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اقرتاحات لتحديد مرتبات امل�شمولني بربع مليون �شهريًا

احلكومة حترك م�سودة قانون التجنيد الإلزامي
والأمن والدفاع متحم�سة للت�صويت
 بغداد  /املدى

وا�ستع ��دادا لذلك قررت جلن ��ة الأمن والدفاع
الربملاني ��ة حتدي ��د موع ��د ال�ست�ضاف ��ة وزي ��ر
الدف ��اع جمع ��ة عن ��اد ملناق�شته عن م ��واد هذه
امل�س ��ودة التي ينتظ ��ر و�صوله ��ا �إىل ال�سلطة
الت�شريعي ��ة ،م�ؤكدة ان هناك ع ��دة مقرتحات
ومنا�ش ��دات و�صل ��ت �إليه ��ا من كت ��ل �سيا�سية
وم�ست�شاري ��ن ع�سكري�ي�ن لت�ضمينه ��ا يف
القانون .وكان املتحدث با�سم رئي�س الوزراء
�أحمد مال طالل �أكد يف موجزه ال�صحفي يوم

تقول او�س ��اط �سيا�سية ان ال�سلطة
التنفيذي ��ة حرك ��ت م�س ��ودة قانون
التجني ��د االلزامي املتوقفة من ��ذ �أ�شهر متهيدا
الر�سالها اىل جمل�س النواب.
باملقابل يظهر اع�ضاء يف جلنة االمن والدفاع
حتم�سهم للت�شريع ويقولون انهم �سي�ضيفون
اليه بع�ض املالحظات قبل الت�صويت عليه.

موعد الدوحة
يق ّو�ض طموح �شهد..
وغونزالو يح�سم عقده
مع ال�شرطة
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االثنني املا�ضي �أن "ال حديث يف �أروقة جمل�س
الوزراء ب�ش�أن قانون التجنيد الإلزامي".
لك ��ن م�صدرا برملاني ��ا ف�ضل ع ��دم الك�شف عن
هويته قال لـ(املدى) �إن "وزارة الدفاع �أر�سلت
قان ��ون التجنيد الإلزام ��ي �إىل �شورى الدولة
لتدقيق ��ه م ��ن الناحي ��ة القانوني ��ة" ،متوقع ��ا
"و�صول م�سودة امل�شروع �إىل جمل�س النواب
يف الفرتة القليلة املقبلة".
وكان النائ ��ب خال ��د العبي ��دي ،ع�ض ��و جلن ��ة

الأم ��ن والدفاع يف جمل� ��س النواب قد قال يف
ت�صري ��ح �ساب ��ق لـ(امل ��دى) �إن "وزارة الدفاع
يف حكوم ��ة حي ��در العبادي انتهت م ��ن �إعداد
م�ش ��روع قان ��ون خدم ��ة التجني ��د الإلزام ��ي
و�أر�سلت ��ه �إىل جمل� ��س �ش ��ورى الدول ��ة بع ��د
مناق�شت ��ه يف جمل� ��س الدف ��اع" ،الفت ��ا �إىل �أن
"م�شروع القانون و�صل �إىل جمل�س الوزراء
يف حينها وتوقف".
 التفا�صيل �ص 2و 4

ق���وات الأم����ن تعتقل  19داع�����ش � ًي��ا ف��ـ��ي نينوى
�أدوية �سامراء ت�ستعد لإنتاج "وجبة " من الدواء الرو�سي
اخلا�ص بكورونا

عقود الأرتال تفجر �صراعً ا بـ"العبوات"
بني التحالف الدويل وجماعات الكاتيو�شا
 بغداد /املدى
بعد �ساعات من مغادرة
رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ،بغ ��داد متوج ًه ��ا اىل
وا�شنطن ،اعلن ��ت ف�صائل م�سلحة
ا�سته ��داف مط ��ار بغ ��داد – ال ��ذي
انطل ��ق من ��ه االخ�ي�ر يف �سفرته-
ب�صاروخ كاتيو�شا.
وه ��ذه الف�صائ ��ل املعروف ��ة
بـ"جماع ��ات الكاتيو�ش ��ا" ،كان ��ت
ق ��د و�سع ��ت عمله ��ا من ��ذ �شه ��ر
تقريب ��ا ،با�سته ��داف �أرت ��ال الدعم
اللوج�ستي للقوات االمريكية على
الط ��رق ال�سريع ��ة ،ونف ��ذت خالل
اال�شه ��ر الثالثة املا�ضي ��ة اكرث من
 30هجومًا على �شاحنات ومواقع

م ��ن امل�ؤمل �أن جتري جلنة امل�س ��ابقات
يف االحت ��اد الآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم
ي ��وم الثام ��ن والع�ش ��رين من �ش ��هر �أيل ��ول املقبل
بالعا�صمة القطرية الدوحة قرعة مباريات الدور
ربع النهائي والدور ن�صف النهائي ملنطقة غربي
الق ��ارة يف دوري �أبطال �آ�سيا لك ��رة القدم 2020
التي �ستقام من جولة واحدة فقط يومي الثالثني
م ��ن ال�شهر ذات ��ه والثالث من �شه ��ر ت�شرين الأول
املقب ��ل وفق� � ًا للآلي ��ة اجلدي ��دة الت ��ي مت اعتمادها
ب�سبب تداعيات جائحة كورونا امل�ستجد.
و�ستحت�ض ��ن مالع ��ب خليف ��ة ال ��دويل واجلنوب
واملدين ��ة التعليمي ��ة وجا�س ��م بن حم ��د مباريات
اجل ��والت الأرب ��ع املتبقي ��ة م ��ن مناف�س ��ات الدور
الأول حل�س ��اب املجموع ��ات الأوىل والثاني ��ة
والثالث ��ة والرابع ��ة ل ��دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لفرق
غرب ��ي الق ��ارة خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن الراب ��ع ع�ش ��ر
ولغاي ��ة الرابع والع�شرين من �شه ��ر �أيلول املقبل
التي �ستجري بنظام التجمع حيث �سيلعب فريق
ال�شرطة حامل لق ��ب دوري الكرة املمتاز باملو�سم
� 2019-2018ضمن املجموعة الأوىل اىل جانب
ف ��رق �أهل ��ي ج ��دة ال�سع ��ودي وا�ستق�ل�ال طهران
الإيراين والوح ��دة الإماراتي ويحتل فيها املركز
الرابع والأخري يف جدول الرتتيب بر�صيد نقطة
واح ��دة فق ��ط يف ختام اجلولة الثاني ��ة من جولة
الذهاب.
 التفا�صيل �ص5

 متابعة  /المدى

مقابر ال�سيارات تُغلق الأر�صفة يف الأحياء ال�صناعية ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف)

وزراء النفط واملالية والكهرباء وقعوا
مذكرات تفاهم مع الأمريكان
ق ��ال وزي ��ر الخارجي ��ة الأميرك ��ي
ماي ��ك بومبي ��و� ،أم� ��س الأربع ��اء،
�إن الملي�شي ��ات ته ��دد ا�ستق ��رار الع ��راق ،و�إن
�سي ��ادة هذا البلد تعتمد عل ��ى الدعم الأميركي.
و�أك ��د بومبي ��و ،ف ��ي م�ؤتمر �صحف ��ي مع وزير
الخارجي ��ة العراق ��ي ف� ��ؤاد ح�سي ��ن ،لتد�شي ��ن
الجول ��ة الثانية من الحوار ال�ستراتيجي ،عدم
وجود �إعالن ب�ش� ��أن عدد القوات الأميركية في
العراق.
و�أ�ضاف �أن الحوار ال�ستراتيجي بين وا�شنطن
وبغداد لن يتركز على الملف الع�سكري فقط ،بل
على مجاالت التع ��اون الأخرى .وقال بومبيو

محمد
حميد ر�شيد
يكتب :نحو
محافظات
مرفهة
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ع�سكرية ودبلوما�سية.
وكان حتال ��ف الفت ��ح (املظل ��ة
ال�سيا�سي ��ة للح�ش ��د ال�شعب ��ي) ق ��د
ابل ��غ الكاظمي يف اجتم ��اع جرى
قبل يوم�ي�ن من �سفره ،ب ��ان خيار
"خ ��روج الق ��وات االمريكي ��ة من
الع ��راق ال رجعة في ��ه" ،حيث يعد
مل ��ف تواج ��د الق ��وات االمريكي ��ة
على ر�أ�س جدول الزيارة.
وق ��ال الكاظم ��ي نهاي ��ة مت ��وز
املا�ض ��ي ،تعليق ��ا عل ��ى م�ستقب ��ل
القوات االمريكي ��ة يف البالد" ،لن
نحتاج اىل وجود ع�سكري امريكي
يف الع ��راق" .وتاب ��ع يف �سل�سل ��ة
تغري ��دات على توت�ي�ر ،ان العراق
يحت ��اج اىل "الدع ��م االقت�ص ��ادي
والتدريب الع�سكري".

ومع اقرتاب موعد الزيارة ،كانت
جه ��ات م�سلح ��ة جمهول ��ة (تعتمد
ا�سم ��اء متع ��ددة) ق ��د �صع ��دت من
الهجم ��ات بال�صواريخ والعبوات
النا�سفة ،عل ��ى القواعد الع�سكرية
واملط ��ارات واالرت ��ال الت ��ي تنقل
م ��واد لوج�ستي ��ة اىل ق ��وات
التحالف.
ووف ��ق م�ص ��ادر مطلع ��ة حتدث ��ت
لـ(املدى) ،ف ��ان تلك الهجمات "هي
ر�سائ ��ل ايراني ��ة اىل الوالي ��ات
املتح ��دة" داخل العراق ،باال�ضافة
اىل �أن بع� ��ض الهجم ��ات تق ��ف
وراءه ��ا م�صال ��ح اقت�صادي ��ة،
ونزاع ��ات للح�ص ��ول عل ��ى عق ��ود
عمل مع القوات االجنبية.
 التفا�صيل �ص3

القرو�ض امل�صرفية
بني اال�ستغالل وتنمية
امل�شاريع ال�صغرية

 بغداد  /حيدر مدلول

 بغداد  /المدى

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

"وعدنا بتقديم م�ساعدات للعراق قدرها 200
ملي ��ون دوالر" ،داعيا بغداد �إل ��ى التو�صل �إلى
اتف ��اق ح ��ول الميزانية م ��ع �إقلي ��م كرد�ستان.
وجدد بومبيو دعم وا�شنطن للحكومة العراقية
في م�ساعيها لإجراء انتخابات عامة ،كما �أعلن
موا�صلة دع ��م القوت الأمنية .م ��ن جانبه� ،أكد
وزي ��ر الخارجي ��ة العراقي ف� ��ؤاد ح�سين ،على
التع ��اون الم�شت ��رك بي ��ن بغ ��داد ووا�شنط ��ن
ف ��ي مختلف الق�ضاي ��ا ،م�شيرا �إل ��ى �أن البلدين
بخندق واحد في محاربة تنظيم داع�ش.
وو�صف ح�سي ��ن الواليات المتح ��دة بالحليف
الق ��وي للعراق ،وم�ؤكدا عل ��ى ا�ستمرار حماية
وتعميق هذا التحالف.
 التفا�صيل �ص2

ا�ستهوت دعايات القرو�ض التي تعلنها الم�صارف الحكومية
والأهلي ��ة با�ستمرار �أبو زهي ��ر ،وهو متقاعد ق�ضى �أكثر من
 35عا ًم ��ا ف ��ي ال�شركة العام ��ة لل�سكك الحدي ��د التابعة ل ��وزارة النقل،
القترا�ض مبلغ  10ماليين دينار لترميم منزله المتهالك.
وكانت الفائدة على القر�ض ( )%10منا�سبة لو�ضعه المالي ،كما يقول
ف ��ي حديثه .هذا يعن ��ي �أن �أبو زهير �سي�سدد بع ��د ثالث �سنوات وهي
م ��دة القر�ض ،مبلغ ( )11مليون دين ��ار� ،أي �أن الفائدة �ستكون مليون
واحد على كامل المبلغ كما كان يظن� ،إال �أنه تلقى �صدمة كبيرة عندما
علم �أن الفائدة تراكمية على المبلغ المتبقي.
يو�ضح �أبو زهير "ا�ستلمت ت�سعة ماليين دينار بعد �أن ا�ستقطع مقدمًا
مبل ��غ الفائدة ( ،)%10وكن ��ت �أظن �أن الفوائد انته ��ت ،لكنني تفاج�أت
�أن ه ��ذه الفائدة تبقى مالزم ��ة للقر�ض حتى يتم ت�سديده بالكامل وفي
الحقيقة �أني �س�أ�سدد في النهاية مبلغ ( )4.600.000دينار� ،أي ن�صف
المبلغ الذي اقتر�ضته تقريبًا".
م�س�أل ��ة القرو�ض الم�صرفية ربم ��ا تكون ثقافة جدي ��دة على المواطن
العراق ��ي ال ��ذي ل ��م يعت ��د عليها �ساب ًق ��ا ،فالنظ ��رة للبنوك عن ��د غالبية
العراقيين هي �أماكن لت�أمين �أموالهم ،و�إن كانت �شريحة وا�سعة منهم
تف�ضل االدّخار المنزلي.
 التفا�صيل �ص4

تحديات للإفالت من "الدكة الع�شائرية" و�صفقات تحت الطاولة

مين��اء الف��او والقط��ار املعل��ق� 10 ..سن��وات عل��ى احلل��م!
 بغداد  /علي عبد الخالق
عل ��ى الرغ ��م من م ��رور اكثر م ��ن ع�شر
�سن ��وات من ��ذ �أن �أعلن ��ت الحكومة عن
و�ض ��ع حجر الأ�سا�س لميناء الف ��او الكبير اق�صى
جنوب ��ي الب�صرة� ،إال �أن الم�ش ��روع ال يزال بعيدًا
عن االكتمال ،ب�سبب م�شكالت كثيرة بع�ضها يتعلق
بالتمويل و�أخرى ب�سبب ال�ضغوط الخارجية.
وزي ��ر النق ��ل نا�ص ��ر ح�سي ��ن بن ��در يتح ��دث كمن
يح ��اول �إحداث ثورة في روتي ��ن الدولة العراقية
الطوي ��ل ،يق ��ول موظف ��ون مقرب ��ون م ��ن مكتب ��ه
لـ(الم ��دى) ان هن ��اك م�شروعي ��ن يج ��ب ان ي�صال
مراح ��ل متقدم ��ة ف ��ي التنفيذ وهم ��ا مين ��اء الفاو
وقطار بغداد المعلق .وبعد انتهاء كا�سر االمواج
الغرب ��ي وال�شرقي ب�أي ��ا ٍد عراقية ،كان العراق قبل

�أيام يخطط لتوقي ��ع اتفاق جديد مع �شركة هانوا
الكوري ��ة الجنوبية ال�ستئناف م�ش ��روع الفاو مع
البدء ب�إن�ش ��اء خم�سة �أر�صفة م ��ع بناها التحتية،
وتعمي ��ق القن ��اة ال�شراعي ��ة للميناء ،م ��ن � 19إلى
 21مت� � ًرا ،باال�ضاف ��ة ال ��ى نف ��ق يربط بي ��ن ميناء
خ ��ور الزبي ��ر وطريق �ستراتيج ��ي يربط الحدود
العراقي ��ة بالكوي ��ت .طم ��وح الب�صرة ف ��ي دخول
قائمة "الت ��وب  "10لأكبر موانئ العالم قد يت�أجل
ل�سنوات �أخرى ،لي�س ال�سبب في عوائق التمويل
م ��ع �أزمة الع ��راق المالية التي تق ��ارب  7مليارات
دوالر فح�س ��ب ،ب ��ل الخالف على ح ��دود القنوات
المائي ��ة للعراق م ��ع خ�صوم ��ه التجاريين الثالثة
والذي ��ن ال يخدمه ��م الم�ش ��روع ،اي ��ران والكويت
وال�سعودي ��ة ،الن الب�ص ��رة �ستحت ��اج لتعمي ��ق
�سواحلها ال�ستقبال البواخر العمالقة.

وان تج ��اوزت الحكوم ��ة االتحادي ��ة كل م�صاعب
العم ��ل ،ف�أن مخاطر البيئة المحيطة التزال ماثلة،
فق ��د ح ��اول رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ع ��ادل عبد
المه ��دي كبح جم ��اح ع�شائ ��ر وجماع ��ات م�سلحة
هددت �شركة مهند�سي دايوو مطلع �آذار الما�ضي.
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر تريد �إي ��ران �سوق الع ��راق لها
م ��ن اج ��ل عائ ��دات تجاري ��ة ،الرئي� ��س االيران ��ي
ح�س ��ن روحان ��ي كان قد �ألح عل ��ى رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي لـ"�إنهاء ربط ال�سكك الحديدية
بي ��ن ال�شالمجة االيراني ��ة والب�ص ��رة العراقية"،
م ��ا يعن ��ي االلتفاف عل ��ى م�شروع الف ��او الم�صمم
ال�ستقب ��ال �سف ��ن بحم ��والت تزي ��د ع ��ن � 100ألف
لتلبي ��ة الطلب على م ��دى الثالثين عا ًم ��ا القادمة.
�أم ��ا م�ش ��روع القط ��ار المعل ��ق ال ��ذي تح ��ول الى
حل ��م �أ�سطوري ف ��ي �أذهان البغداديي ��ن منذ العام

 ،2010وتم ��ت الم�صادقة على ت�صاميمه في العام
 2016ث ��م التعاقد مع �شركت ��ي ال�ستوم الفرن�سية
وهيون ��داي الكوري ��ة عل ��ى ت�شيي ��ده ف ��ي الع ��ام
 ،2019تقول م�صادر ان ت�صاميم الم�شروع كلفت
محافظة بغداد قرابة  42مليون دوالر .
وبح�سب م�صادر حكومي ��ة تحدثت الى (المدى)،
ف�أن فرن�سا اقر�ضت العراق مبلغ ان�شاء الم�شروع
تخميني ��ا بمليارين و 500ملي ��ون دوالر ،مق�سطة
عل ��ى م ��دى  19عام ��ا تت�ضم ��ن � 5سن ��وات �سماح
كفت ��رة تنفيذ الم�ش ��روع ،عل ��ى ان يب ��د�أ الت�سديد
الفعل ��ي عن ��د الت�شغي ��ل ولم ��دة  14عام ��ا .يقط ��ع
القط ��ار م�ساف ��ة اكثر من  21ك ��م بواقع  14محطة
للمواطني ��ن وتبل ��غ طاقت ��ه اال�ستيعابي ��ة  30الف
م�ساف ��ر ف ��ي ال�ساعة للم�س ��ار الواح ��د ،وب�ساعات
عمل ت�صل الى � 18ساعة في اليوم.

ال�����ص��ح��ة ت�����س��ج��ل � 4093إ����ص���اب���ة ب���ك���ورون���ا و 85وف�����اة ج��دي��دة
 بغداد  /المدى
�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س الأربعاء،
ت�سجي ��ل  85حال ��ة وف ��اة و4093
�إ�صاب ��ة بفايرو�س كورونا خالل � 24ساعة ،فيما
بلغت حاالت ال�شفاء  2529حالة .وجاء في بيان
�ص ��ادر عن الوزارة تلقت (المدى) ن�سخة منه �أن
مختب ��رات الوزارة �سجل ��ت ( )2529حالة �شفاء
ف ��ي العراق توزعت في بغ ��داد  /الر�صافة ،284
بغ ��داد  /الكرخ  ،202مدينة الط ��ب  ،91النجف
اال�ش ��رف  ،203ال�سليماني ��ة  ،41اربي ��ل ،122

كرب�ل�اء  ،237كرك ��وك  ،96ديال ��ى  ،95وا�س ��ط
 ،51الب�ص ��رة  ،222مي�س ��ان  ،104باب ��ل ،237
الديواني ��ة  ،109ذي ق ��ار  ،130االنب ��ار ،57
نينوى � ،150صالح الدين .98
كم ��ا �سجل ��ت � 4093إ�صاب ��ة جدي ��دة بفايرو�س
كورون ��ا ف ��ي عم ��وم البل ��د توزع ��ت ف ��ي بغ ��داد
الر�صاف ��ة  ،444بغ ��داد الك ��رخ  ،355مدين ��ة
الط ��ب  ،104النج ��ف  ،265ال�سليماني ��ة ،150
اربيل  ،157ده ��وك  ،136كربالء  ،218كركوك
،148ديال ��ى  ،193وا�س ��ط  ،264الب�صرة ،492
مي�س ��ان  ،175باب ��ل  ،210الديواني ��ة  ،130ذي

ق ��ار  ،217االنب ��ار  ،134المثن ��ى  ،178نينوى
 ،87و�ص�ل�اح الدين  .36هذا وح�صدت الجائحة
ام� ��س الأربع ��اء  85حالة وفاة في عم ��وم البالد
توزعت ف ��ي بغداد الر�صافة  ،4بغ ��داد الكرخ ،5
مدينة الطب  ،4ال�سليمانية  ،8اربيل  ،14كربالء
 ،6كرك ��وك  ،5ديال ��ى  ،2وا�س ��ط  ،3الب�صرة ،9
مي�س ��ان  ،1باب ��ل  ،9الديواني ��ة  ،1ذي ق ��ار ،2
االنب ��ار  ،1المثنى  ،3نين ��وى  ،6و�صالح الدين
 .2بهذا ي�صبح مجموع حاالت ال�شفاء منذ بداية
الجائحة و�إلى الآن  134369بن�سبة  %71.2من
مجموع الإ�صابات الكلي والذي يبلغ ،188802

�شخ�صا.
وح ��االت وفي ��ات و�صل ��ت �إل ��ى 6121
ً
الى ذلك ،حذرت منظم ��ة ال�صحة العالمية� ،أم�س
الأربع ��اء ،م ��ن �أن ارتف ��اع عدد ح ��االت الإ�صابة
بفايرو� ��س كورون ��ا في الع ��راق ين ��ذر باحتمال
حدوث "�أزمة �صحية كبرى" م�شيرة �إلى �أن عدد
الإ�صاب ��ات بالمر�ض "ارتفع �إل ��ى م�ستوى مثير
للقلق".
وقال ��ت المنظمة في بي ��ان �إن "االنت�شار الحالي
لوب ��اء كوفي ��د 19-ف ��ي الب�ل�اد �أدى �إل ��ى �إ�ضافة
تحدي ��ات جديدة على نظام �صحي ه�ش �أ�ضعفته
�سن ��وات من ال�صراع" ،م�ضيف ��ة �أن "اال�ستجابة

ال�سريع ��ة والفعال ��ة للوب ��اء م ��ن قب ��ل ال�سلطات
ال�صحي ��ة ،ال �سيم ��ا ف ��ي بداي ��ة انت�ش ��اره خالل
الأ�شه ��ر القليلة الأولى ،كانت جديرة بالثناء� .إال
�أن الو�ضع في الأ�شهر الما�ضية قد تدهور ب�سبب
العدي ��د من العوام ��ل ،من بينها تخفي ��ف القيود
التي فر�ضته ��ا ال�سلطات العراقية وعدم االلتزام
بالإجراءات الوقائية �أو تنفيذها بالقوة" .ودعت
المنظم ��ة �إلى ع ��دم �إقامة تجمع ��ات جماهيرية،
م�شي ��دة بتوجيهات رج ��ال الدي ��ن وال�سيا�سيين
التي دعت �إل ��ى "منع التجمعات الجماهيرية في
الأيام المقبلة".
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سياسة
اقرتاحات لتحديد مرتبات
امل�شمولني بربع مليون �شهريًا
 بغداد  /المدى
تق ��ول او�س ��اط �سيا�سي ��ة ان ال�سلط ��ة
التنفيذية حركت م�س ��ودة قانون التجنيد
االلزام ��ي المتوقف ��ة من ��ذ �أ�شه ��ر تمهي ��دا
الر�سالها الى مجل�س النواب.
بالمقاب ��ل يظه ��ر اع�ض ��اء في لجن ��ة االمن
والدف ��اع تحم�سه ��م للت�شري ��ع ويقول ��ون
انه ��م �سي�ضيفون اليه بع� ��ض المالحظات
قبل الت�صويت عليه.
وا�ستعدادا لذلك قررت لجنة الأمن والدفاع
البرلمانية تحديد موعد ال�ست�ضافة وزير
الدف ��اع جمع ��ة عن ��اد لمناق�شته ع ��ن مواد
ه ��ذه الم�سودة التي ينتظ ��ر و�صولها �إلى
ال�سلط ��ة الت�شريعية ،م�ؤكدة ان هناك عدة
مقترح ��ات ومنا�ش ��دات و�صل ��ت �إليها من
كت ��ل �سيا�سي ��ة وم�ست�شاري ��ن ع�سكريي ��ن
لت�ضمينها في القانون.
وكان المتح ��دث با�س ��م رئي� ��س ال ��وزراء
�أحمد مال ط�ل�ال �أكد في موجزه ال�صحفي
ي ��وم االثني ��ن الما�ض ��ي �أن "ال حديث في
�أروق ��ة مجل� ��س ال ��وزراء ب�ش� ��أن قان ��ون
التجنيد الإلزامي".
لكن م�ص ��درا برلمانيا ف�ض ��ل عدم الك�شف
ع ��ن هويت ��ه ق ��ال لـ(الم ��دى) �إن "وزارة
الدف ��اع �أر�سلت قانون التجني ��د الإلزامي
�إل ��ى �شورى الدول ��ة لتدقيقه م ��ن الناحية
القانوني ��ة" ،متوقع ��ا "و�ص ��ول م�س ��ودة
الم�ش ��روع �إلى مجل� ��س النواب في الفترة
القليلة المقبلة".
وكان النائب خال ��د العبيدي ،ع�ضو لجنة
الأمن والدفاع ف ��ي مجل�س النواب قد قال
ف ��ي ت�صريح �سابق لـ(الم ��دى) �إن "وزارة
الدف ��اع في حكومة حي ��در العبادي انتهت
م ��ن �إعداد م�شروع قان ��ون خدمة التجنيد
الإلزام ��ي و�أر�سلت ��ه �إلى مجل� ��س �شورى
الدولة بع ��د مناق�شته في مجل�س الدفاع"،
الفتا �إل ��ى �أن "م�شروع القانون و�صل �إلى
مجل�س الوزراء في حينها وتوقف".
وي�ؤك ��د الم�ص ��در �أن "رئي� ��س مجل� ��س
الوزراء ط ��رح فكرة التجنيد الإلزامي في
احد اجتماع ��ات مجل�س الوزراء" ،م�ؤكدا
ان "المالحظات والمقترحات من الممكن
ا�ضافته ��ا عل ��ى م�س ��ودة الم�ش ��روع ح ��ال
و�صولها مجل�س النواب ".
وب ��رزت �أولى الدعوات �إل ��ى �إعادة العمل
بخدم ��ة التجني ��د الإلزام ��ي ف ��ي العامين
الما�ضيي ��ن بعدما طال ��ب �أع�ضاء في لجنة
الأم ��ن والدف ��اع ف ��ي البرلم ��ان ال�ساب ��ق
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احلكومة حترك م�سودة قانون التجنيد الإلزامي ..والأمن
والدفاع متحم�سة للت�صويت

ب�إق ��رار القان ��ون ،معتقدي ��ن �أن التجني ��د
الإلزام ��ي ل ��ه �أهمي ��ة ف ��ي �إع ��داد ال�شباب
وت�أهيلهم لمواجهة التحديات.
و�أك ��دت لجن ��ة الأمن والدف ��اع في مجل�س
الن ��واب ،ان "م�ش ��روع قان ��ون التجني ��د
الإلزام ��ي ال ي ��زال ف ��ي مجل� ��س �ش ��ورى
الدول ��ة" ،الفتة �إلى �أن "الم�سودة �أ�ضيفت
لها فقرات تق�ضي بحرمان المتخلفين عن
االلت ��زام بالخدمة م ��ن الوظائف و�إ�صدار
ج ��وازات ال�سف ��ر ،كعقوب ��ة معنوية لحث
ال�شباب عل ��ى االلتحاق بمراك ��ز التدريب
وت�أدية الخدمة".
من جهته ،يبين �سعران االعاجيبي ،ع�ضو
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لـ(المدى)
�أن لجنت ��ه "تنتظ ��ر و�صول ه ��ذا القانون
من الحكومة الى البرلم ��ان الذي �سيكون
فيه تبعات مالي ��ة ويحتاج الى فتح مراكز
للتدري ��ب في كل المحافظ ��ات ،وكذلك �إلى

ت�سليح وتجهيز".
وتط ��رق الد�ست ��ور ف ��ي مادت ��ه التا�سعة/
ثاني ��ا �إلى خدم ��ة العلم من خ�ل�ال �إ�صدار
قان ��ون ينظ ��م خدم ��ة العلم م ��ن دون ذكر
�أو تحدي ��د ه ��ل ه ��ذه الخدم ��ة طوعي ��ة �أم
�إلزامية.
وي�ؤك ��د االعاجيب ��ي �أن "لجن ��ة الأم ��ن
والدفاع في مجل�س النواب ال يمكن لها �أن
تقترح ت�شري ��ع قانون للتجني ��د الإلزامي
الن في ��ه تبع ��ات مالي ��ة تتطل ��ب موافق ��ة
الحكوم ��ة عليه" ،كا�شفا ع ��ن �سعي لجنته
"ال�ست�ضافة وزير الدفاع جمعة عناد خالل
االيام المقبلة لمناق�شته عن عدة �أمور من
�ضمنها قانون التجنيد الإلزامي".
ويو�ض ��ح النائ ��ب عن محافظ ��ة ال�سماوة
�أن "ما يروج ل ��ه من قبل مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ع ��ن تحدي ��د فت ��رة التجني ��د
الإلزام ��ي والموالي ��د غي ��ر �صحي ��ح الن

القان ��ون م ��ازال ف ��ي ط ��ور النقا� ��ش بين
الجهات التنفيذي ��ة والت�شريعية" ،م�شددا
عل ��ى ان "ه ��ذه التفا�صيل �ستك ��ون ملزمة
التطبي ��ق بع ��د ت�صوي ��ت مجل� ��س النواب
على م�سودة م�شروع القانون".
وطرح ��ت فك ��رة التجنيد الإلزام ��ي للمرة
الأول ��ى ف ��ي ال ��دورة البرلماني ��ة الحالية
�أثن ��اء ا�ست�ضافة رئي�س مجل� ��س الوزراء
ال�ساب ��ق ع ��ادل عب ��د المه ��دي لأع�ضاء في
لجنة الأمن والدفاع العام الما�ضي بعدما
اقترح ��وا علي ��ه �إع ��ادة خدم ��ة التجني ��د
الإلزامي.
م ��ن جانب ��ه ي�ؤكد كري ��م علي ��وي ،الع�ضو
الآخر في لجنة الأم ��ن والدفاع لـ(المدى)
�أن "تحدي ��د خدم ��ة العل ��م (التجني ��د
الإلزام ��ي) �ستك ��ون موج ��ودة ف ��ي �أ�صل
م�ش ��روع القان ��ون" ،مبينا ان ��ه "في حال
و�صول م�سودة القانون للبرلمان �ستقوم

لجنة االمن والدف ��اع النيابية باال�ستعانة
بم�ست�شارين ع�سكريين و�ضباط الن�ضاج
هذا القانون والت�صويت عليه".
طبقت فك ��رة التجنيد الإلزامي في العراق
ف ��ي ثالثينيات الق ��رن المن�ص ��رم بعد 14
عامًا من ت�أ�سي� ��س الجي�ش العراقي ،حتى
حُ � ّ�ل الجي� ��ش والغيت خدم ��ة التجنيد من
قبل الحاك ��م المدني الأمريكي بول بريمر
الذي ن�صبته القوات االمريكية في .2003
وي�شي ��ر علي ��وي �إل ��ى ان "الحكومة جادة
في �إكم ��ال ال�صياغ ��ات النهائي ��ة لم�سودة
م�ش ��روع التجني ��د الإلزام ��ي ف ��ي الفت ��رة
الحالي ��ة" ،معتق ��دا �أن "الع ��راق بحاج ��ة
�إلى وج ��ود عنا�صر �شبابي ��ة �ضمن قواته
الم�سلحة التابعة لوزارة الدفاع لمواجهة
�أي طارئ".
ويفر� ��ض التجنيد الإلزامي (خدمة العلم)
عل ��ى العراقيين بمراح ��ل عمرية يحددها

قوات الأمن تعتقل  19داع�ش ًيا يف نينوى

ممثلو النفط والمالية والكهرباء وقعوا مذكرات تفاهم مع الأميركان

وزير اخلارجية من وا�شنطن :تربطنا مع �إيران عالقة جوار وم�صالح م�شرتكة

 بغداد  /المدى
ق ��ال وزي ��ر الخارجي ��ة الأميركي
مايك بومبي ��و� ،أم�س الأربعاء� ،إن
الملي�شيات تهدد ا�ستقرار العراق،
و�إن �سي ��ادة هذا البل ��د تعتمد على
الدعم الأميركي.
و�أكد بومبيو ،في م�ؤتمر �صحفي
مع وزير الخارجية العراقي ف�ؤاد
ح�سي ��ن ،لتد�شين الجول ��ة الثانية
م ��ن الح ��وار ال�ستراتيج ��ي ،عدم
وجود �إع�ل�ان ب�ش�أن ع ��دد القوات
الأميركية في العراق.
و�أ�ضاف �أن الحوار ال�ستراتيجي
بي ��ن وا�شنطن وبغداد ل ��ن يتركز
عل ��ى المل ��ف الع�سك ��ري فقط ،بل
على مجاالت التعاون الأخرى.
وق ��ال بومبي ��و "وعدن ��ا بتقدي ��م
م�ساع ��دات للع ��راق قدره ��ا 200
ملي ��ون دوالر" ،داعي ��ا بغ ��داد
�إل ��ى التو�ص ��ل �إل ��ى اتف ��اق ح ��ول
الميزانية مع �إقليم كرد�ستان.
وج ��دد بومبي ��و دع ��م وا�شنط ��ن
للحكوم ��ة العراقية ف ��ي م�ساعيها
لإجراء انتخابات عامة ،كما �أعلن
موا�صلة دعم القوت الأمنية.
م ��ن جانب ��ه� ،أكد وزي ��ر الخارجية
العراق ��ي ف� ��ؤاد ح�سي ��ن ،عل ��ى
التع ��اون الم�شت ��رك بي ��ن بغ ��داد
ووا�شنطن في مختل ��ف الق�ضايا،
م�شي ��را �إل ��ى �أن البلدي ��ن بخن ��دق
واحد في محاربة تنظيم داع�ش.

وو�صف ح�سين الواليات المتحدة
بالحلي ��ف القوي للعراق ،وم�ؤكدا
عل ��ى ا�ستم ��رار حماي ��ة وتعمي ��ق
ه ��ذا التحال ��ف .و�أو�ض ��ح ح�سين
�أن ال�سيا�س ��ة الخارجي ��ة العراقية
تنطلق من "م�صلحتنا الوطنية"،
م�شي ��را �إلى �أن العالقات مع �إيران
عالقة جوار وم�صالح م�شتركة.
و�ش ��دد الوزير على رف� ��ض بغداد
�أي تدخ ��ل في ال�ش� ��ؤون الداخلية
العراقي ��ة ،و�أن الق ��رار العراق ��ي
يبقى للعراقيين.
ويب ��د�أ "الح ��وار ال�ستراتيج ��ي"
بي ��ن الواليات المتح ��دة والعراق
الي ��وم الخمي� ��س ،حي ��ث يلتق ��ي

رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،مع الرئي� ��س الأميركي
دونال ��د ترامب ،ف ��ي �أول زيارة له
لوا�شنطن من ��ذ تولي ��ه المن�صب.
و�شه ��دت العالق ��ات بي ��ن البلدين
توت ��را من ��ذ ب ��دء هجم ��ات عل ��ى
الم�صال ��ح الأميركي ��ة ف ��ي العراق
ف ��ي �أواخ ��ر الع ��ام  ،2019حي ��ث
ا ّتهمت وا�شنطن �إيران وحلفاءها
في العراق ب�ش ّنها.
وفي �سي ��اق مت�صل ،ك�شف م�صدر
ف ��ي الأمان ��ة العام ��ة لمجل� ��س
ال ��وزراء جان ًب ��ا م ��ن مذك ��رات
التفاه ��م الت ��ي وقعها الع ��راق مع
الوالي ��ات المتح ��دة خ�ل�ال زيارة

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي
والوف ��د الحكومي �إل ��ى العا�صمة
الأميركية وا�شنطن.
وقال الم�صدر ،ظهر يوم �أم�س� ،إن
"التوقيعات بد�أت بوزير المالية
عل ��ي ع�ل�اوي ال ��ذي وق ��ع مذكرة
تفاه ��م م ��ع م�ؤ�س�س ��ة التموي ��ل
والتطوير الأميركية".
و�أ�ض ��اف �أن "وزي ��ر النف ��ط وقع
 3مذك ��رات م ��ع كل م ��ن� :شرك ��ة
�شيف ��رون� ،شرك ��ة هن ��ي وي ��ل،
و�شركة بيكر هيوز".
وتابع "وقع وزير الكهرباء � ً
أي�ضا،
مذكرتي تفاهم مع �شركة جي �إي،
و�شركة �ستيلر".

املدير العام
غادة العاملي

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

وخت ��م "ت ��م توقي ��ع المذك ��رات
ال�سابقة عل ��ى هام�ش اجتماع بين
الوفد العراقي وكبار ال�شركات� ،إال
�أنها تمثل جزءًا مما �سيتم توقيعه
خ�ل�ال الزي ��ارة ،مرجحً ��ا �إب ��رام
الع ��راق المزي ��د م ��ن التفاهم ��ات
خالل الزيارة الم�ستمرة".
ال ��ى ذل ��ك� ،أك ��دت اللجن ��ة المالية
النيابي ��ة ،الأربع ��اء� ،أن الحكومة
ل ��م تقتر�ض م ��ن ال ��دول الأخرى،
حتى الآن عقب ت�صويت البرلمان
عل ��ى قان ��ون االقترا� ��ض الداخلي
والخارج ��ي ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت �إل ��ى
�أن وزارة المالي ��ة لديه ��ا رغب ��ة
ف ��ي �إر�سال م ��ا تبقى م ��ن موازنة
.2020
وق ��ال ع�ض ��و اللجنة عب ��د الهادي
ال�سع ��داوي �إن "الحكوم ��ة غي ��ر
ملزم ��ة بالذهاب نح ��و االقترا�ض
الخارج ��ي �إذا توف ��رت ال�سيول ��ة
المالي ��ة داخلي ��ا" ،الفت ��ا �إل ��ى �أن
"االقترا� ��ض م�ستم ��ر حتى نهاية
الع ��ام الج ��اري ول ��ن ينته ��ي ف ��ي
�شهر �أيل ��ول المقبل� ،إنما بت�شريع
قان ��ون الموازن ��ة االتحادية لعام
."2020
و�أ�ض ��اف� ،أن "حج ��م القر� ��ض
الخارج ��ي ال يزيد ع ��ن  5مليارات
دوالر ،ويمكن للحكومة ا�ستخدامه
�أو عدم ��ه" ،مبين ��ا �أن "الحكوم ��ة
االتحادي ��ة ل ��م تق ��م باالقترا� ��ض
الخارجي حتى الآن".

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

 بغداد  /المدى
تمكن جهاز مكافحة الإرهاب ،ام�س ،من قتل  10عنا�صر
من داع�ش في مخمور وقرة جوخ بعملية ع�سكرية.
المتحدث با�س ��م القائد العام للقوات الم�س ��لحة يحيى
ر�س ��ول قال في بيان �إن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب
ب�إ�س ��ناد من طيران الجي�ش العراقي وطيران التحالُف
الدولي �شرع بتنفيذ عملية ع�سكرية نوعية.
و�أ�ش ��ار ر�س ��ول �إلى �أن هذه العملية ُنفذت في (مخمور
 جب ��ال قرة چ ��وخ) ،م�ضي ًفا �أنها �أ�سف ��رت عن قتل 10عنا�ص ��ر من فلول عنا�صر داعـ� ��ش االرهابية وتدمير 9
كه ��وف وم�ست ��ودع للأغذية والأدوي ��ة .و�أعلن العراق
ع ��ام  2017تحقيق الن�صر على داع�ش با�ستعادة كامل
�أرا�ضي ��ه ،الت ��ي كانت تق ��در بنحو ثل ��ث م�ساحة البالد
اجتاحه ��ا التنظي ��م �صي ��ف � ،2014إال �أن التنظي ��م ال
ي ��زال يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق وا�سعة بالعراق
وي�شن هجمات بين فترات متباينة.
وتنف ��ذ قي ��ادة العملي ��ات الم�شتركة عملي ��ات ع�سكرية
�ض ��د عنا�صر تنظي ��م داع�ش ،وتطارد خالي ��اه النائمة،
ف ��ي مداهم ��ات م�ستم ��رة .ال ��ى ذل ��ك� ،أعلن ��ت وكال ��ة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

جنود خالل ا�ستعرا�ض ع�سكري ..ار�شيف
القان ��ون لاللتح ��اق بالجي� ��ش لت�أدي ��ة
الخدم ��ة الع�سكرية التي تكون مدتها وف ًقا
للتح�صيل الدرا�سي.
وي�ضي ��ف النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الفت ��ح �أن
"القان ��ون يق�ض ��ي عل ��ى البطال ��ة الت ��ي
يعاني منها الكثي ��ر من ال�شباب" ،مقترحا
"منحهم رواتب ت�صل �إلى � 250ألف دينار
�شهريا تما�شيا مع الأزمة المالية التي يمر
بها العراق".
ويتابع" :هن ��اك عدة مقترح ��ات وطلبات
ومنا�شدات و�صلت �إلى لجنة الأمن والدفاع
البرلمانية تطالب ب�إعادة العمل بالتجنيد
الإلزام ��ي" ،مبين ��ا �أن ه ��ذه "المنا�شدات
قدمه ��ا ع�سكري ��ون وم�ست�ش ��ارون وكت ��ل
�سيا�سية ومواطنون".
بالمقابل قال رئي� ��س لجنة االمن والدفاع
النيابية ،محمد ر�ضا �آل حيدر ،في ت�صريح
�صحف ��ي �إن �إرادات �سيا�سي ��ة تعار� ��ض

قان ��ون الخدم ��ة االلزامي ��ة وتح ��ول دون
ت�شريعه ،م�شي� � ًرا �إلى �أن م�شروع القانون
يت�ضمن عقوبات معنوية "�صارمة" بحق
المتخلفين عن �أداء خدمة العلم.
�آل حي ��در ذكر �أن م�ش ��روع قانون الخدمة
االلزامي ��ة ال ي ��زال ف ��ي مجل� ��س �ش ��ورى
الدولة ،م�ؤك� �دًا انه يواج ��ه معار�ضة عدد
من ال�سيا�سيين ،بالرغ ��م من الفائدة التي
تع ��م �شريحة ال�شباب ف ��ي حال اقراره من
خالل خدمتهم ف ��ي مراكز تدريبية لمدة 9
ا�شهر يوزعون بينه ��ا بح�سب ال�شهادات،
و�إ�ضاف ��ة فق ��رة ال ��ى القان ��ون تق�ض ��ي
بحرم ��ان المتخلفين عن االلتزام بالخدمة
من الوظائ ��ف وا�صدار ج ��وازات ال�سفر،
كعقوب ��ة معنوية يمكن �أن تح ��ث ال�شباب
على االلتحاق بالمراكز التدريبية وت�أدية
خدمة العلم.
كم ��ا اكد ع�ض ��و اللجنة كاط ��ع الركابي �أن
القان ��ون ل ��م يح ��ن دوره لغاي ��ة االن ف ��ي
القراءة والت�صويت ف ��ي مجل�س النواب،
و�أن للقانون دو ًرا في ا�ستيعاب عدد كبير
من ال�شباب العاطلين عن العمل والق�ضاء
على العدي ��د من الظواه ��ر ال�سلبية ،الف ًتا
�إل ��ى �أن �أغل ��ب دول العال ��م لديه ��ا خدم ��ة
الزامي ��ة .ع�ض ��و المكت ��ب ال�سيا�سي لتيار
الحكمة ف ��ادي ال�شمري ،ذكر ف ��ي تغريدة
ل ��ه بموق ��ع (تويت ��ر) �أن كل الحدي ��ث عن
ت�شري ��ع قان ��ون الخدم ��ة االلزامي ��ة ماهو
اال "كذب ��ة" تتك ��رر كل دورة برلماني ��ة
�أو حكومي ��ة ال�شغ ��ال ال ��ر�أي الع ��ام فقط،
فلدى الع ��راق قرابة مليون ��ي عن�صر �أمن
ف ��ي مختل ��ف الأجه ��زة ،متج ��اوزة ن�سبة
االحتياج الفعلي ،م�شي ًرا �إلى عدم الحاجة
لأي جيو� ��ش احتي ��اط �شعبي ،كم ��ا تفعل
الدول التي تدرب �أبناءها لال�ستفادة منهم
في �أي طارئ.
و�شه ��دت مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
ردود �أفع ��ال �ساخ ��رة من ه ��ذه الدعوات،
فمنه ��م م ��ن ق ��ال �إن الخدم ��ة االلزامي ��ة
تفيد "�شب ��اب التظاه ��رات" لاللتحاق بها
ومن ث ��م العمل عل ��ى "انق�ل�اب ع�سكري"
عل ��ى الحك ��م ،بينما ق ��ال �آخ ��ر �إن تطبيق
الخدم ��ة الإلزامي ��ة ،ه ��و "بداي ��ة نهاي ��ة
الهيمنة الإيرانية بع ��د بناء جي�ش الإنقاذ
العراق ��ي" ،ف ��ي حي ��ن ع ّل ��ق �آخ ��ر بالقول
"بلك ��ي ترج ��ع الخدم ��ة الإلزامي ��ة حتى
ي�سترجل ��ون هالجي ��ل الماي ��ع وي�شوفون
الحي ��اة �شك ��د �صعب ��ة" ،بينم ��ا ق ��ال �آخر
"اجاك الموت يا تارك خبطة الوجه".

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

اال�ستخبارات التابعة ل ��وزارة الداخلية� ،إلقاء القب�ض
عل ��ى ت�سع ��ة "�إرهابيي ��ن" ينتم ��ون لتنظي ��م داع� ��ش
اعترف ��وا با�شتراكه ��م بعملي ��ات �إرهابية �ض ��د القوات
الأمني ��ة والمدنيي ��ن ،و�ضبط كد�س للعت ��اد في مناطق
متفرقة م ��ن محافظة نينوى .وقال ��ت الوكالة في بيان
�إن "مفارزه ��ا المتمثل ��ة با�ستخب ��ارات نين ��وى� ،ألق ��ت
القب� ��ض عل ��ى ت�سع ��ة �إرهابيي ��ن بمناط ��ق متفرقة من
المحافظ ��ة مطلوبين وف ��ق �أحكام الم ��ادة (� )4إرهاب،
النتمائهم لع�صابات داع�ش الإرهابية" .و�أو�ضحت� ،أن
"�أربعة منهم عملوا في ما ي�سمى المع�سكرات العامة
تح ��ت كنى (ابو هاجر وابو تب ��ارك وابو عثمان وابو
�سليمان) ،فيما عمل االرهابي المكنى (ابو جا�سم) بما
ي�سم ��ى فرق ��ة الكوا�سر ،وعم ��ل الإرهاب ��ي (ابو مريم)
بم ��ا ي�سم ��ى ل ��واء خالد ب ��ن الولي ��د ،وعم ��ل االرهابي
(ابو حارث) بما ي�سم ��ى الطبابة الع�سكرية ،ف�ضال عن
ارهابيي ��ن اثنين عمال بما ي�سم ��ى ديوان الجند وفرقة
اليرم ��وك" .و�أ�ش ��ارت� ،إلى �أنه "من خ�ل�ال التحقيقات
الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم للع�صابات الإجرامية
وا�شتركوا بعدة عملي ��ات �إرهابية �ضد القوات الأمنية
والمواطنين".
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سياسة

عقود الأرتال تفجر �صراعً ا بـ"العبوات" بني التحالف
الدويل وجماعات الكاتيو�شا
عيد اال�ضح ��ى الما�ضي) لن يكون عيدًا
اال "ب�أخ ��ذ ث� ��أر ال�شهيدي ��ن المهند� ��س
و�سليمان ��ي" ،اللذي ��ن اغتي�ل�ا مطل ��ع
الع ��ام الحالي قرب مطار بغ ��داد بغارة
اميركية.
وتوع ��د الع�سكري بمعاقبة الم�ساهمين
ف ��ي الح ��ادث بالق ��ول "الم�شاركي ��ن
المحليي ��ن ابت ��دا ًء من (كاظم ��ي الغدر)
�إل ��ى �أدن ��ى الرت ��ب الت ��ي �ساهم ��ت ف ��ي
ت�سهيل ه ��ذه الجرائم التاريخية �سوف
لن يفلت ��وا من العقاب مهم ��ا كان الثمن
وطال الزمن".
وكان الع�سك ��ري ق ��د دع ��ا بع ��د ايام من
مقت ��ل �سليمان ��ي والمهند� ��س ،الى فتح
"ب ��اب التط ��وع" م ��ن �أج ��ل ت�سجي ��ل
�أ�سم ��اء من و�صفهم "بع�شاق ال�شهادة"،
وذلك لتنفي ��ذ "عمليات ا�ست�شهادية �ضد
الق ��وات الأجنبي ��ة ال�صليبي ��ة الغازية"
بح�سب تعبيره.

 بغداد /المدى

بعد �ساعات من مغادرة
رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ،بغداد متوجهًا اىل
وا�شنطن ،اعلنت ف�صائل
م�سلحة ا�ستهداف مطار
بغداد – الذي انطلق منه
االخري يف �سفرته -ب�صاروخ
كاتيو�شا .وهذه الف�صائل
املعروفة بـ"جماعات
الكاتيو�شا" ،كانت قد
و�سعت عملها منذ �شهر
تقريبا ،با�ستهداف �أرتال
الدعم اللوج�ستي للقوات
االمريكية على الطرق
ال�سريعة ،ونفذت خالل
اال�شهر الثالثة املا�ضية
اكثـر من  30هجو ًما على
�شاحنات ومواقع ع�سكرية
ودبلوما�سية.
من�صة اطلقت
ال�صواريخ �صوب
املنطقة اخل�ضراء..
ار�شيف
وكان تحالف الفت ��ح (المظلة ال�سيا�سية
للح�ش ��د ال�شعبي) قد ابل ��غ الكاظمي في
اجتم ��اع جرى قب ��ل يومين م ��ن �سفره،
ب ��ان خيار "خ ��روج الق ��وات االمريكية
م ��ن الع ��راق ال رجع ��ة فيه" ،حي ��ث يعد
مل ��ف تواج ��د الق ��وات االميركي ��ة على
ر�أ� ��س جدول الزي ��ارة .وق ��ال الكاظمي
نهاي ��ة تم ��وز الما�ض ��ي ،تعليق ��ا عل ��ى
م�ستقب ��ل القوات االميركي ��ة في البالد،
"ل ��ن نحت ��اج ال ��ى وج ��ود ع�سك ��ري
اميركي في العراق" .وتابع في �سل�سلة
تغريدات على توتير ،ان العراق يحتاج
ال ��ى "الدع ��م االقت�ص ��ادي والتدري ��ب
الع�سك ��ري" .وم ��ع اقت ��راب موع ��د
الزي ��ارة ،كانت جه ��ات م�سلحة مجهولة
(تعتم ��د ا�سم ��اء متع ��ددة) ق ��د �صع ��دت
م ��ن الهجم ��ات بال�صواري ��خ والعبوات
النا�سف ��ة ،عل ��ى القواع ��د الع�سكري ��ة
والمط ��ارات واالرتال الت ��ي تنقل مواد
لوج�ستية الى قوات التحالف.
ر�سائل من طهران
ووفق م�صادر مطلعة تحدثت لـ(المدى)،

فان تل ��ك الهجمات "هي ر�سائل ايرانية
الى الوالي ��ات المتحدة" داخل العراق،
باال�ضافة ال ��ى �أن بع�ض الهجمات تقف
وراءه ��ا م�صالح اقت�صادي ��ة ،ونزاعات
للح�صول عل ��ى عقود عمل م ��ع القوات
االجنبية.
د�ش ��ن ا�سماعي ��ل قا�آن ��ي ،خليف ��ة قائ ��د
فيل ��ق القد� ��س االيراني ال�ساب ��ق قا�سم
�سليمان ��ي (اغتيل في بغداد مطلع العام
الحال ��ي) ،ا�سلو ًب ��ا جدي� �دًا لمواجه ��ة
الوالي ��ات المتحدة ،عب ��ر تقديم ا�سماء
"وهمية" لجماعات �شيعية في العراق،
تحت �شعار مقاومة القوات االميركية.
قا�آن ��ي ،ال ��ذي ت�سرب ��ت انب ��اء ع ��ن
و�صول ��ه ال ��ى بغ ��داد قب ��ل اي ��ام قليل ��ة
م ��ن �سف ��ر الكاظم ��ي ال ��ى وا�شنط ��ن،
كان قد ا�صط ��دم برف�ض بع� ��ض القوى
ال�شيعي ��ة –بح�س ��ب بع� ��ض الم�صادر-
الت ��ي رف�ضت تنفي ��ذ اجندته في زيارته
االولى الى بغداد (في ني�سان الما�ضي)
بعد ت�سلمه المن�صب .ووفق الم�صادر،
وه ��ي اط ��راف �سيا�سية �شيعي ��ة طلبت
ع ��دم ن�ش ��ر ا�سمائها ،ف ��ان "قا�آني �صنع

ا�سم ��اء جدي ��دة لف�صائ ��ل معروف ��ة في
الع ��راق لمواجه ��ة وا�شنط ��ن" ،اغلبها
ال تذك ��ر ا�سماءه ��ا ال�صريح ��ة با�سثناء
كتائب حزب الله التي دعت م�ؤخرا الى
فتح ب ��اب التطوع لما ا�سماه بـ"مقاومة
المحتل".
ويظه ��ر ف ��ي "تكتي ��ك قا�آن ��ي" الجديد،
 6ا�سم ��اء لف�صائل غي ��ر معروفة �سابقا
في الع ��راق 3 ،منها تتبن ��ى ب�شكل دائم
الهجم ��ات عل ��ى القواع ��د الع�سكري ��ة
ومط ��ار بغ ��داد والمنطق ��ة الخ�ض ��راء،
باال�ضاف ��ة ال ��ى الهجم ��ات عل ��ى الطرق
ال�سريعة .يعم ��ل خليفة �سليماني ،على
ابعاد الخطر عن بالده (ايران) ،بح�سب
م ��ا تقول ��ه الم�ص ��ادر ،وار�س ��ال ر�سائل
ال ��ى وا�شنط ��ن ،عب ��ر تل ��ك الف�صائ ��ل،
ب ��ان طاول ��ة التفاو� ��ض بي ��ن وا�شنطن
وطهران ،مو�ضوعة في العراق.
ولم تعت ��رف طهران حتى االن ،ب�صلتها
بتلك الف�صائل ،على الرغم من ان اعالم
تل ��ك الجماع ��ات يظه ��ر ب�ش ��كل وا�ضح
ت�أيي ��ده للجمهورية اال�سالمية ،ويعتبر
تل ��ك الهجم ��ات ك ��رد فع ��ل عل ��ى مقت ��ل

�سليمان ��ي ف ��ي الغارة االمريكي ��ة بداية
 2020قرب مطار بغداد.
ابتعد  1000متر !
بح�س ��ب بيان ��ات الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة،
فانه ��ا قد �شن ��ت  34هجوما من ��ذ بداية
اي ��ار الما�ض ��ي ،منه ��ا ا�سته ��داف مطار
بغ ��داد  7م ��رات ،الخ�ض ��راء  9م ��رات،
مع�سك ��ر التاجي  7مرات ،هجوم واحد
ل ��كل م ��ن مع�سك ��رات (بل ��د ،ب�سماي ��ة،
و�سبايك ��ر) ،باال�ضاف ��ة ال ��ى  8هجمات
على ارتال في الطرق ال�سريعة.
ووف ��ق تل ��ك البيان ��ات ،ف ��ان الف�صائ ��ل
وابرزه ��ا (ع�صب ��ة الثائري ��ن ،ا�صحاب
الكه ��ف ،و�سراي ��ا ث ��ورة الع�شرين ،)2
�شنت ف ��ي ايار الما�ضي هجومين فقط،
وفي حزي ��ران  7هجمات ،ثم ت�صاعدت
في تموز بعد دخول عمليات ا�ستهداف
االرتال الى  10هجم ��ات ،واالعلى كان
في �آب الحالي بـ 15هجوما.
الف�صائ ��ل الم�سلحة والت ��ي ت�ضم اي�ضا
بالإ�ضافة الى الثالث ��ة البارزين ا�سماء
اخ ��رى مث ��ل (قب�ض ��ة اله ��دى ،حرك ��ة

ان�صار الوالية ،وقوات فقار المقاومة)،
ا�شارت في بيانات ن�شرت على من�صات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،بانها نفذت 22
هجوما في غ�ضون  30يومًا فقط.
وقال ��ت تل ��ك البيان ��ات ان الفت ��رة م ��ن
منت�صف تم ��وز الما�ضي ال ��ى منت�صف
�آب الحال ��ي ،نفذت الف�صائ ��ل الم�سلحة
 12هجوم ��ا بالعبوات النا�سفة توزعت
عل ��ى النا�صري ��ة ( 5هجم ��ات) وهجوم
واحد لكل من (مكي�شيفة ،التاجي ،منفذ
جري�شان ،الحل ��ة ،الديوانية ،الب�صرة،
االنب ��ار) .كم ��ا اك ��دت ه ��ذه البيان ��ات
ان ��ه خ�ل�ال الفت ��رة ذاته ��ا ،هاجمت تلك
الجماعات الق ��وات االجنبية  10مرات
بـ"الكاتيو�ش ��ا" ،منه ��ا  4م ��رات عل ��ى
ال�سف ��ارة االمريكي ��ة بغ ��داد 2 ،قاع ��دة
التاج ��ي 2 ،قاع ��دة فكتوري ��ا ف ��ي مطار
بغداد ،وهجوم واحد لكل من مع�سكري
ب�سماية وبلد.
ودع ��ت "�أ�صح ��اب الكه ��ف" �أح ��د تل ��ك
الف�صائل قب ��ل ايام ،في من�شورات على
مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي ،بابتعاد
المدنيي ��ن " 1000مت ��ر" ع ��ن االرت ��ال

التي تحمل مواد لوج�ستية على الطرق
الدولية ،لكي ال يتعر�ضوا للخطر.
لكن الم�صادر المطلعة تقول �إن "بع�ض
�شركات النقل مملوكة لأحزاب �سيا�سية
تناف�سا
معروفة في العراق" ،وان هناك
ً
�شديدًا بين تلك االحزاب للح�صول على
عقود النق ��ل مع قوات التحالف ،ب�سبب
االموال الطائلة من تلك العمليات.
والالف ��ت ف ��ي اغلب تل ��ك الهجمات على
االرتال بانه ل ��م ي�سجل مقتل او ا�صابة
اي �سائ ��ق او احد اف ��راد الرتل ،كما ان
الخ�سائ ��ر المادي ��ة "مح ��دودة ج ��دا"،
واغلب الهجمات جرت قرب ذي قار.
وت�ضي ��ف الم�صادر ان "تل ��ك الهجمات
ه ��ي ر�سائ ��ل تحذيري ��ة تت ��رك الب ��اب
موارب ��ا للتفاو�ض� ،س ��واء في هجمات
ال�شاحن ��ات او الكاتيو�ش ��ا الت ��ي ل ��م
ت�سج ��ل حت ��ى االن ا�صاب ��ات وا�ضحة،
واغلب ال�صواري ��خ ت�سقط في االماكن
الخط�أ".
واعتبر ابو عل ��ي الع�سكري ،المتحدث
با�س ��م كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه نهاي ��ة تموز
الما�ض ��ي ،ان العي ��د (ف ��ي ا�ش ��ارة ال ��ى

تعالوا نتفاو�ض
وتقل ��ل الم�ص ��ادر المطلع ��ة م ��ن حج ��م
تل ��ك البيان ��ات .ويقول اح ��د القياديين
ال�سابقي ��ن ف ��ي الح�ش ��د ال�شعب ��ي
لـ(الم ��دى)" :ه ��ذه الف�صائ ��ل تهاج ��م
ب�ص ��اروخ وتت ��رك البقية لتعث ��ر عليها
الق ��وات االمنية ،النه ��ا ال تريد ان تقتل
احد وانما تري ��د التفاو�ض والح�صول
على امتيازات".
وخ�ل�ال اال�شه ��ر الثالث ��ة الما�ضي ��ة،
كان ��ت الق ��وات االمني ��ة قد عث ��رت على
ً
�صاروخ ��ا قبل انطالق ��ه ،كما فككت
13
طائرة م�سيرة على �سطح احد البنايات
ف ��ي الجادري ��ة ،و�س ��ط بغ ��داد ،كان ��ت
تحمل مقذوفا يزن  2كغم ،بح�سب بيان
حكومي في  23تموز الما�ضي.
وتعت ��رف خلية االعالم االمني ،التابعة
للحكوم ��ة ،بان ��ه من ��ذ اي ��ار الما�ض ��ي
وحت ��ى الهج ��وم االخي ��ر عل ��ى مط ��ار
بغ ��داد ،هاجمت ف�صائ ��ل مجهولة "25
مرة" مواقع ع�سكرية في (بلد ،التاجي،
ب�سماي ��ة) ،ومط ��ار بغ ��داد ،وال�سف ��ارة
االمريكي ��ة ،وم�ؤخ ��را ارت ��ال الدع ��م
اللوج�ستي.وا�ش ��ارت بيان ��ات خلي ��ة
االعالم الى انه خالل الفترة ذاتها �سقط
على تلك المواقع "� 33صاروخا" ،و"7
عبوات" ،اغلبها ل ��م ت�سفر عن ا�صابات
ب�شري ��ة واال�ض ��رار المادي ��ة مح ��دودة
ج ��دا .وف ��ق البيان ��ات ان الهجم ��ات
انطلقت م ��ن مناطق متع ��ددة في بغداد
وخارج العا�صمة ،ونادرا ما يتم تكرار
المنطق ��ة التي ينفذ منه ��ا الهجوم اكثر
م ��ن م ��رة .واب ��رز تل ��ك المناط ��ق التي
انطلقت منها ال�صواريخ هي (النه�ضة،
الر�ضوانية� ،سبع الب ��ور ،التاجي ،ابو
غري ��ب ،مع�سكر الر�شي ��د جنوب �شرقي
بغ ��داد ،ال ��دورة جنوبي بغ ��داد� ،شارع
فل�سطي ��ن �شرق ��ي بغ ��داد ،الرا�شدي ��ة،
والكرادة".

ح�سن في العالقات
مركز درا�سات :الواليات المتحدة متحم�سة لر�ؤية َت ّ

موقع �إخباري :الكاظمي يطرح "نقا�ش وا�شنطن" على ال�شركاء ال�سيا�سيني بعد عودته
 ترجمة  /حامد احمد
ي�ش ��ير خبراء ومراقبون ال ��ى ان زيارة الكاظمي
للبيت االبي�ض تك�ش ��ف عن الحظوظ والتوقعات
المتغيرة للعالقة بين الواليات المتحدة والعراق
تحت االدارة الجديدة لحكومة الكاظمي ،وتوفر
االر�ضية لمباحثات جوهرية حقيقية عن م�ستقبل
العالقات الثنائية بين البلدين .
يلتق ��ي الكاظم ��ي برئي� ��س الوالي ��ات المتح ��دة
دونال ��د ترام ��ب ،الي ��وم الخمي�س ويب ��د�أ باكمال
حوار �س ��تراتيجي انطل ��ق في حزي ��ران لتحديد
معالم م�س ��تقبل العالقات االميركية العراقية على
ال�صعد ابتداء من التجارة واال�ستثمارات
مختلف ُ
الى التعاون االمني والم�ساعدات .
وبينم ��ا كان ��ت الوالي ��ات المتحدة تعتب ��ر عامال
مركزيا ف ��ي جهد اعادة اعمار الع ��راق لمرحلة ما
بع ��د الغزو ،فان العالقات بي ��ن بغداد ووا�شنطن
ا�صابها الجمود والتراجع عبر مرور ال�سنين .
ت�سل ��م الكاظمي ،الذي يتمت ��ع بعالقات ح�سنة مع
وا�شنط ��ن ،رئا�س ��ة الحكومة ف ��ي �أي ��ار الما�ضي
ق ��د يعك� ��س ويغير مرحل ��ة �شه ��دت ا�ضطرابا في
العالقات بين البلدين كانت احد ا�سبابها هجمات
�صاروخي ��ة لف�صائل م�سلح ��ة موالية اليران على
قواع ��د في الع ��راق ت�ضم ق ��وات اميركية وقوات
التحالف الدولي االخرى.
م ��ن جان ��ب �آخر �صوت ��ت كت ��ل برلماني ��ة �شيعية
مطل ��ع ه ��ذا الع ��ام على ق ��رار غي ��ر مل ��زم يطالب
الحكوم ��ة العراقي ��ة باخ ��راج الق ��وات االميركية
من البالد وذلك بعد اقدام وا�شنطن على قتل قائد
فيل ��ق القد� ��س االيراني قا�س ��م �سليماني ،بهجوم
طائرة م�سيرة في كانون الثاني على موكبه قرب

مط ��ار بغداد وكان برفقته نائ ��ب قائد الح�شد �أبو
مهدي المهند�س .
مدير مركز مبادرة العراق في المجل�س االطل�سي
للدرا�س ��ات عبا�س كاظم ،قال لموق ��ع ذي نا�شنال
االخب ��اري �إن الحكوم ��ة العراقية تعمل االن على
اع ��ادة بن ��اء العالق ��ات ،وان الوالي ��ات المتحدة
ح�سن يتحقق في العالقات .
متحم�سة لر�ؤية َت ّ
وا�ض ��اف الباحث كاظم بقوله "كانت بداية جيدة
للح ��وار ال�ستراتيج ��ي االميرك ��ي العراقي الذي
انطل ��ق في حزيران ،واالن هن ��اك فر�صة للم�ضي
نح ��و مباحث ��ات اكثر تو�سع ��ا ل�صياغ ��ة م�ستقبل
العالقات الثنائي ��ة العراقية  -االميركية وطبيعة
تعاون البلدين في مجاالت كثيرة مختلفة".
واك ��د الكاظمي ف ��ي ت�صريحات له قب ��ل المغادرة
لوا�شنطن على م ��دى �أهمية الم�ساعدة االميركية
للعراق ف ��ي مواجهة تهديدات تنظيم داع�ش وفي
مجال التدريب واال�سناد .وقال في حديث لوكالة
ا�سو�شييتدبر� ��س ان حكومت ��ه عازمة على ادخال
ا�صالحات في القط ��اع االمني في وقت تقوم فيه
مجامي ��ع م�سلحة مارقة ب�شن هجمات يومية �ضد
مقر حكومته.
وق ��ال الكاظم ��ي ان الع ��راق حالي ��ا ال يحتاج الى
دع ��م ع�سك ��ري مبا�ش ��ر ،وان التعاون بي ��ن بغداد
ووا�شنط ��ن �سيعتم ��د عل ��ى الطبيع ��ة المتغي ��رة
للتهدي ��د االرهاب ��ي وي�شتم ��ل ذل ��ك اال�ستم ��رار
بالتدريب والدعم بالت�سليح .
م ��ن ناحي ��ة اخ ��رى ف ��ان زي ��ارة الكاظم ��ي للبيت
االبي� ��ض الخمي�س و�س ��ط جائح ��ة كورونا التي
اوقف ��ت الى حد كبير حرك ��ة ال�سفر الدولية تظهر
م ��دى حر� ��ص ادارة الرئي�س ترام ��ب على تعزيز
روابط هذه العالقات .

مايكل نايت� ��س ،زميل معهد وا�شنط ��ن ل�سيا�سات
ال�شرق االدنى ،قال لموقع ذي نا�شنال "الكاظمي
ه ��و اول زعيم حكومي يزور البيت االبي�ض منذ
تف�شي وباء كورونا ،وهذا ي�ؤكد على مدى اهمية
العراق بالن�سبة للواليات المتحدة".
وتات ��ي ه ��ذه الزي ��ارة بع ��د �أ�شه ��ر م ��ن عالق ��ات
مت�شنج ��ة  .وي�ضي ��ف الباح ��ث نايت� ��س بقول ��ه
"المح ��ور الرئي�س ��ي للزيارة ي ��دور حول �ست

�صفق ��ات للطاقة �ستجعل من الع ��راق اكثر اكتفاء
ذاتيا وا�ستقاللية بالطاقة ".
ي�ستورد العراق حاليا الغاز والكهرباء من ايران
لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية من �شبكة محطاته
المتقادمة لمنع االنقطاعات المتكررة بينما يكافح
من اجل تلبية االحتياجات اليومية.
وكان ��ت حكوم ��ة الكاظم ��ي ق ��د ورث ��ت حزمة من
ازم ��ات وتحدي ��ات ال تح�س ��د عليه ��ا ،فق ��د تول ��ى

من�صب ��ه في وق ��ت كان العراق يعان ��ي من تبعات
ازم ��ة تف�ش ��ي وب ��اء كورون ��ا التي الق ��ت بظاللها
على اقت�صاد البل ��د المت�ضرر جراء هبوط ا�سعار
النفط .
�سج ��اد جياد ،محل ��ل �سيا�سي من بغ ��داد ،قال ان
زي ��ارة الكاظم ��ي لوا�شنط ��ن �ستك ��ون الثانية له
كزي ��ارة خارجي ��ة بع ��د زيارت ��ه االول ��ى اليران،
وتبين ه ��ذه كيف انه يح ��اول التوفيق في عالقة

العراق مع الطرفين .
وي�ضي ��ف المحل ��ل جي ��اد بقوله "بع ��د اكمال مئة
ي ��وم من الحكم م ��ا يزال رئي�س ال ��وزراء بحاجة
لم�ساع ��دة الواليات المتحدة ،ولكن عليه ان يقدم
�ضمان ��ات عم ��ا �سيفعل ��ه الع ��راق من اج ��ل تلبية
اهتمامات الواليات المتحدة ".
بعد اكماله الزيارة �سيلج�أ الكاظمي الى الالعبين
ال�سيا�سيي ��ن ف ��ي الع ��راق طالب ��ا الدع ��م لمناق�شة
وتلبية االهتمامات االميركية .
وق ��ال جي ��اد "ان ��ه �سي�صغ ��ي لما �سيطرح ��ه عليه
االميركان وم ��ن ثم يعود وينقل ذل ��ك الى النا�س
الذي ��ن او�صل ��وه باال�سا� ��س للمن�ص ��ب .ال يمكنه
فع ��ل كل �شيء بنف�سه وهو بحاجة لدعم االحزاب
ال�سيا�سي ��ة ف ��ي الع ��راق .ب ��دون دعمه ��م ال يمكن
للكاظم ��ي تحقي ��ق اي ا�صالح ��ات �سيا�سي ��ة ولن
يكون قادرا على تلبية اهتمامات وا�شنطن ".
م ��ا يقل ��ق االمي ��ركان اكثر ه ��و �سالم ��ة ورفاهية
رعاياه ��م ومنت�سبيه ��م م ��ن الع�سكريي ��ن
والدبلوما�سيي ��ن في العراق وذل ��ك بعد تعر�ضهم
لهجم ��ات �صاروخي ��ة متك ��ررة خ�ل�ال اال�شه ��ر
االخي ��رة  .الكاظم ��ي ق ��ال ان حماي ��ة البعث ��ات
الدبلوما�سي ��ة ف ��ي المنطق ��ة الخ�ض ��راء وق ��وات
التحالف في القواعد قد تعززت ردا على الهجمات
ال�صاروخية المتكررة .
واك ��د ف ��ي ت�صريح ��ات ال�سو�شييتدبر� ��س قب ��ل
مغادرته ال ��ى وا�شنطن بالق ��ول "تعهدنا ب�إجراء
ا�صالح ��ات في الم�ؤ�س�سة االمنية وتعزيز قدرتها
للتعام ��ل م ��ع هك ��ذا تحدي ��ات ومحا�سب ��ة الذي ��ن
يف�شل ��ون في حماي ��ة المدنيين وو�ض ��ع حد لتلك
المجاميع الخارجة عن القانون ".
عن :موقع ذي نا�شنال الإخباري
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ال�صحة العالمية توجه �إنذاراً عاج ً
ال �إلى ال�سلطات العراقية

�أدوية �سامراء ت�ستعد لإنتاج "وجبة " من الدواء الرو�سي الخا�ص بكورونا
�أعلن ��ت ال�شرك ��ة العام ��ة ل�صناع ��ة الأدوي ��ة يف
�سام ��راء� ،أم�س الأربعاء� ،أنها ب�صدد �أنتاج وجبة
بحثي ��ة م ��ن ال ��دواء الرو�سي ال ��ذي يخ�ص عالج
مر�ضى كورونا ،خالل ال�شهر احلايل ،فيما �أكدت
وزارة ال�صح ��ة �أن الأدوي ��ة امل�ستخدمة يف عالج
مر�ضى كورونا تتوفر يف م�ؤ�س�ساتنا ح�صر ًا.
وق ��ال مدير ال�شركة عبد احلميد �إن "ال�شركة الآن
ب�ص ��دد �إنتاج وجب ��ة بحثية من ال ��دواء الرو�سي
"افيفاف�ي�ر" ،خالل ال�شهر احل ��ايل" ،الفت ًا اىل �أن
"ال ��دواء �سيخ�ض ��ع للدرا�س ��ات الالزم ��ة ،لنكون
جاهزي ��ن ،لإنت ��اج �أي وجب ��ة حتتاجه ��ا وزارة
ال�صحة".
و�أ�ضاف �أن "م�صنع بغداد للغازات الطبية التابعة
ل�شركتن ��ا ،ي ��زود املواطنني بقن ��اين االوك�سجني
وب�أ�سعار رمزية".
و�أ�ش ��ار �إىل "�إنت ��اج دواء االزيرثوماي�س�ي�ن
امل�ستخ ��دم �ضم ��ن بروتوك ��ول الع�ل�اج ملر�ض ��ى
كورون ��ا ،ف�ض�ل ً�ا عن �إنت ��اج الكح ��ول والديتول،
�إ�ضافة اىل �إنتاج فيتام�ي�ن "�سي" الذي ي�ستخدم
لتقوية جهاز املناعة".
و�أو�ض ��ح �أن "ال�شركة ب�ص ��دد �أنتاج الزنك ،ف�ض ًال
ع ��ن �إنت ��اج �أدوي ��ة لع�ل�اج الأمرا� ��ض املزمن ��ة"،
م�ؤكد ًا �أن "ال�شركة تزود وزارة ال�صحة بالأدوية
الالزم ��ة لع�ل�اج االمرا� ��ض املختلف ��ة ،و ب�أ�سع ��ار
منا�سبة وبجودة عالية.
يف �سي ��اق ذي �صل ��ة� ،أك ��دت وزارة ال�صح ��ة
والبيئة�،أم� ��س االربعاء� ،أن الأدوي ��ة امل�ستخدمة
يف ع�ل�اج مر�ضى كورونا تتوف ��ر يف م�ؤ�س�ساتنا
ح�ص ��ر ًا ،فيم ��ا ح ��ذرت املواطن�ي�ن م ��ن �ضع ��اف
النفو�س ،الذين يروّ جون لأدوية مزيفة.
وق ��ال املتح ��دث با�سم ال ��وزارة �سيف الب ��در� ،إن
"الفق ��رات الربوتوكولي ��ة املعتم ��دة يف ع�ل�اج
كورون ��ا تتوفر يف جمي ��ع م�ؤ�س�ساتن ��ا ال�صحية
املخ�ص�ص ��ة ح�ص ��ر ًا ،وت ��وزع عل ��ى املر�ض ��ى
باملجان".
ودع ��ا "املواطن�ي�ن �إىل االعتماد عل ��ى امل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة لعالج مر�ض ��ى كورونا" ،حم ��ذر ًا "من
�ضعاف النفو�س الذين يحاولون خداع املواطنني
بادوية مزيفة على �أنها عالج ملر�ضى كورونا".
و�أ�ضاف �أن "ال ��وزارة �شنت عدة حمالت وا�سعة
عل ��ى املذاخ ��ر املخالف ��ة يف بغ ��داد واملحافظات،
حي ��ث مت �إغالقه ��ا و�إحالته ��ا �إىل املحاك ��م ح�سب
نوع املخالفة".
و�أ�ش ��ارت �إىل "�إ�ضافة ما اليقل عن � ٧آالف �سرير

خالل الأ�شه ��ر الثالثة الأخرية ،خ�ص�صت ملر�ضى
كورونا� ،أ�سرة للعناية املركزة".
من جهة �أخ ��رى ح ّذرت منظمة ال�صح ��ة العاملية،
م ��ن �أن ارتف ��اع عدد ح ��االت الإ�صاب ��ة بفايرو�س
كورون ��ا يف الع ��راق ينذر باحتمال ح ��دوث �أزمة
�صحية كبرية.
وذك ��رت املنظمة يف بيان ،تلقت املدى ن�سخة منه
�أم�س االربع ��اء �إن "عدد اال�صابات بكوفيد 19 -
يف  2020يف الع ��راق ارتف ��ع اىل م�ست ��وى مثري
للقلق ،مما ي�شري اىل �أزمة �صحية كبرية قريب ًا".
و�أ�ضاف ��ت" ،م ��ا يزال ب�إم ��كان العراقي�ي�ن التغلب
عل ��ى الوباء اذا ا�ستم ��روا يف تطبيق الإجراءات

الوقائي ��ة ب�شكل متوا�ص ��ل وجماعي مثل جتنب
التجمع ��ات الب�شري ��ة وارت ��داء االقنع ��ة علن� � ًا،
وممار�س ��ة التباع ��د االجتماع ��ي كط ��رق فعال ��ة
ملن ��ع تف�شي املر� ��ض وتابع البي ��ان� ،أن "االنت�شار
احل ��ايل جلائحة كوفي ��د -19يف البالد قد حتدى
نظام ًا �صحي ًا ه�ش ًا �ضعف خالل �سنوات ال�صراع.
وعلى الرغم من القيود ،فان اال�ستجابة ال�سريعة
والفعال ��ة للوب ��اء م ��ن قب ��ل ال�سلط ��ات ال�صحية،
وخا�ص ��ة يف الأ�شهر القليل ��ة الأوىل من انت�شاره
يف الع ��راق ،جدي ��رة بالثن ��اء ،ولك ��ن يف الأ�شهر
الأخرية تده ��ور الو�ضع ب�سبب عدد من العوامل
منه ��ا تخفيف القيود وع ��دم االلتزام بالتدابري �أو

تنفيذها بالقوة".
وب�ي�ن" ،ميك ��ن اظهار خط ��ورة الأزم ��ة بو�ضوح
من خ�ل�ال حتليل وبائي ب�سي ��ط لالرقام اليومية
امل�سجلة خ�ل�ال ال  175يوم ًا املا�ضية من انت�شار
الفايرو�س ،بناء على البيانات املتاحة من وزارة
ال�صح ��ة والبيئ ��ة يف الع ��راق ،بحل ��ول � 16آب
 ،2020بل ��غ عدد احل ��االت الت ��ي مت االبالغ عنها
يف البالد �أكرث م ��ن  175,000حالة وفاة مت�صلة
بذلك".
و�أو�ضح ��ت� ،أن "البيانات ت�شري بو�ضوح اىل �أن
�أك�ث�ر من  98يف املائة م ��ن احلاالت والوفيات مت
االب�ل�اغ عنها خالل الأ�شهر الثالث ��ة املا�ضية فقط

اخلدمة الإلزامية تعود بقوة :خطوة �إيجابية �أم �إ�شغال لل�شارع
 م�شتاق رم�ضان
اخلدم ��ة الإلزامية ،الت ��ي ع ّرفها الد�ستور
يف النظ ��ام العراق ��ي ال�سابق ،عل ��ى �أنها
اخلدم ��ة الفعلي ��ة الت ��ي يق�ضيه ��ا املكل ��ف
يف اجلي� ��ش وت�شمل خدم ��ة املكلف الذي
يتطوع في ��ه ،توقف تطبيقه ��ا يف العراق
بع ��د ع ��ام  ،2003بالتزام ��ن م ��ع ق ��رار
ح ��ل اجلي� ��ش العراق ��ي ،من قب ��ل احلاكم
الأمريك ��ي ،وقته ��ا ،ب ��ول برمي ��ر ،ال ��ذي
قام ��ت قوات ب�ل�اده بغزو ب�ل�اد الرافدين
والإطاحة بالنظام ال�سابق.
تعال ��ت الدع ��وات م�ؤخ ��ر ًا لإع ��ادة العمل
باخلدم ��ة الإلزامي ��ة ،م ��ن قب ��ل بع� ��ض
الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة ،الت ��ي تراه ��ا
"�ضروري ��ة" للب�ل�اد ،م ��ن ع ��دة نواحي،
وال�سيما بعد �أن مت يف وقت �سابق ،جمع
تواقي ��ع �أكرث من  150نائب� � ًا يف الربملان
العراق ��ي ،لإقراره ،لكن ��ه مل ير النور حلد
الآن.
وزارة الدف ��اع� ،سب ��ق �أن �أع ��دت درا�س ��ة
مو�سعة بغية �إكمال كل الإجراءات الالزمة
لتفعيل ه ��ذه اخلطوة ،خا�ص ��ة ما يتعلق

بالبن ��ى التحتية من مع�سك ��رات تدريب،
حني يت ��م ا�ستدع ��اء مواليد حم ��ددة ،يف
ح�ي�ن اختل ��ف املن ��ادون ب�إع ��ادة تفعي ��ل
اخلدم ��ة الإلزامي ��ة ،بالأعم ��ار امل�شمول ��ة
ب ��ه ،فمنهم من يرى �أن �أي �أحد مل ي�ؤديها،
فهو مطالب بت�أديتها ،يف حني ر�أت جهات
�أخ ��رى م�ؤيدة� ،أن ��ه ينبغي حتديد من هم
دون الثالث�ي�ن لت�أدية اخلدم ��ة الإلزامية،
فيم ��ا ر�أت جه ��ات �أخ ��رى �أن املفرو� ��ض
تقليل العمر �إىل دون الـ.25
امل�ؤيدون ،يرون �أنها خط ��وة "�إيجابية"
ت�سه ��م بالق�ض ��اء عل ��ى البطال ��ة ،وتعزيز
ق ��درات اجلي� ��ش بطاقات ب�شري ��ة ،ف�ض ًال
عن حتقيق امل�ساواة بني طبقات املجتمع،
�إ�ضاف ��ة �إىل ا�ستف ��ادة جه ��ات عدي ��دة من
احلرك ��ة االقت�صادي ��ة الت ��ي �ستنج ��م عن
الأع ��داد الكب�ي�رة م ��ن ال�شب ��اب ،الت ��ي
�ستلتح ��ق بالق ��وات الأمني ��ة ،و�أ�سب ��اب
�أخرى عديدة.
املعار�ضون يرون �أن العراق مر ب�سنوات
عديدة من احلروب ،وال توجد �أية �أ�سباب
تدعو لـ"ع�سك ��رة" املجتمع من جديد ،بل
الأف�ض ��ل االجت ��اه �إىل تطوي ��ر االقت�صاد

وتو�سيع القطاع اخلا�ص واال�ستفادة من
طاقات ال�شباب يف تنمية هذه القطاعات،
كم ��ا �أن رف ��ع �أع ��داد منت�سب ��ي الأجه ��زة
الأمني ��ة ،م ��ن �ش�أنه ��ا خل ��ق توت ��رات يف
املنطق ��ة ،خ�صو�ص� � ًا و�أن ع ��دد منت�سب ��ي
الأجهزة الأمنية يف العراق نحو مليوين
عن�ص ��ر �أمن ��ي ،يف وق ��ت ي�ش ��كك �آخرون
مب ��دى ق ��درة احلكوم ��ة عل ��ى حتقي ��ق
امل�ساواة يف �إلزام اجلميع بت�أدية اخلدمة
الإلزامية ،م ��ن دون متييز ،خ�صو�ص ًا مع
�أبن ��اء ال�سيا�سيني و�أ�صح ��اب النفوذ يف
الدول ��ة ،يف حني يرى بع� ��ض املعار�ضني
�أن من �ش�أن هذه اخلطوة ،خلق باب جديد
من �أبواب الف�ساد ،وال�سيما يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة ،من خالل ع ��دم رغبة البع�ض
بت�أدي ��ة اخلدم ��ة الإلزامي ��ة ،وبالتايل من
املمك ��ن �أن يتم تق ��دمي ر�ش ��اوى لل�ضباط
الكبار ،من �أجل عدم ت�أديتها.
ورغم �أن الد�ست ��ور العراقي لعام ،2005
يف مادته ( /2تا�سع� � ًا) ين�ص على تنظيم
"خدمة العلم" بقانون ،لكن رئي�س جلنة
الأمن والدف ��اع النيابية ،حمم ��د ر�ضا �آل
حي ��در ،ر�أى �أن �إرادات �سيا�سية تعار�ض

قان ��ون اخلدم ��ة الإلزامية وحت ��ول دون
ت�شريعه ،م�ش ً
ريا �إىل �أن م�شروع القانون
يت�ضمن عقوبات معنوية "�صارمة" بحق
املتخلفني عن �أداء خدمة العلم.
�آل حي ��در ذكر �أن م�ش ��روع قانون اخلدمة
االلزامي ��ة ال ي ��زال يف جمل� ��س �ش ��ورى
الدول ��ة ،م�ؤكد ًا �أنه يواج ��ه معار�ضة عدد
من ال�سيا�سي�ي�ن ،بالرغم من الفائدة التي
تعم �شريحة ال�شب ��اب يف حال �إقراره من
خ�ل�ال خدمتهم يف مراك ��ز تدريبية ملدة 9
�أ�شهر يوزع ��ون بينها بح�سب ال�شهادات،
و�إ�ضاف ��ة فق ��رة اىل القان ��ون تق�ض ��ي
بحرمان املتخلفني ع ��ن االلتزام باخلدمة
م ��ن الوظائف و�إ�صدار ج ��وازات ال�سفر،
كعقوب ��ة معنوية ميك ��ن �أن حتث ال�شباب
على االلتح ��اق باملراكز التدريبية وت�أدية
خدمة العلم ،وفق ًا ل�صحيفة ال�صباح.
ع�ض ��و اللجن ��ة كاط ��ع الركاب ��ي ذك ��ر �أن
القان ��ون مل يح ��ن دوره لغاي ��ة الآن يف
الق ��راءة والت�صويت يف جمل�س النواب،
و�أن للقانون دور ًا يف ا�ستيعاب عدد كبري
من ال�شباب العاطلني عن العمل والق�ضاء
عل ��ى العديد من الظواه ��ر ال�سلبية ،الفت ًا
�إىل �أن �أغل ��ب دول الع ��امل لديه ��ا خدم ��ة
�إلزامية ،ح�سب قوله.
ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�س ��ي لتي ��ار احلكمة
فادي ال�شمري ،ذكر يف تغريدة له مبوقع
تويرت �أن كل احلدي ��ث عن ت�شريع قانون
اخلدمة االلزامية ماهو اال "كذبة" تتكرر
كل دورة برملاني ��ة �أو حكومي ��ة لإ�شغ ��ال
ال ��ر�أي الع ��ام فق ��ط ،فلدى الع ��راق قرابة
مليوين عن�صر �أمن يف خمتلف الأجهزة،
متجاوزة ن�سبة االحتياج الفعلي ،م�ش ً
ريا
�إىل ع ��دم احلاج ��ة لأي جيو� ��ش احتياط
�شعب ��ي ،كم ��ا تفع ��ل ال ��دول الت ��ي ت ��درب
�أبناءها لال�ستفادة منهم يف �أي طارئ.
و�شه ��دت مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
ردود �أفع ��ال �ساخ ��رة من ه ��ذه الدعوات،
فمنه ��م من قال �إن اخلدم ��ة االلزامية تفيد
"�شب ��اب التظاهرات" لاللتحاق بها ومن
ثم العم ��ل عل ��ى "انقالب ع�سك ��ري" على
احلك ��م ،بينما قال �آخر �إن تطبيق اخلدمة
الإلزامي ��ة ،ه ��و "بداي ��ة نهاي ��ة الهيمن ��ة
اخلارجي ��ة بع ��د بن ��اء جي� ��ش الإنق ��اذ
العراق ��ي" ،يف ح�ي�ن ع ّل ��ق �آخ ��ر بالق ��ول
"بلك ��ي ترج ��ع اخلدم ��ة الإلزامي ��ة حتى
ي�سرتجل ��ون هاجلي ��ل املاي ��ع وي�شوفون
احلي ��اة �شك ��د �صعب ��ة" ،بينم ��ا ق ��ال �آخر
"اجاك املوت يا تارك خبطة الوجه".

ما يقرب من  44,000حالة ن�شطة يف العراق وما
يق ��رب م ��ن  90يف املائ ��ة يتم عالجه ��ا يف املنزل،
وما يق ��رب من  9,000منهم عام ��ل رعاية �صحية
 ،وحتلي ��ل مف�صل لنم ��ط انت�ش ��ار الفايرو�س يف
الب�ل�اد يك�ش ��ف �أن العدي ��د م ��ن �أج ��زاء الع ��راق
�أ�صبح ��ت الآن تعاين من انتق ��ال الفايرو�س على
م�ستوى املجتمع املحلي  :الو�ضع خطري وخطري
يتطلب اتخاذ تدابري عاجلة وجدية".
و�أ�ش ��ارت� ،إىل �أن "حتلي�ل ً�ا �شام�ل ً�ا حلال ��ة ازم ��ة
كوفي ��د -19يف البل ��د م ��ن قب ��ل الف ��رق الفنية يف
العديد من وكاالت الأمم املتحدة (مبا فيها منظمة
ال�صحة العاملية واليوني�سيف) ي�سلط ال�ضوء على

�أن العراق بحاجة اىل تعديل اجراءات اال�ستعداد
واال�ستجاب ��ة للكوفي ��د -19لغر�ض �إبط ��اء انتقال
الفايرو�س وتقليل عدد احلاالت املبلغ عنها يومي ًا
واالنته ��اء منه ��ا مهم ��ا كلف الأم ��ر " ،م�ضيف ��ة �أنه
"يف غي ��اب لقاح،ف�أن العراق يبقي على �إجراءات
وقائي ��ة ملكافح ��ة انت�ش ��ار الوب ��اء  ،وه ��ذه ت�شمل
ارتداء االقنعة والتباعد االجتماعي ،والتعليمات
التي ت�ستمر ال�سلطات ال�صحية يف ال�ضغط مرار ًا
وتكرار ًا ،والتي يتبعها الكثري من الأ�شخا�ص".
كم ��ا لف ��ت� ،إىل �أن "من �أه ��م التدابري ملن ��ع انتقال
الفايرو� ��س عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع ،التجمع ��ات
اجلماعي ��ة (عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،حف�ل�ات الأفراح
�أو مرا�س ��م اجلن ��ازة ،والفعالي ��ات الريا�ضي ��ة
والثقافي ��ة) وجتن ��ب الأ�شخا� ��ص يف مث ��ل ه ��ذه
الأح ��داث حفاظ� � ًا على �صحته ��م و�أم ��ان �أحبائهم
وجمتمعاته ��م" ،منوه� � ًا اىل ان "ه ��ذه التجمعات
ب�أعداد كب�ي�رة عر�ضة خلطر �إ�صاب ��ة النا�س بغري
ق�صد وانت�شارالفايرو�س ب�شكل كبري".
وقال البي ��ان �أي�ض ًا� ،أن "منظم ��ة ال�صحة العاملية
وغريها من �أجهزة الأمم املتحدة تقييم ًا للمخاطر
اجلماعي ��ة يف الع ��راق ،وكذلك ق ��درة البالد على
�إدارة التف�ش ��ي وال�سيط ��رة علي ��ه" ،مبين ��ة ان ��ه
"خل� ��ص اىل ان خماط ��ر ال�صح ��ة العام ��ة ترتفع
ب�شكل كبري مع ات�ص ��ال ب�شري وثيق يف االماكن
املزدحم ��ة ،خرباء منظمة ال�صح ��ة العاملية �أكدوا
على جتنب التجمع ��ات الب�شرية وارتداء االقنعة
(م ��ع احلف ��اظ عل ��ى التباع ��د االجتماع ��ي وتبني
ممار�س ��ة غ�س ��ل اليدي ��ن ب�شكل متك ��رر) ميكن �أن
يقل ��ل ب�ش ��كل كب�ي�ر م ��ن مع ��دل انتق ��ال فايرو�س
كورونا بن�سب ��ة  57يف املائة على االقل و  30يف
املائة على التوايل".
و�أو�ض ��ح� ،أن "�أ�س ��رة الأمم املتح ��دة يف الع ��راق
تق ��در وت�ؤي ��د ب�ش ��دة الت�صريحات الأخ�ي�رة التي
�أدىل به ��ا ال�سيا�سي ��ون ورج ��ال الدي ��ن العراقيني
الذي ��ن يحث ��ون املجتم ��ع عل ��ى ع ��دم االخت�ل�اط
والتجمهريف االيام القادمة،
و�أك ��د البي ��ان� ،أن "جتربة البل ��دان الأخرى تظهر
�أن ��ه م ��ن املمكن احت ��واء كوفيد -19و�إع ��ادة فتح
االقت�ص ��ادات تدريجي� � ًا خ�ل�ال � 3-2أ�شه ��ر� ،إذا
ا�ستمع ��ت البل ��دان اىل ن�صائح اخل�ب�راء الطبيني
املخت�ص�ي�ن م ��ع االن�ضب ��اط الذات ��ي ،واال�ستعداد
للبقاء على �إطالع م ��ن م�صادر موثوقة ،واجلهود
املت�ضاف ��رة للجمي ��ع� ،سيتغل ��ب الع ��راق عل ��ى
الوباء".

القرو�ض الم�صرفية بين اال�ستغالل
وتنمية الم�شاريع ال�صغيرة

 متابعة املدى
ا�سته ��وت دعاي ��ات القرو�ض التي تعلنه ��ا امل�صارف
احلكومي ��ة والأهلي ��ة با�ستم ��رار �أب ��و زه�ي�ر ،وهو
متقاع ��د ق�ض ��ى �أكرث من  35عام� � ًا يف ال�شركة العامة
لل�سكك احلديد التابعة لوزارة النقل ،القرتا�ض مبلغ
 10ماليني دينار لرتميم منزله املتهالك.
وكانت الفائدة على القر�ض ( )% 10منا�سبة لو�ضعه
املايل ،كما يقول يف حديثه ".
ه ��ذا يعن ��ي �أن �أبو زهري �سي�سدد بع ��د ثالث �سنوات
وه ��ي مدة القر�ض ،مبل ��غ ( )11مليون دينار� ،أي �أن
الفائ ��دة �ستكون ملي ��ون واحد على كام ��ل املبلغ كما
كان يظ ��ن� ،إال �أن ��ه تلقى �صدمة كب�ي�رة عندما علم �أن
الفائدة تراكمية على املبلغ املتبقي.
يو�ض ��ح �أبو زهري "ا�ستلمت ت�سعة ماليني دينار بعد
�أن ا�ستقطع مقدم ًا مبلغ الفائدة ( ،)10%وكنت �أظن
�أن الفوائ ��د انته ��ت ،لكنني تفاج�أت �أن ه ��ذه الفائدة
تبقى مالزمة للقر�ض حتى يتم ت�سديده بالكامل ويف
احلقيقة �أين �س�أ�سدد يف النهاية مبلغ ()4.600.000
دينار� ،أي ن�صف املبلغ الذي اقرت�ضته تقريب ًا".
م�س�ألة القرو�ض امل�صرفي ��ة رمبا تكون ثقافة جديدة
عل ��ى املواط ��ن العراقي ال ��ذي مل يعتد عليه ��ا �سابق ًا،
فالنظ ��رة للبن ��وك عند غالبي ��ة العراقيني ه ��ي �أماكن
لت�أم�ي�ن �أمواله ��م ،و�إن كان ��ت �شريح ��ة وا�سعة منهم
تف�ضل االدّخار املنزيل.
وي�ؤك ��د العدي ��د م ��ن املقرت�ض�ي�ن �أنه ��م مل ي�ستلم ��وا
ا�ستم ��ارة ت�شرح طريقة ت�سدي ��د القر�ض من �أجل �أن
يكون هناك و�ضوح لعملية ال�سداد.
م ��ن جهت ��ه ،يق ��ول خب�ي�ر ال�ش� ��ؤون املالي ��ة �صفوان
ق�صي �إن "كلمة الفائدة الرتاكمية مبهمة لدى غالبية
املواطنني ،و�أ�صحاب االخت�صا�ص فقط هم من يعرف
معناها وهذا ما ال يتم تو�ضيحه للمقرت�ضني".

يلق ��ي ق�ص ��ي بامل�س�ؤولية على عات ��ق وزارة املالية
باعتباره ��ا اجله ��ة الر�سمي ��ة امل�س�ؤول ��ة ع ��ن �أداء
امل�ص ��ارف يف ع ��دم وج ��ود ناف ��ذة �إعالمي ��ة تثقف
به ��ذا االجت ��اه ،ويق�ت�رح تخفي� ��ض الفائ ��دة ع ��ن
طري ��ق توجيه البن ��وك لتمويل امل�شاري ��ع الكبرية
وال�سرتاتيجي ��ة ،كبناء ال�س ��دود �أو �إن�شاء م�صايف
وع ��دم الرتكي ��ز عل ��ى امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة ،الت ��ي
"ت�ستهلك الأموال" ،ح�سب قوله.
وي�ضيف "على وزارة املالية دفع امل�صارف لتمويل
امل�شاريع ال�ضخمة و�أن تقوم ب�ضمان هذه امل�شاريع
وتعوي�ض امل�صارف فيما لو ف�شل امل�شروع".
كم ��ا لف ��ت ق�ص ��ي �إىل �أن ه ��ذه الطريق ��ة �ست�ؤ�س�س
لبني ��ة �صناعي ��ة وجتارية ممك ��ن �أن "تخلق فر�ص
عمل هائلة".
ونتيج ��ة للإبهام الذي يلف طريق ��ة االقرتا�ض كان
رد فع ��ل العديد من املقرت�ضني التلك�ؤ يف ت�سديد ما
بذمتهم �شهري ًا.
وي�ؤك ��د املتح ��دث با�سم م�ص ��رف الرافدي ��ن و�سام
حمم ��د ،وج ��ود تلك� ��ؤ يف الت�سدي ��د بالن�سب ��ة
للمواطن�ي�ن العادي�ي�ن ولي� ��س املوظف�ي�ن الذين يتم
ا�ستيف ��اء الت�سديد عن طري ��ق االقتطاع املبا�شر من
رواتبهم.
وامتن ��ع حممد ع ��ن تقدمي �أي ��ة �أرقام ب�ش� ��أن حجم
املقرت�ض�ي�ن �سنوي ��ا �أو املبال ��غ الت ��ي مت �إقرا�ضه ��ا
ب�سبب "وج ��ود تعليمات من جهات عليا" ،على حد
قوله.
وعل ��ى ما يبدو ف� ��إن �إقرا�ض امل�ص ��ارف للمواطنني
وف ��ق ه ��ذه الن�س ��ب كان ��ت عملي ��ة مربح ��ة ،فه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة مل تق ��ف عن ��د تق ��دمي خدماتها
للموظفني الذي ��ن يعتربون جهة �آمنة يف الت�سديد،
ب ��ل تو�سعت الحق ًا �إىل �إقرا� ��ض املواطنني من غري
املوظفني ب�ضمانة كفيل �أو �ضمانة امل�شروع نف�سه.
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موعد الدوحة يق ّو�ض طموح �شهد ..وغونزالو يح�سم عقده مع ال�شرطة

كلمة صدق

 ال��م�����س��اب��ق��ات ال���ق���اري���ة ُت���ج���ري ق��رع��ة دوري الأب����ط����ال �أواخ������ر �أي���ل���ول المقبل

مَن ي�س َمع ..مَن يرى ..من يتك ّلم!

 بغداد  /حيدر مدلول
م ��ن امل�ؤمل �أن جت ��ري جلن ��ة امل�سابقات
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم يوم
الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول
املقب ��ل بالعا�صمة القطرية الدوحة قرعة
مباري ��ات ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي والدور
ن�ص ��ف النهائي ملنطقة غرب ��ي القارة يف
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم 2020
التي �ستقام من جولة واحدة فقط يومي
الثالثني من ال�شهر ذاته والثالث من �شهر
ت�شرين الأول املقبل وفق ًا للآلية اجلديدة
الت ��ي مت اعتماده ��ا ب�سب ��ب تداعي ��ات
جائحة كورونا امل�ستجد.
و�ستحت�ض ��ن مالع ��ب خليف ��ة ال ��دويل
واجلنوب واملدينة التعليمية وجا�سم بن
حمد مباريات اجل ��والت الأربع املتبقية
م ��ن مناف�س ��ات ال ��دور الأول حل�س ��اب
املجموع ��ات الأوىل والثاني ��ة والثالث ��ة
والرابع ��ة ل ��دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لف ��رق
غرب ��ي الق ��ارة خ�ل�ال الفرتة م ��ن الرابع
ع�ش ��ر ولغاي ��ة الراب ��ع والع�شري ��ن م ��ن
�شه ��ر �أيلول املقبل الت ��ي �ستجري بنظام
التجم ��ع حي ��ث �سيلع ��ب فري ��ق ال�شرطة
حامل لقب دوري الك ��رة املمتاز باملو�سم
� 2019-2018ضم ��ن املجموع ��ة الأوىل
اىل جان ��ب ف ��رق �أهل ��ي ج ��دة ال�سعودي
وا�ستق�ل�ال طه ��ران الإي ��راين والوحدة
الإمارات ��ي ويحت ��ل فيه ��ا املرك ��ز الرابع
والأخ�ي�ر يف ج ��دول الرتتي ��ب بر�صي ��د
نقط ��ة واح ��دة فق ��ط يف خت ��ام اجلول ��ة
الثانية من جولة الذهاب.
و�ستجري مناف�سات الدور ثمن النهائي
من البطول ��ة الآ�سيوية يوم ��ي ال�ساد�س
وال�ساب ��ع والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �أيلول
املقب ��ل حي ��ث �سيلع ��ب بط ��ل املجموع ��ة
الأوىل م ��ع و�صي ��ف املجموع ��ة الثاني ��ة
وبط ��ل املجموع ��ة الثاني ��ة م ��ع و�صيف
املجموع ��ة الأوىل يف الي ��وم الأول،
فيم ��ا �سيواج ��ه بط ��ل املجموع ��ة الثالثة
م ��ع و�صي ��ف املجموع ��ة الرابع ��ة وبطل
املجموعة الرابعة مع و�صيف املجموعة
الثالث ��ة يف اليوم التايل حي ��ث �سيت�أهل
الفائ ��زون اىل الدور رب ��ع النهائي الذي
�سيجري يوم الثالثني من ال�شهر نف�سه.

له ��م طيلة ف�ت�رة تواجده ��ا يف العا�صمة
الدوحة ال يتم فيها االختالط مع الآخرين
اىل جانب تخ�صي�ص حافالت كبرية من
�أجل ا�ستيعاب ع�شرة ا�شخا�ص فقط فيها
�أثناء الذه ��اب والإياب اىل املالعب التي
�ستحت�ض ��ن الوح ��دات التدريبي ��ة الت ��ي
�ستجريه ��ا تل ��ك الفرق وكذل ��ك املباريات
التي �ستخو�ضه ��ا هناك خالل الفرتة من
الراب ��ع ع�شر من �شه ��ر �أيلول اىل الثالث
من �شهر ت�شرين الأول املقبلني من العام
اجلاري.
(ديربي) خليجي ناري

املرمى ،و ُيدرج �ضم ��ن ك�شوفات الفريق
الأول لك ��رة القدم امل�ش ��ارك يف الن�سخة
احلالي ��ة من بطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم امل�ؤ ّمل ا�ستكم ��ال مناف�سات
ال ��دور الأول منت�صف �شهر �أيلول املقبل
مب�شارك ��ة  16فريق� � ًا م ��ن منطق ��ة غربي
القارة.
ومبوج ��ب التعليم ��ات اجلدي ��دة الت ��ي
�أر�سلته ��ا جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم اىل جمي ��ع
االحت ��ادات الوطنية االع�ض ��اء امل�شاركة
فريقه ��ا الكروي ��ة يف البطول ��ة �سيك ��ون
موع ��د و�ص ��ول وف ��د فري ��ق ال�شرط ��ة
حامل لقب دوري الك ��رة املمتاز باملو�سم
 2019-2018ي ��وم العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر
�أيل ��ول املقب ��ل اىل العا�صم ��ة القطري ��ة
الدوح ��ة خلو� ��ض مناف�س ��ات اجل ��والت
الأربع املتبقية من دور املجموعات التي
�ستقام بنظام التج ّمع الذي مت �إقراره من
املكتب التنفيذي لالحتاد القاري برئا�سة
البحرين ��ي �سلم ��ان ب ��ن �إبراهيم يف ظل
انت�ش ��ار فايرو�س كورونا امل�ستجد الذي
انتق ��ل من مدين ��ة ووه ��ان ال�صينية اىل
جميع ال ��دول يف الق ��ارة ال�صف ��راء منذ
بداية �شه ��ر �آذار املا�ضي ال ��ذي �أدّى اىل
ت�أجي ��ل جمي ��ع امل�سابقات املحلي ��ة التي
التعاقد مع غونزالو
ي�ش ��رف عليه ��ا خ�ل�ال املو�س ��م احل ��ايل
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه �أنه ��ى الإ�سب ��اين وكذلك البطوالت التي تقيمها االحتادات
غونزال ��و رودريغيز اجل ��دل يف ال�شارع الإقليمية اخلم�سة التابعة له.
الريا�ض ��ي بع ��د و�صول ��ه اىل العا�صم ��ة
الو�صول الى قطر
بغ ��داد م�س ��اء ي ��وم احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن
وقو� ��ض املوعد اجلدي ��د لو�صول الفرق
�شه ��ر �آب اجل ��اري ليوقع ب�ش ��كل ر�سمي
ّ
مع �إدارة ن ��ادي ال�شرطة الريا�ضي عقده اىل العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة م ��ن
حت ��ى نهاية املو�سم املقب ��ل ،وين�ضم اىل طموحات املدي ��ر الفني لفري ��ق ال�شرطة
امل�ل�اك التدريب ��ي امل�ساع ��د للمدير الفني لك ��رة الق ��دم عب ��د الغني �شهد ال ��ذي كان
املكون م ��ن حيدر جنم يمُ ّن ��ي نف�س ��ه �أن ي�صل فريق ��ه اىل هناك
عب ��د الغن ��ي �شهد ّ
وعبا�س عبيد وعماد ها�شم مدرب حرا�س قبل ع�ش ��رة �أيام من انط�ل�اق املناف�سات

لإقام ��ة مع�سك ��ر تدريب ��ي مغل ��ق يتخ ّلله
خو�ض مباراتني عل ��ى الأقل مع عدد من
�أندية دوري جن ��وم قطر القطري بعيدة
ع ��ن و�سائل الإعالم واجلماهري من �أجل
�أن ت�سه ��م يف اختيار القائم ��ة الأ�سا�سية
الت ��ي �سيخو� ��ض بها املواجه ��ات الأربع
الت ��ي تنتظ ��ره يف الن�سخ ��ة احلالية من
النهائي ��ات القاري ��ة اىل جان ��ب معاجلة
نق ��اط اخللل وال�ضع ��ف ب�صورة �سريعة
حت ��ى ال يتم تكرارها بحك ��م �أن القيثارة
اخل�ض ��راء يعت�ب�ر �أق ��ل فري ��ق يخو� ��ض
مباري ��ات جتريبي ��ة نظر ًا لإلغ ��اء دوري
الك ��رة املمتاز للمو�سم  2020-2019يف
يوم الع�شرين م ��ن �شهر �أيار املا�ضي من
قب ��ل الهيئ ��ة التطبيعية يف احت ��اد الكرة
مقارنة بالفرق املناف�سة له يف املجموعة
الأوىل يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة اىل جان ��ب
تدعي ��م ال�صفوف بالعب�ي�ن ُجدد حمليني
و�أجان ��ب �ستكون لهم كلمته ��م احلا�سمة
يف نيل التذك ��رة اىل الدور ُثمن النهائي
�ضمن منطقة الغرب م ��ن خالل �إدراجهم
يف الك�شوفات التي �سيت ��م �إر�سالها يوم
الثالثني م ��ن �شهر �آب اجلاري اىل دائرة

المدير ال�سابق لموهبة الأنبار يطالب
بلجنة ك�شف وزارية!
 متابعة  /املدى
�أكد املدي ��ر ال�سابق للمركز الوطني
لرعاي ��ة املوهب ��ة الريا�ضي ��ة يف
الأنبار �سمري كامل �شهاب �إن الأمر
ال ��وزاري ال ��ذي ي ��روم �إ�ص ��داره
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عدنان
درج ��ال بنق ��ل املركز م ��ن الفلوجة
اىل الرمادي ال يخ ��دم �سرتاتيجية
الوزارة ،بل �سي�ضيف �أعبا ًء كبرية
عل ��ى املوظف�ي�ن املعني�ي�ن ويقوّ �ض
جناح امل�شروع.
وقال �سمري يف ات�صال مع (املدى)
"�إن نق ��ل مرك ��ز املوهبة اىل بناية
بي ��ت ال�شب ��اب �شبه املهج ��ورة يف
الرم ��ادي وال تت�س ��ع �إال لع�ش ��رة
موظف�ي�ن ال يخدم الهدف من �إن�شاء
املرك ��ز ،فاملوجود الفعل ��ي ملوظفي
الرمادي والفلوجة يربو على 100
موظف وهو عدد كبري ال ت�ستوعبه
البناية ،ويف نف�س الوقت ت�ستخدم
لإي ��واء ال�شباب من الأنب ��ار وبقية
املحافظ ��ات ولي� ��س مق ��ر ًا لدائ ��رة
ر�سمية فقط".
و�أ�ض ��اف �" :إن منت ��دى �شب ��اب
الفلوجة النموذجي يعد �أحد �أمالك
وزارة ال�شباب والريا�ضة مب�ساحة
 12دومن ًا ومت ا�ستالمه ر�سمي ًا من
مديري ��ة �شب ��اب وريا�ض ��ة الأنب ��ار
بالأم ��ر ال ��وزاري املرق ��م 7553
يف � 19آذار  2019وا�ستثن ��ي
م ��ن نق ��ل ال�صالحي ��ات للمحافظ ��ة
ليك ��ون مق ��ر ًا ملركز رعاي ��ة املوهبة

الريا�ضي ��ة وفر�ص ��ة ا�ستثماري ��ة
لل ��وزارة مب�ساح ��ة  8دومن ��ات من
�ضمنه ��ا عم ��ارات �سكني ��ة �إ�ضاف ��ة
اىل  4دومن ��ات خا�ص ��ة باملنت ��دى،
ومت �إحالة بنايت ��ه للرتميم من قبل
وزي ��ر ال�شب ��اب ال�ساب ��ق د�.أحم ��د
ريا�ض وت�ضم قاعة م�سرح متكاملة
وم�سبح و�أجنحة ومالعب وقاعات
ريا�ضي ��ة يديرها خم�س ��ون موظف ًا
تابعني للموهبة".
ولف ��ت �سم�ي�ر غلى "�أن نق ��ل �صرح
ريا�ض ��ي كب�ي�ر م ��ن الفلوج ��ة اىل
الرم ��ادي ال يخدم برام ��ج الوزارة
الت ��ي ت�سته ��دف تطوي ��ر املوهب ��ة،
ك ��ون املق ��ر اجلدي ��د غ�ي�ر م�ؤه ��ل
ال�ستقط ��اب �أع ��داد املوظف�ي�ن ،كما
�أنه ال يرفع من �ش�أن ومكانة الق�سم
املخت� ��ص باملوهب ��ة ،ل ��ذا ال يوج ��د
م ��كان يليق ب ��ه �سوى مق ��ر منتدى
الفلوجة".
وت�س ��اءل "ت ��رى م ��ا م�ص�ي�ر ملعب
الفلوجة الكبري والقاعة الريا�ضية

التابعت�ي�ن للمرك ��ز الوطني لرعاية
املوهب ��ة يف الأنب ��ار يف حال ��ة نقل
املركز اىل الرمادي؟ ومن �سي�شرف
عل ��ى املدر�ست�ي�ن العاملت�ي�ن يف
تخ�ص�صي (كرة قدم والتايكواندو)
ّ
وملع ��ب ال�سد للفئ ��ات العمرية ذي
ال�سع ��ة  2000متفرج والذي جرى
التن�سيق ب�ش�أنه مع بلدية الفلوجة
ال�ستغالله مدة �سنتني؟".
وتاب ��ع "كل ه ��ذه الأعم ��ال ي�شرف
عليها موظفو موهبة الأنبار البالغ
عدده ��م  50موظف� � ًا� ،أم ��ا موظف ��ي
منت ��دى الفلوج ��ة البال ��غ عدده ��م
 18ف�إنه ��م يتقا�ض ��ون رواتبه ��م
م ��ن دي ��وان املحافظ ��ة وميار�سون
�أن�شطتهم با�ستقاللية تامة عن بقية
دوائ ��ر وزارة ال�شب ��اب ،وال ميك ��ن
التفريط مبقرهم ب�سهولة".
وخت ��م �سم�ي�ر كام ��ل تو�ضيح ��ه
"�أنا�شد وزي ��ر ال�شباب والريا�ضة
عدن ��ان درج ��ال بت�شكي ��ل جلن ��ة
ك�شف تقوم بزيارة ميدانية ملنتدى
وبيت ال�شب ��ابّ ،
تطلِع على من�ش�آت
ال ��وزارة �ضم ��ن هيكلي ��ة املرك ��ز
الوطن ��ي لرعاية املوهبة الريا�ضية
يف الأنب ��ار ،وحتدّد امل ��كان الأمثل
لها ك ��ي مت�ض ��ي بالواجب ��ات وفق ًا
للتخطي ��ط والدرا�سة ال�صحيحتني
اللت�ي�ن ت�ؤدي ��ان اىل النتائ ��ج
الإيجابي ��ة ب ��كل ت�أكي ��د �أو تو�صي
ب� ��إدارة م�شرتك ��ة ب�ي�ن املوهب ��ة
واملنتدى من �أجل حتقيق امل�صلحة
العامة".

امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
القدم من �أجل اعتمادها ب�صورة ر�سمية
يف ال ��دور الأول وكذل ��ك يف الأدوار
االق�صائية و�ص ��و ًال اىل املباراة النهائية
الت ��ي �ستجري ي ��وم اخلام�س م ��ن �شهر
كانون الأول املقبل.
و�ستخ�ض ��ع وفود ف ��رق ال�شرطة و�أهلي
ج ��دة واله�ل�ال والن�ص ��ر والتع ��اون
م ��ن ال�سعودي ��ة وال�شارق ��ة و�شب ��اب
الأهلي والع�ي�ن والوحدة م ��ن الإمارات
وبري�سبولي� ��س وا�ستق�ل�ال طه ��ران
و�سبه ��ان ا�صفه ��ان و�شاهر خ ��ودرو من
�إي ��ران وباختاك ��ور م ��ن �أوزبك�ست ��ان
اىل جان ��ب فريق ��ي ال�س ��د والدحي ��ل من
قط ��ر اىل الفحو�ص ��ات الطبيبة اخلا�صة
بجائحة كوفي ��د  -19للت�أكد من الع ّينات
الأخ�ي�رة ب�أنه ��ا �سلبي ��ة الت ��ي تظهر عدم
�إ�صابته ��م وهو ال�شرط ال ��ذي مت و�ضعه
�ضم ��ن الربوتوكول الطب ��ي ال�شامل من
قبل اللجنة الطبية يف االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم بالتع ��اون والتن�سي ��ق م ��ع
وزارة ال�صح ��ة القطري ��ة قب ��ل �سكن تلك
الوف ��ود يف فنادق خا�ص ��ة �ستكون مقر ًا

ومبوج ��ب اجل ��دول ال ��ذي مت و�ضع ��ه
للجوالت الأربع املتبقية من الدور الأول
حل�س ��اب املجموع ��ات الأرب ��ع مبنطق ��ة
غرب القارة الآ�سيوي ��ة �سيخو�ض فريق
ال�شرط ��ة لك ��رة القدم (ديرب ��ي) خليجي
ن ��اري مع �شقيق ��ه �أهلي ج ��دة ال�سعودي
املت�ص� �دّر بر�صي ��د  4نق ��اط يف ال�ساع ��ة
ال�ساد�سة م�ساء يوم الرابع ع�شر من �شهر
�أيلول عل ��ى ملعب خليف ��ة الدويل �ضمن
اجلول ��ة الثالث ��ة والأخ�ي�رة م ��ن مرحلة
الذه ��اب حل�ساب املجموع ��ة الأوىل على
�أن يلتقي الفريقان مرة ثانية على امللعب
ذاته يف افتتاح جولة الإياب يف ال�ساعة
ال�ساد�سة م�س ��اء يوم ال�ساب ��ع ع�شر قبل
مواجهة فريق ا�ستقالل طهران الإيراين
يف ال�ساعة التا�سعة م�ساء يوم الع�شرين
يف اجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن جول ��ة الإي ��اب
و�سيلع ��ب فريق ال�شرطة �آخ ��ر مبارياته
�أم ��ام فريق الوح ��دة الإمارات ��ي يف ق ّمة
كروي ��ة يف ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�ساء يوم
الثال ��ث والع�شرين من ال�شهر نف�سه على
ملعب خليفة الدويل.
وت�أم ��ل اجلماه�ي�ر العراقي ��ة الريا�ضية
م ��ن فريق ال�شرطة لكرة الق ��دم �أن يكون
مناف�س ًا �شر�س ًا �أمام الفرق املناف�سة له يف
املجموع ��ة برغم توا�ض ��ع �إعداده ب�سبب
الظ ��روف ال�صعبة التي مي� � ّر بها العراق
نتيج ��ة تداعيات مر�ض ووهان ال�صيني
واحلفاظ عل ��ى �آماله يف فر�صة املناف�سة
بق ��وة عل ��ى �إمكانية نيل �إح ��دى تذكرتي
العب ��ور اىل ال ��دور 16حي ��ث �أن ث�ل�اث
نق ��اط تف�صله فقط عن الأهلي ال�سعودي
املت�صدر ،وكذل ��ك و�صيفه فريق الوحدة
الإمارات ��ي وخا�ص ��ة �إن ��ه �أ�صب ��ح املمثل
الوحيد للكرة العراقية يف هذه الن�سخة
م ��ن البطولة بعد اخل ��روج املب ّكر لفريق
ال ��زوراء حامل بطولة ك�أ� ��س العراق �إثر
خ�سارت ��ه �أمام �ضيفه فري ��ق بونيودكور
الأوزبك ��ي بنتيج ��ة ( )4-1يف املب ��اراة
التي �أقيمت بينه ��ا بالعا�صمة الأوزبكية
ط�شقند ي ��وم الثاين والع�شرين من �شهر
كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي �ضم ��ن اجلولة
الثالث ��ة م ��ن ال ��دوري الت�أهيل ��ي ل ��دور
املجموعات.

 حممد حمدي

يف اللق ��اءات االجتماعي ��ة ،و�أثن ��اء العم ��ل ،ويف مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ال ن�صطدم بغ�ي�ر مظلوميات هائلة ج ��د ًا وق�ضايا تو ّقف
الزم ��ن به ��ا بال حلول تذك ��ر ،وك�أنه ي�سري بنا عك� ��س التيار اىل نقطة
ال�صف ��ر �أو �أق ��رب ما يكون اىل واقع فق ��دان الأمل يف حلول تذكر ،قد
تك ��ون املقدّمة �سوداوي ��ة اىل حدود بعيدة وقد يُعي ��ب البع�ض علينا
روح الت�شا�ؤم يف احلديث عن ب�ؤ�س احلال يف ظل ظرف نحن �أحوج
م ��ا نكون فيه لف�سح ��ة الأمل ،مع ذلك �إننا يوم نتناول ما يح�صل بهذه
الطريق ��ة فلأنن ��ا جن ��د �أن الو�سائل تال�ش ��ت يف ا�ستنها� ��ض احللول
املنتظرة من عامة ال�شعب الذي �أخذ ّ
ي�شخ�ص وي�شري وي� ّؤ�شر مكامن
اخلل ��ل وينتظر الإجراء �أو ال�شروع على �أقل تقدير لإ�صالح ما ميكن
�إ�صالحه وقد اخت�صر احلقيقة اىل الواقع الريا�ضي امل� مِؤل جد ًا  ،فبني
ريا�ضي�ي�ن �أبطال روّ اد ّ
تقطعت بهم �سُ بل الع�ل�اج و�إ�صالح �أو�ضاعهم
االقت�صادي ��ة البائ�س ��ة اىل �أندية ترزح حتت خ ��ط الفقر مل يتبق منها
�س ��وى ا�سمه ��ا �أو احت ��ادات عالقة يف الدي ��ون و�أع�ضاء ب�ل�ا مر ّتبات
�أو تعوي�ض ��ات مالية و�صو ًال اىل �صحفي�ي�ن ريا�ضيني �أوقف منربهم
املع�ّب�رّ (جريدة املالعب) منذ ع ��ام ون�صف تقريب� � ًا ومازالت احللول
غ�ي�ر متواف ��رة بني وعود الوزي ��ر وروتني املدير و ُعق ��م احللول لدى
وزارة املالي ��ة ال�شا ِئك ��ة والغارق ��ة متام� � ًا مبلفات ال �أوّ ل له ��ا وال �آخر
يُغ ّلفه ��ا وعود ت�صدر من حكومة ال متلك �إال الوعود لن �أ�ضيف ملفات
�أخرى لأنها لن تنتهي ،بل �س�أترك املو�ضوع ملن ال يَ�سمع وال يَرى وال
يتك ّل ��م فقد يجود الزم ��ن ببارقة �أمل مل تك ��ن يف احل�سبان ،و�إن كنت
�أ�شك بهكذا معجزات يف كوكب العراق الالهب!
حديث في الت�أجيل

�إع�ل�ان االحتادين الآ�سي ��وي والدويل لكرة الق ��دم ت�أجيل الت�صفيات
الآ�سيوية امل�شرتكة لل ��دور الثاين امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل لكرة
الق ��دم  2022بقط ��ر والن�سخة الثامن ��ة ع�شرة من بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم  2023بال�ص�ي�ن اىل العام املقب ��ل والتي كان م ��ن املق ّرر
له ��ا �أن تقام خالل �شهري ت�شري ��ن الأول وت�شرين الثاين املقبلني من
العام اجلاري� ،أحدث �ضجّ ة �آ�سيوية و�صل �صداها اىل مونديال قطر
بذات ��ه مع ت�سا�ؤالت م�شروعة ماذا ل ��و ا�ستم ّر �شبح فايرو�س كورونا
باالنت�شار والتعقيد مع بوادر ظهور ف�صل ال�شتاء؟
ت ��رى هل �ستك ��ون هناك �سيناريوهات �أخرى كم ��ا ح�صل مع �أوملبياد
طوكي ��و  2020امله� �دّد بالت�أجي ��ل �أي�ض� � ًا الع ��ام املقب ��ل ،مع ذل ��ك ف�إن
ا�ستقبالن ��ا لق ��رار الت�أجي ��ل وك�أن ��ه ح ��ل و�ص ��ل �إلينا مبعج ��زة حيث
�شرع ��ت اللجن ��ة التطبيعي ��ة اىل �إلغاء برنامج املنتخ ��ب لعدم جدواه
على ح ��د زعمها مع �إن هناك مطالبات كث�ي�رة بانتهاز الفر�صة والبت
بتكوي ��ن منتخ ��ب م ��ن الالعب�ي�ن املحليني عل ��ى �أن يك ��ون حت�ضريه
داخلي� � ًا مبباريات مع الأندية املمتازة التي �سنوفر لها فر�صة احتكاك
وتوا�صل مثالية للإعداد.
مالعب كبرى

تعود بنا وعود افتتاح املالعب الكربى يف بغداد والب�صرة وب�صورة
خا�ص ��ة تلك التي �شارفت عل ��ى االنتهاء اىل ف�ت�رة �سابقة من الوعود
غ�ي�ر املنفذة والتي زاد عددها وكرث �ضجيجها ومل يح�صل منها �شيء
يُذكر ،وما �أن يتم ت�سليط ال�ضوء على �أحدها لأ�سبوع �أو �أقل من ذلك
حتى تعود �أخبارها اىل االنزواء واخلجل ويتبينّ �أن ال�شركة املن ّفذة
مل تبا�ش ��ر عمله ��ا �أ�ص�ل ً�ا �أو �أنها ر�ضخ ��ت لأوامر وتعقي ��دات الإقامة
والدخول واخلروج وحظر التجوال مع ذلك �سننتظر املوعد اجلديد
بفارغ ال�صرب.
ترى هل �ستكون هناك �سيناريوهات
�أخرى كما ح�صل مع �أولمبياد طوكيو
 2020المهدّ د بالت�أجيل �أي� ًضا العام
المقبل ،مع ذلك ف�إن ا�ستقبالنا لقرار
الت�أجيل وك�أنه حل و�صل �إلينا بمعجزة
حيث �شرعت اللجنة التطبيعية الى
�إلغاء برنامج المنتخب لعدم جدواه

�سان جيرمان يبلغ النهائي الأوروبي لأول مرة في البرتغال
بالألق ��اب املحلي ��ة يف املو�سم احلايل
 بغداد  /املدى
بفرن�سا من نيل لقب الن�سخة احلالية
ت� ّأهل فري ��ق �سان جريمان الفرن�سي م ��ن دوري �أبطال �أوروبا بعد بلوغه
لك ��رة الق ��دم لأول م ��رة يف تاريخ ��ه املب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي �ستج ��ري
اىل املباراة النهائي ��ة ببطولة دوري يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة ي ��وم الأح ��د
�أبط ��ال �أوروب ��ا لك ��رة الق ��دم  2020املقب ��ل على ملع ��ب الن ��ور بالعا�صمة
بعد ف ��وزه الكبري على فريق اليبزيغ الربتغالية ل�شبون ��ة يف مهمة جديدة
الأمل ��اين بثالثية نظيف ��ة يف املباراة ي�أم ��ل فيه ��ا القطري نا�ص ��ر اخلليفي
التي جرت بينهما على ملعب (النور) رئي� ��س الن ��ادي بالع ��ودة بالك�أ� ��س
بالعا�صم ��ة الربتغالي ��ة ل�شبون ��ة يف اىل العا�صم ��ة باري� ��س لالحتف ��ال به
افتت ��اح مناف�س ��ات دور الأربعة من م ��ع جماه�ي�ره الكبرية الت ��ي منعتها
البطول ��ة ال ��ذي ا�ستكمل ��ت مبارياته تعليم ��ات االحت ��اد الأوروب ��ي لك ��رة
ي ��وم ال�سابع م ��ن �شه ��ر �آب اجلاري الق ��دم م ��ن التواج ��د عل ��ى مدرجات
بع ��د توق ��ف طوي ��ل دام لأك�ث�ر م ��ن امللعب يف الربتغال ب�سبب الإجراءات
�أربعة ا�شهر ون�صف ب�سبب تداعيات ال�صحي ��ة الوقائي ��ة واالحرتازي ��ة
جائح ��ة كورون ��ا امل�ستج ��د (كوفي ��د الت ��ي مت �إقراره ��ا م ��ن �أج ��ل احلفاظ
 )-19الت ��ي �ضربت الق ��ارة العجوز عل ��ى �سالمة اجلمي ��ع يف ظل احلملة
منذ �شه ��ر �شباط املا�ض ��ي و�أدّت اىل الكب�ي�رة ملواجه ��ة فايرو� ��س كورونا
وق ��وع � 3203511إ�صابة و�أكرث من التي تبذل مع منظمة ال�صحة العاملية
203376وفاة.
والذي مت ت�صنيف ��ه كوباء عاملي بعد
وبات ��ت تف�ص ��ل خطوة واح ��دة �أمام اجتياح ��ه ع ��دد كب�ي�ر من ال ��دول يف
فري ��ق باري�س �س ��ان جريمان املتوج الكرة الأر�ضية.

و�أنه ��ت كتيب ��ة الأمل ��اين توما� ��س
توخيل املغام ��رة الأوروبي ��ة لفريق
اليبزي ��غ الأمل ��اين عند بواب ��ة املربع
الذهب ��ي من البطول ��ة الأوروبية يف
املو�س ��م احل ��ايل التي و�صله ��ا لأول
م ��رة يف تاري ��خ م�شاركت ��ه حي ��ث مل
ي�ستط ��ع ال�صمود �س ��وى ثالثة ع�شر
دقيق ��ة فق ��ط ليتلق ��ى حار� ��س مرماه
بي�ت�ر جوالك�س ��ي اله ��دف الأول عن
طري ��ق �صان ��ع الألع ��اب الربازيل ��ي

ماركينهو� ��س ،وع� � ّززه املهاج ��م
الأرجنتين ��ي انخ ��ل دي ماريا بهدف
ثاين يف الدقيقة الواحدة والأربعني
لينتهي ال�ش ��وط الأول بهدفني مقابل
ال �ش ��يء قب ��ل �أن يح�س ��م املداف ��ع
الإ�سب ��اين خ ��وان برين ��ات النتيجة
مل�صلحة فريق باري�س �سان جريمان
بع ��د �أن �أح ��رز اله ��دف الثال ��ث يف
الدقيق ��ة ال�ساد�س ��ة واخلم�س�ي�ن م ��ن
املب ��اراة الت ��ي �أطل ��ق فيه ��ا احلك ��م

ال�سلوفين ��ي بي ��ورن كي�ب�رز �صفارة
النهاي ��ة بنتيج ��ة ( )0-3حي ��ث مت
اختيار �أنخيل دي ماريا �أف�ضل العب
يف املباراة.
و�أ�صبح فريق باري�س �سان جريمان
خام� ��س فري ��ق فرن�س ��ي يتم ّك ��ن من
الو�ص ��ول اىل املب ��اراة النهائي ��ة من
بطول ��ة دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا لكرة
الق ��دم حي ��ث خا� ��ض  110مباري ��ات
ع�ب�ر تاريخ ��ه قب ��ل الو�ص ��ول اىل
الدور الأخري حيث تفوق على فريق
�أر�سن ��ال الإنكلي ��زي ال ��ذي لعب 90
مب ��اراة فق ��ط وجن ��ح يف الت�سجي ��ل
خ�ل�ال �آخ ��ر  34مب ��اراة خا�ضه ��ا يف
البطول ��ة ليعادل الرقم امل�سجل با�سم
فري ��ق ريال مدري ��د اال�سب ��اين لكرة
الق ��دم وا�ستط ��اع القائ ��د الربازيلي
تياغ ��و �سيلفا بدخ ��ول تاريخ النادي
م ��ن خ�ل�ال خو�ض ��ه مبارات ��ه  59يف
البط ��والت الأوروبي ��ة ليك ��ون �أكرث
الالعب�ي�ن م�شارك ��ة يف البطولة على
مدار تاريخه.

الفيفا ّ
يعدل روزنامته الدولية في 2021
 بغداد  /املدى
�أعل ��ن االحتاد الدويل لكرة القدم عن
�أحدث تعديالته يف الروزنامة للعام
� 2021ضمن �أجندت ��ه اجلديدة التي
اعتمده ��ا ب�سب ��ب فايرو� ��س كورونا
امل�ستجد (كوفيد )19-الذي �أدى اىل
ت�أجي ��ل ت�صفي ��ات ك�أ�س الع ��امل لكرة
القدم  2022الت ��ي كان من املق ّرر لها
�أن ت�ستكمل يف �شهري ت�شرين الأول
وت�شري ��ن الث ��اين املقبلني م ��ن العام

اجلاري.
جت ��ري م ��ن احل ��ادي والثالث�ي�ن من
و�أعتم ��د الفيف ��ا الف�ت�رة م ��ن الراب ��ع �شه ��ر �آب اجل ��اري اىل الثام ��ن م ��ن
والع�شرين م ��ن �شهر كان ��ون الثاين �أيل ��ول ب�سبب توا�صل ّ
تف�شي جائحة
ولغاي ��ة الأول م ��ن �شه ��ر �شب ��اط كورون ��ا يف ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال ��دول
املقبل�ي�ن موع ��د ًا جدي ��د ًا للمباري ��ات و�إجراءات منع ال�سف ��ر والتنقل بني
الدولي ��ة الودي ��ة �أو الر�سمية جلميع املطارات.
املنتخب ��ات يف الع ��امل با�ستثن ��اء وب ��ات من املحتم ��ل �أن يقوم االحتاد
االحت ��اد الأوروبي لك ��رة القدم التي الدويل لكرة القدم بالتعاون مع دائرة
�ستك ��ون تعوي�ضية عن �أجن ��دة �أيام امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي
(الفيف ��ا دي) ل�شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل لك ��رة الق ��دم ك ��ي ي ّتخ ��ذ م ��ن الفرتة
للمباري ��ات الت ��ي كان م�ؤ ّم�ًل�ااً ً لها �أن اجلديدة املحدّدة �أعاله بداية جديدة

للمواعي ��د التي �سيت ��م �إعالنها خالل
الف�ت�رة املقبلة ال�ستئن ��اف اجلوالت
الأربع الأخرية م ��ن مناف�سات الدور
الثاين حل�س ��اب املجموعات الثماين
يف الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة
لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل لك ��رة القدم
 2022بقطر وك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم
 2023بال�ص�ي�ن التي مت ت�أجيلها اىل
العام املقبل بد ًال من املواعيد ال�سابقة
له ��ا التي كان من املق ّرر لها �أن جترى
خالل �أيام  8و 13ت�شرين الأول و12

و 17ت�شرين الثاين املقبلني.
اجلدير بالذك ��ر �أن املنتخب الوطني
لكرة القدم تنتظ ��ره ثالث مواجهات
م�صريي ��ة �أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ
كون ��غ وكمبودي ��ا و�إي ��ران �ضم ��ن
اجلولة الثامنة والتا�سعة والعا�شرة
الأخ�ي�رة حل�ساب املجموع ��ة الثانية
يف الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة
امل�ؤهل ��ة ملوندي ��ال قط ��ر والن�سخ ��ة
الثامن ��ة ع�شرة من بطولة ك�أ�س �آ�سيا
لكرة القدم.
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الالمركزية الإدارية التي تتم�سك
بها المحافظات وي�صر عليها
المحافظون لما لها من ميزات
تحد من �إنفراد المركز
منها �أنها ُ
بال�سلطة  ،وتزيد من م�شاركة
المحافظات في اتخاذ القرارات
وتزيد من �صالحيات المحافين
تي�سر وت�سهّل الإجراءات
وكذلك ّ
�إ�ضافة �أنها ت�ساعد على م�شاركة
�أهالي الإقليم �أو المحافظة في
م�شاريع التنمية .لكن مدى واقعية
الإ�ستفادة من الالمركزية من قبل
المحافظات ؟.

بداية البد من ت�أكيد حقيقة علمية تتعلق
�أن الالمركزي ��ة يف الع ��راق منقو�ص ��ة
وغ�ي�ر مكتملة رغ ��م الإ�ص ��رار اخلطاب
ال�سيا�س ��ي عليه ��ا فه ��ل الع ��راق يتمت ��ع
بنظام ال مركزي؟!.
نعم هناك (المركزية د�ستورية) حيث �أن
الد�س ��تور منح املحافظ ��ات واملحافظني
�س ��لطات وا�س ��عة فبموج ��ب امل ��ادة ()1
من الد�س ��تور حدد النظام العراقي ب�أنه
(نظ ��ام �إحتادي) ؛ ومبوج ��ب املادة ()4
ـ خام�س� � ًا من الد�ستور �أتاح للمحافظات
�إتخاذ �أي لغة حملية خا�صة ؛ ومبوجب
املادة ( )90تخت� ��ص املحكمة االحتادية
العلي ��ا بالنظ ��ر يف املنازع ��ات ب�ي�ن
املحافظ ��ات والأقاليم �أم ��ا املادة ()107
م ��ن الد�س ��تور العراق ��ي فق ��د ح�ص ��رت
(ال�س ��لطات الإحتادية) باالخت�صا�صات

 حممد حميد ر�شيد

احل�صرية الآتية
 .1ر�سم ال�سيا�س ��ة اخلارجية والتمثيل
الدبلوما�س ��ي واملعاه ��دات الدولي ��ة
و�سيا�س ��ة الإقرتا�ض ور�س ��م ال�سيا�س ��ة
اخلارجية والتمثيل الدبلوما�سي.
 .2و�ض ��ع �سيا�س ��ة الأم ��ن الوطن ��ي
وتنفيذها....
 .3ر�س ��م ال�سيا�س ��ة املالية ،والكمركية،
و�إ�ص ��دار العمل ��ة ،وتنظي ��م ال�سيا�س ��ة
التجارية عرب حدود الأقاليم واملحافظات
يف الع ��راق ،وو�ض ��ع امليزاني ��ة العام ��ة
للدولة ،ور�سم ال�سيا�سة النقدية و�إن�شاء
البنك املركزي ،و�إدارته.
 .4تنظي ��م �أم ��ور املقايي� ��س واملكايي ��ل
والأوزان.
 .5تنظيم �أمور اجلن�سية.
 .6تنظي ��م �سيا�س ��ة ال�ت�رددات البثي ��ة
والربيد.
 .7و�ض ��ع م�ش ��روع املوازن ��ة العام ��ة
واال�ستثمارية.
 .8تخطيط ال�سيا�سات املتعلقة مب�صادر
املياه من خارج العراق.
 .9الإح�صاء والتعداد العام لل�سكان.
كم ��ا تن�ص املادة ( )111من الد�س ��تور :
(كل ما مل ين�ص عليه يف االخت�صا�صات
احل�ص ��رية لل�س ��لطات االحتادية ،يكون
م ��ن �ص�ل�احية الأقالي ��م واملحافظ ��ات
غ�ي�ر املنتظمة يف �إقليم ،وال�ص�ل�احيات
الأخ ��رى امل�ش�ت�ركة ب�ي�ن احلكوم ��ة
االحتادي ��ة والأقالي ��م ،تك ��ون الأولوية
فيها لقان ��ون الأقالي ��م واملحافظات غري

املنتظم ��ة يف �إقلي ��م ،يف حال ��ة اخلالف
بينهما).
وينظم الد�س ��تور يف الف�صل الثاين من
الباب اخلام�س عمل املحافظات التي مل
تنتظ ��م يف �إقليم ومينحها اال�س ��تقاللية
الإداري ��ة الكافية لإجن ��از عملها بل �أباح
ل�س ��لطات املحافظ ��ة و�ض ��ع القوان�ي�ن
والأنظمة التي ت�س ��اهم يف تطوير عمل
املحافظة .
و واقع� � ًا ال متار� ��س املحاف�ض ��ات �أغلب
تلك ال�ص�ل�احيات ل ��ذا فالنظ ��ام ميار�س
(مركزي ��ة �سيا�س ��ية) وتغ ��ول عل ��ى
�سلطات املحافظات فنظام (الالمركزي)
يعن ��ي من ��ح ال�س ��لطات �إىل الوالي ��ات
(املحافظ ��ات) و�إقت�ص ��ار عم ��ل املرك ��ز
على الأمور ال�س ��يادية ال�سيا�سية فكيف
نت�ص ��ور ذلك وهن ��اك (ثالثة وع�ش ��رون
وزي ��ر ًا) ويزي ��دون يف دولة تزع ��م �أنها
دول ��ة فدرالي ��ة ال مركزي ��ة! والآدهى �أن
هناك ق�سم ًا من الوزارات ت�صنف كونها
وزارات �س ��يادية وق�س ��م �آخ ��ر وزارات
غري �سيادية!
وه ��ذا يعن ��ي �أن احلكوم ��ة احلالي ��ة
متار� ��س �إخت�صا�ص ��ات مل ي�ش ��رعها
الد�س ��تور وهذا يعني �أن كل ما مل يحدد
الد�س ��تور من �صالحيات و�إخت�صا�صات
ف�أنه مرتوك للحكومات املحلية (الأقاليم
واملحافظ ��ات غري املنتظمة ب�إقليم) ومن
تلك التخ�ص�ص ��ات (على �س ��بيل املثال ال
احل�صر) التخ�ص�صات الطبية والثقافية
وال�ش ��رطة والأم ��ن املحل ��ي والرتبي ��ة
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تلفيقان عثمانيان..
اخلالفة و�شراء �آيا �صوفيا

 ر�شيد اخليون

يج ��ري احلدي ��ث يف ظ ��ل ح ��زب
«العدال ��ة وال َّتنمي ��ة» الإخ ��واين ،ع ��ن
تن ��ازل �آخ ��ر خلف ��اء بن ��ي العبا� ��س �أحمد
املت ��وكل ال َّثال ��ث(1543م) ،ل�س ��ليم
الأول(ت1520م) ،بع ��د احت�ل�ال
م�ص ��ر(1517م) .لك ��ن م ��ا ح�ص ��ل مل�ص ��ر
لي� ��س فتح� � ًا ،لأنها كان ��ت على الإ�س�ل�ام،
فمن وجهة نظر �إ�س�ل�امية ،الفتح للبلدان
التي لي�س ��ت على الإ�سالم ،وم�صر ر�سمي ًا
كان ��ت حت ��ت اخلالفة العبا�س ��ية ،و�ش� ��أن
اخلليف ��ة مع املماليك ،وهم �أتراك �أي�ض� � ًا،
ال�س�ل�اجقة
�ش� ��أن �أج ��داده ببغ ��داد م ��ع َّ
والبويهيني ،ومب�صر مع الأيوبيني.
ل�سنا �ض ��د خالفة العثمانيني ،وال ت�صبح
الكني�س� � ُة م�س ��جد ًا ،فال َّزم ��ن كان غالب� � ًا
ومغلوب� � ًا ،لكنن ��ا نتح ��دث ع ��ن الك ��ذب
وال َّتلفيق للتاري ��خ املكتوب ،و«الإخوان»
ميج ��دون ه ��ذا التاري ��خ ،وبال َّتايل ميثل
تلفي ��ق ع ��ودة اخلالف ��ة ،عل ��ى ال ّرغ ��م من
خمالفته للإ�سالم الذي يقرونه ويتباكون
ال�سيا�سية يف
لعودته ،ف�ضيح ًة لعقيدتهم ِ ّ
اخلالفة نف�س ��ها ،وما حتويل �آيا �ص ��وفيا
�إىل م�سجد� ،إال خطوة باجتاهها ،بذريعة
يجر احلديث
كاذبة «�ش ��راء الكني�سة»! مل ِ
ع ��ن ذل ��ك مبع ��زل ع ��ن جه ��ود �أردوغان،
وال ��ذي يق ��ف مع ��ه «الإخ ��وان» يف ادعاء
اخلالف ��ة وجع ��ل الكني�س ��ة م�س ��جد ًا ،فهم
�أ�س�س ��وا تنظيمهم ( )1928على �أ�س ��ا�س
فق ��د اخلالفة ،وي ��رون بوج ��ود �أردوغان
ال�س ��عي الفعلي
بل ��وغ التمك ��ن ،و�إع�ل�ان َّ
جار الآن.
لعودة اخلالفة ،وهو ٍ

ورد عل ��ى موق ��ع «الإخ ��وان» ال َّر�س ��مي،
الت ��ايل« :هكذا �س ��قطت اخلالف ��ة بعد �أن
ع ّم ��رت � 1292س ��ن ًة فانف ��رط عق ��د الأمّة
وتهدّده ��ا ال�ض ��ياعَّ ،
لكن الأم ��ل يف عودة
اخلالفة مل يربح ذهنية الإ�سالميني ،وها
هي تركيا �أخذت تعود �إىل الإ�س�ل�ام ،فهل
هي ب�ش ��رى بعودة اخلالفة الإ�سالمية»؟!
ومب ��ا �أن العثماني�ي�ن كونه ��م �أت ��راك ًا ال
تنطب ��ق عليه ��م �ش ��روط اخلالف ��ة ،لُفقت
حكاية «ال ّتنازل» ،ولنفرت� ��ض �أن ال َّتنازل
موج ��ود ،مع �أنه كان تلفيق� � ًا مت�أخر ًا ،هل
يعطي �شرعية لأردوغان �أن يكون خليف ًة!
فعن ��د الإخوان �ص ��احبهم يك ��ون خليف ًة،
وال يه ��م تقالي ��د اخلالفة و�ش ��روطها� ،إال
خوارج
يك ��ون هم قد انقلبوا و�أ�ص ��بحوا
َ
�أو معتزلة!
فبع ��د مراجع ��ة كت ��ب امل�ؤرخ�ي�ن ،الذي ��ن
عا�ش ��وا يف العه ��د العثم ��اين ،مل يذكروا
تنازل املتوكل ال َّثالث ل�س ��ليم الأول ،مثل
ابن �إيا�س(1523م) يف «بدائع ال ُّزهور»،
الذي تتبع املعارك خطوة بخطوة ،وذكر
َحمل املتوكل مع والده �إىل ق�سطنطينية،
ومل ي َُ�س � ِ ّ�م �س ��ليم الأول باخلليف ��ة ،وال
حكم ��ه باخلالف ��ة .كذل ��ك مل يذك ��ر اب ��ن
طولون(ت1546م) يف «مفاكهة اخلالن»
�ش ��يئ ًا عن اخلالف ��ة العثماني ��ة� ،إمنا كان
ي َُ�س� �مّي �س ��يلم الأول بـ«مل ��ك ال� � ُّروم»،
والقرم ��اين(1610م) يف «�أخب ��ار ال ُدّول
و�آثار الأُول» مل يذكر �ش ��يئ ًا عن ال َّتنازل.
ومل يذكر الع�صامي(1699م) يف «�سمط
ال ُّنج ��وم الع ��وايل»� ،ش ��يئ ًا ع ��ن ت�س ��مية

والتعلي ��م ب ��كل م�س ��توياته والريا�ض ��ة
وال�ش ��باب وخدم ��ات الكهرب ��اء وامل ��اء
والزراع ��ة .وبالت ��ايل ف� ��إن م ��ن مه ��ام
املحافظات توفري كل ذلك.
ف ��كل ماخول ��ه (الد�س ��تور) للحكوم ��ات
املحلية من �ص�ل�احيات ح�ص ��رية مل يكن
مبق ��دور احلكوم ��ة املركزي ��ة القي ��ام به
(والعك�س �صحيح �أي�ض ًا).
ال�س ��ادة املحافظ ��ون دائم ��و املطالب ��ة
بحق ��وق حمافظاته ��م مب ��ا �أتاح ��ت لهم
(الالمركزي ��ة) م ��ن ممي ��زات وحق ��وق
وغالبه ��م ال يدرك ��ون الواجب ��ات الت ��ي
تفر�ض ��ها الالمركزي ��ة عليه ��م ب ��ل هم ال
ي�ستغلون كل املميزات املمنوحة لهم من
ما ي�س ��اعدهم على تطوي ��ر حمافظاتهم
وتوف�ي�ر خدمات �أف�ض ��ل وم ��وارد �أكرث
غري املوارد التي يغدقه ��ا عليهم املركز.
فالالمركزي ��ة متنحه ��م فر� ��ص �أك�ب�ر
وحري ��ة �أك�ث�ر يف الكثري م ��ن املجاالت
االقت�ص ��ادية واخلدمي ��ة عل ��ى وج ��ه
اخل�ص ��و�ص  .لكنه ��م يف ذات الوق ��ت
يهتمون كثري ًا بتعيني املنا�صب امل�ؤثرة
يف حمافظاته ��م و�إ�س ��تالم امليزاني ��ات
والأم ��وال املخ�ص�ص ��ة للمحافظ ��ات
والت�ص ��رف بها وت�أكيد �إ�س ��تقاللهم عن
املركز يف مثل ه ��ذه الأمور ويف بع�ض
الأحي ��ان حت ��دي املرك ��ز يف الإع�ل�ان
امل�ستمر �أن الد�س ��تور والقانون منحهم
�س ��لطات م�س ��تقلة ع ��ن املرك ��ز لك ��ن م ��ا
م ��دى �إيجابي ��ة الإ�س ��تفادة العملية من
هذه اخلا�ص ��ية ؟ .ومن اخلط�أ اجل�سيم

ح�ص ��ر العالقة بني املرك ��ز واملحافظات
بامليزانية والعالقة املالية بل هي عالقة
تكاملية ينبغي مبوجبها على املحافظات
الت�ص ��رف مبهني ��ة و�إ�س ��تقاللية عالي ��ة
خ�صو�ص� � ًا يف مو�ض ��وع الإ�ستثمار يف
كل املج ��االت الت ��ي خ ��ا رج �ص�ل�احيات
املركز �أ�ص�ل ً�ا مبوجب امل ��ادة ( )107من
الد�ستور العراقي .
وال�ص ��ورة العام ��ة غ�ي�ر م�ش ��جعة ملدى
�إ�س ��تفادة املحافظ ��ات م ��ن المركزي ��ة
الإدارة املمنوح ��ة له ��ا فه ��ي ب�ش ��كل
ع ��ام تعتم ��د عل ��ى امليزاني ��ة الإحتادية
بن�س ��بة  85%وم ��وارد املحافظ ��ات
(الإ�س ��تثمارية) حم ��دودة ج ��د ًا يف
(�أغلب) املحافظات لهذا كان العبء على
املرك ��ز �أكرب م ��ن �إمكانياته وكان ف�ش ��ل
املحافظ ��ات يف توفري احل ��د الأدنى من
اخلدم ��ات ال�ض ��رورية وم ��ن الرفاهي ��ة
املطلوبة لأي مواطن عراقي وكان ف�شل
�إدارة املحافظات جزء ًا من ف�شل املركز.
الإعتماد على موارد املركز ب�ش ��كل كبري
جد ًا ي ��كاد يع ��زز فكرة املركزية وي�ش ��ل
القوى الالمركزية عن الن�ش ��اط والعمل
واالبتكار وم ��ن الطبيع ��ي �أن القوانني
ال�س ��ارية لي�س ��ت كافية بل يف جوهرها
مازال ��ت مركزي ��ة غ�ي�ر م�ش ��جعة عل ��ى
الإنت ��اج لكنه ��ا م ��ن جانب ث ��اين هي ال
ت�ش ��كل معرق ��ل كبري للتط ��ور والتغيري
لو حتركنا بجدية بتجاه تعزيز �س ��لطة
املحافظات .
ولع ��ل �إلغ ��اء جمال�س املحافظ ��ات بقدر
م ��ا قل� ��ص �إمكاني ��ات املحافظ ��ات عل ��ى
الت�شريع ف�إنه ربط املحافظات بالربملان
وهو من يتوىل الإ�شراف واملراقبة على
املحافظني .
ورغ ��م �إنن ��ا بحاج ��ة �ش ��ديدة لتعمي ��ق
فل�س ��فة �إدارة الدولة والتوجه بها نحو
(الالمركزي ��ة) الد�س ��تورية احلقيق ��ة
الت ��ي تعط ��ي املحافظ�ي�ن حرية �أو�س ��ع
ب�إتخ ��اذ الق ��رارات �أو الع ��ودة �إىل
املركزي ��ة!؛ ف�إن هناك م�س ��احة وا�س ��عة
للمحافظ�ي�ن للحرك ��ة �ض ��من هام� ��ش
الالمركزي ��ة وخ�صو�ص� � ًا يف بع� ��ض
املجاالت املهمة والتي ت�ؤ�س ���س لقواعد
العم ��ل الإ�س ��تثماري الر�س ��مي وغ�ي�ر
الر�سمي احلقيقي داخل املحافظة ولكل
حمافظ ��ة خ�صو�ص ��يتها الإ�س ��تثمارية

ومميزاته ��ا الت ��ي تختلف م ��ن حمافظة
لأخ ��رى وم ��ن تل ��ك املجاالت اخلا�ص ��ة
(عل ��ى �س ��بيل املثال) ف� ��إن حمافظة (ذي
قار) تتمتع مبوقع جغرايف مميز ي�ضع
الق�س ��م الغربي منها بعي ��د ًا عن خطوط
وم�س ��ارات الطي ��ور املهاج ��رة م ��ن م ��ا
يح�ص ��ن حق ��ول الدواج ��ن الت ��ي ميكن
�إن�ش ��ائها يف ه ��ذا الق�س ��م م ��ن �أمرا�ض
الدواج ��ن ال�س ��ارية وميك ��ن �إ�س ��تغالل
هذه اخلا�ص ��ية (على �س ��بيل املثال) يف
ت�شجيع امل�ستثمرين املحليني والإجانب
عل ��ى �إن�ش ��اء احلقول ال�ض ��خمة يف هذا
الق�س ��م من املحافظة وهي على العموم
�أر�ض جرداء �شا�سعة غري م�ستغلة ميكن
تقدميها للم�س ��تثمرين ب�شروط مي�سرة
�إ�ض ��افة �إىل تي�س�ي�ر الأم ��ور الإداري ��ة
واملالي ��ة الأخرى والقفز عل ��ى الروتني
املعرق ��ل �إىل (نظ ��ام ال�ش ��باك الواح ��د)
وت�شجيع امل�س ��تثمر على اال�ستثمار يف
املحافظ ��ة به ��ذا املج ��ال بال ��ذات وهذه
امل�ش ��اريع لوحدها �س ��تنه�ض ب�إقت�ص ��اد
املحافظ ��ة ويقل� ��ص م ��ن ن�س ��بة البطالة
يف املحافظ ��ة �إىل درج ��ة كب�ي�رة وهكذا
بقية املحافظات وميكن الإ�س ��تثمار يف
�ص ��ناعة التم ��ور و�ص ��ناعة املواين يف
حمافظة الب�ص ��رة ويف منطقة الأهوار
لل�س ��ياحة وحقول الأ�س ��ماك وحمافظة
نين ��وى يف �ص ��ناعة امل ��واد الغذائي ��ة
وحمافظ ��ة االنب ��ار يف ال�س ��وق احلرة
و�صناعة غاز الوقود والطاقة ...وهكذا
تك ��ون مهم ��ة كل حماف ��ظ اكت�ش ��اف
�أف�ض ��ل �أنواع الإ�س ��تثمار يف حمافظته
والرتكيز عليه وتوفري كل م�س ��تلزمات
التو�سع فيه والنجاح الأق�صى به.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن امل�ش ��اريع العام ��ة الت ��ي
ق ��د ت�ش�ت�رك به ��ا كل املحافظ ��ات منه ��ا
الإ�س ��تثمار يف امل ��وارد الب�ش ��رية
والطبيعية .
الأمر الآخر ال ��ذي ُيطلب من املحافظني
ه ��و التحرر ق ��در الإمكان م ��ن الإعتماد
الكلي على �س ��لطة املركز خ�صو�ص� � ًا يف
بع�ض الأمور احليوية وخ�صو�ص� � ًا يف
قطاع خدمات الكهرباء البد من التخفيف
عن كاهل املركز والبدء بالأ�س ��تثمار يف
ه ��ذا القط ��اع احلي ��وي وال ��ذي يهم كل
املواطنني يف كل املحافظات خ�صو�ص� � ًا
مع توفر م�صادر الطاقة والوقود الالزم

لبناء حمطات كهرباء �ضخمة كالب�صرة
وكركوك ومي�س ��ان �أو �إ�ستثمار املوارد
البيئية املنتجة للطاقة كالأنبار واملثنى
وكذل ��ك املاء والغذاء وال�س ��عي لتحقيق
الإكتف ��اء الذات ��ي يف قط ��اع اخلدم ��ات
وكذلك الغذاء و�إطالق حملة �إ�ستثمارات
وا�سعة لزيادة موارد املحافظة وتقلي�ص
االعتماد على التمويل املركزي .
�إن الالمركزية متن ��ح املحافظات حرية
احلرك ��ة وحري ��ة الإ�س ��تثمار وزي ��ادة
امل ��وارد وتقلي�ص امل�ص ��اريف وتقلي�ص
البطالة يف املحافظة و�إيجاد فر�ص عمل
كب�ي�رة بعيدة عن التموي ��ل املركزي بل
�أن لبع�ض املحافظات القدرة للو�ص ��ول
�إىل الإكتفاء والتموي ��ل الذاتي والعمل
الدائم على التخل�ص من م�ش ��اكل املركز
ال�سيا�س ��ية والأمنية التي تعرقل عملها
ولكن وقبل كل �ش ��يء البد من التخل�ص
م ��ن التفك�ي�ر الكال�س ��يكي املعتم ��د على
املرك ��ز يف كل �ش ��يء حت ��ى يف طريق ��ة
التفك�ي�ر والب ��دء يف توف�ي�ر بيئ ��ة �آمنة
لكل امل�س ��تثمرين وت�ش ��جيعهم وتي�سري
�أعمالهم يجب الإعتماد بالدرجة الأوىل
على الإ�س ��تثمارات الغري ر�سمية �سواء
م ��ا كان منها وطني� � ًا �أو �أجنبي ًا �أو دولي ًا
؛ يج ��ب حمارب ��ة الف�س ��اد بكل �أ�ش ��كاله
و�ص ��وره ؛ ويجب العمل الدائم على �أن
تكون �س ��لطة املحافظات �س ��لطة مدنية
خال�ص ��ة و�أن تكون �س ��لطات ح�ض ��ارية
ت�أخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ارات �أ�س ��اليب
املتح�ض ��رة واحلديث ��ة يف الإدارة
و�أن تب ��د�أ من نزع �أي �س�ل�اح �أو �س ��لطة
يف املحافظ ��ة غ�ي�ر ال�س ��لطة الإداري ��ة
للمحافظ ��ة و �س�ل�اح حف ��ظ النظام فقط
و�أن تك ��ون املحافظ ��ات منزوع ��ة م ��ن
ال�سالح وال �سالح للمحافظة غري �سالح
(القان ��ون) و�أم ��ا ما ته ��دد املحافظة من
�أخط ��ار خارجي ��ة (يف ح ��ال وجودها)
فذلك من مهام قوات املركز و�ستجد هذه
املحافظات الدعم وامل�ش ��اركة اخلارجية
الكبرية مبا يحقق م�صالح كل الأطراف
وب�أخت�ص ��ار الب ��د �أن يكون الإ�س ��تثمار
احل�ض ��اري ه ��و الأ�س ��ا�س يف حتقي ��ق
الرفاهي ��ة والتق ��دم ل ��كل املحافظات كل
ح�سب ثرواتها و�إمكانياتها الذاتية و�أن
تكون قدوة للنجاح بد ًال من �أن نت�شارك
بالف�شل .

ه������ل �أط������ل������ع ه����ي����غ����ل ع����ل����ى «ال�����م�����ق�����دم�����ة»؟
�سلطان عثماين باخلليفة.
ً
لك ��نْ  ،بع ��د �أك�ث�ر م ��ن ( )350عام� �ا ظهر
د�ستورية«:ال�س ��لطة
ا�س ��م «اخلالفة مادة
ُّ
ال�س ��ن َيّة العثمانية احلائزة على اخلالفة
َّ
الكربى»(القان ��ون الأ�سا�س ��ي ،الع ��ام
 ،1876املادت ��ان  3و 4تعري ��ب مدح ��ت
با�شا) .
كان �أب ��و حنيفة(150هجري ��ة) ،الأك�ث�ر
ت�ش ��دد ًا يف ح�ص ��ر اخلالف ��ة بقري�ش« :ال
يج ��وز �أن يك ��ون الإم ��ام �إ ّال رج�ل� ًا م ��ن
قري�ش» (ال َّنا�ش ��ئ ،مقتطف ��ات من الكتاب
الأو�س ��ط) ،كذل ��ك ورد ه ��ذا َّ
ال�ش ��رط يف
«مناق ��ب �أب ��ي حنيفة»(اجل ��زءان الأول
وال َّثاين) .ومعلوم �أن العثمانيني لي�سوا
عرب� � ًا ،وكان ��وا «حنفي ��ي» املذه ��ب ،وما
زالت تركيا على هذا املذهب ،والقري�شية
َّ
ال�سابع لتويل اخلالفة (املاوردي،
ال�شرط َّ
ال�سلطانية) .
الأحكام ُّ
غ�ي�ر �أن ال ّتن ��ازل ورد يف كتاب ��ات
رو�س ��ية«:و�أجرب املت ��وكل �أمري ��ل حكيم
(هك ��ذا وردت) �آخ ��ر خلف ��اء العبّا�س� �يّني
ال ��ذي كان مقيم� � ًا هناك عل ��ى ال َّتنازل عن
حقوق ��ه باخلالف ��ة ،ف�أ�ص ��بح �س�ل�اطني
الإمرباطور ّي ��ة العثمان ّي ��ة من ��ذ ذل ��ك
الوقت يحمل ��ون لق ��ب خليفة»(�آداموف،
والية الب�ص ��رة) .كان الأ�سكندر �آداموف
قن�ص َل رو�سيا بالب�صرة �أيام عبد احلميد
ُ
ال َّث
اين(خل ��ع  ،)1908و�ص ��در كتاب ��ه
.1912
�أم ��ا ع ��ن �ش ��راء«�آيا �ص ��وفيا» ،مثلما ذكر
موقع «الإخ ��وان» ال َّر�س ��مي وعِ رب القناة
الت ��ي تب ��ث با�س ��مهم ،فعل ��ى �أيّ تاري ��خ
ا�س ��تندوا؟! فامل�ص ��ادر كافة �أ�ش ��ارت �إىل
دخ ��ول حمم ��د الف ��احت اغت�ص ��اب ًا له ��ا،
وبعدها �أخذ ي َُ�سمّى بـ«قي�صر روما» ،مثل
(بدائع ال ُّزهور) .
يري ��د «الإخ ��وان» تثبي ��ت م�س� ��ألة كربى
كاخلالف ��ة مبعلومة ملفق ��ة ،وكذلك لأجل
ت�أيي ��د �أردوغ ��ان �ش ��طبوا عل ��ى معامل ��ة
اخللفاء الأوائل م ��ع الكنائ�سَّ � ،أي تركها
ب�أيديه ��م .ه ��ذا �إذا كان احلدي ��ث مبنطق
ال�ص ��حابة
ال�س ��لف ،والإخوان يعتربون َّ
َّ
ال�سيا�س ��ة ،فليُلفقوا
�س ��لفهم! �أما مبنطق ّ
لأردوغ ��ان م ��ا �ش ��ا�ؤوا وم ��ا �أراد ،مثلما
لفقوا"احلاكمي ��ة" ،و"جاهلي ��ة الع�ص ��ر
احلديث!"...

بع ��د كل ما تق ��دم ،يبدو من املمك ��ن جد ًا� ،أن
يكون هيغل قد �أطلع ،مبا�شرة ،على عدد من
الن�صو� ��ص اخللدونية املرتجمة� ،أو عر�ض
للأف ��كار النظرية اخللدوني ��ة العامة ،حول
عل ��م التاريخ ،ولإعطاء فك ��رة خمت�صرة عن
االهتم ��ام الكبري ،ال ��ذي �أويل البن خلدون،
يف غ�ضون الفرتة التي كان هيغل فيها ي�ضع
مكونات فل�س ��فته التاريخية ،من ال�ضروري
�أن ن ��ورد ،هنا ،هذا الن�ص ،الذي ن�ش ��ره دي
�س�ل�ان ،يف العام  1862يف باري�س ،والذي
يت�ضمن جرد ًا موجز ًا بالأعمال التي ظهرت
يف �أوروب ��ا الغربي ��ة ،ح ��ول اب ��ن خلدون،
خالل الفرتة عينها:
يف  1806ن�ش ��ر دو �سا�س ��ي ،يف كتاب ��ة
«خمتارات عربية» ،ف�ص�ل ً�ا عن «مقدمة» ابن
خل ��دون ،يتعل ��ق مبفهوم "ال�س ��يادة" .ويف
 ،1810ن�ش ��ر ف�ص�ل ً�ا �آخ ��ر ،يف كتاب ��ه حول
«العالقات مع م�صر» ،مع مقاطع من الف�صل
الذي يتناول العل ��وم العقلية .ويف ،1818
ن�ش ��ر هام ��ر بورغ�ش ��تال الف�ص ��ل املتعل ��ق
باملو�سيقى ،وذلك يف جملة (كنوز ال�شرق).
ويف  ،1820ن�ش ��ر الأب الن�س ��ي ،يف روما،
ن�ص الف�صول املتعلقة بالكتابة .ويف ،1822
�أعطى هامر ،يف (املجلة الآ�س ��يوية) ،قائمة
بالف�ص ��ول التي ت�ض ��مها الأق�س ��ام اخلم�سة
الأوىل م ��ن املقدم ��ة .ويف  ،1823ن�ش ��ر
غار�س ��ان دو تا�س ��ي قائمة بف�صول املقدمة.
يف العام  ،1824ن�ش ��ر كوكبري دومونربيه
الف�ص ��ول اخلا�صة ب�أ�ص ��ول املدن الأفريقية
وال�ص ��روح الإ�س�ل�امية .ويف العام ،1825
ن�ش ��ر �ش ��ولز يف (املجل ��ة الآ�س ��يوية) ن�ص
وترجم ��ة عدة ف�ص ��ول م ��ن "املقدمة" .ويف
 ،1827ن�شر كوكبري دومونربيه �أي�ض ًا ن�ص
وترجمة ما يتعلق مبو�ضوع العمران .ويف
 ،1826ن�ش ��ر دو �سا�سي الن�صو�ص املتعلقة
بعلم التاريخ.
عالوة على ذلك� ،إن �ش ��هرة ابن خلدون ،يف
الدوائ ��ر العلمي ��ة واال�ست�ش ��راقية الغربية،
يف العقدي ��ن الأخريي ��ن م ��ن حي ��اة هيغ ��ل،
�إقرتنت ب�ضجة حقيقية حوله ،دفعت الكثري
من الباحثني يف �أملانيا� ،إىل �إعادة النظر يف
نتائج درا�س ��اتهم ،ح ��ول الفكر الإ�س�ل�امي.
فف ��ي العام  ،1825ن�ش ��ر فريدريك �ش ��ولتز،
�أ�س ��تاذ الفل�س ��فة الأملاين ،املعا�ص ��ر لهيغل،
درا�س ��ة هاجم فيه ��ا ،بعنف �ش ��ديد ،الرتكيز
على درا�س ��ة ال�ش ��عر ،لفهم ثقافات ال�ش ��رق،

 د .ح�سني الهنداوي
مطالب� � ًا بالتحول عنها �إىل درا�س ��ة البحوث
الفل�س ��فية ال�ش ��رقية الفريدة ،وعلى ر�أ�س ��ها
«مقدم ��ة» ابن خلدون ،التي يعتربها مبثابة
«البحث الفل�س ��في احل ��ق» يف علم التاريخ.
وق ��د ان�ب�رى ع ��دد م ��ن كب ��ار امل�ست�ش ��رقني
ملناق�ش ��ة تل ��ك الدع ��وة ،يف �سل�س ��لة طويلة
م ��ن الكتابات العميقة ،وال�س ��جالية �أحيان ًا،
جلبت انتباه ،ال الأو�س ��اط الفكرية فح�سب،
بل حت ��ى وزارات احلربية وامل�س ��تعمرات،
يف �أوروبا الغربية .اذ وبتكليف من وزارة
احلربية الفرن�سية �شرع دو�سالن يف 1844
ب�إجناز الرتجمة الكامل ��ة لـ"املقدمة" ،حيث
يخربن ��ا بنف�س ��ه انه ع�ي�ن مبن�ص ��ب رئي�س
املرتجم�ي�ن يف الفيل ��ق االفريق ��ي التاب ��ع
للجي�ش الفرن�سي,
بعد كل ما تقدم ،من ال�ص ��عب علينا الت�صور
�أن هيغ ��ل ،مل ينتب ��ه �إىل كل ه ��ذا االهتم ��ام
بفيل�س ��وف للتاريخ ،مثله ،ال�س ��يما �أنه كان
عل ��ى اط�ل�اع م�س ��تمر عل ��ى كتاب ��ات معظم
ه�ؤالء امل�ؤلفني ،الفرن�س ��يني والأملان ،الذين
انهمكوا� ،آنئ ٍذ ،يف الك�شف عن ابن خلدون،
كم ��ا �أن جملت ��ي «كن ��وز ال�ش ��رق» الأملاني ��ة
و«املجل ��ة الآ�س ��يوية» الفرن�س ��ية ،اللت�ي�ن
اهتمتا� ،أكرث من غريهما ،بابن خلدون ،هما
من املطبوعات التي يذكرها يف ن�صو�ص ��ه،
حول فل�سفة التاريخ.
ن�س ��تطيع الزع ��م� ،إذن� ،أن ه ��ذه املعطي ��ات
جميع� � ًا ،جتعل م ��ن الواقعي ج ��د ًا اعتقادنا
ب�إمكاني ��ة اط�ل�اع هيغ ��ل على ن�ص ��و�ص من
«املقدم ��ة» ،على الرغم م ��ن �أنها تظل حم�ض
ا�س ��تنتاج غري نهائي ،ويحتاج بال�ض ��رورة
�إىل املزيد من البحث املو�ضوعي .وبانتظار
اليقني احلا�س ��م يف هذا الأمر ،ف�إن الفر�ضية
الثاني ��ة ،القائلة ب�أن هيغ ��ل ،مل يت�أثر ب�أفكار

ابن خلدون مبا�ش ��رة� ،إمن ��ا عرب مفكرين �أو
ن�ص ��و�ص و�س ��يطة بينهما ،تبدو الفر�ض ��ية
املو�ض ��وعية الأخرى ،يف الوقت احلا�ضر،
عل ��ى الرغم م ��ن �أنا نرج ��ح ال�س ��ابقة عليها
ب�شكل كبري.
ودون الدخول يف حيثيات تف�صيلية ،حول
هذا املو�ض ��وع ،ميكننا القول ب�أن هناك من
الأدلة ما يكفي لال�ستنتاج �أن م�ؤلفات فكرية
عديدة ،حتمل ت�أثريات ابن خلدون ،كانت قد
و�صلت هيغل ،ودر�س ��ها عن كثب كـ«مقاالت
ح ��ول تي ��ت لي ��ف» و«الأم�ي�ر» و«تاري ��خ
فلورن�س ��ا» مليكاف ّل ��ي ،و«روح القوان�ي�ن»
ملونت�س ��كيو ،و«رحلة �إىل م�ص ��ر و�س ��وريا»
و«ت�أم�ل�ات ح ��ول ث ��ورة الأمرباطوري ��ات»
لق�س ��طنطني فولن ��ي ،و«ت�أث�ي�رات ديان ��ة
حمم ��د» الول�س�ن�ر والع�ش ��رات غريه ��ا مما
ال جم ��ال لذك ��ره هن ��ا� .إال �أن كت ��اب «العل ��م
اجلدي ��د» للمفك ��ر االيطايل جان بابت�س ��يت
فيكو ،هو رمبا �أبرز الن�ص ��و�ص الرئي�سية،
الت ��ي جعلت هيغل على �ص ��لة عميقة بجملة
م ��ن الأف ��كار اخللدوني ��ة الرئي�س ��ية ح ��ول
التاري ��خ� .إذ من املع ��روف والثاب ��ت ،الآن،
�أن هيغل قر�أ كتابات فيكو ،باهتمام خا�ص،
يف الف�ت�رة التي �س ��بقت انهماك ��ه يف بلورة
فل�سفته اخلا�صة ،حول التاريخ.
�ص ��در كتاب «العلم اجلديد» ،للمرة الأوىل،
باللغ ��ة االيطالية ،يف الع ��ام  ،1725حتت
عن ��وان «مبادئ عل ��م جديد ح ��ول الطبيعة
امل�ش�ت�ركة ل�ل��أمم» .وكان فيك ��و ،الذي ولد
يف نابويل ،عام  ،1668قد در�س الالهوت
والفل�س ��فة والتاريخ ،وكان ��ت لديه معرفة
وا�س ��عة بالأح ��داث التاريخي ��ة واحلي ��اة
الأدبي ��ة يف الأمرباطوري ��ة العثمانية ،كما
كان يع ��رف الإ�س�ل�ام جيد ًا ،ك�آخ ��ر الأديان

التي تقول ب�أن «الله هو روح ال نهائية" .
ال يذكر فيكو اب ��ن خلدون �أبد ًا ،هو الآخر.
اال �أن مفهوم «العل ��م اجلديد» ،الذي يطلقه
على فل�سفته للتاريخ ،م�ستلهم من «مقدمة»
ابن خلدون ا�س ��تلهام ًا ذا مغزى بحد ذاته.
وم ��ن ب�ي�ن �أف ��كار فيك ��و الفل�س ��فية ،ذات
الأ�ص ��ول اخللدوني ��ة� ،إعتقاده ب� ��أن امليزة
الأ�سا�س ��ية ،التي ت�ؤ�س ���س عالقات الب�ش ��ر
ببع�ض ��هم ،ه ��ي طبيعي ��ة نزع ��ة االجتم ��اع
لديهم ،و�أن ما يخلقه النا�س ب�أنف�س ��هم ،هو
مو�ضوع املعرفة الأكرث �سموّ ًا .وكذلك �أخذه
مبفه ��وم التعاقب الدوري ملراحل التاريخ،
كما الحظ ذلك الباحث الفرن�سي �شي روي،
و�إن ب�ش ��كل عابر ج ��د ًا .فالتاريخ ،يف نظر
فيكو� ،ص�ي�رورة من التطور امل�ستمر ،و�أن
كل �شعب ،مير يف دورة تتعاقب فيها ثالثة
�أطوار ،هي التدّين والبطولة والإن�سانية،
و�أن كل دورة ،يعقبه ��ا ،بال�ض ��رورة،
�س ��قوط جديد يف الرببري ��ة وبداية لدورة
ح�ضارية جديدة .وتلعب الغزوات الكربى
دور املح ��رك الأ�س ��ا�س يف والدة ال ��دول
واحل�ضارات ،كما �أن فكرة العدل هي غاية
التاريخ ،يف نظره.
ويرى فيكو �أن حتليل ال�سريورة التاريخية
للب�شرية ،ينبغي �أن ي�أخذ يف نظر االعتبار
العالقة ب�ي�ن الإلهي والإن�س ��اين .فالعناية
الإلهية هي «ملكة ال�ش�ؤون الب�شرية» ،التي
تقود �أن�ش ��طة النا�س الفعليني ،يف ميادين
االقت�ص ��اد والدول ��ة والقان ��ون والدي ��ن
والعل ��وم والفن ��ون ونتاجاته ��م الأخ ��رى.
ومن ال�ض ��روري الربهنة عل ��ى �أن العناية
الإلهية واقع تاريخي ،و�أن جوهر التاريخ
الكوين هو الغاية الإلهية املقد�س ��ة ،ولي�س
الظواهر ال�س ��طحية والإرادات الإن�سانية،
الت ��ي تب ��دو ك�أنها ه ��ي التي توج ��ه �أعمال
الأف ��راد واجلماع ��ات .فهن ��اك وراء «غرور
الأمم» ،وال�ص ��راع العني ��ف ال ��ذي ن�ش ��هده
يف الع ��امل بينه ��ا ،قوان�ي�ن حت ��دد م�س�ي�رة
الإن�س ��انية نح ��و احل�ض ��ارة .فالنتاج ��ات
الب�ش ��رية ،ينبغ ��ي �أن تف�س ��ر م ��ن خ�ل�ال
ال�ض ��رورة ،ومن خالل ما ي�شبه فكرة «مكر
العق ��ل» .وهك ��ذا ،يبدو فيك ��و متبني ًا متام ًا
ر�أي اب ��ن خل ��دون يف �أن املبحث احلقيقي
للعل ��م اجلديد ،ه ��و «فهم باط ��ن التاريخ»،
�أي فه ��م تل ��ك القوانني اخلفي ��ة التي حتكم
التاريخ الب�شري .
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كالكيت

 عالء املفرجي

�سوكوروف يوثق ب�صري ًا "�أطول يوم في تاريخ اليابان"
مت ��ر ه ��ذه الأي ��ام ذك ��رى ا�ست�س�ل�ام
الياب ��ان يف احلرب العاملي ��ة الثانية..
والت ��ي كان ��ت �إيذانا بانته ��اء احلرب
 ،و�أي�ض� � ًا ال�سبب يف نهو� ��ض اليابان
كطائر عنقاء مرة �أخرى .احلدث الذي
م ّرت علي ��ه ال�سينما كث�ي�ر ًا  ،و�إن كان
ه ��ذا املرور لي� ��س باحل ��دث املحوري
يف الفيل ��م  ،ب ��ل كجزء م ��ن التفا�صيل
التاريخية.
"اخلام�س من �آب يف ال�ساعة الثانية
ع�ش ��رة ظه ��ر ًا �سن ��ة  1945ح ��دث
�أمران تاريخي ��ان يف نف�س الوقت يف
اليابان :ال�شعب الياباين �سمع �صوت
امرباط ��وره لأول م ��رة ،ليخربهم يف
الرادي ��و �أن بلده ��م خ�س ��رت حربه ��ا
الأوىل .ه ��ذا الكت ��اب ه ��و �سج ��ل
تف�صيل ��ي لالرب ��ع والع�شري ��ن �ساع ��ة
ُالتي �سبقت ذلك الب ��ث ،منذ االجتماع
االمرباط ��وري حي ��ث �أتخ ��ذ ق ��رار
اال�ست�س�ل�ام �إىل خط ��اب الأمرباطور
نف�س ��ه .كان ذل ��ك �أط ��ول ي ��وم يعي�شه

�شعب اليابان يف تاريخه".
ه ��ذا م ��ا �أخربن ��ا ب ��ه كازوتو�ش ��ي
هان ��دو يف كت ��اب (�أط ��ول ي ��وم يف
تاري ��خ الياب ��ان) ال�ص ��ادر ع ��ن دار
املدى ..ال�سينم ��ا التقطت هذا احلدث
التاريخ ��ي بر�ؤي ��ة املخ ��رج الرو�س ��ي
الكبري الك�سندر �سوكوروف .
اعتنى املخرج الذي �أدرجته �أكادميية
ال�سينم ��ا الأوروبي ��ة بو�صف ��ه �أح ��د
�أف�ض ��ل ع�ش ��رة خمرج�ي�ن �سينمائيني
يف الع ��امل� ،إعتن ��ى به ��ذا املو�ض ��وع
ومنح ��ه �أهميت ��ه التاريخي ��ة ..وتع ��د
رباعيت ��ه الت ��ي �أجنزه ��ا تباع ��ا خالل
العقد الأخري من م�سريته ال�سينمائية
عالمة ب ��ارزة يف م�سرية الفن ال�سابع
والت ��ي تتح ��دث ع ��ن انته ��اء ع�ص ��ر
الدكتاتوري ��ات يف الع ��امل .والت ��ي
تت�أل ��ف من فيلم "مول ��وخ" حول هتلر
و"العج ��ل" ح ��ول لين�ي�ن و�ستال�ي�ن
و"فاو�س ��ت" و"ال�شم� ��س" ح ��ول
الإمرباطور الياباين هريوهيتو.

وه ��و الفيل ��م الذي �سنح ��ت يل فر�صة
م�شاهدت ��ه قب ��ل خم�سة �أع ��وام عندما
عر� ��ض للم ��رة الأوىل يف مهرج ��ان
روتردام الدويل.
وق ��د ا�ستط ��اع �أن يلف ��ت �إلي ��ه �أنظ ��ار
جمه ��ور املهرج ��ان حينه ��ا بقيمت ��ه
الفني ��ة ،ومو�ضوعت ��ه الت ��ي وف ��ر لها
�أدوات �سينمائي ��ة منحته ��ا معاجل ��ة
ذكي ��ة �أده�شت جمهور ونقاد املهرجان
حينها .
وبالرغم من حداثة جتربة هذا الفنان
� ،إال �أن ��ه بد�أها مبغامرة تناول �صورة
�شخ�صية لث�ل�اث �شخ�صيات تاريخية
�اغ يف الق ��رن
كان له ��ا ح�ض ��ور ط � ٍ
املن�صرم  ،فقد �سبق له �أن طرح ر�ؤياه
ع ��ن هتل ��ر يف فيلم ��ه الأول (مولوخ)
وع ��ن �شخ�صي ��ة لين�ي�ن يف فيلم ��ه
(العجل).
يف فيلم ��ه ه ��ذا فان ��ه يعر� ��ض ب�ضع ��ة
�أي ��ام م ��ن حي ��اة �إمرباط ��ور الياب ��ان
هريوهيت ��و  ،قبل �أيام م ��ن ا�ست�سالم

الياب ��ان يف احل ��رب الكوني ��ة
الثانية .فالإمرباطور ما زال مثل
�إله بالن�سبة ل�شعبه ،وهو ميار�س
حياته العادية من�شغ ًال بن�شاطاته
اليومية ،يت�ش ��اور مع معاونيه،
وه ��و �أي�ض� � ًا ينتظ ��ر الأمريكان
حامل�ي�ن ل ��ه �أم ��ر اال�ست�س�ل�ام،
وحني ي�أت ��ون �آخر الأم ��ر ،فان
عل ��ى هيت ��و �أن يخ�ض ��ع لإرادة
اجل�ن�رال يف �أداء مذهل يلعب
في ��ه املمث ��ل الياب ��اين �أوكاتا
ي�س ��ي دور ه�ي�رو هيت ��و
ب�أ�سل ��وب �شابلن ��ي خ � ٍ�ال من
ال�ص ��وت (يف �أك�ث�ر من مرة
يطل ��ق علي ��ه اليانكي ��ون يف
الفيل ��م ا�سم (�ش ��اريل) دور
�شخ� ��ص يح� ��س ب�إف ��راط
بتمي ��زه ال�شخ�ص ��ي ،لك ��ن
يف الوق ��ت نف�س ��ه ذلي ًال �أم ��ام �شروط
عدوه.
عل ��ى �أكرث من �صعيد ،الفيلم تعبري عن

ال�شخ�صي ��ة غ�ي�ر العادي ��ة
ل ��زوكارون ..فهن ��اك وقائ ��ع متميزة،
ح�س فكاهي ،ت�صاع ��د درامي .وهناك

ت����اري����خ ال�����س��ي��ن��م��ا الإي���ران���ي���ة
عادل حبه

تجاوزت ال�سينما الإيرانية
�أكثر من قرن على بداياتها. .
لقد ا�ستطاع العاملون في مجال
ال�سينما االيرانية بفعل جهودهم
المثابرة وابداعهم ان يرتفعوا
بهذا الفن الى م�ستويات ومكانة
عالمية .ان هذه المكانة ،بدون
اية مبالغة ،دليل على الهوية
الثقافية لل�شعب االيراني امام
العالم اجمع .
�أن ال�سينما باعتبارها ظاهرة جديدة يف القرن
الع�شرين قد جلبت تاث�ي�رات وحتوالت كبرية
اىل املجتم ��ع االيراين ب�شكل مل ي�ستطع اي فن
اخ ��ر القي ��ام بهذا ال ��دور .وا�صبح ��ت ال�سينما
االيرانية خالل ما يزيد على القرن منذ والدتها
مظهرا من مظاهر التحديث للمجتمع االيراين.
ومل ت�ستط ��ع االف ��كار املتحج ��رة الرجعي ��ة وال
التع�ص ��ب الدين ��ي وال احلكوم ��ات الرجعي ��ة
املتعاقبة ان تقف حائ ًال ام ��ام انت�شار هذا الفن
يف املجتمع االيراين .
ومن ��ذ بداية دخ ��ول ال�سينما اىل اي ��ران واجه
ه ��ذا الف ��ن معار�ض ��ة قوي ��ة م ��ن قب ��ل الق ��وى
املحافظ ��ة .ومن ناحية اخ ��رى ،ا�ستقبلت قوى
احلداثة هذا الفن ا�ستقباال حافال ب�سبب عك�سه
بدق ��ة الطبيعة االن�سانية وواقعيه � .أن �إقرتاب
املعاجل ��ات ال�سينمائية من امل�ش ��اكل االن�سانية
ق ��د اج�ب�رت حكاما مث ��ل احل ��كام احلاليني يف
ايران اىل الرتاجع بعد �سل�سلة من القيود التي
و�ضعها احلكم اثر �سقوط ال�شاه .
دفع ��ت التاث�ي�ر الكب�ي�ر لل�سينما عل ��ى املجتمع
ح ��كام ايران خالل القرن املن�ص ��رم اىل ت�شديد
قب�ضته ��م والرقاب ��ة ال�صارم ��ة عل ��ى االنت ��اج
ال�سينمائي .غري ان كل هذه الرقابة خا�صة تلك
التي طبق ��ت بعد الث ��ورة ،مل ت�ستطع ان تخمد
�شعلة االبداع لدى ال�سينمائيني االيرانيني .
يف املرحل ��ة الأوىل ،جل ��ب ال�ش ��اه القاج ��اري
مظف ��ر الدين ال�سينم ��ا اىل ايران اثر زيارة قام
به ��ا اىل اوربا يف عام  .1900فقد ت�سنى ملظفر
الدين �شاه اثناء زيارته لباري�س ان يرى جهاز
الت�صوي ��ر ال�سينمائ ��ي الذي اث ��ار عجبه .وقد
�صاحب ��ه يف هذه الزي ��ارة ابراهيم خان عكا�س
با�شي امل�ص ��ور اخلا�ص لل�ش ��اه ،واول م�صور
�سينمائي يف ايران.
وطل ��ب مظف ��ر الدين �ش ��اه من م�ي�رزا ابراهيم
خ ��ان ان ي�ش�ت�ري جه ��ازا �سينمائي ��ا كامال مع
جميع ملحقات ��ه ومت �شحنه اىل طهران  .وبعد
م ��رور �شه ��ر� ،صور م�ي�رزا ابراهيم خ ��ان اول
فيل ��م اي ��راين يف مدين ��ة او�ستان ��د البلجيكية
وبح�ضور مظفر الدين �شاه .
ومنذ دخذل ال�سينما اىل ايران ا�صبحت و�سيلة
لت�سلي ��ة القاطن�ي�ن يف البالط امللك ��ي فح�سب.
ومل تتمك ��ن ال�سينم ��ا من التغلغ ��ل اىل ال�شارع
االيراين .ولكن مب ��رور الوقت ا�ستطاع اعيان
البل ��د وا�شرافه ��ه ان يتمتعوا به ��ا الفن خا�صة
اثن ��اء حفالت االعرا�س واخلت ��ان .وقام مريزا
ابراهيم خان بع ��د رجوعه من جولة يف اروبا
وامريكا ال�شمالية يف ع ��ام  1904من تا�سي�س
اول دار
عام ��ة للعرو� ��ض ال�سينمائي ��ة .وق ��د اقت�ص ��ر
العر� ��ض عل ��ى �شه ��ر رم�ضان فقط حي ��ث كانت
تعر� ��ض االف�ل�ام ال�صامت ��ة الق�ص�ي�رة .ويورد
م�ي�رزا ابراهي ��م خ ��ان �صح ��اف با�ش ��ي ،اح ��د

عبا�س كيا ر�ستمي
منا�ضلي امل�شروط ��ة ،ال�صراعات التي خا�ضها
م ��ع البالط ومع ال�شي ��خ ف�ضل الله نوري حول
ن�ش ��ر دور ال�سينما  .وكان ال�شيخ ف�ضل الله قد
ا�صدر فتوى يتهم بالكف ��ر كل من يقوم بان�شاء
دار لل�سينم ��ا يف اي ��ران .وقام الب�ل�اط باغالق
دار ال�سينما التي ميتلكها �صحاف با�شي ،وقام
االخري بت�سلي ��م جميع معدات دار ال�سينما اىل
اردا� ��ش بامتاكريان املع ��روف بارد�شري خان .
وكان ل ��كل من ارد�شري خ ��ان وكل من خان بابا
معت�ضدي وعلي وكيلي دورا كبريا يف انت�شار
دور ال�سينما يف ايران .
وقام اواني�س اوان�سيان ،وهو مهاجر ارمني،
بتا�سي� ��س اول مدر�س ��ة للف ��ن ال�سينمائ ��ي يف
اي ��ران  .وقام ��ت الدفع ��ة االوىل م ��ن خريجي
املدر�س ��ة باخراج اول فيل ��م ايراين �صامت يف
عام  ،1911وهو "حاجي اقا ممثل �سينمائي"،
الذي يو�ض ��ح ال�ص ��راع بني االف ��كار املحافظة
والف ��ن ال�سينمائي .ويف نف� ��س ال�سنة ،اي يف
ع ��ام  ،1911ق ��ام عبد احل�س�ي�ن �سبنتا باخراج
اول فيل ��م ناط ��ق اي ��راين هو " بن ��ت اللر " يف
الهن ��د ال ��ذي مث ��ل حت ��وال كب�ي�را يف ال�سينم ��ا
االيرانية .
ولكن كل من اواني�س اوان�سيان وعبد احل�سني
�سبنت ��ا اعتزال ال�سينما ب�سب ��ب املوقف ال�سلبي
لالجه ��زة احلكومي ��ة ام ��ام انت�ش ��ار �صناع ��ة
ال�سينما يف ايران .
لق ��د كان ��ت اع ��وام  1926-1914ف�ت�رة رك ��ود
لل�سينم ��ا االيراني ��ة .وتغلغل ��ت ال�ش ��ركات
ال�سينمائي ��ة االجنبي ��ة يف ال�س ��وق االي ��راين.
وا�صب ��ح من ال�صع ��ب على ايران انت ��اج افالم
�سينمائية يف تلك الفرتة .ومع ذلك ففي اواخر
تلك الفرتة متكن ا�سماعيل كو�شان و�شخ�صيات
اخرى من ان�شاء �ستوديو للدبلجة يف طهران.
وا�ستقب ��ل امل�شاه ��دون بحما�س ه ��ذه اخلطوة
حلاجته ��م اىل افالم ناطق ��ة باللغ ��ة الفار�سية.
ويف ع ��ام  1925قام كو�ش ��ان بانتاج فلم ناطق
اي ��راين اخ ��ر ه ��و " طوف ��ان احلي ��اة " والذي
اخرج ��ه علي دري ��ا بيكي مما بع ��ث احلياة من
جدي ��د يف ال�سينما االيراني ��ة .ويف عام 1926
قام نف�س املخرج باخراج فلم " االمري ال�سجني
" .ومل يكن مبقدور وبطاقة ال�سينما االيرانية
ان تتما�شى مع االحوال امل�ضطربة التي رافقت
تامي ��م النفط يف ايران يف مطلع اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي .ولكن يف عام  1949ا�ستطاع
ابراهي ��م م ��رادي ان ين�ش ��ا �ستودي ��و لل�سينما
واخ ��رج فل ��م " قا�ص ��م الظه ��ر " ،وبذل ��ك تلقت
ال�سينما االيرانية دفعة قوية اىل االمام  .ويف
عقد اخلم�سينيات تو�سع الن�شاط ال�سينمائي ,
ولك ��ن بعد االنقالب �ضد م�صدق يف عام 1953
اجته ��ت ال�سينما نحو �سينم ��ا الرق�ص والغناء
و�أ�ضحت تختلف ع ��ن امل�ضامني الواقعية التي
اعتادت عليها ال�سينم ��ا االيرانية يف ال�سابق .
وكان ��ت االفل ��م املنتجة هي ن�سخ ��ة ايرانية من
االف�ل�ام الهندية التي انت�ش ��رت يف تلك الفرتة،
خا�ص ��ة وان ه ��ذه االف�ل�ام كانت تلق ��ى رواجا
كبريا يف ال�شارع االيراين.
ويف تل ��ك املرحل ��ة ب ��رزت جن ��وم ال�سينم ��ا
بال�شهرة ،وبرز يومذاك النجم ال�سينمائي ملك
مطيعي وجميد حم�سني وحممد علي فردين .

جعفر بناهي
ويف اوائ ��ل ال�ستيني ��ات راج انت ��اج االف�ل�ام
االجرامي ��ة حي ��ث ق ��ام املخ ��رج �صاموئي ��ل
خاجيكي ��ان بانتاج فلم " �صرخ ��ة يف منت�صف
اللي ��ل " و " خط ��وة نح ��و امل ��وت " .وب ��رزت
جنوم �سينمائية مث ��ل ارمان وايرن وبوتيمار
ور�ض ��ا بي ��ك امي ��ان وردي وغريه ��م  .وركزت
االفالم االيرانية يف تلك الفرتة على املوا�ضيع
اخليالي ��ة الت ��ي لي� ��س له ��ا اي ا�سا� ��س واقعي
وابتعدت عن الواقعية .واجته امل�شاهدون اىل
م�شاهدة هذه االف�ل�ام النبهارهم بها وكو�سيلة
للتخفي ��ف م ��ن م�شاكله ��م اليومي ��ة  .وهكذا مت
اخ ��راج فل ��م " كنز قارون " ع ��ام  1953والذي
لق ��ي رواجا كبريا ولعب دورا يف تقوية البناء
املادي لل�سينما االيرانية .
واىل جانب هذا النمط من االفالم ،بدء بالنمو
من ��وذج جدي ��د م ��ن االف�ل�ام يرع ��اه ُ�شل ��ة م ��ن
املثقف�ي�ن ال�سينمائي�ي�ن االيرانيني ال ��ذي انهوا
درا�سته ��م ال�سينمائي ��ة يف اخل ��ارج ،وخا�ص ��ة
يف فرن�س ��ا واخذوا ي�ضع ��ون اال�سا�س ل�سينما
جدي ��دة يف ايران  .وكان م ��ن ابرز ه�ؤالء فرخ
غفاري وفري ��دون رهنما ،واالخ�ي�ر اخرج فلم
" ليلة القوزي " الذي يعرب عن بداية جديدة
يف ال�سينم ��ا االيراني ��ة  .ث ��م ق ��ام ابراهي ��م
كل�ست ��ان باخراج فل ��م "الق�ش وامل ��ر�آة " ،الذي
يعال ��ج م�ش ��اكل املحرومني م ��ن ال�سكن ،وبذلك
ركزوا على اهم امل�ش ��اكل الواقعية يف املجتمع
االيراين .
وبرز يف قمة هذا االجتاه افالم انتجت يف عام
 1967مث ��ل فلم " الث ��ور " من اخراج داريو�ش
مهرجوئ ��ي و" القي�ص ��ر " من اخ ��راج م�سعود
كيميائي .
ق ��دم فل ��م " القي�ص ��ر " جنما جدي ��دا هو بهروز
وثوق ��ي  .وعلى الرغم من ان ه ��ذا الفلم حافظ
على اجلانب التج ��اري ولكن مل يعد بطل الفلم
�شبيه ��ا ب� �ـ " علي بي غم " يف فل ��م " كنز قارون
" .فالبطل يف فلم " القي�صر" يبادر اىل العمل
املبا�ش ��ر �ض ��د الظاملني ويث� ��أر منه ��م متجاوزا
القوان�ي�ن  .وم ��ع ظه ��ور القي�ص ��ر تغ�ي�ر وجه
ال�سينم ��ا االيراني ��ة حي ��ث عجت ه ��ذه االفالم
باالر�ستقراطي�ي�ن واحلرافي� ��ش الذين يعملون
عل ��ى االنتق ��ام منه ��م  .جت ��ار ال�سينم ��ا نظروا
فق ��ط اىل الرواج الذي القت ��ه مثل هذه االفلالم
ومل ي ��روا التح ��ول ال ��ذي ج ��رى يف ال�سينم ��ا
االيراني ��ة  ,واكتف ��وا بالنظ ��رة ال�سطحي ��ة من
اجل ا�شاعة ثقافة ال م�سئولة وعدمية اي ثقافة
الفت ��وات يف املجتم ��ع  .اىل جانب " القي�صر "
بد�أت تنم ��و �سينما اكرث ثقاف ��ة وتلتزم باالدب
االي ��راين  .وهكذا ج ��رى انتاج فل ��م " الثور "
امل�ستند على ق�ص ��ة للروائي االيراين املعروف
غالحم�سني �ساعدي  .و�شارك يف الفلم ممثلون
م�سرحي ��ون ب ��ارزون مثل عزت الل ��ه انتظامي
وعل ��ي ن�صريي ��ان وبروي ��ز فن ��ي زاده وجعفر
وايل وحتى الكاتب حممود دولت ابادي الذي
قام بدور يف الفيلم .
وهك ��ذا ومن ��ذ ال�سبعيني ��ات من ��ا اجتاه ��ان
منف�ص�ل�ان يف ال�سينم ��ا االيراني ��ة  .االجت ��اه
االول يع ��رف مبوج ��ة احلداث ��ة .ام ��ا االجتاه
الث ��اين فهو االجتاه التج ��اري اي مبا يعرف بـ
"فلمفار�سي " .

ان التح ��والت االجتماعي ��ة وتو�س ��ع االنت ��اج
الرا�سمايل وتو�سع املدن والتغريات ال�سيا�سية
االيراني ��ة وظهور ح ��ركات االن�ص ��ار ادت اىل
ب ��روز ع ��دة اجتاه ��ات متفاوت ��ة يف ال�سينم ��ا
االيراني ��ة  .فم ��ن نهحي ��ة كان كل م ��ن م�سعود
كيميائ ��ي و امري نادري يوليان اهمية للمردود
املايل النتاجهم ال�سينمائي .ويف الو�سط ميكن
اال�ش ��ارة اىل داريو� ��ش مهرجوئ ��ي وخ�س ��رو
هريتا� ��ش ،ومقاب ��ل ه� ��ؤالء وج ��د �سينمائيون
�آخ ��رون مثل برويز كيمياوي وبهرام بي�ضائي
ال ��ذي انت ��ج يف اواخ ��ر ال�سبعيني ��ات فيل ��م "
�سه ��راب ال�شهي ��د الثال ��ث " وهو ف ��ن �سينمائي
خمتل ��ف كلي ��ا عن الأف�ل�ام ال�سابق ��ة ،وينطوي
عل ��ى م�ضام�ي�ن اجتماعي ��ة  .وقام �آخ ��رون من
الذي ��ن ن�شط ��وا �ضم ��ن ادارة تربي ��ة االطف ��ال
والفتي ��ان بانتاج افالم له ��ذا املركز ومن بينهم
عبا� ��س كيا ر�ستم ��ي الذي مل يك ��ن معروفا قبل
الثورة .
ومع اندالع الث ��ورة االيرانية و�سقوط ال�شاه،
خيم الركود مرة اخرى على ال�سينما االيرانية
 .ويعود ال�سبب يف ذلك اىل املواقف املتحجرة
للذين ا�ستلموا ال�سلطة بعد الثورة  .فقد كانوا
ينظ ��رون اىل ال�سينم ��ا خالل ع ��دة �سنوات من
عمر الثورة على انها ظاهرة معادية للمعتقدات
اال�سالمي ��ة .وع�ي�ن اف ��راد على را� ��س م�ؤ�س�سة
ال�سينم ��ا ممن لي�س لهم اي ��ة عالقة بهذا امليدان
االبداع ��ي .ولكن بعد عدة �سن ��وات ،وعلى اثر
تخفيف القيود على الن�شاط ال�سينمائي ،بدات
ال�سينما االيرانية تعاود ن�شاطها من جديد .
لقد ادرك امل�س�ؤولون يف ال�سلطة على اجلاذبية
الكب�ي�رة لل�سينم ��ا وارادوا بوا�سطته ��ا فر�ض
ايديولوجيته ��م حتت ذريعة م ��ا ي�سمونه ب "
ال�سينم ��ا اال�سالمي ��ة "  .وق ��د منع ��وا ا�سترياد
ال�سينم ��ا االجنبي ��ة ،لك ��ي يركزوا عل ��ى انتاج
افالم تتنا�سب مع موقفه االيديولوجي  .اال ان
ال�سينمائيني امل�سلمني ال�شباب من ذوي اخلربة
املحدودة يف البداية والذي ��ن �سايروا ال�سلطة
يف خمططها يف البداي ��ة ،اخذوا يبتعدون عن
نه ��ج احل ��كام .وهك ��ذا ب ��رز �سينمائي ��ون مثل
حم�س ��ن خمملب ��اف وجميد جمي ��دي واىل حد
م ��ا ابراهيم حامت ��ي كيا و�آخرون م ��ن ال�شباب
امل�سلم�ي�ن يف بداية الثورة �سرع ��ان ما ادركوا
وبين ��وا املزاي ��ا ال�سحرية لل�سينم ��ا ،و�شرعوا
بتحرير ال�سينما من االفكار اجلامدة .
ان ال�سينمائي�ي�ن املن�ضوي ��ن حتت لواء املوجة
اجلدي ��د ،وبع ��د ع ��دة �سن ��وات م ��ن ال�صم ��ت
والالءات والرتدد �شرع ��وا بابداعهم وانتجوا
اعم ��ال تلي ��ق به ��ذا الف ��ن .وا�ستط ��اع ه� ��ؤالء
العبور من �سي ��ف الرقابة ال�صارم وعربوا عن
افكارهم ونقله ��ا اىل العامل اخلارجي  .وخالل
تل ��ك ال�سن ��وات الع�صيب ��ة ،ق ��ام ال�سينمائيون
االيراني ��ون بجهد كب�ي�ر وا�ستطاعوا امل�شاركة
يف املهرجانات ال�سينمائية العاملية .
وا�ستطاع ��ت املر�أة الإيراني ��ة العامة يف جمال
ال�سينم ��ا ،عل ��ى الرغم من القي ��ود التي فر�ضت
على الن�س ��اء بعد الثورة ،ان تن�شا جيال جديدا
من ال�سينمائيات االيرانيات .
وهكذا حتولت ال�سينما االيرانية الآن اىل قطب
من اقطاب ال�سينما العاملية وجرى التعبري عن
بجائ ��زة النخلة الذهبية الت ��ي ح�صل عليها كيا
ر�ستم ��ي وجائزة اال�س ��د الذهب ��ي التي ح�صل
عليها اخريا جعفر بناهي يف مهرجان فيني�سيا
.
وعل ��ى ار�ضي ��ة ه ��ذه اجله ��ود  ,ف ��ان احل ��كام
االيراني ��ون املتع�صب ��ون مل ي�ستطيع ��وا
بن ��اء "�سينم ��ا ا�سالمي ��ة " فح�سب ،ب ��ل و�أنهم
يرتاجع ��ون يوميا عن مواقعهم يف هذا امليدان
االبداعي .
ان تاري ��خ ال�سينم ��ا االيراني ��ة ه ��و عب ��ارة عن
تاري ��خ م�ساع ��ي احلري�صني على اع�ل�ان �شا�أن
ه ��ذا الفن  ،وهو �أي�ض ًا تاريخ �آالم ال�سينمائيني
االيرانيني .

�أي�ض� � ًا ا�ستخدام مده� ��ش للمكان،
وتنوي ��ع جميل لل�ص ��وت .املمثل
�أوكان ��ا اي�س ��ي يعرف ��ه اجلمه ��ور
من خ�ل�ال دوره يف فيل ��م (ادوارد
يانفرين) عام .2000
يف هريوهيت ��و �ص ��ورة للخراف ��ة،
�إمياءاته متيب�سة ،حركاته مت�شنجة،
�شفت ��اه الدائم ��ة االرجت ��اف جتاهد
لإخراج الكلمات� ..صورة ا�ستعارية
رائعة عن الأفكار حني تعجز الكلمات
ع ��ن التعبري عنها ،ج�ن�رال �أمريكي ال
ي�سم ��ى يف الفيلم ،ال ��ذي يفرت�ض �أن
يك ��ون اجل�ن�رال دوكال� ��س ماكارث ��ر،
يف م�شهد ح ��وار مثري يجم ��ع االثنني
(الإمرباط ��ور واجل�ن�رال) م�شه ��د
يحيلهم ��ا �إىل كال�سيكي ��ات ال�سينم ��ا
الرو�سي ��ة العظيم ��ة ح�ي�ن تهيم ��ن
ال�شخ�صية على الكادر.
فيل ��م ال�س�ي�رة عن ��د خم ��رج كب�ي�ر
مث ��ل الك�سن ��در �سوك ��وروف ي�أخ ��ذ
�ش ��ك ًال مغاي ��ر ًا وم�ستحدث� � ًا  ،ذل ��ك �أن

�سوكوروف يتمث ��ل �سرية ال�شخ�صية
الت ��ي يتناوله ��ا مب ��ا ين�سج ��م ور�ؤاه
وموقفه من ال�شخ�صية واحلدث الذي
يقرتن بها ،ورباعيته ت�ؤ�شر على منط
جديد يف تن ��اول �س�ي�ر ال�شخ�صيات.
ولع ��ل �أ�سل ��وب �سوكوروف ه ��ذا هو
م ��ا منحه املوق ��ع املتمي ��ز يف ال�سينما
الرو�سية ،بل وجعله �أمين ًا على الإرث
العظيم لتقاليدها.
ال�سينما الرو�سية مل تقف عند منجزها
العظيم من الأفالم التي �أ�صبحت مادة
للدرا�س ��ة يف الأكادمييات ال�سينمائية
يف كل م ��كان من العامل  ،بل �أي�ض ًا عن
رموزه ��ا ال�سينمائية التي كان لها �أثر
وا�ضح يف تطور ه ��ذا الفن على مدى
�أكرث من مئة عام من تاريخها .
و�إذا كان ��ت التح ��والت ال�سيا�سي ��ة
الكربى منذ منت�ص ��ف الثمانينيات قد
�أث ��رت يف الإنتاج الرث له ��ذه ال�سينما
ف�إنها مل ت�ستطع �أن تنال من ح�ضورها
البارز يف امل�شهد ال�سينمائي العاملي.

اعتنى المخرج الذي
�أدرجته �أكاديمية
ال�سينما الأوروبية
بو�صفه �أحد �أف�ضل
ع�شرة مخرجين
�سينمائيين في
العالم� ،إعتنى بهذا
المو�ضوع ومنحه
�أهميته التاريخية..
وتعد رباعيته التي
�أنجزها تباعا خالل
العقد الأخير من
م�سيرته ال�سينمائية
عالمة بارزة في
م�سيرة الفن ال�سابع
والتي تتحدث
عن انتهاء ع�صر
الدكتاتوريات في
العالم.

الجونة ال�سينمائي يعلن عن الم�شاريع
الم�شاركة على من�صته
متابعة :املدى

يلتزم مهرجان الجونة
ال�سينمائي ومنذ
انطالقته ،بدعم �صناع
الأفالم في منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمالي �إفريقيا،
عبر ذراع ال�صناعة
الخا�صة به :من�صة الجونة
ال�سينمائية ،وذلك من
خالل توفيره فر�ص الدعم
الإبداعي الالزم لتطوير
م�شاريعهم و�أفالمهم،
�إ�ضافة �إلى الدعم المالي
المقدم من خالل جوائزه
ُ
و�أن�شطته.

�أجن ��ز العدي ��د م ��ن امل�شارك�ي�ن
ال�سابق�ي�ن يف املن�ص ��ة �أفالمه ��م،
ومت عر�ضه ��ا يف مهرجان ��ات
�سينمائية دولي ��ة و�إقليمية ،ونال
عدد منها جوائز �سينمائية رفيعة
م ��ع الأخ ��ذ يف االعتب ��ار املعايري
اجلديدة والتحدي ��ات امللقاة على
عات ��ق املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة
والع ��امل ب�أ�س ��ره ،ي�ستكم ��ل
املهرج ��ان دعم ًا ل�صناع ��ة ال�سينما
خالل تل ��ك الأوق ��ات ال�صعبة ،عن
طري ��ق متك�ي�ن وتطوي ��ر �صناعة
ال�سينم ��ا من خالل من�صة اجلونة
ال�سينمائي ��ة للع ��ام الراب ��ع عل ��ى
التوايل ،ت�ستكمل املن�صة املوجهة
ل�صناع ال�سينم ��ا ،مهمتها املتمثلة
يف دعم م�شاريع الأفالم من خالل
منطل ��ق اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي.

ا�ستقب ��ل املنطل ��ق  99طلب تقدمي
يف 2020؛  65م�شروع� � ًا يف
مرحل ��ة التطوي ��ر و 34فيلم� � ًا يف
مرحل ��ة ما بع ��د الإنت ��اج ُفح�صت
طلب ��ات التق ��دمي املُقدم ��ة بعناي ��ة
م ��ن قبل جلن ��ة متخ�ص�صة مكونة
م ��ن خ�ب�راء ع ��رب ودولي�ي�ن،
ومت اختي ��ار  18م�شروع� � ًا (12
م�شروع� � ًا يف مرحلة التطوير و6
�أف�ل�ام يف مرحلة ما بعد الإنتاج)،
بن ��ا ًء عل ��ى امل�ضم ��ون والر�ؤي ��ة
الفني ��ة و�إمكانية تنفي ��ذ امل�شروع
مالي� � ًا� .سيح�صل �أف�ض ��ل م�شروع
يف مرحل ��ة التطوير و�أف�ضل فيلم
يف مرحل ��ة م ��ا بع ��د الإنت ��اج على
�شهادة من�صة اجلونة ال�سينمائية
وجائ ��زة مالي ��ة قدره ��ا � 15أل ��ف
دوالر �أمريك ��ي� .إ�ضاف ��ة �إىل ذلك،
متتلك امل�شاريع والأفالم امل�شاركة
الفر�ص ��ة للفوز باملن ��ح واجلوائز
الأخرى املُقدم ��ة من خالل �شركاء
املهرجان ورعاته .اجلدير بالذكر
�أي�ض� � ًا� ،أن امل�شروعات الفائزة يف
ال ��دورة الثالث ��ة ملنطل ��ق اجلونة
ال�سينمائ ��ي ،ق ��د ح�صل ��ت عل ��ى
جوائ ��ز ُتق ��در قيمته ��ا ب�أك�ث�ر من
� 240أل ��ف دوالر �أمريكي �صرح
مدي ��ر املهرجان انت�ش ��ال التميمي
قائ�ل� ًا" :ب ��د�أت من�ص ��ة اجلون ��ة
ال�سينمائي ��ة بالت ��وازي م ��ع
ال ��دورة الأوىل للمهرج ��ان ،وهي
تمُ َ ث ��ل الت ��زام املهرج ��ان الأ�صيل
بدع ��م �صناع ��ة ال�سينم ��ا املحلي ��ة
والإقليمي ��ة  ،نفخ ��ر ب� ��أن من�ص ��ة
اجلون ��ة ال�سينمائية ،قد �أ�صبحت
مرك ��ز ًا رئي�س ًا النط�ل�اق املبادرات
ال�سينمائي ��ة يف الع ��امل العرب ��ي،
كم ��ا جنح ��ت يف ج ��ذب �صن ��اع
الأفالم الطموحني �إليه ��ا� .س ُتقدَم
م�شاري ��ع الأف�ل�ام املُخت ��ارة ه ��ذا
العام ،ويبلغ عددها  18م�شروع ًا،
�إىل خرباء ومنتجني وم�ؤ�س�سات
مانح ��ة خ�ل�ال ال ��دورة الرابع ��ة
للمهرجان"

امل�ؤ�س� ��س امل�ش ��ارك للمهرج ��ان
ورئي� ��س العملي ��ات والعالق ��ات
اخلارجي ��ة ،ب�ش ��رى رزة قال ��ت:
"�إىل جان ��ب الدعم املايل والفني
ل�صن ��اع الأف�ل�ام املوهوب�ي�ن
ن�سع ��ى �أي�ض� � ًا لتوف�ي�ر الفر� ��ص
املنا�سب ��ة الكت�سابه ��م اخل�ب�رة
الالزم ��ة وتكوي ��ن العالق ��ات،
الت ��ي �ست�ساعده ��م بال�ض ��رورة
يف تطوي ��ر م�شاريعه ��م من خالل
برنامج ُم�صمم بعناية من احللقات
النقا�شي ��ة والور� ��ش واملوائ ��د
امل�ستديرة واملحا�ضرات"
يفخ ��ر املهرج ��ان بالإع�ل�ان ع ��ن
القائم ��ة النهائي ��ة للم�شاري ��ع
املُختارة املُم ِثل ��ة لعديد من الدول
العربي ��ة ،والت ��ي �ست�ش ��ارك يف
ال ��دورة الرابع ��ة ملنطل ��ق اجلونة
ال�سينمائي
ت�شم ��ل امل�شاري ��ع الروائي ��ة يف
مرحلة التطوي ��ر" :وداع ًا جوليا"
ملحم ��د ُكردف ��اين (البحري ��ن،
ال�س ��ودان) و"ه ��ج �إىل دي ��زين"
مله ��ا ال�ساعات ��ي (اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة) و"هاملت م ��ن عزبة
ال�صفي ��ح" لأحم ��د ف ��وزي �صالح
(م�ص ��ر) و"هن ��ا وال ت ��راين"
لفريوز �سرحال (لبنان� ،إ�سبانيا)
و"طم� ��س" لك ��رمي مو�س ��وي
(اجلزائ ��ر) و" ُرقي ��ة" ليني� ��س
كو�سيم (اجلزائر ،فرن�سا)� ،إ�ضافة
�إىل "البح ��ث ع ��ن منف ��ذ خل ��روج
ال�سي ��د رامب ��و" خلال ��د من�ص ��ور
(م�ص ��ر) و"عرفة" لـ� ��آالء القي�سي
(الأردن) و"الرجل الأخري" ملحمد
�صالح م�صر ،الربازيل
بينما ت�شمل الأف�ل�ام الروائية يف
مرحل ��ة ما بع ��د الإنت ��اج "قربان"
لنجيب بلحاج (تون�س) ،و"جنى"
لإيل ��ي داغ ��ر (لبن ��ان ،فرن�س ��ا)
و"احلياة تنا�سبني جيد ًا" للهادي
�أوالد مهند (املغ ��رب) و"تيارات"
ملهدي هميلي (تون�س) والعرو�س"
لبا�سم بري�ش (لبنان)
ت�ض ��م امل�شاري ��ع الوثائقي ��ة يف
مرحل ��ة التطوي ��ر" :الرج ��ال ال
يبك ��ون" ملحمد م�صطف ��ى (م�صر،
�أملاني ��ا) ،و"وداع� � ًا طربي ��ا" للينا
�سويلم (فل�سطني ،فرن�سا) و"كذب
�أبي�ض" لأ�سم ��اء املدير (املغرب)،
�إ�ضاف ��ة �إىل الفيل ��م الوثائق ��ي يف
مرحلة م ��ا بعد الإنت ��اج "خذوين
�إىل ال�سينم ��ا" للباق ��ر جعف ��ر
(العراق ،م�صر)
عق ��ب املدي ��ر الفن ��ي للمهرج ��ان
�أمري رم�سي� ��س قائ ًال�" :إىل جانب
اعت ��زازي باالنخ ��راط يف ه ��ذه
املبادرة ال�سينمائية الهامة� ،أ�شعر
بالفخر �أي�ض ًا مل�ستوى امل�شروعات
ال ��ذي يتط ��ور عام� � ًا تل ��و الآخر،
ويك�ش ��ف ع ��ن وج ��ود مواه ��ب
جدي ��دة و�أف ��كار �سينمائية مذهلة
يف منطقتنا"
�ستقام ال ��دورة الرابع ��ة ملهرجان
اجلون ��ة ال�سينمائي يف الفرتة ما
بني  -31 23ت�شرين الأول2020
 ،بينم ��ا �ستق ��ام فعالي ��ات من�ص ��ة
اجلون ��ة ال�سينمائي ��ة يف الف�ت�رة
م ��ا ب�ي�ن  -30 25ت�شري ��ن الأول
2020
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اقــــرأ
مملكة الروائيني العظام

�ص ��در عن دار املدى �أحدث كتب الروائية واملرتجمة
لطفية الدليمي بعن ��وان "مملكة الروائيني العظام"
والكت ��اب مثلما تخربنا امل�ؤلفة ه ��و مناجاة مع عدد
م ��ن الكتّاب الكب ��ار ابتد�أت مع اليون ��اين "نيكو�س
كازنتزاك ��ي" لت�س ��تمر مع هرم ��ان ه�س ��ه وغابريل
ماركي ��ز :تعلمت من مناجاتي م ��ع كازنتزاكي �أن ال
�أ�ؤمن باحلدود ،كان يقول :نوا�ص ��ل ال�صراع لأننا
نح ��ب التفوق ال اخلن ��وع ،وي�ضيف :نح ��ن نغ ّني
رغم �أنه ال وجود ملن ي�سمعنا.

ح

ول العا

لم

يف �سوي�سرا ال�سماء متطر �شوكوالتة!
ا� �س �ت �ي �ق��ظ � �س �ك��ان ب��ل��دة �أول �ت�ن
و�ساهمت الرياح التي تزامنت
ال�سوي�سرية الواقعة بني مدينتي
م��ع ال �ع �ط��ل ال �ف �ن��ي يف ان�ت���ش��ار
زي� ��ورخ وب � ��ازل ،ي ��وم اجلمعة
غ �ب��ار ح �ب��وب ال��ك��اك��او -ال �ت��ي
املا�ضي ،وق��د ك�سا البلدة غطاء
تعد م��ادة �أ�سا�سية يف ت�صنيع
خفيف من ال�شوكوالتة ،ب�سبب
ال �� �ش��وك��والت��ة ،-ح ��ول املنطقة
ع �ط��ل يف �أح� ��د امل �� �ص��ان��ع ال�ت��ي
املجاورة للم�صنع ،وفق ما ذكرت
تنتجها.
�شبكة فوك�س ن�ي��وز الإخ�ب��اري��ة
فقد تعطل نظام التهوية يف م�صنع
الأمريكية.
حملي لل�شوكوالتة تابع ل�شركة
ون�شر ح�ساب مدينة �أول�تن يف
"لندت" ال�شهرية ،ما �أدى �إىل
ت��وي�تر ���ص��ورة ل �� �س �ي��ارة ك��ان��ت
نف�ض املداخن غبارا من الكاكاو
تغطيها طبقة رقيقة من م�سحوق
ملأ ال�شوارع وغطى ال�سيارات
ال���ش��وك��والت��ة ،الأم ��ر ال��ذي �أث��ار
تفاعال ك�ب�يرا م��ع م��ا ج��رى عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي.
والأ�شجار والبيوت يف البلدة .املحم�صة يف م�صنعها يف �أولنت ،وك� � �ت � ��ب �أح � � � ��د م�����س �ت��خ��دم��ي
وقالت �شركة لندت �إن عيبًا طفي ًفا الأم� ��ر ال���ذي �أدى �إىل انت�شار ت��وي�تر ي �ق��ول" :ال�سماء متطر
ح��دث بالفعل يف نظام التهوية غبار ال�شوكوالتة على م�ساحات ��ش��وك��والت��ة ...ه��ذا ال يحدث �إال
يف خ ��ط "حبيبات الكاكاو" وا�سعة يف البلدة.
يف الأحالم".

بعد  19عا ًما براد بيت
وجنيفر �أني�ستون
يلتقيان يف فيلم جديد
يجتمع النجم براد بيت مع زوجته ال�سابقة النجمة جينيفر
�أني�ستون ،بعد  19عاما منذ �آخر تعاون بينهما ،وحتديدا
منذ عام  2001عندما ظهر "بيت" ك�ضيف �شرف يف �إحدى
حلقات امل�سل�سل ال�شهري "اال�صدقاء".
ووفقا ل�صحيفة مريور الربيطانية ،ف�إن النجمان اجتمعا
خالل جل�سة قراءة ن�ص ن�سخة جديدة من فيلم "فا�ست
تاميز" الذي ّ
مت عر�ضه يف عام  ،1982الذي قام ببطولته
النجم ال�شهري "�شون بن" ،ليكون مبثابة مل ال�شمل بني
الزوجني ال�سابقني اللذين انف�صال فى عام .2005
وذك� ��رت ال���ص�ح�ي�ف��ة� ،أن ج�ي�م��ي ك�ي�م�ي��ل� ،صديق
"�أني�ستون" منذ فرتة طويلة وم�ضيف برنامج The
 Late Showالكوميدي بالإ�ضافة �إىل جوليا
روبرت�س ،ماثيو ماكونهي� ،شيا البوف ،مورغان
ف��رمي��ان ،ه�نري جولدينج ،دين
كوك� ،شون بن ،الذين ا�شتهروا
ب���أدواره��م ف��ى الفيلم الأ��ص�ل��ي.
وت � � ��زوج ب� � ��راد ب��ي��ت وج �ن �ي �ف��ر
�أني�ستون ع��ام  ،2000وانف�صال
ع��ام 2005؛ ب�سبب ع�لاق��ة بيت
باملمثلة الأمريكية �أجنلينا جويل،
وانت�شرت خالل الفرتة الأخ�يرة،
العديد من ال�شائعات ب�ش�أن عودة
بيت و�أني�ستون ،وب��دء عالقتهما
العاطفية مرة �أخرى.

� أحمد جنديل
القا� ��ص والروائ ��ي �ص ��درت ل ��ه
رواية بعنوان "غابة الوهم" وهي
الرواية الخام�س ��ة التي ي�صدرها،
وقد �سبق للكاتب جنديل ان ا�صدر
�أرب ��ع رواي ��ات� ،أبرزه ��ا "الرماد"
و "ال�ش ��يطان يت�أل ��ق لي�ل�ا" كم ��ا
ا�ص ��در �س ��ت مجامي ��ع ق�ص�ص ��ية
وم�سرحيتين.

� أحالم الخزرجي
الفنان ��ة الت�ش ��كيلية اقام ��ت له ��ا
دائرة الفنون معر�ض ��ا عبر نافذتها
االلكتروني ��ة نح ��ت بعن ��وان (لون
و�ش ��فافية) ،احت ��وى عل ��ى ""13
عمال فنيا ،في الوقت نف�س ��ه اقامت
دائ ��رة الفن ��ون معر�ض ��ا ت�ش ��كيليا
للفنانة الت�ش ��كيلية �إخال�ص يا�س،
عر�ض ��ت م ��ن خالل ��ه " "15عم�ل�ا
فنيا.

في زمن الكورونا ...

 ح�سام الر�سام
المط ��رب ي�س ��تعد لت�س ��جيل اغنية
"م ��ا كل ��ت للنا� ��س �أحب ��ك" ،كت ��ب
كلماتها ال�ش ��اعر حازم جابر ومن
�ألح ��ان مظف ��ر الأمي ��ر ..يذك ��ر ان
الر�س ��ام قام م�ؤخرا بت�س ��جيل عدد
من االغاني العراقية التراثية التي
غنتها زهور ح�سين ومائدة نزهت
وعبا� ��س جميل في م�س ��عى العادة
احياء تراث االغنية العراقية.

قطة تون�سية ت�صل �أملانيا وحدها عرب
البحر املتو�سط
ذكرت ال�شرطة الأملانية �أن قطة
تون�سية ان�ت�ه��ى ب�ه��ا امل�ط��اف
يف �أملانيا بعد �أن علقت داخل
ح� ��اوي� ��ة �� �ش� �ح ��ن ،يف رح �ل��ة
ا�ستثنائية نقلتها عرب البحر
الأبي�ض املتو�سط وما وراءه،
وو�صلت �أملانيا.
وق��ال متحدث با�سم ال�شرطة
يف منطقة �أونرتفرانكن بوالية
بافاريا جنوبي �أملانيا ،حيث
عرث على القطة" ،رمبا قفزت
ع�ل��ى م �ق �ط��ورة يف تون�س"،
بح�سب ما نقلت وكالة الأنباء
الأملانية.
وعربت القطة البحر والياب�سة
لينتهي بها املطاف يف �شركة
�أملانية ،حيث ات�صل موظفون

بال�شرطة بعد �سماع �ضو�ضاء
داخ��ل احلاوية .وعرث �ضباط
ال�شرطة على القطة وو�ضعوها
يف �صندوق خم�ص�ص للنقل
يوم الثالثاء املا�ضي.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ��ش�ع��وره��ا

بالعط�ش واجلوع ،ف�إن القطة
اجتازت الرحلة غري املق�صودة
بحالة جيدة .وقالت ال�شرطة
�إن ط�ب�ي�ب��ة ب �ي �ط��ري��ة حملية
ت �ع �ت �ن��ي ب��ال �ق �ط��ة يف ال��وق��ت
احلايل.

"متحف ال�سعادة" يفتح �أبوابه يف كوبنهاغن
ّ
د�شنت الدمنارك متح ًفا لل�سعادة يف و�سط
كوبنهاغن ه��و الأول م��ن ن��وع��ه ،يرمز �إىل
ال�سعادة الهادئة وامل�ستقرة التي يُجمع عليها
�أبناء هذه اململكة امل�ص ّنفة يف مقدّمة الدول
الأكرث �سعادة .و�أو�ضح م�ؤ�س�س املتحف ميك
وايكينغ الذي يدير � ً
أي�ضا معهد الأبحاث عن
ال�سعادة �أن "دليلاً يرافق زوار املتحف حيث
ّ
يطلعون على خمتلف زوايا ال�سعادة ،ومنها
تاريخ ال�سعادة ،و�سيا�سة ال�سعادة ،وعلم
ال�سعادة".
ويف قاعات املتحف ،عُر�ضت املعلومات على

البي�ضاء ،وم��ن خاللها ميكن للف�ضويل �أن
يتعلم كل �شيء عن نظرية ال�سعادة يف بُعدها
االقت�صادي �أو يف وجهها الكيميائي ،لقاء
ر�سم دخول قدره  13يورو.
ك��ذل��ك يُطلب م��ن ال��زائ��ر �أن ي ��دوّ ن تعريفه
لل�سعادة على ورق ��ة �صغرية ُتل�صق على
حائط �إىل جانب نحو مائة وريقة �أخرى.
وق��د احتلت ال��دمن��ارك ع��ام  ،2020لل�سنة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل ،امل��رك��ز ال �ث��اين بعد
فنلندا يف "تقرير ال�سعادة العاملي" ال�صادر
لوحات كبرية ملونة مع ّلقة على اجل��دران عن الأمم املتحدة �سنويًا منذ عام .2012

وغي حياتها ووزنها للأف�ضل
�أديل تك�شف ا�سم الكتاب الذي �ألهمها
رّ
ب�ع��د �أك�ث�ر م��ن ع��ام ع�ل��ى خ���س��ارت�ه��ا وزن�ه��ا
ال��زائ��د ،واك�ت���س��اب�ه��ا ر��ش��اق��ة م�ث��ال�ي��ة تكاد
ال ت�ع��رف �أن�ه��ا ه��ي �أدي ��ل ال�سابقة ،ك�شفت
املغنية الربيطانية ال�شهرية �أدي��ل� ،صاحب
الف�ضل يف تغيري �شكلها وحياتها للأف�ضل
والأج�م��ل ،و�أو�ضحت �أن الف�ضل كله يعود
�إىل كتاب "تنمية ذاتية" الذي �ألهمها للقيام
بتغيري كبري يف حياتها وهو الذي �ساعدها
يف العثور على الفرح واحلرية و�أنقذها من
التوتر والإرهاق ،على حد و�صفها.
و�شرحت النجمة الربيطانية �أدي ��ل ،التي
ت�ع�ي����ش وت �ق �ي��م ح��ال � ًي��ا يف م��دي �ن��ة ل��و���س
�أجنلو�س الأمريكية ،كيف تغريت حياتها
للأف�ضل ب�شكل كامل بعد �أن ق��ر�أت كتاب
التنمية ال��ذات�ي��ة "�إبد�أ العي�ش" مل�ؤلفته

الكاتبة جلينون دويل .وقامت �أديل البالغة
من العمر " 32عامًا" واحلائزة على جائزة
"غرامي" بن�شر غالف الكتاب عرب ح�سابها
اخل��ا���ص مب��وق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي
"�إن�ستغرام" الذي يتابعها فيه �أكرث من 38
مليون �شخ�ص ،وحثت املاليني من معجبيها
ومتابعيها حول العامل على قراءته �إذا كانوا
يريدون ويرغبون يف �إجراء تغيريات مهمة
يف حياتهم ،وكتبت قائلة لهم�" :إذا كنت
م�ستعدًا فهذا الكتاب �سيهز عقلك ويجعل
روح��ك ت�صرخ" .و�أ�ضافت �أن �أي �شخ�ص
يريد ت�صفية ذهنه وتغيري نف�سه ،يجب �أن
يقر�أ الكتاب ،م�شرية �إىل �أنها مل تكن تعرف
�أنه امل�س�ؤول الوحيد عن فرحتها و�سعادتها
وحريتها.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

املالكي بني زمنني
قبل عام من هذا التاريخ كان ال�سيد
نوري املالكي يجل�س من�شرحً ا،
مبت�سما �أمام مذيع العراقية،
ليعلن �أنه �أحد قادة االحتجاجات،
وليتغنى بالتظاهرات ويحذر من
الطائفية ،ويطالبنا ب�أن ن�ستمر
يف �إجناز امل�شروع الوطني الذي
بد�أه �سيادته عام  ،2006والذي مل
ت�سمح له الإمربيالية �أن يوا�صل
�إكماله.
بالأم�س ونحن يف نهاية �شهر
�آب من عام  2020ظهر نوري
املالكي وهو يتحول ،ويطالب
ب�سحق االحتجاجات لأنها �أ�ضرت
بالدولة التي �أراد عادل عبد
املهدي �أن يبنيها ،لكن املتظاهرين
"امل�شاغبني" مل ي�سمحوا له
بتحويل بغداد �إىل مدينة مثل
طوكيو �أو�سنغافورة �أو دبي،
وي�صر املالكي على �أن يربر
لعادل عبد املهدي قتل �أكرث من
 700متظاهر وجرح الآالف،
فـ"�شي�سوي عادل" .
وقبل �أن يفيق امل�شاهد من �صدمة
عبارة "�شي�سوي عادل"� ،أخربنا
ال�سيد املالكي وبكل �أريحية �أنه
على احلكومة �أن ت�ضرب بيد
من حديد ،وقبل �أن ت�ضرب بيد
من حديد عليها �أن تتذكر �أنه
لوال امل�صاحلة الوطنية التي
�أعلنها املالكي والتي �أ�شرف
عليها "بروفي�سور بحجم عامر
اخلزاعي!!" ،ملا كانت هناك
بغداد ،ولأن التجربة العراقية يف
امل�صاحلة الوطنية تفوقت على
جتربة املرحوم مانديال !.
�إياك عزيزي القارئ �أن ّ
تظن � ّأن
"جنابي" يهدف �إىل ال�سخرية
من قادة البالد الأ�شاو�س،
فالدميقراطية العراقية تق�ضي ب�أن
يبقى املواطن العراقي متفرجً ا،
فيما جميع ال�سا�سة �شركاء ،ي�ضمن
ك ّل منهم م�صالح الآخر ،حاميًا
لف�ساده ،مرت ّف ًقا بزميله الذي
يتقا�سم معه الكعكة العراقية يف
ال�س ّراء وال�ض ّراء ..ولهذا كان
ال بد من �أن يخرج علينا ال�سيد
نوري املالكي عام  2019لي�شيد
بالتظاهرات ،و�أن يعود عام 2020
لي�شتم نف�س التظاهرات .
هذه هي النتيجة  ،ال حدود
لل�سخرية من املواطن العراقي،
ولهذا عندما يقول ال�سيد املالكي
�إن املتظاهرين يريدون ال�شر
بهذا البلد ،دون �أن ي�شري ب�إ�صبعه
�إىل قتلة ال�شباب يف بغداد
والب�صرة والنا�صرية والنجف
وكربالء ،فال ينبغي �أن ن�صاب
بالده�شة ،وعلينا �أن نتوقع خربًا
يقول �أ�صحابه �إن ال�سيد املالكي
ا�ستنكر ب�شدة و�شجب بقوة
ا�ستخدام املتظاهرين للحجارة،
لأنه اكت�شف �أن على املتظاهر �أن
يتلقى الر�صا�ص وقنابل الغاز
باعتبارهما هدايا من احلكومة! .
لي�س �أمامك عزيزي القارئ� ،سوى
�أن ت�صدّق رئي�س ائتالف دولة
خ�صو�صا
القانون نوري املالكي،
ً
عندما ي�صرف وقته الثمني هذه
الأيام على كتابة توجيهات
وخطابات ،يومًا لي�سخر من
االحتجاجات ،ويومًا من �أجل
الإ�سراع ب�إجناز "تبليط" اخلط
ال�سريع للإ�صالح  ،لكن الظهور
الأخري فاق ما قبله وما بعده.
للأ�سف يعاين ال�سيد املالكي من
م�شكلة عميقة مع العراقيني ،فهم
رغم ما يبدونه من �إخال�ص ورغبة
يف متابعة خطاباته ،ال يبدو �أنهم
ي�ستطيعون ح ّل �ألغاز ما يقوله،
لذلك نراه بعد كل خطاب "يخرج"
من على ال�شا�شة ،لي�شرح مل�ستمعيه
ب�إ�شارة من �إ�صبعه ،ع ّلهم يفهمون.

جواد الزيدي :على احلكومة متابعة من يخرقون ال�ضوابط والنظر لأ�صحاب الدخل اليومي

 ما�س القي�سي

ميار� ��س الريا�ض ��ة �س�ي�را عل ��ى االق ��دام
ل�س ��اعة يوميا ،ويلت ��زم ب�إر�ش ��ادات التباعد
االجتماع ��ي ،وال يخ ��رق احلظ ��ر اب ��دا،
الأكادميي يف الفن الت�شكيلي جواد الزيدي
ح ��ل �ض ��يفا لدينا يف "امل ��دى" وكان لنا معه
احلوار التايل:
■ ماذا تعلمنا �أزمة كورونا؟
 تعملن ��ا ان نتكي ��ف م ��ع الط ��وارئ و�أننتجن ��ب بع� ��ض الع ��ادات ال�س ��لبية ،وع ��دم
�ضياع الوقت.
■ م ��ا ه ��ي الربام ��ج الت ��ي تتابعه ��ا خ�ل�ال
احلظر؟
 هي ذات الربامج التي اتابعها قبل احلظرمث ��ل الأخب ��ار العراقي ��ة والعاملي ��ة ومنه ��ا

الطقس

تط ��ورات الوباء ،ف�ض�ل�ا ع ��ن متابعة بع�ض
الربام ��ج احلواري ��ة مث ��ل روافد عل ��ى قناة
العربية وخمتلف عليه على احلرة.
■ كيف تق�ضي يومك؟

 يف القراءة والكتاب ��ة ومتابعة التلفزيونوالريا�ضة امل�سائية اليومية .كما اعمل على
كتاب يف اخلط العربي.
■ ماذا تقر�أ خالل احلظر؟
 ق ��ر�أت بع� ��ض الكت ��ب امل�ؤجل ��ة يفاالخت�ص ��ا�ص والفل�س ��فة ،ف�ض�ل�ا عن قراءة
رواية �ش ��بح ن�ص ��في ملحمد خ�ضري �سلطان،
وخيانة املثقفني لإدوارد �سعيد.
■ ه ��ل ي�س ��اعدنا احلظ ��ر يف تخط ��ي
كورونا؟
 ال اعرف يف م�س�ألة التخطي .ولكني ملتزمبالتباعد االجتماعي واملتطلبات الأخرى.
■ الكت ��اب والتلفزيون ومواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي ايهم كان االقرب اليك؟
 اعتق ��د الثالث ��ة ي�س�ي�رون بخ ��ط مت ��واز،لكل منه ��م وقت ��ه وحاجتنا اليه ،ال �أف�ض ��لية
لأحدهم على الآخر.

■ م ��اذا تتمن ��ى عل ��ى احلكوم ��ة ملواجه ��ة
الفايرو�س؟
 االلت ��زام باحلظ ��ر ال�ش ��امل ومتابع ��ة منيخرقون ال�ض ��وابط ،ف�ض�ل�ا عن خلية �أزمة
مهني ��ة عارف ��ة ولي�س ��ت �ش ��كلية م ��ع النظ ��ر
للعاطلني وا�صحاب الدخل اليومي.
■ هل متار�س الريا�ضة؟
 نعم امار�س امل�شي ال�سريع ل�ساعة يوميا.■ ن�صيحتك ملواجهة الفايرو�س؟
 اح�ت�رام التو�ص ��يات ال�ص ��حية وع ��دماال�س ��تهانة به ��ا �أو بوج ��ود الفايرو� ��س
وااللت ��زام يف البي ��وت وتنفي ��ذ التباع ��د
االجتماعي.
■ �آخر كتاب قر�أته واخر فلم �شاهدته؟
 �آخر كت ��اب قر�أته خيان ��ة املثقفني لإدوارد�س ��عيد ،ام ��ا �آخ ��ر فلم �ش ��اهدته فه ��و الوفاء
العظي ��م بطول ��ة حمم ��ود يا�س�ي�ن وجن�ل�اء

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احلرارة �س ��تحافظ على معدالتها لي ��وم ام�س ،و�أن
م�شم�سا.
اجلو �سيكون
ً

فتحي.
■ اىل متى �سي�ستمر احلظر اجلزئي؟
 اعتقد حتى نهاية هذا العام.■ كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
 اعتق ��د ال �ش ��يء يتغ�ي�ر يف الع ��امل ،ماعداخ�سارة بع�ض ال�شركات بع�ض م�صادرها.
■ هل ي�سبب احلظر تذمرا لك؟
 ابدا .مل اخرقه نهائيا .واجنز اعمايل يفالأوقات امل�سموح بها.
■ هل حاولت خرق احلظر؟
 ال مل �أخرق احلظر وال مرة واحدة.■ اك�ث�ر �ص ��ديق او �ص ��ديقة توا�ص ��لت
معهما؟
 املرتجم �شاكر ح�سن را�ضي يف االمارات،والدكتور م�س ��لم الطعان يف الكوفة ،وباقر
الكربا�س ��ي يف النجف ،و�ص ��قر علي�شي يف
دم�شق.

بغداد C° 27 - C° 43 /الب�صرة C° 29 -C° 45 /
�أربيل C° 27 - C° 40 /النجف C° 28 -C° 43 /
املو�صل C° 28 - C° 41 /الرمادي C° 28 -C° 42 /

