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 بغداد/ خ�صر اليا�س ناه�س

كان ه�س���ام، ي�س���تند عل���ى واح���دة من 
ت�سعه���ا  الت���ي  الكونكريتي���ة  الكت���ل 
اج���راءات  م���ن  كواح���دة  احلكوم���ة 
كورون���ا،  فايرو����س  تف�س���ي  احت���واء 
يتحدث عن �سلبيات النظام ال�سيا�سي 

الذي ت�سكل بعد 2003.
ه�س���ام الذي مل يكم���ل ربيعه اخلام�س 
ع�س���ر ح���ن �ساه���د املدرع���ات تنت�س���ر 
يف مدين���ة ال�سدر )�س���دام �سابقا( من 
دون قت���ال وراأى اأي�س���ا كي���ف تهاف���ت 
�� م���ن ف�س���ل حينه���ا البق���اء يف املنزل 
على النزوح �� على اجلنود الأمريكان، 

وكيف كان النا�س فرحن باإزالة واحد 
من الدكتاتوريات يف العامل.

ه�س���ام يق���ول ان "النظ���ام ال�سيا�س���ي 
يف  الن�س���ر  فرح���ة  �س���رق  احل���ايل" 
ا�سبحن���ا  عام���ا   18 بع���د   ،2003
نتمن���ى الكثري من ال�سي���اء التي كانت 
بديهي���ات، منه���ا الأم���ن، والتوظي���ف، 

والقطاع اخلا�س.
عل���ى مقربة من ه�س���ام، ي�س���األ �سائق 
كث���ة،  حلي���ة  �ساح���ب  م�س���ن  �سي���ارة 
ال�سرطي لعب���ور مركبته لكن ال�سرطي 
عار�س ف���رد الرجل امل�سن، "جنا )كنا( 
بطران���ن على �س���دام )ح�س���ن( ه�سه 
)الآن( الربع خلون���ا )جعلونا( نتمنى 

ذيج )تلك( الأيام".
ومل يرد ال�سرطي، فيما ا�ستدار الرجل 

امل�سن ب�سيارته وغادر.
بعده���ا، حتدث ال�سرط���ي قائاًل: "هذه 
يف  �سيدخ���ل  ان���ه  اأعل���م  التعليم���ات، 
اح���د الأفرع ويتج���اوز ال�سيطرة التي 
ن�سعه���ا، هذه هي احلقيق���ة، النا�س ما 
ع���ادت تخ�سى رجل الأم���ن ول ت�سدق 

بال�سيا�سي".
واأ�ساف "كورون���ا فايرو�س فتاك نال 
من اخي قبل اق���ل من �سهر واحلكومة 
حتذر منذ اأكرث من عام لكن، النا�س ما 

عادت ت�سدق".
 التفا�صيل �س4 

العدد )2919( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الحد )11( ني�سان  2021

 بغداد/ متيم احل�صن

ب���دت بع����س الق���وى ال�سيعي���ة غا�سب���ة م���ن 
النتائ���ج التي ظه���رت عقب الجتم���اع الخري 
ب���ن بغ���داد ووا�سنط���ن، حي���ث مل يت�سم���ن 
"�سق���وف زمني���ة" وا�سحة لإخ���راج القوات 

المريكية.
ون�س���ر ما يعتق���د انهم "جمامي���ع الكاتيو�سا" 
اك���رث م���ن 20 �ساروخا بع���د يوم م���ن انتهاء 
اجلول���ة الثالث���ة للحوار، ل�سته���داف مع�سكر 

للقوات الأمريكية غربي البالد.
وقال���ت احلكوم���ة انه���ا �سكلت جلن���ة فنية مع 
اإق���رار الآلي���ات  اجلان���ب الأمريك���ي لغر����س 
خمرج���ات  بتنفي���ذ  املتعلق���ة  والتوقيت���ات 
احل���وار ال�سرتاتيج���ي يف اجلانب���ن الأمني 
العراقي���ة  اخلارجي���ة  واك���دت  والع�سك���ري. 
بع���د اجلول���ة الخ���رية للمفاو�س���ات، حتول 
القوات المريكية القتالية اىل "قوات تدريب 

وا�ست�سارة".
وكان الع���راق ق���د اأر�س���ل طلبًا ر�سمي���ًا لإدارة 

الرئي�س الأمريكي جو باي���دن، لتحديد موعٍد 
ل�ستئن���اف املحادث���ات ال�سرتاتيجي���ة ب�س���اأن 
العالق���ات الثنائية وان�سحاب القوات املتبقية 
يف الب���الد. وبح�س���ب ت�سريب���ات و�سلت اىل 
)املدى( ان قوى �سيعية اجتمعت مع الكاظمي 
عق���ب انته���اء احل���وار "وكان���ت غا�سب���ة لن 
احل���وار مل يح���دد موع���دا ثابت���ا لن�سح���اب 

القوات المريكية".
يف  المريكي���ة  الق���وات  اأع���داد  وانخف�س���ت 
الع���راق م���ن 17 األ���ف ع�سك���ري قب���ل نح���و 3 

�سنوات اإىل 2500 ع�سكري.
واأ�س���ارت الت�سريب���ات اىل ان اطراف���ا �سيعية 
طالبت "بتو�سيع التمثيل يف احلوار وو�سع 
قيود عل���ى الطريان المريك���ي والتحالف يف 
الع���راق". وبع���د يوم م���ن انته���اء الجتماع، 
اأعلنت خلية الإعالم المني العثور على عجلة 
بداخله���ا من�س���ة  �سواريخ �س���رق قاعدة عن 
الأ�سد اجلوية التي يتواجد فيها اكرب عدد من 

القوات المريكية. 
 التفا�صيل �س3 

الأ�صد عين  قاعدة  اأمام  ر�صالة  الكاتيو�صا" تترك  "جماعات 

 بغداد/ حممد �صباح

دخلت احلكومة العراقي���ة مبفاو�سات وحمادثات مع 
اجلان���ب الي���راين  ته���دف اإىل �سياغ���ة بروت���وكالت 
جدي���دة لتنظي���م عملي���ة ا�ست���رياد التي���ار الكهربائي، 
والغ���از الطبيع���ي ل�سمان زيادة املحط���ات الكهربائية 

العراقية ا�ستعدادا ملو�سم ف�سل ال�سيف.
وتنت���ج وزارة الكهرب���اء العراقي���ة م���ا يق���ارب 4500 
اىل 5000 ميغ���ا واط بالعتماد عل���ى الغاز اليراين، 
بال�ساف���ة اىل ا�ست���رياد نح���و 1100 اىل 1200 ميغا 

واط من التيار الكهربائي من ايران.

الطاق���ة  ازم���ة  م���ن  �سن���وات  من���ذ  الع���راق  ويع���اين 
الكهربائي���ة رغم توقيع عدد من التفاقيات كان اآخرها 
مع �سركة "�سيمن����س" الأملانية ال انها مل توؤِت ثمارها 

لغاية اليوم.
ومن جانب اآخر مازالت املفاو�سات جارية بن وزارة 
الكهرب���اء العراقي���ة وهيئ���ة الرب���ط اخلليجي لجناز 
املرحلة الوىل من عملية ربط اخلط الوطني العراقي 
بال�سبكة الكهربائية اخلليجية والذي يتوقع ان يدخل 

اخلدمة يف �سيف العام 2022.
ويقول احمد مو�سى، املتح���دث با�سم وزارة الكهرباء 
يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( اإن "الجتماع���ات واللق���اءات 
م�ستم���رة بن وزارة الكهرباء وهيئة الربط اخلليجي 
لمتام مو�سوع الربط الكهربائي امل�سرتك بن العراق 
ودول اخللي���ج"، مبينا ان "هذه احل���وارات تدور يف 

امكانية ت�سريع وترية العمل لجناز هذا امل�سروع".
وي�سي���ف اأن "مو�سوع الرب���ط الكهربائي مع اخلليج 
�سيك���ون عل���ى مراح���ل، الوىل منها تق�س���ي باي�سال 
500 ميغ���ا واط ملحافظ���ة الب�سرة تعتم���د على ان�ساء 
عدة م�ساريع يف البن���ى التحتية �سواء اكانت خطوط 
ناقل���ة اوحمطات حتويلية"، مبين���ا ان "العراق اجنز 
ما يقارب 80% من التزامات���ه بالن�سبة مل�سروع الربط 

الكهربائي امل�سرتك داخل اأرا�سيه".
 التفا�صيل �س2 

الكهرباء تعد المواطنين بـ"�صيف 
مر�ٍض" �صريطة اإطفاء الطاقة عن 

الع�صوائيات وتر�صيد اال�صتهالك!

 بغداد/ املدى 

بح���ث رئي�س ال���وزراء م�سطف���ى الكاظمي، 
الإره���اب،  مكافح���ة  مل���ف  ال�سب���ت،  اأم����س 
واأو�ساع ق�س���اء �سنج���ار، وموازنة2021، 
كرد�ست���ان  اإقلي���م  رئي����س  ا�ستقبال���ه  خ���الل 

العراق جنريفان بارزاين.
وذك���ر بي���ان ملكت���ب رئي����س احلكوم���ة تلقت 
)امل���دى( ن�سخة من���ه، اأن الأخ���ري "ا�ستقبل، 
رئي�س اقليم كرد�ست���ان نيجريفان بارزاين، 
وجرى خالل اجتماع بح���ث عدد من امللفات 

التي ت�سب يف جمال التعاون والتكامل بن 
موؤ�س�س���ات الدول���ة يف احلكوم���ة الحتادية 
وحكوم���ة اقلي���م كرد�ست���ان وف���ق م���ا اأطره 
الد�ستور، ف�سال ع���ن مناق�سة جهود مكافحة 
الره���اب واجلرمي���ة املنظم���ة والتعاون يف 
�سنج���ار ب���ن احلكومة الحتادي���ة وحكومة 

الإقليم".
ال�سح���ي  الو�س���ع  بحث���ا  "كم���ا  واأ�س���اف، 
وت�ساع���د  كورون���ا  بجائح���ة  املتعل���ق 
الإ�ساب���ات، واجله���ود الكب���رية الرامية اىل 
توفري اخلدمات ال�سحية للم�سابن وتوفري 

اللقاحات".
وتابع البيان، "واثن���ى رئي�س الوزراء على 
التقدم احلا�سل يف جمال التاأ�سي�س لالآليات 
الد�ستوري���ة الداخلي���ة، م�ست�سه���دا بالتفاق 
عل���ى املحكم���ة الحتادي���ة، ومتك���ن جمل�س 
النواب من متري���ر املوازنة الحتادية، التي 
اع���رب عن اأمل���ه يف ان يت���م تطبيقه���ا بدقة، 
وع���دم الدخ���ول يف اجته���ادات وتف�سريات 
للمواط���ن  اخلدم���ة  تق���دمي  م���ع  تتعار����س 
العراق���ي، ووف���ق مب���داأ العدال���ة يف توزيع 

الرثوة".

وقبل لقائه ب���ارزاين، القى رئي����س الوزراء 
م�سطفى الكاظمي كلم���ة يف املوؤمتر العلمي 

الدويل جلهاز مكافحة الإرهاب.
وقال الكاظمي: "ا�سيد ب���دور جهاز مكافحة 
الطم���وح  مب�ست���وى  كان  ال���ذي  الره���اب 
وامل�سوؤولية و�ساه���م ب�سكل كبري يف معارك 
التحري���ر �س���د خ���وارج الع�س���ر ع�ساب���ات 
داع����س الإرهابي���ة. الإره���اب اأ�سبح حتديا 
عامليا يهم اجلميع وق���د �ساهم العراق ب�سكل 

كبري يف مواجهة هذا التحدي".
التفا�صيل �س3 

اإنقاذ �صنجار اأم اإنقاذ العراق؟

املثقفون العراقيون 
ينعون الفنان والأكادميي 

بال�صم حممد

عام مّر على رحيل 
 املعمار والكاتب 

رفعة اجلادرجي
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�سارع املتنبي يوم اجلمعة املا�سية ... عد�سة : حممود روؤوف

 ترجمة/ حامد احمد   

عندما اطلق النداء ملحاربة تنظيم داع�س، امتدت خطوط املتطوعن على �سكل 
طواب���ري. ا�سدق���اء جمعوا اأموال لت�سدي���د كلف نقلهم ملكات���ب جتنيد حملية. 
وق�س���م من ال�سباب كانوا ا�سال ي�ستقلون با�س���ات لنقلهم اىل جبهات القتال . 
ف�سائل املتطوعن هرعت مل�ساعدة اجلي�س، الذي تراجع، ل�سد زحف م�سلحي 
داع����س وامل�ساع���دة يف طردهم من العراق. بالن�سب���ة لكثري من املتطوعن من 
اه���ايل النا�سري���ة، كانت املعركة بالن�سبة لهم معركة م���ن اجل اأر�س العراق . 
ثام���ر ال�س���ايف، ع�سو �سابق يف احل�سد ي�ستذكر مع���ارك عام 2014 التي قتل 
فيها اثنن من ا�سقائه، بالقول "يف ذلك احلن كان تفكرينا ين�سب نحو �سيء 

واحد فقط وهو م�ستقبلنا وبالتحديد م�ستقبل العراق".
انت�سارات احل�سد والجنازات التي مت حتقيقها �سد تنظيم داع�س جعلت من 
ف�سائ���ل م�سلحة من�سوي���ة حتته ان ت�ستقطب �سعبية مم���ا �سمح لها بالدخول 
بعده���ا يف مع���رتك العملي���ة ال�سيا�سي���ة واحل�س���ول عل���ى منا�س���ب حكومية 
رفيع���ة �سمن موؤ�س�سات الدولة . كون اأن ق�س���م من هذه الف�سائل يتمتع بدعم 
م���ن ايران فانه���ا �سعدت خالل ال�سنوات الخرية هجماته���ا ال�ساروخية �سد 
قواعد للجي�س المريكي مهددة با�سعال مواجهة او�سع بن الوليات املتحدة 
وايران، حتى انها ا�ستمرت يف وقت يدور فيه حديث الآن بن م�سوؤولن كبار 
يف وا�سنطن وحديث يف طهران حول امكانية الرجوع لت�سالت دبلوما�سية 
بينهما. الي���وم ا�سبحت الف�سائل امل�سلحة هذه م�سادر قوة اقت�سادية وقوى 
متنفذة يف النظام ال�سيا�سي. فهي منت�سرة يف كل موؤ�س�سات احلكم يف البالد.
 التفا�صيل �س3 

عوائل �صهداء في الح�صد 
ال�صعبي ي�صكون توقف رواتبهم

 قوى �صيعية غا�صبة من غياب 
الزمني" الن�صحاب االأمريكان  "ال�صقف 

11
القائد العام: نواجه اإرهابًا يتمثل ب�صبط احلدود والف�صاد وال�صالح املنفلت

الكاتب والفيل�صوف الإ�صباين 
)بول.ب.بري�صيادو(: علينا 

النتقال من عزلة ق�صرية اإىل 
عزلة متعمدة

الت�صحية ي�صتحق  ال  والبديل  �صدام..  �صفحة  طي  على  عامًا   18

 بغداد/ ح�صني حامت

وف���ق  ب�سيط���ة  ح�س���اب  بج���ردة 
اأ�سدرته���ا  الت���ي  الفق���ر  موؤ�س���رات 
وزارة التخطي���ط موؤخ���رًا نكت�سف 
ان نحو 16 مليون عراقي من اأ�سل 

41 يعي�سون حتت خط الفقر.
اأغل���ب ه���وؤلء م�سنفون عل���ى انهم 
عاطل���ون ع���ن العمل، بينم���ا البقية 
يعمل���ون لكن قوت يومه���م ل يكفي 

ل�سد حاجاتهم الأ�سا�سية. 
يف  الفق���ر  موؤ�س���رات  وارتفع���ت 
البل���د ب�سبب اح���داث داع�س 2014 
التج���وال  حظ���ر  ب�سب���ب  وبعده���ا 
ال�سح���ي م���ن 18% اىل 25%. فم���ا 

الذي قدمته املوازنة لهوؤلء؟
يق���ول النائ���ب ع���ن كتل���ة الحت���اد 
جم���ال  الكرد�ست���اين  ال�سالم���ي 
اإن  ل�)امل���دى(  حدي���ث  يف  كوج���ر، 
قدم���ت  احل���ايل  الع���ام  "موازن���ة 
للطبق���ات  الفوائ���د  م���ن  العدي���د 
اأن  مبين���ا  واملتو�سط���ة"،  الفق���رية 
بروات���ب  متثل���ت  "تخ�سي�ساته���ا 
و1000  الجتماعي���ة  الرعاي���ة 
مدر�س���ة بالإ�ساف���ة اىل 4 تريليون 
املحافظ���ات  عل���ى  موزع���ة  دين���ار 

كتنمية لإقامة امل�ساريع".
وي�سي���ف كوج���ر وه���و ع�س���و يف 
اللجن���ة املالية النيابي���ة اأن "غالبية 
املوازنة �ستذه���ب لإن�ساء امل�ساريع 

وبالتايل هذه امل�ساريع �ست�سب يف 
م�سلحة املواطن".

وا�ستط���رد ع�سو املالية النيابية ان 
"ما ي�سوق له العالم باأنه يجب ان 
تذهب كل املبالغ لالإعانات، وبدون 
جه���د هذا غ���ري موج���ود يف اي بلد 

بالعامل".
اإن  بالق���ول،  كوج���ر  وانته���ى 
وبالتايل  دولة  موازن���ة  "املوازنة، 
من يعمل بجهد وحر�س ويفوز يف 

م�سروع فهو امل�ستفيد الفعلي".
ول ي�ستبع���د اأن "يك���ون م���ن �سمن 
عل���ى  قائم���ة  جه���ات  امل�ستفيدي���ن 

الف�ساد". 
 التفا�صيل �س2 

و1000  رعاية  رواتب  الفقراء"..  "موازنة 
الكاظمي وبارزاين يبحثان ملفات مكافحة االإرهاب وق�صاء �صنجار واملوازنة مدر�صة وم�صاريع تنمية املحافظات 

 بغداد/ فرا�س عدنان

تعتق���د ق���وى �سيعي���ة موؤث���رة اأن الظ���روف اأ�سبح���ت مهي���اأة لإج���راء 
النتخاب���ات املبك���رة يف موعده���ا املق���ّرر يف العا�سر من �سه���ر ت�سرين 
املقبل، لكنها حذرت من تكرار �سيناريو انتخابات 2018 وخمرجاتها.

وتتح���دت ه���ذه القوى ع���ن جمموعة اإج���راءات ينبغي عل���ى احلكومة 
اتخاذه���ا، ومنه���ا اإيكال مهم���ة حماية �سنادي���ق الق���رتاع اإىل اجلي�س 
العراق���ي، ودعم الرقاب���ة الدولية، واحلد من ا�ستخ���دام املال ال�سيا�سي 
يف الدعاي���ة. وتقول املتحدثة با�س���م كتلة الن�سر النائب���ة اآيات املظفر، 
اإن "جمي���ع املوؤ�س���رات من خ���الل املباحثات بن الكت���ل ال�سيا�سية، تدل 
عل���ى اإج���راء النتخابات املبكرة يف املوعد، ال���ذي اأعلنت عنه احلكومة 
يف العا�س���ر من ت�سرين الأول املقب���ل". واأ�سافت املظفر، يف حديث اإىل 
)امل���دى(، اأن "ال���ذي عزز ه���ذه القناعة هو اتخاذ جمل����س النواب قرارًا 

بحل نف�سه قبل موعد النتخابات املبكرة بثالثة اأيام". 
 التفا�صيل �س4

القوى ال�صيعية تتفق على اإجراء 
االنتخابات لكنها تخ�صى �صيناريو 2018 



 بغداد/ ح�سني حامت

بجردة ح�شاب ب�شيطة وفق م�ؤ�شرات الفقر 
الت���ي اأ�شدرته���ا وزارة التخطي���ط م�ؤخ���رًا 
نكت�شف ان نح� 16 ملي�ن عراقي من اأ�شل 

41 يعي�ش�ن حتت خط الفقر.
اأغل���ب ه����ؤالء م�شنف�ن على انه���م عاطل�ن 
ع���ن العمل، بينما البقي���ة يعمل�ن لكن ق�ت 

ي�مهم ال يكفي ل�شد حاجاتهم االأ�شا�شية. 
وارتفع���ت م�ؤ�شرات الفق���ر يف البلد ب�شبب 
احداث داع����ش 2014 وبعدها ب�شبب حظر 
التج����ال ال�شحي م���ن 18 % اىل 25%. فما 

الذي قدمته امل�ازنة له�ؤالء؟
يق����ل النائب عن كتل���ة االحت���اد اال�شالمي 
حدي���ث  يف  ك�ج���ر،  جم���ال  الكرد�شت���اين 
ل�)امل���دى( اإن "م�ازنة الع���ام احلايل قدمت 
الفق���رة  للطبق���ات  الف�ائ���د  م���ن  العدي���د 
"تخ�شي�شاته���ا  اأن  مبين���ا  واملت��شط���ة"، 
االجتماعي���ة  الرعاي���ة  بروات���ب  متثل���ت 
و1000 مدر�ش���ة باالإ�شاف���ة اىل 4 تريلي�ن 
دينار م�زعة على املحافظات كتنمية الإقامة 

امل�شاريع".
وي�شي���ف ك�ج���ر وه���� ع�ش���� يف اللجن���ة 
املالية النيابية اأن "غالبية امل�ازنة �شتذهب 
الإن�ش���اء امل�شاري���ع وبالتايل ه���ذه امل�شاريع 

�شت�شب يف م�شلحة امل�اطن".
وا�شتط���رد ع�ش���� املالي���ة النيابي���ة ان "م���ا 
ي�ش����ق له االع���الم باأنه يج���ب ان تذهب كل 
املبال���غ لالإعان���ات، وب���دون جه���د ه���ذا غر 

م�ج�د يف اي بلد بالعامل".

"امل�ازن���ة،  اإن  بالق����ل،  ك�ج���ر  وانته���ى 
م�ازن���ة دول���ة وبالت���ايل م���ن يعم���ل بجهد 
وحر����ش ويف�ز يف م�شروع فه���� امل�شتفيد 
الفعل���ي". وال ي�شتبع���د اأن "يك�ن من �شمن 

امل�شتفيدين جهات قائمة على الف�شاد".
بدوره���ا، تق����ل ع�ش����ة جلن���ة االقت�ش���اد 
واال�شتثم���ار ندى �شاكر ج����دت يف حديث 
ل�)امل���دى( اإن "ا�ش����اأ م���ا يف م�ازنة 2021 
للقطاع���ات  تخ�شي�ش���ات  اىل  افتقاره���ا 
م���ن  الكث���ر  ت�شتقط���ب  الت���ي  ال�شناعي���ة 
ال�شب���اب العاطل���ن ع���ن العم���ل"، مبينة اأن 
"ه���ذه القطاعات ل� مت و�شع تخ�شي�شات 
م���ن  الكث���ر  الأنه���ت  عليه���ا  والعم���ل  له���ا 
مظاه���ر االحتج���اج ومطالب���ات اخلريجن 

امل�شتمرة".
اأقر الربملان م�شاء االأربعاء 31 اآذارامل�ازنة 
املالي���ة لع���ام 2021 والت���ي بلغ���ت قيمته���ا 
101 تريلي�ن و320 ملي���ارًا و141 ملي�نًا 
و985 األ���ف دينار )نح���� 90 مليار دوالر(، 
فيم���ا ق���درت اإي���رادات امل�ازن���ة بنح� 129 
ترلي�ن���ًا و993 مليارًا و291 ملي�ن دينار 
)نح����  105 ملي���ارات دوالر(؛ بينم���ا بل���غ 
العجز االإجمايل 28 تريلي�نًا و 672 مليارًا 
و867 ملي�ن دينار )نح� 20 مليار دوالر(.
وق���درت امل�ازن���ة ح�ش���اب االإي���رادات على 
اأ�شا����ش 45 دوالرًا ل�شع���ر برمي���ل النف���ط، 
مبعدل ت�شدي���ر 3.25 ملي�ن برميل ي�ميًا، 
يف ال�ق���ت ال���ذي ت�ش���كل �ش���ادرات النف���ط 
ن�شبة ت�ش���ل اإىل 95 يف املئة م���ن العائدات 

املالية لهذه امل�ازنة.

وكان من اأ�شباب التاأخر يف مترير م�ش�دة 
امل�ازن���ة املالية، االعرتا����ش الربملاين على 
اإ�شاف���ة اال�شتقطاع���ات م���ن رواتب م�ظفي 
القط���اع العام التي األغاه���ا جمل�ش الن�اب، 
ف�شاًل عن فر����ش ال�شريبة واجلباية ب�شكل 

جمحف، كما يراه عراقي�ن.
وت�شي���ف ج����دت اأن "القط���اع احلك�م���ي 
ذو تره���ل كب���ر ويحت���اج اىل العدي���د م���ن 
االآف���اق االقت�شادي���ة االأخرى لتك����ن ب�ؤرة 
لتحقي���ق  العامل���ة  االي���ادي  المت�شا����ش 
وال�شيا�ش���ي"،  االقت�ش���ادي  اال�شتق���رار 
م�ش���رة اىل ان "اال�شتقرار ال�شيا�شي ينظم 

با�شتقرار اقت�شاد البلد".
وت�ش���ر النائب���ة ع���ن ائت���الف الن�ش���ر اىل 
م�شطف���ى  ال����زراء  رئي����ش  "م�ش���روع  اأن 
الكاظمي ا�شالحي اقت�شادي ح�شب ال�رقة 
البي�شاء"، الفت���ة اىل ان "امل�ازنة يفرت�ش 
ان تك����ن ترجمة للربنام���ج احلك�مي الذي 

و�شعه الكاظمي".
ان  النيابي���ة  االقت�ش���اد  ع�ش����ة  وت���رى 
املحافظ���ات  عل���ى  وزع���ت  "امل�ازن���ة 
وال�زارات باالإ�شاف���ة اىل بع�ش القطاعات 
م���ن التعيين���ات الت���ي كانت مبطالب���ات كتل 
�شيا�شي���ة"، م�ؤكدة اأنه���ا "مل ت�ل القطاعات 
االقت�شادي���ة اهمية كبرة للتعاق���د واإن�شاء 
م�شان���ع لتك����ن املنفذ الرئي����ش المت�شا�ش 

البطالة".
امل�ازن���ة املالي���ة للعام اجل���اري اأي�شًا ُبنيت 
عل���ى اأ�شا�ش �شع���ر �شرف الدين���ار العراقي 
عن���د 1450 ل���كل دوالر اأمرك���ي واحد، يف 

خط����ة قدمته���ا حك�مة م�شطف���ى الكاظمي 
لت�ف���ر ال�شي�لة النقدي���ة ل�شد العجز املايل 

ولت�فر الرواتب والنفقات العامة.
 2021 لع���ام  املالي���ة  امل�ازن���ة  وت�شمن���ت 
فر����ش �شرائ���ب بن�شب���ة 20 يف املئ���ة عل���ى 
خدمات تعبئة الهات���ف النقال وفر�ش طابع 
�شريبي بقيم���ة 25000 دينار )17 دوالرًا( 
عل���ى كل عراقي ين����ي ال�شفر اخلارجي من 
املط���ارات العراقية وطاب���ع بقيمة 10.000 
دينار على كل عراق���ي ي�شافر داخليًا اإ�شافة 
اإىل فر����ش �شريب���ة بن�شب���ة 200 يف املئ���ة 
عل���ى امل�شروب���ات الكح�لي���ة، ون�شبة 100 
يف املئ���ة عل���ى ال�شجائر والتب���غ امل�شت�رد. 
اأم���ا امل�شتقات النفطي���ة )وق����د ال�شيارات( 
فق���د حلقتها �شريبة بن�شبة 15 يف املئة على 
كل ل���رت، عل���ى اأن تخ�ش����ش تل���ك االإيرادات 
ال�شريبي���ة كح�اف���ز �شهرية مل�ظف���ي هيئة 

ال�شرائب وتاأهيل بناها التحتية.
اك���رب  "م���ن  اإن  بالق����ل،  ج����دت  وم�ش���ت 
�شلبي���ات امل�ازن���ة ه���� اأن ثالث���ة ارباعه���ا 
قرو����ش"، الفت���ة اىل انه���ا "�شتكب���د الدولة 

م�شاكل كبرة".
وتابع���ت ع�ش����ة جمل����ش الن����اب حديثها 
قائل���ة اإن "ط���رح امل�ازن���ة به���ذا الربنام���ج 
واالداء لي�ش ب�شب���ب احلك�مة احلالية امنا 
ب�شب���ب كل احلك�مات بع���د 2003 ك�نها مل 
تخل���ق قطاع���ات اقت�شادي���ة �شان���دة لقطاع 
النفط"، م�شتدركة اأن "احلك�مات املتعاقبة 
جعل���ت الع���راق عبارة ع���ن اقت�ش���اد ريعي، 

اعتماده على النفط فقط".
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دخلت الحك�مة العراقية 
بمفاو�سات ومحادثات مع 

الجانب االيراني  تهدف 
اإلى �سياغة بروت�كالت 
جديدة لتنظيم عملية 

ا�ستيراد التيار الكهربائي، 
والغاز الطبيعي ل�سمان 

زيادة المحطات الكهربائية 
العراقية ا�ستعدادا لم��سم 

ف�سل ال�سيف.
وتنتج وزارة الكهرباء 

العراقية ما يقارب 4500 الى 
5000 ميغا واط باالعتماد 

على الغاز االيراني، 
باال�سافة الى ا�ستيراد نح� 
1100 الى 1200 ميغا واط من 
التيار الكهربائي من ايران.

ويعاني العراق من���ذ �شن�ات من ازمة 
الطاق���ة الكهربائي���ة رغ���م ت�قي���ع عدد 
م���ن االتفاقي���ات كان اآخره���ا مع �شركة 
لم ت�ؤِت  "�شيمن����ش" االألمانية اال انها 

ثمارها لغاية الي�م.
وم���ن جانب اآخر مازال���ت المفاو�شات 
جارية بي���ن وزارة الكهرب���اء العراقية 
النج���از  الخليج���ي  الرب���ط  وهيئ���ة 
المرحل���ة االولى من عملية ربط الخط 
ال�طني العراق���ي بال�شبكة الكهربائية 
الخليجي���ة وال���ذي يت�ق���ع ان يدخ���ل 

الخدمة في �شيف العام 2022.
ويق�ل احمد م��ش���ى، المتحدث با�شم 
وزارة الكهرباء في ت�شريح ل�)المدى( 
اإن "االجتماع���ات واللق���اءات م�شتمرة 
بي���ن وزارة الكهرب���اء وهيئ���ة الرب���ط 
الرب���ط  م��ش����ع  التم���ام  الخليج���ي 

الكهربائي الم�شترك بين العراق ودول 
الخلي���ج"، مبينا ان "ه���ذه الح�ارات 
تدور في امكانية ت�شريع وتيرة العمل 
الم�ش���روع". وي�شي���ف  ه���ذا  النج���از 
اأن "م��ش����ع الرب���ط الكهربائ���ي مع 
الخلي���ج �شيك�ن عل���ى مراحل، االولى 
منه���ا تق�شي باي�ش���ال 500 ميغا واط 
لمحافظ���ة الب�شرة تعتم���د على ان�شاء 
التحتي���ة  البن���ى  ف���ي  م�شاري���ع  ع���دة 
�ش����اء اكانت خط�ط ناقلة اومحطات 
تح�يلي���ة"، مبين���ا ان "الع���راق انجز 
ما يقارب 80% م���ن التزاماته بالن�شبة 

لم�ش���روع الربط الكهربائ���ي الم�شترك 
وزارة  ووقع���ت  اأرا�شي���ه".  داخ���ل 
الكهرب���اء في الع���ام 2019 اتفاقية مع 
هيئ���ة الربط الخليج���ي الإن�شاء خطين 
لنقل الطاقة الكهربائية ال�شغط الفائق 
)400( ك.ف، الذي���ن �شيك�نان بط�ل 
)300 ك���م(، مق�شم���ة عل���ى م�شافتي���ن، 
وداخ���ل  )80ك���م(،  الع���راق  داخ���ل 
دول���ة الك�ي���ت )220 ك���م(. وا�شتنادا 
لالتفاقية االإطارية التي وقعتها وزارة 
الكهرب���اء م���ع هيئ���ة الرب���ط الخليجي 
وزارة  تجه���ز  الما�ش���ي  اأيل����ل  ف���ي 

داخ���ل  الناقلي���ن  الخطي���ن  الكهرب���اء 
والجدي���د(  القدي���م  )الف���او  اأرا�شيه���ا 
لتاأمي���ن نق���ل الطاق���ة من الك�ي���ت اإلى 
محط���ة الف���او ف���ي محافظ���ة الب�شرة، 
وقالت ان هذه االتفاقية تاأخر تنفيذها 
ال�شح���ي  ال��ش���ع  تداعي���ات  ب�شب���ب 
واالقت�ش���ادي، معتق���دة اأنه���ا تحت���اج 

لفترة عام كامل لالنتهاء من تنفيذها.
ويتاب���ع م��ش���ى اأن "وزارة الكهرب���اء 
تمكن���ت م���ن اكم���ال الخ���ط رق���م )1( 
وكذل���ك الخط رق���م )2( والتي و�شلت 
كم���ا   ،%60 قراب���ة  انج���ازه  مرحل���ة 

انه���ت من انجاز محط���ة الفاو  )400( 
التح�يلي���ة"، م�شيف���ا ان "الم�شاع���ي 
الحالي���ة تتبل�ر ب�ش���اأن ان�ش���اء الخط 
)ط�ل���ه 300 كيل� مت���ر( يربط محطة 
ال���زور الك�يتي���ة بمحط���ة الف���او ف���ي 

داخل االرا�شي العراقية".
ويلفت اإل���ى اأن "المفاو�ش���ات القائمة 
حالي���ا مع هيئة الرب���ط الخليجي على 
تم�يل ه���ذا الم�ش���روع )رب���ط محطة 
ال���زور بمحط���ة الف���او( م���ن �شناديق 
االئتم���ان الخليجي���ة، وبالتالي ي�شدد 
عل���ى �شكل مراح���ل من قب���ل الحك�مة 

العراقية".
وزارة  با�ش���م  المتح���دث  ويعتق���د 
الرب���ط  م�ش���روع  دخ����ل  الكهرب���اء 
الخليج���ي ب�اق���ع )500( ميغ���ا واط 
ف���ي �شي���ف ع���ام 2022"، مبين���ا ان���ه 
�شيتم  للخدمة  الم�شروع  دخ����ل  "قبل 
االتفاق بين الطرفين على تحديد �شعر 

الطاقة".
وي�شير م��شى اإلى اأن "هذه الم�شاريع 
وتجع���ل  الطاق���ة  لتب���ادل  ت�ؤ�ش����ش 
م���ن الع���راق بحك���م م�قع���ه االقليم���ي 
للكثير  وال�شتراتيج���ي ممررا للطاق���ة 
"المرحل���ة  ان  م�ؤك���دا  ال���دول"،  م���ن 
ال�شبل���ت(  ي�شم���ى  )بنظ���ام  االول���ى 
�شينتهي العمل بها بحل�ل �شيف العام 

المقبل".
ويبين اأن "المرحلتين الثانية والثالثة 
�شيتم تح�يل نظ���ام ال�شلبت الى نظام 
"المرحل���ة  ان  اإل���ى   الرن���ك"، من�ه���ا 
االول���ى �شتخل���ق مرون���ة ف���ي تجهي���ز 
ل���ن تنتف���ي  لك���ن  الكهربائي���ة  الطاق���ة 
حاجتن���ا م���ن الطاق���ة الكهربائي���ة رغم 

دخ�ل هذا الم�شروع الى الخدمة".
وف���ي م���ا يخ����ش م�شتقب���ل ا�شتي���راد 
الطاق���ة من قبل ايران وتزويدها الغاز 
الطبيع���ي للكثير من المحطات ي��شح 
احم���د م��ش���ى ان "المفاو�شات قائمة 
والجان���ب  العراقي���ة  الحك�م���ة  بي���ن 
االيراني من اجل �شياغة بروت�كالت 

جديدة لتفاهمات جديدة".
وينب���ه اإل���ى اأن "الهدف م���ن وراء هذه 
البروت����كالت اال�شتق���رار على تجهيز 
الغ���از االيراني للمحط���ات الكهربائية 
العراقية من دون انقطاع"، معتقدا ان 
تاأ�شي�ش  الى  طريقها  ف���ي  "التفاهمات 
عل���ى  يرك���ز  الجانبي���ن  بي���ن  اتف���اق 

ا�شتقرار ا�شتيراد الطاقة والغاز".
ووقع العراق واإيران اتفاقية في العام 
2013، تلتزم بم�جبها طهران بتزويد 
المحط���ات الكهربائية العراقية ب�)50( 
ملي����ن متر مكع���ب في الي����م ال�احد 
اأو خطي���ن، االأول يم���ر  عب���ر ممري���ن 
م���ن محافظ���ة الب�ش���رة، والثان���ي من 

محافظة ديالى.
ب���داأت بتخفي����ش ه���ذه  اإي���ران  اأن  اإال 
المترتب���ة  الدي����ن  ب�شب���ب  الكمي���ات 
ف���ي ذم���ة الحك�م���ة العراقي���ة، نتيجة 

ا�شتيراده���ا  الغ���از الطبيعي من اإيران 
ال���ذي يكل���ف خزين���ة الدول���ة بح���دود 

مليارين دوالر �شن�يا".
وي��شح المتحدث با�ش���م الكهرباء اأن 
وزارته "ا�شتع���دت ب�شكل جيد لم��شم 
ال�شيف في تجهيز الم�اطنين بالطاقة 
"الكهرب���اء  ان  م�ؤك���دا  الكهربائي���ة"، 
ت�شعى ال���ى ان ي�شل انتاجه���ا اإلى 22 
الف ميغ���ا واط خ���الل ف�ش���ل ال�شيف 
�شريطة ان ي�شتقر تجهيز الغاز الم�رد 
لمحط���ات االنتاج باال�شافة اإلى دخ�ل 

م�شاريع محطات �شم�شية".
ويعتقد اأن "هذه اال�شتعدادات �شتمكن 
وزارة الكهرب���اء م���ن  تجهي���ز التي���ار 
الكهربائ���ي ب�ش���كل مر�ش���ي للم�اط���ن 
العراقي �شريط���ة ايقاف الع�ش�ائيات، 
م���ن  الكهرب���اء  جباي���ة  اج����ر  ودف���ع 
قب���ل الم�اط���ن م���ع �ش���رورة تر�شي���د 

اال�شتهالك".
ومن جهته، يق����ل مظهر محمد �شالح 
م�شت�ش���ار رئي�ش مجل�ش ال����زراء في 
ت�شريح ل�)المدى( ان "عمليات الربط 
م���ع  تت�ق���ف  ول���م  م�شتم���رة  مازال���ت 
دول الخلي���ج"، الفتا اإل���ى ان "الجانب 
العراق���ي حقق ما يق���ارب 80 اإلى %85 
م���ن م�ش���روع الرب���ط الكهربائ���ي م���ع 

ال�شبكة الخليجية داخل اأرا�شيه".
ه���ذا  "اكم���ال  اأن  �شال���ح  وي�شي���ف 
الم�شروع يحتاج اإلى وقت لالنتهاء منه 
ب�شكل كامل، خ�ش��شا وان العراق لم 
يتب���ق امامه النج���از التزامات���ه �ش�ى 
اق���ل م���ن 20%"، مبين���ا ان "م��ش����ع 
الرب���ط يت�قف اي�شا عل���ى التزام دول 
الخليج من جان���ب االرا�شي الك�يتية 
الي�ش���ال التي���ار الكهربائ���ي اإلى داخل 
االرا�ش���ي العراقية". ويرى اأن "هناك 
م�ش���اكل فني���ة يعم���ل الجانب���ان عل���ى 
تذليله���ا خ���الل الفت���رات المقبل���ة الن 
م��ش�ع الربط لي�ش باالمر الي�شير"، 
مبين���ا ان "الم��ش����ع يتطل���ب اي�ش���ا 
معالج���ات فني���ة م���ن قب���ل الجانبي���ن 

العراقي والخليجي".
ان  الحك�م���ي  الم�شت�ش���ار  وي�ؤك���د 
زمنية  لجداول  الربط تخ�شع  "عملية 
معينة و�شعت ل���كل مرحلة من مراحل 
هذا الربط الكهربائ���ي"، م�شددا "على 

وج�د ارادة لتفعيل هذا الربط".

�لكهرباء تعد �ملو�طنني بـ"�شيف مر�ٍض" �شريطة �إطفاء 
�لع�شو�ئيات ودفع �جلباية وتر�شيد �ال�شتهالك!

مدر�شة  و1000  رعاية  رو�تب  �لفقر�ء"..  "مو�زنة 
وم�شاريع تنمية �ملحافظات

جانب من تظاهرات �سابقة

الربط ال�سبكي مع 
الخليج يتاأخر

 بغداد/ املدى

ا�شتقبل رئي�ش جمل�ش ال�زراء م�شطفى الكاظمي، اأم�ش 
ال�شب���ت، االأمن العام للجامع���ة العربية اأحمد اأب� الغيط 
وال�ف���د املراف���ق له، وبح���ث معه اآخ���ر التط����رات على 
ال�شاحتن االإقليمية والدولية وخمتلف الق�شايا العربية 
الراهن���ة. وذكر بيان �شادر ع���ن املكتب االإعالمي لرئي�ش 
ال�زراء تلقت���ه )املدى(، اأن االأخر "اأك���د اأهمية الت�اجد 
الفّع���ال للجامعة العربية، وتط�ي���ر منظ�مات عملها مبا 
ميكنها من خدم���ة ال�شع�ب العربية"، م�ؤكدا ان "العراق 
يتطل���ع اىل انعق���اد القم���ة العربية املقبلة، ع���رب دعم دوٍر 

عربي اأكرب ي�شهم يف جه�د التهدئة".
واأ�ش���اف الكاظم���ي، اأن "الع���راق يدع���م مب���ادرات اإنهاء 
ال�شراع يف اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه ال�شعبة، 
كذلك ي�ؤي���د ع�دة �ش�ريا اىل اجلامعة العربية وت�شجيع 
احل�ار الداخلي فيها". وبّن، اأن "اأمام اجلامعة العربية 
دورا مهم���ا ت�شطلع به يف تعزيز التقارب البّناء وجتاوز 
اخلالفات، وتع�شيد جه�د التهدئ���ة بن الدول االإقليمية 
الفاعلة والتي ترتبط بعالقات تاريخية تتجاوز االأزمات 
الراهنة". و�شدد على اأن "الق�شية الفل�شطينية ينبغي اأن 
تبق���ى يف اأعلى �شلم اأول�ياتن���ا، الأنها متثل ق�شية �شمر 
ووج���دان للعرب ولالإن�شاني���ة، والأن ال�شعب الفل�شطيني 

ما زال يعاين من ظروف قا�شية وظلم تاريخي".
من جانبه، اأك���د االأمن العام للجامعة العربية، احمد اب� 
الغي���ط، اأن "م�ؤ�ش�شة اجلامعة حري�شة على دعم العراق 
يف م�شاعي���ه ال�شامي���ة ه���ذه، كم���ا اأثنى عل���ى اخلط�ات 
ال�شجاع���ة للحك�م���ة العراقية، ال�شيما م���ا يتعلق مب�شار 
االنفتاح العراق���ي احلكيم واملتزن عل���ى حميطه العربي 
واالقليم���ي، وروح املب���ادرة االإيجابية الت���ي ينتهجها"، 
بح�ش���ب البيان. ب���دوره، اأك���د رئي����ش اجلمه�رية برهم 
�شال���ح، اأم����ش ال�شبت خ���الل ا�شتقبال���ه اأب� الغي���ط، اأن 

ا�شتقرار العراق و�شيادته عن�شر ال غنى عنه.

وذكر بيان �ش���ادر عن رئا�شة اجلمه�ري���ة تلقته )املدى( 
اأن �شالح ا�شتقب���ل اأب� الغيط، بح�ش�ر وزير اخلارجية 
ف����ؤاد ح�شن، "وج���رى خالل اللق���اء، بح���ث م�شتجدات 
االأو�ش���اع ال�شيا�شي���ة واالأمني���ة يف الع���راق واملنطق���ة، 
والتحدي���ات التي ت�ش�به���ا يف الظرف الراه���ن �شيا�شيًا 
واأمني���ًا". واأ�ش���ار اإىل اأن اللقاء ج���رى خالله اأي�شًا بحث 
"التحدي���ات ال�شحية فيما يخ�ش ملف جائحة ك�رونا، 
وم���ا تتطلب���ه ه���ذه التط����رات م���ن تكات���ف م�شرتك يف 
االأم���ن  م�ش���ارات  دع���م  نح����  واالنط���الق  م�اجهته���ا، 

واال�شتقرار والتعاون االقت�شادي وفر�ش التنمية".
وق���ال �شالح خالل اللقاء، اإن "اجله����د العراقية من�شبة 
عل���ى دع���م احل����ار لت�ش�ي���ة امل�ش���اكل وتخفي���ف ح���دة 
الت�ترات يف املنطقة، وتبّن���ي التعاون العربي امل�شرتك 
يف اإر�ش���اء اأمن و�شالم املنطقة باعتب���اره جزءًا ال يتجزاأ 
من اأمن وا�شتقرار العراق، وتعزيز التعاون االقت�شادي 
والتج���اري ودع���م اال�شتثم���ار وفر�ش التنمي���ة"، م�ؤكدًا 
ال�شدد عرب  هذا  العربية يف  الدول  دور جامعة  "اأهمية 

تن�شيق امل�اقف بن الدول االأع�شاء".
ولف���ت اإىل اأن "�شيا�ش���ة االنفت���اح الت���ي ينتهجها العراق 
تنطلق من اإدراكه اأهمية اإيجاد ح�ارات م�شرتكة لتثبيت 
دعائم اال�شتقرار، الأن ا�شتق���رار العراق و�شيادته عن�شٌر 

ال غنى عنه الأمن كل املنطقة وم�شالح �شع�بها".
م���ن جانبه، قدم اأحمد اأب� الغي���ط "�شرحًا ب�شاأن م�شاعي 
ال���دول العربي���ة يف تعزي���ز التع���اون العرب���ي  جامع���ة 
واإر�ش���اء االأم���ن واال�شتق���رار"، م�ؤك���دًا "دع���م اجلامع���ة 
العربي���ة جله�د احلك�مة العراقي���ة يف مكافحة االإرهاب 
وتعزيز اأمن الب���الد وا�شتقرارها وحماية �شيادتها واأمن 

م�اطنيها"، بح�شب ما جاء يف البيان.
كم���ا ا�شتقب���ل كل م���ن رئي����ش جمل����ش الن����اب حمم���د 
احللب��شي، ورئي�ش اإقليم كرد�شتان نيجرفان بارزاين 
الذي يزور بغ���داد حاليا، االأمن الع���ام للجامعة العربية 

اأحمد اأب� الغيط وال�فد املرافق له كل على حدة.  

�أبو �لغيط يزور بغد�د ويلتقي 
�لرئا�شات �لثالث وبارز�ين

جتمع 16 ملي�ن عراقي بينهم يعمل�ن باأجر دون �سد رمقهم 



 ترجمة/ حامد احمد   

عندما اطلق الن����داء لمحاربة تنظيم داع�ش، 
�ش����كل  المتطوعي����ن عل����ى  امت����دت خط����وط 
طوابير. ا�ش����دقاء جمع����وا اأمواال لت�ش����ديد 
كل����ف نقلهم لمكات����ب تجنيد محلية. وق�ش����م 
من ال�ش����باب كانوا ا�شال ي�ش����تقلون با�شات 

لنقلهم الى جبهات القتال .
لم�ش����اعدة  هرع����ت  المتطوعي����ن  ف�ش����ائل 
الجي�ش، الذي تراجع، ل�ش����د زحف م�شلحي 
داع�ش والم�ش����اعدة في طردهم من العراق. 
بالن�ش����بة لكثير م����ن المتطوعي����ن من اهالي 
النا�ش����رية، كان����ت المعرك����ة بالن�ش����بة له����م 
ثام����ر   . الع����راق  اأر�����ش  اج����ل  م����ن  معرك����ة 
ال�شاف����ي، ع�شو �شابق ف����ي الح�شد ي�شتذكر 
مع����ارك ع����ام 2014 الت����ي قت����ل فيه����ا اثنين 
م����ن ا�شقائ����ه، بالقول "ف����ي ذل����ك الحين كان 
تفكيرن����ا ين�شب نحو �شيء واحد فقط وهو 

م�شتقبلنا وبالتحديد م�شتقبل العراق". 
انت�ش����ارات الح�ش����د واالنج����ازات الت����ي تم 
تحقيقه����ا �ش����د تنظي����م داع�����ش جعل����ت م����ن 
ف�شائل م�شلحة من�شوية تحته ان ت�شتقطب 
�شعبي����ة مما �شمح له����ا بالدخ����ول بعدها في 
معت����رك العملية ال�شيا�شي����ة والح�شول على 
منا�ش����ب حكومي����ة رفيعة �شم����ن موؤ�ش�شات 
الدول����ة . ك����ون اأن ق�ش����م من ه����ذه الف�شائل 
يتمتع بدع����م من ايران فانه����ا �شعدت خالل 
ال�شن����وات االخي����رة هجماته����ا ال�شاروخية 
مه����ددة  االميرك����ي  للجي�����ش  قواع����د  �ش����د 
الوالي����ات  بي����ن  او�ش����ع  با�شع����ال مواجه����ة 
المتح����دة واي����ران، حتى انه����ا ا�شتمرت في 
وقت ي����دور فيه حديث االآن بي����ن م�شوؤولين 
كب����ار في وا�شنطن وحديث في طهران حول 
امكاني����ة الرج����وع الت�ش����االت دبلوما�شي����ة 
بينهما. اليوم ا�شبح����ت الف�شائل الم�شلحة 
ه����ذه م�شادر قوة اقت�شادي����ة وقوى متنفذة 
ف����ي النظام ال�شيا�شي. فه����ي منت�شرة في كل 
موؤ�ش�ش����ات الحك����م في البالد . عب����د الله 58 
عاما، متطوع �شابق في الح�شد اعطى ا�شمه 
االول فق����ط، قال "االمر جعلني اتندم بانني 
�شمح����ت الخ����ي ان يذهب للقت����ال. ادعو الله 
يومي����ا بان يطيل في عم����ري بما فيه الكفاية 
لكي ارعى اطفاله بع����د ا�شت�شهاده"، م�شيرا 

ال����ى ان قنا�ش����ا ق����د قت����ل اأخاه حي����در خالل 
كمين في خريف عام 2014 .

ف����ي مدين����ة النا�شري����ة، �ش����ور �شه����داء من 
المتطوعين ال�شباب اأمثال حيدر تمتد طوال 
ال�شوارع على لوحات اعالنات قد اكل عليها 
الدهر، تك�شف م����دى حجم الت�شحيات التي 
قدم����ت من قبله����م من اج����ل الح����اق الهزيمة 
بداع�����ش. تعوي�شا ال�شت�شه����اد ابنائهم، فان 
عوائ����ل ال�شهداء تلقوا كما ه����و معتاد قطعة 
ار�ش وروات����ب �شهرية، وذلك من قبل لجنة 
�شمن هيئة الح�شد ترعى �شوؤون منت�شبيها. 
ولكن بالن�شبة لعوائل اخرى، غالبا ما تكون 
فقيرة، فان هذه المنافع بداأت االآن تتال�شى، 

مما اثار ذلك ا�شتياءهم .
الي����وم هن����اك عوائل كثي����رة ف����ي النا�شرية 
ل�شهداء وكذلك في مدن اخرى في الجنوب، 
ي�شع����رون بالتهمي�ش والتجاهل وعدم تلبية 

الوعود التي قطعت لهم بالتعوي�ش.
�شت����ار 59 عاما، ق����ال للوا�شنطن بو�شت من 
داخل من����زل عائلته المتوا�ش����ع في المدينة 
باإعطائنا  ار�ش. وعدونا  بقطع����ة  "وعدونا 
ال����ى  اآخ����ر م����رة ذهب����ت فيه����ا  تعوي�ش����ات. 
مكاتبه����م رمي����ت معاملت����ي عل����ى المن�ش����دة 
عنده����م وقلت لهم تمنيت لو ل����م ار�شل ابني 
لي�شت�شه����د". هناك على حائ����ط بيت، �شتار، 
معلقة �شورة ابنه م�شت����اق 18 عاما، عندما 
ج����رح ف����ي معرك����ة �ش����د داع�����ش وا�شت�شهد 
ع����ام 2015. وي�شتذك����ر والده ان����ه في اآخر 
مكالم����ة له معهم قال انه �شيخرج في دورية، 
وكان����ت وحدته����م ق����د تعر�شت لهج����وم ولم 
يمهل الج����رح العميق ال����ذي تعر�ش له ابنه 
م�شت����اق ان يبقي����ه عل����ى قي����د الحي����اة اثناء 
نقله الى الم�شت�شفى. قال����ت العائلة انه لحد 
الع����ام الما�ش����ي تلقت مرتبا �شهري����ا بمقدار 
900 الف دين����ار من احد الف�شائل التي كان 
ينتم����ي لهم. ولكنهم لم يتلقوا اأي تف�شير من 
ذلك الحين عن �شبب انقطاع ت�شديد المرتب 

ال�شهري لهم.
يقول �شتار "قال����وا لنا بان المرتب �شيعود، 

ولكن ذلك لم يح�شل".
تاأت����ي  الح�ش����د ي�شتن����د عل����ى تخ�شي�ش����ات 
م����ن ميزاني����ة الحكوم����ة العراقي����ة لت�شدي����د 
م�شتحق����ات عوائ����ل ال�شهداء. ولك����ن لي�شت 

هن����اك جه����ة رقابية تدق����ق في اي����ن ت�شرف 
هذه االموال. وا�شتن����ادا لتقرير اعده معهد 
ف����ان  لالأبح����اث  االميرك����ي  هاو�����ش  جاث����ام 
قرارات من هي المجاميع التي يتم تمويلها 
وحجم المبلغ الممنوح لها  هي قرارات يتم 
اتخاذها خارج رقابة الحكومة من قبل لجنة 

ت�شم قياديين كبار في الح�شد.
وا�شتنادا لموؤ�ش�ش����ة ال�شهداء العراقية، فان 
الميزاني����ة الوطنية خ�ش�ش����ت ما يقارب من 
68 ملي����ون دوالر ل�ش����راء ارا�ش����ي لعوائ����ل 
ت����م   2014 الع����ام  من����ذ  ولك����ن  ال�شه����داء. 
تخ�شي�����ش 3500 قطعة ار�ش فقط لعوائل 
ال�شه����داء م����ن الح�ش����د . ق�ش����م م����ن العوائل 
ب����ان  يعتق����دون  بانه����م  يقول����ون  العراقي����ة 
تعوي�شاتهم قد قطعت النهم لم يعودوا ذوي 
فائ����دة بالن�شبة للف�شائ����ل. وق�شم اآخر قالوا 
بانه����م ل����م يتلق����وا اي تف�شي����ر . م�شوؤول����ون 
من موؤ�ش�ش����ة ال�شهداء المعني����ة بتخ�شي�ش 
مرتب����ات قال����وا ان����ه لي�����ش لديه����م عل����م باأي 
م�شكل����ة، ولكنه����م يعتقدون ب����ان االجراءات 
البيروقراطي����ة والروتيني����ة ه����ي من تكون 
�شب����ب هذه الم�شاكل . كف����اح حيدر، متحدث 
عن الموؤ�ش�شة قال "ربم����ا النا�ش ال يفهمون 
ا�شال طبيعة حقوقهم، او ربما هناك م�شاكل 
في الجانب الروتين����ي. فيما يتعلق ب�شهداء 
الح�ش����د لي�شت لدينا م�شاكل النه تتم متابعة 
جمي����ع اج����راءات الت�شدي����د له����م". عند احد 
البي����وت ال�شغي����رة الم�شي����دة عل����ى ار�����ش 
ف����ي �شواح����ي النا�شري����ة ت����م تخ�شي�شه����ا 
لعوائ����ل ال�شه����داء كتعوي�ش، والت����ي تفتقر 
لخدم����ات المج����اري، علق����ت هن����اك �ش����ورة 
لل�شهي����د عل����ي، ف����ي الع�شرينات م����ن عمره، 
الذي قتل اثن����اء تفكيكه عب����وة نا�شفة كانت 
مزروع����ة ق����رب �شريح ف����ي مدين����ة �شامراء 
. ق����ال �شقيق����ه ح�شي����ن، بانه خ����رج والتحق 
ب�شف����وف المتظاهري����ن والمحتجي����ن �ش����د 
ف�شاد حكوم����ي بنف�ش الحما�����ش الذي خرج 
في����ه اأخيه النقاذ العراق م����ن تنظيم داع�ش . 
واأ�ش����اف ح�شي����ن بقوله "اأخ����ي علي التحق 
بجبهات القتال لنف�ش ال�شبب الذي التحقت 
هدفن����ا  المتظاهري����ن،  ب�شف����وف  ان����ا  في����ه 

الم�شترك هو بلدنا الذي نعمل لحمايته".
عن وا�سنطن بو�ست

 بغداد/ تميم الح�سن

وقال���ت الحكومة انها �شكل���ت لجنة فنية 
م���ع الجان���ب االأميرك���ي لغر����ش اإق���رار 
االآلي���ات والتوقيت���ات المتعلق���ة بتنفي���ذ 
ف���ي  ال�شتراتيج���ي  الح���وار  مخرج���ات 

الجانبين االأمني والع�شكري.
واك���دت الخارجية العراقي���ة بعد الجولة 
االخي���رة للمفاو�ش���ات، تح���ول الق���وات 
االميركي���ة القتالي���ة الى "ق���وات تدريب 
وا�شت�ش���ارة". وكان الع���راق ق���د اأر�ش���ل 
طلب���ًا ر�شمي���ًا الإدارة الرئي����ش االأميركي 
ج���و باي���دن، لتحدي���د موع���ٍد ال�شتئناف 
المحادثات ال�شتراتيجية ب�شاأن العالقات 
الثنائية وان�شح���اب القوات المتبقية في 
الب���الد. وبح�شب ت�شريب���ات و�شلت الى 
)الم���دى( ان ق���وى �شيعي���ة اجتمعت مع 
الكاظم���ي عق���ب انتهاء الح���وار "وكانت 
غا�شبة الن الحوار لم يحدد موعدا ثابتا 

الن�شحاب القوات االميركية".
وانخف�شت اأعداد الق���وات االميركية في 
العراق م���ن 17 األف ع�شكري قبل نحو 3 

�شنوات اإلى 2500 ع�شكري.
اطراف���ا  ان  ال���ى  الت�شريب���ات  واأ�ش���ارت 
�شيعي���ة طالب���ت "بتو�شي���ع التمثي���ل في 
الح���وار وو�ش���ع قي���ود عل���ى الطي���ران 

االميركي والتحالف في العراق".

اأمام القاعدة الأميركية
وبعد يوم م���ن انتهاء االجتم���اع، اأعلنت 
خلي���ة االإعالم االمني العث���ور على عجلة 
بداخله���ا من�ش���ة  �شواريخ �ش���رق قاعدة 
عي���ن االأ�شد الجوي���ة الت���ي يتواجد فيها 

اكبر عدد من القوات االميركية. 
الخمي����ش  بي���ان  ف���ي  الخلي���ة  وقال���ت 
المتابع���ة  خ���الل  "م���ن  اإن���ه  الما�ش���ي، 
الميدانية  وتكثيف الجهود اال�شتخبارية، 
�شاه���دت احدى دوريات لواء الم�شاة 29 
الفرق���ة ال�شابع���ة العامل���ة  �شم���ن قاط���ع 
عملي���ات الجزي���رة ف���ي ال�شاع���ة 20:00 
م���ن اليوم الخمي�ش، عجل���ة نوع )هينو( 
حمل  متوقفة على م�شافة من طريق هيت 
البغ���دادي بالتحديد منطق���ة الب�شطامية  

�شرق قاعدة عين اال�شد  الجوية". 
وبينت اأن���ه "تم االقتراب منها وتفتي�شها 
�شواري���خ  قاع���دة  بداخله���ا  ووج���دت 
مح���ورة تحت���وي عل���ى 24  �شاروخا مع 
مالب����ش ع�شكري���ة، حي���ث ت���م ا�شتدع���اء 

الجهد الهند�شي وتم تفكيكها".
واأخلت القوات االمريكية خالل العامين 
االأخيري���ن 7 قواع���د، با�شتثن���اء قاعدتي 
عين االأ�شد ف���ي محافظة االأنبار، وقاعدة 

حرير في اأربيل في اإقليم كرد�شتان.

لجنة فنية
وقال المتح���دث با�شم القائد العام اللواء 
يحيى ر�شول في بيان االربعاء الما�شي، 
 اإنه "على �شوء مخرجات الجولة الثالثة 

من الح���وار ال�شتراتيجي بين جمهورية 
الع���راق  والواليات المتح���دة االأميركية، 
وج���ه القائ���د الع���ام للق���وات الم�شلح���ة 
م�شطف���ى  ال���وزراء  مجل����ش  رئي����ش 
 الكاظم���ي، بت�شكي���ل لجنة فني���ة برئا�شة 
رئي����ش اأركان الجي����ش لعق���د محادث���ات 

فنية مع الجانب  االأميركي". 
اإل���ى اأن ت�شكي���ل اللجن���ة ياأت���ي  واأ�ش���ار 
والتوقيت���ات  االآلي���ات  "اإق���رار  لغر����ش 
مخرج���ات  الح���وار  بتنفي���ذ  المتعلق���ة 
االأمن���ي  الجانبي���ن  ف���ي  ال�شتراتيج���ي 

والع�شكري". 
واأك���د البي���ان الم�شت���رك للجول���ة الثالثة 
م���ن الح���وار ال�شتراتيج���ي بي���ن العراق 
والوالي���ات المتح���دة  االأميركية اأنه وفي 

�ش���وء تط���ور ق���درات الق���وات االأمني���ة 
العراقي���ة تو�ش���ل الطرف���ان ال���ى اأن دور 
التحال���ف  وق���وات  االأميركي���ة   الق���وات 
التدريبي���ة  المهم���ات  اإل���ى  تح���ول  ق���د 
واال�شت�شاري���ة على نحو ي�شم���ح  باإعادة 
ن�شر المتبقي م���ن القوات القتالية خارج 
الع���راق، عل���ى اأن يتف���ق الطرف���ان عل���ى 
التوقيت���ات  الزمني���ة في محادث���ات فنية 
مقبل���ة.  والجول���ة الثالث���ة م���ن الح���وار 
ال�شتراتيج���ي بي���ن الع���راق والوالي���ات 
المتح���دة االأميركية، انطلق���ت عبر  تقنية 
االأربعاء  ي���وم  كونفران����ش"،  "الفيدي���و 
الما�ش���ي، حي���ث تناول���ت ق�شاي���ا االأمن 
ومكافحة االإرهاب،  واالقت�شاد والطاقة، 
ف���ي  ال�شيا�شي���ة، والتع���اون  والم�شائ���ل 

مجالي التعليم والثقافة. 
ف���وؤاد ح�شي���ن،  الخارجي���ة  وكان وزي���ر 
ق���د اأ�شار في بي���ان يوم االأربع���اء اإلى اأن 
الح���وار  ال�شتراتيج���ي م���ع وا�شنطن في 
المرحل���ة الثالث���ة من���ه، يحظ���ى باهتمام 
الحكوم���ة العراقّي���ة، واأن العراق  يتطلع 
تعزي���ز  اإل���ى  الح���وار  ه���ذا  خ���الل  م���ن 
العالق���ات ذات االهتم���ام الم�شت���رك على 
ُع���د بي���ن  الع���راق والوالي���ات  كاف���ة ال�شُ

المتحدة االأميركية. 

ت�سارب المواقف
لكن ج���ون كيربي، الم�ش���وؤول ال�شحفي 
ب���وزارة الدفاع االأميركي���ة )البنتاغون(، 
ق���ال لل�شحفيين في بي���ان االأربعاء )فور 

انته���اء االجتم���اع(، انه "ال يمث���ل اتفاقا 
لبدء مزيد من �شحب القوات االأميركية".
لذل���ك يق���ول النائ���ب مثن���ى امي���ن، وهو 
ع�ش���و لجن���ة العالق���ات الخارجي���ة ف���ي 
ان االجتم���اع االخي���ر ك�ش���ف  البرلم���ان 
ع���ن "الت�شارب داخ���ل العراق في موقف 
الحكومة والق���وى ال�شيا�شية من اخراج 

القوات االميركية".
وكان البرلم���ان ق���د �ش���وت مطل���ع ع���ام 
2020 عل���ى ان تقوم الحكوم���ة باإخراج 
القوات االميركية، لكنه قرار جرى حوله 

جدل قانوني وا�شع.
وانتق���د اأمي���ن في ات�ش���ال م���ع )المدى( 
وا�شح���ة  خط���ة  وج���ود  "ع���دم  اأم����ش، 
داخل الخارجية العراقي���ة او �شكرتارية 

ثابت���ة داخل الوزارة لمتابع���ة نتائج تلك 
االجتماع���ات عل���ى خ���الف م���ا موج���ود 
ف���ي وا�شنط���ن". وا�ش���اف ع�ش���و لجنة 
ف���ي  "الع���راق  الخارجي���ة:  العالق���ات 
ه���ذه اللق���اءات ينف���ذ م���ا تري���ده اميركا، 
وبغ���داد لم ت�شتط���ع ان تط���ور العالقات 
الثقافي���ة والتكنولوجي���ة م���ع وا�شنط���ن 
ف���ي  ال�شتراتيج���ي  الح���وار  وانح�ش���ر 
الع�شكري���ة  الق���وات  اخ���راج  مو�ش���وع 
االأميركي���ة ال���ذي ه���و غير مح�ش���وم في 
الداخ���ل اأ�شال". وكان���ت مجموعة تطلق 
عل���ى نف�شها الهيئ���ة التن�شيقي���ة لف�شائل 
المقاوم���ة العراقي���ة، ق���د طالب���ت بتغيير 
اع�ش���اء لجن���ة الح���وار، وت�شكي���ل لجنة 

موازية من �شخ�شيات "عراقية".
واتهم���ت المجموع���ة في بي���ان االأربعاء 
الح���وار  �شخ�شي���ات  بع����ش  الما�ش���ي، 
م���ن الجان���ب العراق���ي بانه���م "يحملون 
جن�شي���ات امريكي���ة وبريطاني���ة"، فيم���ا 

طالبت ب�"طرد القوات االميركية".
وا�ش���اف البيان ان م���ا اأ�شمته بالمقاومة 
جاهزة "لفتح جبهات وا�شعة على وجود 
االحت���الل االأميرك���ي كل���ه ف���ي الع���راق، 
وتوجي���ه �شربات ُمَرّك���زة وموجعة" في 

حال لم تن�شحب.
وج���اءت الجول���ة الثالث���ة م���ع وا�شنطن 
الدع���م  ارت���ال  ا�شته���داف  ت�شاع���د  م���ع 
اللوج�شتي لق���وات التحالف على الطرق 
الدولية، والذكرى ال�18 ل�شقوط �شدام.

ب���دوره اأ�شار ظافر العان���ي، نائب رئي�ش 
ان  ال���ى  الخارجي���ة،  العالق���ات  لجن���ة 
و�ش���ع الق���وات االميركي���ة ف���ي الع���راق 
عق���ب ج���والت الح���وار ال�شتراتيجي مع 

وا�شنطن يتحمله رئي�ش الوزراء.
وق���ال العان���ي ف���ي ت�شري���ح ل�)المدى(: 
يقدمها  التي  الخدم���ات  تقت�شر  "عندم���ا 
الجان���ب االميرك���ي ف���ي اط���ار التدري���ب 
والمعلوم���ات  واال�شت�ش���ارة  والت�شلي���ح 
ف���ان ه���ذا التقوي���م يتحم���ل م�شوؤوليت���ه 
ال�شي���د القائ���د الع���ام للق���وات الم�شلحة 
في �شوء التقارير الت���ي يقدمها الخبراء 
الع�شكري���ون العراقيون ع���ن مدى اأهلية 

قواتنا".
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الكاتيو�سا" ترتك  "جماعات 
ر�سالة اأمام قاعدة عني الأ�سد

ب��دت بع���ض القوى ال�سيعي��ة غا�سبة من النتائج الت��ي ظهرت عقب الجتماع الخي��ر بين بغداد ووا�سنط��ن، حيث لم يت�سمن 
"�سق��وف زمني��ة" وا�سحة لإخراج القوات الميركية. ون�سر ما يعتقد انهم "مجاميع الكاتيو�سا" اكثر من 20 �ساروخا بعد يوم من 

انتهاء الجولة الثالثة للحوار، ل�ستهداف مع�سكر للقوات الأميركية غربي البالد.

عوائل �شهداء يف احل�شد ال�شعبي ي�شكون توقف رواتبهم

من�شة الطالق �شواريخ كاتيو�شا.. ار�شيف

 قوى �شيعية غا�شبة من غياب "ال�شقف الزمني" 
لن�شحاب القوات الأمريكية 

 بغداد/ المدى 

بح���ث رئي�ش الوزراء م�شطفى الكاظمي، 
اأم����ش ال�شب���ت، مل���ف مكافح���ة االإرهاب، 
واأو�شاع ق�شاء �شنجار، وموازنة2021، 
خ���الل ا�شتقباله رئي����ش اإقلي���م كرد�شتان 
الع���راق نجيرف���ان بارزاني.وذك���ر بي���ان 
لمكت���ب رئي����ش الحكومة تلق���ت )المدى( 
ن�شخ���ة منه، اأن االأخي���ر "ا�شتقبل، رئي�ش 
بارزان���ي،  نيجيرف���ان  كرد�شت���ان  اقلي���م 
وج���رى خ���الل اجتم���اع بح���ث ع���دد م���ن 
الملف���ات الت���ي ت�شب في مج���ال التعاون 
والتكام���ل بي���ن موؤ�ش�ش���ات الدول���ة ف���ي 
اقلي���م  وحكوم���ة  االتحادي���ة  الحكوم���ة 
كرد�شتان وفق ما اأط���ره الد�شتور، ف�شال 
ع���ن مناق�ش���ة جه���ود مكافح���ة االره���اب 
والجريمة المنظمة والتعاون في �شنجار 
وحكوم���ة  االتحادي���ة  الحكوم���ة  بي���ن 

االإقليم".
واأ�ش���اف، "كم���ا بحث���ا الو�ش���ع ال�شحي 
وت�شاع���د  كورون���ا  بجائح���ة  المتعل���ق 
االإ�شاب���ات، والجه���ود الكبي���رة الرامي���ة 
الى توفير الخدم���ات ال�شحية للم�شابين 

وتوفير اللقاحات".
وتاب���ع البي���ان، "واثنى رئي����ش الوزراء 
عل���ى التقدم الحا�شل في مجال التاأ�شي�ش 
لالآليات الد�شتوري���ة الداخلية، م�شت�شهدا 
باالتفاق على المحكمة االتحادية، وتمكن 
مجل����ش الن���واب م���ن تمري���ر الموازن���ة 
االتحادي���ة، الت���ي اع���رب عن اأمل���ه في ان 
يت���م تطبيقه���ا بدقة، وع���دم الدخ���ول في 
اجتهادات وتف�شيرات تتعار�ش مع تقديم 
الخدم���ة للمواط���ن العراق���ي، ووفق مبداأ 

العدالة في توزيع الثروة".
واأكد الكاظمي وفق البيان، على "�شرورة 
تعزيز التكامل االمني بين بغداد واربيل 
بال�شكل الذي يحقق اال�شتقرار الداخلي، 
اأن  يمك���ن  فج���وة  اأي  ح���دوث  ويمن���ع 
ي�شتغلها االره���اب او الجريمة المنظمة، 

في المناطق المتنازع عليها او غيرها".

كم���ا اأكد الكاظمي عل���ى اأن تكرار زيارات 
رئي����ش االإقليم اإلى بغ���داد يبعث بر�شائل 
�شحيح���ة ل���كل العراقيي���ن وي�شاه���م في 
بن���اء الثقة ويدل على ح�شن النية ويحفز 
روح التع���اون الم�شت���رك والتن�شي���ق في 
جمي���ع المج���االت لم�شلحة البل���د وا�شار 
ال���ى زيارته القادمة ال���ى اقليم كرد�شتان، 
بح�ش���ب البي���ان. ولف���ت البي���ان، اإل���ى اأن 
رئي�ش اقليم كرد�شتان نيجرفان بارزاني، 
اال�شتقبال،  لحفاوة  امتنان���ه  عن  "اعرب 
واأ�ش���اد بجه���ود رئي�ش مجل����ش الوزراء 
�شيا�شيًا واقت�شادي���ًا ودبلوما�شيًا، حيث 
اأك���د اأن الجهد الدبلوما�ش���ي العراقي في 
الفت���رة الما�شية، وما تخلل���ه من زيارات 
واجتماعات اب���رزت المكان���ة الم�شتحقة 
للع���راق باكمله، واع���ادت دوره الطبيعي 

اقليميا ودوليا".
واأ�شار البيان الى ان "بارزاني اأ�شاد بنهج 
الحكم���ة في معالج���ة الق�شاي���ا الداخلية، 
االمن���ي،  التن�شي���ق  م�شت���وى  وارتف���اع 
و�ش���رورة تطوي���ره، معرب���ا ع���ن دعم���ه 
للحكومة وتعزي���ز مكانة الدولة، بال�شكل 
ال���ذي يمكنه���ا م���ن معالج���ة تحدياته���ا". 
تمري���ر مجل����ش  عل���ى  بارزان���ي  واثن���ى 
النواب لقان���ون الموازنة، موؤكدا على ان 
حل الق�شاي���ا العالقة بين بغ���داد واربيل 

اال�شتق���رار  م���ن  لمزي���د  الطري���ق  يمه���د 
والتقدم للعراق، وفق البيان. وقبل لقائه 
بارزان���ي، القى رئي�ش ال���وزراء م�شطفى 
الكاظمي كلمة في الموؤتمر العلمي الدولي 
لجه���از مكافحة االإرهاب. وقال الكاظمي: 
"ا�شيد بدور جهاز مكافحة االرهاب الذي 
والم�شوؤولي���ة  الطم���وح  بم�شت���وى  كان 
و�شاه���م ب�شكل كبير في مع���ارك التحرير 
�ش���د خ���وارج الع�ش���ر ع�شاب���ات داع����ش 
االإرهابي���ة. االإرهاب اأ�شبح تحديا عالميا 
يه���م الجمي���ع وقد �شاه���م الع���راق ب�شكل 

كبير في مواجهة هذا التحدي". 
العال���م  �شاع���دوا  "العراقي���ون  واأ�ش���اف 
باأكمل���ه ف���ي التخل�ش من �شب���ح االإرهاب 
ال���ذي كان ينت�ش���ر ب�شرع���ة ووق���ف م���ع 
الع���راق اأ�شدقاء كثي���رون ولك���ن الن�شر 
ف���ي  كان  االإره���اب  عل���ى  تحق���ق  ال���ذي 
النهاية ن�ش���را عراقيا. وعل���ى العراقيين 
اأن ي�شعروا بالفخر اأنه���م قاتلوا االإرهاب 
وكال���ة ع���ن انف�شه���م وع���ن العال���م كله". 
واأ�ش���ار ال���ى ان "جمي���ع الق���وات االأمنية 
العراقية من الجي����ش وال�شرطة والح�شد 
الوطن���ي  االم���ن  وجه���از  والبي�شمرك���ة 
وجه���از المخابرات وغيره���ا �شاهمت في 
هذا االإنجاز ولكن كانت هناك خ�شو�شية 
ب���ارزة لق���وات مكافح���ة االإره���اب حي���ث 

اأن اخت�شا�شه���م الرئي����ش ه���و مكافح���ة 
الجه���از  ه���ذا  ق���وات  االإره���اب، وقام���ت 
الوطن���ي بدور كبير وب���ارز جدا في دحر 
ع�شاب���ات داع����ش االرهابي���ة وم���ا زال���ت 
تق���وم بعم���ل جب���ار ف���ي �ش���رب الخالي���ا 
االإرهابية المنت�شرة في المناطق النائية. 
اأنجزن���ا انت�ش���ارات كبرى خ���الل االأ�شهر 
ي�شم���ى  م���ا  وج���ود  واأنهين���ا  الما�شي���ة 
بوالية دجلة خالل عملية ال�شيل الجارف 
الت���ي قام بها ابطال قواتن���ا الم�شلحة في 
جه���از مكافحة االإره���اب. قتلنا ثاني اكبر 
�شخ�ش في تنظيم داع�ش االإرهابي �شمن 
الع�ش���رات م���ن القيادات الكب���ار والمئات 

من عنا�شر هذا التنظيم".
ولف���ت الى "انن���ا االآن اأمام اأن���واع اأخرى 
م���ن االإره���اب المتمث���ل ب�شب���ط الحدود 
والمناف���ذ الحدودي���ة، مكافح���ة الف�ش���اد، 
�شب���ط ال�ش���الح المنفلت، ومن���ع التدخل 
االأجنب���ي. كل ه���ذه الجه���ود الت���ي تقوم 
به���ا ه���ذه الحكومة ه���و امت���داد لعمليات 
مكافحة االإرهاب. ان دحر االرهاب ب�شكل 
كامل يت���م من خالل روؤية �شاملة لمكافحة 
االإرهاب. ونحتاج الى اإيجاد بيئة وطنية 
مالئم���ة لتجفيف م�ش���ادر االإرهاب ب�شكل 
كامل وعل���ى مختلف الم�شتوي���ات. نعمل 
على اع���ادة بناء الموؤ�ش�ش���ات االأمنية كي 
تكون ق���ادرة على القي���ام بمهامه���ا كاملة 
كما نعزز عالقاتنا وتعاوننا مع اأ�شدقائنا 
االإقليميي���ن والدوليي���ن لدع���م االأم���ن في 

العراق".
واأ�ش���اف القائ���د العام للق���وات الم�شلحة 
االمني���ة  الق���وات  جه���ود  "بف�ش���ل  ان���ه 
ق���وات  مهم���ة  تحول���ت  وجهوزيته���م، 
الح���وار  خ���الل  الدول���ي  التحال���ف 
تدريبي���ة  مه���ام  ال���ى  ال�شتراتيج���ي 
وا�شت�شارية، ما ي�شير الى التطور الكبير 
ف���ي بن���اء قواتن���ا االمني���ة وامكانياته���ا 
الح���دود  �شب���ط  عل���ى  نعم���ل  الكبي���رة. 
والمناف���ذ الحدودي���ة باإج���راءات مكثف���ة 

وم�شتمرة ومتكاملة امنيا واداريا". 

 الكاظمي وبارزاين يبحثان ملفات مكافحة الإرهاب 
وق�شاء �شنجار واملوازنة 

بع�سهم لم ي�ستلم قطع اأر�ض مخ�س�سة لل�سحايا اأي�سًا القائد العام: نواجه اإرهابًا يتمثل ب�سبط الحدود والف�ساد وال�سالح المنفلت

جانب من لقاء الكاظمي وبارزاين ام�س
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 بغداد/ خ�ضر اليا�ض ناه�ض

كان ه�س���ام، ي�س���تند على واحدة م���ن الكتل 
الكونكريتية التي ت�سعها احلكومة كواحدة 
فايرو����س  تف�س���ي  احت���واء  اج���راءات  م���ن 
النظ���ام  �س���لبيات  ع���ن  يتح���دث  كورون���ا، 

ال�سيا�سي الذي ت�سكل بعد 2003.
ه�س���ام الذي مل يكمل ربيعه اخلام�س ع�س���ر 
ح���ن �س���اهد املدرع���ات تنت�س���ر يف مدين���ة 
ال�سدر )�سدام �س���ابقا( من دون قتال وراأى 
اأي�س���ا كيف تهافت �� من ف�س���ل حينها البقاء 
����� عل���ى اجلن���ود  يف املن���زل عل���ى الن���زوح 
االأم���ركان، وكيف كان النا�س فرحن باإزالة 

واحد من الدكتاتوريات يف العامل.
ه�س���ام يقول ان »النظام ال�سيا�س���ي احلايل« 
�س���رق فرح���ة الن�س���ر يف 2003، بع���د 18 
عاما ا�سبحنا نتمنى الكثر من اال�سياء التي 
كان���ت بديهي���ات، منه���ا االأم���ن، والتوظيف، 

والقطاع اخلا�س.
على مقربة من ه�س���ام، ي�س���األ �سائق �سيارة 
م�س���ن �س���احب حلية كثة، ال�س���رطي لعبور 
مركبت���ه لك���ن ال�س���رطي عار�س ف���رد الرجل 
امل�س���ن، »جن���ا )كن���ا( بطران���ن على �س���دام 
)ح�سن( ه�سه )االآن( الربع خلونا )جعلونا( 

نتمنى ذيج )تلك( االأيام«.
ومل ي���رد ال�س���رطي، فيم���ا ا�س���تدار الرج���ل 

امل�سن ب�سيارته وغادر.
»ه���ذه  قائ���ًا:  ال�س���رطي  حت���دث  بعده���ا، 

التعليمات، اأعلم انه �سيدخل يف احد االأفرع 
ويتجاوز ال�س���يطرة التي ن�س���عها، هذه هي 
احلقيقة، النا�س ما عادت تخ�سى رجل االأمن 

وال ت�سدق بال�سيا�سي«.
واأ�س���اف »كورون���ا فايرو����س فت���اك نال من 
اخي قبل اقل من �سهر واحلكومة حتذر منذ 

اأكرث من عام لكن، النا�س ما عادت ت�سدق«.
احل���ايل  ال�سيا�س���ي  النظ���ام  ان  احلقيق���ة 
مب�س���اوئه م���ن الف�س���اد والرتاج���ع العمل���ي 
والثق���ايف و�س���رقة املال الع���ام ينتظر مثلما 
يق���ول املث���ل »الق�س���ة الت���ي �ستق�س���م ظه���ر 
البعر« حي���ث انه واج���ه يف اأواخر 2019 
واح���دة من اأكرب اأزماته م���ع املجتمع وخرج 
منه���ا بع���د ان ق���دم تن���ازالت كب���رة منه���ا 
يع���ول عليه���ا  الت���ي كان  تغي���ر احلكوم���ة 

كث���رًا، وت�س���بب التغي���ر بنه���ر م���ن الدماء 
راح �س���حيته نحو 600 �سخ�س و27000 
جريح واملئات من املغيبن بينهم �سحفيون 

ونا�سطون.
وحتت �س���غط ما ع���رف حينه���ا بتظاهرات 
ت�سرين 2019 ا�س���طرت الطبقة ال�سيا�سية 
لتكليف م�سطفى الكاظمي القادم من اأطراف 
احلكوم���ة  ت�س���كيل  ال�سيا�س���ية  املنظوم���ة 
العراقية يف 9 ني�سان 2020 على م�س�س.  
اخلدم���ات  االحتجاج���ات  �س���رارة  كان���ت 
يف  االأعظ���م  ال�س���واد  وكان  الغائب���ة، 
ع���ن  العاطل���ون  ال�س���باب  ه���م  التظاه���رات 
العمل، بينما اتهمت حينها ف�س���ائل م�سلحة 

قريبة من ايران بقتل املحتجن.
ه���ذه الطبق���ة ال�سيا�س���ية غر راغب���ة ببقاء 

الكاظم���ي يف ال�س���لطة لكنها اأم���ام خيارين؛ 
االأول القب���ول بالواق���ع احل���ايل وهو رهان 
�س���يكلفها كث���رًا، والث���اين االيق���اع برئي�س 
احلكوم���ة با�س���تخدام اأذرعه���ا امل�س���لحة اأو 
الكت���ل ال�سيا�س���ية التي تدعمه���ا يف الربملان 
لك���ن ه���ذا اخلي���ار يعن���ي الع���ودة اىل مربع 
الفو�سى اأواخر 2019 وهو خيار قد يكلف 
انهي���ار النظ���ام ال�سيا�س���ي باكمل���ه وانتهاء 

�سلطة هذه القوى والف�سائل امل�سلحة.
وقب���ل 3 ا�س���ابيع م���ن ذك���رى ا�س���قاط نظام 
�سدام ح�سن، ك�سفت جلنة العمل وال�سوؤون 
���ة والهجرة واملهجري���ن النيابيَّة،  االجتماعيَّ
ع���ن بلوغ عدد العاطل���ن يف الباد نحو 15 

مليونًا.
وقال ع�سو اللجنة فا�س���ل الفتاوي »اأغلب 
العاطلن عن العمل يف الباد من ال�س���باب«، 
معرب���ًا ع���ن اأمله ب���اأْن »ت�س���هد امل���دة القليلة 
املقبل���ة تنفي���ذ ور����س عم���ل م���ع ال���وزارات 
���ة الإيجاد فر�س عم���ل للعاطلن لتقليل  املعنيَّ

ن�سب البطالة املرتفعة«.
واأم���ام وزارة النف���ط ببغ���داد، يجل�س مهند 
م���ع الع�س���رات من خريج���ي هند�س���ة النفط 
من���ذ اأكرث م���ن عام يف خيام هزيل���ة بانتظار 
تعيينه���م، فمهن���د ي�س���ارع من اأج���ل تعيينه 
�س���من م���اك اأغن���ى وزارة عراقي���ة، لكنه مل 

يجد �سالته بعد.
ويق���ول مهن���د ل�)املدى( “اليوم ه���و ال�462 
على اعت�سامي هنا وال م�سوؤول زارنا، اأقرت 
املوازن���ة وكانت ل�س���الح اأذرع اي���ران )...( 
30 الف درجة وظيفية للمف�سولن من هيئة 
احل�سد ال�سعبي، لكن خريجي الهند�سة نفط 

واملحا�سرين املجانين من�سيون”.
وي�س���يف “ات�س���ل بي جارنا واخربين هل 
اأريد ان اأتعن �س���من احل�س���د وقال �سيدمج 
اأ�س���مي يف احدى القوائم التي �سرت�سل اىل 
الهيئة بغية تثبيتي”، اأخربين اي�سا “انني 
ل���و وافق���ت �سر�س���لني اىل منف���ذ املنذري���ة 
احلدودي مع ايران وقال يل ان العمل هناك 

غر خطر”.
ويتاب���ع “نح���ن ام���ام ع���دة وجه���ات مغلقة 
با�س���تثناء واحدة وهي اأن ن�س���بح اع�س���اء 
�س���هاداتنا  ون���رتك  امل�س���لحة  الف�س���ائل  يف 
وخرباتنا ت�سيع مثلما �سيع النظام احلايل 

الكثر من االمنيات التي كانت تراودنا”.
ومثلما كان خريج كلية الهند�سة نفط يتمنى 
اأن يتغ���ر النظ���ام احل���ايل وان ياأت���ي نظام 
جديد حمرتم يحرتم كفاءاته ويوفر احلياة 
الرغي���دة لل�س���كان، كان ال�س���ائق امل�س���ن يف 
�سيارة احلمل ي�س���تمع لن�سرة االأخبار حيث 
قال ع�س���و جلنة اخلدمات ال���ذي حتدث عن 
وجود 15 مليون عاطل عن العمل ان “نظام 
املقب���ور �س���دام ارتك���ب اب�س���ع اجلرائم يف 

التاريخ”!

 بغداد/ فرا�ض عدنان

تعتقد ق�ى �ضيعية م�ؤثرة 
اأن الظروف اأ�ضبحت مهياأة 

الإجراء االنتخابات املبكرة 
يف م�عدها املقّرر يف العا�ضر 

من �ضهر ت�ضرين املقبل، لكنها 
حذرت من تكرار �ضيناري� 

انتخابات 2018 وخمرجاتها.

وتتحدت هذه القوى عن جمموعة اإجراءات 
ينبغي على احلكومة اتخاذها، ومنها اإيكال 
مهمة حماية �سناديق االقرتاع اإىل اجلي�س 
العراقي، ودعم الرقابة الدولية، واحلد من 

ا�ستخدام املال ال�سيا�سي يف الدعاية.
وتقول املتحدثة با�س���م كتلة الن�سر النائبة 
اآي���ات املظف���ر، اأن “جمي���ع املوؤ�س���رات م���ن 
خال املباحثات بن الكتل ال�سيا�س���ية، تدل 
على اإج���راء االنتخابات املبكرة يف املوعد، 
ال���ذي اأعلنت عنه احلكومة يف العا�س���ر من 

ت�سرين االأول املقبل«.
واأ�س���افت املظفر، يف حدي���ث اإىل )املدى(، 
اأن “ال���ذي ع���زز ه���ذه القناع���ة ه���و اتخاذ 
جمل�س النواب قرارًا بحل نف�سه قبل موعد 

االنتخابات املبكرة بثاثة اأيام«.

واأ�س���ارت، اإىل اأن “التعوي���ل ياأت���ي الي���وم 
على الق�س���ايا اللوج�ستية والفنية، والدور 
هن���ا يقع عل���ى عاتق مفو�س���ية االنتخابات 
ال�س���قف  ا�س���تعداداتها �س���من  ب���اأن تنه���ي 

الزمني املتاح لها«.
واأو�س���حت املظفر، اأن “املوعد ال�سابق يف 
ال�س���اد�س م���ن حزي���ران مت تاأجيله ب�س���بب 
االنتخاب���ات،  مفو�س���ية  اأبدت���ه  فن���ي  راأي 
رغ���م اأنها اأعلنت �س���ابقًا باأنه���ا جاهزة لهذا 
التاري���خ، وال نتمنى اأن يتكرر ال�س���يناريو 

ذاته مع املوعد اجلديد«.
الن�س���ر  كتل���ة  با�س���م  املتحدث���ة  واأردف���ت 
مهي���اأة  اأ�س���بحت  “الظ���روف  اأن  النائب���ة، 
لانتخاب���ات، اأم���ا خم���اوف بع����س الكت���ل 
م���ن الدوائر االنتخابية املتع���ددة ودعوتها 
امل���دة  ه���ذه  يف  الناف���ذ  القان���ون  لتعدي���ل 
ال�س���يقة نعتقد اأن �س���ببها ال�سعور باخلطر 
يف اأنه���ا غ���ر م�س���تعدة لتح�س���ل على ذات 

النتائج التي نالتها يف وقت �سابق«.
و�س���ددت املظف���ر، عل���ى اأن “موقفن���ا ثابت 
وه���و م���ع االنتخاب���ات املبك���رة ب�س���رط اأن 
تتحقق �س���روطها فعلي���ًا، وال تتكرر جتربة 
2018 التي اأنتجت لنا قواعد حكم نعي�س 

يف ظلها حاليًا«.
وتوا�س���ل املتحدث���ة با�س���م كتل���ة الن�س���ر 
النائبة، اأن “اجلميع يعلم ب�س���عوبة اإجراء 
انتخاب���ات مثالي���ة، لك���ن نتطل���ع الأن تكون 
نزيهة باأكرب ن�سبة، مع مراقبة دولية ووعي 
�س���عبي تتم ترجمته يف �س���ناديق االقرتاع 
واإجراءات حكومية م�س���ددة ت�س���من حرية 

اإرادة الناخب«.

وم�ست املظفر، اإىل اأن “املخاوف موجودة 
م���ن التاأث���ر عل���ى اإرادة املواط���ن، ويف اأن 
ي���ديل ب�س���وته من دون خ���وف اأو ترهيب، 
وهذه ه���ي مهمة احلكومة الت���ي ناأمل منها 
اأن ت�س���من ع���دم ح�س���ول اأي خ���رق به���ذا 

اجلانب”.
من جانبه، ذكر النائب عن حتالف عراقيون 
جا�س���م البخاتي، اأن “التاأجيل ال�سابق كان 
بطلب م���ن املفو�س���ية؛ الأ�س���باب فنية، لكن 
جميع املوؤ�س���رات تدل على االلتزام باملوعد 

اجلديد«.
وتاب���ع البخات���ي، اإىل )امل���دى(، اأن “اإقبااًل 
كبرًا ناحظه من املواطنن على الت�سجيل 
البايومرتي، واملفو�سية لديها ت�سريحات 
يومية تدل عل���ى جديتها يف اإجراء العملية 

االنتخابية«.
واأردف النائ���ب ع���ن حتالف عراقي���ون، اأن 
“اجلانب الفني ي�س���هد ت�س���اعدًا وا�س���حًا 
من خال التحرك على املحافظات، وتوزيع 
املراكز االنتخابية، وذلك متا�سيًا مع الوقت 

املقرر يف ت�سرين االأول املقبل«.
ب���اأن  احلكوم���ة  البخات���ي،  طال���ب  وفيم���ا 
اإج���راءات  مبجموع���ة  “حا�س���رة  تك���ون 
ترف���د املفو�س���ية، واأن ت�س���ع حدًا لل�س���اح 
اأن  اإىل  ذات���ه،  الوق���ت  املنفل���ت”، دع���ا يف 
“مي�س���ك اجلي����س العراق���ي زم���ام حماي���ة 
لزي���ادة  املراقب���ن  عم���ل  ودع���م  املراك���ز، 
ال�س���فافية، واإعط���اء م�س���احة م���ن الوق���ت 
انت���زاع  وع���دم  االختي���ار،  يف  للمواط���ن 

�سوته بالقوة«.
وح���ذر البخاتي، من و�س���ول املر�س���ح اإىل 

املرك���ز االنتخاب���ي، وال�س���عي وراء اإغ���راء 
الناخب���ن باالأم���وال وا�س���تغال حاجتهم، 
وهو ما ح�سل يف انتخابات عام 2018«.

اإىل ذل���ك، يج���د النائب عن قائمة �س���ائرون 
بدر الزيادي، اأن “اجلميع يعلم باأن العراق 
و�س���ل اإىل مرحل���ة ال خي���ار اأمام���ه �س���وى 
اإج���راء االنتخابات املبكرة بعي���دا عن املال 

ال�سيا�سي«.
واأفاد الزيادي، يف ت�سريح اإىل )املدى(، اأن 
منذ عام 2003  اإلينا  بالن�س���بة  “الوا�سح 
ه���و التاأثر عل���ى اإرادة الناخ���ب من خال 
ا�س���تخدام املال ال�سيا�سي، وهو اأمر ينبغي 
احل���د من���ه يف االنتخاب���ات احلالي���ة لك���ي 

نخرج بنتائج �سفافة وحقيقية«.
وي���رى، اأن “هن���اك م���ن يح���اول اأن يعرقل 
االنتخاب���ات، لك���ن الغالب االأعم م���ن الكتل 
اتفقت مع احلكومة ون�س���قت مع الرئا�سات 

الثاث على اأن جتري يف موعدها املقرر«.
“واجب���ات  اأن  اإىل  الزي���ادي،  وانته���ى 
�س���ناديق  احلكوم���ة معروف���ة يف حماي���ة 
اإرادة  عل���ى  التاأث���ر  وع���دم  االق���رتاع، 
املواطن���ن”، لكن���ه ذك���ر اأن “هن���اك مهم���ة 
تنتظ���ر املواط���ن، وه���ي االمتن���اع عن منح 
�س���وته اإىل اأ�س���خا�س فا�س���دين اأو كان���وا 

�سببًا يف دمار العراق«.
يذكر اأن مفو�سية االنتخابات اأ�سدرت بيانًا 
ي���وم اجلمعة املا�س���ي اأكدت في���ه اأن موعد 
اإج���راء االنتخابات املبكرة يف العا�س���ر من 
ت�سرين االأول املقبل حتمي وال تراجع عنه، 
فيم���ا دعت املواطن���ن اإىل حتديث بياناتهم 

قبل 15 من ال�سهر احلايل.

مطالبات بت�يل اجلي�ض حماية �ضناديق االقرتاع 

االنتخابات  اإجراء  على  متفقة  ال�شيعية  القوى 
مبوعدها لكنها تخ�شى تكرار �شيناريو 2018 

 ترجمة/ المدى

ت�س���عى ف�س���ائل م�س���لحة يف كل من العراق و�س���وريا اإىل 
اإبقاء حالة احلرب وعدم اال�س���تقرار يف البلدين م�س���تمرة 
بغي���ة احلفاظ عل���ى االأرباح التي جتنيها جراء االأو�س���اع 
ال�سيا�س���ية غ���ر امل�س���تقرة، بح�س���ب موقع )ج���ي اآر اأي( 
الربيط���اين املتخ�س����س يف مناق�س���ة وحتلي���ل املخاط���ر 

ال�سيا�سية واالقت�سادية العاملية.
وا�س���ار املوقع الربيطاين اىل ان �س���نوات عدم اال�ستقرار 
ال�سيا�سي يف العراق واحلرب االأهلية يف �سوريا اأدت اإىل 
ظهور جه���ات فاعلة غر حكومية اتخذ الكثر منها �س���كًا 
هجين���ًا بعد اأن جرى اإ�س���فاء طابع ر�س���مي عليها من قبل 
النظام يف �س���وريا اأو احلكوم���ة االحتادية يف بغداد، مما 
اأهل عنا�س���رها احل�س���ول على اأجور ورواتب من الدولة 
باالإ�س���افة اإىل اإيجاد �س���بل وموارد اأخرى للح�سول على 
مزيد م���ن االأموال والرثوات عرب اأن�س���طة غر م�س���روعة 
كتهريب ال�س���اح واملخدرات واالجتار بالب�س���ر باالإ�سافة 
اإىل فر����س اإتاوات واق���رتاف عمليات �س���رقة ونهب بحق 

املدنين.
ولف���ت املوق���ع اىل انه منذ انط���اق برنام���ج النفط مقابل 
الغ���ذاء يف الع���راق يف ت�س���عينيات القرن املا�س���ي، ومنذ 
ان���دالع ال�س���راع الدامي يف �س���وريا قبل عقد م���ن الزمن، 
�سهدت االقت�س���ادات غر الر�س���مية وغر امل�سروعة منوا 
كبرا يف البلدين املتجاورين ب�سبب تراجع �سلطة الدولة 
عق���ب اعتم���اد النظ���ام ال�س���وري على ميل�س���يات م�س���لحة 
يف حربه �س���د ف�س���ائل املعار�س���ة، وعقب ظهور ف�س���ائل 
الع���ام 2014 ملواجه���ة تنظي���م  “احل�س���د ال�س���عبي” يف 
داع����س. وقال موق���ع )جي اآر اأي( الربيط���اين “باتت تلك 
الف�سائل توؤدي اأدوارا مهمة يف امل�سهد ال�سيا�سي والواقع 
االقت�س���ادي، بعد اأن اأ�س���حى من م�س���لحتها احلفاظ على 
العنف وعدم اال�س���تقرار لتربي���ر وجودها وانت�س���ارها«.  
واأو�سح خرباء للموقع اأن ارتفاع معدالت البطالة وزيادة 
ع�س���كرة االقت�ساد يف �س���وريا والعراق، جعل ت�سكيل تلك 
الف�س���ائل واالن�س���مام اإليه���ا وا�س���تدامتها اأح���د االأدوات 
القليل���ة الت���ي ميك���ن م���ن خالها جن���ي االأرب���اح وجتميع 
الرثوات وبناء مراكز نفوذ وقوة للم�سيطرين عليها. ففي 
العراق تتكون اجلماعات امل�س���لحة اليوم ب�س���كل اأ�سا�سي 
من ف�سائل احل�سد ال�سعبي والتي رغم متتعها يف ال�سابق 
مبكانة كبرة مل�س���اهمتها يف هزمية داع�س، اإال اأنها فقدت 
الكثر من �س���عبيتها يف االآونة االأخرة، ال�سيما بعد ف�سل 
اندماجه���ا كليا �س���من ق���وات االأم���ن العراقية الر�س���مية. 
واأ�س���ارت التطورات االأخ���رة يف التعامل م���ع املحتجن 
اأو ا�س���تهداف قواعد تتواجد فيه���ا قوات التحالف الدويل 
املناه����س لداع����س، اإىل اأن تل���ك الف�س���ائل مث���ل كتائ���ب 
ح���زب الله وع�س���ائب احلق ال ت���زال بعيدة عن امل�س���اءلة 
واملحا�س���بة القانوني���ة، ب���ل اأن بع����س النخب ال�سيا�س���ية 
ت�س���تخدمها لدعم �س���لطة الدول���ة االحتادي���ة ومقاومة اأي 
حماولة لتح�س���ن االأو�ساع االقت�س���ادية وحتقيق العدالة 

االجتماعية يف الباد.
وباملث���ل، توج���د يف �س���وريا جمموعات م�س���لحة متنوعة 
�س���به م�س���تقلة يعتمد عليها النظام يف البقاء، حيث ن�ساأت 
ملي�س���يات طائفية مثل ميل�س���يات ال�س���بيحة الت���ي يتاألف 

اأفراده���ا م���ن االأقلي���ة العلوي���ة الت���ي ينتمي اإليه���ا رئي�س 
النظام ب�س���ار االأ�سد، باالإ�س���افة اإىل ميلي�سيات من اأقليات 
اأخ���رى مثل الطائف���ة امل�س���يحية والطائف���ة الدرزية، ومع 
مرور �سنوات احلرب حتول العديد من تلك امليل�سيات اإىل 
جمموعات �سبه ع�سكرية ال مركزية خارج �سيطرة النظام.
وتاب���ع املوق���ع الربيط���اين: “يف كا البلدي���ن، ت�س���تفيد 
الف�س���ائل من االأن�س���طة االقت�س���ادية غر الر�س���مية وغر 
امل�س���روعة مث���ل التهري���ب ونق���اط التفتي����س واالبت���زاز 
واأعمال النهب وال�س���رقة، ويعد تهريب النفط هو الن�ساط 
االأك���رث ربحا فعلى �س���بيل املثال يجري تهري���ب 10 باملئة 
م���ن النفط ال���ذي تنتجه حقول الب�س���رة جنوب���ي العراق 
اإىل اإي���ران وذلك رغم االإجراءات ال�س���ارمة التي اتخذتها 
احلكومة ملنع ذلك”. وا�س���ار اىل اأن “فر�س االإتاوات على 
املدنين عند نقاط التفتي�س واحلواجز اأ�سبح اأمرا �سائعا 
جدا يف الكثر من مناطق نفوذ النظام ال�س���وري والعديد 
من البل���دات وامل���دن العراقية، ويف حال قل���ت موارد تلك 
احلواج���ز قد يلج���اأ عنا�س���رها اإىل عمليات ال�س���رقة، كما 
حدث عندما اأقدم عنا�سر من ميلي�سات الدفاع الوطني يف 
�س���وريا على �س���رقة اآثار رومانية من متحف تدمر و�س���ط 
�س���وريا”. وتابع: “وباالإ�س���افة اإىل االأن�سطة االقت�سادية 
غ���ر الر�س���مية وغ���ر امل�س���روعة، تعتم���د هذه الف�س���ائل 
امل�س���لحة على الدعم امل���ادي اخلارجي من اأف���راد اأو دول، 
اإذ حتظ���ى الكث���ر من ف�س���ائل احل�س���د ال�س���عبي بتمويل 
كبر م���ن اإيران ال�س���يما كتائب حزب الله وع�س���ائب اأهل 
احلق ومنظمة بدر يف الع���راق، ونف�س االأمر ينطبق على 
ميلي�س���ات الدف���اع الوطني ول���واء زينبيون وميلي�س���يات 
اأب���رز عواق���ب ا�س���تمرار  فاطمي���ون يف �س���وريا«. وم���ن 
وجود تلك امليل�س���يات اأنها اأ�س���بحت خيارا جذابا لل�سبان 
العاطل���ن ع���ن العمل، الأنه���ا متنحهم روات���ب اأعلى بكثر 
مقارنة بالتي ميكن احل�س���ول عليها ج���راء االنخراط يف 
الق���وات احلكومية اأو اأجهزة ال�س���رطة، مم���ا يعني املزيد 
من الفلتان االأمني واال�ستمرار ب�سعف وتاآكل دور الدولة 
يف حماي���ة مواطنيها وتاأمن �س���بل العي�س املنا�س���ب لهم، 

بح�سب املوقع الربيطاين.

تعتمد على اقت�ضاديات غري �ضرعية وجتند اأكرب عدد من ال�ضباب 

موقع بريطاني: الف�شائل الم�شلحة 
طوق يقيد �شلطة الحكومة 

�شدام �شفحة  طي  على  عامًا   18
 والبديل ال ي�شتحق الت�شحية

اإعـــــالن
حسني(  حمود  )سعدون  املدعي  قدم 
طلباً يروم فيه تبديل )لقبه( من )غرباوي( 
إلى )الغريباوي( فمن لديه اعتراض على 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
يوم( وبعكسه  أقصاها )خمسة عشر 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من   )22(

)3( لسنة 2016. 
الل�اء ريا�ض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 



 وا�سط/ جبار بچاي 

اقيم في جامعة وا�سط معر�ض 
الحا�سنات التكنولوجية وريادة 

الأعمال بالتن�سيق مع كلية الكوت 
حكومية  جهة  الجامعة وبم�ساركة 95 

ومجتمعية واأفراداً مبدعين من 
حاملي براءات الختراع في المجالت 

المختلفة، وفيما مثل المعر�ض 
تظاهرة ابداعية كبيرة، �سهد 

عرو�سًا للطائرات الم�سيرة وطائرات 
ال�سوخوي العراقية الم�سنعة من قبل 

مجموعة من ال�سباب الهواة، اأع�ساء 
مركز وا�سط التخ�س�سي للريا�سات 

الجوية.

وق���ال م�س���اعد رئي�س جامع���ة وا�س���ط، الدكتور 
�سبي���ح لفت���ة الزبيدي اإن »ه���ذا املعر�س يعد من 
املعار����س النوعي���ة التي تقيمه���ا اجلامعة �سمن 
ت�س���مل  والت���ي  املعت���ادة  ال�س���نوية  ن�س���اطاتها 
اجلوانب العلمية والثقافية والريا�سية وغريها 

من النا�سطات االخرى«.
واأ�س���اف اأن »معر�س احلا�س���نات التكنولوجية 
وري���ادة االعم���ال اقي���م بالتعاون ماب���ن جامعة 
وا�س���ط وكلي���ة الك���وت اجلامعة مب�س���اركة 95 
م�س���اركًا يف براءات اخرتاع وابت���كارات علمية 
متنوع���ة«. م�س���ريًا اىل اأن »م���ن ب���ن امل�س���اركن 
هناك جهات وموؤ�س�سات حكومية متعددة اإ�سافة 
اىل م�س���اركن اآخرين من خمتلف فئات املجتمع 
خا�س���ة ال�س���باب اله���واة واملبدعن احلا�س���لن 
على ب���راءات اخرتاع اأو لديه���م ابتكارات علمية 
يف خمتل���ف املج���االت، حيث حر�س���ت اجلامعة 
على تكرمي امل�س���اركن جميعًا وتخ�سي�س هدايا 
وجوائ���ز للمتميزين منهم حيث مت منح اجلائزة 
االوىل لع�سرة متميزين والثانية لع�سرة اآخرين 
اأي�س���ا، كذل���ك مت من���ح اجلائ���زة الثالثة لع�س���رة 

م�ساركن ممن متيزت م�ساركاتهم«. 

اقام���ة  م���ن  »اله���دف  اأن  الزبي���دي  واأو�س���ح 
عل���ى  املبدع���ة  الطاق���ات  احت�س���ان  املعر����س 
االخ���رى  والقطاع���ات  اجلامع���ة  م�س���توى 
املرتبط���ة به���ا �س���من قن���وات التعلي���م العايل 
والبح���ث العلم���ي والقن���وات االخ���رى الت���ي 
تهتم باجلوانب التقنية والعلمية �س���واء كانت 
حكومية اأو جمتمعية مدنية، خا�س���ة ال�سباب 

الهواة واملبدعن يف �ستى املجاالت«.
واأ�س���اف »ناأمل من خالل احلوارات والور�س 
التي تقام على هام�س املعر�س اأن تف�س���ي اىل 
جمموع���ة من التو�س���يات التي ت�س���تثمر هذه 
الطاقات والعمل على توظيفها �سمن ميادينها 
اأدوات  املح�س���لة  يف  لتك���ون  املتخ�س�س���ة 
لتطوي���ر اجلامعة واملوؤ�س�س���ات املعنية والبلد 

ب�سكل عام«.
وقال م�س���اعد رئي�س اجلامعة اإن »موؤ�س�س���ات 
جامعة وا�س���ط وقنواتها كافة �ستظل مفتوحة 
وحا�س���نة ل���كل املبدعن �س���واء كانوا �س���من 
م���الكات وطلب���ة اجلامع���ة بجمي���ع كلياتها اأو 
�س���من االط���راف االخ���رى املهتمة مبو�س���وع 
البح���ث والتطوي���ر واالب���داع وتق���دمي الدعم 
وقابلياته���م  قدراته���م  وتنمي���ة  له���م  املمك���ن 
االبداعية بهدف توظفيها ب�سكل �سحيح علميًا 
وتقني���ًا لتك���ون يف املح�س���لة عنا�س���ر وقوى 
تدف���ع باجت���اه تعزي���ز ق���درات البلد يف �س���تى 

املجاالت«.
من جانبه يقول م�سطفى حممد، ع�سو اللجنة 
التن�س���يقية للمعر����س اإن »الهدف م���ن ذلك كله 
حث احلكومة واجله���ات املعنية على االلتفات 
الأن  فكري���ًا  واملنتج���ن  املبدع���ن  اأهمي���ة  اىل 
الكثري من االبداعات وبراءات االخرتاع باقية 
على اأدراج الرف���وف اأو يف املختربات اأو على 

الورق وال يوجد من يهتم بها ويلتفت لها«.
واأ�س���اف اأن »الكث���ري م���ن ب���راءات االخ���رتاع 
ت�ستحق اأن تكون لها تطبيقات عملية الأهميتها 
لذلك ركزنا وحر�س���نا من خ���الل هذا املعر�س 
على اأن ن�ستعر�س كل االبداعات واالبتكارات 
التكنولوجي���ة  احلا�س���نات  حت���ت  املتنوع���ة 
واالعم���ال الرائ���دة ك���ي يت���م االط���الع عليه���ا 
ب�س���ورة مبا�س���رة من ال�س���ركات واملوؤ�س�سات 
واملهتم���ن والباحثن والتع���رف على امكانية 
م���ن  الكث���ري  واأن  خا�س���ة  منه���ا  اال�س���تفادة 
االبت���كارات جدي���رة بالتطوي���ر والتو�س���ع ملا 
له���ا من اأهمي���ة يف اإعطاء نتائ���ج ايجابية ذات 

م�ستوى عاٍل«.
وثمن م�س���اركة ال�س���باب الهواة ب�س���كل متميز 
والفت يف املعر�س بعد اأن قدموا جمموعة من 
االبت���كارات العلمية وب���راءات االخرتاع التي 
تدل على ن�س���ج علمي ع���ال وتنوع يف االفكار 

والروؤى التي جت�س���دت يف املعرو�س���ات ذات 
التقني���ات العالي���ة والدقيقة وق���د اأفرحت تلك 
املعرو�سات اجلمهور وولدت قناعات تامة اأن 
العق���ل العراقي قادر على بل���وغ اعلى املراتب 

يف املجال العلمي ومناف�سة االآخرين«.
 من جانبه ذكر عبا�س العيد من ق�س���م العالقات 
واالعالم يف م�سنع ن�سيج وحياكة وا�سط اأنه 
�س���ارك بعر����س منتجاته يف معر�س حا�س���نة 
اأعمال جامعة وا�س���ط ال���ذي اقيم بالتعاون مع  
كلي���ة الك���وت اجلامعة ومب�س���اركة عدة جهات 
اأكادميية وابتكارية و�س���ناعية  و�سخ�س���يات 
مع جمموعة كبرية من الهواة خا�س���ة ال�سباب 

منهم«. 
مو�س���حًا اأن “اإدارة امل�سنع ومن خالل املدير 
حي���در مزه���ر يون����س ال���وزان حر�س���ت على 
امل�س���اركة بفاعلية يف هذا املعر�س والتعريف 
م���ن  الري���ادة  الأ�س���حاب  امل�س���نع  مبنتج���ات 
حتف���ز  اإبتكاري���ة  حا�س���نة  ببيئ���ة  املهتم���ن 
رواد االأعم���ال لتاأ�س���ي�س م�س���اريع ومبادرات 
جمتمعي���ة وتوف���ري الدع���م ال���الزم لهم �س���من 
اخت�سا�س م�س���انع ال�س���ركة وقدراتها الفنية 

والتكنولوجية”.
واعت���رب مثل ه���ذه املعار����س “فر�س���ة كبرية 
للتعري���ف  وا�س���ط  وحياك���ة  ن�س���يج  مل�س���انع 
مبنتجاتها خا�سة يف مثل هذه الظروف حيث 
اجلانب االأكادميي حا�س���را بقوة ومن املمكن 
اال�س���تفادة من���ه، يف مقاب���ل ذل���ك هي فر�س���ة 
حتر�س عليها اإدارة امل�س���نع للبحث عن منافذ 

ت�سويقية جديدة”.
وم���ن اجله���ات االبداعي���ة الت���ي �س���اركت يف 
املعر�س، مركز وا�سط التخ�س�سي للريا�سات 
اجلوي���ة ال���ذي ي�س���م جمموع���ة من ال�س���باب 
الهواة املهتمن ب�س���ناعة الطائ���رات باأنواعها 
املختلفة خا�سة امل�سريات والطائرات االخرى 
الت���ي مت ت�س���نيعها ب�س���ورة كامل���ة م���ن قب���ل 
اأع�ساء املركز املهتمن بتكنولوجيا الطائرات.

م���ن  اأن���واع  ع���دة  املعر����س حتلي���ق  وتخل���ل 
الطائ���رات الت���ي جنح يف ت�س���نيعها اأع�س���اء 
مركز وا�سط التخ�س�س���ي للريا�سات اجلوية 
ومنه���ا طائ���رة ال�س���وخوي الت���ي حلق���ت يف 
اأج���واء املعر����س وقدم���ت عرو�س���ًا جيدة عن 
طري���ق التحكم الي���دوي من قبل قي���ادة املركز 
الذي قدم اأي�س���ًا عرو�س���ًا لعدد م���ن الطائرات 
امل�س���رية واأنواع اأخرى من الطائرات اإ�س���افة 
اىل عر�س تل���ك الطائرات �س���من املعر�س مع 
جمموع���ة كب���رية م���ن قط���ع الغي���ار واالجزاء 
الداخلة يف �س���ناعتها اإ�سافة اىل جمموعة من 
االبتكارات االخرى الداخلة يف هذه التقنيات 

التي بداأت ت�ستهوي ال�سباب.

 ذي قار/ ح�سني العامل

اعلن في محافظة ذي قار يوم 
اأم�ض، عن ت�سكيل مجل�ض اعمار 

للإ�سراف على تنفيذ م�ساريع 
بقيمة تريليون و600 مليار 

دينار، وفيما ك�سف المحافظ 
عن تبني خطة اعمار من 

ثلثة م�ستويات وت�سكيل غرفة 
عمليات لإدارة ملف الكهرباء 

ا�ستعدادا لأيام الذروة في مو�سم 
ال�سيف، ا�سار رئي�ض مجل�ض 

العمار الى تبني م�ساريع 
لتو�سيع 20 مدينة تابعة 

للمحافظة �سمن خطة لفك 
الختناق ال�سكاني في المدن 

القديمة.

وذك����ر بي����ان ملحافظ����ة ذي ق����ار اطلع����ت 
ق����ار  ذي  »حماف����ظ  ان  علي����ه  )امل����دى( 
الدكت����ور اأحم����د غن����ي اخلفاجي اأ�س����در 
اأمرا بت�س����كيل جمل�س االإعمار والبناء«، 
�س����يكون برئا�س����ة  »املجل�����س  ان  مبين����ا 
املهند�����س حمم����د ه����ادي الغ����زي ال����ذي 
�س����يتوىل مهام االإ�س����راف على امل�ساريع 
اخلدمية والعمرانية �س����من خطة اعمار 

املحافظة«.
ونق����ل البي����ان ع����ن اخلفاج����ي قول����ه ان 
»ه����ذه اخلط����وة متث����ل التوج����ه اجلديد 
للمحافظة، اإذ �س����يكون اختيار امل�ساريع 
حتدي����ث  وح�س����ب  منظم����ة  ب�س����ورة 
الت�سميم االأ�سا�س ملدن املحافظة كافة«.

وعن ابرز مالمح خط����ة االعمار القادمة 
ت�س����ميته  بع����د  ل����ه  ت�س����ريح  اول  ويف 
رئي�س����ا ملجل�����س االعم����ار ق����ال املهند�س 
حممد ه����ادي الغزي ل�)امل����دى( انه »عند 
مناق�س����ة خط����ة االعم����ار يف ذي ق����ار مع 
رئي�����س جمل�����س ال����وزراء وحمافظ ذي 
ق����ار مت االتف����اق على ان يكون ق�س����م من 
امل����دن  لتطوي����ر  املالي����ة  التخ�سي�س����ات 
القدمية وق�س����م اآخر لتو�سيع املدن التي 
واملركب����ات  بال�س����كان  تختن����ق  اخ����ذت 
والتجاري����ة«،  ال�س����ناعية  والن�س����اطات 
مبينا انه »�س����بق وان اعد 12 ت�س����ميمًا 
ع����ن  ناهي����ك  امل����دن  لتو�س����يع  ا�سا�س����يًا 
وجود 8 ت�س����اميم اخرى اعدتها مكاتب 
هند�س����ية لهذا الغر�����س وان جميع هذه 
الت�س����اميم �س����يتم اعتمادها �سمن خطة 

تو�سيع املدن لهذا العام«.
وا�س����اف الع����زي ال����ذي ي�س����غل اي�س����ا 
ال����ذي  ع�س����وية املجل�����س اال�ست�س����اري 
�س����كله رئي�����س ال����وزراء لدع����م حمافظة 
تو�س����يع  خط����ة  »م�س����اريع  ان  ق����ار  ذي 
التحتي����ة  للبن����ى  �ستخ�س�����س  امل����دن 
الط����رق  �س����بكات  كاإن�س����اء  اال�سا�س����ية 
وتاأم����ن اخلدم����ات اال�سا�س����ية املطلوبة 
النطالق عملي����ة التو�س����ع العمراين يف 

20 مدينة تابعة ملحافظة ذي قار«، مبينا 
ان »اخلط����ة �س����تكون ع����رب ع����دة مراحل 
ق����د ت�س����تغرق 10 اعوام لك����ن اوىل هذه 

املراح����ل تب����داأ باإن�س����اء البن����ى التحتية 
خالل العام احلايل«.    

وا�س����ار رئي�����س جمل�س االعم����ار اىل ان 

»االم����وال املخ�س�س����ة ملحافظ����ة ذي قار 
�س����من املوازن����ة االحتادي����ة له����ذا العام 
والبالغ����ة تريلي����ون و300  مليار  دينار 

ف�س����ال عن 300 مليار دينار خم�س�س����ة 
ل�س����ندوق اعمار ذي قار �ست�س����هم كثريا 
يف عملي����ة االعم����ار يف عم����وم حمافظة 
تنفي����ذ  يف  كذل����ك  و�ست�س����اعد  ق����ار  ذي 
املرحلة االوىل من التو�س����ع العمراين«، 
امل����دن  تو�س����يع  »خط����ة  ان  اىل  منوه����ا 
�س����توفر قطع ارا�سي �س����كنية خمدومة 
ت�س����جع ال�س����كان املحلين وامل�ستثمرين 
على البناء واالنتق����ال من املدن القدمية 
باجتاه املناطق التي �سي�سملها التو�سع 

العمراين«.
ذي  حماف����ظ  اعل����ن  ال�س����ياق  ذات  ويف 
ق����ار احمد غني اخلفاج����ي خالل موؤمتر 
�س����حفي عقده يف اول يوم من ت�س����نمه 
املن�س����ب، ع����ن اإط����الق خط����ة للنهو�����س 
باخلدم����ات واالعم����ار تتك����ون من ثالثة 

م�ستويات.
واو�سح اخلفاجي ان »حمافظتنا مقبلة 
عل����ى حملة اعم����ار كربى ت�س����مل جميع 
مناطقه����ا«، وا�س����اف ان »هدفن����ا خدم����ة 
املواط����ن ال����ذي ق����اري وتلبي����ة مطالب����ه 

احلقة«.
وا�س����ار حمافظ ذي ق����ار اىل ان »اخلطة 
تتبن����ى معاجلة امل�س����اكل الطارئ����ة التي 
تعاين منه����ا بع�س القطاع����ات اخلدمية 
مي����اه  �س����حة  وخ�سو�س����ا  باملحافظ����ة 
ال�س����رب والنهو�����س بواق����ع اخلدم����ات 
الت����ي مت�����س حي����اة املواط����ن«، موؤك����دا 
مل����ف  الإدارة  عملي����ات  غرف����ة  »ت�س����كيل 
وخمت�س����ن  خ����رباء  ت�س����م  الكهرب����اء 
لغر�س اال�ستعداد ملرحلة زيادة االحمال 

خالل ف�سل ال�سيف«.
ووع����د حماف����ظ ذي قار »باإط����الق حزمة 
م����ن امل�س����اريع اخلدمي����ة خ����الل املرحلة 
املقبلة لت�س����هم يف �س����د اخللل يف بع�س 
القطاع����ات«، م�س����ريا اىل ان »احلكوم����ة 
املركزي����ة ج����ادة مبعاجلة االو�س����اع يف 

حمافظة ذي قار والنهو�س بواقعها«.
وتواجه حمافظة ذي قار التي ت�سم 20 

وح����دة ادارية 10 منه����ا متاخمة ملناطق 
اخلدم����ات  يف  ح����ادًا  نق�س����ًا  االه����وار 
البن����ى  وتق����ادم  وتده����ور  اال�سا�س����ية 
التحتي����ة ناهيك ع����ن عجز �س����ريري يف 
امل�ست�س����فيات احلكومية يقدر باأكرث من 
4500 �س����رير وعجز باالأبنية املدر�سية 
يقدر باأكرث من 700 بناية فيما ال ت�سكل 
املناط����ق ال�س����كنية املخدوم����ة ب�س����بكات 
م����ن  باملئ����ة   30 م����ن  اأق����ل  اال  املج����اري 
املناطق املذكورة، يف حن يعاين قطاع 
الكهرب����اء م����ن تق����ادم اخلط����وط الناقلة 
واملح����والت  واملحط����ات  وال�س����بكات 
ت�س����توعب  ال  بات����ت  الت����ي  الثانوي����ة 
خماط����ر  وتواج����ه  املتنامي����ة  االحم����ال 
االن�س����هار او انفج����ار املح����والت، فيما 
مازال����ت هناك الع�س����رات من القرى غري 
املخدوم����ة باملاء والكهرب����اء، ناهيك عن 
معاناة ال�سكان املحلين من �سحة املياه 

خالل ف�سل ال�سيف.
واعل����ن يف حمافظ����ة ذي ق����ار ي����وم )8 
ني�س����ان 2021( عن جتميد �س����الحيات 
اتخ����ذه  ق����رار  وف����ق  املحاف����ظ  نائب����ي 
املحاف����ظ اجلديد احمد غن����ي اخلفاجي 
يف اول يوم من ت�س����نمه املن�سب، مبينا 

ان ذلك ياأتي ملقت�سيات م�سلحة العمل.
وكان رئي�س جمل�س الوزراء م�س����طفى 
الكاظم����ي قرر ي����وم الثالثاء )6 ني�س����ان 
2021( تكلي����ف احم����د غن����ي اخلفاج����ي 
ب�س����غل من�س����ب حماف����ظ ذي ق����ار خلف����ا 
للمحاف����ظ املكل����ف الفري����ق الرك����ن عب����د 
الغن����ي اال�س����دي، وبتعي����ن احم����د غني 
تك����ون  ق����ار  ل����ذي  حمافظ����ا  اخلفاج����ي 
تغي����ري  �س����هدت  ق����د  ق����ار  ذي  حمافظ����ة 
وت�س����مية خم�س����ة حمافظن يف غ�سون 
�س����نة ون�س����ف من تظاه����رات االول من 
ت�سرين االول 1919  وهم كالتايل عادل 
الدخيل����ي، ابا ذر العم����ر، ناظم الوائلي، 
الفريق عبد الغني اال�س����دي، احمد غني 

اخلفاجي.
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خطة لإعمار المحافظة من ثلثة م�ستويات

ذي قار: جمل�س �إعمار لتنفيذ م�شاريع بقيمة تريليون و600 مليار دينار

بغداد/ �سلم �سعيد

يف دي����اىل، ق����رى من�س����ية هجرها 
�سكانها اأثناء غزو داع�س، فلم تعد 

احلياة لها اإىل اليوم.
اآالف  ثالث���ة  م���ن  اأك���رث  وينتظ���ر 
ن�سمة من اأهايل تلك القرى ال�19، 
الواقع���ة يف حمي���ط حو����س اإمام 
وي�س �سمن ريف ناحية ال�سعدية، 

اإ�سارة العودة اإىل م�ساكنهم.
فرغم خ�س���وعهم للتدقيق االأمني، 
وح�سولهم على موافقات العودة، 
اإال اأن اأ�سبابًا خمفية متنع عودتهم 

اإىل اإ�سعار اآخر.
احم���د الزركو�س���ي مدي���ر ناحي���ة 
ال�س���عدية يقول اإن »ق���رى حو�س 
اإمام وي�س واملناطق القريبة منها، 
والتي تقع �س���من املحيط االداري 
عدده���ا  يبل���غ  ال�س���عدية  لري���ف 
19 قري���ة وه���ي مهج���ورة من���ذ 7 
�س���نوات بعد حتريرها«، الفتا اىل 
ان »داع�س كان وراء نزوح اال�س���ر 
بع���د �س���يطرته عل���ى املنطق���ة يف 

حزيزان 2014«.
العائ���الت  »جمي���ع  ان  وا�س���اف، 
يف الق���رى 19 مت تدقي���ق ملفاتهم 
االمنية وح�س���لوا عل���ى موافقات 
ر�س���مية بالع���ودة منذ اأ�س���هر لكن 
انهي���ار البنى اخلدمي���ة للقرى من 

كهرباء وماء يحول دون عودتهم«.
واأ�س���ار امل�س���وؤول املحلي، اإىل اأن 
»االم���ر مرتب���ط االآن بتوفري مبالغ 
ُدم���ر واإحي���اء  م���ا  الإعم���ار  مالي���ة 
اخلدم���ات قبل ع���ودة اأك���رث من 3 
اآالف ن�سمة اىل منازلهم يف القرى 

املحررة«.
وتابع، اأن »عودة اال�سر اىل القرى 
ه���و بداي���ة نهاي���ة ماأ�س���اة النزوح 
الق�س���ري منذ �س���نوات باال�س���افة 
اىل اأن الع���ودة له���ا اأبع���اد اأمني���ة 
يف �س���د الفراغ���ات ومن���ع حت���ول 
منازل القرى اإىل ماأوى للجماعات 
املتطرفة وخلق انتعا�س اقت�سادي 
خا�س���ة وان ال�س���عدية واأ�سواقها 
تعتمد على القوة ال�س���رائية لقرى 
الن�س���اط  تعزي���ز  يف  االأري���اف 

التجاري«.
اول  وقراه���ا  ال�س���عدية  وكان���ت 
اجتاحه���ا  الت���ي  دي���اىل  مناط���ق 
داع����س يف حزيران 2014 قبل ان 
ت�س���قط بيده ث���م ج���رى حتريرها 
بعد اأ�س���هر من قبل القوات االمنية 

امل�سرتكة واحل�سد ال�سعبي.
ويف �ساأن اآخر، تعاين غابة منطقة 
كنعان الواقعة يف حمافظة دياىل، 
من اإهمال كبري ون�س���يان فظ، رغم 
اأنه���ا م���ن اأك���رب الغاب���ات م�س���احة 
على م�س���توى املحافظ���ة، اإذ تزيد 

م�ساحتها على 3 اآالف دومن.
�س���من  الغاب���ات  تل���ك  وان�س���ئت 
يف عق���د ال�س���بعينيات م���ن القرن 
املا�س���ي، لتكوين احلزام االخ�سر 

الكبري حول مدن دياىل.
وخالل االأ�س���هر االأخرية، تزايدت 
املخاطر حولها، بعدما حتولت اإىل 
نافذة �س���ياحة غري منظمة، للكثري 
من االأ�س���خا�س الذين ال يلتزمون 
خ�سو�س���ا  ال�س���المة،  ب�س���روط 
الن���ريان  ا�س���رام  ناحي���ة  م���ن 
ب���ن ا�س���جارها ل�س���واء االأطعم���ة 
وغريها، دون اكرتاث بع�سهم اإىل 

ما قد ت�سببه من حرائق كبرية.
مه���دي عبد الكرمي ال�س���مري مدير 
ناحي���ة كنع���ان يق���ول ان »حريق���ًا 
كبريًا ن�س���ب يف غابة كنعان م�ساء 
وا�س���تمر  اجلمع���ة،  االأول  اأم����س 
قراب���ة 3 �س���اعات متوا�س���لة، قبل 
اأن تنج���ح 3 ف���رق م���ن االطفاء يف 
اخم���اده بع���د جه���ود كب���رية ملن���ع 
انتق���ال النريان اىل و�س���ط الغابة 

فتكون الكارثة اأكرب«.
وبن اأن »االح�س���اء االأويل ي�سري 
اىل ان الن���ريان التهم���ت نح���و 8 
دومنات بالكامل دون اي ا�سابات 

ب�سرية«.
وا�ساف ال�س���مري، ان »احلريق 
يف  نوع���ه  م���ن  اخلام����س  ه���و 

اال�س���هر االخ���رية، وهذا موؤ�س���ر 
خطري يهدد اأك���رب غابات دياىل«، 
»االلت���زام  اىل  ال�س���ياح  داعي���ا 
والتعليم���ات  باالإر�س���ادات 
الوقائية يف عدم ا�سرام النريان 

الي �سبب كان«.
واأ�س���ار اىل ان »الغاب���ة ميكن ان 
تتحول اىل اأكرب منتجع �سياحي 
يف دي���اىل، كونه���ا حتت���وي على 
كل مميزات امل�ساريع ال�سياحية، 

باالإ�سافة اىل موقعها املميز«.
حمي الدين العزاوي وهو مراقب 
بيئي، ا�س���ار اىل ان »غابة كنعان 
ه���ي جزء م���ن م�س���روع حكومي 
�س���رع العمل به يف ال�س���بعينيات 
يف دياىل الن�س���اء 5 غابات حول 
مدن دياىل ومنها بعقوبة«، الفتا 
اىل ان »كل الغابات انتهت تقريبا 

بعد هالكها اال غابة كنعان«.
»غاب���ة  ان  الع���زاوي،  وا�س���اف 
كنع���ان مهمة ج���دا للبيئ���ة ورغم 
االهم���ال احلا�س���ل فيه���ا، لكنه���ا 
مرف���ق  اىل  تتح���ول  ان  ميك���ن 
�س���ياحي مه���م، كم���ا انها م���اأوى 
للكث���ري م���ن النحال���ن«، حم���ذرا 
االنته���اكات  »ا�س���تمرار  م���ن 
احلا�س���لة من قبل بع�س ال�سياح 
يف الغاب���ات ما ق���د يفاقم خماطر 

خ�سارتها ب�سكل كامل«.

غابة من�سية تلتهمها النيران لخام�ض مرة في ظرف اأ�سهر

�ليوم!  �إلى  مهجورة  تز�ل  ال  وي�س..  �إمام  في  قرية   19
تخلله تحليق لـ"ال�سوخوي العراقية والم�سّيرات" 

جامعة و��شط حتت�شن معر�س �حلا�شنات �لتكنولوجية 
وريادة �الأعمال مب�شاركة 95 جهة حكومية وجمتمعية
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عب���د  محم���د  الريا�سي���ات  اأ�ست���اذ 
الح�س���ن يقول ل�)الم���دى(: اإن »عالقتي 
اإط���ار  ف���ي  كثي���رًا  تاأث���رت  بالط���الب 
التعلي���م االإلكترون���ي، فل���م اأع���د اأ�سعر 
بفوقية االأ�ست���اذ المبنية على االحترام 
واالإ�سغ���اء، فهذا النمط من التعليم، قد 
ك�سر الكثير م���ن الحواجز بين الطالب 
واالأ�ست���اذ، واأ�سبح���ت اأ�سع���ر وكاأنني 
و�س���ط اأ�سدقائ���ي الذي���ن ينتمون معي 

الى نف�س الجيل«.
الك���وادر التدري�سية،  وت�سير تقديرات 
اإل���ى تراجع كبير في من�سوب االحترام 
بين الطال���ب وا�ستاذه، ول���م يعد االأمر 
يقت�س���ر عل���ى الدرا�س���ات المتو�سط���ة 
والثانوي���ة، بل تعداه ليخت���رق اأ�سوار 
الموؤ�س�س���ات الجامعية، في ظاهرة غير 

م�سبوقة.
يتحدث ل�)الم���دى( اأ�ست���اذ التاريخ في 
كلي���ة التربية، محم���د الخفاجي، قائاًل: 
في اإح���دى امتحان���ات الكور�س الثاني 
وبع���د اأن قدم���ت االأ�سئل���ة م���ن خ���الل 
من�سات التعليم االإلكترونية، اعتر�ست 

اإح���دى الطالب���ات على طريق���ة �سياغة 
االأ�سئل���ة بالق���ول: »ما تكل���ي وين الكي 
ه���اي االأ�سئلة«، �سدمت من رد الطالبة، 
ولكن���ي اكتفي���ت بتقدي���م االإي�ساح���ات 
عن تلك االأ�سئل���ة، ولم ا�ستنكر �سوؤالها، 
تجنب���ا لل�سج���ال، وم���ا ق���د يجلب���ه من 

اخت���زال الم�ساف���ة بيني وبي���ن الطالبة 
بطريقة ال تليق بمكانتي العلمية.

اللغ���ة  اأ�ست���اذ  الفت���الوي،  عل���ي  اأم���ا 
االإنكليزي���ة، فق���د روى موقف���ًا م�سابهًا 
ولربم���ا ه���و االأكث���ر غرابًة، حي���ث قال 
ل�)الم���دى(: ف���ي الوقت ال���ذي بذلت به 

جه���دًا كبي���رًا الإي�س���ال المعلوم���ة ال���ى 
الطالب من خ���الل اإحدى المحا�سرات، 
بداأت ا�سمع جملة من التعليقات الهزلية 
لعدد من الطالب والطالبات، من بينها، 
)م�سيها يا معود هي خربانة( و)اأ�ستاذ 
عف���ت �سغل���ي واأجي���ت للدر����س ولو ما 
اأق���درك م���ا اأ�سويهة(، ويوا�س���ل قائاًل: 
اإن الم�سكل���ة االأكب���ر له���ذه الت�سرفات، 
ه���وؤالء  كالم  طريق���ة  ف���ي  تكم���ن  ال 
الط���الب، ب���ل ف���ي ع���دم ا�ستنكارها من 
قب���ل زمالئهم االأخرين، ب���ل العك�س من 
ذلك بداأت عالم���ات االبت�سامة وا�سحة 
عل���ى وجوهه���م وطريقة كالمه���م وهم 

ي�ستلطفون هذه المواقف.
م���ن جهته، يق���ول ع�سو لجن���ة التعليم 
ف���ي  الم�سع���ودي،  ريا����س  النيابي���ة، 
حدي���ث ل�)الم���دى( اإن: هن���اك خروقات 
خ���الل  م���ن  حدث���ت  ق���د  وتج���اوزات 
من�س���ات التعلي���م االلكترون���ي، وه���ذا 
نت���اج ع���دم تطبي���ق قان���ون العقوبات، 
رقم ١١١، ل�سنة ١٩٦٩الخا�س في مثل 
هكذا تجاوزات من جهة، وعدم ت�سريع 
قان���ون الجرائ���م االإلكتروني���ة من جهة 
اأخ���رى، م�سيفًا: نحن نعل���م اإن التعليم 
ولي���د  ه���و  الع���راق  ف���ي  االإلكترون���ي 
جائحة كورون���ا، وبالتالي فان العراق 
غي���ر مهي���ئ ال�ستخ���دام ه���ذه الو�سائل 
ب�س���كل �سليم، كون���ه انتقل م���ن مرحلة 
الدكتاتورية وافتق���اده لحرية التعبير، 
الف�س���اء  اأو  المفت���وح  الف�س���اء  ال���ى 
المنفلت ل���و �سح التعبي���ر، اأ�سافة الى 
�سعف الرقابة، و�ساعدت هذه العوامل 
مجتمعًة اأن يك���ون التعليم االإلكتروني 

غير مجٍد في البلد.
ويو�س���ح: اإن الع���راق كان ينبغ���ي اأن 
يدخ���ل ف���ي نظ���ام التعلي���م االإلكتروني 
مبك���را، وتهيئ���ة الطال���ب له���ذا النظام 
العالم���ي روي���دًا روي���دًا، ولكن���ه دخ���ل 
ب�س���كل مفاج���ئ مم���ا �ساع���د ف���ي خل���ق 
م�س���اكل كثي���رة تخ�س���ه، مبين���ًا: نحن 
غير موؤهلي���ن لمثل هذا النظ���ام، ولكن 
اأن ت�سل متاأخرًا، خيرًا من اأن ال ت�سل.

وك�س���ف الم�سعودي: �سجلن���ا ع�سرات 

ه���ذه  خ���الل  الخروق���ات  م���ن  االآالف 
المن�س���ات االإلكتروني���ة منه���ا م���ا ه���و 
لفظي، ومنها ما هو �سوري، والنتيجة 
هي عدم قدرة هذا التعليم للو�سول اإلى 
نتائ���ج اإيجابي���ة، م�سددًا عل���ى �سرورة 
ل���وزارة  فاع���ل  دور  هن���اك  يك���ون  اأن 
الداخلية، وهيئة االأعالم واالت�ساالت، 
ومنظمات المجتمع المدني في التعامل 
في مثل هكذا خروقات والحد من �سوء 

ا�ستخدام التعليم االلكتروني 
ووا�سل الم�سعودي حديثه قائاًل، لدينا 
االآن ١٤ ملي���ون طالب في العراق، وهم 
يمثلون ما ال يقل عن ٦٠% من مجموع 
المجتم���ع، وه���ي فئة كبيرة ج���دًا، كان 
البد من و�س���ع خط���ط و�ستراتيجيات 
وبرام���ج حقيقي���ة، لتح�سي���ن واإ�سالح 
واقع التعليم االإلكتروني، ليكون داعما 
بالق���ول،  وزاد  الح�س���وري،  للتعلي���م 
اإن الطال���ب العراق���ي ال يمتل���ك ثقاف���ة 
اأجهزة الموباي���ل، باالإ�سافة  ا�ستخدام 
الى عدم وجود رقابة على ا�ستخدامها، 
مم���ا جع���ل منه���ا اأدوات اإ�س���اءة للكادر 

التدري�سي.
وا�ستر�س���ل بالق���ول: يج���ب ا�ستخدام 
برام���ج ح�سري���ة، ب���داًل م���ن ا�ستخدام 
هذه المن�س���ات االلكترونية المعروفة، 
وباإم���كان  دي(  )�س���ي  ال����  كاأقرا����س 

اإ�س���اءة  لتالف���ي  اقتنائه���ا،  الطال���ب 
ا�ستخدام اأجهزة الهاتف، وكذلك تالفيًا 
لجمي���ع الم�س���اكل االأخ���رى، من �سعف 
�سبك���ة االنترن���ت، وعدم توف���ر الطاقة 

الكهربائية، وغيرها الكثير.
اإن رف����س مثل هذه الظواهر لم يقت�سر 
على التدري�سيين والجهات الحكومية، 
ب���ل اإن دائ���رة اال�ستن���كار ق���د امت���دت 

لت�سمل الكثير من الطلبة اأنف�سهم.
ويكمل الم�سعودي قائ���اًل: »هناك حالة 
التم���رد وع���دم االحت���رام  غريب���ة م���ن 
ت�سوب العالقة بي���ن الطالب واالأ�ستاذ، 
ونحن نطال���ب الجه���ات المعنية وذات 
ال�س���اأن ب�سن قوانين �سارمة تحدد اأطر 
العالق���ة بين الطرفي���ن اأي بين الطالب 
واالأ�ست���اذ، بحي���ث ال ت�سم���ح انطالق���ًا 

للطالب بتجاوز حدوده«.
ويقول اأبو علي ، ولي اأمر احد الطالب 
ل�)المدى(: نطال���ب الحكومة المركزية 
والحكوم���ات المحلي���ة اأن تاأخ���ذ ه���ذا 
المو�سوع على محمل الجد، والتعاون 
مع���ه باهتم���ام كبير، الأن انهي���ار �سلطة 
الم�ستقب���ل  ف���ي  حدث���ت  اإْن  االأ�ست���اذ 
�ست���وؤدي  فاإنه���ا  البعي���د،  اأو  القري���ب 
تلقائي���ًا ال���ى انهي���ار م�ست���وى الطالب 

العلمي وم�ستقبله ب�سكل عام.
م���ن جهت���ه، يق���ول التدري�س���ي اأبو بكر 

ح�سين اإن »بع�س القوانين التي �سنتها 
الوزارة، تعطي لالأ�سف قد�سية للطالب 
م���ن خ���الل من���ع االأ�سالي���ب التاأديبي���ة 
الم�ساك����س،  الطال���ب  �س���د  المعت���ادة 
وكذل���ك التربية ال�سيئة م���ن قبل اأولياء 
االأم���ور واإعطائه���م الحق ف���ي التجاوز 
على معلميهم.. وهذه االأمور حّطت من 

تقدير الطالب للتدري�سيين.
وي�سيف: تعر�س���ت لم�سايقات كثيرة، 
م���ن قب���ل اإدارة المدر�س���ة، لن�سري في 
القن���اة االلكتروني���ة للم���ادة المخت�سة 
فيها، اأ�سماء و�سور الطالب المهملين، 
مبين���ًا اأن تلك الم�سائ���ل قللت كثيرًا من 

احترام الكوادر التدري�سية.
وتقول التدري�سية في اإحدى المدار�س 
الثانوي���ة، ري���م فائ���ق، ل�)الم���دى(، اإن 
»التعليم عن بعد ال يحتاج الى �سوابط 
تقني���ة فق���ط، ب���ل يحتاج ال���ى �سوابط 
اأخالقي���ة، ب�سبب ع�سع�سة قيم ال�سقوط 
فالطال���ب  المجتم���ع،  ف���ي  االأخالق���ي 
عندم���ا يقوم ب�س���ب و�ست���م المعلم عبر 
المن�س���ات االإلكتروني���ة، ومن ثم يقوم 
التوا�س���ل  مواق���ع  عل���ى  ذل���ك  بن�س���ر 
ال�سخري���ة،  لغر����س  االجتماع���ي، 
ويتقبلها بع�س جهل���ة المجتمع، فبهذا 
اأردنا اأن ن�ستر ع���ورة كورونا بالتعليم 

فعرتنا التكنولوجيا اأخالقيًا«.

 ذي قار/ حممد �آل عمر 

يمثل �لقطاع �ل�سكني و�حد�ً من 
�أهم �لتحديات �القت�سادية �لتي 
تو�جهها �لحكومة بعد 2003 من 

خالل �إن�ساء مدن جديدة و�لحد 
من �نت�سار �لم�ساكن �لع�سو�ئية 

في �لبالد، لكن ما لبثت �أن 
تف�سل هذه �لخطط ب�سبب 

عمليات �لف�ساد �لتي تحيط بهذه 
�لم�ساريع، ف�ساًل عن �لتاأخر في 

�إنجازها. 
ون�ص �لد�ستور �لعر�قي �لد�ئم 

ل�سنة 2005 في �لمادة �لـ 30  
/ �أواًل ) تكفل �لدولة للفرد 
ولالأ�سرة، وبخا�سة �لطفل 

و�لمر�أة ـ �ل�سمان �الجتماعي 
و�ل�سحي، و�لمقومات �الأ�سا�سية 

للعي�ص في حياة حرة كريمة، 
توؤمن لهم �لدخل �لمنا�سب، 

و�ل�سكن �لمالئم(، حيث �عتبر 
�لد�ستور �أن توفير �ل�سكن 

ذو �أهمية كبيرة تم�ص حياة 
�لمو�طن �لعر�قي وكر�مته. 

ق���ار  ذي  حمافظ���ة  موؤخ���رًا  واجته���ت 
متلي���ك  �سبي���ل  يف  كب���رة  بخط���وات 
الع�سوائي���ات بعد تناميه���ا ب�سكل كبر 
وع���دم قدرته���ا على تاأم���ن اإن�ساء املدن 
اجلدي���دة يف املحافظ���ة ب�سب���ب االأزمة 
املالية الت���ي تعي�سها الب���الد، ف�ساًل عن 
�سعوب���ة اقن���اع املواط���ن ب���رك ه���ذه 
الع�سوائي���ات كونها جت���اوز على املال 

العام. 
ويق���ول مدير عام بلدي���ات ذي قار، عبد 
العزي���ز �ساهن، اأن »هن���اك ع�سوائيات 
كث���رة يف اأق�سية ونواح���ي املحافظة، 
ب�سب���ب تزاي���د النم���و ال�س���كاين وعدم 
ا�ستحداث املدن اجلديدة يف املحافظة، 
االأخ���رى  الن�ساط���ات  ع���ن  ف�س���اًل 
املرافق���ة له���ذه الع�سوائي���ات«، الفتًا اأن 

»التقديرات ت�سر اإىل امتالك كل ق�ساء 
اأو ناحي���ة م���ن 1500 اإىل 2000 وحدة 

�سكنية ع�سوائية ». 

وي�سي���ف �ساهن يف حديث ل����« املدى«، 
ه���و  املديري���ة  يف  ل���ه  عم���ل  اأول  اأن« 
التفك���ر يف اإيج���اد احل���ل املنا�سب لهذه 

امل�سكل���ة الت���ي بقي���ت ل�سن���وات عدي���دة 
دون اأي ح���ل له���ا »، مبين���ًا« واالآن بداأنا 
يف امل�س���ح االلك���روين له���ذه املناط���ق 
واتفقنا م���ع �س���ركات متخ�س�سة، حيث 
كانت امل�سوح���ات يف ال�سابق م�سوحات 
ب�سيط���ة وباأ�سالي���ب قدمي���ة م�ستخدم���ة 
امل�س���اح  عل���ى  وتعتم���د  الغر����س  له���ذا 
واملوظ���ف املوج���ود يف البلدي���ة ال���ذي 
يعتم���د عل���ى اأجه���زة و�سياق���ات قدمي���ة 
للعمل وتخت���ار اأحياء لفرزها يف منطقة 
معين���ة اأو حتديده���ا وه���ذا عم���ل بطيء 
ج���دًا ويتعر����س اىل كث���ر م���ن امل�ساكل 

واملعوقات«. 
واأ�سار اإىل اأن« مديريته اتفقت مع �سركة 
له���ا اأعمال كبرة وله���ا �سراكة مع �سركة 
اأملاني���ة خمت�س���ة به���ذا امل�س���ح اجل���وي 
االإلكروين الليزري واتفقنا مع ال�سركة 
الإجراء امل�سح االإلكروين ملدن املحافظة 
وحتديد الع�سوائي���ات منها، اإ�سافة اىل 
اخلدمات االأخرى، حتديد املدن القدمية 
والن�ساط���ات االأخ���رى يف كل ق�س���اء اأو 
ناحي���ة«، مو�سح���ًا اأن« ال�سرك���ة با�سرت 
يف ق�س���اء البطح���اء وكذل���ك يف ناحي���ة 
عم���ل  قف���زة يف  هن���اك  و�ستك���ون  اأور، 

هاتن املنطقتن ». 
متلي���ك  اأم���ر  اأن«  �ساه���ن،  واأو�س���ح 
 418 ق���رار  اىل  ي�ستن���د  الع�سوائي���ات 
ل�سن���ة 2019، وال���ذي كان يحمل بع�س 
املالحظ���ات التي جتع���ل البلدي���ة تعجز  
لك���ن  الع�سوائي���ات،  ه���ذه  متلي���ك  ع���ن 
باالتف���اق مع بلدي���ة النا�سرية مت تقدمي 
مقرح اىل ال���وزارة ويت�سم���ن املقرح 
تعدي���ل القرار ليكون �سهل التطبيق ومت 
التعدي���ل وو�سلت املوافقات اىل البلدية 
والبلدي���ات و�سنبداأ خ���الل فرة ق�سرة 
بتملي���ك ه���ذه الع�سوائي���ات للمواطنن 

ومببالغ ب�سيطة وب�سنوات طويلة«. 

و�س���رح �ساهن طريق���ة احل�سول على 
يف  القاطن���ن  املواطن���ن  م���ن  مبال���غ 
الع�سوائي���ات، اأن���ه« يف البداي���ة تاأخ���ذ 
للمنزل  الكلي  املبل���غ  من  البلدي���ة 5% 
الع�سوائ���ي والباق���ي ُيق�س���ط مل���دة 20 
�سن���ة »، موؤك���دًا اأن« ه���ذه املبال���غ تكمن 
يف زي���ادة واردات البلدي���ة، لتنعك����س 
على خدمة ه���ذه املناطق غر املخدومة 
وغ���ر امل�سمم���ة، حي���ث �سيمك���ن م���ن 
توف���ر ت�سميم متكامل له���ذه امل�ساكن، 
فيم���ا ن���ّوه اىل اأن مديريت���ه واجله���ات 
التابع���ة له���ا باإمكانه���ا خ���الل 60 يومًا 
تنته���ي من متلي���ك الع�سوائيات يف ذي 

قار ال�سحابها«. 
بدوره، يق���ول مدير بلدي���ة النا�سرية، 
كاظ���م ال�س���ايف، اأن« مرك���ز املحافظ���ة 
يتواج���د في���ه م���ا يق���ارب 35 األ���ف دار 
يت���وزع  حي���ث  ع�سوائ���ي،  �سكن���ي 
ه���ذا الع���دد يف مناط���ق مث���ل املهيدي���ة 
�سي���د  ودور  والطليع���ة  والزعي���الت 
حمزة  والزهرية وال�سخين وال�سبل 
واحلبيلي���ات  وال�سحفي���ن  والبط���ي 

وقرب �سيد ذهب«. 
ولف���ت ال�سايف حدي���ث ل�«امل���دى«، اإىل 
اأن » كل ه���ذه االأماكن فيه���ا ع�سوائيات 
منتظمة مت اإجنازها وفرز ما يقارب 75 
منها عن طريق ا�ستخدام الطائرات   %
وحالي���ًا العم���ل م�ستم���ر يف ا�سرجاع 
عائدي���ة االأر����س اىل البلدية مما ميكنا 
من متليكه���م ح�سب امل���ادة 25 باأ�سعار 

رمزية  اأو ح�سب القرار 418  ». 
وتاب���ع، اأن���ه« مت تقدمي مق���رح لالمانة 
ولوزي���ر  ال���وزراء  ملجل����س  العام���ة 
موافق���ة  هن���اك  واالإعم���ار  االإ�س���كان 
مبدئي���ة و�سيك���ون هن���اك درا�س���ة م���ن 
فري���ق خمت�س للمبا�س���رة بهذا العمل«، 
مبين���ًا اأن« مناطق الزعيالت ودور �سيد 

حمزة �ستكون له���م االأ�سبقية بالتمليك، 
ك���ون عائدي���ة االأر�س مبا�س���رة للبلدية 
و�سيك���ون م���ن ال�سهولة التوج���ه باآلية 

التمليك«. 
ودع���ا ال�س���ايف،« �ساكني تل���ك االأماكن 
اىل التع���اون م���ن اأج���ل عك����س مبال���غ 
التملي���ك على تقدمي خدم���ات لهم بدون 
اأن نحم���ل املوازن���ة اأو غرها اأي تكلفة 

 .«
م���ن جانب���ه، ب���ّن مدي���ر بلدي���ة �س���وق 
ال�سي���وخ، رزاق اخلفاج���ي، اأن« بلديته 
الع�سوائي���ات  لتملي���ك  حمل���ة  اطلق���ت 
الفني���ة  الك���وادر  واأن  الق�س���اء،  يف 
وبا�ستخدام التقني���ات احلديثة اأطلقت 
حمل���ة الإح�س���اء ال���دور الع�سوائية يف 
الق�س���اء واأن احلملة ال ت���زال م�ستمرة 

حل�سر كافة الع�سوائيات«، 
 « اأن  ل�«امل���دى«،  حدي���ث  يف  واأو�س���ح 
اله���دف من عملي���ة التعداد ه���و لتمليك 
فيم���ا  الع�سوائي���ة،  ال���دور  املواطن���ن 
الع�سوائي���ة  ال���دور  ا�ستثن���اء  �سيت���م 
امل�سي���دة االأرا�س���ي العام���ة م���ن ط���رق 
وحدائ���ق وخدم���ات قطاعي���ة م���ن اأمر 

متليك ال�سكن الع�سوائي«.
تل���ك  اأن«  اإىل  اخلفاج���ي،  ون���ّوه 
الع�سوائي���ات تت���وزع يف منطق���ة ح���ي 
�س���وق  ق�س���اء  مدخ���ل  يف  اجلوادي���ن 
ال�سي���وخ، وخلف منطقة ح���ي الزهراء 
)خنيطل���ة(  ومنطق���ة ب�ست���ان ال�سايف 
يف ح���ي احل�سائي���ة وعدد م���ن املناطق 

االأخرى«. 
واأ�س���اف، اأن���ه« بالن�سب���ة لق���رار 418 
ل�سنة 2019 هو من جانب املواطن الأنه 
ميل���ك ويق�سط املبلغ عل���ى املواطن ملدة 
20 �سن���ة �س���واء كان موظف���ًا اأو كا�سبًا 
عك�س ق���رار 25 ال���ذي ي�سم���ل املوظف 

فقط«.

ذي قار تفرز الم�شاكن الع�شوائية بالـ"الطائرات".. هذه المناطق غير م�شمولة بالتمليك

اإلى اأي مدى �شاهم التعليم االلكتروني
 في هدم الجدار االأخالقي بين الطالب والمعلم؟

بعد �أن فر�ست جائحة كورونا �أ�سلوبًا تعليميًا غير ماألوف في �لموؤ�س�سات �لتعليمية و�لتربوية، �أال وهو �لتعليم 
�الإلكتروني، بد�أت �ل�سورة �لنمطية للعالقة بين �لطالب و�الأ�ستاذ وعلى �ل�سعيد �الأخالقي تتغير ب�سكل 

مفاجئ و�سريع.
ف�سورة �الأ�ستاذ ومكانته وهيبته لدى �لطالب وهو في �لقاعة �لدر��سية تغيرت تغير�ً جذريًا من خالل جهاز 

�لموبايل �أو �لحا�سوب، و�أ�سبح يتحدث مع �أ�ستاذه بطريقة ي�سوبها �لكثير من عدم �الحتر�م، وبد�أت �أ�ساليبه في 
�العتر��ص على طريقته في �لتدري�ص وطريقته في طرح �الأ�سئلة تاأخذ طابعًا فجًا تارًة وهزليًا تارًة �أخرى.



 بغداد / املدى

لك���رة  الآ�س���يوي  الحت���اد  اخت���ار 
الق���دم قائ���د فري���ق الق���وة اجلوية 
حم���ادي اأحم���د عب���د الل���ه وزميله 
حار�س املرمى فهد طالب رحيم يف 
الت�س���كيلة املثالية بتاري���خ بطولة 
كاأ�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم 
الت���ي �سم���ت اىل جنبهم���ا كال م���ن 
املالي���زي عيديل �سفوان والأردين 
حامت عقل وال�سوري اأحمد ال�سالح 
والندوني�س���ي  الدف���اع  خل���ط 
ح�س���ن  والأردين  �سالو�س���ا  ب���واز 
عب���د الفت���اح والفيتنام���ي نغوي���ن 
كوان���غ ه���اي والندوني�سي ريكو 
الو�س���ط  خل���ط  جنونت���اك  �سيم���ا 
واللبناين حممد غ���دار واملالديفي 
عل���ي اأ�سفق خلط الهجوم واملدرب 
ال�ستفت���اء  يف  حمرو����س  ن���زار 
اجلماهريي ال���ذي اأقامه ملدة �سهر 
كامل على املوقع الر�سمي اخلا�س 
بالحتاد بع���د �سل�سلة من التقارير 
�ست���ة  م���دار  عل���ى  ن�س���رت  الت���ي 

اأ�سابيع.
وج���اء اختي���ار القائ���د املخ�س���رم 

حم���ادي اأحم���د عب���د الله م���ن قبل 
الق���دم  لك���رة  الآ�سي���وي  الحت���اد 
�سم���ن خط الهجوم ل���دوره الكبري 
يف قيادة فري���ق القوة اجلوية اىل 
حتقيق اجنازات كبرية يف تاريخ 
بطول���ة كاأ����س الحت���اد الآ�سي���وي 
ث���الث  غ�س���ون  يف  الق���دم  لك���رة 
�سن���وات حيث ن���ال ال�سقور اللقب 
ثالث م���رات متتالية عل���ى التوايل 
يف ن�س���خ 2016 و2017 و2018 
هدف���ًا   27 ت�سجيل���ه  جان���ب  اىل 
ح�سل فيه���ا على لقب الهدافني عام 
2016 وكذل���ك حار����س املرمى فهد 

طالب رحيم الذي لعب الدور ذاته 
يف ني���ل تلك الن�س���خ الثالثة حيث 
فت���ح ل���ه الب���واب نح���و ان يكون 
�سم���ن قائم���ة املنتخ���ب الوطن���ي 
لك���رة القدم الت���ي اختارها املدرب 
كاتانيت�س  �سريت�سكو  ال�سلوفيني 
بالت�سفي���ات الآ�سيوي���ة امل�سرتكة 
لنهائيات كاأ�س الع���امل لكرة القدم 
املقبل���ة  والن�سخ���ة  بقط���ر   2022
من بطولة كاأ����س اآ�سيا لكرة القدم 

2023 بال�سني.
تر�سي���ح  مت  لح���ق  تط���ور  ويف 
فري���ق الق���وة اجلوية لك���رة القدم 

املمت���از  الك���رة  دوري  مت�س���در 
للمو�سم 2020-2021�سمن اأبرز 
الفرق الت�سعة  مبنطقة غرب اآ�سيا 
لك���رة الق���دم يف ا�ستفت���اء فري���ق 
�سه���ر اآذار 2020 ال���ذي �سي�ستمر 
الت�سوي���ت علي���ه اىل م���ا بع���د غد 
الثالث���اء املواف���ق الثالث ع�سر من 
�سه���ر ني�س���ان احل���ايل اىل جانب 
الهالل ال�سع���ودي وال�سد القطري 
وبن���ي يا����س الإمارات���ي والرفاع 
ال�س���وري  وت�سري���ن  البحرين���ي 
والعربي الكويتي و�سباب اخلليل 

الفل�سطيني واجلليل الردين .

    اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

�ضّلة الن�ضال ِعمادها الألفة

ما يجري في لعبة كرة ال�صلة اليوم على 
يد الأبناء والأحفاد ك�صر كل حواجز 
الحترام، و�صرب كل ما بناه الأجداد 
لة بين التحاد والأندية  من قيم فا�صِ

من جهة والأندية ولعبيها والمدربين 
من جهة اأخرى، 

العدد )4919( ال�سنة الثامنة ع�سرة - الحد )11( ني�سان 2021
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netرياضة

ُمذ اأن عّرفْت الريا�سة العراقية عن اأن�سطتها يف منا�سبات حمدودة، 
ما قب���ل تاأ�سي�س اللجنة الأوملبية الوطنية عام 1948، وحتى يومنا 
ه���ذا، مل تنزع معطف الهواية اإداري���ًا وفنيًا، وهي مثلبة كبرية على 
متوالي���ة الإدارات والقي���ادات امل�سوؤول���ة عنه���ا عج���زت جميعًا عن 
نقل الريا�س���ة اىل مرحلة الحرتاف وفق���ًا لآلياته و�سوابطه، ومع 
ذلك ظّلت حُماِفظ���ة على روحية التناف�س )التاآلف���ي( مع ا�ستثناءات 
خرجت عن )اآدابها( وميثاق حركتها املُ�سّرعة واملُلزمة من قبل 103 
اأع�ساء ميثل���ون اجلمعية العمومية لالأوملبي���ة الدولية بح�سب اآخر 
موؤمت���ر انتخابي زّك���وا خالله رئي�سهم الأمل���اين توما�س باخ لولية 

ثانية يف العا�سر من اآذار املا�سي.
مرورن���ا التاريخي ال�سريع عن الريا�سة ي�سبق متّهلنا بخطوة رمي 
ك���رة �سراحتن���ا يف �سلتها، كون ما يجري للعب���ة الثانية يف العراق 
ي�ستدع���ي احِلكم���ة والتفّك���ر وا�ستع���ادة مواقف بريئة م���ن ذكريات 
موؤ�ّس�سيها الُنجباء مّمن تعاملوا بروح الأ�سرة الواحدة التي تن�سُد 
الهدوء واحلر�س على اإجناز برامج الحتاد بهدف التمّيز يف ختام 
املو�س���م، وهو م�سروع نبيل م�سى به اأكرم فهمي الذي �سّجل �سابقة 
برتاأ�ّسه احتاد ال�سلة يف لندن على هام�س م�ساركة العراق يف دورة 
الأوملبي���اد الرابع���ة ع�سرعام1948، لينطلق ع���ام 1951 اأول دوري 
حمل���ي، ثم ا�ستمّرت بعده الأندية ت�ستقط���ب ال�سباب بدافع الهواية 
وتنمي���ة مهاراتهم ليمثلوا املنتخبات مقاب���ل النتماء الروحي للبلد 
وُحّبه���م للعبة يف رحلة ن�سال طويلة كان ِعمادها الألفة والت�سحية 
والتكات���ف من اأجل رمزية وجودهم و�سرف القمي�س الوطني الذي 
مُيّيزه���م عن بقية املنتخبات يف الع���امل، ومن اأجل الوفاء اأي�سًا لكل 

قطرة عرق ن�سحها املدربون يف قاعات التدريب.
م���ا يج���ري يف لعبة كرة ال�سلة اليوم على ي���د الأبناء والأحفاد ك�سر 
لة  كل حواج���ز الحرتام، و�س���رب كل ما بناه الأجداد م���ن قيم فا�سِ
ب���ني الحت���اد والأندية م���ن جهة والأندي���ة ولعبيه���ا واملدربني من 
جهة اأخرى، بل وتع���ّدى البع�س اخلط الأحمر مبباهاته يف برامج 
التلف���از اأنه اأ�سجع من يتحّدث بوجه رئي�س الحتاد ويقول له )اأنت 
فا�س���د( ا�ستن���ادًا اىل وثائ���ق وبيانات ُمك���ّررة الَعر�س تدي���ن اإدارة 
الحت���اد بالف�س���اد والتزوير و�س���وء املعامل���ة والتالع���ب بالقواعد 
النتخابي���ة، بينما الق�ساء مل يّتخذ ُحكم���ًا قاطعًا يف بع�س الق�سايا 
)اأي وفق���ًا للقانون( مُيكن للمت�سّرر اأن ُيقا�س���ي من يهاجمُه مطالبًا 

اأّياه بدليل الف�ساد والتزوير املقرون بقرارات ُحكم جزائية باَتة!
يف اجلانب الآخ���ر، حاولت �سخ�سيات كبرية يف الو�سط الريا�سي 
وخارجه التّدخل من اأجل اإنهاء تهّور البع�س باجتياز اخلط الأحمر 
كون���ه ل مُيّثل احلري���ة ب�سوابطها املكفولة بالد�ست���ور العراق، ول 
تراع���ي م�ساع���ر عائل���ة املت�سّرر ووج���وده الجتماع���ي، لكن جميع 
الو�سط���اء اأخفق���وا واأكت�سف���وا اأن ل م�سلحة للُمهاج���م �سوى تنفيذ 
رغبت���ه باإزاح���ة رئي����س الحت���اد اأو نائب���ه اأو جمل����س الإدارة كّله، 
ولياأتي م���ن يتحّمل امل�سوؤولي���ة بعدهم، ويكون���وا فري�سة لهجمات 
اأخ���رى.. وهكذا تدفع اللعبة ثمن متّزق الألفة وزيادة اأعداد الُفرقاء 
وا�سطفاف املُعار�سني على نه���ج ا�سقاط الحتاد املُ�ستبّد بقراراته، 
واملت�سّب���ث مبقاع���دِه من���ذ ع�سرين عام���ًا بح�سب ما ي�سف���ون، وكل 

طرف ُيلقي اأْحجيتِه اأمام النا�س وعليهم فهمها وحّلها!
يف و�س���ع كال���ذي ميّر ب���ه احتاد ك���رة ال�سل���ة، مل يج���د اأهتمامًا من 
اللجن���ة الأوملبية الوطني���ة قبل اأزمة 2019 ك���ون رئي�سه لي�س على 
هوى مكتب���ه التنفيذي، وما بعد 2021 اأ�سب���ح اأحد اأع�ساء الأخري 
واملقّرب لرئي�سه، اأي لن يكون هناك تدّخل موؤّثر يجمع املتخا�سمني 
عل���ى طاول���ة ُمكا�سفة ُتنه���ي م�سل�س���ل التاآمر والتهام���ات! ول دور 
اأ�سا�سًا لوزارة ال�سباب والريا�سة يف هذا املو�سوع وغريه، وكاأنها 
تطّب���ق )�سع���ار الإ�س���الح( عن ُبع���د خوفًا م���ن )كورون���ا الت�سقيط( 
وذل���ك عرب بيان���ات ف�سح���ْت مواقفها املتوّج�س���ة بدلي���ل توّعد اأحد 
مدرب���ي املنتخبات املُبعدين بعقوبة احتادية ُم�ستعجلة �سخطْت من 
ت�سريحات���ه بتح�سيد ُمظاهرة كبرية �سّد الوزارة ما مل تّتخذ موقفًا 

حازمًا يف اإ�سالح الحتاد ح�سب ت�سريحه، ترى ما احلل؟!
يق���ول الكاتب الأمريك���ي ال�ساخرم���ارك توين “التح�س���ني امل�ستمّر 
اأف�سل من الكمال املوؤّجل”! وبناء على ذلك، دعوة لأبناء كرة ال�سلة 
م���ن اأع�ساء هيئة عامة وخرباء واإداريني ومدربني وحكام ولعبني 
اأن ُيثِبت���وا �س���واب برام���ج الحت���اد اأو اأخطائ���ه يف موؤمت���ر ك�سف 
احلقائق الذي عِلمن���ا بانعقاده قريبًا، اأجمعوا كل اأوراقكم البي�ساء 
وال�س���وداء، وثّبتوا �سلبيات عمل الحتاد الذي منحتموه اأ�سواتكم 
ليبق���ى كل ال�سنني امل���اّرة، �سعوا كل قلقكم من ا�ستم���راره اأو ثقتكم 
ة احِل�س���اب لتخرجوا  بدعم���ه يف �سل���ة واحدة، واجهوه عل���ى من�سّ
بقناع���ة م�سرتك���ة اإن قلتم حق���ًا اأم باطاًل، وعنده���ا �سيعرف اجلميع 

م�سري اللعبة اىل اأين : ببقاء احتادها اأم زواله؟!

 الإي�����ق�����اف ُي���ب���ع���د ه���م���ام ع����ن ل���ق���اء ك���م���ب���ودي���ا ف����ي ال��ت�����ص��ف��ي��ات
الب�ض��رة ف��ي  ودي��ًا  الأ�ض��ود  مواجه��ة  ع��ن  تعت��ذر  ماليزي��ا 

 بغداد / حيدر مدلول  

قدم الحت���اد املاليزي لك���رة القدم اعتذاره 
ب�سورة ر�سمي���ة اىل الهيئة التطبيعية يف 
احت���اد ك���رة الق���دم عن ع���دم لق���اء منتخبه 
ب���الده الأول ملنتخبنا الوطن���ي على ملعب 
)ج���ذع النخل���ة( مبحافظ���ة الب�س���رة على 
هام�س املع�سك���ر التدريبي الداخلي املوؤمل 
انطالق���ه اعتب���ارًا م���ن ي���وم الثام���ن ع�سر 
م���ن �سهر اي���ار املقبل يف اآخ���ر حت�سرياته 
قبل خو����س املواجهات الث���الث امل�سريية 
اأم���ام منتخب���ات كمبودي���ا وهون���غ كون���غ 
واحل���ادي  ال�ساب���ع  اأي���ام  خ���الل  واإي���ران 
ع�س���ر واخلام����س ع�سر من �سه���ر حزيران 
املقبل �سم���ن اجلولت الثامن���ة والتا�سعة 
والعا�س���رة �سمن مناف�سات ال���دور الثاين 
حل�س���اب املجموع���ة الثالث���ة بالت�سفي���ات 
ال�سيوية امل�سرتكة لنهائي���ات كاأ�س العامل 
لكرة الق���دم 2022 بقطر والن�سخة الثامنة 
ع�س���رة من بطول���ة كا�س اآ�سيا لك���رة القدم 
بنظ���ام  �ستج���ري  الت���ي  بال�س���ني   2023
التجمع على ملعب مدينة خليفة الريا�سية 

بالعا�سمة البحرينية املنامة .
 وج���اء العت���ذار املاليزي ب�سب���ب ارتباطه 
مبب���اراة دولي���ة ودية مع نظ���ريه املنتخب 
الثام���ن  ي���وم  الق���دم  لك���رة  البحرين���ي 
والع�سري���ن من �سهر اأيار املقبل على ملعب 
الوطني الدويل بالعا�سمة املنامة مبوجب 
التفاق املربم ب���ني احتاديهما يوم العا�سر 
م���ن �سه���ر اآذار املا�س���ي قب���ل التوجه يوم 
احل���ادي والثالث���ني م���ن ال�سه���ر ذات���ه اىل 
مدينة دبي الماراتي���ة ل�ستكمال م�سواره 
�سم���ن مناف�سات املجموع���ة ال�سابعة حيث 
�سيلع���ب يوم الثالث من �سه���ر حزيران مع 
م�سيف���ه املنتخ���ب المارات���ي لك���رة القدم 
�سيقاب���ل  فيم���ا  ال�سابع���ة  اجلول���ة  �سم���ن 
منتخ���ب فيتن���ام لك���رة القدم ي���وم احلادي 
ع�سر ويختت���م مبارياته يف ت�سفيات كاأ�س 
العامل لكرة القدم اأمام منتخب تايالند يوم 
اخلام����س ع�سر من ال�سهر ذاته حيث يحتل 
منتخ���ب ماليزيا املركز الثاين يف الرتتيب 
بر�سي���د 9 نق���اط م���ن 5 مباري���ات خا�سها 
لغاية اجلول���ة ال�ساد�سة م���ن الدور الثاين 
فاز يف 3 منها وخ�سر مباراتني ومل يتذوق 
طعم التعادل متخلفًا بفارق نقطني فقط عن 

منتخب فيتنام املت�سدر.

�صرط �صنغافورة
واأ�سرتط الحتاد ال�سنغافوري لكرة القدم 
اقام���ة مب���اراة منتخب بالده م���ع منتخبنا 
ودي���ة  بروف���ة  يف  الق���دم  لك���رة  الوطن���ي 
يف مدين���ة دب���ي الإماراتي���ة اأو العا�سم���ة 
البحريني���ة املنام���ة ب���دل من ملع���ب )جذع 
مت  حي���ث  الب�س���رة  مبحافظ���ة  النخل���ة( 
التطبيعي���ة يف  الهيئ���ة  قب���ل  م���ن  اإحالت���ه 
احت���اد كرة الق���دم برئا�سة اإي���اد بنيان اىل 
امل���درب ال�سلوفيني �سريت�سك���و كاتانيت�س 
للنظر فيه وحتديد موقفه النهائي من الرد 
اليجاب���ي بخ�سو�س امل�س���ي يف اجرائها 
م���ن عدمه���ا حيث ا�ستن���د ه���ذا ال�سرط اىل 
رغب���ة ال�سنغافوري���ني يف التوجه ب�سورة 
مبا�سرة من هناك اىل العا�سمة ال�سعودية 
الريا����س خلو�س مبارياته الثالث املتبقية 
له �سم���ن املجموعة الرابعة اأمام منتخبات 
فل�سطني لك���رة القدم يوم الثال���ث من �سهر 
حزي���ران املقب���ل �سم���ن اجلول���ة ال�سابعة 
واأم���ام املنتخ���ب ال�سع���ودي لك���رة الق���دم 
�سم���ن اجلولة الثامنة ي���وم ال�سابع واأمام 
اأوزبك�ست���ان يوم اخلام�س ع�سر من ال�سهر 

ذات���ه �سم���ن اجلول���ة العا�س���رة والأخرية 
ح�س���ب اجل���دول الزمن���ي ال���ذي و�سعت���ه 
جلن���ة امل�سابق���ات يف الحت���اد ال�سي���وي 
لك���رة الق���دم بع���د ق���راره باإج���راء جمي���ع 
املباري���ات املتبقي���ة للمجموع���ات الثمانية 
�سمن مناف�سات ال���دور الثاين بالت�سفيات 
امل�سرتك���ة بنظ���ام التجم���ع للحف���اظ عل���ى 
�سح���ة و�سالمة الالعب���ني واملالكات الفنية 
والداري���ة والطواق���م التحكيمية ومقيمي 
احل���كام وامل�سرف���ني يف ظل تزاي���د انت�سار 
ال�سالل���ة اجلدي���دة م���ن فايرو����س كورونا 
)كوفي���د19-( من���ذ �سهر كان���ون الأول يف 
معظ���م بل���دان الق���ارة الت���ي اأج���ربت على 
فر�س املزيد من القي���ود ب�ساأن ال�سفر منها 

واإليها.

اأختيار 54 لعبًا
وبعثت الهيئ���ة التطبيعي���ة يف احتاد كرة 
الق���دم القائمة الولي���ة ملنتخبن���ا الوطني 
مت  لعب���ًا   54 م���ن  املكون���ة  الق���دم  لك���رة 
اختياره���ا م���ن قب���ل امل���درب �سريت�سك���و 
يف  امل�سابق���ات  جلن���ة  اىل  كاتانيت����س 
الحت���اد الآ�سي���وي لكرة الق���دم لعتمادها 

ب�سورة ر�سمي���ة خالل ت�سفيات املونديال 
الت���ي �ستج���ري خ���الل امل���دة م���ن احلادي 
والثالث���ني من �سهر اأي���ار ولغاية اخلام�س 
ع�سر من �سهر حزيران املقبل التي ت�سيفها 
العا�سم���ة البحريني���ة املنام���ة تتك���ون من 
)جالل ح�س���ن حاجم وحممد حميد فرحان 
وفه���د طال���ب رحي���م واأحمد با�س���ل فا�سل 
وحمم���د �سال���ح وعل���ي كاظم وع���الء علي 
مه���اوي وم�سطف���ى حمم���د ج���رب واحم���د 
عب���د احل�سني و�سامح �سعيد جمبل واأحمد 
اإبراهيم خل���ف وميثم جبار مطلق وريبني 
غري���ب �سولقا و�سعد ناط���ق ناجي وعلي 
فائزعطي���ة وفي�س���ل جا�س���م ناف���ل وكرار 
عامر وفران�س �سياء بطر�س وجنم �سوان 
وم�سطفى ناظم جاري وعلي عدنان كاظم 
و�سرغ���ام اإ�سماعي���ل داود وح�س���ن رائ���د 
ح�س���ن وم�سطف���ى حمم���د مع���ن وح�س���ام 
كاظ���م واأجمد عطوان كاظ���م و�سفاء هادي 
عبد الله وب�سار ر�سن بنيان ووحممد علي 
عب���ود وا�سامة ر�سيد ومه���دي كامل �سلتاغ 
وحممد قا�سم ماج���د وعلي ح�سني في�سل 
وك���رار نبيل وح�سني جبار ول���وؤي العاين 
ومهن���د عب���د الرحيم كرار وحمم���ود خليل 

وحمم���د داود يا�س���ني وع���الء عبا����س عبد 
النب���ي ومهند عل���ي كاظ���م وج�سنت حكمت 
عزي���ز واأمين ح�س���ني غ�سبان وع���الء عبد 
الزه���رة خ�سن وح�سني عل���ي جا�سم ومراد 
حممدو�سريك���و كرمي لطي���ف و�سريف عبد 
الكاظ���م ووهمام طارق ف���رج وحممد ر�سا 
وابراهيم باي�س كامل ومازن فيا�س عجيل 

ومروان ح�سني و�سجاد جا�سم مو�سى( .

 6 نقاط
 ويحت���اج املنتخب الوطني لكرة القدم اىل 
�س���ت نق���اط من اأج���ل حجز تذك���رة العبور 
اىل ال���دور الثالث احلا�س���م املوؤهل لبطولة 
كاأ�س العامل لكرة القدم 2022 بقطر املوؤمل 
انطالق���ه يوم الأول من �سه���ر اأيلول املقبل 
وامل�سارك���ة يف بطول���ة كاأ����س اآ�سي���ا لك���رة 
الق���دم 2023 بال�سني ول�سيم���ا اأنه يحتل 
 11 بر�سي���د  الرتتي���ب  يف  الول  املرك���ز 
نقط���ة يف خت���ام اجلول���ة ال�ساد�س���ة من 5 
مباريات خا�سها متكن من الفوز يف 3 على 
منتخبات هونغ كونغ لك���رة القدم بنتيجة 
م���ن �سه���ر ت�سري���ن  العا�س���ر  ي���وم   )0-2(
الأول 2019 وعل���ى كمبودي���ا )4-0( ي���وم 
اخلام�س ع�سر من ال�سهر ذاته وعلى اإيران 
)2-1( ي���وم الرابع ع�سر م���ن �سهر ت�سرين 
الثاين وتعادل يف مباراتني اأمام البحرين 
يوم���ي اخلام����س ع�س���ر م���ن �سه���ر اأيل���ول 
2019 والتا�س���ع ع�س���ر م���ن �سه���ر ت�سرين 
2019 بنتيجت���ي )1-1( و)0-0(  الث���اين 
متفوق���ًا بف���ارق نقطتني فقط عل���ى و�سيفه 
منتخ���ب البحري���ن لك���رة الق���دم وبف���ارق 
خم�س نقاط على منتخب ايران لكرة القدم 
�ساح���ب املركز الثالث وبف���ارق �ست نقاط 
على منتخب هونغ كونغ لكرة القدم الرابع 
وبفارق ع�سرة نقاط على منتخب كمبوديا 

لكرة القدم اخلام�س والخري بالرتتيب.
و�سيغي���ب �سان���ع الألع���اب هم���ام ط���ارق 
فرج نعو�س عن مب���اراة منتخبنا الوطني 
ونظريه منتخب كمبوديا لكرة القدم التي 
�ستج���ري ي���وم ال�سابع من �سه���ر حزيران 
املقبل على ملعب مدين���ة خليفة الريا�سية 
بالعا�سمة البحرينية املنامة �سمن اجلولة 
الثامن���ة بداعي الإيق���اف نتيجة حل�سوله 
عل���ى بطاقت���ني �سفراويتني م���ن اجلولت 
ال�سب���ع الت���ي انطلق���ت ي���وم اخلام�س من 

�سهر اأيلول 2019 .

 بغداد / املدى

واف���ق  احت���اد ك���رة اليد عل���ى اإقام���ة بطولة كاأ����س ال�سوبر ب���ني فريق 
اجلي����س حامل لقب الن�سخة الأخرية م���ن دوري اليد املمتاز وو�سيفه 
فريق ال�سرطة يف كال�سيكو جديد لليد العراقية قبل انطالق مناف�سات 

املو�سم اجلديد .
وق���ال املن�سق العالمي لحتاد كرة اليد ح�سام عبد الر�سا يف ت�سريح 
خ����س ب���ه امل���دى :اإن املوافقة عل���ى اقامة ه���ذه البطولة ج���اءت خالل 
الجتم���اع الخري ال���ذي عقده جمل����س ادارة احتاد كرة الي���د برئا�سة 
حمم���د ها�سم العرجي يف مقره داخل مبنى اللجنة الوملبية الوطنية 
العراقية حي���ث مت فيه اإقرار اإقامة بطولة تن�سيطية قبل بدء مناف�سات 
ال���دوري اجلديد للفرق املمتازة حتمل با�س���م املرحوم )حممد دريول( 
ال���ذي تويف يف حمافظة الب�سرة متاأثرًا مب�ساعفات فايرو�س كورونا 

امل�ستجد خالل �سهر اآذار املا�سي.
واأ�س���اف اأن الحت���اد ق���رر ت�سكيل منتخ���ب رديف للمنتخ���ب الوطني 
لك���رة الي���د واملوافقة على اقام���ة دوري للن�ساء عل���ى �سكل جمموعتني 
اعتب���ارًا م���ن ي���وم الثالثني م���ن �سهر اأي���ار املقب���ل بعد اجتم���اع جلنة 
امل�سابق���ات برئا�س���ة خلي���ل اإبراهيم الأ�سب���وع املقب���ل وع�سوية عالء 
عب���د احل�س���ن ود.�سع���د خمي����س ود.فا�س���ل ك���ردي ب�س���رط اأن تق���وم 
الندي���ة امل�سارك���ة ار�سال كت���اب ر�سمي م�سدق منه���ا اىل جانب اإقامة 
دوري الدرج���ة الوىل على جمموعتني اأي�س���ًا وكذلك دوري النا�سئني 
ملوالي���د 2005-2006-2007بتاري���خ اخلام�س ع�سر م���ن �سهر متوز 
عل���ى اأن تعتم���د البطاقة الوطني���ة املوحدة جلميع لعب���ي الفرق التي 
�سيت���م اعتماد م�ساركته���ا ب�سورة ر�سمي���ة .وتابع ح�س���ام : اأنه �سيتم 
تفعيل املدار�س التخ�س�سية التابعة لالحتاد بعد اقرار املوازنة املالية 
اخلا�سة به للعام 2021 والتي �ستفتح الطريق نحو  اإقامة مع�سكرات 
داخلي���ة وخارجي���ة للحكام وامل�سرفني يف اإي���ران وت�سكيل جلنة عقود 
الالعبني موؤلف���ة من ريا�س عبد اجلبار �سم���ني رئي�سًا وع�سوية هيثم 
عبد ال�ست���ار وم�ساور قان���وين وكذلك جلنة ان�سب���اط تتكون برئا�سة 
كامران ح�سن وع�سوية خليل اإبراهيم ور�سا عبودي مهدي ود.�سامر 

الالمي وعالء�سكر .
واأختت���م من�س���ق احتاد ك���رة اليد كالم���ه : اأن احتاده �س���ّدد على جميع 
الأندي���ة اإلزام لعبيه���ا ومدربيها واإداريها بعدم التج���اوز يف الألفاظ 
والتعليقات على من�س���ات التوا�سل الجتماعي وبخالفه �سيتم اتخاذ 
العقوبات التي يراه���ا منا�سبة حيث �سيتم اإ�سعار جمال�س اإدارات تلك 

الأندية بكتاب ر�سمي بهذا الإجراء

اتحاد اليد يقيم بطولة كاأ�س 
ال�ضوبر بالمو�ضم المقبل

اختيار فهد وحمادي للت�ضكيلة الآ�ضيوية المثالية تاريخيًا

تلقت )المدى( تعقيبًا من 
الرائد ال�صحفي الريا�صي 

يعقوب ميخائيل، ب�صاأن ما 
ُن�صر في المدى �صمن زاوية 

بالمر�صاد يوم الأربعاء 
الما�صي عن “الر�صالة 

ال�صحفية المن�صّية في مكاتب 
الأندية والتطبيعية” ..

 جاء فيه:

بالأم����س القريب، واأن���ا اأطالع راأي من�سور 
للزميل ال�سحفي القدير اإياد ال�ساحلي يف 
�سحيفة املدى، اأ�سار فيه اىل نقطة يف غاية 
الأهمية، وهي غياب ال�سحافة اأو بالأحرى 
تغيي���ب ال�سحافة عن الأح���داث الريا�سية 
اخلارجي���ة ! وتطّرق اىل مب���اراة منتخبنا 
الأخ���رية اأمام اأوزبك�ستان التي ل مُيكن اأن 
نغَفل، بل ُنثني على جهود املكتب الإعالمي 
للهيئ���ة التطبيعي���ة لحت���اد ك���رة القدم من 
خالل تغطيتهم الإعالمي���ة للمباراة، �سواء 
عن طريق اإر�س���ال الفيديوهات اأم ال�سور، 
املهّم���ة  تبق���ى  الآخ���ر  اجلان���ب  ولك���ن يف 
الإعالمي���ة منقو�سة وغ���ري مكتملة الأوجه 
دون اأن ُتع���ّزز مث���ل ه���ذه املب���اراة املُهّم���ة 
اأن  ت�ستح���ق  �سحفّي���ة  بر�سال���ة  ملنتخبن���ا 
تك���ون �ساملة ومو�ّسع���ة ُت�سَند اىل �سحفي 
مراف���ق للوفد يتوىّل مثل ه���ذه املهّمة التي 

���رة خ���الل الفرتات  ت���كاد اأن تك���ون منح�سِ
الأخ���رية �س���واء بق�س���ٍد اأو من دون���ِه! كاأّن 
املوؤ�ّس�سات الريا�سية بكل ُم�سّمياتها باتت 
)ت�ستك���ِر( اأن ت�س���م موف���دًا �سحفي���ًا م���ع 
وفوده���ا! يف وقت نع���دُه ال�سخ�سية الأهم 
يف ه���ذه الوفود مقارنة مع عديد الإداريني 
الذي���ن اعت���ادوا مرافقة الوف���ود الريا�سية 
لأجل )الراح���ة وال�ستجم���ام( ولي�س لأية 
م�سوؤولي���ة اأخ���رى كتل���ك الت���ي يق���وم به���ا 
ال�سحف���ي، وتنتظ���ر منه مئ���ات اجلماهري 
ما ينقله من تفا�سي���ل، بل واأدّق التفا�سيل 
املنتخ���ب  ح���دث..  احل���دث..واأي  ح���ول 
الوطني! وكاأننا اأرت�سينا ومبباركة اجلهة 
العراق���ي  بالحت���اد  واملتمّثل���ة  امل�سوؤول���ة 
لل�سحافة الريا�سية التي يتوّجب عليها اأن 
)ت�س���ّر( على ت�سمية موف���د �سحفي مع كل 
وفد ريا�سي، وه���و ا�ستحقاق وم�سوؤولية 

ولي����س مّنة من هذا الحت���اد اأو ذاك، كاأننا 
اأرت�سينا اأن ن�سكت عن هذا احلق.

اأو  اإن غالبي���ة الحت���ادات  �س���ك  م���ن دون 
الأندية باتت تتعامل مع مكاتبها الإعالمية 
ح�س���رًا ، وه���و اإج���راء ل نعتق���ده ميتِث���ل 
للمهني���ة من جه���ة، ول حت���ى احليادية يف 
نق���ل م�سداقي���ة املعلوم���ة اأي�س���ًا م���ن جهة 
اأخ���رى! وبذلك نكون قد �سعنا نحن مع�سر 
ال�سحاف���ة وال�سحفي���ني يف ه���ذا الزح���ام 
من الأخب���ار املُفربكة، والت���ي يف غالبيتها 
ات و�سائل  تفتِقد اىل امل�سداقي���ة عرب من�سّ
التوا�سل الجتماع���ي )املُتخم( مبعلومات 
ي�سطنعها اأ�سحابه���ا، ول ُت�سِبع اأو ُت�سِمن 
م���ن ج���وع! �س���وى بحث���ًا ع���ن املزي���د م���ن 
)الالي���كات اأو ع���ن مفردة من���ّور( ولتذهب 
م�سداقي���ة  ومعه���ا  الريا�سي���ة  ال�سحاف���ة 

املعلومة اىل اجلحيم!

رأي في رأي آخر



خلت �ش����و�رع �لمدن من �لم����اّرة، و�أغلقت 
�لمخازن و�لمقاهي و�لمطاعم و�لم�شارح 
�لم�شت�ش����فيات  و�مت�����أت   ، و�لمتاح����ف 
بمر�شى �لوب����اء و�لمقابر بجثث �لموتى. 
وتعطلت �لحياة �ليومية وحل �لياأ�س بدل 

�لأمل، وتوقف �لعالم عن كل حركة.
بانت �لحياة لي وكاأنها بريق من �ل�شوء، 
فالما�ش����ي ذهب ولي�����س هنال����ك م�شتقبل، 
و�لحا�ش����ر ت��ش����ى كم����ا يت��ش����ى بري����ق 
ب�شم����ت  �ل����د�ر  ف����ي  و�شع����رت  �ل�ش����وء، 
رهيب يحيطن����ي، ك�شمت قبر مظلم، وهو 

�ح�شا�س يبعث على �لكتئاب.

هك����ذ� �نعك�شت هذه �لحالة عل����ّي بالذ�ت، 
�أعي�����س وحيدة بعد �أن كان����ت د�رنا تطفح 
بالحيوي����ة و�لحرك����ة، �شع����رت بالغتر�ب 
�لذي يزد�د عندم����ا يح�س �لفرد بالوحدة، 
ولحت لي حتى حد�ئق كنكيت�شن وكاأنها 

تفقد روحها بغياب رفعة.
كن����ا ن�ش����رب �ل�ش����اي �شوي����ة ف����ي �ل�شاع����ة 
�لحادي����ة ع�ش����رة �شباح����ًا، وه����ي �ل�شاعة 
�لمعينة �لت����ي كان يتوقف بها حتى مكتب 
�ل�شت�ش����اري �لعر�ق����ي ل�ش����رب �ل�شاي في 
بغ����د�د، �أو �لوق����ت �ل����ذي كان يتوق����ف به 
ع����ن �لكتاب����ة عندم����ا حكم علي����ه بال�شجن، 
ل����ه طق�����س خا�����س عن����د  ف�ش����رب �ل�ش����اي 
رفع����ة، يذكرني بطقو�س �ليابان في �شرب 
�ل�ش����اي، كان رفع����ة ي�ش����رب �ل�ش����اي بقدح 

معي����ن، �أبي�س �للون، وعلى �لقدح �شورة 
ر�شمت بخطوط �ش����ود رفيعة، وباختز�ل 
�شدي����د، ل يزي����د عل����ى �أ�شابع �لي����د، لفتاة 
يتاأم����ل  كان  بيكا�ش����و.  ر�شمه����ا  عاري����ة، 
خطوطه����ا �لقليل����ة، ويت�ش����اءل كيف حقق 
هذ� �لرج����ل هذه �لمعان����ي �لكثيرة، حيث 
تت�شم����ن طبق����ات متع����ددة م����ن �لمعان����ي، 
به����ذ� �لخت����ز�ل �لهائ����ل. وكي����ف ��شتطاع 
م����ن �إخفاء طيات متع����ددة �لمعاني، �شمن 
خط����وط ب�شيطة؟ )�شوى �لقول باأننا �أمام 

عبقرية فذة لهذ� �لرجل( .
كن����ت �أجل�س ح����ول �لمائ����دة مع����ه لتناول 
�لطعام وتدور بيننا �لأحاديث �لمت�شعبة، 
�لغنية بالمعلومات و�لآر�ء �إن كان ذلك عن 
�لفن �أو �لعم����ارة �أو �لم�شرح �أو �ل�شينما. 
و�لآن �أح�س برتاب����ة �لحياة �لرهيبة �لتي 
�حياها و�لتي لم �أ�شتطع �لعتياد عليها �أو 
تقبلها حتى �لآن، �إذ كنت بعيدة عنها مدى 

�ل�شنين برفقة رفعة.
ولك���ي �بع���د �ل�شم���ت عني وع���ن جدر�ن 
�لد�ر �لتي تحاول �ن تبلعني، �تجهت �إلى 
�شماع �لمو�شيقى �لك��شيكية، فاأ�شبحت 
�لمر�فق���ة �لد�ئم���ة ل���ي �لآن، فالمو�شيقى 
هي �ل���دو�ء �لموقت �لوحي���د لي، ��شغي 
�ليه���ا كم���ا ��شغي �ل���ى �شخ����س يكلمني. 
وتذكرن���ي برفعة عندم���ا كان ي�شغي �إلى 

�لمو�شيقى ويلتذ باألحانها.
�أ�شبحت ممار�شة �لريا�شة عادة متاأ�شلة 
بي، فاأخ���رج للم�ش���ي و�أمّر ف���ي �لحد�ئق 
�لتي كنت �أمّر بها مع رفعة، و�أجل�س على 
�لم�شطبات �لتي كنا نجل�س عليها �شوية. 
��شتم���ع �إلى زقزق���ة �لطي���ور، و�أنظر �إلى 

�لوز و�لبجع في نهر �لتايمز.
كم���ا بد�أُت في كنكيت�ش���ن في �إعادة تنظيم 
�لكت���ب ف���ي غرف���ة �لمكتب���ة بع���د وفات���ه، 
ووج���دت �أن رفع���ة ق���د ق���ر�أ �أو �أطلع على 
معظمها، من حيث �لإ�شار�ت �لتي و�شعها 

في د�خل �لكت���ب �لتي قر�أها، �أو �لفقر�ت 
�لتي �أ�شّرها بقلم لكي يعود �إليها.

فعندم���ا ع���اد �إل���ى بغ���د�د بع���د �أن �أنه���ى 
در��شت���ه ف���ي لن���دن، ع���اد بع���دد كبير من 
�لكتب، �لت���ي �أ�شبحت ن���و�ة �لمكتبة في 
د�رنا، وهي �لكتب �لتي قر�أها عندما كان 
تلميذً� يدر�س ف���ي �إنكلتر�، �إذ كان �لكتاب 
رفيق���ه، �إن كان في �لبا����س �أو �لمقهى �أو 

�لمطعم.
�لهند�ش���ة  لن���دن  ف���ي  در����س  عندم���ا  �إذ 
ق���رر  همر�شم���ث،  كلي���ة  ف���ي  �لمعماري���ة 
من���ذ �لبد�ي���ة، بالإ�شافة �إلى ق���ر�ءة كتاب 
�أ�شبوعي���ًا، علي���ه عل���ى �لأق���ل �أن ي�شاه���د 
م�شرحية ف���ي �لأ�شبوع، ويذه���ب لزيارة 
�لأف����م  وم�شاه���دة  �لفني���ة  �لمعار����س 
�لمهم���ة، بالإ�شاف���ة �إل���ى �لدر��ش���ة، فكان 
م�شغوًل طيل���ة �لوق���ت، ود�أب على تنفيذ 
ذل���ك من���ذ �لأ�شب���وع �لأول. وكانت معظم 
قر�ء�ت���ه تن�شب ف���ي غالبها، عل���ى تاريخ 

�لعمارة.
كما فّكر عندم���ا عاد �إلى بغد�د، لكي يكون 
عر�ق���ًا معا�ش���رً�، يج���ب �أن يك���ون �شمن 
تط���ور عم���ارة عالمي���ة معا�ش���رة بطاب���ع 
محل���ي، فق���رر من���ذ �لبد�ية، ف���ي �أول د�ر 
�شممها، )�أن يكون طابعها حديثًا يت�شمن 
�لمب���ادئ �لحديث���ة وف���ي �لوق���ت نف�ش���ه 
تعّبر عن �لطاب���ع �لمحلي وتعالج م�شاكل 
�لمجتم���ع و�لبيئ���ة، بم���ا ف���ي ذك م�شكل���ة 

�لمناخ في �لعر�ق( .
بع���د فت���رة ق�شي���رة �ألق���ي �لقب����س علي���ه 
وق�ش���ى �شه���رً� في �لموقف، فق���ر�أ خ�لها 
كت���اب "�ألف ليلة وليلة"، وب���د� يتح�ش�س 
�لعم���ارة �لعر�قية وما فيها من ع�قة بين 
�لحو����س و�لحديقة ب�ش���ورة تختلف عما 
ناألف���ه ف���ي �لعالم �لغرب���ي وذلك لخت�ف 

مناخ و�أ�شلوب �لعي�س.
وعندم���ا عّي���ن رئي����س مهند�ش���ي مديرية 
�لأوقاف، كان �أثناء فر�غه، غالبًا ما يذهب 
�إل���ى زي���ارة �لجو�م���ع، وخا�ش���ة جام���ع 
"�لقب�نية" في بغد�د، فذكر: )�أتم�شى في 
�لطارمة و�تطلع �ل���ى ت�شقيفها و�أت�شاءل 
مع نف�شي متى �شنتمكن نحن �لمعماريين 
م���ن �لقيام بنتاج كهذ� له قيمته �لمعمارية 

�لرفي���ع(،  �لإبد�ع���ي  �لم�شت���وى  به���ذ� 
و��شتم���ر �لت�ش���اوؤل و�لبح���ث و�لتق�ش���ي 
في �لمو��شيع �لمختلفة �لتي بحثها جزء 

مهم في حياته.
وخ����ل هذه �لمدة كتب���ت كتابًا عن رفعة، 
بعن���و�ن: "رفعة �لجادرج���ي، حياة غنية 
حافل���ة بالإنت���اج"، بع���د �أن ق���ر�أت معظم 
كتب���ه، بل ع�ش���ت معه وكاأن���ه كان يكلمني 

من خ�ل كتبه و�أفكاره.
وه���ذ� م���ا كتبته عنه ف���ي مقدم���ة �لكتاب: 
بع���د �إنج���ازي هذ� �لكتاب �شع���رت بر�حة 
نف�شية، و�كت�شفت جو�نب �أخرى برفعة، 
�كت�شف���ت محا�شب���ة نف�ش���ه ح�شاب���ًا ي�شل 
بف�شل���ه  و�لعت���ر�ف  �لق�ش���وة،  لدرج���ة 
بع����س  ف���ي  �لتكويني���ة  �ل�شيط���رة  ف���ي 
�لم�شاري���ع �لتي �شممها ف���ي بد�ية عمله: 
)وذلك لحد�ثة خبرت���ي في �ل�شيطرة على 
م�شاري���ع كبيرة تخرج م���ن عالم �لتكوين 
�لحقيق���ي  �لتنفي���ذ  حّي���ز  �إل���ى  �لورق���ي 
لأول م���رة في ممار�شت���ي... في كل �شطر 
كتبت���ه، بل في كل خ���ط ر�شمته، كانت ثمة 
موؤثر�ت... �أنا معمار فح�شب، ��شمع ك�م 
�لنا����س و�أن�ش���ُت �إليه���م، �أدر����ُس تر�ثهم، 
�أح���زُن و�أفرُح معهم، بمعزٍل عنهم ومعهم، 
�أتّع���رف عل���ى �لتكنولوجي���ا �لمعا�ش���رة، 
�أن���ا ف���رٌد مت�شّخ�س ومّتفرد و�أن���ا و�ٍع في 
�لت�شّخ����س �ل���ذي �أتمت���ع ب���ه و�ق�ش���ده، 
وبانف���ر�د �أق���وم ب�شه���ر ه���ذه �لمعطيات 

و�أ�شع �لخطة( .
كان رفع���ة حر �لتفكير، له قدرة هائلة على 
�لتركيز ودقة ف���ي �لتعبير وحرية �لبحث 
و�لتق�شي وقوة �لإر�دة، مما �شاعده على 
تنظي���م حياته وم�ش���اره �لفك���ري. يوؤمن 
بما قال���ه في هذ� �لخ�شو����س �لفيل�شوف 
"زين���ون �لكيتيومني  �لرو�قي �لإغريقي 
ق.م"،   ،Zeno of Citium 334-262
)لي����س هنال���ك م���ن قيد عل���ى فك���رك. �أنت 
من ي�ش���ع �لقيود، حرر نف�شك �أو �شجنها. 
ف���ي �لعقل تكمن �لق���وة و�لجمال، وبرهة 

تفكير �أثمن من كل كنوز �لأر�س( .
�شوف يبق���ى �لإرث �لذي ترك���ه رفعة، �إْن 
كان ف���ي ت�شاميم���ه �لمعماري���ة �أو �لكتب 

�لتي كتبها، ملك �لتاريخ. 

حتدث����ت قب����ل �أ�شبوع����ن عن �آمل����ا مال����ر، زوجة 
غو�شت����اف مال����ر �ل����ذي نق����ل �ل�شيمفوني����ة �ىل 
�أبعاد جدي����دة يف �لقرن �لع�شري����ن. يف �لبد�ية 
دعن����ا نناق�����س �أتيمولوجي����ا �ل�شم، �أمل����ا �أو �آملا، 
م����ا معناه. نب����د�أ بالآر�مي����ة فهي تعن����ي �لعامل، 
�لك����ون، مث����ل �لعربية )بالعربية ع����ولم(. و�إذ� 
�شرن����ا �شم����اًل، �ش����وب �للغات �لرتكي����ة، وحتى 
يف �ملجري����ة، فه����ي بالتاأكيد تعن����ي تفاحة. لكن 
�إن �أخذن����ا �ل�تيني����ة، وه����ي �لأ�شا�����س �ملحتمل 
للكث����ر م����ن �لأ�شم����اء �لأوروبي����ة، فق����د يرتبط 
بفع����ل �لتغذي����ة، وب�شمنه����ا �لر�شاع����ة بذلك قد 

يعني �ل�شم �ملُر�شعة.
لك����ن دعونا نتح����دث عن �أمل����ا ثاني����ة، ��شمها �أملا 
�خ����ت  �بن����ة  ه����ي   ،)1944 –  1906( روزي����ه 
غو�شت����اف مال����ر، �أما �أبوها فه����و �آرنولد روزيه 
)روزنبل����وم يف �لأ�شل، 1863 - 1946( وكان 
عازف كمان ومو�شيقي����ًا مرموقًا قاد فرقة فيينا 
�لفيلهارموني����ة ل�شبع����ة وخم�ش����ن �شنة ب�شفته 
ع����ازف �لكمان �لأول )كون�شرت ماي�شرت(، وقاد 
كذلك فرقة د�ر �أوبر� �لدولة يف فيينا بن 1881 

حت����ى 1931، وق����اد رباعي روزي����ه �لذي يعترب 
م����ن �أ�شهر �لرباعيات يف وقتها. وقد �أطلق ��شم 

�أملا عليها ب�شبب زوجة خالها �أملا.
در�ش����ت �أمل����ا �لع����زف عل����ى �لكمان قدم����ت للمرة 

�لأوىل يف �ش����ن �لر�بعة ع�شرة حف� يف منتجع 
ب����اد �إي�شل �ل�شه����ر )حيث كت����ب فر�ن�س يوزف 
�مرب�طور �لنم�شا بيانه �ل�شهر "�ىل �شعوبي" 
�ل����ذي �أعلن فيه �حلرب على �شربيا وت�شبب يف 

قيام �حل����رب �لعاملية �لأوىل(، �أ�شبحت ع�شوة 
يف فرق����ة �وب����ر� فيين����ا يف 1926 وقدمت معها 
عل����ى �شالة جمعي����ة �ملو�شيق����ى يف فيينا )وهي 
�لقاع����ة �لت����ي تق����دم فيها حف�����ت ر�أ�����س �ل�شنة 

�ل�شه����رة(، ويف 1927 �أ�شبح����ت ع�ش����وة يف 
�لت�شجي����ل  �ل�شيمفوني����ة.  فيين����ا  �أورك�ش����رت� 
�لوحي����د لها هو كون�شرتو �لكمان �ملزدوج لباخ 

�شجلته مع �بيها �شنة 1928.
تزوج����ت م����ن ع����ازف كم����ان ت�شيك����ي �شهر من 
بجيه����ود�  فا�ش����ا  ه����و   ،1930 �شن����ة  بوهيمي����ا 
)1900 – 1960( لك����ن زو�جها ف�شل و�نف�ش� 

يف 1935. 
��شته����رت �أمل����ا روزي����ه بالدرج����ة �لأوىل ب�شبب 
تاأ�شي�شه����ا فرق����ة مو�شيقية ن�شائي����ة هي "بنات 
�لفالت�س �لفييناويات" يف �شنة 1932، وكانت 
�لفرق����ة عالي����ة �مل�شت����وى فني����ًا، قدم����ت حف�ت 
ناجح����ة يف �لنم�شا و�أملاني����ا وت�شيكو�شلوفاكيا 
وبولونيا، ونظمت بن 1934 – 1938 �لعديد 
من �حلف�ت �لت�شامنية �شد �لنازية يف �أملانيا، 
لكنه����ا ��شطرت ل����رتك �لنم�شا بعد �ش����م �لنم�شا 
�إىل �أملاني����ا )�أن�شلو�س( �شن����ة 1938، �إذ متكنت 
و�أبوها �لهرب �ىل �إنكلرت� بعد عام. قدمت هناك 
كع�ش����وة يف رباع����ي روزي����ه �لذي ق����اده �أبوها 
حفً� مبنا�شبة �لذكرى 130 لوفاة هايدن، لكنها 
ذهبت بعده����ا �ىل هولند� بحثًا ع����ن �لعمل قبل 
�أن حتت����ل �أملانيا هذ� �لبل����د، فا�شطرت للتخفي، 
��شتم����رت يف تق����دمي حف�����ت بيتي����ة �شرية مع 

ع����ازف �لبيان����و �ملج����ري غيز� فري����د )1904 – 
1989(، بع����د ب����دء جتمي����ع �ليه����ود �لهولندين 
ذهب����ت �ش����رً� �ىل فرن�ش����ا �أم����ً� يف �لعب����ور �ىل 
�شوي�ش����ر� �ملحاي����دة، لك����ن �لغ�شتاب����و �عتقله����ا 

ونقلت يف 1943 �ىل مع�شكر �آو�شفيت�س.
�شكلت هناك فرقة مو�شيقية ن�شائية من خمتلف 
�جلن�شيات حيث قامت بتوزيع عدد من �لأعمال 
�ملو�شيقي����ة له����ذه �لأورك�شرت� �لت����ي تاألفت من 
�لكثر من �لهو�ة وقل����ة من �ملحرتفات. توفيت 
مبر�����س مفاج����ئ غ����ر مع����روف يف 5 ني�ش����ان 
1944 قب����ل �أ�شهر من حتري����ر �ملع�شكر، وجنى 
�لكثر من عازفات �لفرقة لينقلن ما حدث هناك 

ون�شاط �أملا روزيه يف تاأ�شي�س وقيادة �لفرقة.
باخ: كون�شرتو لكمانن

�حلركة �لأوىل
https://www.youtube.com/
watch?v=nQVyd2dz1rk

�حلركة �لثانية
https://www.youtube.com/
watch?v=0WMPUcXsrqY

�حلركة �لثالثة
https://youtu.be/
r3EtokwYZ_E?list=RDnQVyd2dz1rk
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قناديل
 لطفية الدليمي

نماذج �لف�شل في حياتنا كثيرة . ثمة �أفر�د فا�شلون، وحكومات 
فا�شل���ة، ودول فا�شل���ة. �لف�ش���ل �أ�شبابه كثيرة ومتع���ددة؛ لكني 
�شاأح�ش���ر �لحديث هنا ع���ن ف�شل فردي خبرن���اه وتعاملنا معه 
ف���ي غير مو�شع . عندما يف�ش���ل �شخ�س ما في تحقيق ماح�شبه 
�أح�م���ًا م�شروعة ل���ه ب�شبب نق�س �إمكانات���ه �لعقلية و�لنف�شية 
فاإنه غالب���ًا مايلجاأ  - وهو في قعر م�شتنقع �لف�شل -  لت�شخيف 
كل �أمر ناج���ح و�لتب�شير بحياة بائ�شة ليرتجى منها �أي هدف 
معق���ول ي�شع���ى له �لم���رء بعزيم���ة ثابت���ة طموح���ة. �لمناورة 
�لنف�شي���ة هن���ا بّين���ة مك�شوف���ة: �أنت عندم���ا تف�شُل ف���ي تحقيق 
مات�شع���ى �إليه تريُد ل�آخري���ن - بل �أنك تتمنى لهم - �أن يذوقو� 

من  كاأ�س  �لف�شل ذ�ته �لذي  �شربت منه .
ه���ل ت�شّدقون �أّن مع�شلة �لدولة �لفا�شل���ة في �لعر�ق تكمن في 
ه���ذه �لجزئي���ة �لخطيرة : �أنا����ٌس �إ�شتم���روؤو� �لنميمة وحياكة 
�لمكائد �لتاآمرية في �لدهاليز �لمغلقة �لمتعفنة، جعلتهم �لأقد�ر 
�لغبي���ة - بمبارك���ة �أميركي���ة  مح�شوبة منذ �لب���دء و�لمنتهى - 
�أ�شيادً� وهم �أمثولت �شارخة للف�شل و�لجهل و�نعد�م �لولء . 
هذ� بع�ُس  مايفعل���ه �لفا�شلون من تخريب ممنهج لحياتنا. هم 
ليطيق���ون روؤية بذرة نج���اح �أو مقدرة على تغيير و�قع �لحال 
ف���ي �أي م���كان . �أنظرو� �إل���ى وجوههم �لمتجهم���ة و�شتعرفون 

حقيقة مايفّكرون به في �أعماقهم �لخِربة  �لمعتمة. 
   نجح���ت م�شر ف���ي �إتحافنا بم�شهد ب�شري - لم نعهده من قبُل 
- عندم���ا �أقام���ت م�شيرة ملوكي���ة لفر�عنتها نقلته���م من متحف 
قدي���م لآخ���ر جديد مخدوم ب���كّل جديد م���ن �لتقني���ات �لمبهرة. 
ه���ل قر�أتم حجم �لتعليقات �لم�شيئة لم�شر و�شعبها وحكومتها 
�لت���ي �أعلنه���ا فا�شل���ون تمت���ّد �أطيافهم م���ن �أغبي���اء مغفلين �إلى 
معدوم���ي �ل���ولء وكارهي���ن لوطنه���م؟ ق���ال بع�شه���م : �ألي�شت 
خدم���ة �لفق���ر�ء ) �أحباب �لله !( تتقّدُم عل���ى كّل ماعد�ها ؟ �أو لم 
يك���ن �لأولى �إنفاق ه���ذه �لمو�ل على �لمحتاجي���ن؟ ، هذ� قول 
مخات���ل �إعت���اده �لموؤدلجون �لمنّظرون للتي���ار�ت �لنكو�شية . 
ح�شن���ا، هل تريدون م���ن �لحكومة �لم�شرية �أن ت���وّزع �إعانات 
على �لفقر�ء ؟ هل ينفع هذ� ؟ هل ن�شينا �لأمثولة �ل�شينية �لتي 
تقول ) لتمنح ف�نًا �لفقير �شمكة بل عّلمه كيف ي�شطاد ( ؟ �إنها 
�لمخاتل���ة وف�شاد �ل�شمي���ر وخلل �لقيم �لأخ�قي���ة �لتي جعلت 
ه���وؤلء ي���رون  �أنف�شهم �أو�شي���اء عل���ى �لطهر�نية وعّف���ة �ليد، 
وماكان���و� عفيفي���ن �أو �أنقياء �لقلب و�ل�شمي���ر يومًا . �أل يدرك  
ه���وؤلء �أّن تطوير �ل�شياحة �شيوجد وظائف لتح�شى �شترتفُع 
بالم�شتوى �لإقت�شادي لهوؤلء �لفقر�ء باأكثر من ب�شعة جنيهات 

هي �أقرُب �إلى �شدقة مكروهة ليرت�شيها كرماء �لنف�س؟ 
  �أح���ب ح�شارتي �لر�فدينية �لعظيمة و�أكتب عنها دومًا و�أدعو 
لتكون مرتكزً� نجتمع حوله، و�أحّب م�شر و�شعبها؛ فقد تعّلمنا 
�لكثي���ر من مثقفيه���ا ومفكريها �لمعا�شري���ن . �أحّب م�شر وهي 
غني���ة، و�أحبه���ا وهي فقي���رة، و�أح���ّب �لم�شري �ل���ذي ليعرُف 
�ش���وى �لج���ذل ولطافة �لمع�شر حت���ى لو كان غاط�ش���ًا في بركة 
م���ن مع�ش�ت �لحي���اة ، و�شيكون موهومًا م���ن يح�شُب �أّن هذ� 
�لحّب لم�شر و�شعبها هو مح�ُس عاطفة مندفعة غير مح�شوبة. 
ك�  �لأم���ر مختل���ف، هذ� جزء من �لتفكي���ر �ل�شتر�تيجي �ل�زم 
للحف���اظ عل���ى ماتبقى م���ن هويتن���ا �لعربية، م�ش���ر هي عمود 
�لبي���ت في �لج�شم �لعرب���ي رغم نزعتها �لفرعوني���ة �لتي تلملم 
�شم���ل �أبنائها، ول�شن���ا غافلين عن م�شاكله���ا �لبنيوية �لعديدة؛ 
لكّن �لف���رق هو بين من يرى في بارقة �ش���وء منطلقًا ل�أف�شل، 
وبي���ن فا�شلين- �أف���ر�دً� وحكوم���ات – �أدمنو� �لخ���ر�ب وخلل 

�لولء. 
   ليت حكومة �لعر�ق تتعّلم من هذ� �لعر�س �لم�شري �لإحتفالي 
�لعظي���م، وتفهُم كيف تع���زُف �لأنا�شيد �لملوكي���ة �لفخمة تحية 
م�شتوجب���ة للملك���ة �ل�شومري���ة بو �آب���ي �لجميل���ة مثلما تعزف 
لر�أ����س �لملك ) �شنطروق ( �لم�شتعاد  بدل �أن ت�شتقبله �شفارتها 

في �شندوق خ�شار من ب��شتيك معاد �ل�شنع ..!      

فا�شلون اليكتفون بف�شلهم

هل ت�شّدقون اأّن مع�شلة الدولة الفا�شلة في العراق 
تكمن في هذه الجزئية الخطيرة : اأنا�ٌس اإ�شتمروؤوا 

النميمة وحياكة المكائد التاآمرية في الدهاليز 
المغلقة المتعفنة، جعلتهم الأقدار الغبية - 

بمباركة اأميركية  مح�شوبة منذ البدء والمنتهى 
- اأ�شياداً وهم اأمثولت �شارخة للف�شل والجهل 

وانعدام الولء . هذا بع�ُس  مايفعله الفا�شلون من 
تخريب ممنهج لحياتنا

ثائر �شالح

�أل���������م���������ا ث����ان����ي����ةموسيقى االحد

عام مّر على رحيل �لمعم��ار و�لكاتب رفعة �لجادرجي

 بلقي�س �شرارة

نوعه، فقد ذّكرنا باأوبئة القرون الو�شطى، عندما كان وباء الطاعون يق�شي على معظم �شكان المدن. من  فريداً  عام  كان عام 2020 
وهو العام الذي رحل فيه رفعة عن هذا العالم، عالم مليء بالأحزان والموت، فقد تال�شت الأفراح وحل الحزن، بعد انت�شار وباء 

ل يعرف هذا الوباء الفرق بين بلد غني اأو فقير، وت�شاوى النا�س  اإذ  العالم،  في  الحدود  فتخطى  العالم.  Covid 19" في  "الكورونا/ 
في الخوف من الإ�شابة به. فاعتكفوا في بيوتهم، وحلت المكالمات التلفونية محل الزيارات التي كنا معتادين عليها.

https://www.youtube.com/watch?v=nQVyd2dz1rk
https://www.youtube.com/watch?v=nQVyd2dz1rk
https://www.youtube.com/watch?v=0WMPUcXsrqY
https://www.youtube.com/watch?v=0WMPUcXsrqY
https://youtu.be/r3EtokwYZ_E?list=RDnQVyd2dz1rk
https://youtu.be/r3EtokwYZ_E?list=RDnQVyd2dz1rk


و�أكم���ل  بغ���د�د  �ل���ى  �نتق���ل   1968 ع���ام 
در��س���ته �البتد�ئية و�لمتو�سطة ، وخالل 
�سنو�ت �لدر��سة �لخم�س في معهد �لفنون 
�لجميل���ة در�س في ق�س���م �لكر�فيك و�لخط 
�لعرب���ي ليتخرج ع���ام 1975، بعدها �أكمل 
در��س���ته ف���ي �أكاديمي���ة �لفن���ون �لجميل���ة 
ببغد�د، لكنه لم ي�س���تطع �أن يكمل در��سته 
، �إذ ر�ودت���ه فك���رة �له���روب وه���ذه �لمرة 
�إل���ى هنغاريا، ع���ام 1978 عاد �إل���ى بغد�د 
ليكم���ل در��ست���ه �الأكاديمي���ة، ح�س���ل على 

�سهادتي �لماج�س���تير و�لدكتور�ه عاد �إلى 
رحلة �لبحث ور�ء كل ما هو جديد ليرحل 
�إل���ى �ألماني���ا وم���ن هناك تنقل بي���ن �لدول 
�الأوروبي���ة، ث���م عمل في مج���ال �لتدري�س 
ل�س���نو�ت طويل���ة كم���ا عم���ل ف���ي �س���حف 
عام���ًا،   15 م���ن  الأكث���ر  و�أجنبي���ة  عربي���ة 
ون�سر �لعديد من �لبحوث و�لدر��سات في 
مجال ت�س���ميم �ل� )كر�فيك ديز�ين(، ويعد 
�لفنان �لعر�قي بال�س���م محمد من منظري 
�لف���ن وناقديه ولديه مجموع���ة من �لكتب 

و�لموؤلفات �لتي تعد من �أهم م�س���ادر �لفن 
لدى �لد�ر�سين .

�لفن���ان  لعيب���ي:  في�س���ل  �لفن���ان  وكت���ب 
و�لمب���دع د. بال�س���م محمد يرح���ل عنا بال 
ود�ع ليلتحق برفيق���ة دربه وزوجته �لتي 
قا�سمته �لحلوة و�لمّرة لعدم تحمله فر�قها 
�لذي �أدماه.  لك �لذكر �لطيب. فنم ب�سالم.

�أما �لفنان كاظم نوير فقد كتب : نباأ مفجع 
و�سادم وبمزيد من �لحزن و�الأ�سى �نتقل 
�ل���ى رحم���ة �لل���ه تعال���ى �ل�س���ديق و�الأخ 

�الأ�س���تاذ �لدكت���ور بال�س���م محمد ، ن�س���األ 
�لله �س���بحانه وتعالى �أن يتغمده بو��س���ع 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ، ورحم �لله 
م���ن قر�أ �س���ورة �لفاتحة مه���د�ة �لى روحه 

�لطاهرة ، �إنا لله و�إنا �ليه ر�جعون .
فيم���ا �أ�س���ار �لفن���ان من�س���ور �لبك���ري في 
�س���فحته عل���ى �لفي�س���بوك : خب���ر مزع���ج 
حقا، �لحبيب زميلي في مجلتي و�لمزمار 
بال�س���م محم���د رفي���ق �لعم���ر رح���ل �ليوم 
عن���ا يالعز�ئ���ي ويالحزن���ي علي���ك حبي���ب 
�لقل���ب، رحيل���ك �ل�س���ريع خ�س���ارة كبي���رة 
للف���ن �لعر�ق���ي ولكل محبيك والأ�س���دقائك  
زوجت���ك  رحل���ت   ... �لكريم���ة  ولعائلت���ك 
�لر�ئع���ة لمياء ورحلت �أنت �ليوم �س���ريعًا 
�لعي���ن تحر�س���ك  قري���ر  ن���م  به���ا،  للح���اق 
قلوبن���ا  ف���ي  �س���اكنًا  و�س���تبقى  �لمالئك���ة 
�لمخل����س  �أخ���وك  م���ن   ... و�سمائرن���ا 

من�سور �لبكري
وق���ال عل���ي ف���و�ز: م���ن �ل�سعب ج���دً� �أن 
�أق���ول ل���ك ود�ع���ًا، فاأن���ت  كائ���ن ال ود�ع 
ل���ه، تت�س���ع للحي���اة، ت�سن���ع له���ا �لبهج���ة 
�لمعرفي���ة و�الإن�ساني���ة.... بال�س���م  �أيه���ا  
�لعام���ر بالكبرياء، �لغامر ب�سم���و  �لمعلم 
�ل�س���دق.  بالق���ول  �لمجاه���رة  و�سجاع���ة 
بال�س���م  �زدحم���ت عندك �الأ�سم���اء ف�سقت 

ذرع���ًا بها، لتت�سهى �لال�س���م، الأنها التت�سع 
ل���ك.. كيف �ساأق���ول ود�ع���ًا... ال �عرف �أن 
�أقف الأرفع لك �ليد لتالحق فر�غك.. �آه  لك 
يا�سان���ع �الأث���ر و�لطرق  و�لرغب���ة في �أن 

يكون �لعالم جمياًل و�سالحًا  الآدميتنا...
وكتب معت���ز و��سماعي���ل: فاجعة حقيقية 
�أيه���ا �لحبيب �لمج���روح .... هل �سحيح 
�إنك �خترت �لرحي���ل؟؟؟؟ لطفًا بنا... نحن 
ال ن�ستطي���ع �أن نتحم���ل غياب���ك �الأب���دي.. 
و�سحكت���ك �لجميل���ة �لت���ي تن�سين���ا �له���م 
و�لغ���م، �إنه���ا فاجع���ة حق���ًا رحي���ل بال�سم 
و�لرحم���ة  �ل�س���الم   ... �لغال���ي  �لحبي���ب 
لروح���ك �لطيب���ة �أيه���ا �لغال���ي.. ن���م قرير 
�لعي���ن م���ع حبيبة عم���رك �لت���ي �نتظرتك 
روح���ك  عل���ى  �س���الم  به���ا...   تلح���ق  �أن 

�لطاهرة...
وق���ال �الإعالم���ي �ساكر حام���د: �لحزُن في 
دو�خلن���ا ُي�سب���ُه �لغلي���ان ، �أحم���ٌر كالنار ! 
لكنن���ا نقَمَعُه بال�سمت ي���ا بال�سم ! .. بهذه 
�لُمعادلة �لغريبة و�سعنا �ل�سديق �لر�حل 
بال�س���م محم���د ف���ي �سم���ت عمي���ق حط���َم 
نفو�سن���ا لُتخ���رَج هذيان���ًا ، وربم���ا رف�سًا 
ح���َد �ل�س���ر�خ ، نعم ه���و �ل�سم���ُت �الأحمر 
�لم�سط���رب لحظة �لت���ردد و�لمتوثب حد 
�لهيج���ان ، بال�س���م محم���د �ل���ذي الي�س���ُع 
�للون بهارموني���ة وجماليات �ل�سورة بل 
ُيحركه فل�سفيًا للتعبير عن �لروح تاركًا لها 
حرية �لحرك���ة و�لتوقف متى ت�ساء ، لكنه 
�لي���وم و�س���ع ح���دً� قا�سيًا لروح���ه محددً� 
نهايته���ا !! هذ� هو بال�س���م محمد �لجدلُي 
و�ل�سائ���ك في نظرته لم���ا ُيحيط به منذ �أن 
عرفته منت�سف �سبعينيات �لقرن �لما�سي 
، كُل نظ���رة وحرك���ة لها تف�سي���ر ومفهوم ، 
�أبدً� لم يكن في يوم ما ع�سو�ئيًا، هو د�ئمًا 
ي�س���ُع �الأ�سئلة ويبحُث عن حلول ويطرُح 
روؤى ب���ال نهاي���ات ، لكنه على غي���ر عادته 
فاجئن���ا بنهاية �أبدي���ة و�سادمة ، �أُي حزن 
كن���ت تحملُه يا بال�سم بع���د رحيل زوجتك 

لتغادر بعدها باأيام معدود�ت !
هل ه���و �ل�سم���ُت �الأحم���ر �ل���ذي ج�سدته 
ف���ي معر�س���ك �الأخير في عم���ان جثَم على 
�سدرك حزن���ًا لترحَل روحك مرفرفًة ور�ء 
حبيبتك �أم �ساره !!!!  لروحك �ل�سالم ونم 

قرير �لعين �سديقي .
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متابعة : املدى

ثقافة

�أع���ّول عل���ى ما كتب���ه بال�سم محمد ف���ي تقديم �أعمال���ه : محاولة 
��ستعادة �لماأوى �لعميق في ال وعينا. 

�إن كلم���ة ماأوى مثيرة، وهي ما �أري���د �أن �أجده في �أعمال �لفنان 
، �أرى �أن���ه ف���ي �لر�سم ولي�س ف���ي �لنّيات، في �الإن�س���اء و�لمو�د 
�لفني���ة ولي�س في �أي �عتر�ف ذ�ت���ي ، يبرر �لفنان فكرة �لماأوى 
باالقت���ر�ب م���ن �الأحياز �لت���ي يبنيها و�لتي تب���دو كاأنها م�ساهد 
هاربة من �لذ�كرة - م�ساهد يجري فتحها ب�سريًا فتظهر مدخاًل 
يف�س���ي �لى م���كان د�خل���ي، �أو يج���ري �لتعتيم عليه���ا بخطوط 
م�سحوب���ة �ل���ى �لخ���ارج ، فتب���دو �أن �لمق�سود هو �س���يء �آخر، 
ف�ساًل ع���ن  زو�ئد من �الأ�س���كال �لعاطفية �لتعبيري���ة �لتي تبدو 

منف�سلة �أو مكتفية بنف�سها. 
و�لح���ال تلك ه���ي لعبة �لفن �لمزدوجة بوجه ع���ام ، �للعبة �لتي 
تظه���ر وتخفي ما نظ���ن �أن���ه د�ل، وربما ت�سّيعه م���ن �أجل قيمة 
جديدة تظهر فجاأة. �إن ر�سم بال�سم ينتمي للعو�طف و�لخياالت 
و�لحاالت �لمرتبطة بها ، من هنا فهو مرة يخت�سر، ومرة يطنب 
، وم���رة يو��سل وعيه للبوح على نحو مثي���ر، متم�سكًا باأ�سكال 
و��سح���ة ن�سبيا ، ليعود �لى �لتعتيم على ذلك �لجزء �لذي خرج 
�لى �لنور، في كل �الأحو�ل يبدو �أن �لماأوى �لذهني يجد معادله 
�لب�س���ري مر�رً� في لق���اء�ت تجري في �لعتم���ة، �أو في خارج ال 

نرى منه غير كوة �سوء. 
با�ستخد�م���ه �لتخطي���ط ف���ي بناء �أعمال���ه يلتقي بال�س���م تلقائيًا 
باأ�س���كال تبدو منبثقة من دون ما ت�سمي���م. فالتعبير بالخطوط 
يمي���ل �لى بث �حتمالية من طبيعة عاطفي���ة وحركية. معر�سان 
ل���ه جاء� على هذ� �لنح���و، وال �أظن تلك م�سادف���ة. �إن ما ي�سيده 
�لفن���ان كبوؤرة للعمل يبتعد عن���ه بمعالجات عاطفية ي�سبح فيها 
�لخط �سطح���ًا معتمًا، �أو يفتح له �أحي���ازً� بي�ساء يبقيها كعالقة 
م���ن طبيع���ة فني���ة جمالية، وقد يج���د لها ما يعادله���ا من �سطوح 

معتمة �و ملونة تتحرك فيها �أ�سكال �سبحية. 
في معر�سين �ثنين يبني بال�سم محمد لمالذ�ته �لعاطفية �أمكنة 
ن�س���ف معتمة، وممر�ت م�سيئة، و�أب���و�ب مو�سدة �أو مفتوحة 

. �إنه���ا ن���وع م���ن �العتر�فات. 
مكالم���ات في ج���ّو�ل عند 

منت�س���ف �للي���ل. هم�س 
�لليل���ة  و�نتظ���ار   .

�لقادمة!. 
يقتلنا  �ل�����س��ح��ك  ك����اد 
�أف���������س����ل  و�أن������������ت   ،

�ل�ساحكين. �الآن  يحفر 
�أن  قبل  قبورنا  �ل��ح��زن 

ن���ك���ون م�����س��ت��ع��دي��ّن . 
ود�عا بال�سم ..

ف�������ي رح�����ي�����ل�����ه ال���م���ب���ك���ر

المثقفون العراقيون ينعون الفنان والأكاديمي بال�سم محمد
ال����م����اأوى ال�����س��ري

�سهيل �سامي نادر

كن���ت في مدر�سة �ب���ن حيان �البتد�ئي���ة في مدينة 
�لكوف���ة، �لبيئة �لعامة لم يك���ن للر�سم فيها وجود، 
ولذل���ك مار�ست �لخ���ط �لعربي و�لر�س���م لوحدي، 
�ر�سم بالطبا�سي���ر على �أبو�ب �لخانات ..ولم يكن 
مقب���واًل �آنذ�ك هذ� �لنوع من �لر�سم، وقد �سبب لي 
�لكثير من �لم�ساكل د�خل �لمدينة، بعد ذلك �نتقلت 
�ل���ى �لدر��سة �لمتو�سط���ة وكان �ال�ستاذ �لمرحوم 
محمد ح�سي���ن جودي قد دفعني بالت�سجيع والأول 
مرة �لى �إقامة �سل�سلة من �لر�سوم �لبيئية للبيوت 
و�ل�سنا�سي���ل و�لمناظ���ر �لطبيعي���ة وعرف���ت فيما 
بع���د �أن �لبيئ���ة علق���ت في ذ�كرت���ي �ل���ى �الآن، مع 
كل خ�سائ�سه���ا و�أ�سكاله���ا، در�سن���ي �أ�ساتذة �لفن 
�لعر�قي �لمعروفي���ن و�الأكثر ح�سورً� في �لم�سهد 
�لت�سكيل���ي، وق���د تبل���ورت روؤيت���ي للف���ن، وهن���ا 
كان �لتن���وع �لت�سكيل���ي ياأخذ مد�ه، ف���ي �لت�سميم 
�ل�سحف���ي و�لخ���ط �لعرب���ي و�لر�س���م مع���ًا، وهنا 
بد�أت م�ساركاتي ف���ي �لمعار�س �لفنية في �لعر�ق 
وخارج���ه، وهك���ذ� �س���ار �لف���ن �لج���زء �لرئي����س 
ف���ي حيات���ي وتفكي���ري عندم���ا كتبت ف���ي �لفنون 
�الإ�سالمي���ة ر�سال���ة �لماج�ستير ومن ث���م در��ستي 
للدكت���ور�ه في �لنقد �لفني ..هذه �لرحلة البد �إنها 
�أث���رت في تكوين���ي �لفني ..فق���د �ساركت في عديد 
�لمعار�س �لدولية وح�سدت جو�ئز كثيرة و�أقمت 
�سل�سلة م���ن �لمعار�س خارج �لعر�ق .. �إنها �سيرة 
طويل���ة �أحببت فيه���ا هذ� �لعالم �ل���ذي ��سمه �لفن، 
كانت �أول لوحة بمفه���وم �لر�سم �سورة �سخ�سية 
كّلفن���ي بر�سمه���ا �أحد وجهاء �لمدين���ة ر�سمت فيها 
ي���وم عا�س���ور�ء لتعل���ق ف���ي �أح���د مو�ك���ب �لعز�ء 
و�أ�سبحت ي�سار لي باأن���ي فنان، كان عمري �آنذ�ك 
�ثن���ا ع�س���ر عام���ًا وق���د نفذته���ا باالأل���و�ن �لزيتية، 
وح�سل���ت عليها م���ن معلمي ف���ي �البتد�ئية ح�سن 
كري���م �لكوفي، هدي���ة لت�سجيعي عل���ى �ال�ستمر�ر 

في �لفن.
تاأث���رت باأ�ساتذت���ي ف���ي بد�ي���ة �لم�س���و�ر، �أّوله���م 

�لفنان �لكبير محمد مهر �لدين ثم ر�فع �لنا�سري، 
بعده���ا باالأ�ستاذ فائق ح�سن، وكل له �تجاهاته في 
�لفن، لكن تبلورت طريقت���ي بعد رحلة من �لبحث 
ف���ي �لف���ن �لعالمي ولما �سم���ي باتجاه���ات ما بعد 
�لحد�ث���ة، كنت معجب���ًا بالفنان �ال�سبان���ي تاأبي�س 
و�الميرك���ي رو�سنبي���رغ. وم���ن خ���الل �لت�سنيف 
�لمدر�س���ي ال �نتمي �لى مدر�سة بعينها، لكن يمكن 
�لقول باأني في خط �لتعبيرية، تلك �لمدر�سة �لتي 
تحاور منابع �ل���روح �الن�سانية و�إ�سكاالتها، لذلك 
فان �لتعبيرية �لخيالية جزء من تفكيري و�إنتاجي 

رغم خ�سو�سية �أ�سلوبي �لفني.
في �أو�ئ���ل �ل�سبعينيات كان معهد �لفنون �لجميلة 
�لمحط���ة �الأول���ى ل���كل �لفنانين �لعر�قيي���ن �سو�ء 
طلبته وكادره �لتدري�سي، نق���ل �أ�ساتذته خبر�تهم 
من موؤ�س�سات عالمية ر�سينة في حقل �لفن منهجًا 

وتطبيقًا. هذ� �لمناخ كان �لبد�ية �الأولى لدخولي 
�لحقيق���ي في عال���م �لفن و�سياقه �لع���ام �لذي البد 
�أن تاأخ���ذ حيزً� فيه، ولذلك فان �لبيئة �لثقافية هي 
من تح���دد توجهك �إ�سافة �لى �لرغبة �لذ�تية ،هنا 
�تحدث عن �لن�س���اأة �لمدر�سية و�لتعلم و�لخبرة ، 
حي���ن توفرت ل���ي فر�سة للعمل و�أن���ا طالب ، ففي 
�لمرحل���ة �لثاني���ة من در��ستي عل���م 1972 كانت 
�س���درت مجل���ة مجلت���ي و�لمزم���ار لالأطف���ال وتم 
�ختي���اري كاأحد �لعاملي���ن فيها ف���ي �لق�سم �لفني 
، حينه���ا �لتقي���ت بكب���ار �لر�سامي���ن �لعر�قيين – 
�س���الح جياد ، في�س���ل لعيبي، طال���ب مكي، وعبد 
�لرحي���م يا�سر، وح�س���ام عبد �لمح�س���ن و�لقائمة 
تط���ول لي�س هنا مج���ال لذكرها، تعلم���ت من هذه 
�لنخب���ة �لكثير وبد�أ م�سو�ري في �لبحث في عالم 
ل���م ��ستطع بعد فك �أ�سر�ره فاأخذت �أقلد كل ما يقع 
ف���ي يدي من ر�س���وم عالمية ومحلي���ة في محاولة 
مني للتدري���ب �الأولي على مقارب���ة �أ�سلوب بد�أت 

تتبلور خ�سائ�سه و�أ�سكاله .
كان���ت "مجلت���ي و�لمزم���ار" �لخط���وة �الأولى في 
عال���م �لت�سمي���م �ل�سحف���ي ، تعلم���ت في���ه بع����س 
�أ�س���ر�ر �الإخ���ر�ج �ل�سحف���ي ، والأن���ي كن���ت �أجيد 
�لخط �لعربي �لذي در�سته على يد �ال�ستاذ �لكبير 
)ها�س���م �لبغد�دي( و�ل���ذي �أ�ساف �ل���ى �لت�سميم 
خب���رة �أخ���رى ف���ي معرف���ة �سفر�ت���ه وتكوينات���ه 
�الإخر�جي���ة وتوف���رت حينه���ا فر�س���ة �لعم���ل ف���ي 
لبع����س  ت�سميمي���ة  خر�ئ���ط  لو�س���ع  �ل�سحاف���ة 
�ل�سح���ف - جريدة �لتاآخي و�لعر�ق و�لجمهورية 
و�لتر�ث �ل�سعبي ومن ثم مجلة �ألف باء- وغيرها 
�لكثي���ر وتبل���ورت روؤى و�أف���كار بتاأثي���ر �أ�ستاذي 
)ناظ���م رمزي( �ل���ذي دّلن���ي على مج���اور�ت فنية 
�خ���رى ف���ي حق���ل �لطباعة وه���و �لمج���ال �لمكمل 
لمعرفة �أ�سر�ر �لت�سميم و�أح���د �أهم �أدو�ته .وهنا 
ب���د�أ �لنزوع �ل���ى �لتجديد حين عمل���ت على و�سع 
بع�س �لح���روف �لطباعية الأول مرة في �ل�سحافة 
�لعر�قي���ة �لت���ي �سبقن���ي ف���ي بد�ياته���ا �لكبي���ر ) 
محم���د �سعيد �ل���كار (.وبعد تر�كم خب���ر�ت �لر�سم 
و�لت�سمي���م و�لطباع���ة و�لخط �لعرب���ي الأكثر من 
ع�سر �سنو�ت من �لعمل بد�أت �فكر في دخول عالم 
�سياغ���ة �الإع���الن ، وحينها لم يكن ه���ذ� �لنوع من 
�لفن قد �أخذ حيزً� مهمًا في �الإخر�ج وهو قائم على 
حرفي���ة ب�سيطة ..كانت �لبد�ي���ة في �لد�ر �لوطنية 
للن�س���ر و�الإع���الن �لذي عمل���ت فيها م���ع مجموعة 
م���ن �لفناني���ن ، و كان���ت �لحافز ف���ي �الطالع على 
تجارب فن �الإع���الن و�إخر�جه ، وفي ذ�كرتي �أول 
�إع���الن �سممت���ه ونفذت���ه ف���ي ملع���ب �ل�سعب وهو 
نوع من �الإعالن �لمتح���رك �لذي يرفعه �لجمهور، 
ثم تاله بع�س �الإعالن���ات �لتي تن�سر في �ل�سحف 

و�إعالنات �الأفالم �ل�سينمائية لدور �لعر�س.
من حوار �سبق اأن ن�سر في المدى

ان�سغلت اأو�ساط ال�سو�سيال 
ميديا برحيل الفنان 

والأكاديمي بال�سم محمد، 
الذي وفاه الأجل اأم�س الأول 

ب�سكل مفاجئ بعد رحيل 
�سريكة حياته بثالثة 

ا�سابيع..  ولد الفنان الت�سكيلي 
بال�سم محمد ج�سام في مدينة 
الكوفة عام 1954، وتعلق بفن 

الر�سم والفنون المو�سيقية 
منذ �سغره رغم معار�سة والده 

والبيئة الدينية التي ن�ساأ فيها

�ل����ذي كتبه  �ل���ن���ازي���ة   �ل�����س��ي��ن��م��ا 
ج��ي��ف��ري ري���ت�������س���ارد وب��ت��رج��م��ة 
ه��و  ي���و����س���ف  د�ود  ج���ول���ي���ان���ا 
ف���ي �الأ�����س����ل ج����زء م���ن �ل��ك��ت��اب 
�لذي  �الأم�س(  )روؤى  �لمو�سوعي 
�ألفه رت�ساردز.. �لذي يتناول دور 
�لمعتقد�ت  ت�سوير  في  �ل�سينما 
وي��اأخ��ذ   ، �ل�سعبية  و�الأ���س��اط��ي��ر 
�ل�سعبوية   - حالة  در��سات  ثالث 
و�الإم���ب���ري���ال���ي���ة   ، �الأم���ي���رك���ي���ة 
�الألمانية  و�لنازية   ، �لبريطانية 
�سغوط  ظ��ه��ور  كيفية  ل�����س��رح   -
�الأم����ة و�ل��ت��وت��ر�ت و�الآم�����ال في 
�ل�سينما  ف��ح�����س  ي��ت��م   . �أف��الم��ه��ا 
�الأميركية من خالل تحليل �لم�سار 
عظماء  مخرجين  لثالثة  �لوظيفي 
وليو  كابر�  وفر�نك  ف��ورد  جون   ،
دور  در����س��ة  تتم  بينما   ، م��ك��اري 
و�الألمانية  �لبريطانية  �ل�سينما 
تحليل  فتح   ، �لمو�سوع  ح�سب 
كما  �لبريطانية  �الإم��ب��ر�ط��وري��ة 
جديدة  �أر�سية  �لفيلم  ف��ي  يظهر 
وم��ث��ي��رة م��ن خ���الل ���س��رد ر�ئ���د ل� 
تم  �الإمبر�طورية" عندما  "�سينما 

ن�سره الأول مرة في عام 1973.
وب���غ�������س �ل���ن���ظ���ر ع����ن م��ق��ا���س��د 
ت���ل���ك �ل�����در�������س�����ات �ل���م���ت���ع���ددة 
�ن��ت��م��اء�ت  بتباين  و�ل��م��ت��ب��اي��ن��ة، 
�لمترجمة  ت��ق��ول   - �أ���س��ح��اب��ه��ا، 
"لكنها   - يو�سف  د�ود  جوليانا 
نحو  على  تبحث  �أن  ��ستطاعت 
مو�سوعي، �لمكونات و�لحيثيات 
من  �لنازية  للظاهرة  �ال�ستبد�دية 
و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �لنو�حي 
و�لفنية  و�لثقافية  و�القت�سادية 
ترجمت  وقد  و�ل�سيكولوجية..،" 
هذه  من  بع�س  �لعربية  �للغة  �لى 
�ل��ب��ع�����س منها  ل��ك��ن  �ل���در�����س���ات، 
�لفني  �ل��ج��ان��ب  �ل���ى  ي��ت��ط��رق  ل��م 
�لجانب  خ�����س  م��ا  وب��ال��ت��ح��دي��د   ،
�لتي  �لنازية،  للحركة  �ل�سينمائي 
�الإع��الم��ي��ة  موؤ�س�ستها  �ع��ت��م��دت 
ب���ق���ي���ادة غ��وب��ل��ز ع��ل��ى �ل�����س��ي��ن��م��ا 
�ل�سيا�سية  دع��او�ه��ا  ت��روي��ج  ف��ي 
�ل���دي���م���اغ���وج���ي���ة، وخ���ر�ف���ت���ه���ا 

�الأيدلوجية.
فالفيلم يعد م�سدرً� مهمًا 
ل��ل��ت��اري��خ �الج��ت��م��اع��ي ، 
�سكاًل  ك��ون��ه  ع��ن  ف�ساًل 
�أو�ئ��ل  منذ  �سائًعا  فنًيا 
�ل�����ق�����رن �ل���ع�������س���ري���ن. 
�لدر��سة  ه��ذه  تو�سح 
كيف ينعك�س �لمجتمع 
، بوعي �أو بغير وعي ، 

في �ل�سينما.
�ل�سينما  كتاب  تناول 
�لنازية  �الإيديولوجية 
ل��ي��ن��ي  �ل����ن����ازي����ة،  و 
ريفن�ستال – �لتوثيق 
و�ل��خ��ر�ف��ة، و�الأف���الم 
�ل���رو�ئ���ي���ة �ل��ن��ازي��ة 
�ل��ي��ه��ودي �الأزل����ي  و 

و�النكليزي �لخائن.
ففي ف�سل �الأيدلوجية 

ت��اري��خ  �ل��م��وؤل��ف  يتتبع  �ل��ن��ازي��ة 
�سعود �لنازية �لتي خلقت �لنازية 
من  ��ستفاد  مف�سل  دع��اي��ة  ن��ظ��ام 
�لتقنيات �لجديدة للقرن �لع�سرين 
كانت   . �ل�سينما  ذل���ك  ف��ي  ب��م��ا   ،
�لنازية تتودد للجماهير من خالل 
ك��ان��ت موجهة  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ار�ت 
م��ب��ا���س��رة �إل����ى غ��ر�ئ��ز وع��و�ط��ف 
�لنا�س، �عتبر �لنازيون �لفيلم �أد�ة 
�الهتمام  هائلة،  ق��وة  ذ�ت  دعاية 
�أدول�������ف هتلر  ب���ه  �ل�����ذي ح��ظ��ي 
جوبلز  ج��وزي��ف  �لدعاية  ووزي���ر 
�النبهار  نتيجة  يكن  لم  �لفيلم  في 
�لتخطيط  وت��م  فقط،  �ل�سخ�سي 
قبل  من  للدعاية  �لفيلم  ال�ستخد�م 
�ال�ستر�كي  �الألماني  �لعمال  حزب 
عندما   ،  1930 ع��ام  منذ  �لوطني 
الأول  �الأف���الم  ق�سم  �ل��ح��زب  �أن�����س��اأ 

مرة.
ف��ال��ن��ازي��ون م���درك���ون ف���ي وق��ت 
 ، ل��الأف��الم  �ل��دع��ائ��ي  للتاأثير  مبكر 
وبالفعل في عام 1920 ، ت�سمنت 
نقدً�  �لعن�سري  �لمر�سد  ق�سايا 
�لفيل�سوف  ون�����س��ر   ، �سينمائيًا 
و�لتر جوليو�س بلوم كتاب " روح 

�ل�سينما "عام 1922.
�لفيلم و�سيلة دعاية  �أن  ال �سك في 
�لتاأثير  تحقيق  يتطلب  ه��ائ��ل��ة، 
ت�سكل  "لغة"  د�ئ���ًم���ا  �ل���دع���ائ���ي 

ُتن�سى وعاطفية مع �سرد  حبكة ال 
�لو��سعة  �لمنطقة  في   ... ب�سيط. 
ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي  "�للغة"  ل���ه���ذه 
�لمتلقون ب�سكل مبا�سر في �سياق 
 ، و�القت�سادية  �لتقنية  �لعمليات 
فاإن �ل�سورة �لمتحركة هي �الأكثر 
�لد�ئمة.  �ليقظة  تتطلب  فاعلية،و 
�لمتعلقة  بالمفاجاآت  مليئة  �إنها 
و�لعمل  و�لمكان  �لزمان  بتغيير 
من  ت�سوره  يمكن  ال  ث���ر�ء  لها  ؛ 
ت��ب��دي��د  �أو  ل��ت��ك��ث��ي��ف  �الإي�����ق�����اع 

�لم�ساعر.
�ل����ذي عين   ، غ��وب��ل��ز  و�ف���ت���ر����س 
نف�سه "ر�عي �لفيلم �الألماني" ، �أن 
�ل�سينما �لوطنية �لتي كانت م�سلية 
وت�����س��ف��ي ب��ري��ق��ًا ع��ل��ى �ل��ح��ك��وم��ة 
فاعلية  �أكثر  دعائية  �أد�ة  �ستكون 
من �ل�سينما �لوطنية �لتي �سيكون 
فيها NSDAP و�سيا�ستهم، في كل 
�الإر�دة  على  جوبلز  �سدد  م��ك��ان، 
�أنه  " �لتي �عتقد  "�لوقاحة  الإنهاء 
�سناعة  ف��ي  عليها  �ل��ع��ث��ور  يمكن 
�ل��ه��دف  ك���ان  �ل�����س��اب��ق��ة.  �ل�سينما 
�لنازية  �الأف��الم  ل�سيا�سة  �لرئي�س 
 ، �لو�قع  للهروب من  �لترويج  هو 
�ل�سكان  الإلهاء  ت�سميمه  تم  و�لذي 
معنوية  حالة  في  �لجميع  و�إبقاء 
ج��ي��دة، ف��ي �ل��و�ق��ع ، �أل��ق��ى غوبلز 
�لحرب  ف��ي  �لهزيمة  على  باللوم 

�الأول������ى على  �ل��ع��ال��م��ي��ة 
على  �لحفاظ  في  �لف�سل 
�لروح �لمعنوية لل�سعب. 
)ليني  �لمخرجة  عن  �أم��ا 
ر�ق�سة  وهي  ريفن�ستال( 
وم����م����ث����ل����ة وم����خ����رج����ة 
������س����ت����ه����رت ب���اأف���الم���ه���ا 
بها  تعين  �لتي  للدعايات 

حزب �لنازيين.
من  هتلر  طلب   1933 عام 
فيلمًا  تخرج  �أن  ريفن�ستال 
)ن�سر  ب��ع��ن��و�ن  ق�����س��ي��رً� 
�الإي����م����ان( خ����الل م��وؤت��م��ر 
بمدينة  �ل�سعبي  �لنازيين 
�ل�سنة،  نف�س  في  نورنبرج 
نموذجًا  �لفيلم  ه��ذ�  وك��ان 
)�نت�سار  �لم�سهور  للفيلم 
خالل  �إخ��ر�ج��ه  تم  �الإر�دة( 
�ل�سعبي  �لنازيين  م��وؤت��م��ر 
 .1934 ���س��ن��ة  ن���ورن���ب���رج  ف���ي 
و)ن�سر �الإر�دة( ك�سريط �أخباري 
جدً�،  عالية  مرتبة  على  ق�س�سي 
مخترعة  وتقنيته  مثير  فيلم  �إن��ه 
ويعتبر من �أح�سن �أفالم �لدعايات 
�لكثير من  �لنازية، فتح�سل على 
و�سل  �سلة  لكنه   �الم��ت��ي��از�ت، 
ريفن�ستال  �ل��ف��ن��ان��ة  ب��ي��ن  د�ئ��م��ة 

وبين �لنازية.
�ل�سعب  �إعجاب  نال  �ل��ذي  �لفيلم 
�ل���ذي  "�أولمبياد"  �ل��ف��ي��ل��م  ه���و 
�لدورة  وهائل  فعال  ب�سكل  �أظهر 
�سنة  ببرلين  �ل�سيفية  �الأولمبية 
ريفن�ستال  و��ستعملت   .1936
�ل��ف��ي��ل��م للمرة  �إخ�����ر�ج ه���ذ�  ع��ن��د 
�الأول�����ى �ل��ع��دي��د م��ن �الأ���س��ال��ي��ب 
�ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة �ل���ج���دي���دة م��ث��ل 
على  مربوطة  بكامير�  �لت�سوير 
بال�سكك  بعد  فيما  )ع��رف��ت  �سكك 
�لت�سويرية(.  �للقطات  لت�سوير 
جو�ئز  على  ريفن�ستال  تح�سلت 
وث���ن���اء ع��ل��ى ه����ذ� �ل��ف��ي��ل��م �ل���ذي 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��م��ال �ل��ري��ا���س��ة 
بانعكا�س  �ل��ن��ازي��ة،  و�ل��دع��اي��ات 
�لفيلم  ل  �لريا�سة وبهجتها تح�سّ
�أح�سن  كونه  جائزة  على  �أي�سًا 
فيلم �أجنبي في مهرجان �سينمائي 
من  �ل��ج��ائ��زة  ���س��م��ن  بفيني�سيا 

�لهيئة �لعالمية �الأولمبية.

بال�س��م محمد يتحدث ع��ن بداياته
قراءة: عالء املفرجي

ك���ت���اب ال�����س��ي��ن��م��ا ال���ن���ازي���ة

عندما ي�سبح الفيلم و�سيلة لتحقيق التاأثير الدعائي
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قناطر

ميكننا اأْن نقول باأنَّ �سارع املتنبي يف بغداد وال�سوارع الثقافية 
يف امل���دن االأخرى هي االأمكنة وامل���اذات االكرث اأمنًا وطماأنينة، 
عن���د املراأة العراقي���ة، ذلك ليقينها باأنَّ املثق���ف هو ال�سخ�ص غري 
املنقو�ص يف وعيه، واملوؤم���ن بحرية املراأة، يف العمل واحلركة 
واالنتم���اء، ب���ل وهو الع���ارف اال�س���تثنائي بحقه���ا يف احلرية، 
وانتخاب احلبيب واختيارال�سديق .. الخ وين�سحب الراأي هذا 
عل���ى العامة من النا�ص، بناًء على ال�س���ورة املثالية، التي يتمتع 
به���ا املثق���ف يف وجدانه���م، كي���ف ال وه���و احلار����ص االأمني على 
قي���م املجتمع، واملتطلع االأبدي، لتحقيق الكمال االإن�س���اين، عرب 

الفل�سفة والق�سيدة واللوحة والقطعة املو�سيقية واالأغنية.
ن�سوق املقدمة هذه ال الأنَّ و�سطنا املثقف يعاين من اأزمة قيم، اأو 
مب���ا يخل باملنظوم���ة اجلميلة تلك، اأبدًا، مثلما ال نريد اأن نر�س���م 
�س���ورة اأفاطونية جدًا عن امل�س���هد بعامة، اإمنا نريد اأن نتحدث 
ع���ن جوهر العاقة بني املراأة والرجل يف الو�س���ط املثثقف، وما 
اإذا كان���ت امل���راأة املثقف���ة تتعر����ص اىل حتر�ص يخّي���ب ظنها يف 
طه���ارة احلّي���ز ال�سغري ه���ذا، يف جمتمع ظل يتف���ن يف طردها، 
ول�س���ت هن���ا يف معر����ص الدفاع ع���ن و�سطنا املثق���ف، وال اأعتقد  
مبمار�س���ة التحر�ص �سدها يف ال�س���وارع الثقافية، واأنَّ ال�سورة 
مازالت بنقائها متامًا، لكنني، اأكاد اأجزم بوجود حتر�ص واإ�ساءة 
يف ا�ستخ���دام و�سائط التوا�سل، فنحن نق���راأ بني فرتة واأخرى 
تذّم���ر وامتعا�ص البع����ص من زمياتنا من اأحده���م، وقد جتاوز 

حدود ال�سداقة اىل غريذلك.
براأي���ي، �ستك���ون زميلتنا الت���ي تعر�س���ت اىل التحر����ص قا�سية 
اإذا اأعلن���ت عل���ى �سفحته���ا بالفي�سبوك باأنها تعر�س���ت للتحر�ص 
م���ن قب���ل ف���ان املثق���ف، و�ستك���ون الواقع���ة اأق�سى عليه���ا اإن مل 
تعل���ن. فم�سهد من النوع هذا قد يحط���م االثنني معًا، ونحن حني 
نتحدث عن زميلة اأو زميل لنا، اإمنا نق�سد اال�سماء الرا�سخة يف 
و�سطن���ا الثقايف، يف االأدب واملو�سيقى وامل�سرح والت�سكيل، اأما 
الطارئ���ون ف���ا حديث لنا معه���م، فهم �سقط املت���اع واأدنى، واأين 
الأعجُب كيف ميكن مل���ن ُعرف بيننا  باحل�سور اجلميل، والنتاج 
املع���ريف اأن يهبط من علي���اء �سورته، التي يف اأذهان النا�ص اىل 
وقة، فاللحظات التافهة تلك، �ستكون مدمرة للنف�ص  ما يفعله ال�سَّ
يف اأب�س���ط مراجعة للوعي، ترى، كيف  يرت�س���ى اأحدنا ليده اأن 

تكتب الإحداهن، على اخلا�ص ما ال تر�ساه وت�ستهجنه؟
  لي�ص بيننا َمن مل تخلب لبَّه امراأٌة ذات يوم، بل، وما زلنا اأ�سارى 
اجلم���ال االأنثوي، و�سنبقى اىل ما ال نعلم نتودده، ون�سرت�سيه، 
فه���ي فطرتنا الت���ي فطرنا عليه���ا، لك���ْن، علينا اأي�س���ًا اأْن نعرتف 
بحقها يف االختيار والقبول والرف�ص، واأْن نحرتم اخل�سو�سية 
يف حياته���ا. يكفي اأنها تتعر�ص يف حميطه���ا االجتماعي اإىل ما 
تتعر�ص له، م���ن جور واإق�ساء وتهمي�ص، ويكفي اأنها تعاين من 
اخلرقة الت���ي ت�سعها عل���ى راأ�سها ا�سطرارًا �ساع���ات و�ساعات، 
واأنها تتحرج يف ثيابه���ا وممار�ساتها الأب�سط ما ميار�سه الرجل 
يف البي���ت وال�س���ارع واملوؤ�س�س���ة واملطعم.علين���ا، نح���ن مع�سر 
املثقفني اأْن نظلَّ احلا�سنة االآمنة لها، واأْن نبقي على ثقة ال�سارع 
الع���ام بنا، بو�سفنا اأدب���اء وفنانني، بو�سفن���ا الرعاة احلقيقيني 

لكل ما هو خري وجمال. 

اأيتحر�ش المثقف ؟

   طالب عبد العزيز

 Paradigm من���وذج  الدرا�س���ة  يف  قدم���ت 
�سع���ورًا  يت�سم���ن  �سنج���ار،  يف  جدي���د 
حملي���ة  منطق���ة  تع���د  مل  باإنه���ا  متزاي���دًا، 
ذات �سل���ة بتوازن���ات ال�سيا�سي���ة العراقية 
فح�س���ب، بل دفع ت�ساب���ك ال�سراع الداخلي، 
م���ع التناف����ص االأقليم���ي والتدخ���ل الدويل 
منطق���ة  بو�سفه���ا  �سنج���ار  اإظه���ار  عل���ى 
ب�سب���ب   Internationalized "مدول���ة" 
تاأثري االأبعاد االأقليمي���ة والدولية لل�سراع، 
له���ذا ا�ستخدم���ت امل�سطلح به���ذا املعنى يف 
الدرا�س���ة، م�ساف���ًا اىل ا�ستخدام���ه مبعن���ى 
اأخ���ر اإيجابي، اأي حث املجتمع الدويل على 
ت�سجيع مقارب���ة اإعادة رب���ط اأر�ص �سنجار 
ب�سكانه���ا االإيزيديني بعيدًا ع���ن التناف�سات 
ال�سيا�سي���ة املحلي���ة واالقليمية، وعلى نحو  
يدعم، ما تعر�سه الدرا�سة من منوذج جديد 
، و�س���وف يتنا�س���ب هذا املعنى م���ع مطالب 
ال�س���كان االإيزيديني، الذين دف���ع بهم فقدان 
الثق���ة بال�سلط���ة الت���ي تعامل���وا معها خال 
الثاث���ة:  املا�س���ي، يف م�ستوياته���ا  العق���د 
حكوم���ة حمافظ���ة نين���وى، حكوم���ة اإقلي���م 
كرد�ستان، احلكومة العراقية، على التعويل 
عل���ى ح���ل دويل والبحث عن خي���ار منطقة 

اآمنة حتت رعاية دولية.  
ال يعن���ي التاأكيد عل���ى دور املجتمع الدويل، 
ب���اأي حال، اإغف���ال دور احلكومة االحتادية، 
اأو ا�ستبع���اد �سنج���ار م���ن خريط���ة العراق، 
ب���ل على العك�ص من ذلك، ف���اإن  دعم املجتمع 
الدويل لفكرة حتوي���ل �سنجار اىل حمافظة 
�سيك���ون  االإحتادي���ة،  احلكوم���ة  �سم���ن 
كفي���ًا باإ�ستع���ادة و�سعه���ا الطبيع���ي عل���ى 
اخلريطة جم���ددًا، من دون ف�س���ل اأرا�سيها 
املهم���ة اإ�سرتاتيجيًا، ع���ن �سكانها النازحني 
واملعذب���ني. اإن اإ�ستع���ادة �سنج���ار، �سيا�سيًا 
واإن�ساني���ًا، عل���ى خريط���ة الع���راق، وع���دم 
حذف �سكانها من اأية ت�سوية �سيا�سية، رهن 
بالتفكري يف م�ستقبلها على نحو جديد ، لقد 
اأ�سبح���ت �سنجار مث���ااًل على ف�س���ل العراق 

كدول���ة يف حماي���ة اأقلياته���ا، وم���ن املهم ان 
ت�سبح مقيا�سا لنج���اح العراق وجعله دولة 
قابلة للحياة. وقد حاولت يف الق�سم الثاين 
م���ن درا�س���ة )الع���ودة اىل �سنج���ار( تق���دمي 
خريط���ة طري���ق لتحقي���ق هذه الغاي���ة، فمن 
خال التاأكيد على فكرة تخيل جمتمع بديل، 
)ما بعدي( للنزاع يف �سنجار، ميكن �سناعة 
Paradigm جدي���د للنج���اح. ويف  من���وذج 
ه���ذا ال�سياق  اأحث �سن���اع القرار يف بغداد 
واأربي���ل، و يف ا�سطنب���ول وطه���ران، ويف 
وا�سنط���ن DC ب���كل تاأكي���د، اأن يلقوا نظرة 
على االأفكار التي قدمتها الدرا�سة،  اإن جذب 
ه���والء الفاعل���ني )الداخليني-االأقليمي���ني-

الدولي���ني( على طاولة ح���وار قد يكون اأحد 
التحديات التي ينبغي على املجتمع الدويل 

خو�سها يف املرحلة الراهنة.
قد يكون طموح���ًا يوتوبّيًا حتويل �سنجار، 
ما بع���د االإب���ادة اجلماعي���ة، اىل �سنغافورة 
عراقي���ة اأو دب���ي االأقلي���ات العراقي���ة،  لك���ن 
منطق���ة ال�س���رق االأو�س���ط باأ�سره���ا، ولي�ص 
العراق فح�سب، بحاجة حقيقية اىل تر�سيخ 
فكرة جدي���دة، فك���رة حتويل ال�س���راع ، اأو 
بعبارة اأخرى االنتقال من مقاربة حل النزاع 
Conflict Resolution اىل مقارب���ة حتويل 

 ،Conflict Transformation ال�س���راع 
اإن ه���ذا التح���ول اأو �ساأ�ستخ���دم م�سطل���ح  
)تغ���ري الب���اردامي(  paradigm shift  م���ن 
�ساأن���ه االإطاحة بالت�سور القدمي عن �سنجار 
واملنطقة وتقّدمي ت�س���وًر جديًد يغرّي متامًا 
م���ن نظرتن���ا للع���امَل واالأ�سي���اء واحلقائق، 
وعل���ى نح���و يعك����ص الرغب���ة يف التخل�ص 
م���ن �سيطرة  منوذج الف�س���ل يف هذه الفرتة 
احل�سا�س���ة م���ن تاريخ املنطقة عل���ى جانبي 
احل���دود يف �سوريا والعراق، اأي باإخت�سار 
 Paradigm الف�س���ل اىل  )حتوي���ل من���وذج 

للتعايف والنجاح(. 
اعتق���د، وي�ساط���رين هذا ال���راأي العديد من 
النا�سطني االإيزيديني حل�سن احلظ، بوجود 
  Paradigm يف   للتفك���ري  مهم���ة  عنا�س���ر 
جدي���د يق���وم على معادل���ة حتوي���ل �سنجار 
م���ن رقع���ة جغرافي���ة كان���ت م�س���درًا لنزاع 
اإثن���ي اىل �سي���اق تناف�سي ج���ذاب لاأطراف 
ذات امل�سلح���ة م���ن اأج���ل تنمي���ة اقت�سادية 
�سامل���ة للمنطقة، ومن ث���م، حتويل ال�سراع 
�سنج���ار،  لتطوي���ر  اإيجاب���ي  تناف����ص  اىل 
ونخ���ب  املو�س���ل  نخ���ب  تتناف����ص  بحي���ث 
تلعف���ر ونخب �سهل نين���وى ونخب �سنجار 
لتطوي���ر مناطقهم املختلف���ة. ميكن توظيف 

الديا�سب���ورا امل�سيحي���ة وااليزيدية كرافعة 
ملودي���ل م���دن )ما بع���د الن���زاع( يف �سنجار 
و�سهل نين���وى �سمن معادلة جتعل من هذه 
املناف�سة )ثقافة( ت�سمل مناطق العراق ككل. 
لك���ن ذل���ك م�س���روط بروؤية �س���وء يف نهاية 
النف���ق، بلم�ص �سع���اع اأمل قري���ب، اإذ توجد 
نخ���ب رج���ال اأعم���ال اإيزيدي���ني يف املاني���ا 
واط���اق  اال�ستثم���ار  ت���ود  اأخ���رى  ودّول 
�سل�سلة م���ن امل�ساريع الت���ي متت�ص البطالة 
وتنع����ص املنطقة املنكوب���ة، وتن�سحب هذه 
الرغب���ة عل���ى نخ���ب كلداني���ة يف مي�سيغان 
واآ�سورّي���ة يف �سيكاغ���و يف اال�ستثم���ار يف 
�سهل نين���وى اإذا راأت مثل ه���ذا االأمل ينمو 

اأنطاقًا من �سنجار. 
واإذا كان  م�س���ار Paradigm �سام م�ستدام 
حتوي���ل  منهجي���ة  عل���ى  يق���وم  ل�سنج���ار 
تناف����ص  اىل  اثن���ي  ن���زاع  م���ن  ال�س���راع 
اقت�س���ادي، وتطوي���ر موديل جن���اح، لفرتة 
ما بع���د داع�ص، ت�سمل جمي���ع مناطق املوت 
والدمار والعدم ال�سيا�سي يف العراق وعلى 
اجلان���ب االأخ���ر م���ن احل���دود م���ع �سوريا، 
ف���اإن  االإيزيدي���ني داخ���ل الب���اد ويف بلدان 
ال�ستات مدعوون للعمل معًا من اأجل اإجناح 
ه���ذه الروؤية، ومن ي���زور اأرميني���ا الفقرية 
مبوارده���ا، ويلم�ص دور ال�ست���ات االأرمني 
يف اإعادة بناء اأرمينيا، �سيفهم متامًا قدرات 
�ستات م���ا بعد االإبادة اجلماعي���ة على �سفاء 
جراح الذاك���رة واالنتقال اىل حالة التعايف 
اجلماع���ي. هذا ه���و الطري���ق الوحيد الذي 
ينبغ���ي امل�س���ي فيه م���ن اأجل اإنق���اذ �سنجار 

و�سكانها. 
 اأكت���ب هذه الكلم���ات، واأنا اأتطل���ع باإعجاب 
اىل مث���ال اأخ���ر للتع���ايف، م���ا بع���د االإب���ادة 
اجلماعي���ة، ه���و مث���ال روان���دا يف ال�سياق 
�سنج���ار  م�س���ار  ن�س���يء  لك���ي  االأفريق���ي، 
باالأمل، مع اإقرتاب الذكرى ال�سابعة لاإبادة 
اجلماعي���ة  لاأيزيدي���ني، والذك���رى املئوية 

لتاأ�سي�ص العراق املعا�سر.

اإنقاذ �سنجار اأم اإنقاذ العراق؟

الو�ضع الراهن للتعليم 
العايل

االلتح���اق  مع���دالت  ا�ستم���رت 
بالتعلي���م العايل والتخ���ّرج منه يف 
االرتفاع عل���ى م���دار الثمانية ع�سر 
عام���ًا املا�سي���ة ، يوجد حالي���ًا اأكرث 
مانح���ة  وكلي���ة  جامع���ة   100 م���ن 
للدرجات العلمي���ة يف العراق وهي 
تظه���ر بو�سوح تنوع قطاع التعليم 
القط���اع  جامع���ات  م���ن  الع���ايل- 
احلكوم���ي الكب���رية اإىل اجلامعات 
ذل���ك اىل  اأدى  ال�سغ���رية،  االأهلي���ة 
تركي���ز جهود اجلامع���ات على مدى 
العقدي���ن املا�سيني عل���ى زيادة عدد 
اخلريج���ني اأكرث م���ن تركيزها على 

حت�س���ني التعليم، اأ�سع���ف الرتكيز 
التخ���رج  مع���دالت  عل���ى  ب�س���دة 
وال�سهادات تعلي���م طلبة اجلامعات 
اأدى اىل انخفا����ص م�ست���وى  مم���ا 
التعلي���م خ���ال العقدي���ن املا�سيني، 
ومن املرجح اأن ي�ستمر هذا االجتاه 
القادم���ة،  ال�سن���وات  يف  بال���رتدي 
اجلامع���ات  بع����ص  تق���وم  وبينم���ا 
باإجراءات جادة وجهودا لتعوي�ص 
املعايري املتدهورة وحت�سني جودة 
التدري����ص والبح���ث، تكتفي العديد 
م���ن الكلي���ات واجلامع���ات االأخرى 
بالتعلي���م التقليدي كما هو معروف 
منذ عقود من الزمان، ما هو ماحظ 
اأن اجلمي���ع يعرتف بوجود م�ساكل 
توؤث���ر عل���ى ج���ودة التعلي���م العايل 
ككل ولكن احللول كما تبدو قليلة. 

م�ضاكل التعليم العايل
امل�سكات التي يع���اين منها النظام 
متع���ددة  الع���راق  يف  التعليم���ي 
الزي���ادة  ت�سم���ل  وه���ي  االأبع���اد، 
الراغب���ني  اإع���داد  يف  الكب���رية 
وعل���ى  اجلامع���ي  التح�سي���ل  يف 
خمتل���ف م�ستوياته: البكالوريو�ص 
واملاج�ست���ري والدكت���وراه، ونق�ص 
امل���وارد، وعدم مائم���ة اخلريجني 
الحتياج���ات �س���وق العم���ل، وع���دم 
االت�س���اق يف �سيا�س���ات ال���وزارات 
اال�ستق���رار  وع���دم  املتعاقب���ة، 
ال�سيا�س���ي، ونظ���ام اإدارة التعلي���م 
امل���وارد  وه���در  الفع���ال،  غ���ري 
ال�سحيح���ة، و�سوء �سيا�سة القبول، 

وع���دم الكفاءة االإداري���ة، واكتظاظ 
ال�سف���وف الدرا�سية، وع���دم كفاية 
اخلدم���ات الطابي���ة، وع���دم كفاية 
م�ساءل���ة  وع���دم  املادي���ة،  امل���وارد 
املوؤ�س�سات الرتبوية، وعدم الكفاءة 
البح���ث،  و�سع���ف  التدري����ص،  يف 
ونق����ص فر����ص البح���ث، و�سع���ف 
ال�سيا�س���ات والربام���ج وتنفيذه���ا، 
مل  املا�سي���ني  العقدي���ن  وخ���ال 
واجلامع���ات  الكلي���ات  تت�ساع���ف 
فح�س���ب، بل ازداد ع���دد الطاب يف 
الكلي���ات واجلامع���ات مبع���دل منو 
مرتف���ع وب�سكل ا�ستثنائ���ي، وهكذا 
زادت مطال���ب التعلي���م العايل على 
قدم و�ساق، وعلى الرغم من مراقبة 
اجلودة من قبل الوزارة، �ست�ستمر 
امل�س���اكل امل�ساحب���ة للنم���و لف���رتة 

طويلة قادمة.

�ضعف هيكلية نظام 
التعليم العايل

توؤدي الق�سايا الهيكلي���ة الرئي�سية 
يف  الع���ايل  التعلي���م  نظ���ام  يف 
العراق اإىل �س���وء اإدارة املوؤ�س�سات 
التعليمية وجودة التعليم امل�سكوك 
فيها، توجد اختافات يف احلوَكمة 
القطاع���ني  جامع���ات  م���ن  كل  يف 
العام واخلا����ص. اإال اإن نظام اإدارة 
القط���اع اخلا����ص ال يختل���ف كثريًا 
يف كفاءت���ه عن القطاع العام والذي 
اإىل اال�ستقالي���ة ويخ�س���ع  يفتق���ر 
لتاأث���ري �سيا�س���ي ق���وي، يف معظ���م 
جامع���ات القطاعني العام واخلا�ص 

يف العراق، من الن���ادر جدا العثور 
على رئي����ص جامعة يتم تعيينه الأنه 
ميتل���ك املعرف���ة ح���ول كيفي���ة اإدارة 
لدي���ه م�ساهم���ة  اأن  اأو  اجلامع���ات، 
عل���ى  واإمن���ا  متمي���زة،  اأكادميي���ة 
ا�سا�ص املحا�س�سة ال�سيا�سية، منت 
جامعات القطاع اخلا�ص يف العراق 
بعدد كب���ري يف العقدي���ن املا�سيني، 
ومع ذلك، فم���ن ناحية اخرى، يوفر 
من���و مث���ل ه���ذه املوؤ�س�س���ات املزيد 
من التن���وع للطاب بالرغ���م من اأن 
ع���ددًا كب���ريًا منها ي�س���ك يف قدرتها 

االكادميية والعلمية.
تعت���رب ق�ساي���ا الهي���كل التنظيم���ي 
كف���اءة  لع���دم  الرئي����ص  ال�سب���ب 
موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل، يجب 
املوؤ�س�ساتي���ة  اال�ستقالي���ة  تعزي���ز 
م���ن  اإىل مزي���د  يف �سي���اق ي�سع���ى 
امل�ساءل���ة بداخل اجلامع���ات ونهج 
موؤ�س�س���ات  لهي���كل  اأك���رث منهجي���ة 
التعلي���م الع���ايل، يب���دو اأن جمال�ص 
اجلامعات غري مدرك لهذه الق�سايا 
الهيكلي���ة للجامعات ويعود ذلك اىل 
طبيعة التعيني الروتينية لع�سوية 
هذه املجال�ص، هذا ي���وؤدي اإىل عدم 
مواجه���ة  عل���ى  اجلامع���ات  ق���درة 
التحدي���ات، ت�سمل ه���ذه التحديات 
اال�ستجاب���ة حلاج���ة ال�س���وق، كم���ا 
اأن ق�ساي���ا احلوكم���ة على امل�ستوى 
الهيكل���ي واالأكادمي���ي والتنظيم���ي 
هي عوائ���ق كبرية للتعلي���م اجليد. 
وتظ���ل اجلامعات �سدي���دة املركزية 
لدرجة اأن عملي���ة �سنع القرار تظل 

اإىل  احلاج���ة  وت�ستم���ر  م�سوه���ة، 
الامركزية من حيث اتخاذ القرار.

اأهمية احلوكمة يف اإدارة 
التعليم العايل

نظ���ام التعلي���م الع���ايل يف الع���راق 
بعيد كل البعد عن التطور، وتعترب 
جمال����ص  ودور  احلوكم���ة  م�ساأل���ة 
القطاع���ني  م���ن  كل  يف  اجلامع���ات 
العام واخلا����ص اأمرًا بالغ االأهمية، 
اأف�س���ل  اإدارة  اإىل  حاج���ة  وهن���اك 
يت�س���اوى  وال  اجل���ودة،  ل�سم���ان 
م���ع  الع���راق  يف  الع���ايل  التعلي���م 
املعاي���ري الدولي���ة، مم���ا ي���رتك قلة 
الذي���ن  املوؤهل���ني  اخلريج���ني  م���ن 
ميكنه���م امل�ساع���دة يف اإع���ادة بن���اء 
موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل. عل���ى 
امل�ستوى االأكادميي يجب اأن يكون 
هن���اك ت���وازن �سحيح ب���ني البحث 
والتدري����ص، الأن البح���ث �سروري 
لتطوي���ر اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ص 
ول�س���وء  التدري����ص،  وحت�س���ني 
احل���ظ، يف غالبي���ة اجلامع���ات يف 
الع���راق، يت���م الرتكي���ز فق���ط عل���ى 
التدري����ص )بالع���ادة ي���رتك البحث 
لطلب���ة الدرا�سات العليا( مما يوؤدي 
اإىل تدري����ص �سفوف كبرية واأعباء 
تعليمية عالية ال ترتك جماال للبحث 

املنا�سب. 
اإىل  يتق���دم  اأن  للع���راق  ميك���ن  ال 
اأن ي�سب���ح نظ���ام التعلي���م الع���ايل 
النوعي���ة  الأن  بجودت���ه  قوي���ا  في���ه 
احلالي���ة ت���وؤدي اإىل تده���ور قابلية 

التوظي���ف وانخفا����ص اأداء االأفراد 
االأف���كار  ونق����ص  املتخ�س�س���ني 
املبتك���رة واالإبداعي���ة، وه���ذه ه���ي 
للنج���اح  االأ�سا�سي���ة  العنا�س���ر 
والتقدم يف الوقت احلا�سر ، ب�سكل 
عام، هن���اك حاجة لتو�سي���ع القدرة 
التعلي���م  نظ���ام  وج���ودة  التكيفي���ة 
الع���ايل بحيث يكون اأكرث ا�ستجابة 
للع���امل املتغري ويلب���ي االحتياجات 
م���ن  بالرغ���م  لاقت�س���اد  املتنوع���ة 
ال�سعي���د  عل���ى  وهزالت���ه  �سعف���ه 
املحلي، لهذا الغر�ص، يجب ال�سعي 
اإىل تنوي���ع نظ���ام التعلي���م الع���ايل 
العراقي كهدف، ميك���ن حتقيق ذلك 
م���ن خ���ال وج���ود مزي���ج منا�س���ب 
م���ن املوؤ�س�سات العام���ة واخلا�سة، 
الر�سمي���ة وغ���ري الر�سمية، مطلوب 
قابلي���ة  لتعزي���ز  خا�س���ة  مب���ادرات 
باالهتم���ام  وذل���ك  التوظي���ف 
بالتدريب املهن���ي والتقني، ويجب 
جتديد املناهج واملحتوى واأ�ساليب 
با�ستم���رار  التعلي���م واالمتحان���ات 
م���ن قب���ل التدري�سي���ني واجلامعات 
مبا�سرة وم���ن دون تدخل الوزارة، 
تنمي���ة  �سبك���ة  اإن�س���اء  وميك���ن 
امله���ارات، ويعت���رب جم���ع البيانات 
العم���ل  �س���وق  اجتاه���ات  ح���ول 
وحتليله���ا ون�سره���ا اأمر مه���م، كما 
يتطلب حتوي���ل العي���وب املذكورة 
اأعاه اإىل قوة لنظام التعليم العايل 
يف الع���راق، ولك���ن ه���ذا ال ميك���ن 
اأن يت���م اإال بوج���ود االإرادة القوي���ة 

والت�سميم واال�ستعداد للتغيري. 

ه��ل م��ن ج��ودة ف��ي التعلي��م العال��ي العراقي؟

كل التنظ���ريات يف العل���وم ال�سيا�سي���ة واآراء الُكّت���اب 
والباحث���ني والدار�س���ني يوؤكدون عل���ى اأن ال�سيا�ستني 
مرتابطت���ان يف العم���ل باخت���اف االأدوات والعوام���ل 
والوح���دات )املوؤ�س�سات( القائم���ة على عمل كل منهما، 
عل���ى الرغ���م م���ن اأن االخت���اف حت���دث حول م���ن ُتعد 
ا�ستمرارية لاأخرى العتب���ارات التاأثري والتاأّثر، وكما 
يذك���ر االأ�ست���اذ الدكت���ور "عل���ي عبا����ص م���راد" اأ�ستاذ 
العل���وم ال�سيا�سي���ة يف كتابه )االأم���ن واالأمن القومي: 
مقاربات نظرية( " اإن الرتابط بني ال�سيا�ستني يف ظل 
الت�ساب���ك يف العاق���ات الدولية مل يع���د باالإمكان ف�سل 
هات���ني ال�سيا�ست���ني، وتتب���ني تاأث���ريات اإحداهما على 
االأخ���رى وا�سح���ة يف عملية �سن���ع الق���رار ال�سيا�سي 
اخلارج���ي يف ال���دول"، واإذا م���ا دققن���ا يف تفا�سي���ل 
عم���ل هاتني ال�سيا�ست���ني يف كل ال���دول وعلى خمتلف 
توجهاتها و�سكل النظ���ام فيها جند اأن الرتابط بينهما 
اإم���ا م�سريه الف�سل اأو النج���اح وال راأي ثالث يف ذلك، 
لك���ن معطي���ات االأح���داث وعل���ى م���ر التاريخ تب���ني اأن 
ال�سيا�س���ة الداخلية توؤثر وب�سكل فاع���ل على ال�سيا�سة 

اخلارجية ملا لها من اأهمية يف ر�سم معامل االأخرية.
تاأث���رت �سيا�ستنا اخلارجية بواق���ع االأحداث الداخلية 

ب���كل و�س���وح وبات���ت االأوىل رهينة ق���رارات الثانية، 
فبالن�سب���ة للخط���وات املتبعة يف ال�سيا�س���ة اخلارجية 
ُر�سم���ت عل���ى اأ�سا����ص ال�سل���وك الداخلي ال���ذي حددته 
االأح���زاب احلاكم���ة وف���ق ان�ساقه���ا ومعتقداته���ا التي 
حت���ددت بهيمن���ة ثنائي���ة خارجي���ة ت�سمن���ت توجهات 
البيئ���ة االإقليمية التي حددت �سرورات االأهداف لدول 
االإقلي���م واجل���وار العراقي بع���د اأن اأ�سبح���ت ال�ساحة 
العراق���ة بفع���ل االحت���ال االأمريك���ي وفك���رة ت�سفي���ة 
احل�سابات �ساحة حرب ومواجهة بني الدول االإقليمية 
وال���دول الك���ربى الت���ي انتهت بح���رب عل���ى االإرهاب 
والدول الراعية له، واخلارجية التي حّددتها االأحزاب 
احلاكم���ة احلالية بعد �ساعدته���ا الواليات املتحدة على 

تويل حكم العراق من خال اأطر هوياتية �سيقة متثلت 
من���ذ البداية مبجل�ص احلك���م �سيئ ال�سيت الذي و�سع 

معايري احلكم على اأ�سا�ص الدين والطائفة والقومية.
باملجم���ل �سكل نظ���ام احلكم معيار احلرك���ة ال�سيا�سية 
اخلارجي���ة الت���ي تبنته���ا االأحزاب يف حتدي���د احللفاء 
واالأ�سدق���اء واالأع���داء بن���اًء عل���ى مرجعي���ات فكري���ة 
خارجي���ة مت�سارعة وف���ق اأ�س�ص اأيديولوجي���ة دينية، 
مم���ا �ساهم���ت يف اأ�سع���اف حرك���ة �سان���ع الق���رار يف 
حتديد االأه���داف العراقي���ة الوطنية بع���د اأن اأ�سبحت 
فك���رة احلك���م يف الع���راق تنطلق م���ن املعي���ار ال�سيق 
اأن���ف الذكر ولي�ص على االأ�س����ص الوطنية، ففكرة �سنع 
�سيا�س���ة خارجي���ة م�ستقلة تعمل عل���ى حتقيق م�سالح 

العراق بعيدة عن الفكرة احلزبية العامة التي اأوعزها 
الكثريين باأنها جهل بالعمل ال�سيا�سي ب�سقيه الداخلي 
مّت  الت���ي  اأن اخلط���وات  لك���ن احلقيق���ة  واخلارج���ي، 
اتباعها يف ر�س���م ال�سيا�ستني كانت ممنهجة ووا�سحة 
ومعامله���ا مل تخ���ِف حقيق���ة التوجه���ات احلزبي���ة، فكل 
الق�سايا الداخلية اأثرت ب�سكل كبري على ق�سايا العراق 
اخلارجي���ة والت���ي جعل���ت منها م���ادة د�سم���ة لل�سراع 
الداخل���ي اإ�سافة اإىل ق�سايا كانت وما زالت هي حمور 

هذا ال�سراع.
اجلمي���ع يعلم اأن العراق بحاجة على ا�ستقرار �سيا�سي 
داخل���ي يدفع باجتاه اأن يكون العراق منتج لا�ستقرار 
بع���د اأن كان ل�سن���وات ط���وال منت���ج لع���دم اال�ستقرار 
و�ساح���ة للتدخات اخلارجية، ه���ذا اال�ستقرار البد اأن 
يت���م التاأ�سي�ص له وفق �س���روط ومعايري عقانية تعمل 
عل���ى اأن جتع���ل عاقاتنا اخلارجية ت�س���ري على م�سافة 
واح���دة م���ع اجلمي���ع بعي���دة ع���ن املي���ول والتوّجهات 
واالنتم���اءات، وهذا ال يتم اإال م���ن خال �سلوك م�ستقر 
وعق���اين من قب���ل �سناع القرار بع���د درا�سة الواقعني 
الداخل���ي واخلارج���ي ب�س���كل منطق���ي عمل���ي وعملي 

اأ�سا�سه حتقيق امل�سلحة العراقية. 

���س��ي��ا���س��ات��ن��ا ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة

مقدمة
تعتمد جودة التعليم العالي على عوامل مختلفة 

مثل البيئة المواتية للتعليم والتعلم، والبنية 
التحتية، والقيادات التربوية والتدري�ضيين، 

والمناهج الدرا�ضية، والتغذية الراجعة الفعالة، 
وفر�ص البحث واأنظمة المراقبة. وا�ضتنادا لتردي 

هذه العوامل المختلفة لجودة التعليم تتبين 
اأ�ضباب عدم تبِوئ التعليم العالي في العراق مكانة 

قديرة بين اأنظمة التعليم العالي العالمية.

 د. اأثري ناظم اجلا�ضور 

حين زرت �ضنجار قبل اأ�ضابيع 
قليلة من اإنهاء درا�ضة  )العودة الى 

�ضنجار( ل�ضالح منظمة الهجرة 
الدولية، �ضعرت اأن قدماي تطاآن 

منطقة بعيدة جغرافيًا عن 
العا�ضمة بغداد، وكانت اأي�ضًا، من 

وجوه عديدة ومختلفة، اأر�ضًا 
بعيدة �ضيا�ضيًا اأي�ضًا، فكاأنها قطعة 

منف�ضلة عن �ضماء ال�ضيا�ضة 
العراقية ومنجذبة الى قوى 

جبارة، تحرك خيوطها بحبال 
تاأثير ال مرئية، وتت�ضارع بيادق 

متنوعة من ف�ضائل واأحزاب على 
رقعة �ضطرنجها الإعادة ت�ضكيل 

الحدود ال�ضورية العراقية �ضيا�ضيًا، 
ومعها خريطة ال�ضرق االأو�ضط 

المر�ضومة منذ اأكثر من مائة عام. 

   �ضعد �ضلوم
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ل���و كان مي�شيل فوكو قد نجا م���ن ويالت الإيدز 
وقاوم���ه حت���ى اختراع الع���الج الثالث���ي ، لكان 
عم���ره الي���وم 93 عام���ًا.. فه���ل كان �شيوافق عن 
طي���ب خاط���ر عل���ى حب����س نف�ش���ه ف���ي �شقته في 
�ش���ارع فوجيرارد؟ لقد ترك لنا الفيل�شوف الأول 
في التاريخ الذي مات م���ن الم�شاعفات الناتجة 
ع���ن فايرو����س نق�س المناع���ة المكت�ش���ب بع�شًا 
م���ن اأكث���ر المفاهيم فعالي���ة للتفكير ف���ي الإدارة 
ال�شيا�شي���ة للوباء ، والت���ي ت�شبح ، و�شط حالة 

من الذعر والت�شليل ، مفيدة لنا ..
اعتق���د اأن اأه���م �ش���يء تعلمناه من فوك���و هو اأن 

الج�ش���د الح���ي )وبالتال���ي الفان���ي( ه���و الهدف 
الج�ش���د  لك���ن  ال�شيا�ش���ات،  لجمي���ع  المرك���زي 
بالن�شب���ة لفوك���و لي����س كائن���ًا بيولوجي���ًا معينًا 
تعمل عليه ال�شلطة بعد ذلك، ذلك اإن مهمة العمل 
ال�شيا�شي ذاتها ه���ي ت�شنيع الج�شم ، وت�شغيله 
، وتحدي���د اأنم���اط تكاث���ره ، والر�ش���م الم�شب���ق 
لأنم���اط الخط���اب الت���ي يتم م���ن خالله���ا تخّيل 
ذلك الج�شم حتى يتمك���ن من قول "اأنا"، ويمكن 
فه���م كل اأعمال فوك���و على اأنه���ا تحليل تاريخي 
للتقنيات المختلفة التي تدير ال�شلطة من خاللها 

حياة وموت ال�شكان..
فلنعد الآن اإلى حالتنا الحالية، فقبل وقت طويل 
من ظهور كوفيد 19-، كنا قد بداأنا بالفعل عملية 
طفرة كوكبية، كنا نم���ر بالفعل ، قبل الفايرو�س 
، بتغيير اجتماعي و�شيا�شي عميق فنحن ننتقل 

اليوم من مجتمع مكتوب اإلى مجتمع اإلكتروني 
، وم���ن مجتم���ع ع�ش���وي اإل���ى مجتم���ع رقمي ، 
ومن اقت�ش���اد �شناع���ي اإلى اقت�ش���اد غير مادي 
.. وق���د اأ�شف���ى فايرو����س كوفي���د 19- �شرعي���ة 
وو�ش���ع نط���اق ممار�ش���ات الدول���ة م���ن التيق���ظ 
وتطبيعه���ا   ، الرقم���ي  والتحك���م  البيولوج���ي 
وجعله���ا "�شرورية" للحفاظ عل���ى فكرة معينة 

عن الح�شانة
وكمجتم���ع اأوروب���ي ، قررن���ا اأن نبن���ي اأنف�شن���ا 
ب�ش���كل جماع���ي كمجتم���ع مناعي تمام���ًا ، مغلق 
عل���ى ال�ش���رق والجنوب ، ف���ي حي���ن اأن ال�شرق 
والجن���وب ، م���ن وجه���ة نظ���ر م���وارد الطاق���ة 
واإنت���اج ال�شلع ال�شتهالكية ، هم���ا م�شتودعاتنا 
. لق���د اأغلقن���ا الحدود في اليون���ان ، وبنينا اأكبر 
مراك���ز احتج���از في اله���واء الطلق ف���ي التاريخ 

عل���ى الجزر المتاخم���ة لتركيا والبح���ر الأبي�س 
المتو�ش���ط ، وتخيلن���ا اأن ه���ذا �شيعطين���ا �شكاًل 
م���ن اأ�ش���كال الح�شان���ة، وب���داأ تدمي���ر اأوروب���ا 
ب�شكل متناق�س مع هذا البناء لمجتمع اأوروبي 
مح�شن ، مفتوح من الداخل ومنغلق تمامًا على 

الأجانب والمهاجرين.
اإن الأوبئة ، وب�شبب دعوتها اإلى حالة ال�شتثناء 
والخ�ش���وع لالإج���راءات المتطرفة ، ه���ي اأي�شًا 
مختب���رات كبي���رة لالبت���كار الجتماع���ي ، وهي 
منا�شب���ة لإعادة ت�شكيل تقنيات الج�شم وتقنيات 
الق���وة على نطاق وا�ش���ع.. ف���اإذا كان الجذام قد 
تم���ت مواجهت���ه م���ن خ���الل اإج���راءات �شارم���ة 
ا�شتبع���دت المجذوم ، وحكمت علي���ه اإْن لم يكن 
بالم���وت على الأق���ل بالحياة خ���ارج المجتمع ، 
ف���اإن رد الفعل على وب���اء الطاعون يخترع اإدارة 

تاأديبي���ة واأ�ش���كال �شمولية ح�شري���ة: كالتق�شيم 
ف���ي كل  ال�ش���ارم للمدين���ة ، وحب����س كل جث���ة 
بيت،لك���ن �شحتن���ا الي���وم ل���ن تاأتي م���ن فر�س 
الح���دود اأو النف�ش���ال ، ولكن م���ن توازن جديد 

مع الكائنات الحية الأخرى على هذا الكوكب..
وُتظهر ال�شتراتيجي���ات المختلفة التي اتخذتها 
البل���دان المختلف���ة ف���ي مواجهة انت�ش���ار كوفيد 
19-نوعين مختلفين تمامًا من تقنيات ال�شيا�شة 
الحيوي���ة، الأول ، الذي يعمل ب�شكل رئي�شي في 
اإيطالي���ا واإ�شبانيا وفرن�ش���ا ، ويطبق اإجراءات 
تاأديبي���ة �شارم���ة ل تختلف ، من ن���واح كثيرة ، 
عن تل���ك الم�شتخدمة �شد الطاع���ون، اإنه يتعلق 
بالحب�س المنزلي لجمي���ع ال�شكان.. ويعمل هنا 
منطق الحدود المعمارية وعالج حالت العدوى 
داخل الم�شت�شفيات الكال�شيكية. ولم تظهر هذه 

التقنية حتى الآن دلياًل على الفعالية الكاملة.
اأم���ا ال�شتراتيجي���ة الثاني���ة ، فه���ي الت���ي نفذتها 
كوريا الجنوبية وتاي���وان و�شنغافورة وهونغ 
كونغ واليابان ، وتت�شم���ن النتقال من تقنيات 
المراقب���ة والتاأدي���ب المعماري���ة الحديث���ة اإل���ى 
الدوائي���ة:  البيولوجي���ة  المراقب���ة  تقني���ات 
وهن���ا ين�شب التركي���ز على الكت�ش���اف الفردي 
للفايرو�شات من خالل التكاثر ومن الختبارات 
وال�شارم���ة  الم�شتم���رة  الرقمي���ة  والمراقب���ة 
للمر�ش���ى من خالل اأجهزة الكمبيوتر المحمولة 
الخا�ش���ة بهم ، اذ اأ�شبح���ت الهواتف المحمولة 
وبطاق���ات الئتم���ان هن���ا اأدوات مراقب���ة ت�شمح 
بتتبع حركات الج�ش���م الفردية. فنحن ل نحتاج 
اإل���ى الأ�ش���اور البيومتري���ة لأن الهات���ف اأ�شبح 
اأف�شل �ش���وار ، ول اأحد يف�شله عن���ه حتى اأثناء 
الن���وم. ويق���وم تطبي���ق GPS باإب���الغ ال�شرطة 
بتح���ركات اأي ج�ش���م م�شب���وه ، كما تت���م مراقبة 
درج���ة حرارة وحركة الج�ش���م الفردي من خالل 
تقني���ات الهات���ف المحمول ويت���م مالحظتها في 
الوق���ت الفعلي بالعين الرقمية لدولة ا�شتبدادية 
اإلكتروني���ة يك���ون المجتم���ع فيه���ا مجتمع���ًا من 
م�شتخدم���ي الإنترنت وال�شيادة فيه���ا لل�شفافية 

والإدارة الرقمية. 
وتر�ش���م الإدارة ال�شيا�شية ل�كوفيد 19- ،ك�شكل 
من اأ�شكال اإدارة الحي���اة والموت، مالمح ذاتية 

جدي���دة. فما كان �شُيبتكر بع���د الأزمة هو مدينة 
فا�شلة جدي���دة لمجتمع المناعة وطريقة جديدة 
لل�شيط���رة عل���ى الج�ش���د. اإن مو�ش���وع النظ���ام 
الأبوي التكنولوجي النيوليبرالي الذي ي�شنعه 
فايرو����س كوفيد – 19 ليمك���ن لم�شه، ولي�س له 
ي���د، اإن���ه ل يتب���ادل ال�شل���ع المادي���ة ، ول يم�س 
العم���الت المعدنية ، بل يدف���ع ببطاقة الئتمان، 
لي����س له �شفاه ول ل�ش���ان ، ل يتكلم مبا�شرة ، بل 
يترك ر�شالة �شوتية. اإن���ه ل يجتمع لأنه فردي. 
لي����س له وجه ب���ل لديه قن���اع.. اإنه لي����س وكياًل 
مادي���ًا ، ولكن���ه م�شتهل���ك رقمي ، منت���ج عن ُبعد 
، اإن���ه رم���ز ، وح�شاب م�شرف���ي ، وعنوان يمكن 
لأمازون اإر�شال طلبات���ه اإليه.كما اأ�شبح المنزل 
ال�شته���الك  لقت�ش���اد  مرك���زًا  الآن  ال�شخ�ش���ي 

والإنتاج عن ُبعد.
وعلى عك����س ما قد يتخيله الم���رء ، فاإن �شحتنا 
ل���ن تاأتي من فر�س الحدود اأو الحتجاز ، ولكن 
م���ن فهم جديد للمجتم���ع ، ومن توازن جديد مع 
الكائن���ات الحية الأخرى على ه���ذا الكوكب.. اإذ 
يدعون���ا ح���دث كوفيد19-وعواقب���ه اإلى تحرير 
اأنف�شن���ا ب�ش���كل نهائي م���ن العنف ال���ذي حددنا 
ب���ه ح�شانتن���ا الجتماعية. ول يمك���ن اأن يكون 
ال�شف���اء والتعاف���ي مج���رد لفت���ة مناعي���ة �شلبية 
لالن�شحاب من المجتم���ع ، واإغالق المجتمع. ل 
يمك���ن اأن ين�ش���اأ ال�شفاء والرعاي���ة اإل من عملية 
التح���ول ال�شيا�ش���ي. اإن �شف���اء اأنف�شنا كمجتمع 
�شيعن���ي اختراع مجتمع جدي���د يتجاوز الهوية 
و�شيا�ش���ة الح���دود الت���ي �شنعنا منه���ا ال�شيادة 
حت���ى الآن ، كم���ا اإن البق���اء عل���ى قي���د الحي���اة ، 
والبقاء عل���ى قيد الحياة ككوك���ب ، في مواجهة 
الفايرو�س ، ولكن اأي�شًا في مواجهة ما قد يحدث 
، يعن���ي و�شع اأ�شكال هيكلية للتعاون الكوكبي، 
فعندما يتح���ور الفايرو����س ،واإذا اأردنا مقاومة 
الخ�ش���وع ، يج���ب علين���ا اذن اأن نتح���ول اأي�شًا 
..فمن ال�شروري النتق���ال من عزلة ق�شرية اإلى 
عزل���ة متعمدة م���ن خالل تغيير عالق���ة اأج�شامنا 
باآلت المراقبة الحيوية والتحكم الحيوي فهذه 
لي�ش���ت مج���رد اأجهزة ات�ش���ال وعلين���ا اأن نتعلم 
ب�ش���كل جماعي كيف نتحكم فيه���ا ون�شتغل فترة 

الحب�س لفائدتنا ..
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الكاتب  ن�شر   ، جديدة  باأ�شاليب  لمواجهة فايرو�س كوفيد 19- 
والفيل�شوف االأ�شباني ) بول .ب. بري�شيادو( مقااًل في �شحيفة التريبون 
الفرن�شية ليتحدث عن كيفية اال�شتفادة من تجربة الوباء وتعلم الكثير 

منها ، قال فيه :

.. متعمدة  عزلة  اإىل  ق�شرية  عزلة  من  االنتقال  علينا   

 �شحتنا لن تاأتي من االحتجاز ، بل من فهم جديد للمجتمع

كي���ف  يمك���ن  للفال�ش���فة  ا�ش���تخدام  الأ�ش���طورة  " 
لنقل  �شيء  اأعمق  واأكثر  تميزًا " ؟  عندما  اأريد  اأن  
اأطرح   مثل   هذه  الأ�ش���ئلة ، فلي�س �شوى تاي  يون  
كيوم ، اأطرحها  عليها ، لأنها الأقدر على الإجابة  من  
غيرها ، ب�شبب كونها ال�شم الأدبي المعروف حاليًا  
والتي  فاجاأت  جمهرة  كبيرة  م�ن  محبي الفل�شفة ، 
بكتابها القيم " اأفالطون  والتقليد  الأ�ش���طوري  في  
الفكر ال�شيا�ش���ي " ،  تركز هذه   المحادثة   الحالية   
عليه  ، كيوم تدر�س النظرية ال�شيا�ش���ية في  جامعة  
كاليفورنيا ، �شانتا باربرا ، وتعمل  حاليًا على كتاب 
عن   فيل�ش���وف   القرن   الع�ش���رين  هانز بلومنبرج  
،  ف���ي  �شي���اق   المناق�شات   الأوروبي���ة  المعا�شرة  
ب�شاأن  اأدوار الرموز وال�شرد والخيال في ال�شيا�شة.

*اآندي فيت�س : اأواًل ، من حيث التعريفات 
، هل يمكن��ِك اأن تر�شمين كي��ف ت�شورِت 
مختلف التخ�ش�شات االإن�شانية ف�ي ع�شر 

التنوير وما بعد التنوير ، االأ�شطورة ؟
- ت���اي  ي���ون كي���وم : �شوؤال جي���د ، ول�ش���ت متاأكدة 
م���ن اأنني اأ�شتطي���ع اأن اأفعل  ذلك ب�ش���كل عادل دون 
اأن يط���ول كثيرًا ، الأ�شطورة مفهوم مذهل  ومحّمل  
ب�ش���كل  غير متنا�ش���ب  تقريبًا ، نب���داأ بهذا التعريف 
الأدب���ي  ال�شي���ق  لالأ�شطورة  ، كن���وع  من  الحكاية 
التقليدي���ة ح���ول ال�شخ�شي���ات والأح���داث الخارقة 
للطبيع���ة، ولك���ن في وقت م���ا حول ع�ش���ر  التنوير 
،  كان  المثقف���ون  العازم���ون  عل���ى  التميي���ز   بي���ن 
الثقاف���ات  الم�شتني���رة  و " غي���ر الم�شتني���رة " ق���د 
حّول���وا تركي���ز نقده���م اإل���ى  الأ�شاطي���ر  اليونانية  
الروماني���ة  القديمة ، لقد  بداأوا في ربط الأ�شطورة  
بالخرافات ، اأو المعتقدات  غير المدرو�شة ، اأو نوع 
العقلي���ة " البدائية " التي يجب اأن يمتلكها الإن�شان 
من اأجل تكوين الق�ش����س ال�شخيفة عن الآلهة التي 
تت�شرف بطريقة غير عقالنية ولت�شديقها ، هذا هو 
الوق���ت الذي ت�شاعفت فيه الأ�شط���ورة ، هذا النوع  
الأدب���ي  المحدد  اإلى  حد م���ا ، كمفهوم فل�شفي دائم 
التو�شع يمثل �شكاًل اأعمق واأكثر مراوغة من الفكر .
كان  اأوائ���ل  الق���رن  الع�شرين  نقطة  انعطاف  مهمة  
اأخ���رى له���ذا المفه���وم  المو�ش���ع  لالأ�شط���ورة ،  من  
ناحية  ،  كان  لديك  علماء الأنثروبولوجيا  الأوائل  
الذي�ن  جمع���وا  اأ�شاطير  ثقافات ال�شكان الأ�شليين   
المختلف���ة   ف���ي   اأمي���ركا  الجنوبي���ة  ،  واأفريقي���ا  
جن���وب ال�شحراء  الكبرى ،  واأ�شتراليا ، والمحيط 
اله���ادئ ، در����س علم���اء الأنثروبولوجي���ا  الأوائ���ل  
ه���ذه  الأ�شاطي���ر عل���ى افترا�س اأنها تحم���ل مفتاحًا   
لفه���م   روؤي���ة  وا�شح���ة   للعالم  ما  قب���ل  الحداثة  ،  
كان���ت الأ�شطورة  بالن�شب���ة  لموؤلفيها  تعني  طريقة 
تفكير كاملة ، تختلف ع���ن طريقة تفكير الأ�شخا�س 

المعا�شري���ن، ق���د تق���ول ن�شخ���ة مب�شط���ة م���ن  هذا  
النه���ج  اأن  الأ�شطورة  كان���ت  بالن�شبة  للمجتمعات  
غي���ر الحديثة  ما ه���و  العلم  بالن�شب���ة  للمجتمعات  
الحديثة  ، اأحد علماء الأنثروبولوجيا  ال�رواد  ، اإي 
. ب���ي ،  بالتاأكي���د اعتقد تايلور ه���ذا ، ودخل  تباي�ن  
مماث���ل  في  الخطاب  الفل�شفي  ف���ي منت�شف القرن 
الع�شرين  مع  كارل بوبر ، الذي  ت�شور  الأ�شطورة  

على  اأنها نقي�س للعلم .
ولك���ن  للع���ودة  اإل���ى  اأوائل  الق���رن الع�شرين ، كان 
هن���اك اأي�ش���ًا تقليد ف���ي  التحليل النف�ش���ي انتهى به 
الأم���ر اإل���ى دف���ع ت�ش���ورات الأ�شطورة ف���ي  اتجاه  
اأنظم���ة   ، ر�ش���م  فروي���د  ت�شابه���ًا  بي���ن   مختل���ف 
المعتقدات الطوطمية  للثقافات  الغنية  بالخرافات  
وعق���ل المراه���ق ) وكذل���ك المري����س الع�شاب���ي ( ، 
وفق���ًا لهذا النهج ، مثلت الأ�شط���ورة مرحلة مراهقة  
ف���ي  التقدم  الح�شاري ،  تمام���ًا  كما  اأعطت تعبيرًا 
ع���ن اأن���واع  النقطاع���ات  النف�شي���ة الجن�شية التي 
نم���ر بها كاأطفال ) ومن المفتر����س  اأن نكبر منها ( ، 
ت�شور  فرويد  الأ�شاطير على  اأنها الأ�شكال  المعبر  
عنه���ا  للرغب���ات المحرم���ة الت���ي ي�شاركه���ا الأف���راد 
المعا�ش���رون  �ش���رًا  م���ع  النا����س  ف���ي  المجتمعات 
القبلية كان  لدى الإغريق  القدماء  اأ�شطورة اأوديب 
، ونح���ن الحديث���ون لدين���ا عق���دة اأوديب فك���رة اأن 
الرغب���ات والنم���اذج الأ�شطورية كامنة ف���ي اأذهاننا 
الالواعية  تحظى  بتدوي���ر  اأكثر ا�شت�شاغة من قبل 

تلميذي فرويد
جوزي���ف  كامب���ل  و كارل يونغ ، فه���ل يمكنك اأي�شًا 
تج�شي���د الم���كان ال���ذي  ق���د  يرب���ك  في���ه  البح���ث  
ال�شيا�شي  والفل�شفي  نف�شه حاليًا من خالل التعامل 
مع "الأ�شاطير العميقة" الحالية باعتبارها المكافئ 
الحدي���ث   لالأ�شاطي���ر   الأدبي���ة   القديم���ة  ،  وكذلك   
حي���ث   يمك���ن للفحو�ش���ات  المعا�ش���رة  لالأ�شاطير  
العميقة  والأ�شاطي���ر  الأدبية ت�شليط �شوئهما على 

بع�شهما البع�س ؟
ح�شنًا ، في هذا الكتاب اأحاول التفريق بين المعنى 
الأدبي ال�شيق لالأ�شطورة  وبين  هذه الفكرة الأكثر 
مراوغ���ة والمعا�شرة لإطار عم���ل  نموذجي  لتخيل  
جوان���ب  م���ن عالمن���ا بطريقة معينة ، فق���ط لإعطاء 
مث���ال واح���د �شري���ع ، عندم���ا ن�شتخدم عب���ارة مثل 
"  ،  فاإننا   نتحدث   "اأ�شط���ورة العبقري���ة   الفني���ة  
ع���ن   اإط���ار  عم���ل   تقلي���دي  كبي���ر  للغاي���ة  لكيفي���ة  
تمي���ل  المجتم���ع   اإل���ى  تخيل   �شخ�شي���ة  مثل هذا  
،  م���ا اأن���واع  ال�شخ�شي���ات  التي  لديه���م  ، ما اأنواع  
العالق���ات ال�شخ�شية التي لديهم ،  حتى  كيف  تبدو  
ق�ش����س  حياتهم ، من اأج���ل  الب�شاطة  ، اأطلقت على  
هذه المعاني " اأ�شاطير عميقة " ، على  عك�س  النوع  
التقلي���دي  ل� " الأ�شاطير الأدبية " يجد بع�س علماء  
الأ�شاطي���ر  ه���ذا  التميي���ز  م�شطنع���ًا ،  واأنا  اأحترم   
ذل���ك ، لكنن���ي  اأعتق���د  اأنه���ا  ل تزال  خط���وة  مفيدة 
يج���ب القيام به���ا ، لأنه���ا ت�شاعد  ف���ي  التمييز  بين  
الن���وع  الأدبي  وطي���ف وا�شع للغاية م���ن الظواهر 
الثقافي���ة التي تم دمجها في  مفه���وم " الأ�شطورة " 

، ه���ذا ي�شاعدنا ه���ذا التمييز على تقدي���ر الحتمال 
التاريخ���ي لكيفي���ة ظه���ور "الأ�شط���ورة" ف���ي فئ���ة 
مت�شخم���ة من الناحي���ة المفاهيمي���ة ، ي�شاعدنا هذا 
المعنى التاريخ���ي في اإثارة الأ�شئل���ة الدقيقة التي 
طرحته���ا للت���و: ما ال���ذي  نك�شب���ه م���ن ت�شمية هذه 

الأ�شياء بالأ�شاطير ، واأين يخذلنا هذا الت�شنيف ؟
م���ا نكت�شب���ه  ه���و  طريق���ة  لالعت���راف  بال�ش���رد ،  
الم�شحونة رمزيًا ، والعنا�شر الت�شويرية  لوجهات  
نظرن���ا  اإلى  العالم ،  لدينا هذه الأطر الخيالية التي 
ت�شاعد في توجيه فهمن���ا لعالمنا ومكاننا فيه ، وقد  
ل تترج���م  ه���ذه  الأطر  دائمًا  ب�ش���كل  جيد اإلى  لغة 
عقالني���ة تقليدية ، لكن  هذا ل يعن���ي اأن هذه الأطر 

تف�شل في اأن يكون لها تاأثير مهم على تفكيرنا .
حيث  اأعتقد  اأننا  نلحق  ال�شرر  باأنف�شنا  من  خالل 
الخل���ط بي���ن " الأ�شاطي���ر الأدبي���ة " و " الأ�شاطي���ر 
العميق���ة " يع���ود  اإل���ى رواي���ة التنوي���ر ه���ذه  التي 
ورثناه���ا اأن الأ�شاطي���ر ه���ي ما كان ل���دى اأ�شالفنا ) 
وما يمتلكه النا����س في المجتمعات "الأقل تقدًما" ( 
ف���ي الثقافات ، عندم���ا  ن�شتوعب  ه���ذه  ال�شردية  ، 
فاإننا  نتمتع  برف�س  الظواهر ال�شبيهة بالأ�شطورة 
ف���ي الثقاف���ة المعا�شرة ، وللتعام���ل معها ك�شكل من 

اأ�شكال التفكير كان يجب اأن نتجاوزه بالفعل .
يمكن����ك  هنا ر�شم نطاق اأو�شع م����ن وجهات النظر 
المعا�شرة ح����ول ما يجب اأن نفعله مع الأ�شطورة  
، تمتد ، على �شبي����ل المثال ، من التفكيك الإلزامي 
لأي ق����وة ثقافي����ة ل ت����زال الأ�شط����ورة تمتلكه����ا ، 
حيوي����ة  باعتباره����ا  الأ�شط����ورة  احت�ش����ان  اإل����ى 

)حتمي����ة اإلى حد م����ا( الخيالية اإط����ار لزدهار 
المجتمع����ات الب�شرية ؟ واأين قد تجد على 

ط����ول هذا الطيف  قوة  دفع  للتقييمات 
الموؤهلة لالأ�شطورة باعتبارها ن�شيجًا 
مفاهيمي����ًا جماعي����ًا مقاوم����ًا لأ�ش����كال 
معين����ة من التدقي����ق النق����دي ،  ومع 
ذل����ك ل يزال يف�ش����ي اإل����ى التطلعات 

الح�شارية الحديثة ؟ . 
ل ت����زال  ق�ش����ة  التنوي����ر  التي  كنا 
نناق�شه����ا تقدم وجهة نظ����ر قيا�شية 
اإلى  حد م����ا لالأ�شطورة في التقليد 

ال����راأي  ه����و  ه����ذا   ، الليبرال����ي 
الأ�شاطي����ر   ب����اأن   القائ����ل 

ظواه����ر  غي����ر عقالني����ة  
ف����ي   نريده����ا   ل 

المجتم����ع ، ويج����ب   
التخل�����س   منه����ا  ،  

تت�شم����ن  اإح����دى  
ط����رق  التخل�����س  

الأ�شاطي����ر   م����ن 
هله����ا  تجا
ط����ة  بب�شا

لأنه����ا  اإم����ا   ،
جادة  لي�شت 

ب�ش����كل 

خا�����س ، اأو لأن اإ�شراكه����ا ق����د يوؤدي اإل����ى تن�شيط 
المزيد م����ن الالعقالنية ، طريق����ة اأخرى للتخل�س 
م����ن الأ�شاطير هي اأخذها على محمل الجد ، ولكن  
محاول����ة  تفكيكه����ا  من  خ����الل  الحقائق  والحجج 

المنطقية
على  النقي�س من  ذلك ، هناك تقليد بديل " قاري 
" اإلى حد كبير للتفكير  في  الأ�شاطير  باعتبارها  
عن�شرًا  ثابتًا  اإلى  حد ما في المجتمع  ، كظواهر  
عند  فقط  ل تختفي  وال��ت��ي    ، لتبقى   م��وج��ودة  
هذا  من  القادمون  المنظرون  بالحجج،  تقديمها 
المنظور ل يقدمون حلوًل  �شهلة  لكيفية  التعامل  
مع  الأ�شاطير ،  وبالتاأكيد ل �شيء وا�شحًا مثل " 
تجاهلهم " اأو " دح�س الحقائق " ، في  الأ�شا�س 
للعي�س   ب��اإي��ج��اد  ط��رق   النهج   ه��ذا   ، ين�شحنا  
اإل��ى  حياتنا   الأ�شاطير   فيه  تت�شلل   واق��ع   م��ع  
وتفكيرنا ، من الموؤكد اأن هناك الكثير من العمل  
الذي  يتعين  القيام  به لملء تفا�شيل ما قد يبدو 
عليه دمج الأ�شطورة ، لكن  على الأقل بالن�شبة لي 
، هذه هي الروؤية الأكثر اإقناعًا ، من ناحية اأخرى 
حول   موؤخرًا  المناق�شات  من  الكثير  راأينا  لقد   ،
 ، الأ�شاطير ل يعمل  التفكير �شد  اأن  كيف  يبدو  
اأي�شًا مجموعة متنوعة  من ناحية اأخرى  ، نرى 
ال�شرد  اأهمية  على  ت��رك��ز  ال��م��ج��الت  م��ن  مذهلة 
اأيام فقط ، وجدت نف�شي  ورواية الق�ش�س، قبل 
ل��ذا  موقفي     !" ال�شردي  " الطب  مقاًل عن  اأق��راأ 

ت��ق��دي��ر الأب��ع��اد ه���و اأن��ن��ا  ن��ح��اول  اأن  ي��ج��ب 
ال��ت�����ش��وي��ري��ة ال��ف��ري��دة 
والعمل  لالأ�شاطير 

معها.

الكاتب والفيل�سوف الإ�سباني ) بول.ب.بري�سيادو(:

كيف يـمكن للفل�سفة اأْن تتبنى �سناعة الأ�ساطير لتحقيق غايات ليبرالية ؟
كتابة / اآندي فيت�س *

ترجمة / اأحمد فا�شل

" ولدُت  تاي يون كيوم في   كوريا  الجنوبية  ون�شاأُت  
في  الفلبين  ،  اخترُت   االلتحاق   بكلية  في الواليات  

المتحدة   وعلى   وجه   التحديد   جامعة   ييل   لجودة   
تعليم  الفنون الحرة المقدم  في  هذه  االأماكن ،   ومن  

خالل  نف�س  المنطق ، اخترت  التخ�ش�س في العلوم 
االإن�شانية  مثل  العديد  من  االأبطال  ) اأو المناه�شين(  

للتقاليد  االإن�شانية ، تجولُت في العديد  من  
التخ�ش�شات  والمجاالت والع�شور ذات االأهمية ، لكنني 
وجدُت نف�شي اأعود مراراً  وتكراراً  اإلى اأعمال اأفالطون  

، في  كامبريدج ، اآمل  اأن  اأكمل قراءة اأفالطون ، 
مع  التركيز  هذه  المرة  على  ا�شتخدام   اأفالطون   

للق�ش�س   واالأ�شاطير   في  �شياق  فل�شفته   ال�شيا�شية  
، باالإ�شافة  اإلى �شياق  التاريخ  الفكري  ب�شكل  عام ، 
اإن  الق�شية المطروحة  -  اأي العالقة  بين  الق�ش�س  
والمجتمعات   التي  ت�شتمع اإليها - هي ق�شية عزيزة  
على  قلبي  ب�شكل  خا�س ، اآمل ، يومًا ما ،  اأن  اأ�شارك  
حبي للقراءة والكتابة على نطاق عالمي ، بدءاً من 

مجتمع كامبريدج " .



متابعة املدى 

من جهة اخ���رى نعى وزير الثقافة 
ال�س���بت،  ام����س  ناظ���م،  ح�س���ن 
والأكادميي���ة  الفني���ة،  الأو�س���اط 
الت�س���كّيلي  الفن���ان  برحي���ل 
الكب���ر ماه���ود اأحم���د يف اإح���دى 

م�ست�سفيات عمان.
وقال ناظ���م يف بيان تلقت )املدى(  
ن�س���خة منه، "ها نحُن ن���ودع علمًا 
فنيًا بارزًا، وقامًة ابداعيًة �س���امقًة 
األ وه���و الفنان الت�س���كّيلي الكبر 
ماه���ود اأحمد ال���ذي ياأت���ي رحيله 
بع���د يوٍم من رحيل الفنان بال�س���م 
حمّم���د لي�سي���ف وجع���ًا اآخ���ر اإىل 
الوزي���ر:  واأ�س���اف  اأوجاعن���ا".  
اأ�سياًل  عراقيًا  رم���زًا  نودع  "هكذا 
م���ن رموزن���ا الفني���ة املبدع���ة، فله 
والر�س���وان،  واملغف���رة  الرحم���ة 

وطالب���ه  واأ�سدقائ���ه،  ولأهل���ه، 
ال�سرب اجلميل". 

وُول���د ماه���ود اأحم���د يف حمافظة 
يف  الك�ّس���ارة  مبنطق���ة  مي�س���ان 

 ،1940 ع���ام  احلوي���زة  ه���ور 
واأكم���ل درا�سته يف معه���د الفنون 
 ،1960 ع���ام  بغ���داد  اجلميل���ة/ 
بعدها ن���ال �سه���ادة املاج�ستر يف 

الفن���ون م���ن رو�سي���ا ع���ام 1967، 
فح�س���ل  الدكت���وراه  �سه���ادة  اأم���ا 
عليها ع���ام 1979 يف فل�سفة علوم 
الف���ن من املعهد الع���ايل للدرا�سات 

النظرية يف رو�سيا اأي�سًا.
ودّر�س اأحمد، م���ادة الفن والعلوم 
الفن���ون  اأكادميي���ة  يف  الفني���ة 
وعِم���ل  بغ���داد،  يف  اجلميل���ة 
املرك���زي  املعه���د  يف  حما�س���رًا 
للمعلمني التابع جلامعة بغداد يف 
الع���ام 1971. للفنان ماهود احمد 
ن�ساط���ات فني���ة كبرة حي���ث اأقام 
الكث���ر من املعار����س الفنية داخل 
وخارج الع���راق، وتع���ود جذوره 
الأوىل اإىل الأه���وار ول���ه الكث���ر 
م���ن اللوح���ات ع���ن تل���ك البيئ���ة، 
ولوح���ات  هن���اك.  بدايات���ه  وع���ن 
اأحم���د  ماه���ود  الدكت���ور  الفن���ان 
زّين���ت متاحف ومعار����س اأوروبا 

واأمركا وال���دول العربية، اإ�سافة 
اإىل بل���ده العراق، ومنه���ا املتحف 
الفن���ون  مرك���ز  ويف  البغ���دادي 
الفن���ون  اأكادميي���ة  يف  وكذل���ك 

اجلميلة يف بغداد.
وق���ام الفن���ان الدكت���ور ماهود مع 
بع�س طالبه بجولت اإىل الأهوار 
لأن طبيع���ة الأهوار لها تاأثر كبر 
واأعم���ال  الت�سكيلي���ة  اأعمال���ه  يف 
طالبه لذلك جت�سدت يف ر�سومات 
املناظ���ر الطبيعة لالأهوار واحلياة 
الجتماعي���ة هن���اك. وكانت اأعمال 
الفنان ماهود اأحمد منجزًا جماليًا 
تعبريًا، اأك���ر منها جتريدية، يف 
ذل���ك الوقت فه���و يوثق م���ن خالل 
التعب���ر واقع وجمالي���ة الأهوار، 
لأن عالقة الهوار لها جذور عميقة 
يف حياته.. وُكرم كاأقدم ا�ستاذ يف 

جامعة بغداد عام 2005.

اأعلنت نقابة الفنانني 
العراقيني ام�س ال�سبت، وفاة 

الفنان الت�سكيلي العراقي، 
الدكتور ماهود اأحمد. ونعت 

النقابة يف من�سور عرب 
�سفحتها على "في�س بوك"، 

اأحمد،  ماهود  الدكتور  "الفنان 
الذي وافته املنية فجر هذا 

اليوم"، داعية "املوىل اإىل اأن 
يتغمده بوا�سع رحمته، واأن 
يلهم ذويه وحمبيه وزمالءه 

ال�سرب وال�سلوان".
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اقــــرأ

العمود
الثامن

�س���در ع���ن دار املدى كتاب "م���ن �سيبريا.. جزي���رة �ساخالني" 
تاألي���ف الكات���ب الرو�سي اأنط���ون ت�سيخوف وترجم���ة عبد الله 
حبه، ويف الكتاب اأراد ت�سيخوف اأن ي�سجل للحقيقة والتاريخ 
ولالأجي���ال القادمة، وقائع فرتة قامت���ة من الأحداث الأليمة يف 
جزيرة �ساخال���ني املنعزلة يف اأق�سى رو�سي���ا، بعد انتهاء عهد 
القنان���ة يف رو�سيا القي�سرية، لتك���ون منطلقًا يف عمل جميع 
الباحث���ني ع���ن م�ستقبل اأف�سل للب���الد. ومل يخربنا ت�سيخوف 
ع���ن اأ�سباب اإقدام���ه على القي���ام برحلة اإىل جزي���رة املنفيني، 
واإ�ساف���ة اإىل �ساخالني يروي لنا ت�سيخوف وقائع رحلته اإىل 

�سيبريا.

ما اأن يحل يوم 4/9 من كل عام 
حتى ي�ستعل الفي�س بني ع�ساق 

كلمة "حترير"، ومنظري عبارة 
احتالل.. وتختفي الأزمات التي 

حتا�سر املواطن العراقي. 
لعل اأول كلمة نطقها املواطن 

العراقي بعد 4/9 كانت "حرية"، 
فقد عانت النا�س على مدى عقود 

من ال�ستبداد والدكتاتورية، 
لكن هذه النا�س نف�سها اليوم ، 
وهي تدخل العام الثامن ع�سر 

من التغير ، جتد كلمات القانون 
واحلرية والعدالة الجتماعية 

مطاردة يف كل مدن العراق ، واأن 
امريكا ا�ستبدلت نظام �سدام 
بنظام اآخر بنف�س فايرو�سات 

ال�ستبداد و�سهوة ال�سلطة.
�سقط متثال �سدام يف 4/9 

فاأن�ساأت اأحزاب الطوائف متاثيل 
جديدة ل�سا�سة اعتربوا التغير 

ماركة خا�سة �سجلت باأ�سمائهم.. 
ل مفاجاأة على الإطالق يف اأن 

ي�سعر العراقيون باأنهم خدعوا 
واأن ما يجري هذه الأيام ل 

يختلف كثرًا عّما جرى يف ظل 
نظام "القائد ال�سرورة"، �سقط 

متثال الدكتاتور لكن نظامه 
وعقليته ما يزالن يف مكانهما، 

ف�سلوكيات العديد من �سيا�سيينا 
وم�سوؤولينا لي�ست بعيدة عن 
نظام دولة القائد الأوحد.وقد 

كان م�سهد ال�سراع الطائفي على 
املنا�سب واملغامن بالغ الدللة 

والإيجاز، واإذا كان العراقيون 
الب�سطاء قد تو�سموا خرًا وهم 

يتابعون م�سهد اإلقاء القب�س 
على �سدام، فقد خاب ظنهم حني 

اكت�سفوا اأن بينهم اليوم اأكر 
من �سدام. ولعل ال�سوؤال الذي 

يجب علينا طرحه ونحن ن�ستذكر 
ما جرى منذ 2003 هو ما معنى 

كل الت�سحيات التي قدمت يف 
اخلال�س من نظام دكتاتوري 
لنجد اأنف�سنا يف النهاية اأمام 

دكتاتوريات متخفية با�سم 
الطائفة واملذهب والع�سرة 

وقوة ال�سالح، متار�س اأب�سع 
اأنواع الرتهيب والتخوين لكل 
من يختلف معها يف الراأي، ما 

معنى اأن يجد العراقي نف�سه اأمام 
و�سائل قتل جديدة ؟.. فبعد اأن 

كانت النا�س ُتغيب يف املعتقالت 
وزنزانات املوت، جندهم اليوم 

ُيغيبون وُيقتلون با�سم الدفاع 
عن النظام ال�سيا�سي اجلديد، ما 
معنى اأن ُت�ستبدل اأجهزة �سدام 

القمعية بفرق املوت التي ترهب 
العراقيني؟ . بعد ثمانية ع�سر 

عامًا ي�سعر العراقي بالغربة يف 
وطنه، فلم يكن هذا هو الوطن 

الذي حلم به بعد 2003، والذي 
الذي �سرق منه يف و�سح النهار.. 
خرجت النا�س تبحث عن احلرية 
والإخاء وامل�ساواة.. فاإذا هم بعد 

ثمانية ع�سر عامًا ي�ستيقظون على 
بالد حتكمها ثقافة اجلهل والفقر 

واملر�س، و�سا�سة ميار�سون 
دميقراطية البالدة والتفاهة 

والل�سو�سية. 
بعد 2003/9/4 ان�سغل الإعالم 

و�سغل كل الراأي العام العاملي 
مب�سطلح احلوا�سم حيث كان 

ال�سعب اجلائع واملقهور يبحث 
عن اأي و�سيلة ليفرغ غ�سبه 
�سد الظلم واجلور والعوز، 

معظم الكتاب واملعلقني ان�سغلوا 
باملظاهر ال�سطحية التي حدثت 

اآنذاك دون اأن ينتبهوا اإىل اأن 
احلاكم املدين ال�سيد برمير كان 

يجهز امل�سرح لع�سر حقيقي 
للحوا�سم، وان " حوا�سم" 2021 

" حولت العراق اإىل مزرعة تذهب 
خراتها اإىل ا�سحاب الكرا�سي .  

"حوا�سم" 2021 

جزيرة �ساخالني

 علي ح�سني

حول العالم

 ذي قار/ ح�سني العامل

اطلق وفد من القليات العراقية يوم 
حملة   )2021 ني�سان   9( اجلمعة 
ال�سلمي  للتعاي�س  الزيتون  غ�سن 
غرب  جنوب  الثرية  اور  مدينة  من 
ان  اىل  ا���س��اروا  وفيما  النا�سرية، 
بزيارة  تيمنا  ياأتي  احلملة  انطالق 
ابراهيم  النبي  ملقام  الفاتيكان  بابا 
اخل��ل��ي��ل يف امل���دي���ن���ة امل����ذك����ورة ، 
اور  تكري�س  اه��م��ي��ة   على  ���س��ددوا 
وحوار  التوحيدية  للديانات  كمركز 

الديان.

الزيتون  غ�سن  حملة  اطالق  وياأتي 
امل�سكلة  اللجنة  اعالن  مع  بالتزامن 
ال��وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  يف 
عن مقرتح ل�ستحداث دائرة خا�سة 

بتطوير مدينة اأور الأثرية.
ال��دويل  الحت���اد  مكتب  مدير  وق��ال 
لإعالم القليات وحقوق الن�سان يف 
ذي قار الدكتور علي زغر ل�)املدى( 
ان "وفدًا من احتاد القليات الدينية 
ب��زي��ارة مدينة اور  ق��ام  ال��ع��راق  يف 
الث���ري���ة ظ��ه��ر ي���وم اجل��م��ع��ة �سمن 
حملة زرع غ�سن الزيتون التي تدعو 
لإ�ساعة المن وال�ستقرار والتعاي�س 
العراقية  املكونات  بني  ال�سلمي 
احلملة  "فعاليات  ان  مبينا   ،"
التي جرى تنظيمها حتت �سعار 
"ان مل يكن اأخا لك يف الدين فهو 

اقامة  اخللق" تت�سمن  يف  لك  نظر 
ن�ساطات جمتمعية ودينية يف مدينة 

املندائيني  ال�سابئة  مندي  ويف  اور 
بالنا�سرية.

ومن جانب اآخر اعلنت اللجنة العليا 
الأثرية  اأور  مدينة  بتطوير  املعنية 

ملجل�س  العامة  الأمانة  يف  وامل�سكلة 
ال������وزراء، ع��ن م��ق��رتح ل���س��ت��ح��داث 
امل��دي��ن��ة  لإدارة  م�����س��ت��ق��ل��ة  دائ������رة 
تابعته  للجنة  بيان  وذكر  املذكورة. 
الثانية  اجلل�سة  "خالل  انه  )امل��دى( 
التي عقدت يوم اول ام�س اخلمي�س، 
ملجل�س  العام  الأم��ني  نائب  برئا�سة 
ح�سني،  الله  نعمة  ف��ره��اد  ال����وزراء  
بتطوير  ال�����س��روع  اآل��ي��ات  بحث  مت 
العالقة"،  ذات  اجلهات  مع  املدينة، 
اجلل�سة  اأعمال  "جدول  ان  وا�ساف 
ال��ث��ان��ي��ة ت�����س��م��ن م��ن��اق�����س��ة م��ق��رتح 
والأ�سغال  والإ�سكان  الإعمار  وزارة 
ا�ستحداث  ب�ساأن  العامة،  والبلديات 
دائ���رة  اأو  م�ستقلة  اإداري�����ة  وح���دة 
ومنحها  الأثرية  اأور  مبدينة  خا�سة 
املالية  والتخ�سي�سات  ال�سالحيات 

الالزمة". 
كم   18( الث��ري��ة  اور  مدينة  وت��ع��د 
اب��رز  م��ن   النا�سرية(  غ��رب  جنوب 
قار  الثرية يف حمافظة ذي  املواقع 
موقع   1200 م��ن  اك��ر  ت�سم  ال��ت��ي 
حقب  اىل  م��ع��ظ��م��ه��ا  ت���ع���ود  اث�����ري 
العبيد  ح�سارة  م��ن  ت��ب��داأ  تاريخية 
احل�سارة  منطلق  تعد  التي  واريدو 
م�ستوطنة  اق��دم  كونها  الرافدينية 
الر�سوبي  ال�سهل  اقيمت يف  زراعية 
امليالد،  قبل  �سنة  اآلف  خم�سة  منذ 
اىل  ت��ع��ود  اث��ري��ة  م��واق��ع  ت�سم  كما 
ال�ساللت املتعاقبة ك�ساللة اور منو 
بناء  وحقبة  ال�سومرية  واحل�سارة 
الزقورة يف عهد امللك �سولكي ف�سال 
اأب  اخلليل  ابراهيم  النبي  بيت  عن 

النبياء التوحيديني.

وفد من الأقليات العراقية يطلق حملة غ�سن الزيتون من مدينة اأور الأثرية 

من  الأول  امل��و���س��م  بلقب  ليو  علي  املت�سابق  ف��از 
"عراق اأيدول"،  برنامج اكت�ساف املواهب الغنائية 
متفوقًا  اجلمعة،  الول  اأم�����س  م�ساء  اختتم  ال��ذي 
املبا�سرين  بن�سبة ت�سويت اجلمهور على مناف�سيه 
الربنامج  فلك. ويف ختام  �سمر وح�سني  م�سطفى 
الذي �سارك فيه مئات امل�سرتكني العراقيني ح�سرًا، 
نال "حمبوب العراق" جائزة الربنامج، وهي عبارة 
فوزه  اإن  ليو  علي  وقال  كليب.   وفيديو  اأغنية  عن 
العراقي  اجلمهور  جت��اه  كبرة  م�سوؤولية  يحّمله 
ال���ذي ���س��وت ل��ه، وجت���اه ال��ف��ن ال���ذي �سيقدمه يف 

الكبرة  وحمبتي  "�سكري  واأ���س��اف:  امل�ستقبل، 
جلميع اأفراد ال�سعب العراقي بكل قومياته وطوائفه 
ومكوناته". وهناأ ليو زميليه ح�سني فلك وم�سطفى 
وقال  اخلتامية،  احللقة  اإىل  و�سولهما  على  �سمر 
راأ���س  "رفعتم  اأيدول":  "عراق  يف  امل�سرتكني  لكل 
الغناء العراقي عاليًا". وحول خطوته الفنية املقبلة، 
لتحويل  �سريعًا  "�ساأ�سعى  قائاًل:  ليو،  علي  ك�سف 
النجاح الذي حققته يف الربنامج اإىل حقيقة واقعة، 
اأغ��اٍن  تقدمي  يف  اجلماهري  النت�سار  وا�ستثمار 
تعرّب عني، بعد تقّبل اجلمهور فكرة غنائي مبختلف 

العربية،  وباللهجات  املو�سيقية  الأل���وان 
وخ�سو�سًا اللون الرومان�سي الذي عرفني 

اجلمهور من خالله".
العراقي  بامللحن  �سي�ستعني  اأن��ه  اإىل  ولفت 
تدريب  على  م�سرفًا  ك��ان  ال���ذي  ب���در،  علي 

لال�ستفادة  اأيدول"  "عراق  يف  امل�سرتكني 
من خربته ون�سائحه الفنية، "و�ساأ�ستثمر 
�سورة،  باأف�سل  الربنامج  جائزة  قريبًا 

ذاك��رة  يف  تعي�س  اأغنية  تقدمي  خ��الل  م��ن 
النا�س" على حد قوله.

روت النجمة الأمريكية، بريتني �سبرز، ام�س 
اجلمعة، جتربتها مع اللقاح امل�ساد لفايرو�س 

به. التطعيم  تلقيها  بعد  "كورونا" امل�ستجد، 
ح�سابها  ملتابعي  ن�سرته  لها  م�سور  مقطع  ويف 

الجتماعي،  للتوا�سل  "تويرت"  م��وق��ع  على  الر�سمي 
"يقول  �سبرز:  بريتني  قالت  مليون،   26 والبالغ عددهم 
مثل  واأن��ه  حقا  �سيئ  الأم��ر  اإن  الإن��رتن��ت  على  اأ�سخا�س 
اأنا  ب�سيء،  اأ�سعر  مل  ولكني  ذراع���ك،  تخرتق  ر�سا�سة 

بخر واآمل اأن اأظل على ما يرام".
عاما( اخلا�سة   39( �سبرز  بريتني  اأن حياة  اإىل  ي�سار 
و�سائل  جانب  م��ن  م��وؤخ��را  املكثف  للت�سليط  تعر�ست 
من  ب�ساأن  معركة  خو�سها  ب�سبب  واملعجبني،  الإع��الم 
فيلم  عر�س  بعد  وك��ذل��ك  اأم��الك��ه��ا،  على  الو�سي  يكون 

وثائقي جديد يدعي اأنه ي�سلط ال�سوء على حياتها خلف 
الكوالي�س.

ُو�سعت  ع���ام،  مل��دة  لن��ه��ي��ار  تعر�سها  بعد   ،2008 ويف 
والتي  املحكمة،  بها  اأم��رت  و�ساية  حتت  �سبرز  بريتني 
القانونية  الو�ساية  ح��ق  �سبرز  جيمي  وال��ده��ا  منحت 

عليها.

رح�����ي�����ل م������اه������ود اأح������م������د ع����ا�����س����ق الأه������������وار 

بريتني �سبريز تروي 
جتربتها مع لقاح كورونا 

علي ليو يفوز بلقب "عراق اأيدول" يف مو�سمه الأول

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����س  العراقي���ة حال���ة 
)الأحد( اأن درجات احلرارة �ستنخف�س 
عن يوم اأم�س، واأن اجلو �سيكون غائمًا 
م�سحوب���ًا باأمط���ار يف بع����س مناط���ق 

البالد.    
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جورج  عائلة  حمامي  كرامب،  بنجامني  ك�سف 
ف��ل��وي��د الأم���ري���ك���ي ذي الأ����س���ول الأف��ري��ق��ي��ة، 
اأيار/مايو  يف  الأمريكية  ال�سرطة  قتلته  ال��ذي 
كلوين،  ج��ورج  العاملي  النجم  اأن  عن  املا�سي، 
اأث��ن��اء م�ساهدته  اإل��ك��رتون��ي��ًا  ب��ري��دًا  ل��ه  اأر���س��ل 
ملحاكمة �سابط ال�سرطة ال�سابق ديريك �سوفني، 
عليه  حكم  وال���ذي  القتل،  جرمية  يف  امل��ت��ورط 
باأحد  كرامب،  وظهر  عامني.  ملدة  بال�سجن  فيها 
الربامج التليفزيونية، قائاًل اإن "جورج كلوين 
لأن  لآخ��ر،  وقت  من  اإلكرتونيًا  بريدًا  له  ير�سل 

املمثل البالغ من العمر 59 عامًا، مهتم مب�سائل 
العي�س  لأط��ف��ال��ه  وي��ري��د  الجتماعية،  ال��ع��دال��ة 
كلوين  اإن  ك��رام��ب،  وق���ال  اأف�سل"،  ع���امل  يف 
اقرتاح  الرد على  كيفية  اق��رتاح حول  لديه  كان 
حمامي دفاع �سوفني باأن املخدرات ت�سببت يف 
ب��دًل من ركوع  اأي��ار 2020  "فلويد" يف  وف��اة 
ثانية.  و29  دقائق   9 مل��دة  رقبته  على  �سوفني 
عن  مقاًل  كلوين  كتب  املا�سي،  حزيران  ويف 
الحتجاجات وقال به: "كم مرة راأينا اأ�سخا�سًا 

ملونني يقتلون على اأيدي ال�سرطة؟" .

�سج����ل مواط����ن يف دول����ة الكويت ق�سي����ة احتيال 
ون�سب بح����ق فتاة تع����رف عليه����ا اإلكرتونيا، بعد 
اأن اأنف����ق عليها قراب����ة 55 األف دين����ار )181،500 

دولر(، ثم رف�ست الزواج منه.
وح�س����ب مواقع اخبارية  تع����رف ال�ساب على فتاة 
مواطن����ة عرب اأح����د مواقع التوا�س����ل الجتماعي، 

وتط����ورت عالقتهم����ا اإىل لق����اءات، وتق����دمي هدايا 
قيم����ة للفتاة تنوعت بني املجوه����رات غالية الثمن 
وال�ساع����ات الفخم����ة، حت����ى و�س����ل الأم����ر ب����ه اإىل 
ب�سح����ب  اخلا�س����ة  امل�سرفي����ة  بطاقت����ه  ت�سليمه����ا 
الأموال من ال�سراف الآيل، مرفقة بالرقم ال�سري. 
وق����د  ا�ستغل����ت الفتاة ثق����ة ال�ساب وحب����ه، فقامت 

ب�س����رف كل ما تريده من مال م����ن بطاقة ال�سحب، 
حت����ى قرر املجني عليه اأن يبل����غ الفتاة برغبته يف 
مقابل����ة اأهلها لالرتباط بها ر�سميا، فردت عليه باأن 
"اأهله����ا لن ير�س����وا به"، واإثر ذلك طالبها ال�ساب 

باإرجاع كل اأمواله وهداياه، لكنها رف�ست ذلك.

جورج كلوين يقدم ن�سيحة ملحامي جورج فلويد 

ق�سة حب اإلكرتونية تكّبد رجاًل  180 األف دولر!
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