط الذاكرات م ��ع بع�ضه ��ا ويتعزز ونزعت ما هو زائد .
امللم ��ح الإيجابي للم�شرتك بينها مع ًا ويتحول هذا كان اال�سط ��وري يتحكم ب�سياق ��ات اللغة واحلياة
امل�ش�ت�رك الثق ��ايف اىل هوي ��ة خا�ص ��ة باجلماعات اليومي ��ة للنا� ��س وجعله ��ا لغ ��ة يومي ��ة حممل ��ة
 ،تعت ��ز به ��ا وتغذيها وتراقب تداوله ��ا بني الأفراد بامليثولوجي ��ا دون ان متار�سه ��ا  ،اي االبقاء على
وت�ص ��ون ن ��وع االت�ص ��ال وحتميها م ��ن الت�شويه ال ��روح البدائي ��ة م�ضم ��رة ومبرور الزم ��ن ا�ضفى
 ....حت ��ى تك ��ون الهوي ��ة �شرفها الثق ��ايف املدافع هذا البعد حت ��ت عباءة الرتاك ��م التاريخي للحياة
عنه حتى امل ��وت  .الت�آخي بني الأفراد واجلماعات االجتماعي ��ة  .فاحلي ��اة اليومي ��ة حتم ��ل اجن ��ة
م�ساع ��د على انتاج م ��ا تتطلبه احلاج ��ات اليومية ا�سطوري ��ة غري قابلة للتوليد  ،الن االدوات االهية
احلياتية الدنيوية .
اال�سطوري ��ة القدمي ��ة ق ��د عطلته ��ا ادوات النه�ضة
مع�ب�ر ًا ع ��ن كل ه ��ذا بوا�سط ��ة الأ�سط ��ورة اجلديدة  ،ولكنها مل تختلف كلي ًا  /يا�سني الن�صري
وال�سحري ��ات الت ��ي تتكون بني ��ة �أوىل للمعتقدات � /شعرية احلداثة  /دار املدى � /2018 /ص.104
وال�شعائ ��ر والطقو� ��س  ،وتتكر� ��س تدريجي� � ًا م ��ا قال ��ه املفك ��ر يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر  ،ميث ��ل التقاط ًا
باملوا�س ��م املعين ��ة والف�صول وت�صري دين� � ًا خا�ص ًا للتجوه ��ر  ،او البذرة املعرفية التي ج�سدت حلظة
املبت ��د�أ االول يف احل�ض ��ارة االوىل يف ال�ش ��رق
ودائم� � ًا ما اعني به ��ا �سومر  ،ه ��ذا البدئي ال�سري
ال يتع ��رف علي ��ه اال الف ��رد ال ��ذي عا� ��ش خما�ضات
اخلل ��ق العام يف احلي ��اة وتعرف �آلي ��ة التكوين ،
حينه ��ا ادرك من ��و املخفي ��ات وتو�ص ��ل اىل ا�سرار
الكائ ��ن الب�ش ��ري واعني به ��ا اللغة الت ��ي ال اعني
به ��ا النط ��ق وامنا الت�صاوي ��ر الت ��ي ابتكرها فوق
�سط ��وح الطني وتعلمها الأفراد واجلماعات  ،لأنها
ذات قيم �شعرية  ،تفي� ��ض بجماليات اليومي التي
ادركها الكائن وتعاي�ش معها واغتنت بها ال�شعرية
الت ��ي طوعها الف ��رد وغذاها باملت ��داوالت اليومية
الت ��ي حتول ��ت بالتدري ��ج وبب ��طء  ،اىل �شعري ��ة
�صار لها انعكا�س جوه ��ري على يوميات احلياة .
وح�صري ًا على حياة امل ��ر�أة وجعلتها من جماليات
م�ألوفاته ��ا  .ذكاء يا�سني الن�صري وطاقته املتحركة
متنح االفكار واملفاهيم نوع� � ًا من اجلمال والتوق
لإقامة عالق ��ة �أزلية  ،خالقة م ��ع املعروف وحتيله
اىل مكامن احلياة التي ذهب االن�سان نحوها حتى
يا�سين الن�صير االبد .
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الخلق الجديد في رواية "الطريق الرابع"
تظهر �إمر�أة تطالبُ بن�صيبها من الإرث وهي
مل تك ��ن �سوى �أخت دانيال الذي هام يف حب
دميا.وما دف� � َع ببيلال لإن�ضمام �إىل املجموعة
ه ��و ت�صدع عالقتها مع زوجها فريد هكذا يتم
تعدي ��ن ال�شخ�صيات مع الإبان ��ة عن خلفيتها
الفكري ��ة والإجتماعي ��ة ،والإ�ض ��اءة مل�ستواها
النف�س ��ي طبع� � ًا تع ��و ُل نات ��ايل عل ��ى احل ��وار
للك�ش ��ف ع ��ن �أبع ��اد ال�شخ�صي ��ات وموجهاتها
الذاتية.

كه يالن حممد

ُ
يفوق الن�ص الروائي على القول
الفل�سفي في توفير م�ساحة �أرحب
المتابينة والر�ؤى
للحوار بين الأفكار ُ
المختلفة كما �أنَّ تطويع الرواية
ُ
أ�سئلة
ل
وا
إن�سان
ل
ا
هواج�س
لمناق�شة
ِ
التي تراوده باال�ستمرار ب�ش�أن
الم�ستقبل وماي�ؤول �إليه الم�صير و�شكل
ي�صبح � ً
آلية لتحقيق الحيادية
الحياة
ُ
تناول الثيمات الم�شحونة بالح�س
في
ِ
ُ
المعرفي وقد يكمن التحدي الأ�صعب
بالن�سبة لروايات الأفكار في البحث
عن ال�صيغة التي ت�ؤكدُ الهوية الفنية
وتعبر بالإن�سيابية عن
للن�ص الأدبي
ُ
الإ�شكاليات الفكرية في �آن واحد،
�صحيح �أنَّ ت�شبيكات الرواية مع
الفل�سفة تزيدُ �إمكانية ت�سريب الهموم
الفكرية �إلى �أوردة �أي ن�ص روائي بقطع
النظر عن ت�شيكلته ومو�ضوعه ،لكن
عندما يعومُ ال�سردُ الروائي في �أثير
الخيال العلمي �أو الجدل الفل�سفي فمن
ال�ضروري تمرير الألفاظ والمعلومات
المقتب�سة من الحقول المعرفية بحيثُ
تتناغم مع البناء الفني للرواية وبهذا
ُ
يتم توفير المعرفة وعن�صر الإمتاع في
ُ
تركيبة الن�ص .

طبع� � ًا ثمة م ��ن يرى ب� �� َّأن ال ��كال َم ع ��ن الإختالف
بني املجاالت الفنية والعلمي ��ة والفل�سفية مل يع ْد
مقنع ًا ،ل َّأن كل ذلك ميث� � ُل �أ�شكا ًال متعددة للن�شاط
الإن�ساين ه ��ذا �إ�ضافة �إىل �إن�ضواء هذه امل�ساعي
املتنوعة �ضم ��ن غاية واحدة وه ��ي �سد الثغرات
القائم ��ة يف حياة الكائن الب�ش ��ري ومن هنا نفهم
م�ؤدى م ��ا يقول� � ُه ريت�ش ��ارد روتي ب� �� َّأن الفل�سفة
�صارت �ضرب ًا من اجلن�س الأدبي فع ًال � َّأن الرواية
ق ��د حلت مكان التنظ�ي�رات الفل�سفية املُجردة فقد
�سب ��ق لكام ��و �أن ر�أى يف كتاب ��ة الرواي ��ة مطلب� � ًا
التكتم� � ُل بدون ��ه عملي ��ة التفل�س ��ف .فم ��ا قدمت� � ُه
الكاتب ��ة اللبناني ��ة نات ��ايل اخل ��وري غري ��ب يف
روايته ��ا املعنون ��ة ب"الطري ��ق الراب ��ع" مع ��دن
مادت� � ُه من املعرفة الفل�سفي ��ة والعلمية ناهيك عن
نفحات روحانية مبثوثة يف �أجوائه
رواق الأفكار
يكت�س ��بُ الن� � ُ�ص الأدبي ت�أث�ي�ر ًا مُ�ضاعف� � ًا عندما
ي� ُ
�درك امل�ؤل � ُ�ف �ض ��رورة حتدي ��د امل�ساح ��ة الت ��ي
ُ
يتحرك فيها،ويخت ��ا ُر �صيغة منا�سبة للتعبري عن

ناتالي الخوري
الفكرة التي ي�شتغ ُل عليها � ،إذ ًا � َّأن امل�ستوى
البنائي هو من مقومات �أ�سا�سية يف ت�شكيلة
العمل الروائي وه ��ذا ما �أملتْ به ناتايل اخلوري
يف �أجندته ��ا الروائي ��ة �إذ �أن املكون ��ات ال�سردية
تخد ُم امل�ضم ��ون الفكري وت�شي ع ��ن املحموالت
ُ
ي�ضيف مزيد ًا من اخل�صو�صية �إىل
الفل�سفية،وما
"الطريق الرابع" هو خروج املفردات والأ�سماء
من معناها املُعجمي و�إتخاذها داللة رمزية الأمر
الذي الي�صع ��بُ عليك ر�صد منحاه مبجرد الت�أمل
ُ
ماينب�سط على �شريط
يف مف ��ردة العن ��وان �إذ � َّأن
الرواي ��ة �إمت ��دا ُد لإيح ��اءات متكن ��زة يف العتب ��ة
الأوىل ،ويتناو ُل املحت ��وى الطرق التي تتخذها
ال�شخ�صي ��اتُ يف بحثه ��ا اله ��ادف لبن ��اء حي ��اة
جديدة بعيد ًا عن امل�ستندات التي و�سمت م�سلكها
�سابق� � ًا وتن�ش�أُ هذه الرغبة يف امل ��كان الذي ي�ض ُم
لفيف ًا من الأ�شخا�ص الذين يعانون من العقدة مع
املا�ضي يذك ُر � َّأن ناتايل قد نزحت عن �شكل املكان
املعه ��ود يف الروايات العربي ��ة " املقهى  ،احلارة
،ال�سج ��ن  ،الفن ��دق" وتتوا�ص� � ُل �شخ�صياته ��ا
املنحوت ��ة بح� ��س الفن ��ان يف غرف ��ة تابع ��ة ملبنى
امليت ��م،يف الواق ��ع � َّأن ه ��ذه البني ��ة املكانية التي
ت�ضاهي رواق زينون يف ت�صميمها هي االختيار
الأمث ��ل للرواي ��ات الفكرية متام� � ًا مثلما ترى ذلك
يف رواي ��ة "عالج �شوبنهاور" للأمريكي �إرفني.د
يال ��وم ،الي ��ذوب اجللي ��د ب�ي�ن الق ��ارئ والن� ��ص
�إال م ��ن خ�ل�ال متكن امل�ؤل ��ف يف �سب ��ك العبارات
الإ�ستهاللية التي ت�ض ُع املتلقي بوجه الإحتماالت
املتعددة وبذلك ُ
يكون املُر�س ��ل �إليه طرف ًا مُتفاع ًال
يف انتظ ��ام ال�سريورة ال�سردي ��ة فالبتايل تتوال ُد
التوقع ��اتُ م ��ع م�ض ��ي ال�س ��رد وت ��وايل ف�ص ��ول
الرواية،واحل ��ا ُل ه ��ذه ت�سبتط � ُ�ن �صاحبة "حني
تع�ش ��ق العق ��ول" الأ�سئل ��ة الت ��ي ت ��راو ُد ناردين
ب�ش� �� ِأن عالقته ��ا م ��ع �آدم ،وماي�س � ُ
�وغ الأ�سل ��وب
الإن�شائ ��ي املعرب عن التوت ��ر يف هذا ال�سياق هو
وج ��ود ت�شظي ال�شخ�صي ��ة التي وظف ��ت الكاتب ُة
املر�آة للإبانة عن رغبتها العارمة للم�ضي قدم ًا مع
�آدم من جهة وربيتها من نهاية الطريق وماينتهي
بها احللم النزق من جهة �أخرى.واملعنى امل�ضمر
فيم ��ا تنط � ُ�ق ب ��ه ناردي ��ن وه ��ي تخاط ��ب ذاته ��ا

ا لأ خ ��ر ى
"الحتب ��ي �أحد ًا �أكرث من نف�سك ،لن يبقى لك �إال
�أن ��ت" �أقرب م ��ن ن�صحي ��ة �إميل �سي ��وران "على
الإن�س ��ان �أن يتع ��وّ د على �أن يك ��ون مبفرده �أكرث
مم ��ا يتعوّ د على االخت�ل�اط بالآخرين" ميت ُد ُ
قلق
ناردي ��ن �إىل حلظ ��ة مواعدته ��ا م ��ع �آدم ويهمه ��ا
تلبث �أن تبد�أَ
�إختي ��ار ماينا�سب ذلك املوق ��ف وما ُ
مب�ساءلة نف�سه ��ا بعد العودة من اللقاء م�ستعيدةً
حيثيات جل�س ��ة �أ�صحابها امل�شرتكة يف دورة فن
احلياة ملمح ًة �إىل ما تتمي ُز بها �شخ�صيات ال�شلة
بدء ًا من بيلال ودميا مرور ًا ب�آدم ودانيال و�صو ًال
�إىل امل ��درب النف�سي �سام ��ر �إىل هنا يفتحُ مف�صل
جديد من الرواية ُ
يكون للحوار ن�صيب �أوفر من
بني التقنيات ال�سردية يف ترتيبه.
العقدة املركبة
احللق ��ة الأوىل م ��ن �سل�سل ��ة احلف ��ر يف �أدراج
الذاك ��رة يفتتحه ��ا �آدم ال ��ذي يفه ُم مم ��ا يبوحُ به
ب�أ ّن ��ه كان يع ��اين من عق ��دة مركب ��ة �إذ مل تتحم ْل
�أم ��ه التعه ��د ب ��ه كون ��ه م�ش ��وه ال�شكل ل ��ذا عا�ش
طفولت ��ه يف امليت ��م وهن ��اك �أي�ض� � ًا ذاق م ��رارة
خ�س ��ارة من �أحبهم وج ��ه امل�ل�اك  ،دوري ودورا
لق ��د تبن ��ت العائالت ه� ��ؤالء الأطف ��ال فيما عزف
اجلمي ��ع ب�إ�ستثن ��اء الطاهية عن �إب ��داء التعاطف
م ��ع �آدم لك � َّ�ن الأخ�ي�ر يعو� � ُ�ض خيبات ��ه ب�ألته ��ام
الكت ��ب والتفوق يف الدرا�س ��ة �إىل �أن ذاع �صيته
ومنذ ذاك الوقت �أ�صب ��ح حلمه قيد مابعد مرحلة
الإن�سانية.ومايحقق� � ُه م ��ن النج ��اح يف �إح ��دى
اجلامع ��ات الربيطاني ��ة يعم � ُ�ق �إميان ��ه بالعل ��م
وين�سل � ُ�خ م ��ن �شكله اجلديد بف�ض ��ل العلم وبذلك
يف� � ُك عقدت ��ه التي نغ�ض ��ت طفولته لك � َ�ن طموحه
�أكرب من �أن تنتهي عند هذه املحطة .
ُ
وما �أن
يتوقف �آدم عن �سرد �إعرتافاته حتى يفتحُ
القو�س لإعرتافات داني ��ال فالأخري �أي�ض َا تنه�ش
ُ
عق ��دة الذنب �أعماقه وت �أخت� � ُه حتمل ُه م�س�ؤولية
مقت ��ل والديهما�.أم ��ا دمي ��ا فه ��ي ت�شغل� � ُه معاناة
الأمه ��ات التي يتكفل � َ�ن ب�إعالة الأ�س ��رة ،ومل تكنْ
مت�صاحلة مع والدها �إذ ما �أن يرحل الأخري حتى

الرحلة
تعتم� � ُد الرواي ��ات املعرفي ��ة عل ��ى ثيم ��ة الرحلة
والالف ��تُ يف "الطري ��ق الراب ��ع" � َّأن �أحداثه ��ا
ت ��دور �ضم ��ن الأمكن ��ة املُغلقة �أو املح ��دودة قبل
�أن يتف � َ�ق �أف ��راد "ال�شل ��ة" عل ��ى القي ��ام بالرحلة
�إذ يت� � ُم حتدي ��د املواق ��ع يف برنام ��ج ال�سفر ومن
الوا�ض ��ح � َّأن الرحل ��ة اخلارجية يوازيه ��ا ال�سفر
عل ��ى امل�ست ��وى الداخل ��ي والتمحي� ��ص للأف ��كار
واملُعتقدات،مديغوريي ��ه ه ��ي املحط ��ة الأوىل
هن ��اك �ستج� � ُد دمي ��ا �ضالته ��ا وت�ستعي ��د �سالمها
الداخلي يف هذا امل ��كان املت�شبع بالروحانية كما
ُ
يالحظ العدول
تتحر ُر م ��ن عقدة قتل الأب .هن ��ا
ع ��ن �أ�سطورة �أوديب فالإبن ُة ب ��د ًال من الإبن ُ
تكن
ُ
و�ستكون كامتاندو عا�صمة نيبال
الكراهية للأب
ُ
املحط ��ة التالية لربنامج الرحلة �إذ ي�ستفي�ض هذا
الف�ص ��ل مبعلومات عن الديان ��ة البوذية وي�صبحُ
التوا�ص ��ل اجل�سدي بني ناردي ��ن و�آدم يف ف�ضاء
الطبيعة وجه ًا �آخر لل�صفاء الروحي �إذ تنوبُ لغة
اجل�س ��د مكان الكلم ��ات التي قد تتب ��د ُل وتقتب�س
بينم ��ا تعاب�ي�ر اجل�س ��د التكذب،يرب ��حُ داني ��ال
الأمان النف�سي يف نيبال وم ��ن ُث َّم تنتهي الرحل ُة
بباري� ��س هناك �ستق ��و ُم ناردين ب�إج ��راء احلوار
مع الفيل�سوف الفرن�سي �أندريه كونت �سبونفيل
حيث تفر ُد امل�ؤلف ��ة م�ساحة لأفكار �صاحب "روح
الإحلاد" كما تنج ُز بيلال حوار ًا مع ميالن كونديرا
والأه ��م يف هذا العمل الروائ ��ي هو م�شروع �آدم
ال ��ذي يرم ُز �إ�سم ُه لبداي ��ة خليقة جديدة ويف ذلك
يراه � ُ�ن على العلم والتعدي�ل�ات اجلينية مايعني
وجود �آدم علمي مقابل �آدم الهوتي ي�شا ُر �إىل � َّأن
لغة هذه ال�شخ�صي ��ة تتمو�ضع يف حقل املفردات
العلمية.ويب ��دو � َّأن �آدم يقتن ��ع بالعل ��م �أك�ث�ر من
الدكتور �سكريتا يف "رق�صة الوداع" وماي�شحن
الن�ص بالتوتر هو الثق ��ب الأ�سود للعدمية التي
ت�سحبُ م�ش ��روع �آدم �إىل الالمعنى عندما ميوتُ
الأخ�ي�ر مت�أثر ًا بع�ضة الكلب،يتفاج�أُ القاري ُء مبا
يحت ��وي عليه مغلف �أر�سل ��ه �آدم �إىل ناردين قبل
موت ��ه �إذ �أن �أ�صدقاء الرحلة ح�سب الكالم الوارد
فيه لي�سوا �إال الأطفال الذين َ
تعرف عليهم �آدم يف
امليت ��م وذاق م ��رارة فراقه ��م قب ��ل �إ�ستعادتهم من
خالل مناورة العالج النف�سي �إذ ًا و�أنت ت�صل �إىل
نهاي ��ة الأح ��داث تتذك ُر احلرك ��ة الأوىل وهذا من
م�ؤ�شرات املنج ��ز الأدبي بر�أي مي�ل�ان كونديرا.
مايج ��د ُر بالإ�شارة � َّأن هذا العمل الروائي يتفاعل
مع الن�صو�ص الفل�سفية والأدبية كما �أن الغر�ض
الإ�ستك�شايف هو ملمحُ ب ��ارز لهويته،وم�ضمونه
املت�شاب ��ك م ��ع التي ��ارات املعرفي ��ة هو م ��ا يحد ُد
املدخل املنا�سب ملقاربته.

مجيد المو�سوي ..رثاء النف�س عبر رثاء الآخر
خالد خ�ضري ال�صاحلي

تمر خالل ال�شهر الأول من كل
عام ذكرى وفاة ال�شاعر العراقي
مجيد المو�سوي (الب�صرة ،)1943
�أقدم �أو ً
ال ن�صين :الأول ن�شره
قبل عقد تقريب ًا ،واح�س�ست به
�أنه (يرثيني) و�أنا حي ،والثاني
يرثي به ال�شاعر مهدي محمد
علي بعد وفاته ،وكال الن�صين
يرثي بهما نف�سه عبرنا ،في
حقيقة الأمر.

الر�سام يكتب
جميد املو�سوي
اىل :خالد خ�ضري ال�صاحلي
1

واالن،
يا �صديقي اجلميل ،املده�ش ،العنيد،
ما الذي قد تب ّقى
وها �أنت حما�صر
من كل اجلهات
من كل جهاتك
من امل�شرقني
ومن املغربني
من الأ�صدقاء ومن الأعداء

2
من القريب ومن البعيد
من ال�صوت ومن ال�صدى
من اجلحيم ومن الفردو�س
من النجمة ومن الرماد
3
حما�صر من اجلمر والرتاب والهواء
من الأر�ض وال�سماء والكواكب
من الأحجار والرمال والفيايف
من القرى واملدائن واملوا�سم
من النا�س والأر�صفة وال�ساحات
حما�صر من احلدائق والأ�سيجة والأ�شراك
من الرايات والوجوه وال�صحف
من ال�شذاذ والغرباء وعابري ال�سبيل
من القرويني وبائعي ال�صحف وربات البيوت
من املراهقني وال�سكارى وعمال املطاعم
من كالب �آخر الليل والل�صو�ص والعاهرات
من الكورني�ش والتماثيل و�أعمدة الكهرباء
من القمامة واملت�سولني وذوي العاهات
من بيوت الق�صب ومكاتب ال�سم�سرة واملباغي
من ا�أزقة واملقاهي وال�ستاليت
5

هكذا� ،أنت
حما�صر من كل هذه الكائنات
ومطالب �أن تدخلها يف م�شتبك �أ�صابعك
و�ألوانك
وري�شتك
وقما�شتك
ولكن
ما الذي �أنت فاعل
و�أنت حما�صر
املرتب�صة بك
البنادق املتوح�شة
امل�صوبة نحو قلبك!
من جمموع ��ة (يوميات الربيع الدام ��ي) مه ّي�أة
للطبع

*****

موت املغ ّني
يف رحيل ال�شاعر مهدي حممد علي
جميد املو�سوي
�شتاء 2011
الب�صرة
باردة
وموح�شة
تلك الغرفة
التي كانت عامرةً
بالدفء
والطبو ْل...
ري
�أيتها املزام ُ
كفي عن الغناء
فقد انتهى احلفل!
*
وقد �آن يل
�أن �أقو ْل:
وداع ًا �إذن
يا �أمريي اجلميل!ْ
................
�أهذا ،اذن� ،آخ ُر املنت�أى
أر�ض
�آخ ُر ال ِ
�آخ ُر
هذا
الطواف الطوي ْل؟
ِ
احللم.
�أهذا ،اذن� ،آخ ُر ِ
�شاهد ٌة ُ
ن�صف ماثل ٍة
وتراب نديٌّ
ٌ
ت�سف�سف ُه
الريحُ
ت�أتي ومت�ضي..
وت�أتي
ومت�ضي..,.
م�سبلتان
وك ّفاك
ِ
مغم�ضتان
وعيناك
ِ
وليل يطوّ ُق
رب َك...
ق َ

لي ٌل
ْ
ثقيل...؟
العمر؟
�أهذا� ،إذنْ � ،آخ ُر ِ
................
ياللزمان البخي ْل!
ِ
*****
كتبت م ��رة مقا ًال بعنوان " :جمي ��د املو�سوي..
رث ��اء النف� ��س ع�ب�ر رث ��اء الآخ ��ر" وه ��و مق ��ال
فق ��دت �أث ��ره ،ولكنن ��ي اتذك ��ر �أنن ��ي قدمت فيه
ر�ؤيت ��ي النقدي ��ة لدي ��وان ال�شاع ��ر املو�س ��وي
(كوابي�س �أنكي ��دو) ،حدّدت فيه املهيمنات التي
تلق ��ي بثقله ��ا على ذل ��ك الديوان ،وعل ��ى منجز
ال�شاع ��ر جمي ��د املو�س ��وي وعلى منج ��ز اثنني
م ��ن جمايلي ��ه يف ال�شع ��ر الب�ص ��ري هم ��ا :عبد
اخلال ��ق حمم ��ود وم�صطفى عب ��د الل ��ه ،وهذه

مجيد المو�سوي

ال�صلة هي �أن ال�شع ��راء الثالثة يرثون �أنف�سهم
وهم �أحياء ،فكتب ��ت مو�ضوع ًا عن ثيمة ((رثاء
النف�س من خالل رث ��اء الآخر)) وتناولت فيهما
جتربتي ال�شاعرين عبداخلالق حممود وجميد
املو�س ��وي ،ومنذ ذلك الوقت ب ��د�أت تهيمن على
تفك�ي�ري حقيق ��ة ،وتلقي بثقلها عل � ّ�ي ،وهي �أن
ه�ؤالء ال�شع ��راء الثالثة اال�صدقاء ت�سمهم �سمة
م�شرتك ��ة على الرغم م ��ن الطابع الذي تتفرد به
كل جتربة من جتاربهم عن الأخرى.
�إن املرثي ��ة تهيم ��ن عليه ��ا ث�ل�اث ق ��وى (�أل�س ��ن
ف�ص ��ل احلدي ��ث عنه ��ا الناق ��د الدكتور
ثالث ��ة) ّ
ناظم عودة يف كتاب ��ه "نق�ص ال�صورة وت�أويل
بالغ ��ة امل ��وت" ،فبحث ��ت يف عالق ��ات (املرثي/
الراثي) يف دي ��وان جميد املو�سوي ،بني ل�سان
املرثي ��ة باعتب ��اره الواقع ��ة املتحقق ��ة لعملي ��ة
الرث ��اء ،وفع ��ل الإق�ص ��اء ال ��ذي متار�س ��ه هذه
الق ��وة الق�صاء الراث ��ي ،فالراثي كما بدا يل يف
ق�صائ ��د املو�س ��وي ،ويف كل املراث ��ي ،غالب ًا ما
يزاح خارج فاعلية الرث ��اء ،لي�صعد جنم القوة
الثالث ��ة (املرثي) الت ��ي �سي�شكل حم ��ور الرثاء
حوله ��ا وفيها ،فيغ ��دو (ل�سان املرثي ��ة) مهيمن ًا
بو�صف ��ه وثيق ��ة م ��ن وثائ ��ق املرث ��ي ،وتابع ��ة
لتاريخ ��ه ال�شخ�صي ،ورمبا ه ��ي �آخر الوثائق
املتح�صل ��ة م ��ن الغي ��اب امل ��ادي للمرث ��ي ،وق ��د
ان�شق ��ت عن هذا الن�سق مرثي ��ة كتبها "مالك بن
الري ��ب الذي كتب مرثيته ال�شهرية بنف�سه فكان
ه ��و الراثي ،واملرثي ،وقوال املرثية و�صاحبها
اي�ضا" ،وب ��ذا يكون قد هيمن على قوى املرثية
الثالث ،مرثيته ال�شهرية التي تبدا:
بوادي
�أال لي ��تَ ِ�شع ��ري ه ��ل �أبي�ت َّ�ن ليل� � ًة
َ
ِقال�ص النواجيا
الغ�ضى �أُزجي ال َ
الركب ع ْر َ�ضه وليت
َفليتَ الغ�ضى مل يقطع
ُ
الركاب لياليا
الغ�ضى ما�شى ِ ّ
لقد كان يف �أهل الغ�ضى لو دنا الغ�ضى مزا ٌر
َّ
ولكن الغ�ضى لي�س دانيا
�أمل ت َرين ِبعتُ ال�ضالل َة بالهدى و�أ�صبحتُ
يف جي�ش ابن ع ّفانَ غازيا
أعادي بعد ما �أرا َ
ين
و�أ�صبحتُ يف �أر�ض ال َّ

قا�صيا
عن �أر�ض الأعاديّ ِ
....اىل نهاية الق�صيدة.
ونح ��ن ن�ش�ي�ر اىل ق�ضية مهم ��ة يف رثاء جميد
املو�س ��وي للآخري ��ن ،حي ��ث كان (يبلب ��ل)
متلقيه حينم ��ا ي�ستع�ي�ر ،او يتقم�ص �شخ�صية
م ��ن يرثي ��ه ،فف ��ي ديوان ��ه (كوابي� ��س انكيدو)
تقم� ��ص �شخ�صي ��ة انكي ��دو عنوان� � ًا ومدخ�ل ً�ا
ون�صو�ص ��ا لديوانه ،فاملرث ��ي انكيدو (=جميد
املو�س ��وي) والراث ��ي جلجام� ��ش (=جمي ��د
املو�س ��وي) والن� ��ص (كوابي�س انكي ��دو) الذي
ه ��و يف النهاية ن� ��ص جميد املو�س ��وي وحده،
و�أبط ��ال الن� ��ص �شخ�صي ��ات رمزي ��ة غالب� � ًا ما
ُت�ستبدَل خمتلف اال�ستبداالت ،ف�أبدى ال�شاعر"
املو�سوي �ضروب ًا من القدرة ،وتوظيف و�سائل
التماه ��ي ،و(االحتي ��ال) على الق ��ارئ يف رثاء
ذات ��ه م ��ن خالل رث ��اء الآخ ��ر ببالغ ��ة موهبته،
ليك ��ون ه ��و الراثي ،وه ��و املرثي ع�ب�ر االخر،
وه ��و ممتلك املرثية= الن� ��ص ال�شعري ،كما يف
ق�صيدته "�أحزان ليلة الأحد":
"ح َ
ني انحنيتُ �أق ّب ُل وجنتيكِ الباردتني
ب�شفتي
احلليب الأول
تلك الليلة �شممتُ رائح َة
َّ
ِ
املبللتني بالدمع
ِ
كنت نائم ًة
ِ
ك�سراج مطف�أٍ
ٍ
ويداك مكبلتني بال�سكون
وج�سدُكِ هادئ ًا
ُ
ك�سنبلةٍ ُقطعَتْ و�ألقيتْ فوق الرتاب..
الرتاب الذي �صا َر �س َّر يدِ كِ ".
ُ
كان جمي ��د املو�س ��وي يح ��اول ان�ش ��اء ن� ��ص
يح ��اول في ��ه تلم� ��س حمن ��ة املي ��ت (=ال�شاع ��ر
ذاته) الذي كان ما ي ��زال وقتها حي ًا ،فيعمد �إىل
افرتا�ض نف�سه يف ن�ص مفتوح الأ�سئلة ،تهيمن
عليه الطياتُ الغام�ض ُة واخلروم ،وعربه يدخل
َ
الغام�ض وهو يت�أ�سى على نف�سه:
ذلك العا َمل
الزمن الذي ال زمنَ له
"�س�أبد�أُ من ِ
واعرف �إنني �س�أنتهي
منطق ًة جمهول ًة
�س�أدخ ُل
غاب َة الأ�سئلةِ املحرية".
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حوار

يهمني �أن �أتنقل في عملي بين من�صات جمالية مختلفة في �إمكاناتها التعبيرية
كانت بداياته على خ�شبة م�سرح
�أكاديمية الفنون الجميلة ،في عدد من
الأعمال منها( :فلو�س الدوه) للراحل
يو�سف العاني و(طبيب بالكوه) المعدّ ة
عن (طبيب رغم ًا عنه) لموليير ،
وهي ماي�سميه البداية �صفر ،لكنها
م�سرحية "مركب بال �صياد" لبدري
توجته في عام 1972م،
ح�سون فريد ّ
حيث فاز عنها بجائزة �أف�ضل ممثل.
بد�أت عالقته بالم�سرح منذ عام 1969
في مدينة النجف عن طريق �صديقيه
مهدي �سمي�سم وح�سين القي�سي.
وا�ستمرت م�سيرته الم�سرحية �إلى
الآنُ .ر ّ�شح في اختتام الدورة الحادية
والع�شرين من مهرجان القاهرة الدولي
للم�سرح التجريبي في دار الأوبرا
الم�صرية عام  2009كواحد من ع�شرة
من الم�سرحيين العرب والأجانب
الذين �أثروا الحركة الم�سرحية في
بلدانهم وتركوا ب�صماتهم الوا�ضحة
عليها طيلة عقود من الزمن،
ا�شتهر عربي ًا بدور «�أبو الدرداء»
في الم�سل�سل ال�سعودي الم�شترك
"غرابيب �سود".

عزيز خيون� :أعلن براءة الجمهور عن ما يُرتكب من حماقات
على من�صة الم�سرح

محطة مكانية واحدة �أقيم على ترابها م�سرح عراقي
 ،م�سرح في العراق  ،هي وطني في العا�صمة بغداد
�أما ما جاء من محطات فقد وجدتني مدفوع ًا �إليها
دفع ًا �إكراهي ًا خال�ص ًا لحريتي وموقفي الم�ستقل
في الم�سرح والحياة وهذا مو�ضوع طويل ال مجال
للخو�ض فيه الآن  ،لذلك كانت محطتي العربية
محطات ولي�س محطة واح ��دة  ،م��ن ب �غ��داد الى
بيروت والى بغداد ثانية ثم الى عمان والى بغداد
ثالثة ومن بغداد الى الإم��ارات العربية المتحدة
ثم العودة الى بغداد رابعة بعد الغزو االميركي
واح� �ت�ل�ال وط �ن��ي  ،ل�ك��ن ل�لام��ان��ة ف ��أن �ن��ي �أع�ت�ب��ر
المحطة العربية هي الأكثر �أ�شراق ًا في م�سيرتي
الم�سرحية والفنية ب�شكل عام ل�سبب ب�سيط كون
م�سيرتي في المحطة العربية على ر�صيد �شجرة
مثمرة في وطني العراق  ،هي ح�صيلة غنى هذا
التالقح والتفاعل والحوار و�أعتبرها الأبرز لأنها
زودتني بتجربة غاية في الثراء على م�ستوى بيدر
ح�صيلتي الحياتية والثقافية والم�سرحية بخا�صة
 ،محطتي العربية هي بمثابة لقطة عين الطائر
منحتني ر�ؤية �أو�سع � ،أبعد و�أ�شمل  ،ج�سور ًا هامة
وعالقات �أن�سانية رائعة �أثمرت ن�شاطات نوعية
 ،ملتقيات ومهرجانات  ،مهام وور���ش م�سرحية
ب�سبب ما وفرته من تلوين وتنوع في �أن�شطتي
ومن معرفة وو�ضوح لأمكانات تجربتي وطاقتي
التعبيرية مخرج ًا وممث ًال و�أن��ا �أق��ف واث�ق� ًا بين
تجارب �أخوتي و�أقراني العرب ورفقاء المهنة على
م�ستوى العالم.

الق�سم الثاني

حاوره :عالء املفرجي
في �أي محطة تتوقف في م�سيرتك الم�سرحية وما
الذي �أ�ضافته لك ؟.

ج : 5محط ��ات م�سيرت ��ي الم�سرحي ��ة ماه ��ي �إال
ت�صميم ل�سيناري ��و م�شت به قدماي هكذا �أرى جلية
الأمر وهك ��ذا �أرى مدى وح� �دّة القو�س الذي يربط
ح ��دود وف�ضاء �صورة تجربت ��ي الم�سرحية منذ �أن
وط�أت روح ��ي عتبة هذا الفن الق�ضي ��ة \ الم�سرح ،
وه ��ذه المحطات المكانية ه ��ي بال�ضرورة محطات
م�سرحية تح ��اورت مع بع�ضها جد ًال ح ��اد ًا � ،أتفاق ًا
و�أفتراق� � ًا وهي متنوع ��ة في عطاءاته ��ا �أنطالق ًا من
طبيع ��ة المكان  ،البيئ ��ة  ،المناخ الثقاف ��ي  ،النظام
ال�سيا�س ��ي  ،الواق ��ع االقت�ص ��ادي  ،و�سع ��ة نواف ��ذ
الظ ��رف ال ��ذي �أنع� ��ش رئ ��ة حراك ��ي الم�سرح ��ي
وح ّلق بتجربت ��ي �أو �أعاق طاقة �ضرب ��ات �أجنحتها
له ��ذا الع ��ذر �أو ذاك المانع  ،وتعوي�ل ً�ا على �إ�شارات
ا�سته�ل�ال م ��ا تق ��دم �أ�ستطي ��ع �أن �أجم ��ل محط ��ات
م�سيرت ��ي الم�سرحية في محطتي ��ن اثنتين  ،محطة
داخلية ومحطة خارجية .
المحط ��ة الداخلي ��ة مرتكزه ��ا الأول كان معه ��د
بغ ��داد التجريبي ف ��ي العا�صمة بغ ��داد وم�شاركتي
ف ��ي �أول �إنتاجي ��ن م�سرحيي ��ن ل ��ه ع ��ام  1960هما
( الم�سي ��ح ي�صل ��ب م ��ن جدي ��د ) �إخ ��راج عون ��ي
كرومي ال ��ذي منحني فر�صة �أق ��ول عنها �أن لم تكن
مغامرة فه ��ي نوع من المخاطرة تف ��وق ا�ستعدادي
الم�سرح ��ي ف ��ي تل ��ك الفت ��رة � ،أن �أج�س ��د �شخ�صية
يه ��وذا اال�سخريوط ��ي وكان توفيقي ف ��ي �أداء هذه
ال�شخ�صي ��ة ال�صعب ��ة ممي ��ز ًا ب�ش ��كل �أث ��ار �أعج ��اب
الجمي ��ع وتناولت ��ه ع ��دد م ��ن المق ��االت النقدي ��ة ،
والتجرب ��ة الثاني ��ة ه ��ي م�سرحي ��ة الأطف ��ال ( عالء
الدين والم�صب ��اح ال�سحري ) للأ�ست ��اذ جعفر علي
مترجم ًا والأ�ستاذ جا�سم العبودي مخرج ًا .
المرتك ��ز الثان ��ي لمحطت ��ي الداخلية ه ��ي �أكاديمية
الفنون الجميل ��ة جامعة بغداد حي ��ث �شاركت بعدد
مهم م ��ن �أعمال الطلبة وعملين م�سرحيين مهمين (
مركب بال �صياد ) للمخرج بدري ح�سون فريد الذي
�أ�ش ��رت الى �أهميته في الجزء االول من هذا الحوار
وم�سرحي ��ة ( فيت ��روك ) ترجمة و�إخ ��راج الأ�ستاذ
جعفر علي .
المرتك ��ز الثال ��ث لمحطت ��ي الداخلي ��ة ه ��ي الفرق ��ة
القومية للتمثي ��ل في دائرة ال�سينما والم�سرح التي
�أغتنت به ��ا تجربتي ومعارفي الم�سرحية من خالل
م�شاركت ��ي بانتاجات مهمة نوع ًا وك ّم ًا في م�ستواها
التمثيل ��ي والإخراج ��ي  ،وم ��ن خ�ل�ال م�سيرت ��ي
ف ��ي ه ��ذه الفرق ��ة الهام ��ة �أمت ��دت تجربت ��ي ب�إتجاه
المنطقة العربية ممث ًال والحق ًا مخرج ًا و�ضيف ًا على
مهرجانات ر�صينة وفي لج ��ان التحكيم والندوات
الفكرية والبحثية .
المرتك ��ز الراب ��ع حا�ضن ��ة الف ��رق الأهلي ��ة وم ��دى
م�ساهمته ��ا ف ��ي تهيئ ��ة من ��اخ �صح ��ي دف ��ع م�سيرة
تجربتي تارة ممث�ل ً�ا و�أخرى مخرج ًا حين و�ضعت
فرقة الم�سرح ال�شعبي كامل ا�ستعداداتها في خدمة
�أول تجرب ��ة �إخراجية لي ف ��ي بغداد هي ( قارب في
غاب ��ة ) وفيه ��ا �أي�ض ًا ن�شطت ممث ًال ف ��ي م�سرحية (
مهن ��ة جذاب ��ة ) ت�أليف و�إخراج ف�ل�اح ها�شم  ،وعن
طري ��ق هذه الفرقة �أي�ض ًا حققت �أعتراف ًا لي كمخرج
ومنها كان ��ت انطالقت ��ي وال �أن�سى �أي�ض� � ًا تجربتي
ممث ًال في فرقة الم�سرح الفني الحديث العريقة .
�أم ��ا المحطة الخارجية لم�سيرت ��ي الم�سرحية فهي
المحط ��ة العربي ��ة وكان المرتك ��ز الأول له ��ا ه ��و
بي ��روت  ،تجرب ��ة �صعب ��ة عل ��ى م�ست ��وى الم�سرح
والحي ��اة � ،أنج ��زت فيها عم�ل ً�ا م�سرحي� � ًا واحد ًا لم

يكتم ��ل ب�س ��بب ظ ��روف بيروت ف ��ي تلك ال�س ��نوات
والت ��ي حال ��ت دون تقديمها لذلك ن�ش ��طت في مجال
الأغنية ال�سيا�س ��ية وتكوين فرقة للأغاني الوطنية
وتقدي ��م بع� ��ض الأما�سي الثقافية ف ��ي مجال ال�شعر
بطريقة درامي ��ة تعتمد الغن ��اء والت�صويت والأداء
التمثيلي .
المرتك ��ز الثاني في هذه المحطة م�شاركتي في �أول
�إنت ��اج م�سرح ��ي للفنانين العرب مق ��ره القاهرة هو
م�سرحي ��ة ( واقد�س ��اه ) ت�أليف الكات ��ب العربي من
م�ص ��ر ي�س ��ري الجندي و�إخراج الفن ��ان العربي من
تون� ��س المن�ص ��ف ال�سوي�سي وكنت ممث�ل ً�ا لوطني
العراق في هذه التجربة العربية الكبيرة الى جانب
نخبة مهم ��ة من الفنانين العرب م ��ن م�صر وتون�س
والكوي ��ت وال�سعودي ��ة والبحري ��ن وال�س ��ودان
وفل�سطي ��ن  ،ق ��دم العر� ��ض الأول له ��ذا العم ��ل ف ��ي
القاه ��رة عل ��ى الم�س ��رح القوم ��ي ف ��ي العتب ��ة وفي
مهرج ��ان دم�شق للفنون الم�سرحي ��ة وعلى الم�سرح
الثقافي الملكي في عمان الأردن وفي مهرجان بابل
الدولي في العراق .
المرتك ��ز الثال ��ث ه ��و عم ��ان �أ�ستغرق ��ت من ��ي هذه
المحطة �أربع �سنوات ول�صعوبة الإنتاج الم�سرحي
هن ��اك �صادف �أن ن�شطت ف ��ي مجال الفيلم الوثائقي
حي ��ث قمت ب�إخراج �ستة ع�شر فيلم� � ًا وثائقي ًا �سبعة
منه ��ا بعنوان ( مدن عربي ��ة )  ،زمن الفيلم الواحد
�ست ��ون دقيقة ل�صال ��ح �شركة �أي � ،أر  ،ت ��ي  ،المركز
عم ��ان فك ��رة ال�شاع ��ر وليد �سي ��ف  ،المنت ��ج المنفذ
الكاتب ��ة اللبناني ��ة حي ��اة الحوي ��ك عطي ��ة �سيناريو
عزيز خيون وحياة عطية �أما بقية الأفالم الوثائقية
فه ��ي تحت عن ��وان ( ذاكرة م ��كان ) و ( �صورة عن
ق ��رب ) زمن الفيلم ع�ش ��رون دقيقة  ،وعلى م�ستوى
الم�س ��رح لم �أتمك ��ن �إال من �إنتاج عملي ��ن اثنين هما
م�سرحي ��ة ( كالم �أل ��و معنى) لمنظم ��ة كير العالمية
وم�سرحي ��ة ( الدائ ��رة ) للكاتب ��ة حي ��اة الحوي ��ك
و�إنت ��اج �أمانة عمان الكب ��رى ولأنن ��ي د�ش ّنت مكان ًا
جدي ��د ًا للعر�ض في ف�ض ��اء مفتوح ه ��و معبد هرقل
وف ��ي �أعل ��ى منطقة في عم ��ان هي قلع ��ة العمونيين
 ،ولأن الم ��كان مهمل كان البد م ��ن اال�ستعانة بجهة
تتمكن م ��ن ت�أهيله فكان الجهد الهند�سي في القوات
الم�سلح ��ة الأردني ��ة والعر� ��ض الثان ��ي له ��ذا العمل
في افتت ��اح الم�سرح الروماني الأث ��ري ال�صغير في
ال�ساح ��ة الها�شمية و�س ��ط البلد وه ��و �أي�ض ًا م�سرح
مفت ��وح كان ف ��ي زم ��ن الروم ��ان م�سرح� � ًا لل�شع ��ر
والمو�سيق ��ى  ،قدم ��ت م�سرحية ( الدائ ��رة ) �ضمن
فعالي ��ات مهرج ��ان جر�ش وقدمت �أي�ض� � ًا في م�سرح
المدينة في بيروت .

�أم ��ا المرتك ��ز الرابع فه ��و �إمارة الفجي ��رة في دولة
الإم ��ارات العربية المتح ��دة وكان ح�صادي في هذا
المرتك ��ز مثم ��ر ًا ووفي ��ر ًا عل ��ى م�ست ��وى تجربتي
الم�سرحي ��ة � ،أذ �أنج ��زت فيه ��ا �أكث ��ر م ��ن تجرب ��ة
م�سرحي ��ة وفيلم وثائقي واحد ع ��ن ت�أريخ الم�سرح
هناك وم�ش ��اركات مهمة في مهرج ��ان �أيام ال�شارقة
الم�سرحي ��ة لأكث ��ر م ��ن دورة  ،حققت فيه ��ا جوائز
منه ��ا جائ ��زة �أف�ض ��ل عر� ��ض م�سرح ��ي متكام ��ل
لعر�ض ��ي الم�سرح ��ي ابحر ف ��ي العيني ��ن وتكريمي
لمرتي ��ن ك�أف�ض ��ل فن ��ان عربي متميز م ��ن قبل حاكم
ال�شارق ��ة ال�شي ��خ �سلط ��ان القا�سم ��ي  ،وتحري ��ك
عرو� ��ض م�سرح الطفل الى مهرجانات م�سرحية في
عم ��ان وتون�س  ،لكن �أهم و�أب ��رز منجز لي في هذه
الإمارة هو ت�أ�سي�س مهرجان الفجيرة الدولي الأول
للمونودرام ��ا ف ��ي مدينة دب ��ا \ الفجي ��رة مع نخبة
�شابة من �أبناء الإمارة المذكورة وت�صميمي لنظامه
الداخلي ومدي ��ر ًا لدورته الأولى الت ��ي �أنطلقت في
عام 2003ويعد هذا المهرجان
ك�أول مهرج ��ان من نوعه في
الوطن العربي يخت�ص بفن
المونودراما .
ول �ك��ن للحقيقة �أق� ��ول ف ��أن
المحطة العربية لم�سيرتي
ال� �م� ��� �س ��رح� �ي ��ة وب �ج �م �ي��ع
مرتكزاتها بكل ت�شعباتها
� �� ،ص� �ع ��وب ��ات� �ه ��ا  ،ق �ل �ق �ه��ا
وال�ح�ن�ي��ن ل��م ي�ك��ن ل��ي دور
في اختيارها مكاني ًا �أقام ًة
وع �م� ًلا ب�أ�ستثناء تجربتي
في م�سرحية واقد�ساه ممث ًال
ل��وط �ن��ي � ،أن � ��ا �أخ� �ت ��رت

 ُاخت��رت ع��ام  2009كواح��د م��ن ع�ش��رة م��نالم�س��رحيين الع��رب والأجان��ب الذي��ن �أث��روا
الحرك��ة الم�سرحية في بلدانهم وتركوا ب�صماتهم
الوا�ضح��ة عليها طيل��ة عقود من الزم��ن ،هل ترى
في الجيل الجديد َمن اقتفى �أثركم؟

ج  :تلويح ��ة وفاء هو تكريم الفنان ال �شك وعرفان
بجهد الذي يتحرك وي�ؤ�س�س م�شروع يخدم الحرية
والعدل والحقيقة ويق ��دم للنا�س المعلومة م�سلفنة
ب�أل ��وان المتع ��ة والبهج ��ة ومنظوم ��ات الجم ��ال ،
كرم ��ت لع ��دة م� � ّرات ف ��ي وطن ��ي  ،ف ��ي الجزائر في
المغ ��رب مهرج ��ان مكنا� ��س � ،أن ي�شك ��رك الوط ��ن
بتعبير التكريم ذل ��ك مهم وحق من حقوق المواطن
ال ��د�ؤوب �صاح ��ب الم�ش ��روع الملت ��زم ب�أ�سلوب ��ه
و�أهدافه وقيمه الجمالية لكن �أن ي�أتيك هذا التكريم
من الخارج فهذا يعني �أن العين التي تراقب حراكك
الجمالي لي�ست عين داخلية فقط � ،إنما هناك عيون
�أخرى تفت�ش عنك وت�س�أل  ،تر�صدك وتتابع دورات
م�شروعك من خ ��ارج الحدود ولعمري �أن هذا الأمر

ازمان الخوف

م�سرحية ابو حيان التوحيدي

ي�ض ��ع عل ��ى كتفيك ثق ��ل م�س�ؤولي ��ة �أخ ��رى م�ضافة
لذل ��ك كانت ليلة تكريمي وفنان ��ون �أخرون من دول
عربي ��ة وعالمية مختلفة  ،كانت ليل ��ة �أحتفاء تنطق
بالمحب ��ة والبه ��اء وزاد م ��ن �ألقه ��ا حب ��ور ًا وبهجة
ح�ض ��ور عدد من الإخ ��وة العراقيين الم�شاركين في
تلك الدورة م ��ن مهرجان القاه ��رة الدولي للم�سرح
التجريب ��ي � ،أن ي�سمع ��ك �أخ ��وك العرب ��ي من م�صر
و�أقط ��ار عربية �أخ ��رى كلمات تف ��وق محبة و�شذى
فه ��ذا �أم ��ر جد طبيعي ولك ��ن �أن ت�أخ ��ذك بالأح�ضان
جن�سيات �أخرى � ،أن ت�سمع التهاني ممو�سقة بلغات
ال تعرفه ��ا فذاك هبوب من ن�سائ ��م ال�سرور له وقعه
وت�أثي ��ره الخا�ص في مج�سات روح ��ك المحّ لقة في
ذاك الم�س ��اء االحتفال ��ي عل ��ى م�س ��رح الأوب ��را في
قاه ��رة المع ��ز وطبيعي ل�س ��ت �أنا العراق ��ي الوحيد
حظي به ��ذا التكري ��م بل �سبقن ��ي الي ��ه �أ�ساتذة
م ��ن َّ
وفنان ��ون كب ��ار وبالت�أكي ��د هناك نماذج م ��ن الجيل
الق ��ادم �ستت ��وج به ��ذا التكري ��م  ،ال يداخلن ��ي ال�شك
في ذل ��ك �أبد ًا  ،انطالق ًا من بحثه ��م الد�ؤوب لتجويد
عط ��اءات مهنته ��م و�شعوره ��م ب�أهمية ه ��ذه المهنة
الت ��ي �أنب ��روا للعمل به ��ا وخدمتها وحقق ��وا تميز ًا
به ��ا وبالت�أكي ��د هن ��اك تباين� � ًا بي ��ن واح ��د و�آخ ��ر ،
�أ�سم ��اء لمخرجين جاءوا بعد جيلي � ،أ�سماء در�ست
وتثقف ��ت عناوين تجربت ��ي الم�سرحية ف ��ي العراق
ومن الم�ؤكد �أن حدود التباين في م�ؤ�شر التميز ذاك
تختل ��ف �أي�ض ��ا بين فنان و�آخر  ،لك ��ن هناك مَن كان
ه ��و الأبرز و�أ�ستطيع �أن �أتوقف على �سبيل الح�صر
الدقي ��ق عند تجرب ��ة المخرجين د عواط ��ف نعيم ،
غان ��م حميد  ،د .حي ��در منعثر  ،د .هيثم عبد الرزاق
 ،كاظ ��م الن�ص ��ار  ،عم ��اد محم ��د � ،سن ��ان العزاوي ،
�أحم ��د ح�س ��ن مو�س ��ى  ،مهند هادي وط�ل�ال هادي ،
�صحي ��ح �أن الجميع حاول � ،أجته ��د و�أنجز وهناك
مب� � ّرزون في العا�صمة بغداد والم�سرح العراقي في
المحافظات لكن هناك من كان هو الأبرز .
 رغ��م �أدوارك الكثي��رة والمهمة ف��ي التلفزيون،لكن��ي �أود �أن �أ�س�أل��ك عل��ى م�شاركت��ك بم�سل�س�لات
عربية مهمة  ..ماذا تقول عن هذه التجربة؟

ج : 7يهمن ��ي �أن �أتنق ��ل ف ��ي عمل ��ي بي ��ن من�ص ��ات
جمالي ��ة مختلف ��ة ف ��ي �أمكاناته ��ا التعبيري ��ة عل ��ى
م�ستوى الإر�سال والتلقي تلفاز � ،إذاعة � ،سينما لكن
يبق ��ى الم�سرح هو االن�شغال الأه ��م  ،ثم �أن الأعمال
التلفازي ��ة الت ��ي �أنجزته ��ا ممث�ل ً�ا ومخرج� � ًا لي�ست
كثي ��رة قيا�س� � ًا بعم ��ري الفن ��ي وطاقت ��ي التعبيرية
و�إذا ما قي�ست بالفر�ص التي منحت لزمالئي الذين
جمعتني و�إياه ��م �إنطالقة زمنية تكاد تكون واحدة
 ،فمجموع ما قدمت من �أعمال تلفازية على م�ستوى
التمثيل ه ��و خم�سة وثالثون عم ًال  ،ثالثة وثالثون
منه ��ا داخ ��ل وطن ��ي وه ��ذه الأعم ��ال توزع ��ت بين
ال�شعبي المعا�صر والت�أريخ ��ي وفي حدود ال�سهرة
التلفازية والبرنامج الثقاف ��ي الدرامي والخما�سية
وال�سباعي ��ة والخم� ��س ع�ش ��رة والثالث ��ون حلق ��ة ،
وعلى م�ست ��وى م�شاركتي العربية هناك م�سل�سالن
�أنتجها العراق بم�شاركة عربية لمخرجين وممثلين
وم�ؤلفي ��ن كان ل ��ي ح�ص ��ة الم�ساهم ��ة فيه ��ا ه ��ي ،
�أب ��و الطي ��ب المتنب ��ي  ،الكبرياء تلي ��ق بالفر�سان ،
�إبراهي ��م طوقان  ،حرب الب�سو� ��س  ،وكانت تجربة
مهمة ل ��ي في الوق ��وف والتعامل م ��ع ممثلين عرب
على جانب كبير من النجومي ��ة واالنت�شار  ،والذي
يمن ��ح النف� ��س غبط ��ة �أن �أدواري التلفازي ��ة وعل ��ى
قلته ��ا �إال �أنها جاءت نوعية ف ��ي ال�شكل والم�ضمون
والتركي ��ز الفن ��ي وعلى �صعي ��د الم�شارك ��ة العربية
خ ��ارج وطن ��ي ل ��م يك ��ن �أمره ��ا مي�س ��ور ًا ب�سب ��ب
الظ ��روف الع�صيبة التي كابدها وطني  ،حروب

وح�صار ومقاطع ��ة و�أحتالل  ،هذا المناخ الم�شتعل
م ��ا كان رحيم ًا بي وبغيري م ��ن الفنانين �أن �أتحرك
بكام ��ل حريت ��ي وطاقت ��ي االدائي ��ة �أ�ضافة ال ��ى �أن
م�شاركت ��ي عادة ما تك ��ون م�شروطة م ��ن قبلي فيما
يخ� ��ص نوعية المنتوج � ،أهميته وطبيعة الم�شاركة
 ،ن ��وع ال�شخ�صي ��ة الت ��ي �أج�سده ��ا والم�ساحة هذه
�أم ��ور �أ�سا�سية بالن�سبة لي ف�أنا ال �أرمي نف�سي هكذا
دون ح�ساب ��ات لم ��ا �أ�سلف ��ت من �ش ��روط  ،لكن وفي
كل الأح ��وال ج ��اءت م�شاركت ��ي العربية ف ��ي ثالث
تج ��ارب ه ��ي (غرابيب �سود ) و (�سدرة ) و ( حين
ر�أت ) � ،إال �أنن ��ي �أرى ه ��ذه الم�شارك ��ة �ضروري ��ة
ج ��د ًا وحققت لي نقلة مهمة ج ��د ًا  ،عرفت بي �أن�سان ًا
وفنان� � ًا  ،لأن ما يميز الم�شاركة العربية �أنها �سريعة
االنت�ش ��ار على م�ستوى ت�سويق الم�شروع التلفازي
ووف ��رت لي ظروف ًا مريحة للعم ��ل وفر�صة غاية في
الأهمي ��ة  ،و�أنا �أنادي بها ب�أ�ستمرار �أال وهي العمل
العرب ��ي الم�شت ��رك � ،ضرورته وما يوف ��ره من لقاء
ب�أخ ��ي الفن ��ان العرب ��ي وما ينج ��زه ه ��ذا اللقاء من
تقارب وتع ��ارف وتبادل في الخبرات والمنتوجات
والتخطيط لم�شاريع قادمة  ،هذا �إ�ضافة الى الأجر
المادي المجزي والرعاي ��ة الكاملة المقدمة لي على
م�ست ��وى النقل وال�سكن والمطالب اليومية  ،وهذه
المي ��زات ف ��ي الع ��ادة ال �أجدها في الإنت ��اج المحلي
ال ��ذي غالب ًا م ��ا يمار�س عل ��ى الممث ��ل �ضغوط ًا غير
�أن�ساني ��ة �أوله ��ا �أن العم ��ل ال يوزع عربي� � ًا و�آخرها
الظروف ال�صعبة وال�سقوف الواطئة للأجور ..
ٌ
عالق في ذاكرتنا
 ما تقدمه في الم�س��رح كمخرجوذاك��رة ع�ش��اق الم�س��رح  ..ه��ل لن��ا �أن نقف عند
الأ�سباب؟

ج : 8ل ��م �ألج ف�ضاء الإخراج الم�سرحي طمع ًا بمغنم
�شخ�ص ��ي �أو ه ��دف �أ�شه ��اري � ،إنما كان ��ت دوافعي
و�أهدافي حا�ضرة منذ �أول �أمتحان � ،أن �أقدم تجربة
خا�صة في العراق  ،تجربة ذات منحى وتوجه مغاير
لم ��ا هو معرو�ض من ناحية الم�ش ��روع الم�سرحي ،
م�ضمونه � ،أفكاره و�أفاقه وبما يخدم المتلقي فكري ًا
وثقافي ًا و�أن يكون ه ��ذا الم�شروع طالع ًا من تجربة
يومي ��ة لها برنامجها وحياته ��ا الداخلية في اختيار
فريق العر�ض و�ساعات التدريب  ،طبيعة الممثلين
الم�شاركي ��ن  ،الو�ض ��ع الأخالق ��ي والثقاف ��ي  ،و�أن
�أعي ��د النظر ب�شكل يوم ��ي بما يتم �أنج ��ازه والنظر
اليه دائم ًا بعين ال�شك بعيد ًا عن �آفة القناعة والر�ضا
� ،إنم ��ا هناك عملية �سرية توالدية م�ستمرة ال تنتهي
�أب ��د ًا ت ّلح علين ��ا �أن ن�سير بها حت ��ى النهاية  ،عملية
�أكت�شاف و�أ�ضافة ومغادرة الذي يتحقق حتى لحظة
العر� ��ض الأخير � ،أن يكون الن�ص عراقي ًا بمو�ضوع
و�شخ�صي ��ات عراقي ��ة منطلق ��ة من الواق ��ع المعا�ش
و�سخونة الظرف و�أن يعبر عن مكنونات وم�شاعر
المتلق ��ي  ،كل هذا م ��ن �أجل تقدي ��م عر�ض م�سرحي
عراق ��ي �شعب ��ي ف ��ي توجهات ��ه قري ��ب م ��ن هم ��وم
وان�شغ ��االت الم�شاه ��د  ،طموح ًا ف ��ي تقديم مختلف
ف ��ي ت�صميم الم�شه ��د وتقدي ��م �أداء الممثل ال الدمية
المنف ��ذ الك�سول والقان ��ع � ،إنم ��ا ذاك الحالم المفكر
ال ��ذي يبذل جهد ًا غير اعتيادي ول�ساعات طويلة في
تحديث ومتابع ��ة عنا�صره االدائي ��ة وقراءة جميع
الن�صو� ��ص الم�ش ّغل ��ة للعر� ��ض ق ��راءة مختلفة عن
ال�سائد  ،المهم �أن نق ��دم عم ًال يوفر المتعة والفائدة
و�أن ال يتخلى عن الج ��ر�أة والتمرد ودون �أن �أن�سى
التحديات المعا�صرة في لغة العر�ض الم�سرحي .

 هل تتف��ق مع الآلية التي تقدم به��ا الم�سرحياتعندن��ا ،اعن��ي عر�ضي��ن �أو ثالث��ة ال �أكث��ر ..ه��ل
تحم��ل الجمه��ور ال�سب��ب ف��ي االن�ص��راف ع��ن
الم�سرحي��ات (الج��ادة) �أم ق�صور بع���ض العرو�ض
ع��ن االرتق��اء بم��ا يري��د الجمه��ور؟ كي��ف ت��رى
الم�شهد الم�سرحي في العراق الآن ؟.

ج9و� : 10أعل ��ن ب ��راءة الجمهور ع ��ن كل ما يرتكب
م ��ن حماق ��ات عل ��ى من�ص ��ة الم�س ��رح في الع ��راق ،
با�ستثن ��اء بع�ض التجارب الر�صين ��ة والم�س�ؤولة ،
هذا اال�سفاف والتجهي ��ل والت�سذيج في العرو�ض ،
غياب الم�ستوى ال ��ذي عرف به الم�سرح في العراق
ن�صو�ص ��ا و�أدا ًء ور�ؤى جمالي ��ة  ،تقزي ��م �أعم ��ار
العرو� ��ض بهذه ال�صورة الفج ��ة بحيث �أق�صى فترة
زمنية للعر�ض ال تتجاوز الخم�سة �أيام  ،عدم ظهور
طاق ��ات جدي ��دة بم ��ا يكفي وي�س ��د حاج ��ة التجارب
الم�سرحي ��ة و�أهماله ��ا �إن وج ��دت  ،كل هذه الأمور
تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة وغياب �أي دور
م�س�ؤول ل ��وزارات الثقافة والدوائ ��ر المرتبطة بها
في و�ضع الخطط وابت ��كار البرامج المتح�ضرة من
ور� ��ش وتكوينات وبعثات وت�أهي�ل�ات مهنية عملية
ونظري ��ة � ،إ�ضاف ��ة ال ��ى التغييب المق�ص ��ود للفرق
الأهلي ��ة و الإهم ��ال المتعمد لل�ص ��روح الم�سرحية
الت ��ي تتعر� ��ض للت�ص ��دع والتداعي  ،كل ه ��ذا لو تم
االهتمام به فعلي ًا ل ��كان كفي ًال بالنهو�ض و�أنت�شال
م�سرحن ��ا مما يعانيه م ��ن نكو�ص وفو�ض ��ى  ،و�إذا
كان ��ت هناك من رغبة حقيقي ��ة لحل م�شاكل الم�سرح
في العراق فبالت�أكيد �أننا ن�ستطيع ذلك  ،لكن �صورة
المعرو� ��ض الآن ال تنت ��ج للمتتب ��ع والرا�ص ��د �أم�ل ً�ا
ف ��ي حل قريب بما يوفر نهو�ض� � ًا للمجتمع العراقي
علمي� � ًا وثقافي� � ًا وبم ��ا ي�ؤك ��د �ض ��رورة الم�سرح في
حي ��اة النا�س والأ�سباب كثي ��رة منها  :عدم ا�ستقرار
الو�ض ��ع ال�سيا�سي واالقت�صادي  ،كثرة االهتزازات
والت�صدع ��ات في البنية االجتماعي ��ة العراقية التي
�أنتجها الو�ضع ال�سيا�سي الملتب�س .
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�إن الروح الكوني ال ي�ستثني �أي �شعب من رعايته
عند هيغل ،وال ي�ستبعده من �أداء دور خا�ص به في
التقدم نحو هدف الروح المطلق في التاريخ الذي
هو وعي وتحقيق الحرية .فكل �شعب له �ضرورته
ودوره المحدد ،الذي ال يمكن اال�ستغناء عنه .بل
لي�س هناك ،في فل�سفة التاريخ الهيغلية ،ما هو
�أ�سمى من ال�شعوب ،ما دامت هي التي تتو ّلى نقل
ال�سماء �إلى الأر�ض .لكن ،مع ذلك ،ال تمتلك كافة
ال�شعوب المنزلة �أو الأهمية نف�سها في العملية
التاريخية الكونية ،في نظره ،كما لي�ست جميعاً
مكلفة بمهمات قيادية فيها .بيد �أن الغريب ،هو �أن
الأمم الغربية ،هي التي ت�ضطلع ،غالب ًا ،بالقيادة،
وتحظى بالمجد.

وبالفع ��ل ،يجت ��از تط ��ور وع ��ي المطل ��ق في
التاري ��خ الكون ��ي ،ف ��ي نظ ��ر ه ��ذه الفل�سفة،
�أرب ��ع مراح ��ل فق ��ط ،تتوال ��ى ف ��ي �سيرورة
تق ��دم ذل ��ك الوع ��ي ،وتقودها �أربع ��ة �شعوب
مح ��ددة ،و�إن ب�شكل ف�ضفا� ��ض .اال �أن الت�أمل
المتمع ��ن ف ��ي الن�صو� ��ص الهيغلي ��ة ،في هذا
المج ��ال ،يقودن ��ا �إل ��ى ا�ستنت ��اج فكرتي ��ن
حا�سمتي ��ن ،الأولى :ال يمك ��ن ،في كل مرحلة
من مراحل التاريخ الكوني الأربع� ،أن يوجد
�أكث ��ر من �شعب تاريخي واح ��د ،يمثل المبد�أ
الخا� ��ص بمرحلت ��ه ،ويقود بنف�س ��ه �سيرورة
تحوي ��ل ذلك المب ��د�أ �إلى واقع فعل ��ي ،بف�ضل
حيويت ��ه وعبقريت ��ه� .أما ال�شع ��وب الأخرى
غي ��ره ،فهي �إم ��ا �أنها تنتظر مج ��يء مرحلتها
الخا�صة ،ف ��ي وقت الحق ،فه ��ي� ،إ�ستطراد ًا،
�شعوب م�ستقبلية ،و�إما �أنها �شعوب� ،أنجزت
مهمته ��ا �سلف� � ًا ،و�أغلقت مرحلته ��ا التاريخية
الكونية �إل ��ى الأبد .وهذه ال�شعوب الأخيرة،
ينبغ ��ي النظ ��ر �إليه ��ا كمط ��رودة م ��ن م�سرح
التاري ��خ الكون ��ي ،حت ��ى �إذا ظل ��ت عل ��ى قيد
الحي ��اة الطبيعي ��ة ،حا�ض ��رة ون�شيط ��ة .لأن
هذي ��ن الح�ض ��ور والن�ش ��اط ،ال دور لهما� ،إال
�سلبي� � ًا ،ف ��ي ح�س ��اب التاري ��خ الحقيقي؛ لأن
هذه ال�شع ��وب تعيق حركت ��ه ،التي ال تعرف

داع�ش وكورونا والعنف المزدوج

 رزاق عداي

ف ��ي ال�ش ��هور الأخيرة ب ��د�أ ( داع� ��ش) يلتقط
�أنفا�س ��ه ف ��ي بع� ��ض المناط ��ق الرخ ��وة في
الع ��راق  ،م�ستغ�ل ً�ا ان�شغال الدول ��ة العراقية
بوباء كورونا وهلع االهالي ،وتوجه الكثير
م ��ن عنا�ص ��ر الق ��وى الأمنية نح ��و واجبات
تخ�ص ال�صحة العامة--،
وت�شي ��ر بع� ��ض الدالئ ��ل ب ��ان خطاب ��ات
التنظيم ��ات االرهابي ��ة من ��ذ تف�ش ��ي وب ��اء
(كورون ��ا) كانت بمثاب ��ة محاول ��ة لتعوي�ض
الخ�سائ ��ر � ،س ��واء بالع ��ودة للمناط ��ق الت ��ي
خ�سرته ��ا هذه التنظيم ��ات �أو بح�شد عنا�صر
ُج ��دد  ،وااليح ��اء بقوت ��ه الوهمي ��ة ،م ��ن
تفجي ��رات متفرق ��ة  ،وانتق ��اء البع� ��ض م ��ن
الأهال ��ي م�ستخدم ��ا العن ��ف ب�أق�ص ��ى �أ�شكاله
 ،لب ��ث روح الحما� ��س  ،ورف ��ع المعنوي ��ات
ف ��ي االتب ��اع  ،كمحاول ��ة لك�س ��ب المزي ��د من
الأن�صار م�ستفيد ًا م ��ن حالة الهلع والتخوف
م ��ن كورونا  ،موظِ ف ًا الخرافة في تف�سير هذه
الجائحة ---،
بالمقاب ��ل نالح ��ظ �أن الحكوم ��ة العراقي ��ة
وبالفت ��رة الأخي ��رة ،اطلق ��ت المزي ��د م ��ن
العملي ��ات والحم�ل�ات الكبي ��رة وبمختل ��ف
�صن ��وف القوى الأمني ��ة  ،لقطع الطريق �أمام
ن�شاطات ��ه في �أق�ص ��ى المناطق الت ��ي اعتاد (
داع�ش) على ممار�سة خروقاته فيها --،
دائم� � ًا يو�ص ��ف داع�ش بان ��ه عدم ��ي � ،أي �إنه
ف ��ي كثير من من الأحي ��ان يمار�س العنف من
�أج ��ل العن ��ف ولإ�شاع ��ة االرهاب فق ��ط  ،فهو
ل ��م يك ��ن لياْب ��ه الى تجرب ��ة ( دول ��ة الخالفة
المخفقة)ودرو�سها الفا�شلة فيها  ،فم�شروع (
داع�ش) ال يختلف عن �ستراتيجيات الإرهاب
بنماذج ��ه القديم ��ة والراهن ��ة  ،فعندم ��ا يقال
عن ��ه بانه بال م�ستقبل � ،أي �إنه ال يملك ت�صور
لنظ ��ام ما �أو حتى يوتيبيا محددة  ،فبرامجه
ال تم�ضي الى الأم ��ام  ،وهاج�سه الأ�صلي هو
تدمي ��ر الآخر ،و�إذا ف�ش ��ل فلتدمير الذات--،
وهكذا داع� ��ش د ّمر دولة ((الخالفة ))بالعنف
 ،ث ��م عاد اليوم بعلمليات عنفية مكتوب عليها
الف�شل م�سبق ًا  ،ليتدمر ثانية --،
فاالره ��اب قوة منفعلة ،ولي�ست م�ؤ�س�سة �،أي
مكتفية بالفع ��ل المح�ض وال منتجة لم�شروع

الح ��ق -- ،االرهابي ��ون الرو� ��س ف ��ي القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر مث ًال ،كم ��ا يكت ��ب �-ألبير كامو
في (الإن�سان المتمرد) ،لم يفكروا ب�أي نظام�سوف يخل ��ف مقتل القي�صر  ،فهدفهم تدميره
فق ��ط ،و�إذا اخفق ��ت ه ��ذه الخطوة،ف�سيكون
تدمير ذواتهم الخطوة الثانية --،
ال تختل ��ف داع� ��ش كثي ��ر ًا �أو كل ف�صائ ��ل
الإره ��اب التي ظه ��رت في االحق ��اب الالحقة
عن هذا التو�صي ��ف العمومي كثير ًا ،فظاهرة
الحوا�ضن االجتماعية التي يتحدثون عنها ،
ينبغي البحث ع ��ن م�سوغاتها خ ��ارج فل�سفة
الإره ��اب �،أي بمقاربات �سيا�سية واجتماعية
� ،أو ردة فع ��ل �إزاء �أنظم ��ة تع�سفية �،سيطرت
عليه ��ا طوي ًال وجعلتها تقب ��ل حتى بالدعوات
الخرافي ��ة نا�ش ��دة الخال� ��ص � ،أم ��ا انج ��ذاب
الأفراد من بلدان الغرب ل(داع�ش) فهذا ُيعزى
بال�ض ��رورة الى ما ّالت الي ��ه الأيديولوجيات
الكب ��رى ،وتف�شي ح ��االت الالمعن ��ى وافتقاد
القي ��م  ،التي اف ��رزت بع�ض �شرائ ��ح ال�شباب
الغربي المت�أزم--،ونحن ال نملك �إزاء ه�ؤالء
المترفي ��ن �س ��وى �أن ننده� ��ش لتهافتهم نحو
العمليات االنتحارية التي يقومون بها --،
فاذا كان ��ت داع�ش قد حققت موطِ ئ ًا لها بف�ضل
مقد�سها !! الخا�ص ،فان هذا الإنجاز الطارئ
ل ��م ي�ستمر طوي�ل ً�ا ،فلق ��د �شهدناانف�صا ًال بين
م�شروعه ��ا في (دولة الخالفة) ! وممار�ساتها
االجرائي ��ة العنفي ��ة ،فالداع�شي ��ون ال يمك ��ن
�أن يبق ��وا �أو ي�ستم ��روا ب�ل�ا عن ��ف ،ناهي ��ك
عن كونه ��م انتحاريون ب�شفاع ��ة مت�صورات
ّاخروي ��ة ،اقنع ��ت البع� ��ض مم ��ن ت�شو�ش ��ت
عنده ��م الر�ؤي ��ة  ،وانتحاريتهم ه ��ذه �شكلت
مخالف ��ة ومقاطع ��ة لل�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة
ومبادئها ،
فالعنف المفرط عن ��د داع�ش باالم�س واليوم
ي�ؤ�ش ��ر تمام� � ًا الى االفت ��راق مابي ��ن الدعوة
وال�سلط ��ة  ،وه ��ذا يتطاب ��ق م ��ع �أطروح ��ة
الفيل�سوف ��ة  -حن ��ة ارندت -ف ��ي كتابها -في
العن ��ف� (-إن عام ��ل التفت ��ت الداخل ��ي الذي
يواكب انت�ص ��ار العنف عل ��ى ال�سلطة،يكون
وا�ضح� � ًا ب�شكل خا� ��ص حين يت ��م ا�ستخدام
االره ��اب م ��ن �أج ��ل الحف ��اظ عل ��ى الهيمنة ،
والإره ��اب م�ل�ازم للعن ��ف ،بع ��د �أن دم ��رت
ال�سلطة الأولى --،
وهك ��ذا يك ��ون العنف الالحق بع ��د �أن دمرت
ال�سلطة القائمة قد قاطع دعواته ومرجعياته
،كخطابات بغية التمهيد للهيمنة--،في�صبح
عند ذاك �ضرورة �إع ��ادة دورة �إنتاج الهيمنة
وتكري�سها عبر �أ�شكالها الحقيقية والرمزية ،
فالعن ��ف ف ��ي ال�ص ��ور القديم ��ة الت ��ي ظهرت
�سابق� � ًا عل ��ى مواقع �إع�ل�ام داع�ش ف ��ي �إعدام
الكثير م ��ن العراقيين ف ��ي محافظة -نينوى
وغيره ��ا ت�ص ��ر عل ��ى ممار�ست ��ه دائم ��ا في�إحداث الأثر العنفي اال�ستباقي  -عند الرائي
�أو المتلقي---
ف�صور داع� ��ش العنفية كما كنا ن�شاهدها قبل
�سن ��وات وعل ��ى نط ��اق وا�سع كان ��ت تفر�ض
ح�ضوره ��ا  ،فه ��و (داع� ��ش) �أوغ ��ل ف ��ي غرز
فاعلية العن ��ف المتوح�ش بقوة ال�صور التي
تطوقن ��ا � ،إذ كانت ت�ضع الرائ ��ي قبالة تهديد
محتمل الوقوع  ،و�أكثر ما اعتقده �أن الذاكرة
العراقية ما زالت طافحة من مخلفاته--،
ومثلم ��ا تف ��وق ( داع�ش) بالأم� ��س في �إنتاج
وممار�س ��ة �أب�شع م�شاه ��د العنف في التاريخ
 ،يظه ��ر الي ��وم معانق ًا وب ��اء كورونا محاو ًال
توظيف ��ه لي�ؤدي م�شه ��د ًا من الهل ��ع والعنف
المزدوج --،

 د .ح�سني الهنداوي

�إال التق ��دم �إل ��ى الأمام .وال قيمة له ��ا� ،إال تلك
الت ��ي لأولئ ��ك الموتى ،الذي ��ن "ينبغي دفنهم
من جديد" .
�إذ يرى هيغل �أن ال�شعب ،الذي يكف عن تمثل
روح العال ��م ،يفق ��د مب ��رر وج ��وده عقالني ًا،
وي�صبح ثقي ًال كالجب ��ال ،لأن �أعظم انحطاط
لل ��روح ،يتمث ��ل ف ��ي ال�سق ��وط ف ��ي الآلي ��ة
الرتيبة .ولئ ��ن ا�ستطاعت بع� ��ض ال�شعوب،
مع ذلك ،اال�ستمرار في الوجود ،رغم موتها،
�ساترة موتها الحقيقي ،ف�إن وجودها هذا بال
قيمة ،وهيغل يمطرها بهذه اللعنة� :إن الفرد،
�أو الأم ��ة� ،أو النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ،الذي يكف
ع ��ن الإبداع والخل ��ق ،يتحول �إل ��ى ما ي�شبه
الحيوان �أو ال�شجرة.
وعموم� � ًا ،م ��ن الأف�ضل لل�شع ��وب ،التي تكف
عن الإب ��داع� ،أن تتعلم كيف تم ��وت ،بد ًال من
موا�صل ��ة البقاء عبث ًا على الحياة وعلى تقدم
الوع ��ي الإن�سان ��ي .ذل ��ك لأن ه ��ذا الوعي ،ال
ي�ستطي ��ع �أن يتق ��دم نح ��و هدفه الأعل ��ى� ،إال
عبر المرور في جمي ��ع مراحل تطوره ،التي
تقرره ��ا وتحدّده ��ا ال�ض ��رورة �أو العناي ��ة
الإلهي ��ة ،دون ا�ستثن ��اء �أي منه ��ا ،مهما كانت
جانبي ��ة ،لأن كل مرحل ��ة ،ال يمك ��ن �أن تدخل
حي ��ز التاريخ الفعلي� ،إال بع ��د الوالدة� ،أو ًال،
ف ��ي رح ��م المرحل ��ة ال�سابق ��ة ،وا�ستكم ��ال
عنا�صره ��ا على ح�ساب المب ��د�أ الخا�ص بتلك

الدول ��ة ،لك ��ن ال�شع ��وب الأ�سب ��ق ف ��ي تمثيل
ال ��روح هي ،م ��ن وجهة نظر الح ��ق المطلق،
�شع ��وب ب ��دون حق ��وق الحق ًا ،ويج ��ب عليها
القب ��ول بهيمن ��ة ال�شع ��ب ،ال ��ذي يعب ��ر ع ��ن
«روح الع�ص ��ر» ،والتال�شي �أمامه ،و�إال يلزمه
الق�ضاء عليها ل�ضرورة تقت�ضيها الروح.
في �ض ��وء ه ��ذا التف�سي ��ر ،يمك ��ن اال�ستنتاج
�أن ال�شع ��وب ،بالن�سب ��ة �إل ��ى هيغ ��ل ،تتباين
فيم ��ا بينه ��ا ،على �صعي ��د ال�ش ��رف وال�سمو،
ف ��ي تمثي ��ل الكون ��ي الإن�سان ��ي والإلهي في
التاري ��خ .فال�شع ��ب ال ��ذي يج ��ري اختي ��اره
م ��ن قبل الروح ،ليعبر ع ��ن مبد�أ �أعلى ووعي
�أ�سم ��ى ،بموج ��ب خطة بدئي ��ة و�ضعتها ،هو
ال ��ذي ينبغ ��ي �أن يق ��ود ال�شع ��وب الأخ ��رى
الموج ��ود فعلي� � ًا ف ��ي التاري ��خ .وال يغير من
ذل ��ك ،ب ��ل يع ��ززه ،الق ��ول ب�أنه ��ا ،ه ��ي �أي�ض ًا
«كانت» تمث ��ل الروح الكون ��ي ،وتقود العالم
في مرحلة �أو �أخرى.
والح ��ال� ،إن ه ��ذا المنظ ��ور ،يت�ضم ��ن ،ف ��ي
العمق� ،إقرار ًا تع�سفي ًا بتفوق �شعوب الغرب
عل ��ى �شع ��وب العال ��م الأخ ��رى ،يتناق�ض مع
روح الفل�سف ��ة الهيغلي ��ة .ذل ��ك لأن ثالث ��ة من
ال�شع ��وب الأربع ��ة ،التي ي�ضعه ��ا هيغل على
ر�أ� ��س الب�شري ��ة ،ه ��ي �شعوب غربي ��ة .وهذا
يعن ��ي �أن «العال ��م ال�شرق ��ي» مطال ��ب دائم� � ًا
بالخ�ض ��وع والتبعي ��ة للغ ��رب ،بدع ��وى �أنه

وح ��ده الذي يظل يرزح ف ��ي العقم والخواء،
بع ��د بط�ل�ان وا�سته�ل�اك المب ��د�أ الخا�ص به،
باعتباره العالم الأول في العملية التاريخية
الكوني ��ة .عل ��ى العك�س م ��ن العال ��م الغربي،
الذي يعتبره هيغل ق ��ادر ًا ،على الدوام ،على
تجدي ��د نف�س ��ه وتج�سي ��د وقي ��ادة التقدم في
التاري ��خ الكون ��ي ،خ�ل�ال المراح ��ل الأخرى
جميع ًا.
م ��ن هنا ،تبدو لن ��ا «النزع ��ة الإن�سانية» ،عند
ابن خل ��دون� ،أكثر �صفاء ،ن�سبي� � ًا ،منها لدى
هيغ ��ل ،بفع ��ل حر�صه ��ا الواع ��ي عل ��ى ع ��دم
االنزالق في خطيئة التمييز بين الب�شر ،على
�أ�سا� ��س االنتم ��اء الجغراف ��ي �أو الح�ضاري.
كم ��ا �أن الأح ��كام ،الت ��ي يطلقه ��ا �ض ��د قوم ��ه
الع ��رب و�ض ��د ال�شرقيي ��ن عموم� � ًا ،تعك� ��س
مو�ضوعية نقدية ،ن ��در �أن بلغها مفكر غربي
�إلى الآن.
على �صعيد �آخر ،و�إذا كنا ن�ستطيع اعتبار ابن
خلدون ّ
منظر الدعوة لدولة مثالية ،في �إقامة
الع ��دل على �أ�سا�س ال�شريع ��ة ،ف�إننا ن�ستطيع
اعتب ��ار هيغ ��ل ّ
منظ ��ر الدعوة لدول ��ة مثالية،
ف ��ي تحقيق الحري ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س القانون.
لك ��ن ه ��ذه المثالي ��ة ناق�ص ��ة ف ��ي الحالتي ��ن.
فه ��ي ناق�صة ،عند ابن خل ��دون ،لأنها ال تقوم
عل ��ى القول ب� ��أن العدل ح ��ق طبيعي مح�ض،
انما تكتفي بالإعالن �أن ��ه حق م�صدره الدين

وح ��ده .وه ��ذا يجعل ��ه ح�صر ًا ف ��ي المجتمع
الم�ؤم ��ن وح ��ده ،من جه ��ة ،ويجعل ��ه حاجة
واقعي ��ة ،يفر�ضه ��ا «االجتم ��اع الب�ش ��ري» �أو
ال�ض ��رورة الطبيعي ��ة ،ولي� ��س غاي ��ة بذاتها،
يفر�ضها الوعي .فالدولة ،التي يحلم بها ابن
خلدون ،ال تتجاوز ،في �أح�سن الأحوال ،كما
يبدو ،نظ ��ام «اال�ستبداد الع ��ادل» ،الذي يجد
تج�سيده في حكم عدد من الخلفاء ،كالم�أمون
وبع� ��ض ال�سالطي ��ن ال�صغ ��ار ،ف ��ي �شمال ��ي
�أفريقيا ،في القرن الرابع ع�شر.
وه ��ي ناق�صة ،عن ��د هيغ ��ل ،لأن فكرته ،التي
تح�ص ��ر التق ��دم في وعي الحري ��ة لما ي�سميه
«ال�شع ��ب التاريخ ��ي» ،وتعقل ��ن هيمنت ��ه
الكوني ��ة تبع� � ًا ،جعلت ��ه ينزل ��ق �إل ��ى ارتكاب
�سل�سلة م ��ن المواقف االعتباطي ��ة والأخطاء
المجاني ��ة �أحيان� � ًا ،م ��ن بينه ��ا ذهاب ��ه ،وهو
فيل�س ��وف الحري ��ة ،كما يفتر� ��ض ،لي�س فقط
�إل ��ى حد تمجي ��د الدولة القومي ��ة البرو�سية،
التي ما لبثت �أن انهارت ،انا �إلى درجة تبرير
وت�أيي ��د الحمالت اال�ستعماري ��ة الغربية �ضد
ال�شع ��وب الأخ ��رى ،ب ��ل المطالب ��ة ب�إخ�ضاع
بل ��دان المغ ��رب و�أفريقي ��ا كله ��ا للهيمن ��ة
الغربي ��ة� ،إذ ي ��رى �أن «�أفريقيا ،يمكن ويجب
�أن تلح ��ق ب�أوروب ��ا ،كم ��ا فع ��ل الفرن�سي ��ون
بنج ��اح م�ؤخ ��ر ًا» باحتالله ��م الجزائر ح�سب
هيغل.

ق��ط��رة ل���ق���اح ..وق���ط���رة �أم���ل
تعبن ��ا م ��ن �إح�ص ��اء الخ�سائ ��ر .وتحدي ��ث عدد
الوفي ��ات وع ��دد الإ�صاب ��ات .ا�ستنزفن ��ا قدرتنا
على الهج ��اء والرثاء .وها نحن نعتاد على زمن
الق�س ��وة .مدن خانها النب� ��ض وغادرتها الألوان
فانح�س ��رت كما كهوف الظالم� .شوارع يحر�سها
الي�أ� ��س وال ت ��دوي فيه ��ا �إال �أ�ص ��وات �سي ��ارات
الإ�سع ��اف .يط� � ُّل الفج ��ر كم ��ن يعت ��ذر الرتكابه
ذنب المجيء .يم�ضي النهار نهاره حزين ًا خلف
كمامته.
تعبن ��ا .ه ��ذه الح ��رب العالمي ��ة الت ��ي اندلع ��ت
�شرارتها م ��ن ووهان ال�صيني ��ة �أكبر من قدرتنا
على االحتمال .لم يرتكب الإن�سان �أ� ً
صال مع�صية
تلي ��ق بعق ��اب ال رحمة فيه .ه ��ذا �أفظع من كل ما
قر�أناه لأ�شر�س المخي�ل�ات و�أق�ساها .ك�أنَّ قائد ًا
غام�ض ًا لجي�ش ال ينتهي ينزل يده ال�سوداء على
الم ��دن والأرياف وعلى الب ��ر والبحر� .أفظع من
هوالك ��و .و�أق�سى م ��ن جنكيزخ ��ان .ك�أنَّ جنود ًا
من حديد يدقون �أعن ��اق من نجح �سفراء الوباء
ف ��ي ا�صطيادهم .والخي ��ارات مح ��دودة؛ القتل
الف ��وري �أو التعذي ��ب الممنه ��ج .ال�سق ��وط ف ��ي
قب�ض ��ة الفيرو�سات �أ�شد وط� ��أة من ال�سقوط في
زنزانات المخابرات في عهدة عباقرة التعذيب.
تعبن ��ا .ا�ستنزفن ��ا مختل ��ف �أن ��واع العناوي ��ن.
واعتدنا على الت�صفيق لبطوالت الج�سم الطبي
وت�ضحيات ��ه وهي هائل ��ة وعظيمة .هذه الحرب
تف ��وق الق ��درة عل ��ى االحتمال .قت ��ل خال�ص بال
�أوه ��ام تعوي�ض �أو تر�ضية .تتلق ��ى م�شلو ًال نب�أ
مغ ��ادرة حبي ��ب �أو �صدي ��ق �أو غري ��ب .وتبق ��ى
مالزم ًا ه ��ذا ال�شل ��ل المريع .االقت ��راب ممنوع.
يبخ ��ل القاتل على �أهل القتي ��ل بحق الم�صافحة
وتقب ��ل ال ��وداع .يبخ ��ل عليهم بح ��ق العناق .ال
يُر�ش ��ق نع� � ٌ�ش ب ��وردة .ال ت�ستلق ��ي عل ��ى خ�شبه
ي ��د �أم �أو �أخ ��ت �أو �صديق ��ة .ال تمط ��ر دمع ًا على
حواف ��ي النعو� ��ش الهارب ��ة �إل ��ى الت ��راب .هذه
الح ��رب العالمية �أق�س ��ى من كل م ��ا عرفناه وما
قر�أناه.
ي�ستع ��د العال ��م لور�ش ��ة غي ��ر م�سبوق ��ة .تكف ��ي
الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أنَّ ع ��دد الوفي ��ات زاد عل ��ى

 غ�سان �شربل
المليوني ��ن ،وعدد الإ�صابات ف ��اق مائة مليون.
ي�صع ��ب �إيراد رقم دقيق للخ�سائ ��ر االقت�صادية،
فهي تتراكم مع م ��رور ال�ساعات وتتخطى حتى
تل ��ك ال�سيناريوات الت ��ي اتهمناها بالمبالغة في
بدايات المحنة .الخبراء الذين قالوا قبل �شهور
�إن الأزمة الحالية �أخطر من الأزمة المالية التي
�شهدها العال ��م في نهايات العقد الأول من القرن
الحال ��ي يذهبون �أبعد اليوم ف ��ي قراءة الأرقام.
ق�س ��م يقول �إنه ��ا �أعمق �أزمة ت�ض ��رب العالم منذ
الح ��رب العالمي ��ة الثانية ،في حي ��ن يقول ق�سم
�آخر �إن العالم لم يعرف مثي ًال لها منذ قرن كامل.
وال يحت ��اج المرء �إلى كبير عناء للت�أكد من هول
الكارث ��ة .الخ�سائ ��ر الإن�ساني ��ة هائل ��ة ،ومثله ��ا
ال�ص ��ور التي �ستعلق ف ��ي البيوت مذك ��رة بتلك
الأيام المثقلة بم�شاعر الخوف والعزلة والتباعد
ع ��ن الأحب ��اء والأ�صدق ��اء .كان الإن�س ��ان واثق ًا
ومن�شغ�ل ً�ا بحياته وفر�ص العي� ��ش واال�ستهالك
ومع ��ارك كل يوم حي ��ن �أطل وب ��اء ،و�أعاد طرح
الأ�سئل ��ة ال�صعبة عن ال�سالمة والخطر والحياة
والم ��وت وكف ��اءة الجه ��از ال�صح ��ي ،وق ��درة
العلماء عل ��ى التعجيل بت�أهي ��ل العالم لمواجهة
الوح�ش الذي �أن�شب �أظافره في رئتيه.
لي�س �سه ًال �أب ��د ًا ما نعي�شه وما �سنتذكره الحقاً.
كل �آخر م�صدر محتمل للخطر .كل �آخر يمكن �أن

يدفع ��ك �إلى �سرير الم�ست�شف ��ى وربما �أبعد منه.
احتر�س .هذا لي� ��س عالم الم�صافحات .وال عالم
العن ��اق .وال عالم مالعبة ال�صغ ��ار� .إنهم م�صدر
خط ��ر عليك و�أنت م�صدر خط ��ر عليهم� .إذا غلب
الحني ��ن ابنك يغتن ��م الطق�س ال�صح ��و ليح�ضر
�إل ��ى الحديق ��ة ويخاط ��ب والدته م ��ن بعيد ومن
وراء كمامته .تلجم �آالم م�شاعرها .هذا ا�ستقبال
ال يلي ��ق بفل ��ذة كبدها .تتج ّرع مقه ��ورة ن�صائح
المذيعين وتحذيرات الخبراء.
ال ح ��ل �أمامك غير �أن تتق ّل� ��ص �إلى داخل منزلك.
وتت�سلح بالكمامات والمطهرات .هذا لي�س زمن
التحلق ح ��ول الطاوالت ف ��ي الم�ؤ�س�سات .دعك
م ��ن حديث حرارة التق ��ارب الإن�ساني واحتكاك
الأعي ��ن والأف ��كار عن ق ��رب� .أنت م�ص ��در خطر
عليهم وهم م�صدر خطر عليك .الأخطار حا�ضرة
في كل م ��كان .في �سيارتك .وف ��ي المر�أب .وفي
الم�صعد .وفي المكت ��ب .وفي الأجهزة .و�أق�سى
م ��ن ذلك كل ��ه �أن هذه ال�صحف الت ��ي كان ال يزال
هناك من يبتهج بتقليب �صفحاتها ،ولو من باب
تكريم الخيول الأ�صيلة والقديمة� ،صارت تعتبر
بدورها م�صدر ًا للأخطار ال للأخبار.
الخطر �سي ��د المدين ��ة و�سيد الأح ��كام .الذهاب
�إل ��ى المتاجر مثي ��ر للقل ��ق .والمطاع ��م �أ�سدلت
�ستائره ��ا واعت ��ذرت ع ��ن ا�ستقب ��ال رواده ��ا.

والمقاه ��ي �شاخ ��ت من ف ��رط االنتظ ��ار .و�أمام
المتاجر التي ال ب َّد من فتحها لرد الجوع يتباعد
النا� ��س ف ��ي �صف ��وف كئيب ��ة يتبادل ��ون نظرات
ح ��ذرة ،ك�أن كل واح ��د يح ��اول ا�ستك�ش ��اف �أين
يكمن له الفايرو�س اللعين.
طال ��ت الإقامة الجبري ��ة بين الج ��دران .تراجع
عدد م ��ن كانوا يغامرون بالذه ��اب �إلى الحديقة
العام ��ة القريب ��ة� .أخافته ��م حكاي ��ات ال�سالالت
المتح ��ورة الت ��ي تمل ��ك ق ��درة ا�ستثنائي ��ة على
القت ��ل واالنت�ش ��ار ،وك�أنه ��ا �س�ل�االت جديدة من
ال�صواري ��خ ت�ستع ��د لالنق�ضا� ��ض عل ��ى �أهداف
مدني ��ة .الزم ال�سكان منازله ��م وال �شيء ي�ضيء
عتم ��ة انتظارهم �إال �أمل و�صول اللقاح واقتراب
التح�صن �ضد الوباء.
�ساعة
ّ
فاج�أت ه ��ذه المحنة العالم .لم يتوقع النا�س �أن
يطل خطر من هذا الن ��وع ،ويحدق ب�إن�سان هذا
الع�صر ال ��ذي يوا�صل َّ
ف�ض �أ�س ��رار الكون بتلك
المركب ��ات التي تذه ��ب بعيد ًا ثم تع ��ود لتقل�ص
م�ساحة المخف ��ي والمجهول� .ساد ل ��دى النا�س
اعتق ��اد �أن هذه الثورات العلمية والتكنولوجية
المتوا�صل ��ة التي ن�شهدها ق ��ادرة على تقدير رد
حا�س ��م و�سريع على �أي خطر يط ��ل بر�أ�سه� .إ َّنها
ثق ��ة �إن�س ��ان ه ��ذا القرن بم ��ا حققت ��ه العلوم من
فتوحات في النظرية والتطبيق.
تعبن ��ا من الهجاء وتعبنا من الرثاء .نحتاج �إلى
�ض ��وء للخروج من هذا النفق .نحتاج �إلى قطرة
لق ��اح ت�ساعدنا على الت�ص ��دي لفيرو�سات الذعر
والم ��وت المحدقة بالعالم .ول ��م يخيبنا العلماء
وه ��ا ه ��م يع ��دون اللقاح ��ات ب�سرع ��ة قيا�سي ��ة.
ونحت ��اج �إل ��ى قطرة �أمل من حكوم ��ات محترمة
لترميم فاعلية االقت�ص ��ادات المت�صدعة .نحتاج
�إلى حكومات ت َّت�سم بالكفاءة والنزاهة للت�صدي
لأم ��واج الفق ��ر العاتية الت ��ي �أطلقه ��ا ت�سونامي
الوب ��اء وال�ستخال� ��ص العب ��ر؛ خ�صو�ص� � ًا �أن
الخب ��راء يح ��ذرون م ��ن �أن «كورون ��ا» لن يكون
القاتل الأخير.
عن ال�شرق االو�سط

اخل�ل�ا����ص م���ن ي��ون��ام��ي

� ساطع راجي

يمكن لموظفي االمم المتحدة حول العالم ان
يتحدث ��وا مطوال عن ا�سهامات منظمتهم في
م�شاري ��ع ال�صحة والخدمات والديمقراطية
وحق ��وق االن�س ��ان والدف ��اع ع ��ن االقلي ��ات
وحماي ��ة البييئة وف� ��ض النزاعات وتطوير
االقت�صاد ،لكننا ف ��ي العراق يمكن ان نحكم
ب�سهول ��ة على م�صير كل ه ��ذه الجهود التي
ت�شبه جهود حكوماتنا المتعاقبة ،اي انفاق
للمال بال نتائج هذا ما لم تكن النتائج عك�س
االهداف تماما.
�إن وج ��ود دور لموظف ��ي االم ��م المتح ��دة
ف ��ي اي بلد يعن ��ي ان هذا البل ��د لي�س بخير
ويعني اي�ضا انه لن يكون بخير على المدى
الطويل ،وفي العراق تحديدا يمكننا القول
ان اداء االمم المتحدة وف�ساد موظفيها كانا
�سببا ا�ضافي ��ا لعذابات العراقيين ،ففي عقد
الت�سعينيات ام�سك موظف ��و االمم المتحدة
بخن ��اق العراقيين في ملفي ��ن هما التفتي�ش
عن اال�سلح ��ة ومذكرة النف ��ط مقابل الغذاء
وف ��ي الملفي ��ن مار� ��س ه� ��ؤالء الموظف ��ون
اعم ��اال نذل ��ة وخ�سي�س ��ة عر�ض ��ت الع ��راق

والعراقيي ��ن للدم ��ار واالذالل وجعل ��ت
الحي ��اة ال تطاق ،لق ��د ادار موظفو المنظمة
الدولي ��ة الملفي ��ن بف�ساد كارث ��ي وحر�صوا
عل ��ى ابق ��اء الملفي ��ن مفتوحي ��ن ال ��ى االبد
ل�ضمان وظائفهم و�ضمان فر�ص نهب اموال
العراقيين بالتعاون م ��ع نظام الحكم �آنذاك
حيث لم يثبت ��وا ادانته ول ��م يعلنوا براءته
فتركوا العراقيين تحت الح�صار لي�شاركوا
في عقود توري ��د االغذية له ،وانك�شفت بعد
 ١٣عاما حي ��ل الف�ساد االمم ��ي لكن دون ان
تقدم المنظم ��ة اعتذاره ��ا للعراقيين ودون
�شعور بالذنب او محاول ��ة ال�صالح نف�سها،
وم ��ن هنا يمكن ان نخم ��ن نوع جهودها في
مكافحة الف�ساد في بالدنا بعد ذلك.
ل ��م ينتظ ��ر موظفو االم ��م المتح ��دة طويال
قب ��ل ان يبا�شروا ف�صال جدي ��دا من تخريب
حي ��اة العراقيين ،لقد كانت ممثلية المنظمة
الدولية �شاه ��د زور في جمي ��ع االنتخابات
المزيفة وتعاونت مع قوى �سيا�سية فا�سدة
ول ��م ت�ساه ��م ف ��ي و�ض ��ع ح ��د لأي تده ��ور
او انهي ��ار ف ��ي اي مل ��ف عراق ��ي ب ��ل انه ��ا

كانت عام�ل�ا ا�سا�سيا في ت�شوي ��ه اي عملية
انتخابي ��ة عبر دعمها لعملي ��ات التحا�ص�ص
ال�سيا�س ��ي وا�ش ��راك جماع ��ات العن ��ف في
ال�سلط ��ة وع ��دم مالحق ��ة مرتكب ��ي الجرائم
الكب ��رى ف ��ي المحافل الدولي ��ة و�شريكا في
م�شاريع فا�سدة او وهمية.
موظف ��و االم ��م المتح ��دة اثبتوا عل ��ى مدار
� ٣٠سن ��ة انه ��م حري�ص ��ون �أ�ش ��د الحر� ��ص
عل ��ى ادامة اي نظام �سيئ في العراق بهدف
ا�ستغالل ��ه لتحقي ��ق م�صالحه ��م ال�شخ�صية
وان التعوي ��ل عليه ��م في ت�صحي ��ح او�ضاع
الع ��راق والتعويل على دوره ��م الرقابي او
حتى اال�ست�شاري مجرد وهم لي�س له مبرر.
اطلعن ��ا بعد عام  ٢٠٠٣على ف�ساد وف�ضائح
موظف ��ي التفتي� ��ش وبرنامج النف ��ط مقابل
الغ ��ذاء و�سنطل ��ع يوم ��ا م ��ا عل ��ى ف�ضائ ��ح
وف�ساد موظف ��ي االمم المتح ��دة وممثليتها
(يونام ��ي) في مرحلة "بن ��اء الديمقراطية"
لك ��ن االمل معق ��ود على اننا وقته ��ا لن نجد
دورا له ��ذه المنظم ��ة ف ��ي ادارة �ش ��و�ؤن
العراق.
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كورونا

مينيوز مولينا � :أ�ستطيع العي�ش بعيداً عن �أي التزام اجتماعي

مجتمع
ال �أعتقد ب�أن القيود التي جاء بها الفايرو�س في
ٍ
كمجتمعنا تعني � ّأي خ�سارة للحريّة ال�شخ�ص ّية
تخرج من معهد ثربانت�س
الروائي الإ�سباني المعروف "مينيوز مولينا" ،
ّ
ُ
ويعمل ع�ضواً في الأكاديم ّية الملك ّية الإ�سبانية ،حيث
في نيويورك،
ي�شغل كر�سي " ،"uكر�سي فخري من �أكاديم ّية غرناطة للر�سائل العلم ّية.
ال�سرد
حاز على جوائز عدّ ة منها :جائزة �أمير �أ�ستوريا�س للأدب ،وجائزة ّ
الوطني ،بالإ�ضافة �إلى جائزة النقاد ،و جائزة بالنيتا .له روايات عدّ ة،
ْ
رجمت
منها رواية �شتاء في ل�شبونة وهي روايته ال�شهيرة عالم ّيا وقد ُت
للغات عدّ ة ال�سيما العرب ّية منها وبترجمة ندى �شديد زيادة ،وقد
ُترجمت له �أي�ض ًا رواية �سافارد �إلى العرب ّية بترجمة مزوار الإدري�سي،
كما له روايات �أُخرى كالفار�س البولندي ،واكتمال القمر ،وليلة الأوقات.

ترجمة  :منعم الفيتوري

ه ��ذا الحوار �أجري معه بمنا�س ��بة وباء كورونا
ال ��ذي ا�ستب� � ّد بالو�ض ��ع العالم ��ي حال ّي ��ا وه� �دّد
�أرواح الب�ش ��رية جمعاء ،وال �سيما بلده �إ�سبانيا
الذي نال الوباء من مواطنيه في بدايات الأزمة
ب�ش ��هري �آذار وني�سان ب�شكل مفزع وفظيع .وقد
ر�أي ��ت �أن �أترجمه لما للروائيين والفال�س ��فة في
الغ ��رب م ��ن �أهميّة كب ��رى ،ونظرة نح ��و الوباء
والحكومات واالقت�صاد ،وعالم ما بعد الوباء.

*ماذا ا�س��تفدت م��ن العزل؟ وم��ن الآخرين
بمعنى �آخر؟

 ا�ستف ��دت �أ�شياء قد توقعته ��ا بالفعل� .أ�ستطيعالعي� ��ش بعي ��د ًا ع ��ن �أي الت ��زام اجتماع ��ي .وما
فاتن ��ي في الحج ��ر ،الم�ش ��ي والج ��ري وركوب
الدراجات ور�ؤية �أطفالي.
* م��ا �أغ��رب فك��رة واجهت��ك خ�لال ه��ذه
الأيام؟

 كان ��تْ لديّ �أوقات الف ��راغ ،ومع ذلك �أفتق ُر �إلىالمزيد من الوقت لما �أريد عمله.

*كيف تن�ش��ئ عالمك الداخلي .وهل يمكن
للثقافة �أن تنقذنا ّ
حق ًا؟

 -يت ��م �إن�ش ��اء العال ��م الداخل ��ي بمراقب ��ة العالم

الخارج ��ي .حي ��ث نج ��د مت�سع� � ًا م ��ن والوق ��ت
والم�ساحة لنراقب ما يحدث بداخلنا وما يجري
بالخ ��ارج ،واال�ستمت ��اع بم ��ا نحبه م ��ن الأ�شياء
وب�س�ل�ام ت ��ا ّم ،و�أن نك ��ون على علم بم ��ا يمكننا
تقديم ��ه كم�ساع ��دة للآخرين وتح�سي ��ن �صورة
العال ��م �إلى ح ٍّد ما� .أو على ال ّ
أقل ال نجعل الأمور
�س ّيئ ��ة .ف ��ي ت�صوي ��ر ب ��وذا ترم ��ز �إح ��دى يديه
بالحكمة والأخرى بالعطف .قد ت�ساعدنا ال ّثقاف ُة
�أو ال ت�ساعدن ��ا ،اعتم ��اد ًا على القي ��م والمواقف
التي ت�صاحبها .يمكن �أن تكون مثقف ًا ،و�سيّئ ًا.
" *للآ�س��ف ،كل ي��وم ه��و الثالث��اء ،غ ّن��ت
دوبلي فايني�س��ا" كيف تعتق��د �أن ذلك ي� ّؤث ُر
على مفهومنا للوقت وللعمل وللمتعة؟

هل توافق ذلك؟ عزلن ��ا� ،أخرج �أ�سو�أ -الحقيقة-
ما فينا ،كما هو الحال في المالك القاتل؟ * فيلم
 المه� � ّم� ،أن تتاح لي فر�صة للهدوء وللعزلة فيتلك الغرف ��ة ،والح�ص ��ول عل ��ى الكوالي�س التي
تح� �دّث عنها مونتاين .حيث تتغ ّي ُر درجة العزلة
الالزم ��ة ل ��دى ال ّنا� ��س .فهن ��اك من يح � ّ�ب وجود
�شخ�ص �آخر في الغرفة.
ٍ
*هل ت��رى ب�أن المواطنين اال�س��بان �أظهروا
م�س���ؤول ّي ًة فرديّ��ة؟ ه��ل تعط��ي لذل��ك �أي
�أهم ّية؟

عل ��ى عك�س المثقفين المحظوظي ��ن ،فال �أعتقدمجتمع
ب�أن القيود الت ��ي جاء بها الفايرو�س في
ٍ

كمجتمعنا تعني �أيّ خ�سارة للحريّة ال�شخ�صيّة.
وال يقت�ص� � ُر الأم ��ر عل ��ى انتظار �إ�ش ��ارة المرور
ح ّت ��ى نعبر ال�شارع� ،أو عدم �شرب الكحول �أثناء
القيادة.
* ما ه��ي الق��راءة ال�سيا�س ّي��ة واالقت�صاديّة
له��ذه الأزمة؟ ماذا تعتقد ب�أن يحدث؟ كيف
ُتق ّيم �إدارة الحكومة؟

 �أعتق� � ُد ب�أنن ��ي تحدّثتُ عن الق ��راءة ال�سيا�سيّةواالقت�صاد ّي ��ة �أع�ل�اه .ه ��ذه الأزم ��ة تواجهن ��ا
ب�إلح ��اح كبي ��ر م ��ن قب ��ل ،م ��ع الم�ش ��كالت الت ��ي
كان ��ت م�ؤلمة بالفع ��ل .مثل تغ ّي ��ر المناخ ،وعدم
الم�س ��اواة ،والمذه ��ب ال�سيا�س ��ي ،والحاج ��ة

 �سيك ��ون �أ�س ��و�أ �إذا كان كل ي ��وم ه ��و االثنين،�ألي�س كذلك؟ �آمل �أن تجعلني هذه ال ّتجربة �أحكم
وقت ��ي وطاقت ��ي و�أديرهم ��ا ب�ش ��كل �أف�ض ��ل ،وال
�أنفقهما على �أ�شياء ال قيمة لها بالن�سبة لي.

وال�صحة
للدّفاع عن الجمه ��ور والإدارة الجيّدة ّ
الج ّي ��دة وال�شفاف ّي ��ة والعقالن ّي ��ة ف ��ي ق ��رارات
�سيا�سيّة .انطباع ��ي هو � ّأن الحكومة �ش َرعتْ في
�سيء ف ��ي ا ّتخاذ القرارات
وق ��ت مت� ّأخر وب�شكل ّ
المه ّم ��ة كبقيّة الحكومات التي واجهتْ فيما بعد
مواطن الخلل في �أنظمتنا ال�صحيّة والإقليميّة.
�شيئ ًا ف�شيئ ًا كانت ت�ستطي ُع �أن تفعل �أف�ضل �شيء
في هذه ّ
الظروف.
ّ
�ستع��ز ُز ه��ذه الأزم��ة فكرتن��ا ح��ول
*ه��ل
التوا�ص��ل االجتماعي؟ وه��ل �ستظهر كلمة
ب�شكل �أف�ضل؟
ا�سبانيا
ٍ

عالج قليل لذلك� .أو ّد �أن
 �أخ�شى � ّأن يكون هناك ٌ�أقدم اقتراح ًا وهو ٌ
وقف عام للإعالم.

�ستعز ُز ه��ذه الأزمة فك��رة ّ
ّ
"الطبقات
*ه��ل
"ال�ص ُ
��راع
االجتماع ّي��ة" ،وم��ا بعده��ا
ّ
ّ
الطبق��ي"؟ �أي �ست�ساوينا هذه الأزمة جميع ًا
في ٍّ
حظ �س ّي��ئ� ،أم �أ ّنها �ستبعدن��ا عن و�ضعنا
االقت�صادي؟

* هل جعلتك هذه الأزمة �أكثر �إن�س��ان ّية� ،أم
�أكثر ُكره ًا للب�شريّة؟

 كم ��ا قلت من قبل ف� ��إن الأزمة �أبان ��تْ عن مدىخط ��ورة ع ��دم الم�س ��اواة اجتماع ّي ��ا ،والحاجة
الما�س ��ة للخدمات العامّة ،و�سيا�سات الت�ضامن؛
ّ
لت�صحيحها.

 �أن ��ا ال �أكره الب�شر على الإطالق ،لكنني �أنزعجُم ��ن ال�ضجي ��ج ،وقلة م�ساح ��ة من حول ��ي حتى
�أكون وحي ��د ًا عندم ��ا �أ�شع ُر بذلك .لق ��د جعلتني
الأزم� � ُة �أكث ��ر وعي� � ًا بم ��ا يهمني قبل ذل ��ك بوقت
طوي ��ل :الحاجة �إلى تغيير النموذج االقت�صادي
غير العادل والم�سرف والمدمّر ،و�أن ال �أ�ست�سلم
ال�ستب ��داد التكنولوجي ��ا واال�سته�ل�اك غي ��ر
المعقول� .أي ق ��ول بليز با�سكال :كل العلل تنب ُع
م ��ن �شيءٍ واحد :عدم قدرتن ��ا للبقاء في الغرفة.

*�أغني��ة وفيل��م وكت��اب لمقاوم��ة الحج��ر
ال�صحي؟
ّ

 البين�س� ��س ف ��ي ال�سماء ،وه ��ي �أغنية لجيم�ستايلور ف ��ي �ألبومه ��ا الأخير� .شم� ��س ال�سفرجل
ليال بال نوم بقلم �إلفيرا ليندو.
ليفكتور �إري�سٍ .

كوفي��د  ..19ه��ل يُع��د نقط��ة تح��ول للتكنولوجيا ؟
 ال��ت��ن��اف�����س ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ك�����ش��ف ال���ف���ج���وة ب�ي�ن ال�����ص�ين و�أوروب���������ا ..
في ليلة ر�أ�س ال�سنة الجديدة لعام
� ، ، 2019أر�سلت �شركة ( بلودوت)
الكندية تنبيه ًا �إلى عمالئها
و�شركاتها وحكوماتها ب�ش�أن ظهور
حاالت غريبة من االلتهاب الرئوي
م�صدرها �سوق الحيوانات الأليفة
في ووهان .وبف�ضل الخوارزمية
التي ت�ستعر�ض المقاالت ال�صحفية
وبيانات الحركة الجوية يومي ًا،
اكت�شفت ال�شركة النا�شئة خطر
انت�شار الفايرو�س .وكان ذلك قبل
ت�سعة �أيام من �أول وفاة لمري�ض
بكوفيد .. 19

ترجمة  :عدوية الهاليل
ف ��ي ذلك الوق ��ت  ،لم يالح ��ظ �أحد تحذي ��ر �شركة
بل ��ودوت على الرغ ��م من �أن ال�شرك ��ة التي تتخذ
م ��ن تورونتو مقر ًا لها ،كانت ق ��د توقعت البلدان
التي �سينت�شر فيها الفايرو�س .ولم يكن هذا لي�س
�أول عم ��ل له ��ا في هذا المجال .فف ��ي عام ، 2016
توقعت بل ��و دوت �أن فايرو�س زيكا في البرازيل
�سي�صيب جنوب فلوريدا وحدث ذلك بالفعل ..
لقد فر�ضت الأزم ��ة ال�صحية ت�سريع االبتكار في
مج ��ال ال�صحة .فف ��ي فرن�سا  ،عل ��ى �سبيل المثال
 ،تعاون ��ت �شرك ��ة ( ووك ��ن) النا�شئ ��ة ف ��ي مجال
الذكاء اال�صطناعي م ��ع مركز �أبحاث ( غو�ستاف
رو�س ��ي) وم�ست�شف ��ى ( بي�سيتغ) عل ��ى ا�ستخدام
التكنولوجي ��ا للتنب� ��ؤ بخطر تفاق ��م المر�ض لدى
مري�ض م�صاب بـكوفيد .. 19ففي مواجهة تعقيد
الفايرو� ��س  ،كان يمك ��ن �أن تغي ��ر الخوارزميات
وق ��وة الح�س ��اب قواع ��د اللعب ��ة .فقد ق ��ال ريمي
دانغ�ل�ا  ،رئي�س �شرك ��ة �ستيل�ل�ا للتكنولوجيات:
"بف�ض ��ل ت�سل�سل الجيل التالي  ،ا�ستغرق الأمر
ب�ضع ��ة �أي ��ام فق ��ط للمجتم ��ع العلم ��ي لو�ص ��ف
التركيب الجيني للفايرو�س" .وتعمل �شركة ايل
دو فران� ��س  ،التي جرى ت�أ�سي�سها في عام 2013
 ،على جيل جديد من اختبارات  PCRبا�ستخدام
التحلي ��ل الجيني الدقي ��ق والذي ت ��م ا�ستخدامه
ف ��ي كان ��ون الثان ��ي م ��ن قب ��ل الم�ست�شفي ��ات
ال�صينية،بينم ��ا تعم ��ل نظيرته ��ا بيف ��ور كي ��ور،
ومقره ��ا في مونتروي  ،والتي عمل ��ت �سابق ًا مع

 احل���ل���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ه���ي امل��ف��ت��اح ال���س��ت��ج��اب��ت��ن��ا اجل��م��اع��ي��ة ل��ل��وب��اء
الإدارة العام ��ة للت�سلي ��ح ( )DGAعل ��ى �إيج ��اد
حلول لتحديد عوامل الإرهاب البيولوجي  ،على
تطوير نظام الك�شف ال�سريع عن كوفيد .19
مراقبة عن بعد
ويلج� ��أ العلماء ال ��ى االبتكار �أي�ض� � ًا �ضمن �سباق
اللقاح ��ات �إذ تختب ��ر المعام ��ل �أ�سالي ��ب مبتك ��رة
يعم ��ل بع�ضه ��ا على جع ��ل ج�سم المري� ��ض ينتج
�شظاي ��ا مناعية من الفايرو�س كم ��ا ي�شرح فرانك
ماوث ��ون  ،رئي� ��س �شركة (بيوت� ��ش ) الفرن�سية ،
و�إذا نجح  ،ف�سيكون �إنجاز ًا تقني ًا كبير ًا ومبتكر ًا
في العالم.

وعل ��ى الرغ ��م م ��ن بع�ض الأمثل ��ة المقنع ��ة  ،كان
ال ��ذكاء اال�صطناع ��ي ( )AIمتحفظ� � ًا ن�سبي� � ًا منذ
بداية الوباء .ول�سب ��ب وجيه ،كان التعلم الآلي ،
ال ��ذي يت�ضمن ربط كميات كبيرة م ��ن البيانات ،
بطيئ ًا في مواجهة فايرو�س جديد ومعقد.
وي ��رى ريم ��ي دانغ�ل�ا رئي� ��س �شرك ��ة �ستيل�ل�ا
للتكنولوجي ��ات �أن من الوهم االعتقاد ب�أن الذكاء
اال�صطناع ��ي �سي�أتي بحل �سريع  ،ذلك �إن نمذجة
عم ��ل ج�س ��م الإن�سان  ،في تعقي ��ده وتنوعه � ،أمر
معق ��د للغاي ��ة .ف�سيك ��ون للتكنولوجي ��ا الرقمي ��ة
مي ��زة واحدة وا�ضحة على الأقل  ،و�إن كانت �أقل
�إث ��ارة وه ��ي المراقبة عن ُبع ��د لماليين المر�ضى

الم�صابي ��ن ب�أمرا� ��ض مزمن ��ة مث ��ل ال�سك ��ري �أو
ال�سرطان.ويق ��ول فرانك ماوث ��ون رئي�س �شركة
بيوت� ��ش الفرن�سي ��ة " :ف ��ي فرن�س ��ا  ،اقتربنا من
ملي ��ون ا�ست�ش ��ارة هاتفي ��ة �أ�سبوعي ��ة ف ��ي ذروة
�شهر ني�س ��ان ".كم ��ا ك�شفت الأزم ��ة ال�صحية عن
الفج ��وة التكنولوجية الت ��ي ات�سعت بين ال�صين
و�أوروب ��ا ،فف ��ي العدي ��د م ��ن الم ��دن ال�صيني ��ة ،
قام ��ت طائ ��رات ب ��دون طي ��ار م ��زودة بكاميرات
حراري ��ة بقيا� ��س درج ��ة ح ��رارة ال�س ��كان �أثن ��اء
الحج ��ز ؛ وق ��ام �آخ ��رون بر� ��ش المطه ��رات ف ��ي
الأماك ��ن العامة.وحل ��ت الروبوت ��ات محل طاقم
الم�ست�شفى لتنظيف الممرات وتوزيع الوجبات،
وهك ��ذا تم�ضي بكين قدما في الذكاء اال�صطناعي
عل ��ى الرغم م ��ن وجود قدرات هائل ��ة في المملكة
المتح ��دة -على �سبيل المثال – ف ��ي هذا المجال
خا�ص ��ة ف ��ي ع ��ام  ، 2016عندما تغلب ��ت �شركة (
ديب مايند) البريطاني ��ة  ،التابعة ل�شركة غوغل،
عل ��ى بط ��ل العالم ف ��ي لعب ��ة  .Goوكان ��ت هذه"
لحظة فريدة "في تاري ��خ التكنولوجيا" .واليوم
،تري ��د ال�صي ��ن االنتقام م ��ن الوالي ��ات المتحدة.
فف ��ي الوقت الحال ��ي  ،ال يزال عمالق ��ة الويب في
الوالي ��ات المتح ��دة يتقدم ��ون بخط ��وة .بينم ��ا
ت�ستخدم �شركة ( ديب مايند) مرة �أخرى  ،الذكاء
اال�صطناع ��ي الخا� ��ص بها لتحدي ��د البنية ثالثية
الأبعاد للبروتينات المرتبطة بفايرو�س كورونا
مايمكن �أن ي�ساهم في اكت�شاف الأدوية..

نقطة تحول للتكنولوجيا
يعمل وب ��اء كوفيد 19عل ��ى تغيير �أنم ��اط العمل
و�إرهاق البنية التحتي ��ة لتكنولوجيا المعلومات
ف ��ي الم�ؤ�س�سات  ،خا�ص ��ة و�أن المزيد من النا�س
ي�ضط ��رون �إلى العمل عن بُعد .ف ��ي الوقت نف�سه
 ،تظه ��ر مخاوف جدي ��دة ب�ش�أن مرون ��ة التقنيات
وخطر هجم ��ات البرامج ال�ض ��ارة ..و ُتظهر هذه
الم�ش ��كالت كي ��ف يمك ��ن �أن ت�ؤث ��ر اال�ضطرابات
المجتمعي ��ة عل ��ى ال�صح ��ة الت�شغيلي ��ة وبني ��ة
تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات  ،ولكنه ��ا تو�ض ��ح
�أي�ض� � ًا كي ��ف ت�ستخ ��دم الم�ؤ�س�س ��ات ذات النه ��ج
ال�ستراتيج ��ي للتكنولوجيا ه ��ذه الأخيرة كعامل
مرونة وكميزة تناف�سية ..
و�أثبتت الإج ��راءات التي تم و�ضعها حول العالم
للح ��د م ��ن انت�شاركوفي ��د  19اختب ��ار ًا جدي ��د ًا
لفعالية العديد م ��ن ال�شركات� .إذ يدور جزء كبير
من اال�ستجابة للأزمة ح ��ول اال�ستخدام الوا�سع
للعم ��ل والدرا�س ��ة ع ��ن بع ��د  ،الأمر ال ��ذي و�ضع
�إطار العمل التكنولوجي الت�شغيلي لل�شركات في
قل ��ب اال�ستجابة اال�ستراتيجية للأزمة� .إن مجرد
ال�سم ��اح للعمال باالت�صال ب�شب ��كات م�ؤ�س�ساتهم
ب�ش ��كل جماع ��ي ق ��د �أخ�ضعه ��ا لم�ستوي ��ات غي ��ر
م�سبوقة من حركة المرور عبر االنترنت ..
لقد و�ضعت العدي ��د من ال�شركات هيك ًال جعل من
ال�سه ��ل ن�سب ًي ��ا على معظ ��م الق ��وى العاملة لديها
العم ��ل م ��ن المنزل .وي�أت ��ي هذا النه ��ج  ،مع ذلك
 ،بمخاط ��ر جدي ��دة .كما تح ��ث بع� ��ض الوكاالت
المركزي ��ة  ،مث ��ل البن ��ك المرك ��زي الأوروب ��ي ،
والبنوك �أي�ض ًا على اال�ستعداد لت�صاعد الهجمات
في مواجهة النق�ص المحتمل في توافر الموظفين
الفنيي ��ن للحفاظ على الق ��درات الت�شغيلية ،وهو
خط ��ر حقيق ��ي للغاي ��ة  ،فعندما نعلم ب� ��أن تقرير ًا
حديث� � ًا من حكوم ��ة المملكة المتح ��دة ي�شير �إلى
�أن م ��ا يق ��رب من ن�ص ��ف ال�ش ��ركات ف ��ي المملكة
المتح ��دة تعان ��ي م ��ن نق�ص ف ��ي مه ��ارات الأمن
ال�سيبران ��ي الأ�سا�سية في مج ��االت مهمة .وتفيد
التقاريربالفعل عن وجود مت�سللين يلعبون على
مخاوف فيرو�س كورونا عبر اال�ستغالل الخبيث
للبيانات المتعلقة بتف�شي فايرو�س كورونا ..
�أهمية النهج ال�ستراتيجي
�إذن كيف تق ��وم ال�شركات بتحوي ��ل كفاءة البنية
التحتي ��ة لتكنولوجي ��ا المعلوم ��ات الخا�ص ��ة
بها م ��ن رد الفع ��ل �إلى الفع ��ل؟ ت�شي ��ر الدرا�سات
�إل ��ى �أن ��ه ينبغ ��ي النظ ��ر �إل ��ى الأم ��ن ال�سيبراني
عل ��ى �أن ��ه عن�ص ��ر مرك ��زي ال�ستمراري ��ة الأعمال
والمرون ��ة  ،ولي� ��س مج ��رد مقيا� ��س للحماية من
جرائ ��م الكمبيوت ��ر المجهول ��ة .فال�ش ��ركات التي
لديه ��ا نه ��ج �ستراتيجي ولي� ��س ت�شغيل ��ي للأمن

ال�سيبران ��ي �أكث ��ر مرون ��ة ف ��ي مواجه ��ة �ضغ ��وط
التهدي ��دات ال�سيبراني ��ة .وبالن�سب ��ة للم�ؤ�س�سات
 ،ح ��ان الوق ��ت الآن لتوخ ��ي اليقظة ف ��ي مواجهة
المخاطر ال�سيبرانية نظ ��ر ًا للإمكانيات المتزايدة
المقدم ��ة للقرا�صنة وا�ستخ ��دام العمل من المنزل
بم�ستوي ��ات غير م�سبوقة .وتع ��د ال�شبكات الآمنة
ونظاف ��ة تقنية المعلومات الجيدة  ،كما هو الحال
دائم� � ًا � ،ضرورية للم�ساعدة في الحد من المخاطر
ال�سيبرانية.
والتعتم ��د مرونة ال�شركات على مدى �سرعة �إعادة
ن�شر المواهب و�إع ��ادة ت�أهيلها فقط  ،ولكن �أي�ض ًا
عل ��ى مدى كف ��اءة دمج التكنولوجي ��ا مع مجموعة
وا�سع ��ة من فر� ��ص العمل (للعاملون ب ��دوام كامل
 ،والعاملي ��ن ب ��دوام جزئ ��ي  ،والمقاولي ��ن م ��ن
الباط ��ن  ،والم�ستقلي ��ن  ،ووكاالت التوظي ��ف ،
واال�ست�شاريي ��ن � ،إل ��خ .).وتع ��د وتي ��رة التغيي ��ر
والتطور وظهور العرو�ض التكنولوجية الجديدة
م�صدر فخر للكثيرين ،كما ي�ؤكد الوباء مرة �أخرى
الحاج ��ة �إلى �أم ��ن البيانات وال ��ذكاء اال�صطناعي
( )AIللعدي ��د م ��ن المنظم ��ات ,وتحف ��ز الفر�ص ��ة
التكنولوجي ��ة وحجم التحدي �أ�ش ��كا ًال جديدة من
التع ��اون .وتفيد ب� ��أن خم�س منظمات ق ��د وافقت
عل ��ى ن�شر مجموعة بيانات ت�ضم �أكثر من 29000
مجلة علمي ��ة تتعلق بفيرو�س كورون ��ا للم�ساعدة
ف ��ي تحفي ��ز التط ��ورات ف ��ي ا�ستخ ��راج البيانات
وتقنيات الذكاء اال�صطناعي  ،وعلى �سبيل المثال
 ،الق ��وة التي ق ��د تكون لها مكان ��ة �ستراتيجية في
و�ض ��ع التكنولوجيا لتطوير كل م ��ن اال�ستجابات
المبا�شرة لـكوفيد 19والمرونة ب�شكل عام.
وف� ��ي الأ���ش��ه��ر ال �م �ق �ب �ل��ة � � ،س �ت �ك��ون ال �ح �ل��ول
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ا� �س �ت �م��راري��ة
الخدمات وت�شغيل الأعمال و�صحة النا�س هي
المفتاح ال�ستجابتنا الجماعية .كما تعد قدرة
التكنولوجيا على تقديم حلول مبتكرة ب�سرعة
وكفاءة في �صميم العديد من الخطط الت�شغيلية
في عالم الأعمال .ومع ذلك  ،قد تكت�سب ال�شركات
ذات الر�ؤية الإ�ستراتيجية لدور التكنولوجيا
ميزة �أكبرفي الأوق��ات ال�صعبة المقبلة  ،حيث
يجب علينا اكت�شاف ط��رق جديدة للعمل .كما
يو�ضح الذكاء اال�صطناعي  ،على �سبيل المثال،
القوة التي يمكن �أن تتمتع بها التكنولوجيا
ال �م �ت �م��رك��زة ا� �س �ت��رات �ي �ج � ًي��ا ل �ت �ط��وي��ر ك ��ل من
اال�ستجابات المبا�شرة لـكوفيد  19على نطاق
�أو�سع  ،وقد حان الوقت الآن �أي�ض ًا للنظر في
�أن التحول غير الم�سبوق �إلى قوة عاملة متنقلة
مع الطلب المفاجئ والمتزايد على المهارات
التقنية للتعامل م��ع ال�ت�ه��دي��دات ال�سيبرانية
ال�ج��دي��دة ي�ب���ش��ران ب��ات�ج��اه ط��وي��ل الأج ��ل في
م�ستقبل العمل.
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اقــــرأ
الفرا�شة

�ص���درت عن دار امل���دى ترجمة جديدة لرواية الفرا�ش���ة لـ"هرني
�ش���اريري" ،وهي ق�صة �إن�س���ان حكم عليه بالأ�شغال امل�ؤبدة ،وهو
�س�ُي�رحّ ل �إىل اجل���زر الفرن�س���ية يف املحيط
ب���ريء ،وم���ن هناك رُ
الأطل�س���ي ،حي���ث �سيق�ض���ي كام���ل عقوبت���ه .والرواي���ة تدي���ن
اعوج���اج القان���ون وظل���م الأبري���اء ..وهي متثل قيم���ة جمالية
وفني���ة فريدة .ويق���ال �إنها ال�سبب يف �إلغ���اء عقوبة الإعدام يف
فرن�س���ا .كما �أنها فعلي���ا ،مبثابة خال�صة جترب���ة م�ؤلفها هرني
�شاري�ي�ر الذي �أدين ه���و نف�سه بجرمي���ة مل يرتكبها ف�سجن 13
عام��� ًا .والرواية حتمل ا�سم ال�شخ�صي���ة الرئي�سة ،الذي ال يفت�أ
يح���اول اله���رب من كل �سج���ن و�ضع فيه ،حت���ى بلغ جمموعها
ت�سع حماوالت ،كلها باءت بالف�شل.

ي���ا����س خ�����ض��ر ل�����ـ(

) ع�ب�ر ال���ه���ات���ف� :أن������وي احل����ج ق��ري��ب�� ًا!

 قحطان جا�سم جواد
بع����د ان اجرى الفنان الكب��ي�ر يا�س خ�ضرعملية
للربو�ستات يخ�ضع الآن لفرتة نقاهة يف منزله
مبنطق����ة ال�سيدي����ة .وه����ذه امل����رة الثاني����ة التي
يج����ري مثل ه����ذه العملي����ة وكان����ت االوىل قبل
خم�����س �سن����وات .وهو ي�شك����ر م����ن كل قلبه كل
م����ن زاره و�س�أل عن����ه ،باالخ�����ص ال�سيد رئي�س
ال����وزراء الذي بعث ل����ه باق����ة ورد جميلة تزين
حاليا غرفة اال�ستقبال .وال�سيد قا�سم االعرجي
وال�سف��ي�ر الكويتي يف بغ����داد والفنانني جواد
حم�سن وحميد من�ص����ور وعبد احل�سني الالمي
(الذي كان حا�ض����را اثناء ات�صالنا به) وجريدة
(امل����دى) وكل م����ن زاره او ات�صل ب����ه .والفنان
يا�����س ه����و من اب����رز اال�ص����وات العراقي����ة التي
ظه����رت يف �ستيني����ات القرن املا�ض����ي وح�سبت

ح

ول العا

عل����ى ف��ت�رة ال�سبعينيات حي����ث ت�ألق����ت االغنية
العراقي����ة يف تل����ك الف��ت�رة عل����ى نح����و غ��ي�ر
اعتيادي ،حت����ى انها �صارت ظاه����رة كبرية يف
االغني����ة العربي����ة ،ملا �شكلته م����ن قوالب جديدة
يف املو�سيق����ى وامناط غنائية وحلنية اختلفت
متام����ا ع����ن ماميي����ز االغني����ة العراقي����ة �سابقا،
كاالغني����ة البغدادية مثال .الفن����ان عبد احل�سني
الالم����ي كان موج����ودا م����ع الفنان يا�����س عندما

لم

ات�صلن����ا به قال -:ان فنانن����ا الكبري ال ي�ستطيع
التح����دث كث��ي�را ب�سب����ب العملي����ة لكن����ه تذك����ر
ا�صدق����اءه من الفنان��ي�ن ال�سيما الفن����ان �سلمان
املنك����وب ،وق����ال عنه "فنان كب��ي�ر وانا احرتمه
كثريا ويعت��ب�ر �صاحب �صوت وجتربة متميزة
يف الغن����اء العراق����ي وكن����ت ازوره كث��ي�را يف
منزله مبدين����ة الثورة الله يرحمه" .كما حتدث
ع����ن دعوات عديدة من الكويت لت�سجيل اغانيه

يف اذاع����ة وتلفزي����ون الكوي����ت ،علم����ا ان����ه كان
مقيم����ا يف ال�ساب����ق يف الكويت ل�س����ت �سنوات،
وجت����دد احلدي����ث عنه����ا عندم����ا زاره ال�سف��ي�ر
الكويتي يف بغ����داد .والفنان يا�س اهم مطربي
الع����راق الذي����ن يغن����ون م����ن الوح����دة الكب��ي�رة
وه����ذا يتطلب حنجرة وا�سعة تتقن التحويالت
املو�سيقي����ة اثن����اء الغن����اء وه����و م����ا يتوف����ر يف
�صوت����ه ،لذل����ك كان الفنان الراح����ل طالب القره
غ����ويل يهت����م به ج����دا النه يحظ����ى به����ذه امليزة
الكبرية يف �صوته.
كما حت����دث الفنان يا�س ع����ن ذكرياته يف اغنية
"البنف�س����ج" فق����ال "تذك����رين االغني����ة بالفنان
الكبري الراحل طالب القره غويل ملحن الأغنية
وه����ي من �شع����ر مظف����ر الن����واب .كم����ا تذكرين
بالقف����زة الكب��ي�رة الت����ي حققته����ا يف م�ش����وار
االغني����ة بع����د �أدائ����ي له����ا .كان����ت طف����رة كبرية
يف الثمانيني����ات .وه����ي ا�صعب �أغني����ة لنا (�أنا
والق����ره غويل) وت�أخ����ر ت�سجيله����ا ل�ستة �شهور
ب�سبب �صعوبة �إمت����ام اللحن وحفظه ،الن فيها
انتقاالت مو�سيقي����ة و�أحلانها متع����ددة" .فقلت
لك����ن �شاعرها الن����واب كان ممنوعا م����ن تداول

كورونا ينهي حياة كاتب �سل�سلة "�سمب�سون" ال�شهرية
ت��ويف كاتب �سل�سلة "�سمب�سون"
الكرتونية ال�شهرية يف الواليات
املتحدة ،م��ارك ويلمور ،ال�سبت،
ع����ن  57ع����ام����ا ،ب���ع���د �إ����ص���اب���ت���ه
بفايرو�س كورونا امل�ستجد.
وج��رى الإع�ل�ان ع��ن وف��اة الكاتب
ال�شهري ،الأح����د ،م��ن قبل �شقيقه
الري وي���ل���م���ور ،وه����و ك��وم��ي��دي
م�����ع�����روف وم�����ق�����دم ال��ب�رن����ام����ج
التلفزيوين "ذا نايتلي �شو".
ورحل مارك ويلمور عن احلياة من
جراء �إ�صابته بوباء كورونا ،لكنه
ك��ان يعاين �أي�ضا من ا�ضطرابات
�صحية �أخرى طيلة �سنوات .تخرج

وتكللت م�سرية ال��ك��ات��ب ب�أعمال
�شهرية مثل �سل�سلة "ليفني كولر"
وت��وا���ص��ل ال��ن��ج��اح ،ويف ،2002
ان�����ض��م �إىل ف��ري��ق ك��ت��اب��ة �سل�سلة
"�سمب�سون" .وكتب الراحل 12
حلقة م��ن ال�سل�سلة ،ال��ت��ي ج��رى
عر�ضها بني عامي  2002و.2015
وت�����وج م�����ارك وي��ل��م��ور ب��ج��ائ��زة
"�إميي" ال�شهرية مقابل عمله يف
"�سمب�سون" ،لكن م�سرية الراحل
مل ت��ق��ف ع��ن��د ���س��ل�����س��ل��ة ال��ر���س��وم
امل��ت��ح��رك��ة ال�����ش��ه�يرة ،ب���ل التحق
ت�سعينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،ب��د أ� مب�����ش��روع ك��ت��اب��ة �آخ���ر يف 2017
م�سريته يف الكتابة التلفزيونية .وهو "�إف �إيز فور فاميلي".

م��ارك من جامعة "البوليتيكنيك"
يف والي�������ة ك����ال����ي����ف����ورن����ا ،ويف

امل���������ش����اه��ي�ر ي����ح���������ص����ل����ون ع����ل����ى ل�����ق�����اح ك�����ورون�����ا
يف ظ���ل ت�����ردد ورف�������ض ع����دد ال
ب���أ���س ب��ه م��ن الأم��ري��ك��ي�ين لتلقي
ل��ق��اح ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ،و�صل
ب���روت���وك���ول ت���وزي���ع ال��ل��ق��اح��ات
�إىل امل�����ش��اه�ير ال���ذي���ن ينطبق
ع��ل��ي��ه��م ���ش��رط "العمر" امل��ت��ق��دم
يف ال�سبعينيات وال�ستينيات
واخلم�سينيات .
وك����ان م��ن ب�ين امل�����ش��اه�ير ال��ذي��ن
ت��ل��ق��وا ال���ل���ق���اح ���ض��د ف��اي��رو���س �أجنلو�س ،وظهر ملتزم ًا بارتداء
ك���ورون���ا ،امل��م��ث��ل ���ص��م��وئ��ي��ل �آل ال��ك��م��ام��ة ال���واق���ي���ة ،وف���ق��� ًا مل��وق��ع
جاك�سون ،الذي ن�شر يف ح�سابه "�إي".
ال���ر����س���م���ي مب���وق���ع ال���ت���وا����ص���ل وتلقى حاكم كاليفورنيا ال�سابق
االجتماعي "�إن�ستغرام" �صورة وامل���م���ث���ل الأم����ري����ك����ي �أرن����ول����د
ل��ه وه��و يتلقى اللقاح يف لو�س �شوارزينجر البالغ من العمر"73

�أعلن���ت الهيئة العامة للأنواء اجلوية
العراقي���ة حال���ة الطق����س له���ذا اليوم
(الثالث���اء) �أن درج���ات احل���رارة
�سرتتف���ع قلي�ل�ا ع���ن معدالته���ا لي���وم
ام����س ،وان اجلو �سيك���ون غائما يف
بع�ض مناطق البالد.
بغداد C° 8 - C° 23 /الب�صرة C° 9 -C° 24 /
�أربيل C° 6 - C° 19 /النجف C° 8 -C° 23 /
املو�صل C° 6 - C° 20 /الرماديC° 7 -C° 22 /

خاص جداً ...

الطقس

�أل روك���ر ال��ب��ال��غ م��ن العمر "66
عام ًا" اجلرعة الأوىل من اللقاح
���ض��د ف��اي��رو���س ك���ورون���ا يف بث
مبا�شر على الهواء.
و�أبدت املمثلة الربيطانية جودي
ديني�ش �سعادتها لتلقي اجلرعة
الأوىل م��ن اللقاح قبل �أ�سبوع،
وك�������ش���ف ال���ن���ج���م الأ����س���ط���وري
ال��ك��وم��ي��دي ���س��ت��ي��ف م���ارت���ن �أن���ه
عام ًا" لقاح ًا �ضد فايرو�س كورونا تلقى اللقاح يف نيويورك وقال
يف �سيارته يف لو�س �أجنلو�س ،بتغريدة له على "تويرت"�" :أخبار
وو�صف الأم��ر قائ ًال" :كان اليوم �سارة تلقيت اللقاح يف نيويورك،
جيد ًا ،مل �أ�سعد يوم ًا يف االنتظار والأخ��ب��ار ال�سيئة (م��ازح�� ًا) �إين
كاليوم".
تلقيته لأين بعمر ال���ـ� ،75شكرا
و تلقى املمثل والروائي الأمريكي للجميع� ،شكر ًا للعلم".

ا�سم����ه او ا�شع����اره م����ن قب����ل ال�سلط����ة �آن����ذاك؟
ف����رد" :كن����ا نعرف بذل����ك وح�سبنا انه����ا �ستمنع
م�ستقب��ل�ا ..وفع��ل�ا بعد تقدميه����ا بربهة من
الزم����ن مت منعه����ا ،لي�����س الين مطربها او
القره غ����ويل ملحنها ،ب����ل الن �شاعرها
ه����و قامة ال�شعر مظف����ر النواب الذي
كان����ت ال�سلطة لديه����ا موقفا �سيا�سيا
منه" .ث����م ا�ستف�سرت منه عن من هو
الذي منعها؟ فق����ال والله ال اعرف فقط
ابلغونا باملنع! وه����ل غنيت بعدها اغنية
بنف�����س ق����وة االداء واللح����ن؟ فق����ال "نع����م
غنيت اغنية حن و�آنة حن وهي اي�ضا اغنية
قوي����ة ومهم����ة يف م�سريت����ي الفني����ة" .اخريا
ق����ال "انوي الذه����اب حلج بيت الل����ه احلرام
قريب����ا" .كان الفنان الكبري ق����د تلقى ات�صاال
هاتفي����ا من وزير الثقاف����ة الدكتور ح�سن
ناظ����م لالطمئنان عل����ى �صحته كما قامت
نقابة الفنانني بتفقد املطرب الرائد بوفد
تر�أ�س����ه النقيب جبارج����ودي و�ضم مازن
حممد م�صطفى وطه امل�شهداين واحمد
حمود.

نيكول كيدمان:
اجلمهور يحب م�شاهدة
امل�سل�سالت لأنها تن�سيهم واقعهم
قالت النجمة العاملية نيكول كيدمان �إن اجلمهور
ي��ح��ب م�����ش��اه��دة امل�����س��ل�����س�لات؛ لأن��ه��ا تن�سيهم
واق��ع��ه��م ،م���ؤك��دة �أن���ه مل ي��ك��ن ه��ن��اك �سبيل
لالنتهاء م��ن ت�صوير م�سل�سل "تراجع"
�إال با�ستكمال امل�سل�سل رغ��م انت�شار
فايرو�س ك��ورون��ا ،مو�ضحة �أنها
كانت جتربة رائعة.
ومن �آخر �أعمال نيكول كيدمان
ك���ان م�سل�سل "الرتاجع"،
ج�سدت فيه ك��ي��دم��ان امل���ر�أة
ال����ت����ي ت��ت��م��ت��ع ب�����ش��خ�����ص��ي��ة
متتلك ع��زمي��ة و�إ����ص���رار و�أمل،
لت�سري على نف�س خطى م�سل�سلها
"اكاذيب" ،ال��ذي لعبت فيه دور ام��ر�أة
على حافة االنهيار مع زوجها الذي غدر بها يف
عالقتهما.
امل�سل�سل اجل��دي��د م��ن بطولة املمثلة العاملية
نيكول كيدمان ،واملمثل العاملي هيو غرانت،
جنبا �إىل جنب م��ع اي���دان الك�سندر� ،إ�سماعيل
ك��روز ك��وردوف��ا ،ماتيلدا دي �أنغيلي�س ،وت��دور
وت���دور �أح��داث��ه ح��ول غري�س �سا�شز "نيكول
كيدمان" ،ال��ت��ى تعي�ش احل��ي��اة مب��ف��رده��ا كما
�أرادتها لنف�سها ،وهى طبيبة ناجحة ،لديها زوج
خمل�ص وابن �صغري يذهب �إىل مدر�سة خا�صة
فى مدينة نيويورك ،ولكن بني ليلة و�ضحاها
تفتح فجوة فى حياتها ،مع موت عنيف ،وزوج
مفقود ،وغريها من الأحداث الرهيبة ومن هنا
تبد�أ غري�س رحلتها.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

راوندا عراقية
على �صفحتها يف موقع التوا�صل
االجتماعي "في�سبوك" وجهت
الدكتورة الهاي عبد احل�سني
ر�سالة �إىل وزارة التعليم العايل
ت�س�أل فيها� :أيهما �أنفع للجامعة
جلان ت�سعى لتطوير املناهج
ومعاجلة م�شاكل التعليم� ،أم جلان
جترت املا�ضي وت�شيع مبد�أ الث�أر
الذي يريد له البع�ض �أن يكون هو
النظام ال�سائد؟.
الأ�ستاذة اجلامعية التي ق�ضت
�سنوات يف اجلامعة َتدر�س على
يد �أ�ساتذة كبار ،و ُتدر�س طلبة
جمتهدين ،جتد �أن اجلامعة يجب
�أن تكون بيت ًا للجميع ،وحا�ضنة
لل�سالم والت�سامح واملحبة وحقوق
الإن�سان .
�أ�ستاذة علم االجتماع ،و�صاحبة
امل�ؤلفات القيمة ،تريد من الدولة
�أن ت�ستخدم ،ولو ملرة واحدة،
املكب للنظر جيد ًا �إىل عقول
رّ
العراقيني ،وت�شاهد الوجوه
التي �أهانها الفقر والعوز ب�سبب
ا�ستحواذ "حيتان" الدولة على
ثروات البلد .
منذ عام  2003ونحن نعي�ش مع
تعبري �أثار جد ًال وا�سع ًا ا�سمه
االجتثاث ،وكان الغر�ض منه
اجتثاث من ّ
تلطخت �أيديهم بدماء
العراقيني� ،إال �أن قادة الأحزاب
بفروعها وقوميّاتها �أ�ص ّروا على
اعتبار معظم العراقيني من "العهد
املباد" ويجب �إبادتهم.
 17عام ًا وما زلنا نبحث عن
حكومة حما�ص�صة ،ما زال ت�أثري
الطائفية واملح�سوبية واالنتهازية
�أقوى من الدميقراطية واحلرية،
ما زلنا ننتظر وزراء يخرجون
"ح�صر ًا" من معاطف الأحزاب،
وال يه ّم �أن تتوقف م�صالح البالد
والعباد .
رمبا يقول قارئ عزيز ،يارجل،
هل تريد �أن نت�سامح مع جرائم
البعث؟ ..عندما خرجت �أملانيا من
احلرب العاملية الثانية مهزومة
قرر العجوز كونراد �أديناور الذي
قاد بالده وهو يف �سن الثالثة
وال�سبعني� ،أن ي�ضع النازية
وجرائمها يف متاحف تذ ّكر ال�شعب
ب�أن العودة �إىل املا�ضي ،ومل ي�شكل
جلان اجتثاث �أو �إق�صاء ،لكنه يف
املقابل ا�ستطاع خالل فرتة حكمه
التي بلغت  14عام ًا �أن ي�ضع من
�أملانيا معجزة اقت�صادية خالل
�سنوات قليلة ويحولها �إىل واحد ًا
من �أقوى اقت�صاديات العامل.
�أقر�أ كلمات املهامتا عن الت�سامح
"�أح�س�ست �أن ت�ساحمي ينقل
�شيئني للذين يظلمونني وي�سيئون
معاملتي� ،أو ًال :مدى قدرتي على
تقبّل الآخر ،وثاني ًا :قناعتي � ّأن
قوّ تهم �ست�سقط يوم ًا ما".
الذين هزموا الفو�ضى وك�سروا
خوف النا�س و�أعلوا كرامة
�شعوبهم ،مل يكونوا قادة معارك
امل�صري  ،كانوا رجا ًال يحبّون
�شعوبهم ال مق ّربيهم ،ويعملون
لأوطانهم ال لأحزابهم .
قبل �شهور قر�أت تقرير ًا مثري ًا
عن رواندا ،هذا اال�سم بالت�أكيد
�سيذكركم باملليون قتيل الذين
تقطعت �أج�سادهم باملناجل ،يف
معركة بني طائفتني ،وكان العامل
ي�شاهد عرب الف�ضائيات ع�شرات
الألوف من النا�س ي�سريون خلف
بع�ضهم البع�ض وعلى ر�ؤو�سهم
طعام قليل ومالب�س ،كان هذا كل
ما ميلكون .والآن التقارير تخربنا
�أن رواندا حتولت من "الإبادة
اجلماعية" �إىل عا�صمة ال�سياحة
يف �أفريقيا ،فقد تغري الو�ضع حني
قرر �سا�ستها �أن يرتكوا املا�ضي
خلف ظهورهم  ،لتحقق رواندا
�أحد �أ�سرع معدالت النمو يف
العامل ،فيما نحن ال نزال نطارد
ا�صحاب ال�شهادات بالهراوات .

�أطفال يف مدينة ال�سليمانية يتحدون املر�ض بالر�سم والفن

انطلق يف مدينة ال�سليمانية
ب�إقليم كرد�ستان العراق،
معر�ض "براند بازار"،
مب�شاركة �أكرث من � 80شركة
حملية وعربية وعاملية،
و�سي�ستمر على مدى � 10أيام.

م��ه��رج��ان "�سوق املاركات" ه��ذا ينظم
م��ن ق��ب��ل احت���اد م�����ص��دري وم�����س��ت��وردي
كرد�ستان ،بالتن�سيق مع جملة �شركات
وم�����ص��ان��ع وم��ع��ام��ل �إن��ت��اج��ي��ة م��ت��ع��ددة
االخت�صا�صات ،من امل��واد الغذائية �إىل
الطبية وامل�شغوالت احلرفية اليدوية

والأل���ب�������س���ة وال���ت���ح���ف ،و�����ص����وال �إىل
القرطا�سية والكتب والكماليات ومواد
التجميل وغريها من املنتجات .وتباع
الكثري من املواد املعرو�ضة يف املعر�ض
ب����أق���ل م���ن ���س��ع��ر اجل��م��ل��ة ،يف حم��اول��ة

بح�سب اجل��ه��ات املنظمة وامل�����ش��ارك��ة،
للتخفيف ع��ن ك��اه��ل امل��واط��ن ال��ك��ردي
والعراقي ب�شكل عام.
وي�أتي تخفي�ض الأ�سعار يف ظل ارتفاع
�سعر �صرف الدوالر ،وتفاقم �أزمة ت�أخري

�صرف حكومة الإقليم رواتب املوظفني،
وي�شهد ال�سوق �إقباال كبريا من الزوار،
وبع�ضهم يرتاده رمبا من باب الف�ضول
وامل�����ش��اه��دة ومت�����ض��ي��ة ال���وق���ت ولي�س
بال�ضرورة للتب�ضع من املعر�ض الذي
ي�سهم بكل الأح����وال يف حت��ري��ك رك��ود
ال�����س��وق ،ب��ف��ع��ل تف�شي وب����اء ك��ورون��ا
والأزم����ة االقت�صادية الطاحنة وت��دين
قدرة امل�ستهلكني ال�شرائية.
لكن �أكرث ما خطف الأ�ضواء وطغى على
ما عداه ،املبادرة الالفتة من قبل املعر�ض
لتخ�صي�ص جزء من ريع مبيعات ال�سوق
و�أرب���اح���ه مل�ست�شفى ه��ي��وا (�أي الأم���ل
ب��ال��ع��رب��ي��ة) اخل��ا���ص مب��ع��اجل��ة مر�ضى
ال�سرطان يف مدينة ال�سليمانية ،والذي
ي�ستقبل جم��ان��ا امل��ر���ض��ى م��ن خمتلف
مناطق العراق ،وحتى من دول جماورة
مثل �سوريا .وعر�ضت يف �أح��د �أرك��ان
ال�سوق جمموعة لوحات ر�سمها �أطفال

م�صابون بال�سرطان� ،سيذهب ريعها
ل�صاحلهم و���ص��ال��ح م�ست�شفى "هيوا"
ال���ذي يتلقون ال��ع�لاج ف��ي��ه ،م��ا يح�سب
لهذا املعر�ض ع��دم ارتهانه لالعتبارات
واحل�سابات املادية الربحية والت�سويقية
فقط .وبهذا يبدد املعر�ض ،ولو ن�سبيا،
االنطباع ال��ع��ام ع��ن مثل ه��ذه الأن�شطة
واملعار�ض ،ب�أن جل اهتمامها يف الغالب
الأعم الرتويج التجاري والربح املادي،
وي���ؤك��د ع��ل��ى ���ض��رورة �أن ت��ك��ون لديها
اه��ت��م��ام��ات وم����ب����ادرات خ�يري��ة ت��ط��رق
ق�ضايا ومو�ضوعات �إن�سانية جديرة
بالدعم واالحت�ضان وامل�ساعدة من قبل
ال�شركات ورجال الأعمال.
وث��م��ة رك��ن خ��ا���ص يف �أروق����ة املعر�ض
مب�ست�شفى الأم��را���ض ال�سرطانية هذا،
حيث يتم خالله �إجراء فحو�صات �أولية
ملن يرغب ،يف �إط��ار حملة للتربع بالدم
والبالزما ملر�ضى امل�ست�شفى.

