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الفتح يتحفظ على دعوة ال�صدر :متم�سكون
باحل�شد ونرف�ض حله
 بغداد/املدى
حتف ��ظ حتال ��ف الفت ��ح
عل ��ى دعوة زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در حل ��ل
هيئة احل�ش ��د ال�شعب ��ي وحماكمة
عنا�ص ��ره امل�سيئ ��ة ودجم ��ه يف
الأجهزة الأمنية.
و�شددت الكتل ��ة على انها متم�سكة
بهيئ ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،ول ��ن
ت�سم ��ح بحله ��ا �أو دجمه ��ا م ��ع
الق ��وات االمني ��ة االخ ��رى .وكان
زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در قد طل ��ب الثالثاء يف بيان
له ،حماكم ��ة العنا�صر امل�سيئة من
عنا�ص ��ر احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،ودع ��ا
�إىل �ض ��رورة دم ��ج هيئ ��ة احل�شد
ال�شعب ��ي بالأجه ��زة والق ��وات
الأمنية الأخ ��رى حفاظا على هيبة
الدول ��ة .وذكر ال�ص ��در يف البيان:
"�أدعو �أخوتي يف احل�شد ال�شعبي
عل ��ى ت ��رك الدني ��ا واالبتع ��اد ع ��ن
املهات ��رات ال�سيا�سي ��ة ،كم ��ا �أدعو
�إىل ت�صفي ��ة عنا�صره من ال�سيئني
والعم ��ل عل ��ى اندم ��اج العنا�ص ��ر
اجليدة مع القوات الأمنية لتحقق
�شعاره ��م حف ��ظ هيب ��ة الدول ��ة".

�شباب ت�شرين
ي�شكلون 15
كيا ًنا �سيا�س ًيا
ا�ستعدادًا
خلو�ض
االنتخابات
املبكرة

ويعل ��ق حمم ��د البل ��داوي النائب
عن كتلة الفتح عل ��ى دعوة ال�صدر
قائ�ل�ا يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن
"هيئة احل�ش ��د ال�شعبي هي جزء
م ��ن الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة،
وتعمل ب�إمرة القائ ��د العام لقوات

امل�سلح ��ة ،وله ��ا قان ��ون خا� ��ص
ينظ ��م وظيفتها وعملها" ،مت�سائال
"مل ��اذا هذا الرتكيز على حل هيئة
احل�ش ��د ال�شعبي رغ ��م ت�ضحياتها
الكب�ي�رة؟" .ويعترب البل ��داوي �أن
"املطالب ��ة بحل احل�ش ��د ال�شعبي

ودجم ��ه بالق ��وات الأمني ��ة ب�أنه ��ا
عملي ��ة ا�سته ��داف" ،م�ش ��ددا على
�أن كتلته "متم�سك ��ة بهيئة احل�شد
ال�شعب ��ي وترف� ��ض كل ه ��ذه
املحاوالت".
 التفا�صيل �ص2

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الكاظمي يطرح فكرة �إحياء مفاعل متوز
�أمام الرئي�س الفرن�سي
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى
�اع لدخ ��ول
الكاظم ��ي ،ع ��ن م�س � ٍ
الع ��راق �إىل ن ��ادي ال ��دول النووي ��ة ،وذل ��ك
خالل م�ؤمتره امل�شرتك مع الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون.
واجتم ��ع الكاظمي م�ساء �أم�س م ��ع الرئي�س
الفرن�س ��ي ،وعقد م�ؤمت ًرا �صحف ًي ��ا مقت�ضبًا،

حت ��دث في ��ه الرئي�سان عن خططهم ��ا لإحراز
تقدم على امل�ستوى االقت�صادي واال�ستثماري
بني البلدين.
وقال الكاظم ��ي يف امل�ؤمتر ،تابعته (املدى)،
�إن ��ه حت ��دث م ��ع ماك ��رون ع ��ن "م�ش ��روع
م�ستقبل ��ي للطاق ��ة النووي ��ة" �سيك ��ون
خم�ص�صا للأغرا� ��ض ال�سلمية ،وعلى ر�أ�سها
ً
"انتاج الكهرباء".
ووف ًق ��ا للكاظم ��ي ،ف� ��إن "امل�ش ��روع �سيك ��ون

وزير املالية :ال ن�سمح بتحول الدولة لأداة بيد الأحزاب ..ويجب اتخاذ
�إجراءات �إ�صالحية عاجلة
 ترجمة  /حامد احمد
ت�ستع ��د الواليات املتح ��دة لتقليل تواجدها
الع�سك ��ري يف الع ��راق وذل ��ك بتقلي�ص عدد
قواته ��ا م ��ن  5200اىل  3500كج ��زء م ��ن
خطة ر�سمتها مع احلكومة العراقية لت�سليم

امل�س�ؤوليات االمنية اىل القوات املحلية.
كم ��ا تواجه البالد من ناحية اخرى حتديات
اقت�صادي ��ة جعل ��ت رئي�س ال ��وزراء اجلديد
يجاهد من اجل حلها ومواجهتها .
ويف لقاء اجرته معه حمطة تلفزيون PBS
االخباري ��ة االمريكي ��ة ح ��ول التحدي ��ات
االمني ��ة واالقت�صادي ��ة وحمارب ��ة الف�س ��اد

الت ��ي يواجهها البل ��د قال وزي ��ر املالية علي
ع�ل�اوي ،ان التح ��دي �ضخ ��م ج ��دا و�شديد،
م�ؤك ��دا بالقول "علين ��ا ان نقوم مبا يتوجب
فعله� ،آخذين بنظ ��ر االعتبار الظروف التي
متر بها البالد".
بع�ض املراقبني يخ�ش ��ون من ان هناك �شللاً
يف بع� ��ض املرافق احلكومي ��ة ،م�شبهني ذلك

مب ��ا ح�ص ��ل يف ب�ي�روت م ��ن انفج ��ار ناجم
ع ��ن اهمال حكومي ا�ستم ��ر ل�سنوات ،وعند
اال�ستف�س ��ار م ��ن وزي ��ر املالي ��ة ع�ل�اوي عن
الدر�س الذي يج ��ب ان ي�ستنبط من انفجار
ب�ي�روت �أجاب بقوله "نعم ه ��ذا يُظهر لك ما
قد يحدث عندم ��ا ت�صبح فيه الدولة م�شلولة
خاوي ��ة .انن ��ا مل ن�ص ��ل لهذا امل�ست ��وى بعد،

ولكنن ��ا لي� ��س ببعيدين عنه .علين ��ا ان نعيد
تر�سي ��خ �سلط ��ة احلكوم ��ة ،وال ن�سم ��ح بان
ت�صب ��ح الدول ��ة ك�أداة بي ��د اح ��زاب دخيل ��ة
ت�ستخدمه ��ا بعد ذل ��ك للح�صول عل ��ى منافع
وامتي ��ازات م ��ن حتوي�ل�ات م ��وارد الدولة
لأغرا�ض غري م�شروعة ".
التفا�صيل �ص3

الربملان يعلن
بدء ف�صله
الت�شريعي
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بغداد/املدى
اعلن جمل� ��س النواب ،ب ��دء ف�صله
الت�ش ��ريعي اجلديد اليوم .وذكرت
الدائ ��رة االعالمية ملجل�س الن ��واب يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى)" :اعلن االمني الع ��ام ملجل�س
الن ��واب ع ��ن انط�ل�اق الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي
اجلديد ابتداء من (اليوم) اخلمي�س ،على ان
يبا�شر املجل�س اعماله يوم ال�سبت القادم".
وا�ض ��اف البي ��ان� ،أن "الأم�ي�ن الع ��ام �أك ��د
عل ��ى جمي ��ع الدوائ ��ر املعنية �إج ��راء الالزم
وتهيئة امل�ستلزم ��ات والتح�ضريات الالزمة
م ��ن اج ��ل انعق ��اد اجلل�س ��ات ،واجتماع ��ات
اللجان الدائمة وامل�ؤقت ��ة ،واال�ستعداد لعقد
اجلل�س ��ات عن طري ��ق الدائ ��رة التلفزيونية
املغلق ��ة اذا تطل ��ب االم ��ر ،بن ��ا ًء عل ��ى ن�سبة
الإ�صاب ��ات بكورونا ب�ي�ن ال�سيدات وال�سادة
حرفيو �سوق ال�صفافري ي�شكون الركود و�ضغط امل�ستورد ( ..عد�سة :حممود ر�ؤوف) اع�ضاء جمل�س النواب".

ر�شيد اخليون
يكتب" :الإخوان "
وال َغرب :ال َعداوة
واالرتباط
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ت�سجيل � 3946إ�صابة بكورونا مقابل  3732حالة �شفاء

ال �سلطة للدولة على البوابات� ..أطنان الأ�سماك تنفق يف هور الدملج
 بغداد  /ا ف ب

يف �أه ��وار جنوب ��ي الع ��راق ،تنف ��ق
�أطن ��ان م ��ن الأ�سم ��اك يف ظاه ��رة
يعزوه ��ا مرب ��و الأ�سم ��اك �إىل ت�سمي ��م املي ��اه
و�إغالق بوابات النهر الذي يغذيها ب�صورة غري
قانونية واملواجهات امل�سلحة.
ورث ح�س�ي�ن �سرح ��ان ( 70عام ��ا) مهن ��ة تربية
الأ�سم ��اك �أب ��ا ع ��ن ج ��د يف حمافظ ��ة الديوانية
الزراعي ��ة والقبلي ��ة .وه ��و يرب ��ي �أ�سماك ��ه يف
ه ��ور الدمل ��ج ال ��ذي ميت ��د عل ��ى م�ساح ��ة 326

حتت �إ�شراف املنظمة الدولية للطاقة الذرية،
وهيئة الطاقة الذرية الفرن�سية".
من جانب ��ه حتدث م�ص ��در يف الأمانة العامة
لرئا�س ��ة ال ��وزراء ،ملواق ��ع اخباري ��ة ،ع ��ن
تفا�صيل مقت�ضبة من املباحثات.
امل�ص ��در الذي اطلع عل ��ى جمريات اللقاء بني
الرئي�سني ،ق ��ال �إن "املباحثات بني الكاظمي
وماكرون كانت �أكرث حتديدًا من الإطار العام
الذي جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي ،حيث تطرقا
لإعادة احلياة �إىل مفاعل متوز النووي".
و�أ�ض ��اف "تب ��ادل الكاظم ��ي وماك ��رون
ت�صوراتهم ��ا ح ��ول امل�ش ��روع ،وا�ستعر�ض ��ا
جان ًب ��ا م ��ن املعلوم ��ات الت ��ي مت ��ت تهيئته ��ا
ع ��ن الو�ضع احل ��ايل للمن�ش�أة املُد ّم ��رة ،فيما
�أظهر ماك ��رون حما�سً ا للفك ��رة التي قال �إنها
رمبا تنقل العالقة ب�ي�ن البلدين �إىل م�ستوى
�سرتاتيج ��ي" .واختت ��م امل�ص ��در ان "�إحياء
املفاعل الن ��ووي العراقي �سيك ��ون م�شروعً ا
وا�ضحً ��ا ومُن�س ًق ��ا و�سيخ�ص� ��ص للأغرا�ض
ال�سلمي ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا الع ��راق ،وحت ��ت
�إ�ش ��راف اجله ��ات الدولية املخت�ص ��ة ،كما مت
تق ��دمي مقرتح لتغيري ا�س ��م مفاعل متوز �إىل
مفاعل ال�سالم".
 التفا�صيل �ص2

كيلوم�ت�را مربع ��ا ،وال ��ذي نفق ��ت في ��ه �آالف
الأطنان من الأ�سم ��اك .وبعدما كان هذا املزارع
وعل ��ى مدى �سن ��وات ،مثلم ��ا فعل �أب ��وه وجده
من قب ��ل ،يرتقب مو�سم تكاث ��ر الأ�سماك ليجني
من ��ه حم�صوال وفريا� ،صدم عندما �شاهد الآالف
من �أ�سم ��اك الأهوار النافقة تطفو على ال�سطح.
ويتاب ��ع "عندم ��ا ر�أي ��ت ال�سم ��ك به ��ذه احل ��ال،
�شع ��رت وك�أن �أح ��د �أبنائ ��ي ق ��د قت ��ل ...حتملنا
خ�سائر مادية كبرية ،جه ��ود �أعوام من الرتبية
والعناي ��ة راحت هدرا" .ويع ��د هور الدملج �أحد
�أك�ب�ر امل�سطح ��ات املائي ��ة الطبيعي ��ة التي متتد

يف حمافظت ��ي الديوانية ووا�س ��ط يف جنوبي
العراق وي�شكل موط ًنا لرثوة حيوانية و�سمكية
متنوعة ولطيور مهاجرة وم�ستوطنة.
وال ميك ��ن الت�أك ��د م ��ن �أ�سب ��اب ه ��ذا النف ��وق
اجلماع ��ي ،لك ��ن مرب ��ي الأ�سم ��اك وال�صيادي ��ن
يجزمون بوجود فعل جرمي وراءها.
وبلهج ��ة متوترة ،يقول ح�سني علي ( 37عاما)،
وه ��و �صياد �أ�سماك يف حمافظ ��ة وا�سط "هناك
ع�صابات تغل ��ق بوابات الأنه ��ر التي ت�صب يف
ه ��ور الدمل ��ج ،وتقلل امل ��اء على اله ��ور ،ما يهدد
بنف ��وق الأ�سم ��اك" .وي�ضي ��ف "كم ��ا �أنها ترمي

�سموم ��ا لإبادت ��ه وتقت ��ل امل ��وارد ال�سمكي ��ة يف
اله ��ور" .وي�ؤكد �أن "ه ��ذه الع�صاب ��ات م�سلحة
وته ��دد بقت ��ل �أي �شخ�ص يريد فت ��ح �سدودها".
وبالفع ��ل ،وقع ��ت بداي ��ة �شه ��ر �آب مواجهة بني
جمموع ��ة م�سلح ��ة وع�ش�ي�رة ت�سك ��ن املنطق ��ة
هب ��ت للدفاع ع ��ن رزقها ،وفقا ل�شه ��ود .حتدثوا
لوكالة فران� ��س بر�س .و�سبق ذلك تعر�ض جلنة
حكومي ��ة تابع ��ة للمحافظة لهج ��وم م�سلح لدى
حماولته ��ا فتح بواب ��ات و�ضعت عل ��ى م�صبات
املياه .ويثري ه ��ذا قلقا لدى الأهايل لعدم اتخاذ
ال�سلطات �إجراءات لوقف هذه الأعمال.

 بغداد/املدى
�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س الأربع ��اء،
ت�سجي ��ل � 3946إ�صاب ��ة و 78حال ��ة وف ��اة
بفايرو� ��س كورون ��ا يف الب�ل�اد ،بح�سب بي ��ان للوزارة
تلقته (املدى) .وتوزعت الإ�صابات اجلديدة بالفايرو�س
كم ��ا يلي :بغداد /الر�صاف ��ة  ،414بغداد /الكرخ ،671
مدين ��ة الط ��ب  ،127النج ��ف  ،207ال�سليماني ��ة ،147
اربي ��ل  ،164دهوك  ،268كرب�ل�اء  ،250كركوك ،128
دي ��اىل  ،88وا�سط  ،207الب�ص ��رة  ،157مي�سان ،163
بابل  ،122الديواني ��ة  ،194ذي قار  ،204الأنبار ،25

املثنى  ،174نينوى � ،140صالح الدين .96
�أما حاالت ال�شفاء فقد بلغت  3732حالة.
و�سجلت م�ست�شفيات العراق خالل الـ� 24ساعة املا�ضية
 78حال ��ة وفاة متوزعة كما يل ��ي :بغداد  /الر�صافة ،3
بغ ��داد  /الك ��رخ  ،5النج ��ف  ،4ال�سليماني ��ة � ،12أربيل
 ،8ده ��وك  ،7كربالء  ،5كرك ��وك  ،2دياىل  ،1وا�سط ،3
الب�ص ��رة  ،3مي�سان  ،1بابل  ،1الديوانية  ،9ذي قار ،8
املثنى  ،1نينوى .5
وبه ��ذا يرتفع ع ��دد الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س كورونا يف
عم ��وم العراق �إىل  242284حالة منها �شفاء 184205
ووفاة .7201

 % 40من ال�سكان غارقون يف البطالة

م��ا ي��زي��د ع��ن  11مليون ع��راق��ي حت��ت خ��ط ال��ف��ق��ر ..ك��ورون��ا والنفط ي�صفعان االقت�صاد
 بغداد/علي اجلاف
قفزت ن�سب َة البطالةِ يف العراق
اىل ح ��دود ال� �ـ  %30م ��ع انهيار
ا�سع ��ار النفط وتف�ش ��ي فريو� � ِ�س كورونا
وحظر التج ��وال بح�سب توقعات ،وميثل
ِ
اخلريج ��ون وا�صح ��اب ال�شه ��ادات العليا
رقمًا غري قليل من هذه الن�سبة.
وف ��وق ال�صعوبات االقت�صادي ��ة املعروفة
و�س ��وء االدارة والتخب ��ط الوظيف ��ي،
ري
يَرف� � ُع الوباء من ن�سب ��ةِ البطال ��ة �إذ ت�ش ُ
�إح�صائي ��اتُ وزارةِ العم ��ل وال�ش� ��ؤون

االجتماعي ��ة� ،إىل �أن ��ه يف الع ��ام 2019
آالف م ��ن َح َم َل ��ة
وح ��ده� ،سجّ � � َل �سبع� � ُة � ٍ
�شهادات املاج�ستري والدكتوراه �أ�سماءهم
قوائم املعوزين لدى الوزارة.
�ضمن ِ
ام ��ا االمم املتحدة فتلمح اىل �ضعف �سوق
العم ��ل العراقي قائلة�" :أك�ث َ�ر من � 45ألف
�شخ�ص يتخرج ��ون �سنويًا يف اجلامعات
ٍ
واملعاه ��د ويف  2019كان هن ��اك نحو 50
�ألف خريج ،تعني منهم نحو �ألفني فقط".
ويف ظ ��ل ه ��ذه الأح ��داث ،كان هن ��اك م ��ن
يعتقد ان االرقام الر�سمية "لي�ست وا�ضحة
متا ًم ��ا" ،اذ يعتق ��د الكث�ي�ر م ��ن اخل�ب�راء
االقت�صادي�ي�ن ان الن�سب ��ة احلقيقي ��ة للفقر

تتجاوز حدود .%40
املتح ��دث با�س ��م وزارة التخطي ��ط عب ��د
الزه ��رة حمم ��د الهنداوي ،ق ��ال ان درا�سة
حول الفقر و�ضع ��ت عدة �سيناريوهات...
الن�سبة احلالي ��ة ارتفعت اىل  %20م�ؤخ ًرا
بعد انت�ش ��ار فايرو�س كورون ��ا ،وبالتايل
فان عدد م ��ن يعي�شون حتت خط الفقر يف
العراق بلغ �أكرث من  11مليو ًنا و� 400ألف
�شخ�ص� ،أي بزي ��ادة  4ماليني �شخ�ص عن
الدرا�سات ال�سابقة.
الإح�ص ��اءات الر�سمي ��ة حتذر م ��ن تدهور
�أو�ض ��اع �س ��وق العمل ،حي ��ث �سجل معدل
م�شارك ��ة ال�شب ��اب ب�ي�ن � 24 - 15سن ��ة،

ً
ملحوظا ،وزاد معدل البطالة نحو
تراجعًا
ال�ضعف�ي�ن يف املحافظات التي خرجت من
قب�ضة داع�ش.
حت ��ى ن�سب ��ة �إنف ��اق الأ�س ��رة تغ�ي�رت يف
الأع ��وام الأخ�ي�رة لي�صب ��ح الإنف ��اق على
الغ ��ذاء اولاً ث ��م الوق ��ود والإ�ض ��اءة ،ث ��م
النق ��ل ،واملالب� ��س والأحذي ��ة باملرتب ��ة
الرابع ��ة ،ثم الأثاث والتجهي ��زات املنزلية
باملرتبة اخلام�سة.
جمموع ��ة �أخ ��رى م ��ن اخل�ب�راء ر�أت �أن
�آخ ��ر اح�صائية مل�ست ��وى الفقر يف العراق
جت ��اوزت  ،%47اي م ��ن يقبع ��ون حت ��ت
خ ��ط الفقر املدقع ،مم ��ن يبلغ معدل دخلهم

اليومي �أقل من دوالر وربع الدوالر.
ورغ ��م ح ��زم الإقرا� ��ض الت ��ي دفع ��ت به ��ا
م�ص ��ارف الر�شيد والرافدي ��ن م�ؤخ ًرا اىل
ال�س ��وق يف حماولة لتحري ��ك ال�سوق ،اال
ان �إنعا� ��ش االقت�ص ��اد املتوق ��ف ل ��ن يكون
ذا معن ��ى من دون ايج ��اد حلول تقوم على
ا�سا� ��س ا�ستدام ��ة اخلط ��ط ال�سرتاتيجية
وحتقي ��ق م�شاري ��ع ذات العمال ��ة الكثيفة،
بح�سب املخت�صني.
ويف الوجه الآخر لل�صورة التزال العمالة
االجنبي ��ة ،عام�ًل�اً
ً
�ضاغط ��ا عل ��ى جه ��ود
امت�صا�ص البطالة وخلق فر�ص جديدة.
ع�ضو جلنة العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعية

مبجل� ��س النواب فا�ضل الفت�ل�اوي قال ان
هن ��اك نح ��و ملي ��ون عامل �أجنب ��ي ،و�صل
�أغلبه ��م بط ��رق "غ�ي�ر قانوني ��ة"%80 ...
منه ��م يعمل م ��ع ال�ش ��ركات النفطية ،حيث
يج ��ب ان يح�صل العام ��ل على �إجازة وفق
قانون العمل رقم  37ل�سنة .2015
وبح�س ��ب منظم ��ات املجتمع امل ��دين ،ف�إن
القط ��اع النفطي يحتل املرتب ��ة الأوىل يف
ت�شغيل العمال ��ة الأجنبية وب�أعداد كبرية.
يتقا�ضى العمال �أج ��و ًرا ي�صل بع�ضها �إىل
� 20أل ��ف دوالر� ،إ�ضافة �إىل تكاليف ال�سفر
والع�ل�اج وال�سف ��رات ال�سياحي ��ة ،وه ��و
ا�ضع ��اف �أج ��ر العامل العراق ��ي يف قطاع

النف ��ط ،عك�س ال ��دول الأخرى التي تعطي
الأف�ضلية للعامل الوطني.
وخالل العام  2019فقط ،تقول اح�صاءات
غري ر�سمية ،ان اكرث من ربع مليون عامل
اجنب ��ي دخل ��وا الع ��راق ،وهم م ��ن ايران
واوغن ��دا وبنغالدي� ��ش والفلب�ي�ن ودول
اخ ��رى� 8 ،آالف منه ��م فقط ح�صل ��وا على
رخ�ص ��ة عم ��ل ،فيم ��ا يعم ��ل الآخ ��رون من
دون غط ��اء قان ��وين ر�سمي ،م ��ا يعني ان
غالبيتهم قد يتعر�ض ��ون النتهاكات حقوق
االن�سان وه ��م م�شمول ��ون باحلماية وفق
قان ��ون االجت ��ار بالب�ش ��ر رق ��م  28ل�سن ��ة
.2012
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كتلة الفتح تتحفظ على دعوة ال�صدر :متم�سكون بهيئة
احل�شد ونرف�ض حلها

 بغداد  /املدى
الق ��ت دع ��وة زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري
مقت ��دى ال�ص ��در حل ��ل هيئ ��ة احل�ش ��د
ال�شعب ��ي وحماكم ��ة عنا�ص ��ره امل�سيئة
ودجم ��ه يف الأجه ��زة الأمني ��ة حتفظ ��ا
من كتلة الفت ��ح الربملانية التي يتزعمها
هادي العامري.
و�شددت الكتلة على انها متم�سكة بهيئة
احل�ش ��د ال�شعبي ،ول ��ن ت�سمح بحلها �أو
دجمها مع القوات االمنية االخرى.
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در ق ��د طل ��ب الثالثاء يف بي ��ان له،
حماكم ��ة العنا�صر امل�سيئ ��ة من عنا�صر
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،ودع ��ا �إىل �ض ��رورة
دم ��ج هيئة احل�ش ��د ال�شعب ��ي بالأجهزة
والق ��وات الأمنية الأخ ��رى حفاظا على
هيبة الدولة.
وذكر ال�صدر يف البيان�" :أدعو �أخوتي
يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي عل ��ى ت ��رك الدنيا
واالبتعاد عن املهاترات ال�سيا�سية ،كما
�أدع ��و �إىل ت�صفية عنا�صره من ال�سيئني
والعم ��ل على اندم ��اج العنا�صر اجليدة
م ��ع الق ��وات الأمني ��ة لتحق ��ق �شعارهم
حفظ هيبة الدولة".
ويعل ��ق حمم ��د البل ��داوي النائ ��ب ع ��ن
كتل ��ة الفتح على دع ��وة ال�صدر قائال يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "هيئ ��ة احل�ش ��د
ال�شعب ��ي هي ج ��زء من الق ��وات الأمنية
العراقي ��ة ،وتعم ��ل ب�إم ��رة القائ ��د العام
لق ��وات امل�سلح ��ة ،وله ��ا قان ��ون خا�ص
ينظم وظيفتها وعملها" ،مت�سائال "ملاذا
ه ��ذا الرتكي ��ز عل ��ى ح ��ل هيئ ��ة احل�شد
ال�شعبي رغم ت�ضحياتها الكبرية؟".
ويعت�ب�ر البل ��داوي �أن "املطالب ��ة بح ��ل
احل�ش ��د ال�شعب ��ي ودجم ��ه بالق ��وات
الأمني ��ة ب�أنه ��ا عملي ��ة ا�سته ��داف م ��ن
اجله ��ات الت ��ي دعم ��ت تنظي ��م داع� ��ش

قوة من احل�شد
خالل معارك
التحرير
وحاول ��ت ت�سقطي ��ه �إعالمي ��ا" ،م�ش ��ددا
عل ��ى �أن كتلته "متم�سك ��ة بهيئة احل�شد
ال�شعبي وترف�ض كل هذه املحاوالت".
وتوع ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي الثالث ��اء املا�ض ��ي بالتح ��رك
قريب ��ا لتنفيذ عملي ��ات ال�ستع ��ادة هيبة
الدول ��ة وفر�ض القان ��ون ،م�ضيفا "�إننا
نعم ��ل الآن عل ��ى ا�ستعادة هيب ��ة الدولة

ع ��ن طري ��ق تطبي ��ق القان ��ون وحتيي ��د
اجلماع ��ات الإجرامية وال�سالح املنفلت
وبد�أن ��ا الإجراءات عل ��ى مدى الأ�سبوع
املا�ضي".
وي�ؤك ��د ع�ض ��و كتل ��ة الفت ��ح �أن "دم ��ج
احل�ش ��د ال�شعبي م ��ع الأجه ��زة الأمنية
الأخ ��رى ال ميكن تطبيق ��ه وتنفيذه الن
هيئت ��ه م�ستقلة بذاتها ولها قانون ينظم

عمله ��ا وواجباته ��ا" ،م�ستبعدا "وجود
رغب ��ة ل ��دى الكاظم ��ي يف ح ��ل احل�ش ��د
ال�شعب ��ي ودجم ��ه م ��ع باق ��ي الق ��وات
الأمنية" .وي�ضي ��ف ع�ضو جلنة مراقبة
الربنام ��ج احلكوم ��ي يف الربمل ��ان �أن
"رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي م ��ع هيكل ��ة احل�ش ��د ال�شعبي
و�إعادة تنظيمه" ،معتربا موقف ال�صدر

ومطالبته بح ��ل احل�شد ال�شعبي الق�صد
منه ��ا "�إع ��ادة الهيكلة والتنظي ��م" ،و�إال
هناك ثالث ��ة �ألوية تابع ��ة للتيار ال�صدر
يف احل�شد (،313و ،314و.")315
وه ��ذه لي�س ��ت امل ��رة الأوىل التي يدعو
بها زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
�إىل حل هيئة احل�ش ��د ال�شعبي ودجمها
يف الق ��وات الأمني ��ة ،حي ��ث �سب ��ق وان

طال ��ب خ�ل�ال حكوم ��ة حي ��در العب ��ادي
بح ��ل احل�ش ��د ودم ��ج عنا�ص ��ره �ضم ��ن
ت�شكي�ل�ات وزارتي الدف ��اع والداخلية،
ثم جدد موقفه خ�ل�ال حكومة عادل عبد
املهدي التي �أ�صدرت �أم ًرا ديوانيًا ل�ضم
ت�شكي�ل�ات احل�شد ال�شعب ��ي �إىل القوات
امل�سلح ��ة ،و�إغالق مقراتهم �سواء داخل
املدن �أو خارجها.
ب ��دوره ،علق النائب ع ��ن حتالف الفتح
يف جمل�س النواب ،احمد الكناين ،على
دع ��وة زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،مقتدى
ال�صدر ،بغلق مق ��رات احل�شد ال�شعبي،
ودمج عنا�صره مع القوات الأمنية.
وقال �أحمد الكناين� ،إن "احل�شد ال�شعبي
قوة م�شرعة بقانون يف جمل�س
الن ��واب ،وي�أمت ��ر ب�إم ��رة القائ ��د العام
للق ��وات امل�سلح ��ة" ،مبين ��ا �أن "احل�شد
ق ��دم خ�ي�رة ابنائ ��ه و�شباب ��ه للوط ��ن،
وعندم ��ا انهارت املنظوم ��ة االمنية كان
ال�شباب اول من ت�صدوا لداع�ش".
و�أ�ض ��اف الكن ��اين� ،أن "كل االجه ��زة
االمني ��ة بكاف ��ة �صنوفه ��ا وت�شكيالته ��ا
يجب ابعاد ال�سيئ�ي�ن وغري املن�ضبطني
عنه ��ا ،وه ��ذا حت�صي ��ل حا�ص ��ل ،ونريد
ق ��وة امني ��ة من�ضبط ��ة ت�ض ��ع م�صلح ��ة
العراق اوال" ،م�شريا بذات
الوق ��ت �إىل �أن "ال�ص ��در داع ��م للح�ش ��د
ال�شعبي وت�ضحياته".
م ��ن جانب ��ه ،ح ��ذر حتال ��ف �سائ ��رون،
املدع ��وم من قبل زعيم التي ��ار ال�صدري
مقتدى ال�صدر من اندالع حرب امريكية
– ايرانية على االرا�ضي العراقية.
وق ��ال القي ��ادي يف التحال ��ف ،النائ ��ب
حمم ��ود الزج ��راوي ،يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي �إن "هن ��اك خ�شي ��ة م ��ن ق ��رب
ان ��دالع ح ��رب امريكي ��ة – ايرانية على
االرا�ضي العراقية ،بعد قيام متظاهرين
مدعوم�ي�ن من ام�ي�ركا مبهاجمة وحرق

مقرات ف�صائل م�سلحة مدعومة ومقربة
من ايران".
وبني الزج ��راوي ان "الهدف من اعمال
ح ��رق ومهاجم ��ة مق ��رات الف�صائ ��ل
امل�سلح ��ة ،ه ��و ا�شع ��ال ح ��رب امريكية
– ايراني ��ة عل ��ى االرا�ض ��ي العراقي ��ة
وب� ��أدوات عراقي ��ة ،وه ��ذا االم ��ر ب ��د�أ
يق�ت�رب وه ��ذا ين ��ذر بكارث ��ة حقيقي ��ة،
يجب على اجلميع التعاون الف�شاله".
وتر�أ� ��س رئي�س جمل�س ال ��وزراء القائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة ،م�صطف ��ى
الكاظمي ،االثنني املا�ضي ،اجتماعً ا �ض ّم
عددا من قادة الأجهزة الأمنية ،بح�ضور
وزيري الدفاع والداخلية.
وذك ��ر املكت ��ب االعالم ��ي لرئا�س ��ة
ال ��وزراء يف بي ��ان ان "االجتماع بحث
�سب ��ل االرتقاء ب� ��أداء الأجه ��زة الأمنية
والع�سكرية ،وكذلك و�ضع �سرتاتيجيات
لإ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�سة الأمنية العراقية مبا
ي�ؤ ّمن �أف�ضل املخرج ��ات يف �أدائها على
�سبيل حماية �أمن البالد وا�ستقرارها"،
"مو�ضحً ��ا انه "تناول االجتماع و�ضع
البن ��ى التحتي ��ة لعمل الأجه ��زة الأمنية
ب�ص ��ورة جدي ��دة ،وف ًق ��ا لأ�س� ��س علمية
حديثة".
وكان رئي� ��س حتال ��ف "عراقي ��ون"
ال ��ذي يرت�أ�سه عم ��ار احلكيم ،ق ��د اعلن
ي ��وم ال�سب ��ت املا�ضي ،ع ��ن دعم حكومة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ب� �ـ 3ملف ��ات .وذكر
احلكي ��م يف تغريدة ل ��ه �إن "ملف تعزيز
هيب ��ة الدول ��ة ثاب ��ت وطن ��ي ال ميك ��ن
املجازف ��ة ب ��ه او تعري�ض ��ه لالهت ��زاز
واملغام ��رة" ،مو�ضح ��ا "ندع ��م وبق ��وة
م�س ��ار احلكوم ��ة العراقي ��ة يف فر� ��ض
هيب ��ة الدول ��ة وح�ص ��ر ال�س�ل�اح بيدها
وا�ستكم ��ال �إجراءاته ��ا يف تق�ص ��ي
احلقائق حول �أح ��داث ت�شرين وتقدمي
اجلناة اىل العدالة".

ماكرون التقى رئي�سا اجلمهورية واحلكومة االحتادية ورئي�س الإقليم

الكاظم��ي يط��رح فك��رة �إحي��اء مفاع��ل مت��وز �أم��ام الرئي���س الفرن�س��ي
 بغداد  /املدى

ك�شف رئي�س الوزراء م�صطفى
م�ساع لدخول
الكاظمي ،عن
ٍ
العراق �إىل نادي الدول النووية،
وذلك خالل م�ؤمتره امل�شرتك
مع الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون.
واجتمع الكاظمي م�ساء �أم�س مع
ؤمترا
الرئي�س الفرن�سي ،وعقد م� ً
�صحف ًيا مقت�ض ًبا ،حتدث فيه
الرئي�سان عن خططهما لإحراز
تقدم على امل�ستوى االقت�صادي
واال�ستثماري بني البلدين.
وق ��ال الكاظم ��ي يف امل�ؤمت ��ر ،تابعت ��ه (املدى)،
�إن ��ه حتدث مع ماكرون عن "م�ش ��روع م�ستقبلي
خم�ص�صا للأغرا�ض
للطاق ��ة النووية" �سيك ��ون
ً
ال�سلمية ،وعلى ر�أ�سها "انتاج الكهرباء".
ووف ًق ��ا للكاظم ��ي ،ف� ��إن امل�ش ��روع �سيكون حتت
�إ�ش ��راف املنظمة الدولي ��ة للطاقة الذرية ،وهيئة
الطاقة الذرية الفرن�سية".
م ��ن جانب ��ه حت ��دث م�ص ��در يف الأمان ��ة العام ��ة
لرئا�س ��ة الوزراء ،ملواق ��ع اخبارية ،عن تفا�صيل
مقت�ضبة من املباحثات.
امل�ص ��در ال ��ذي اطل ��ع عل ��ى جمريات اللق ��اء بني
الرئي�س�ي�ن ،ق ��ال �إن "املباحث ��ات ب�ي�ن الكاظم ��ي
وماك ��رون كان ��ت �أكرث حتديدًا م ��ن الإطار العام
ال ��ذي جاء يف امل�ؤمت ��ر ال�صحفي ،حي ��ث تطرقا
لإعادة احلياة �إىل مفاعل متوز النووي".
و�أ�ضاف "تبادل الكاظمي وماكرون ت�صوراتهما
حول امل�شروع ،وا�ستعر�ضا جانبًا من املعلومات
الت ��ي متت تهيئتها عن الو�ض ��ع احلايل للمن�ش�أة
املُد ّم ��رة ،فيما �أظهر ماكرون حما�سً ا للفكرة التي
ق ��ال �إنه ��ا رمبا تنق ��ل العالق ��ة ب�ي�ن البلدين �إىل
م�ستوى �سرتاتيجي".

واختت ��م امل�ص ��در ان "�إحي ��اء املفاع ��ل الن ��ووي
العراق ��ي �سيك ��ون م�شروعً ��ا وا�ضحً ��ا ومُن�س ًقا
و�سيخ�ص� ��ص للأغرا�ض ال�سلمية التي يحتاجها
الع ��راق ،وحت ��ت �إ�ش ��راف اجله ��ات الدولي ��ة
املخت�ص ��ة ،كم ��ا مت تق ��دمي مق�ت�رح لتغي�ي�ر ا�سم
مفاعل متوز �إىل مفاعل ال�سالم".
وكان الع ��راق قد �أطل ��ق م�شروعه الن ��ووي عام
 ،1976بالتع ��اون م ��ع �شرك ��ة فرن�سي ��ة� ،إال �أن
الطريان الإ�سرائيلي ق�ص ��ف املفاعل عام 1981
ودمّره متامًا.
وعبرّ الكاظمي ،عن �شكره "للجهود التي يقودها
الرئي� ��س الفرن�س ��ي �إميانويل ماك ��رون لتثبيت
ا�ستقرار املنطقة" ،بعد زيارته �إىل بريوت.
وق ��ال رئي�س احلكومة يف امل�ؤمت ��ر امل�شرتك مع
ماك ��رون ،يف بغداد �إن ��ه "�سعيد بزيارة ماكرون
�إىل بغداد" ،م�ؤك� �دًا �أن زيارة الرئي�س الفرن�سي
"بداية حقيقية ل�شراكة عراقية فرن�سية".
واك ��د رئي�س الوزراء اهتم ��ام العراق "بتو�سيع
ال�شراكة م ��ع فرن�سا" ،الفت ��ا اىل "وجود الكثري
من جوانب التعاون بني بغداد وباري�س".
واكد الكاظمي �سع ��ي العراق اىل "تفعيل العمل
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بوثيقة التفاهم ال�سرتاتيجي مع فرن�سا" ،مبي ًنا
�أن "باري� ��س قدمت الدع ��م للعراق يف حربه �ضد
داع�ش".
وا�ش ��ار الكاظمي اىل ان احلكومة "�ستعمل على
تذليل كل التحدي ��ات �أمام ال�شركات الفرن�سية"،
معرب ��ا ع ��ن �شك ��ره اىل "الرئي� ��س الفرن�س ��ي
الهتمامه بحماية �سيادة العراق".
واك ��د الكاظمي �أن "�سي ��ادة العراق خط �أحمر"،
مبي ًن ��ا �أن "احلكوم ��ة �ستعم ��ل بق ��وة عل ��ى دعم
ا�ستقرار املنطقة".
م ��ن جهت ��ه �أك ��د الرئي� ��س الفرن�س ��ي �إميانوي ��ل
ماك ��رون عل ��ى "ال�صداق ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن لأج ��ل
موا�صل ��ة �إح�ل�ال الدميقراطي ��ة يف الع ��راق"،
م�ش�ي ً�را اىل �أن املباحثات م ��ع اجلانب العراقي،
مت التط ��رق خالله ��ا اىل "الو�ضع احلايل و�سبل
تنفي ��ذ خارطة الطريق العراقي ��ة الفرن�سية التي
مت االتفاق عليها".
وا�ض ��اف ماك ��رون ان ب�ل�اده تدع ��م "االنتق ��ال
ال�سيا�سي اىل الدميقراطية يف العراق" ،م�شريًا
اىل �أن باري� ��س "ملتزم ��ة يف املجاالت الرتبوية
والثقافية مع العراق ،ف�ضال عن ا�ستعداد فرن�سا
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لت�أمني م�صادر الطاقة للعراق".
واكد ماكرون� ،أنه متت مناق�شة "تعزيز التعاون
الع�سك ��ري مع العراق ال �سيما وان االخري عانى
الكثري يف احلرب �ضد داع�ش".
وكذل ��ك اك ��د الرئي� ��س الفرن�س ��ي �أن باري� ��س
"�ستدعم امل�شاريع املهمة يف العراق بينها (مرتو
بغداد)" ،الفت ��ا اىل ان "ب�ل�اده م�ستعدة لتجنيد
املجتمع الدويل متى ما احتاج العراق لذلك".
وكان الق�ص ��ر الرئا�س ��ي يف بغ ��داد ،ق ��د �شه ��د
ا�ستع ��دادات عالية امل�ست ��وى ال�ستقبال الرئي�س
الفرن�س ��ي �إميانويل ماك ��رون .وو�صلت طائرة
الرئي� ��س الفرن�سي �إمانويل ماك ��رون �إىل مطار
بغ ��داد ال ��دويل وكان يف ا�ستقبال ��ه رئي� ��س
اجلمهورية برهم �صالح.
وق ��ال �صال ��ح� ،إن الع ��راق يتطل ��ع اىل بن ��اء
�سرتاتيجي ��ة حقيقية م ��ع فرن�سا .و�أك ��د "�أهمية
العالق ��ات الت�أريخي ��ة الت ��ي ترب ��ط الع ��راق
وفرن�س ��ا" ،م�ش�ي ً�را �إىل "�أن هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
التطلع ��ات وامل�ش�ت�ركات الت ��ي تخ ��دم م�صلح ��ة
البلدي ��ن ال�صديق�ي�ن" ،ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م�ؤمتر
�صحفي عقده مع ماكرون.
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وب�ي�ن �صالح الذي و�ص ��ف "ماكرون" بال�صديق
العزي ��ز� ،أنه ��ا "فر�صة مهم ��ة لتوطي ��د العالقات
ب�ي�ن البلدين ،وهي عالقات مدي ��دة وجيدة على
م� � ّر الت�أريخ ،ونتطلع �إىل تعزيزها ومتتينها من
�أجل بناء �شراك ��ة �سرتاتيجية حقيقية من خالل
تفعي ��ل االتفاقي ��ات املوقعة بني البلدي ��ن �أو مبا
ي�سمى خارطة الطريق ال�سرتاتيجي".
وثم ��ن رئي� ��س اجلمهوري ��ة بح�س ��ب البي ��ان،
"ال ��دور الفرن�س ��ي املتمي ��ز مب�ساع ��دة الع ��راق
يف مواجه ��ة الإرهاب وحتقي ��ق االنت�صار عليه
بف�ض ��ل ت�ضحيات العراقيني و�صمودهم ،وكذلك
بتع ��اون ودع ��م املجتم ��ع ال ��دويل والتحال ��ف
ال ��دويل وكان لفرن�سا دور متمي ��ز" ،م�شريًا �إىل
�أن "العراق الي ��زال �أمامه حتديات وهو بحاجة
�إىل دع ��م الأ�صدق ��اء واملجتم ��ع ال ��دويل لتمكني
العراق من تعزي ��ز قدراته الأمنية والتعاون يف
�إعمار املناطق املحررة و�إعادة النازحني ،ف�ضلاً
عن جتفيف م�ص ��ادر متويل الإرهاب الذي ميثل
عامل دميومة للمتطرفني".
وب�ش� ��أن اجلان ��ب االقت�ص ��ادي ذكر �صال ��ح�" ،أن
هن ��اك العديد من امل�شاريع والعق ��ود التي �سيتم
الإع�ل�ان ع ��ن جمموعة منه ��ا والتي م ��ن امل�ؤمل
�أن تخ ��دم االقت�ص ��اد العراق ��ي والعالق ��ات ب�ي�ن
البلدين".
و�أك ��د رئي� ��س اجلمهورية لنظ�ي�ره الفرن�سي �أن
"القي ��ادة العراقي ��ة تتطل ��ع �إىل دور حم ��وري
للع ��راق و�أ�سا�س ��ي يف املنطق ��ة" ،مو�ضحً ��ا �أن
"املنطقة �شهدت الكثري من احلروب وال�صراعات
وال ب ��د من تعزيز اال�ستق ��رار فيها ،وهذا ينطلق
من تعزيز دور العراق كدولة مقتدرة ذات �سيادة
تتمتع بعالقات متوازن ��ة مع جريانها واملجتمع
الدويل".
و�ش ��دد �صال ��ح عل ��ى "وج ��وب اح�ت�رام �سي ��ادة
الع ��راق وعدم التدخ ��ل يف �ش�ؤون ��ه الداخلية"،
م�ؤك� �دًا �أنه "لن يك ��ون �ساحة �ص ��راع للآخرين،
واجلمي ��ع مدعوون لدعم ا�ستق ��راره مبا ي�ضمن
حتقي ��ق تطلع ��ات �شع ��وب املنطق ��ة يف التنمي ��ة
واالزدهار".
وق ��ال رئي� ��س اجلمهوري ��ة "نتطل ��ع لزي ��ارة
طويلة للرئي�س ماك ��رون العام املقبل يزور فيها
مناط ��ق خمتلف ��ة ،ف�صديقن ��ا حري� ��ص على دعم
الع ��راق ودعم تطلعات �شعب ��ه يف احلياة احلرة
الكرمية".
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من جهته اع ��رب الرئي�س الفرن�س ��ي عن "�شكره
لرئي� ��س اجلمهوري ��ة عل ��ى كلم ��ات الرتحيب"،
معربًا عن "عمق ال�صداق ��ة التي تربط ال�شعبني
العراقي والفرن�سي".
و�أ�ش ��ار ماكرون �إىل �أن "الع ��راق مير بتحديات
وه ��و الآن �أم ��ام مرحل ��ة مف�صلي ��ة ك ��ون داع�ش
الي ��زال موج ��ودًا يف املنطق ��ة وعل ��ى الأرا�ضي
العراقي ��ة ،و�أن فرن�س ��ا ملتزم ��ة بالوق ��وف �إىل
جان ��ب العراق باحل ��رب �ضد الإره ��اب يف �إطار
التحال ��ف ال ��دويل" ،م�ش ��ددًا عل ��ى "�ض ��رورة
احرتام ال�سيادة العراقية".
و�أو�ض ��ح الرئي�س الفرن�سي �أن "التحدي الثاين
ال ��ذي يواجه الع ��راق هو التدخ�ل�ات اخلارجية
العديدة التي �أتت من �سنوات ما�ضية �أو م�ؤخ ًرا
ومن �ش�أنها �أن ت�ضعف احلكومة والدولة وت�ؤثر
على م�صالح ال�شعب العراقي".
و�أ�ض ��اف ماك ��رون �أن �أهمي ��ة الزي ��ارة ت�أت ��ي ملا
ميثل ��ه العراق م ��ن دور يف املنطق ��ة ،قائلاً "�أنتم
مه ��د الثقاف ��ات و�أنتم قوة م ��ن �أج ��ل اال�ستقرار
ولك ��م دور مه ��م وعالق ��ات ممي ��زة يف جغرافية
هذه املنطق ��ة" ،كما و�صف حلظ ��ات وجوده يف
بغداد بـ"املهمة جدًا".
وجدد الرئي� ��س ماكرون "دعم ب�ل�اده واملجتمع
ال ��دويل للع ��راق" ،مبي ًن ��ا �أن "هن ��اك �إرادة يف
تنفي ��ذ �سيا�سة حازمة يف املج ��االت االجتماعية
واالقت�صادي ��ة والرتبوي ��ة والثقافي ��ة وه ��ذه
ه ��ي م�صلح ��ة املجتم ��ع ال ��دويل وفرن�س ��ا بدعم
العراق".
كم ��ا التق ��ى رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان نيجريفان
ب ��ارزاين ،الرئي� ��س الفرن�سي يف بغ ��داد ،وعرب
عن تطلعه لتطوير العالقة مع فرن�سا.
وقال بارزاين يف تغري ��دة" :ي�شرفني �أن �ألتقي
بالرئي� ��س اميانوي ��ل ماكرون مرة �أخ ��رى ،كان
لدينا لقاء بناء اليوم يف بغداد� ،أنا ممنت لفرن�سا
للدعم امل�ستمر ولعالقاتها القوية مع �شعب �إقليم
كرد�ست ��ان� ،إنن ��ي �أتطل ��ع �إىل تطوي ��ر عالقاتن ��ا
القوية مع فرن�سا".
وح�س ��ب املعلومات ي�أت ��ي االجتم ��اع الذي جاء
بن ��ا ًء عل ��ى طل ��ب الرئي� ��س الفرن�س ��ي �إميانويل
ماك ��رون ،بع ��د ظهر ي ��وم �أم�س االربع ��اء ،حيث
مل ي�سم ��ح �ضيق الوقت ملاك ��رون بزيارة �أربيل،
و�ستقت�ص ��ر زيارت ��ه للعراق على ب�ض ��ع �ساعات
فقط.
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سياسة

وزير املالية :ال ن�سمح بتحول الدولة لأداة بيد الأحزاب
ويجب اتخاذ �إجراءات �إ�صالحية عاجلة

 ترجمة  /حامد احمد
ت�ستع ��د الواليات المتح ��دة لتقليل
تواجده ��ا الع�سك ��ري ف ��ي العراق
وذل ��ك بتقلي� ��ص ع ��دد قواته ��ا م ��ن
 5200ال ��ى  3500كجزء من خطة
ر�سمته ��ا م ��ع الحكوم ��ة العراقي ��ة
لت�سلي ��م الم�س�ؤولي ��ات االمنية الى
الق ��وات المحلي ��ة .كم ��ا تواج ��ه
الب�ل�اد م ��ن ناحية اخ ��رى تحديات
اقت�صادي ��ة جعلت رئي� ��س الوزراء
الجدي ��د يجاه ��د م ��ن اج ��ل حله ��ا
ومواجهتها  .وفي لقاء اجرته معه
محط ��ة تلفزيون  PBSاالخبارية
االميركية ح ��ول التحديات االمنية
واالقت�صادي ��ة ومحارب ��ة الف�س ��اد
الت ��ي يواجهه ��ا البل ��د ق ��ال وزي ��ر
المالية عل ��ي ع�ل�اوي ،ان التحدي
�ضخم ج ��دا و�شديد ،م�ؤكدا بالقول
"علينا ان نقوم بما يتوجب فعله،
�آخذي ��ن بنظ ��ر االعتب ��ار الظروف
التي تمر بها البالد".
بع� ��ض المراقبين يخ�ش ��ون من ان
هن ��اك �شل�ًل اً�ا ف ��ي بع� ��ض المراف ��ق
الحكومية ،م�شبهين ذلك بما ح�صل
ف ��ي بيروت م ��ن انفج ��ار ناجم عن
اهم ��ال حكومي ا�ستم ��ر ل�سنوات،
وعند اال�ستف�سار من وزير المالية
ع�ل�اوي ع ��ن الدر� ��س ال ��ذي يجب
ان ي�ستنب ��ط م ��ن انفج ��ار بيروت
�أج ��اب بقوله "نع ��م ه ��ذا يُظهر لك
م ��ا ق ��د يح ��دث عندم ��ا ت�صب ��ح فيه
الدول ��ة م�شلول ��ة خاوي ��ة .انن ��ا لم
ن�ص ��ل لهذا الم�ست ��وى بعد ،ولكننا
لي� ��س ببعيدي ��ن عن ��ه .علين ��ا ان
نعي ��د تر�سيخ �سلطة الحكومة ،وال
ن�سمح بان ت�صبح الدولة ك�أداة بيد
احزاب دخيلة ت�ستخدمها بعد ذلك
للح�ص ��ول على مناف ��ع وامتيازات

من�صة �صواريخ
معدة ال�ستهداف
مواقع حكومية
وبعثات دبلوما�سية
م ��ن تحوي�ل�ات م ��وارد الدول ��ة
لأغرا�ض غير م�شروعة ".
وا�ضاف وزير المالية قائال "اذا لم
نتخذ اج ��راءات ا�صالحية عاجلة،
فان االم ��ور قد تكون ذهبت بعيدا.
علين ��ا ان نتخ ��ذ اج ��راءات جذرية

عاجلة ومهمة جدا ".
وعند النظر ال ��ى الو�ضع االقليمي
والعالق ��ات م ��ع اي ��ران ،فه ��ل م ��ن
الممك ��ن ان تلعب ايران دورا امنيا
بن ��اء ف ��ي المنطق ��ة وف ��ي الع ��راق
بينما تقوم بدع ��م وتمويل ف�صائل

م�سلحة تكون موالية لها؟
يجي ��ب ع�ل�اوي بقول ��ه "نعتقد ان
دور ايران في الما�ضي وفي اوقات
معينة كان يدعو لل�شك .على ايران
ان تعي ��د تقوي ��م نهجها ف ��ي دعمها
لملي�شيات ومجامي ��ع م�سلحة غير

من�ضبط ��ة .ولهذا اعتق ��د ان ايران
بد�أت ت ��درك �ضرورة تغيير طريقة
تعامله ��ا م ��ع الع ��راق عب ��ر ه ��ذه
المجاميع الم�سلح ��ة ،واعتقد انهم
�سي�سيرون بهذا االتجاه ".
وبخ�صو� ��ص ال ��دور االميرك ��ي

وتعه ��د وا�شنط ��ن خ�ل�ال الح ��وار
ال�ستراتيج ��ي م ��ع الكاظمي بدعم
اج ��راءات حكومت ��ه ف ��ي جهوده ��ا
اال�صالحي ��ة بالمج ��ال االقت�صادي
واالمن ��ي والق�ض ��اء عل ��ى الف�س ��اد
المعرقل ��ة
والبيروقراطي ��ة

لال�ستثم ��ار ق ��ال وزي ��ر المالي ��ة
ع�ل�اوي" :لقد ان�سحب ��ت الواليات
المتحدة من مج ��االت كثيرة كانت
ن�شط ��ة فيه ��ا وكان ��ت فاعل ��ة فيه ��ا
�سابق ��ا .ويبدو انها االن قد اقت�صر
دورها ب�شكل ا�سا�س ��ي على توفير

الدع ��م للق ��وات االمني ��ة العراقية.
ن ��ود ان ن ��رى الوالي ��ات المتح ��دة
تعي ��د او تو�س ��ع دوره ��ا لي�شم ��ل
قطاع ��ات ل ��م تك ��ن ن�شط ��ة في ��ه في
ال�ساب ��ق مث ��ل القط ��اع االقت�صادي
من خ�ل�ال م�ساعدتن ��ا ال�صالح هذا
القطاع واعادة بنائه ".
وا�ضاف قائال "نح ��ن ال نتطلع في
الواق ��ع للح�صول عل ��ى م�ساهمات
مالي ��ة ا�ضافي ��ة �أو ا�ستثمارات من
الحكوم ��ة االميركي ��ة ،ولكننا نريد
م ��ن الواليات المتح ��دة ان تدعمنا
وتقف بجانبنا في المحافل الدولية
المختلف ��ة ،وان ت�ساندن ��ا بينم ��ا
نوا�صل �سيرنا بهذا الطريق".
وكان وزي ��ر المالي ��ة ع�ل�اوي ق ��د
اعل ��ن ال�شهر الما�ضي ع ��ن توقيعه
ثالث اتفاقيات مع �شركات اميركية
لدع ��م االقت�صاد العراق ��ي وتمويل
الم�شاري ��ع الكبي ��رة وتطوي ��ر
قط ��اع الكهرب ��اء  .وبي ��ن الوزي ��ر
في ت�صريحات ل ��ه �أول االتفاقيات
م ��ع وكال ��ة التنمي ��ة االميركي ��ة
 USAIDالع ��ادة برامجهم في
الع ��راق ودع ��م االقت�ص ��اد العراقي
وخا�ص ��ة ف ��ي مج ��ال التنمي ��ة
االجتماعي ��ة ،م�شي ��را ال ��ى ان
الوكال ��ة هي من اكب ��ر الم�ؤ�س�سات
الت ��ي ا�سهم ��ت ف ��ي عملي ��ات اعادة
اعم ��ار الع ��راق  .وق ��ال ان االتفاق
الثاني كان م ��ع احدى الم�ؤ�س�سات
الحكومي ��ة االميركي ��ة الت ��ي تدعم
اال�ستثم ��ارات المبا�شرة عن طريق
اخ ��ذ ح�ص� ��ص ف ��ي م�ؤ�س�س ��ات
و�شركات بم ��ا فيها �شركات عراقية
و�ستكون م�ص ��درا مهما في تمويل
الم�شاريع الكبيرة.
عن :محطة PBS
الأميركية

قوى �سيا�سية تقليدية تقرب نا�شطني لال�ستفادة منهم
�إح�صائية� 310 :آالف �إيزيدي ما
�شباب ت�شرين ي�شكلون ً 15
كيانا �سيا�سيًا ا�ستعدا ً
املبكرة
االنتخابات
خلو�ض
ا
د
زالوا نازحني و� 100ألف �آخرين
هاجروا
باتت االحتجاجات ال�شعبية الغا�ضبة ،التي خرجت يف معظم املدن للمطالبة بالإ�صالحات ال�شاملة،
مبثاب��ة نقطة حت��ول يف امل�شهد ال�سيا�سي ،بعد �أقل من عام على اندالعه��ا .ووفقا ملوقع (املونيتور)،
ف�إن جمموعات من ال�شباب العراقي ،اجتهت لت�شكيل كيانات �سيا�سية خمتلفة ،خالل الأ�شهر الثمانية
املا�ضية ،وذلك ا�ستعدادا لدخول اال�ستحقاق النيابي املقبل.

 بغداد  /المدى
وكان ��ت التظاه ��رات العراقي ��ة ،ق ��د اندلع ��ت ف ��ي
ت�شرين االول  ،2019للمطالبة بتح�سين الخدمات
العام ��ة ،والإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي ف ��ي البل ��د الواقع
ب�أزمات مختلفة.
و�أدت التظاه ��رات �إلى ا�ستقال ��ة حكومة عادل عبد
المهدي ،فيما دعا رئي�س الوزراء الجديد م�صطفى
الكاظمي �إل ��ى انتخابات نيابية مبكرة ،تعقد في 6
حزيران .2021
وقال م�صدر في مفو�ضية االنتخابات� ،إن  15كيانا
�سيا�سيا جديدا في طور الت�سجيل لدى المفو�ضية،
وهي جهة حكومية محايدة تخ�ضع لرقابة مجل�س
الن ��واب ،وتحمل عل ��ى عاتقها م�س�ؤولي ��ة التنظيم
والإ�ش ��راف عل ��ى كل االنتخاب ��ات واال�ستفت ��اءات
ف ��ي البالد .وتتكون ه ��ذه المجموعات من ن�شطاء
ف ��ي المجتم ��ع المدن ��ي العراقي وقي ��ادات �شبابية
ف ��ي االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة الأخي ��رة ،الت ��ي كان
لفايرو� ��س كورونا الم�ستجد الدور الأكبر في كبح
جماحه ��ا .و�أودت المظاه ��رات بحي ��اة نحو 600
�شخ� ��ص ،وج ��رح �آالف الآخري ��ن ،ف ��ي �صدام ��ات
دامية بين ال�شباب الغا�ضب وقوات الأمن �أحيانا،
�أو الميلي�شي ��ات الموالية لإيران ،ويعاني ال�شباب
العراق ��ي من �ش ��ح فر�ص العم ��ل ،بع ��د �أن و�صلت
ن�سب ��ة البطالة �إلى  12.8ف ��ي المئة ،بح�سب البنك
الدول ��ي .وم ��ع ذلك ،ف�إن ه ��ذه الن�سب ��ة ربما تكون
�أعل ��ى بكثي ��ر بع ��د تف�ش ��ي الفايرو� ��س التاج ��ي.
و�سج ��ل العراق �أكثر من � 240أل ��ف �إ�صابة م�ؤكدة

بفايرو� ��س كورون ��ا ،بينهم �أكثر م ��ن � 7آالف حالة
وفاة جراء "كوفيد ."19
ويقول ع�ض ��و في �أحد الأح ��زاب الجديدة التي لم
يتم �إطالقها ر�سميا" :ن�سعى �أن نكون بديال ناجحا
للأحزاب الحالية" .و�أ�ضاف" :ل�سنا حزب ال�شباب
الوحيد ،هناك مجموعات �أخرى من ال�شباب بد�أت
ت�شكيل �أحزابها ،و�سيتم الإعالن عنها قريبا".
م ��ن جانبه ،ق ��ال مدير مكتب زعيم ح ��زب الحكمة،
�ص�ل�اح العرب ��اوي �إن ��ه �ش ��رع ف ��ي ت�شكي ��ل حركة
جدي ��دة م ��ن ال�شب ��اب ،بع ��د ان�سحاب ��ه م ��ن التيار
ال ��ذي يقوده عم ��ار الحكي ��م .ورغم ذل ��ك ،لم تعلن
هذه الأح ��زاب ت�شكيلها ر�سمي ��ا؛ لأنها بحاجة �إلى
موافق ��ة مفو�ضية االنتخابات ،لكنه ��م بد�أوا فعليا
العم ��ل على الم�ستوى التنظيم ��ي .و�أ�ضاف" :عام
� 2018ش ��كل عالم ��ة فارق ��ة مهم ��ة ،ونقط ��ة تحول
تاريخية ف ��ي العراق� ،إذ بلغت ن�سبة الم�شاركة في
االنتخاب ��ات م ��ا ال يزي ��د ع ��ن  20في المئ ��ة ،وهذا
ي�شي ��ر �إل ��ى �أن قراب ��ة  80ف ��ي المئ ��ة م ��ن ال�شعب
العراق ��ي م�ست ��اء من الطبقة الحاكم ��ة في ظل عدم
وجود بديل ،وبناء على ذلك ،طلبنا في ذلك الوقت
بديال ليحل محل الجيل الأكبر �سنا".
و�أ�ش ��ار العرب ��اوي �إل ��ى �أنهم يهدف ��ون �إلى تطوير
نظام الحك ��م ،من خالل تعدي ��ل الد�ستور العراقي
الذي ين�ص على �أن يت ��م انتخاب الرئي�س مبا�شرة
م ��ن قب ��ل ال�شع ��ب ،وتعيي ��ن الحكوم ��ة بن ��اء على
نتائ ��ج االنتخابات ،و�أن يكون هناك ائتالف موال
للحكومة و�آخر معار�ض داخل قبة البرلمان.
لك ��ن تبق ��ى هن ��اك مخ ��اوف م ��ن �أن تك ��ون بع�ض

�أح ��زاب ال�شباب ه ��ذه بمثابة جبه ��ات غير ر�سمية
للأحزاب الكبي ��رة .وقالت م�ص ��ادر داخل �ساحات
االحتجاج ��ات� ،إن الكاظم ��ي والحكي ��م وزعي ��م
ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون ن ��وري المالكي ه ��م �أبرز
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي عملت عل ��ى دفع ال�شب ��اب �إلى
ال�صدارة في الت�شكيالت الجديدة.
وتوا�صل ��ت بع� ��ض الأح ��زاب م ��ع المجموع ��ات
ال�شبابي ��ة لحثهم على االن�ضم ��ام �إلى �صفوفهم� ،أو
ت�شكي ��ل كيانات جدي ��دة ،مع التركي ��ز على ن�شطاء
و�سائل التوا�صل االجتماعي و�أ�صحاب النفوذ في
المجتمع .وقال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة
بغداد عادل بدي ��وي� ،إن "بع�ض القوى ال�سيا�سية
بد�أت في دفع ال�شباب �إلى ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية
م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تجتذب ال�شب ��اب عل ��ى �أ�سا�سها في
االنتخاب ��ات المقبلة ،لهذا ال�سب ��ب يبنون تكتيكهم
على �شخ�صيات جديدة بين ال�شباب".
وتاب ��ع" :قي ��ادات المظاه ��رات ال�شبابي ��ة لي�س ��ت
جي ��دة ف ��ي التكتي ��كات االنتخابية ،يمك ��ن للقوى
ال�سيا�سي ��ة الحالي ��ة الع ��ودة لل�سلط ��ة م ��ن خ�ل�ال
التالع ��ب بال�شباب" .وغالبية ال�س ��كان في العراق
هم من الفئة ال�شابة التي تتراوح �أعمارها بين 15
�إل ��ى  24عاما ،وهذا ما ي�شكل حوالي  56في المئة
من �إجمالي ال�سكان.
لك ��ن تبق ��ى عملي ��ة و�صول التكت�ل�ات ال�شاب ��ة �إلى
ال�سلط ��ة مغامرة محفوفة بالمخاطر ،مع افتقارهم
للخبرة ال�سيا�سية الكافية.
في هذا الإطار ،ا�ستبع ��د الع�ضو المنتدب ال�سابق
لمركز البيان للدرا�س ��ات والتخطيط �ساجد جياد،

�إمكاني ��ة فوز "�أحزاب ال�شباب بمقاعد في مواجهة
الأح ��زاب القديم ��ة" ،م�ضيف ��ا "ال توج ��د ب ��وادر
واع ��دة" .وتابع" :في حال بق ��ي قانون االنتخاب
عل ��ى حال ��ه� ،ستحق ��ق الأح ��زاب الكبي ��رة نتائ ��ج
عظيم ��ة في االنتخابات ،فهي تملك ال�سالح والمال
والقاعدة ال�شعبية" .وتحت ��اج الكيانات ال�شبابية
الجدي ��دة �إلى � 10أ�شه ��ر من العمل ال ��د�ؤوب ،قبل
التوج ��ه ل�صنادي ��ق االقت ��راع ،منت�ص ��ف الع ��ام
المقبل.
ً
ومبك� �رًا جدا ب ��د�أ ال�ص ��راع االنتخاب ��ي في بع�ض
المحافظات ،وظهرت معه خريطة جديدة لت�شكيل
االحزاب والق ��وى ال�سيا�سية التي �ستتناف�س على
مقاع ��د البرلم ��ان .وت�شي ��ر حركة بع� ��ض االحزاب
في الم ��دن ،بح�سب تقري ��ر لـ(الم ��دى) ن�شرته قبل
اي ��ام ،ال ��ى وج ��ود  3اتجاه ��ات رئي�س ��ة �ستظه ��ر
خ�ل�ال مناف�سات االنتخاب ��ات ،اغلبها ي ��دور حول
ق ��وى احتجاج ��ات ت�شري ��ن .ووف ��ق م�س�ؤولي ��ن
محليي ��ن ونا�شطي ��ن ف ��ي م ��دن مختلف ��ة ،تحدثوا
لـ(الم ��دى) حينه ��ا ،ان بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة
"ب ��د�أت تتح ��رك لت�شكي ��ل اح ��زاب وكت ��ل جديدة
ا�ستع ��دا ًدا لالنتخاب ��ات" .وبح�سب تل ��ك الجهات،
ف ��ان االحزاب الجدي ��دة تتحرك بثالث ��ة م�سارات:
االول ت�شكي ��ل احزاب تمثل احتجاج ��ات ت�شرين،
والثاني ��ة مختلطة بين القوى ال�سيا�سية التقليدية
وت�شري ��ن ،والثالث ��ة بين اط ��راف الح�شد وجهات
تدعي انتماءها الى التظاهرات.
وق ��ال علي عم ��ران ،نا�شط في النج ��ف لـ(المدى):
"بع ��د ا�شه ��ر م ��ن االحتجاج ��ات بد�أن ��ا نفكر بان
يتح ��ول التظاهر الى �ش ��كل �سيا�سي ون�شكل حزبا
ي�ض ��م المحتجي ��ن" .كان واح ًدا من اب ��رز مطالب
متظاه ��ري ت�شرين ،هو اج ��راء انتخابات مبكرة،
ب�ش ��رط اج ��راء بع� ��ض التعدي�ل�ات عل ��ى قان ��ون
االنتخاب ��ات و�ضم ��ان النزاه ��ة .ي�ضي ��ف عم ��ران
قائ�ل�ا" :ت�سع ��ى بع� ��ض االح ��زاب الت ��ي خ�س ��رت
ر�صيده ��ا ال ��ى ان تغ ��ازل اطراف ��ا م ��ن المحتجين
لعقد �شراكة �ضمن اح ��زاب جديدة لتدخل مناف�سة
االنتخابات".
وي�ش ��ك النا�ش ��ط المدن ��ي وزمال�ؤه ف ��ي نوايا تلك
الجه ��ات .ويتاب ��ع�" :ست�صعد ه ��ذه االحزاب على
اكتاف ت�شرين الى ال�سلطة ثم تطردهم او تهم�شهم
بعد ذلك" .وتعه ��د الكاظمي بعد ت�سميته في بداية
�أي ��ار الما�ضي ،ب� ��أن تق ��ود حكومت ��ه "االنتقالية"
الع ��راق نح ��و انتخاب ��ات مبك ��رة .وج ��اء ذلك في
�أعق ��اب االحتجاج ��ات الت ��ي انطلق ��ت ف ��ي ت�شرين
الأول الما�ض ��ي و�أدت �إلى ا�ستقالة �سلفه عادل عبد
المهدي.

 بغداد  /المدى
�أك����د محاف����ظ نين����وى نج����م الجب����وري� ،أم�����س
االربعاء ،عودة �آالف العوائل الإيزيدية النازحة
�إلى مناطق �سكناها في ق�ضاء �سنجار.
وق����ال الجب����وري� ،إن ،هنال����ك الكثي����ر م����ن
الإيزيديي����ن ال يزال����ون ف����ي محافظ����ة ده����وك،
الف ًت����ا �إل����ى �أنه ،ت����م عقد اجتم����اع خ��ل�ال الأيام
الما�ضي����ة م����ع وف����د رئي�����س ال����وزراء ونائ����ب
قائ����د العملي����ات الم�شتركة الفريق عب����د الأمير
ال�شم����ري وم�ست�شاري����ه ف����ي �سنج����ار ،لت�سهيل
عودة النازحين الإيزيديين.
و�أ�ض����اف �أنه ،تم االتفاق عل����ى نقاط عدة ،منها
تخ�صي�����ص ميزاني����ة محددة ،لغر�����ض م�ساعدة
العوائل في العودة وتقديم الخدمات لهم.
ي�ش����ار �إل����ى �أن تنظي����م داع�����ش �شن ف����ي الثالث
هجوم����ا عل����ى ق�ض����اء �سنجار،
م����ن �آب ،2016
ً
وارتك����ب هناك عمليات اب����ادة جماعية واعتقل
المئات من اهال����ي المنطقة ،وت�سبب في نزوح
العديد منهم ،كما لحق����ت �أ�ضرار كبيرة بالقرى
و�سكانها.
وف����ي �سي����اق مت�ص����ل ،اعل����ن مكت����ب انق����اذ
المختطفي����ن الإيزيديي����ن في �إقلي����م كرد�ستان،
�أم�س االربعاء� ،إح�صائيات باالرقام عن الإبادة
الجماعي����ة التي تعر�ض لها الإيزيديون على يد
عنا�صر تنظيم داع�ش.
وقال المكت����ب في بيان �إن����ه "وكنتائج لجريمة

الإب����ادة الجماعية التي ارتكبه����ا تنظيم داع�ش
الإرهابي بح����ق الإيزيديي����ن بت�أريخ -08-03
 ،2014نوثق الجرائم واالنتهاكات التي طالت
االن�سان الإيزيدي باالرقام:
ــ عدد النازحين نحو  310.000نازح .
ـ����ـ ع����دد ال�ضحايا ف����ي االيام االولى م����ن جريمة
االبادة � 1293شهي ًدا.
ــ ع����دد المقابر الجماعي����ة المكت�شفة في �شنكال
حت����ى االن  83مقب����رة جماعي����ة� ،إ�ضاف����ة ال����ى
الع�شرات من مواقع المقابر الفردية.
ــ ع����دد االيتام الذي����ن افرزته����م الجريمة 2745
يتيما ويتيمة.
ً
ــ عدد الم����زارات والمراقد الدينية المفجرة من
قبل داع�ش  68مزا ًرا ومعب ًدا.
ـ����ـ ع����دد الذين هاج����روا الى خ����ارج البل����د يقدر
تقري ًبا ب�أكثر من (.)100.000
ــ عدد المختطفي����ن  6417منهم  :الإناث 3548
الذكور .2869
ــ �أع����داد الناجيات والناجين م����ن قب�ضة داع�ش
الإرهاب����ي كالآت����ي :المجم����وع 3537 :منه����م
الن�س����اء 1201 :الرجال 339 :الأطفال الإناث:
 1043الأطف����ال الذك����ور . 954 :ــ عدد الباقين:
 2880الإناث 1304 :الذكور.1576 :
وتاب����ع� ،أن "ه����ذه الإح�صائي����ات معتم����دة لدى
الأم����م المتحدة وهي ال ت�شمل الخ�سائر المادية
ف����ي االم��ل�اك واالرا�ض����ي والث����روة الحيوانية
والزراعية وال�سيارات والمعامل وغيرها".
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حقوق الإن�سان :الظروف في قاعات الإمتحانات لطلبة المرحلة ال�ساد�سة غير مالئمة
 متابعة املدى
�أك ��دت املفو�ضية العليا حلق ��وق الإن�سان،
�أم� ��س الأربع ��اء (� 2أيل ��ول ،)2020
ع ��دم وج ��ود ظ ��روف مالئم ��ة يف قاع ��ات
االمتحانات لطلبة املرحلة ال�ساد�سة.
وق ��ال ع�ض ��و املفو�ضي ��ة عل ��ي البياتي يف
تدوينة على توي�ت�ر� ،إن "مئات املنا�شدات
من طلبة املرحلة ال�ساد�سة حول عدم وجود
ظ ��روف مالئم ��ة يف قاع ��ات االمتحان ��ات
تتنا�سب مع درجات احلر ال�شديد وانت�شار
الوب ��اء وتعليم ��ات وزارة الرتبي ��ة متن ��ع
فرقنا الرا�صدة من املتابعة".
و�أعلن ��ت وزارة للرتبي ��ة العراقي ��ة� ،أم�س
الأول الثالثاء ،انطالق امتحانات املرحلة
الإعدادي ��ة ،مب�شارك ��ة �أكرث م ��ن � 480ألف
طال ��ب وطالب ��ة ،م�ش�ي�رة �إىل �أن الأ�سئل ��ة
كانت وا�ضحة ومنا�سبة.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان تلق ��ت �شبك ��ة
رووداو الإعالمي ��ة ن�سخ ��ة من ��ه �إن اليوم
الأول م ��ن االمتحان ��ات العام ��ة للمرحل ��ة
الإعدادي ��ة بفرعيها العلمي والأدبي� ،شهد
توج ��ه نح ��و ( )482364طالب� � ًا وطالب ��ة
موزعني على خمتلف حمافظات البالد .
وبح�سب ال ��وزارة ف�إن هن ��اك ()137130
طالب� � ًا للفرع الأدب ��ي ،و ( )235100طالب
للف ��رع العلم ��ي  /الأحيائ ��ي  ،وكذل ��ك
( )110134طالب� � ًا علم ��ي /تطبيق ��ي ،
�ضمن املديري ��ات العامة للرتبية يف بغداد
واملحافظ ��ات كاف ��ة ،مم ��ن �شارك ��وا يف
االمتحان ��ات النهائي ��ة للمرحل ��ة الإعدادية
يف اليوم الأول لها.
و�ش ��ددت الرتبية العراقي ��ة ،على اتخاذها
�إج ��راءات وقائي ��ة م�ش ��ددة حفاظ� � ًا عل ��ى

�سالمة الطالب من وباء كورونا.
وت�ستم ��ر االمتحان ��ات التي ب ��د�أت اليوم
لغاي ��ة  23م ��ن �شه ��ر �أيلول اجل ��اري ،رغم
االحتجاجات الطالبية التي خرجت طوال
الأ�سابيع املا�ضية املطالبة باحت�ساب املعدل
الرتاكمي وعدم �إجراء االمتحانات.
وحول نوعية الأ�سئلة� ،أ�شار البيان �إىل �أن
الأ�سئل ��ة االمتحانية "ات�سم ��ت بالو�ضوح
والدق ��ة العلمي ��ة ومت ��ت مراع ��اة خمتلف
امل�ستويات للطالب و�شملت املحتوى املقرر
واملو�ضوعات املطلوبة ب�شكل متوازن كما
كانت �صياغتها اللغوية وا�ضحة ومنا�سبة
للوقت املخ�ص�ص".
من جهته انتقد ع�ضو جلنة ال�صحة والبيئة
النيابي ��ة النائ ��ب ج ��واد املو�س ��وي� ،أم�س
االربع ��اء ،تو�صي ��ات وزارة الرتبية حول
الع ��ام الدرا�سي اجلديد يف اجلائحة وقال
املو�سوي يف بيان ،تلقت املدى ن�سخة منه
�إن "خمرج ��ات االجتم ��اع الأخ�ي�ر لوزارة
الرتبية غري موفقة كونها مل ت�أخذ ر�أي �أية
من اجله ��ات ال�صحي ��ة املخت�صة مبواجهة
الكورونا فايرو�س".
وا�ستغ ��رب املو�س ��وي ،م ��ن "التو�صي ��ات
التي تتحدث �إحدى بنودها حول التعاي�ش
م ��ع ه ��ذا الوباء املمي ��ت" ،مبين� � ًا �أن "هذه
الق�ضي ��ة لي�س ��ت م ��ن اخت�صا� ��ص الوزارة
للحدي ��ث بهذه ال�صورة حي ��ث �أن اجلهات
املخت�ص ��ة ملتابع ��ة ه ��ذه الق�ضي ��ة مل تعلن
ع ��ن التعاي�ش مع الفايرو�س فكيف لوزارة
الرتبية وخمت�صيه ��ا الرتبويني �أن تخرج
مبثل هكذا تو�صيات كارثية قد تقود البالد
اىل منحدرات خطرة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "البت بهذه الق�ضية يعود
لوزارة ال�صحة ف� ً
ضال عن تقارير وتعليمات

منظمة ال�صح ��ة العاملية  WHOواملوقف
الوبائ ��ي والتلقيحي ومتغريات ��ه الآنية"،
مو�ضح� � ًا "ال ميكن ل ��وزارة الرتبية اتخاذ
قرار ب�أمر لي�س من اخت�صا�صها خ�صو�صا
يف ظ ��ل معان ��اة مدار�س الطلب ��ة من دوام
ثالث ��ي يف الكث�ي�ر م ��ن املدار� ��س وافتقار
�أغلب �صفوف الطلب ��ة اىل و�سائل التدفئة
�أو حت ��ى �أب�سط و�سائ ��ل حماية الطلبة من
ال�ب�رد القار�ص مث ��ل زج ��اج ال�شبابيك يف
بع�ض الأحيان".
من جانبها �أك ��دت جامعة بغداد ،ان�سيابية
�سري امتحان ��ات ال�ساد�س الإع ��دادي وفق ًا

لل�ش ��روط ال�صحي ��ة ،م�ش�ي�رة �إىل تهيئ ��ة
القاع ��ات االمتحاني ��ة وتوف�ي�ر و�سائ ��ل
التربيد.
وبح�سب بيان لوح ��دة الإعالم والعالقات
العام ��ة يف اجلامع ��ة تلقت امل ��دى ن�سخة
من ��ه ن�سخ ��ة منه � ،أج ��رى م�ساع ��د رئي�س
جامعة بغداد املكلف بت�سيري �أعمال رئا�سة
اجلامعة وكال ��ة عبد الك ��رمي ال�سامرائي،
زي ��ارة اىل كلية االعالم لالطالع على �سري
االمتحان ��ات النهائية للدرا�س ��ة الإعدادية
للعام الدرا�سي ." 2020 2019-
و�أ�ش ��اد ال�سامرائ ��ي بـا�ستع ��دادات كلي ��ة

الإعالم واجلهود اال�ستثنائية التي بذلتها
لتوف�ي�ر متطلب ��ات االمتحان ��ات النهائية،
والتواجد املبك ��ر ملالكها الوظيفي ملواكبة
ومتابع ��ة تهيئ ��ة القاع ��ات االمتحاني ��ة
وتوف�ي�ر املول ��دات الكهربائي ��ة وو�سائ ��ل
التربيد وال�شروط ال�صحية الالزمة".
ودع ��ا رئي� ��س اجلامع ��ة وكال ��ة اللج ��ان
اخلا�صة الت ��ي �شكلتها الكلي ��ات واملعاهد
اجلامعي ��ة �إىل "العم ��ل ب�ش ��كل م�ستم ��ر
لتذلي ��ل العقبات الت ��ي تواجه االمتحانات
بالتن�سيق مع اللجان الرتبوية امل�شرفة”.
و�أكد ال�سامرائي ،خ�ل�ال اجلولة التفقدية

�أن "جامع ��ة بغ ��داد �ستك ��ون دائم� � ًا عل ��ى
م�ستوى امل�س�ؤولية يف اجتياز التحديات
التي تواج ��ه العراق ،وا�ستغ�ل�ال الو�ضع
اال�ستثنائي ال�صحي الذي فر�ضته جائحة
كورون ��ا لتطوي ��ر التعلي ��م االلك�ت�روين
والنهو� ��ض بواق ��ع م�ستوي ��ات الطلبة يف
املجال التقني واحلا�سوب".
يف املقاب ��ل ،ق ��ال عميد كلي ��ة الإعالم عمار
طاهر" :لقد عمدنا اىل ت�شكيل جلنة خا�صة
م ��ن مالك الكلي ��ة ،و�سخرنا كاف ��ة اجلهود
املتاح ��ة للعم ��ل عل ��ى تهيئ ��ة امل�ستلزم ��ات
واملتطلبات اللوج�ستي ��ة وال�صحية ،وفق

التوجيه ��ات والتعليم ��ات الت ��ي �أ�صدرتها
وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلمي
ورئا�س ��ة جامع ��ة بغ ��داد ،لتوف�ي�ر من ��اخ
منا�س ��ب لأداء طلبة الإعدادية االمتحانات
النهائية".
ووج ��ه طاه ��ر �أف ��راد املتابع ��ة والأم ��ن
بـ"عدم ال�سم ��اح للأ�شخا�ص غري املعنيني
ر�سمي� � ًا من منت�سب ��ي الكلية �أو املراجعني
،بالتواجد قرب املراكز االمتحانية".
فيم ��ا ثم ��ن وزي ��ر الرتبي ��ة عل ��ي حمي ��د
الدليم ��ي ،دور جه ��از الأم ��ن الوطني يف
اعتق ��ال جمموع ��ة م ��ن مروج ��ي �أجه ��زة
الغ� ��ش االلك�ت�روين بالديواني ��ة ،به ��دف
ا�ستخدامه ��ا للغ� ��ش يف االمتحان ��ات
العامة.
وقال الدليم ��ي منه �أن "الأجه ��زة االمنية
يف املحافظ ��ة ر�صدت عدد ًا من الع�صابات
التي حت ��اول ا�ستمال ��ة الطلب ��ة وتبتزهم
مببال ��غ كب�ي�رة� ،إذ �ستعم ��ل جاه ��دة على
مالحقة تل ��ك اجلماعات لينال ��وا عقوبات
م�شددة" ،داعي ًا "الطلبة اىل مواجهة هذه
احلم�ل�ات باملزي ��د من االجته ��اد والنجاح
والتفوق".
وثم ��ن الدليم ��ي "اعتق ��ال جه ��از الأم ��ن
الوطن ��ي جمموع ��ة م ��ن مروج ��ي �أجهزة
الغ� ��ش االلك�ت�روين بالديواني ��ة ،به ��دف
ا�ستخدامها للغ�ش يف االمتحانات" ،مبين ًا
"وج ��ود مراقبة م�ستمرة من قبل الأجهزة
الأمنية وامل�ل�اكات الرتبوية يف الوزارة،
حي ��ث يت ��م اتخ ��اذ اج ��راءات قانوني ��ة
و�إداري ��ة ممن تثبت عنده ��م �أجهزة الغ�ش
منها احلرمان من االمتحان وفتح حتقيق
وم�صادرة الأجهزة امل�ضبوطة حفاظ ًا على
ر�صانة العملية التعليمية".

نفوق �أطنان من الأ�سماك والمربون يتهمون مجموعات م�سلحة بت�سميم المياه
متابعة املدى

والعناية راحت هدرا".

يف الأه ��وار ، ،تنف ��ق �أطنان م ��ن الأ�سماك يف
ظاه ��رة يعزوه ��ا مرب ��و الأ�سم ��اك �إىل ت�سميم
املي ��اه و�إغ�ل�اق بواب ��ات النه ��ر ال ��ذي يغذيها
ب�صورة غري قانونية واملواجهات امل�سلحة.
ورث ح�س�ي�ن �سرح ��ان ( 70عام� � ًا) مهنة تربية
الأ�سم ��اك �أب ��ا عن ج ��د يف حمافظ ��ة الديوانية
الزراعي ��ة والقبلي ��ة .وه ��و يرب ��ي �أ�سماكه يف
ه ��ور الدمل ��ج ال ��ذي ميت ��د عل ��ى م�ساح ��ة 326
كيلوم�ت�ر ًا مربع� � ًا ،وال ��ذي نفق ��ت في ��ه �آالف
الأطنان من الأ�سماك.
وبعدما كان هذا امل ��زارع وعلى مدى �سنوات،
مثلم ��ا فعل �أبوه وجده من قبل ،يرتقب مو�سم
تكاث ��ر الأ�سماك ليجني من ��ه حم�صو ًال وفري ًا،
�صدم عندما �شاه ��د الآالف من �أ�سماك الأهوار
النافقة تطفو على ال�سطح.
ويتاب ��ع "عندم ��ا ر�أي ��ت ال�سم ��ك به ��ذه احلال،
�شع ��رت وك�أن �أح ��د �أبنائي قد ُقت ��ل  ...حتملنا
خ�سائر مادية كبرية ،جهود �أعوام من الرتبية

ويعد هور الدملج �أح ��د �أكرب امل�سطحات املائية
الطبيعي ��ة التي متت ��د يف حمافظتي الديوانية
ووا�س ��ط يف جنوب ��ي العراق وي�ش ��كل موطن ًا
ل�ث�روة حيواني ��ة و�سمكي ��ة متنوع ��ة ولطيور
مهاجرة وم�ستوطنة.
وال ميك ��ن الت�أك ��د م ��ن �أ�سب ��اب ه ��ذا النف ��وق
اجلماع ��ي ،لك ��ن مرب ��ي الأ�سم ��اك وال�صيادين
يجزمون بوجود فعل جرمي وراءها.
وبلهج ��ة متوت ��رة ،يق ��ول ح�س�ي�ن عل ��ي (37
عام ��ا) ،وهو �صياد �أ�سماك يف حمافظة وا�سط
" ،هن ��اك ع�صاب ��ات تغلق بواب ��ات الأنهر التي
ت�ص ��ب يف هور الدملج ،وتقلل املاء على الهور،
ما يهدد بنفوق الأ�سماك".
وي�ضي ��ف "كم ��ا �أنه ��ا ترم ��ي �سموم� � ًا لإبادت ��ه
وتقتل املوارد ال�سمكية يف الهور".
وي�ؤك ��د �أن "ه ��ذه الع�صاب ��ات م�سلح ��ة وتهدد
بقتل �أي �شخ�ص يريد فتح �سدودها".
وبالفع ��ل ،وقعت بداية �شه ��ر �آب مواجهة بني

�أين الدولة؟

جمموعة م�سلحة وع�شرية ت�سكن املنطقة هبت
للدفاع عن رزقها ،وفق ًا ل�شهود.
و�سب ��ق ذل ��ك تعر�ض ��ت جلن ��ة حكومي ��ة تابعة
للمحافظ ��ة لهجوم م�سلح ل ��دى حماولتها فتح
بواب ��ات و�ضعت عل ��ى م�صبات املي ��اه .ويثري
ه ��ذا قلق ًا لدى الأه ��ايل لعدم اتخ ��اذ ال�سلطات
�إجراءات لوقف هذه الأعمال.
ويت�ساءل علي "�أين الدولة من كل هذه الكوارث
التي تهدد ب�إبادة الرثوة ال�سمكية؟".
ويطالب كثريون من �سكان هور الدملج بتوقيف
امل�س�ؤولني عن هذه الأعم ��ال وبتعوي�ض �ألفي
�أ�سرة تعي�ش من هذا املورد.
ووقع ��ت يف  2018ح ��وادث مماثل ��ة ،عندم ��ا
كان نوع م ��ن الأ�سماك ينف ��ق بكثافة ،وحتدث
عراقيون عن عمليات ت�سميم.
ولك ��ن يف �آذار  ،2019خل�ص ��ت الأمم املتحدة
بع ��د حتقي ��ق ا�ستم ��ر �أ�شه ��را اىل �أن �أ�سم ��اك
ال ��كارب تنف ��ق ب�سب ��ب �إ�صابته ��ا بفايرو� ��س
الهرب� ��س الذي تكاثر على الأرجح ب�سبب تعكر
املياه.

و�ش ��كل وزي ��ر الزراع ��ة حمم ��د اخلفاجي هذه
ال�سن ��ة جلن ��ة حتقي ��ق للوق ��وف عل ��ى �أ�سباب
نف ��وق الأ�سماك .وا�ستبعد حتقيق �أويل وجود
فايرو�س �أو بكترييا ،وبالتايل عادت االتهامات
بت�سميم املياه اىل الواجهة.
وقال اخلفاج ��ي لفران�س بر�س "نحن م�صرون
ه ��ذه امل ��رة على ك�شف اجلن ��اة و�إعالنه ��م �أمام
الر�أي العام مهما كانت النتائج".
ويوج ��ه البع�ض �أ�صاب ��ع االته ��ام اىل �شركات
تركي ��ة و�إيراني ��ة كان ��ت ت�ستورد ع ��ادة كميات
كبرية من الأ�سماك العراقية.
و�ساهمت الإج ��راءات احلكومية التي اتخذت
للحد من انت�شار فايرو�س كورونا امل�ستجد يف
�إغراق �أ�سواق الأ�سماك املحلية ب�أنواع خمتلفة
بينه ��ا البني وال ��كارب وغريه ��ا ،ب�سبب وقف
اال�سترياد والت�صدير ،مبا فيه غري القانوين.
جنة عدن
وكان �سم ��ك البني يهرب يف ال�سنوات املا�ضية
وال تقت�ص ��ر الأزم ��ة عل ��ى ال�سم ��ك يف ه ��ور
بكميات �ضخمة �إىل دول اخلليج املجاورة.
وق ��ال اخلفاج ��ي �إن احلكوم ��ة �أر�سل ��ت قوات الدملج،حي ��ث تك�س ��ب عائ�ل�ات كث�ي�رة قوته ��ا
�أمني ��ة اىل املناف ��ذ احلدودي ��ة به ��دف حماي ��ة م ��ن تربي ��ة اجلوامي�س التي ي�ستخ ��دم حليبها

امل ��وارد الزراعي ��ة وال�سمكي ��ة الوطنية ووقف
الف�س ��اد والتهري ��ب امل�ست�ش ��ري من ��ذ �سن ��وات
و"حماية املنتج املحلي".
وبالت ��ايل ،يقول �أحد مرب ��ي الأ�سماك يف هور
الدملج عم ��اد �آل مكرود "مل يتمكن املهربون من
نق ��ل �أ�سماكهم اىل اخل ��ارج" .وخف�ض املربون
"�سع ��ر الكيل ��و الواح ��د من ع�ش ��رة الآف �إىل
�ألفي دين ��ار" (من ثماني ��ة دوالرات تقريب ًا �إىل
ح ��واىل دوالري ��ن) .فلقيت الأ�سم ��اك �إقبا ًال من
العراقيني.
ويق ��ول مكرود "خ�س ��رت تركيا و�إي ��ران� ،أول
م�صدري ��ن لل�سم ��ك اىل الع ��راق ،كث�ي�ر ًا م ��ن
الأموال".
وق ��ال اخلفاجي "االكتف ��اء الذاتي الذي حتقق
هذا الع ��ام وتوقف ال ��واردات �أم ��ور ال تعجب
الكثري من احلاقدين".

لتح�ضري ق�شطة حملية تع ��رف با�سم "القيمر"
وتعد �أف�ضل وجبة �أفطار يف العراق.
ويق ��ول �أحد مربي اجلوامي� ��س ح�سن الرو�شة
"ال�سم ��وم الت ��ي �ألقيت يف مي ��اه الهور قتلت
حواىل خم�سني جامو�س ��ة وت�سببت ب�إجها�ض
�أكرث من  135منها".
ودع ��ت مدي ��رة دائ ��رة البيئ ��ة يف حمافظ ��ة
الديواني ��ة رغد عب ��د ال�س ��ادة �إىل ال�شروع يف
�إحي ��اء النظام البيئي لله ��ور بالكامل لي�ستعيد
تنوعه وخ�صوبته ال�سابقة التي جعلت البع�ض
ي�شبهه بـ"جنة عدن".
وقال ��ت لفران�س بر� ��س "قمنا بامل�س ��ح ال�شامل
للمناط ��ق املت�ض ��ررة والوق ��وف عل ��ى حج ��م
الكارثة ومت �سحب عينات م ��ن املاء والأ�سماك
لتحليله ��ا يف خمترباتن ��ا ملعرف ��ة الأ�سب ��اب
احلقيقة للفعل".
ويقول الرو�شة "هذه كارثة مل نعرف مثلها من
قبل".
عن فران�س بر�س

الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة �آثار فايرو�س كرونا
 متابعة املدى
انطالقا من مبد�أ ت�شجيع املنظمات غري احلكومية
وحثه ��ا عل ��ى اال�ستم ��رار بتق ��دمي خدماته ��ا ع�ب�ر
احلمل ��ة الوطني ��ة للمنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة
ملواجهة اثار فايرو�س كورونا.
وا�ستثمارا للنتائج الت ��ي اطلقتها دائرة املنظمات
غ�ي�ر احلكومي ��ة بتخطي حاج ��ز الأربع ��ة ماليني
م�ستفيد من احلملة منذ انطالقها يف �آذار 2020
ح�صل ��ت موافق ��ة ال�سي ��د رئي�س جمل� ��س الوزراء
عل ��ى اعتماد نتائ ��ج التقري ��ر الرتاكم ��ي وتوجيه
الدع ��وة اىل امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة والبعث ��ات
واملنظم ��ات وال ��وكاالت الدولي ��ة العامل ��ة يف
الع ��راق للتعامل مع م�ؤ�ش ��رات التقري ��ر والإفادة
من م ��وارد املنظمات غري احلكومي ��ة يف مواجهة
اثار فايرو�س كورونا ف�ضال عن دعم مبادرة دائرة
املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية عرفان ��ا وامتنانا نظري
�شعوره ��م الع ��ايل بامل�س�ؤولي ��ة املجتمعية وقرب
دع ��وة عدد م ��ن املنظم ��ات الأك�ث�ر فاعلي ��ة ح�سب
م�ؤ�ش ��رات التقري ��ر الرتاكمي للق ��اء يرعاه رئي�س
جمل� ��س الوزراء قريب ًا .لق ��د اثبتت جتربة احلملة
الوطني ��ة ا�ستم ��رار املنظمات غ�ي�ر احلكومية يف
دعمها للمواط ��ن والدوائر الر�سمي ��ة يف االزمات
وقدرتها عل ��ى اال�ستجاب ��ة ال�سريع ��ة والتخطيط
امل�سب ��ق للحم�ل�ات متا�شي ��ا مع خارط ��ة احلاجات
املناطقي ��ة والعناي ��ة باجلوان ��ب التوعوية حيث
عق ��دت دائرة املنظم ��ات اجتماعات ع ��دة ح�ضرها
ممثل ��وا املنظم ��ات واجله ��ات الر�سمي ��ة ل�صياغة
خط ��اب اعالم ��ي توع ��وي موح ��د بالتع ��اون م ��ع
اجله ��ات املخت�ص ��ة يف وزارة ال�صح ��ة واجلهات
املعني ��ة واملنظم ��ات ذات االهتم ��ام امل�ش�ت�رك .
بورك ��ت م�ساعي املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية التي
ار�س ��ت قواعد حقيقي ��ة لن�شاط التكاف ��ل والإغاثة
والدع ��م املبا�ش ��ر اثن ��اء االزم ��ات حت ��ى ا�صب ��ح
الن�شاط املجتمعي رديفا للعمل احلكومي ال ميكن
اال�ستغن ��اء عن ��ه وعنوانا للقي ��م الإن�ساني ��ة التي
ت�أ�س�س بنيانها يف بالد الر افدين و�صارت منهج ًا
لكل العامل.

حممد طاهر التميمي
مدير عام دائرة املنظمات غري احلكومية
منهجية جمع البيانات واعداد
التقرير
�آلية التوثيق :
ان�ش� ��أت دائ ��رة املنظمات غ�ي�ر احلكومي ��ة من�صة
الكرتونية م ��ن خ�ل�ال  Google Formتتيح
للمنظم ��ات امكاني ��ة توثي ��ق حمالته ��ا الكرتونيا
حي ��ث مت اعداد ف ��ورم الكرتوين متع ��دد البيانات
يتي ��ح يف امل�ستقبل حتديد نتائج احلملة وخارطة
االحتي ��اج امل�ستقبل ��ي و كثاف ��ة التوزي ��ع امل ��كاين
والنوعي .
الرقابة والتدقيق :
بغية التحقق من املعلومات الواردة من املنظمات
وجه ��ت دائ ��رة املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة �شبكة
من�سقيه ��ا يف املحافظ ��ات للتق�ص ��ي والتوا�ص ��ل
ملعرفة حقيقة احلمالت وذلك عرب تقارير ا�سبوعية
يتم تقدميها اىل الفريق الفني ليتم تثبيت البيانات
املقدم ��ة او حذفها بناء عل ��ى التقارير الواردة من
املن�سقني .
التقارير :
ملواكب ��ة اال�ستجاب ��ة ال�سريع ��ة للمنظم ��ات عكفت
دائرة املنظمات غ�ي�ر احلكومية على انتاج تقرير
ا�سبوعي يو�ضح تفا�صيل احلمالت ويعر�ض عدد
م ��ن املعطيات ومن خالل ربط ه ��ذه املعطيات مع
بع�ضها ب ��د�أت قاعدة املعلوم ��ات بالنمو والتطور
ووف ��رت م�ؤ�شرات مهمة �ستكون م�ستقبال م�صدرا
مهما لتحديد خارطة احلاجات م�ستقبال .
ملحوظ ��ة  :ي�ؤ�ش ��ر هذا التقرير لن�ش ��اط املنظمات
غ�ي�ر احلكومية امل�ستجيبة لن ��داء دائرة املنظمات
غري احلكومية باالن�ضمام للحملة التي مت اطالقها
وهذه النتائج ال تعرب عن الن�شاط املجتمعي الذي
تقوم ب ��ه منظمات غري حكومية �أخ ��رى مل تبا�شر
بع ��د بتوثي ��ق ن�شاطاته ��ا او الف ��رق التطوعي ��ة
املنت�شرة يف عموم املحافظات .
حتليل النتائج
اطل ��ع جمل� ��س ال ��وزراء عل ��ى تقري ��ر احلمل ��ة

الوطني ��ة للمنظمات غري احلكومي ��ة ملواجهة اثار
فايرو�س كورونا الذي تع ��ده وت�شرف عليه دائرة
املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية مثمن� � ًا جه ��د املنظمات
غ�ي�ر احلكومية ومو�صي ًا بتوجيه ال�شكر والتقدير
للمنظم ��ات امل�شارك ��ة يف احلمل ��ة كاف ��ة ،داعي ��ا
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة واملنظم ��ات وال ��وكاالت
والبعث ��ات الدولية العامل ��ة يف العراق اىل اعتماد
امل�ؤ�ش ��رات والنتائ ��ج الت ��ي خرجت به ��ا التقارير
الت ��ي تغط ��ي ن�ش ��اط املنظم ��ات يف مواجه ��ة اثار
الفايرو� ��س امل�ستجد ودعم جه ��ود دائرة املنظمات
غري احلكومية ل�ضمان دميومة ن�شاطها التن�سيقي
 .لل�شهر الرابع وعلى مدار ايام الأ�سبوع ،تتوا�صل
حمالت املنظمات غ�ي�ر احلكومية يف دعم املجتمع
العراق ��ي يف مراكز املدن وال�ضواح ��ي واالق�ضية
والنواحي واملناط ��ق النائية التي ت�صل اخلدمات
اليها ب�صعوبة ،حيث ا�ستطاع ��ت اي�صال خدماتها
اىل ما يزيد عن  12%من تعداد ال�شعب العراقي،
بواق ��ع  ( 4,371,816اربع ��ة ماليني وثالثمائة
وواح ��د و�سبع ��ون الف ��ا وثمامنائة و�ست ��ة ع�شر)
م�ستفيد ًا توزعت بني احل�ضر والريف ،اما املواقع
اخلدمي ��ة الر�سمية م ��ن بينها ال�سج ��ون ف� ً
ضال عن
امل�ست�شفي ��ات واملراك ��ز ال�صحي ��ة املعني ��ة ب�أزم ��ة
كورون ��ا ،فق ��د بلغ ��ت املواق ��ع املخدوم ��ة 2,110
موقع� � ًا .ودخل ��ت املع ��دات الطبي ��ة حق ��ل املناف�سة
االن�ساني ��ة يف العم ��ل التطوع ��ي للمنظم ��ات غري
احلكومي ��ة حيث �شه ��د �شهر متوز توزي ��ع كميات
كبرية من اجهزة اعطاء االوك�سجني وبدالت طبية
واقي ��ة وا�سطوان ��ات اوك�سج�ي�ن واجه ��زة قيا�س
االوك�سجني �شملت  36,645م�ستفيد ًا ومن بينها
احلم�ل�ات اخلا�صة بدع ��م امل�ست�شفي ��ات والكوادر
الطبي ��ة التي مت تنفيذها يف  31موقعا فيما بلغت
عدد حمالت االغاثة والتوعي ��ة ملخيمات النازحني
 76حمل ��ة ،وبد�أت احلمالت بتعديل خططها من
الإ�ستجاب ��ة الفردي ��ة اىل الإ�ستجاب ��ة والت�شبي ��ك
حي ��ث ا�شرف ��ت دائ ��رة املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية
على ع ��دد من احلم�ل�ات الطارئة لإ�سع ��اف حاالت
عاجلة كما ح�صل يف حملة �شبكة التمويل الأ�صغر
وجمعية اخوات املحب ��ة لدعم القطاع ال�صحي يف

ذي ق ��ار وم�ساهمة منظمة اوك�سفام بدعم وجتهيز
م�ست�شف ��ى يف بغ ��داد وا�ستقب ��ال  12ط ��ن م ��ن
املع ��دات التي تربع ��ت بها م�ؤ�س�سة الع�ي�ن للإغاثة
والتنمي ��ة مل�صلح ��ة وزارة ال�صح ��ة وغريه ��ا م ��ن
احلم�ل�ات اجلماعية  .و�أو�ضحت النتائج م�شاركة
 83,289متطوع ��ا ومتطوع ��ة مبختلف االعمار
يف حم�ل�ات االغاث ��ة والتوعي ��ة ،مم ��ا خل ��ق بيئ ��ة
تناف�سي ��ة يف اخلدم ��ة املبا�شرة و�شج ��ع املنظمات
على زيادة وترية حمالت التوعية امليدانية لت�صل
اىل  1,651حمل ��ة لتوزي ��ع من�ش ��ورات توعي ��ة
(بو�س�ت�ر  -فلك� ��س  -ن�شرة ورقي ��ة  ...الخ) و 29
حمل ��ة لقاءات توعية ميداني ��ة (لقاءات باملواطنني
 اجتماع ��ات توعوي ��ة) .وا�ستن ��اد ًا �إىل توجي ��هاللجنة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة الوطنية بتكليف
دائ ��رة املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة املنظم ��ات غري
احلكومية لتن�سيق جه ��ود املنظمات يف اجلوانب
التوعوية م ��ع هيئة االعالم واالت�ص ��االت و�شبكة
االعالم العراق ��ي ،مت تبني اخلطة الثانية للتوعية
والإر�ش ��اد والت ��ي م ��ن امل� ��ؤل اطالقه ��ا خ�ل�ال عيد
اال�ضح ��ى املب ��ارك وبا�ساليب واط ��ر جديدة تقوم
حاليا دائرة املنظمات غ�ي�ر احلكومية باال�ستعداد
له ��ا والتعري ��ف ب�آلياتها عرب لق ��اءات واجتماعات
الكرتونية م�ستمرة مع املنظمات املخت�صة.
ويبقى و�س ��م #العطاء_عراق ��ي اال�شهر يف هذه
االزمة كون ��ه ميثل جهود املجتم ��ع املدين العرقي
ب�شقيه الر�سمي متمث�ل�ا باملنظمات غري احلكومية
امل�سجلة وغري الر�سم ��ي املتمثل بالفرق التطوعية
وم�ساهمات ابطالها .
النتائج الرتاكمية
متث ��ل جمموع كل املعطيات من ��ذ ت�أريخ بدء حملة
اغاثة املت�ضررين من جائحة كورونا يف  22اذار
ولغاية تاريخ � 1آب
عدد املنظمات امل�شاركة يف حمالت االغاثة 885 :
منظمة
عدد احلمالت الكلي 11.303 :
عدد امل�ستفيدين 4.371.816 :
عدد املحافظات  18 :حمافظة
عدد االحياء ال�سكنية 2.110 :
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الغمو�ض ي�سود برنامج كاتانيت�ش ملباريات الأ�سود الثالث
 م����ط����ال����ب����ات ك�����ث��ي��رة ب������أن�����ه�����اء �أزم�����������ة امل����ح��ت�رف��ي�ن م����ي����رام وي����ا�����س��ي�ن !
 بغداد  /حيدر مدلول
ي�س ��ود الغمو� ��ض برنامج �إع ��داد املنتخب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم للمباري ��ات الث�ل�اث
الت ��ي تنتظ ��ره �أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ
كون ��غ وكمبوديا و�إيران �ضم ��ن مناف�سات
اجلوالت الثالث الأخرية من الدور الثاين
حل�ساب املجموعة الثالثة �ضمن الت�صفيات
الآ�سيوية املزدوج ��ة لنهائيات ك�أ�س العامل
لكرة الق ��دم  2022بقطر والن�سخة الثامنة
ع�شرة م ��ن بطولة ك�أ� ��س �آ�سيا لك ��رة القدم
 2023بال�ص�ي�ن الت ��ي �سيت ��م حتديد موعد
�إقامته ��ا اجلديد خالل ع ��ام  2021من قبل
االحتادي ��ن الدويل والآ�سي ��وي لكرة القدم
التي ي�شارك فيه ��ا  40منتخب ًا من منطقتي
ال�ش ��رق والغرب يف الق ��ارة ال�صفراء بد ًال
م ��ن املوع ��د ال�ساب ��ق ال ��ذي كان يف �شهري
ت�شري ��ن االول وت�شري ��ن الث ��اين املقبل�ي�ن
ب�سب ��ب ا�ستمرار جائح ��ة كورونا امل�ستجد
(كوفيد.)19 -
وبات يتوجّ ��ب على الهيئ ��ة التطبيعية يف
احت ��اد كرة القدم وجلن ��ة الفنية والتطوير
الت ��ي يرت�أ�سه ��ا د�.شامل كام ��ل بعد جتديد
التعاق ��د م ��ع ال�سلوفين ��ي �سريت�شك ��و
كاتانيت�ش لرئا�سة املالك التدريبي للمنتخب
الوطني لك ��رة القدم حتى يوم الثالثني من
�شهر �آب من عام � 2021أن ت�ضغط عليه من
�أجل تعجيل عودته اىل حمافظة �أربيل يف
�إقلي ��م كرد�ستان الع ��راق ب�ص ��ورة �سريعة
لكي تنهي مرحلة مكوث ��ه الطويل يف بلده
الذي يتواج ��د فيها منذ �شه ��ر �آذار املا�ضي
نتيجة تداعيات وب ��اء الكورونا امل�ستجد
الذي �ض ��رب العامل كما هو ح ��ال مناف�سيه
م ��ن مدرب ��ي املنتخبات املج ��اورة وخا�صة
�إي ��ران والبحرين اللذي ��ن يتواجدان حالي ًا
يف العا�صمت�ي�ن املنام ��ة وطه ��ران من �أجل
ح�ضور املناف�س ��ات املحلية التي ا�ستكملت
م� ّؤخ ��ر ًا من �أج ��ل مراقبة ور�ص ��د العبيهما
بع ��د ق ��رار احت ��ادي بلديهم ��ا ا�ستم ��رار
اجلوالت الأخ�ي�رة املتبقية عل ��ى �إثر �إلغاء
املباري ��ات الدولي ��ة الودي ��ة جلمي ��ع ف ��رق
القارة من قبل جمل�س االحتاد الدويل لكرة
الق ��دم خالل �أيام (الفيف ��ا دي) ل�شهر �أيلول
اجلاري .
مباريات (فيفا دي)

و�أ�صب ��ح م ��ن ال�ض ��روري ج ��د ًا �أن يتف ��ق
الطرف ��ان عل ��ى �ضرورة البح ��ث عن توفري
مباري ��ات جتريبية لأ�س ��ود الرافدين خالل
�شه ��ري ت�شري ��ن الأول وت�شري ��ن الث ��اين
املقبل�ي�ن م ��ن خ�ل�ال خماطب ��ة نظرائهم من
االحت ��ادات العربي ��ة ال�شقيق ��ة �أم�ل ً�ا يف
االتفاق معه ��ا وال�سيما �أن هناك �أيام للفيفا

اجلول ��ة ال�ساد�سة ما ب�ي�ن الأول بالرتتيب
والثال ��ث ال ��ذي لدي ��ه �أربع مباري ��ات فقط
حي ��ث �ستكون اجلول ��ة العا�شرة والأخرية
حا�سم ��ة ب�ش� ��أن معرف ��ة هوي ��ة املنتخب�ي�ن
البط ��ل والو�صيف يف اخلت ��ام التي ت�شري
التوقع ��ات ب� ��أن �أحده ��م ربمّ ��ا �سيك ��ون
متواج ��د ًا �ضمن الف ��رق الأربعة التي متثل
الق ��ارة ال�صف ��راء اىل جانب قط ��ر امل�ضيّف
للنهائي ��ات الت ��ي �ستج ��ري عل ��ى مالعبه ��ا
خ�ل�ال الفرتة م ��ن احل ��ادي والع�شرين من
�شه ��ر ت�شري ��ن الثاين ولغاي ��ة الثامن ع�شر
من �شهر كانون الأول . 2022
مراقبة ال�شرطة

دي خاللهما التي �ست�شهد م�شاركة الالعبني
املحرتف�ي�ن م ��ع زمالئه ��م م ��ن الالعب�ي�ن
املحليني بع ��د انقطاع طوي ��ل منذ يوم
التا�سع ع�شر م ��ن �شهر ت�شرين الأول
 2019ال ��ذي كان موع ��د لـ(الديربي)
اخلليج ��ي املث�ي�ر م ��ع الأحم ��ر
البحريني على ملعب عمّان الدويل
بالعا�صم ��ة الأردني ��ة ع ّم ��ان �ضمن
اجلولة ال�ساد�سة م ��ن الدور الثاين
بالت�صفيات امل�شرتك ��ة الذي انتهى
بالتع ��ادل ال�سلب ��ي مثلما �س ��ار عليه
االحت ��اد البحرين ��ي لك ��رة الق ��دم الذي
اتف ��ق م ��ع �شقيق ��ه الكويتي عل ��ى �إجراء
لق ��اء ودي بالعا�صم ��ة املنامة ي ��وم الثالث
ع�شر من �شهر ت�شرين الأول وكذلك االحتاد
تو�صل اىل اتفاق
العُماين لكرة القدم الذي ّ
ر�سم ��ي م ��ع نظ�ي�ره االحت ��اد الأردين على
خو�ض مب ��اراة ب�ي�ن منتخبيهم ��ا الأوليني
بالعا�صم ��ة م�سقط يوم ال�ساب ��ع من ال�شهر
ذاته .
دعوة يا�سين

و ُي � � �ن � � �ت � � �ظ� � ��ر
م � ��ن ال �ه �ي �ئ��ة
التطبيعية يف
احتاد كرة القدم
�أن ت�سعى بخطوات
ح� �ث� �ي� �ث ��ة م � ��ن �أج � ��ل
�إنهاء اخل�لاف املتوا�صل
ب�ي�ن امل� ��درب كاتانيت�ش
واملحرتفني �أحمد يا�سني
وج �� �س�تن م �ي�رام وع ��ودة
الأو� �ض��اع الطبيعية فيما
ب �ي �ن �ه��م م ��ن �أج � ��ل م�صلحة

املنتخب ال��وط�ن��ي ل�ك��رة ال �ق��دم بالدرجة
اال� � �س� ��ا�� ��س ب �ح �ك��م
�أن ال� ��� �ش ��ارع
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي
ال�� �ع� ��راق� ��ي
ي�� � �ع�� � �ت��ب ��ر
ع ��ودت� �ه� �م ��ا
�ضرورية جد ًا
حيث ي�ش ّكالن
ع � �ن � �� � �ص� ��ران
بارزان لهما
دوري � � � ��ن

وميرام

اتحاد اليد يت ّوج ال�شرطة بط ًال
للدوري الممتاز للمرة الخام�سة

 بغداد  /املدى
�أعل ��ن احتاد ك ��رة اليد عن تتوي ��ج فريق ال�شرطة
بط�ل ً
�ا لل ��دوري املمت ��از باملو�س ��م 2020-2019
للمرة اخلام�سة على التوايل بعد ت�صدّره بر�صيد
 30نقط ��ة ترتيب الف ��رق امل�شاركة �ضمن جتمعي
حمافظت ��ي الب�ص ��رة وال�سليمانية اللذي ��ن �أقيما
خ�ل�ال �شه ��ري كان ��ون الأول و�شباط م ��ن العام
اجلاري .
وقال املن�س ��ق الإعالمي الحتاد ك ��رة اليد ح�سام
خ�ص به (امل ��دى) �:إن
عب ��د الر�ض ��ا يف ت�صري ��ح ّ
الق ��رار مت اتخ ��اذه عق ��ب الت ��داول ب�ي�ن جمي ��ع
�أع�ض ��اء جمل� ��س االحت ��اد برئا�س ��ة �س�ل�ام عواد
نتيج ��ة ق ��رار خلية الأزم ��ة احلكومي ��ة اخلا�صة
مبتابعة �إج ��راءات الوقاية من فايرو�س كورونا
امل�ستج ��د والقا�ض ��ي بع ��دم ا�ستكم ��ال الأن�شطة
الريا�ضي ��ة يف الع ��راق الت ��ي توقف ��ت يف �شه ��ر
�آذار املا�ض ��ي والت ��ي �ساهم ��ت يف ع ��دم انطالق
املرحل ��ة النهائية من الدوري املمتاز يوم الثالث
والع�شري ��ن بالعا�صم ��ة بغ ��داد مب�شارك ��ة ف ��رق
ال�شرطة والطلبة ودياىل واجلي�ش وال�سليمانية

وامل�سيب �صاحبة املراكز ال�ستة االوىل يف ختام
املرحلة االوىل يوم احلادي ع�شر من �شهر �شباط
. 2020
و�أ�ض ��اف �:إن احت ��اده ث ّم ��ن دور الأندي ��ة الت ��ي
�شاركت يف املو�سم املن�ص ��رم من الدوري املمتاز
و�شكره ��م عل ��ى اجلهود الت ��ي بذل ��ت يف اجناح
م�سريت ��ه بالرغم من ال�صعوب ��ات التي واجهوها
حي ��ث مت اعتب ��ار هذا املو�س ��م "ا�ستثنائي� � ًا" بكل
املقايي�س و�ساهم يف ظه ��ور فرق جديدة ناف�ست
بق ��وة نظريته ��ا اجلماهريي ��ة يف اللعب ��ة الت ��ي
تتم�س ��ك باللقب وخا�ص ��ة فريق ال�شرطة
مازالت ّ
الذي يتوىل تدريبه الكابنت ظافر �صاحب .
وك�ش ��ف ح�س ��ام �أن ي ��وم الأول من �شه ��ر ت�شرين
الثاين املقبل �سيكون موع ��د ًا النطالق مناف�سات
املو�س ��م اجلديد م ��ن دوري املمتاز ال ��ذي �س ُيعلن
ع ��ن تفا�صيله يف وقت الحق م ��ن قبل احتاد كرة
اليد .
وكان ��ت فرق ال�شرط ��ة ودياىل والطلب ��ة والكرخ
واجلي� ��ش وامل�سي ��ب وال�سليماني ��ة والبلدي ��ة
وكرب�ل�اء والدغ ��ارة واخللي ��ج العرب ��ي والكوت
�شاركت يف مناف�سات الدوري املمتاز لكرة اليد .

م�ؤثرين يف املواجهات الثالث امل�صريية
�ضمن املجموعة الثالثة يف ظ� ّ�ل الت�ألق
ال�ك�ب�ير ل�ه�م��ا م��ع ف��ري�ق�ه�م��ا يف ال��دوري��ن
الأم�يرك��ي وال�سويدي لكرة ال�ق��دم خالل
املو�سم احلايل اىل جانب ب�شار ر�سن وعلي
عدنان والواعد اجلديد مهند جعاز وكذلك
ل�ؤي العاين ومهند علي كاظم مبثابة �أبرز
الأ�سلحة التقليدية التي �سيعتمد عليها
ب�شكل كبري نظر ًا حلالة ع��دم اال�ستقرار
الفني التي يعي�شها الالعبون املحليون
با�ستثناء العبي ال�شرطة ب�سبب ابتعادهم
عن خو�ض املباريات مع فرقهم منذ يوم
احل��ادي ع�شر م��ن �شهر �آذار املا�ضي يف
دوري الكرة املمتاز ال��ذي مت �إل�غ��ا�ؤه بعد
ت��داع�ي��ات رف����ض اللجنة العليا لل�صحة
وال �� �س�لام��ة ال��وط�ن�ي��ة مبجل�س ال� ��وزراء
ملكافحة جائحة كورونا ال�ستكمال الن�شاط
ال �ك��روي م��ن ج��دي��د للحفاظ على �صحة
و�سالمة الالعبني وامل�لاك��ات التدريبية
والإدارية واحلكام واجلماهري .
و�أعترب االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم
�أن اجل ��والت الأرب ��ع املتبقي ��ة م ��ن
ال ��دور الثاين بالت�صفي ��ات الآ�سيوية
املزدوجة حل�ساب املجموعة الثالثة
�ستكون يف غاي ��ة الأهمية مل�سرية
منتخب ��ات الع ��راق والبحري ��ن
و�إيران التي انح�ص ��ر التناف�س
فيه ��ا بينهم ��ا عل ��ى بطاقت ��ي
الت�أهل اىل ال ��دور الثالث احلا�سم
للموندي ��ال وكذلك حج ��ز تذكرتي
العبور اىل بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة
الق ��دم نتيجة فارق النقاط القليلة
الت ��ي تف�ص ��ل بينه ��م الت ��ي ت�صل
اىل خم� ��س نق ��اط فقط يف ختام

و�ست�ش� � ّكل مناف�س ��ات ال ��دور الأول م ��ن
دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم 2020
ملنطق ��ة الغ ��رب الت ��ي �ستج ��ري جوالته ��ا
الأرب ��ع الأخ�ي�رة بالعا�صم ��ة القطري ��ة
الدوح ��ة اعتبار ًا من ي ��وم الرابع ع�شر من
�شه ��ر �أيلول اجلاري فر�صة ذهبية للمدرب
كاتانيت�ش من �أج ��ل االطالع ب�شكل مبا�شر
عل ��ى م�ستوي ��ات جنوم ��ه املتواجدين يف
قائم ��ة فري ��ق ال�شرط ��ة حامل لق ��ب دوري
الك ��رة املمت ��از الت ��ي يت�أم ��ل فيه ��ا النق ��اد
واملح ّلل ��ون واملتابع ��ون ل�ش� ��ؤون الك ��رة
العراقي ��ة �أن يتواج ��د امل ��درب ال�سلوفيني
على مدرج ��ات ملعب خليف ��ة الدويل الذي
�سيحت�ض ��ن املواجه ��ات الأربع �أم ��ام فرق
�أهل ��ي جدة ال�سع ��ودي وا�ستق�ل�ال طهران
الإي ��راين والوح ��دة الإمارات ��ي كم ��ا فعل
خالل �شه ��ر كانون الثاين املا�ضي من �أجل
�إعطاء الدعم الكبري للجميع �أم ًال يف حتقيق
نتائج جيدة فيه ��ا ،وكما فعل يف العا�صمة
التايالندية بانكوك عندما ح�ضر املباريات
الثالث التي لعبها املنتخ ��ب الأوملبي لكرة
القدم �أمام منتخب ��ات ا�سرتاليا والبحرين
وتايالن ��د �ضمن بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا لكرة
القدم حتت  23عام ًا  2020والذي نتج عنه
توجي ��ه الدعوة لع ��دد من الالعب�ي�ن الذين
برزوا وخا�صة املهاجم الواعد حممد قا�سم
ن�صيف الذي �سجل ثالثة �أهداف فيها .
اجلدي ��ر بالذكر �أن ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو
كاتانيت�ش يعترب امل ��درب الأجنبي الوحيد
الذي يتم جتديد الثقة به لل�سنة الثالثة على
التوايل لقيادة املنتخب الوطني لكرة القدم
يف ت�صفيات املونديال وفق العقد الر�سمي
ال ��ذي �أبرم ��ه م ��ع احت ��اد الك ��رة ال�ساب ��ق
برئا�س ��ة عبد اخلالق م�سعود من بني قائمة
املدربني العامليني الذين �سبق لهم العمل يف
العراق و�ساهموا يف حتقيق نتائج متميّزة
يقف يف مقدمتهم الربازيلي جورفان فيريا
�صاحب �إجناز ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم 2007
وكذلك مواطنه الأ�سطورة زيكو.

كلمة صدق
 حممد حمدي

حلول من المجهول !
فر�ض قرار الالمركزية احلكومية الإدارية تبعات ثقيلة جد ًا على الو�س ��ط
الريا�ض ��ي ب ��ذات الكيفي ��ة الت ��ي حتملت به ��ا وزر ه ��ذا القرار امل�ؤ�س�س ��ات
الأخ ��رى  ،ومعن ��ى ذل ��ك ف ��ك ارتب ��اط املديري ��ات العامل ��ة يف املحافظ ��ات
بال ��وزارة الأ ّم و�إحلاقه ��ا مبجال� ��س املحافظ ��ات ومنها مديريات ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة ومنتدياته ��ا العامل ��ة  ،هذا الإج ��راء مل ينل قبول �أي ريا�ض ��ي
�س ��واء يف مديريات بغ ��داد �أو املحافظ ��ات وظهر خط املعار�ض ��ة جلي ًا يف
الإدارة واجلانب الفني �أي�ض� � ًا و�أ�س ��هم اىل حدود بعيدة برتاجع الأن�شطة
الريا�ض ��ية وغي ��اب اخلط ��ط املركزي ��ة يف املديري ��ات التي فق ��دت خربات
ال ��وزارة املرتاكم ��ة يف جم ��ال الأن�شط ��ة املركزي ��ة والتوا�ص ��ل وحتول ��ت
منتديات ال�شب ��اب اىل الركون واملعاناة من التخمة يف املالكات من ناحية
الك ��م ولي�س النوع  ،هذه احلالة بات ��ت ال�شغل ال�شاغل الأول للوزيرعدنان
درج ��ال ال ��ذي ي�صطدم ب�سيل م ��ن املطالبات لإعادة مديري ��ات ال�شباب اىل
وزارة ال�شب ��اب يف جمي ��ع املحافظ ��ات يف الوق ��ت ال ��ذي يقف في ��ه عاجز ًا
�أم ��ام الرد بايجابية على طلباتهم كون االرتباط الإداري اليتيح له التعامل
مبركزي ��ة معه ��م والعودة اىل ال�ساب ��ق تتطلب �إجراءات غاي ��ة يف التعقيد
والروت�ي�ن اململ و�أخذ ر�أي الربملان بذلك  ،مع ذلك اليجب �أن يدخل الي�أ�س
اىل النفو� ��س والت�أخري لفرتة �أف�ضل من ال�ضياع مع تدارك اخلط�أ الفا�ضح
الذي �أ�ضاع �سنوات من العمل واالجتهاد ب�سرعة فائقة  ،ولكي يتم احلفاظ
عل ��ى املتبقي م ��ن املنتديات التي مل يطلها بعد اال�ستثم ��ار الع�شوائي الذي
�أ�ضاع هويتها .
وي�س�ألونك عن ال�صحف

�أ�سئلة حمرية وتقع على قدر عظيم من الإحراج تعر�ضنا لها من قبل جمموعة
م ��ن ال�صحفي�ي�ن ال�شب ��اب الطلبة يف كلي ��ات الإع�ل�ام �أو اخلريجني اجلدد
الذي ��ن طالبونا بتدريب ��ات عملية يف ال�صحف اليومي ��ة  ،وم�صدرالإحراج
يكم ��ن يف م�صارحتهم بحقيقة الأمر ال ��ذي اليبدو �أنهم �سيتقبلونه برحابة
�صدر مع �إ�صرارهم على االطالع على جميع التفا�صيل مت�صورين �أن حقبة
رئي�س التحرير ومدير التحرير وغرفة املحررين وامل�صورين وامل�صممني
مازال ��ت قائم ��ة اىل الي ��وم  ،حاول ��ت �أن �أتعاط ��ف م ��ع طلباته ��م اىل احلد
الأك�ب�ر واقرتحت �أن يب ��ادروا اىل التدريب يف دوائ ��ر العالقات والإعالم
يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة � ،سحبت املقرتح ب�سرعة فائق ��ة بعد �أن اطلعت على
روت�ي�ن الدوائر وعجزها ون�سبة الدوام و�أثر فايرو�س كورونا  ،ولكن يف
النهاي ��ة �أدركوا �أن ال�صحف الورقية اليومية عل ��ى قلة عددها تعي�ش حالة
م ��ن االحت�ضار غ�ي�ر م�سبوقة و�إن ع�ص ��ر ال�صحافة والإع�ل�ام االلكرتوين
�أ�صبح املهنة الرائجة ح�سب حاجة ال�سوق كما يقال.
مي�سي �شاغل النا�س

بالرغم من اخل�س ��ارة التاريخية الهائلة لنادي بر�شلونة اال�سباين �صاحب
ال�شعبية العاملي ��ة اجلارفة �أمام العمالق البافاري باي ��رن ميونيخ بثمانية
�أه ��داف يف دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا لك ��رة الق ��دم  2020وما حل ��ق به من
و�صمة �سوداء يف تاريخه �إال �أن �أخبار جنمه العاملي الأول ليونيل مي�سي
مازال ��ت تت�ص ��در عناوي ��ن الأخب ��ار الريا�ضي ��ة يف العامل فرحيل ��ه عن هذا
الفريق �سيعمم الأنهيار وي�صل بها اىل القاعدة اجلماهريية الكبرية حول
الع ��امل وبالتايل خ�س ��ارة هائلة من م�ص ��ادر الربح التي جلبه ��ا لهم  ،ومن
اجلان ��ب الآخر يبدو �أن النج ��م االرجنتيني قد �أخذ قراره بايقاف م�سريته
متام� � ًا مع الفريق الكاتالوين الذي تنتظ ��ره فرتة طويلة جد ًا قبل �أن يرمم
بيته ويعود اىل �سكة االنت�صارات املعطلة.
�أ�سئلة محيرة وتقع على قدر عظيم من
الإحراج تعر�ضنا لها من قبل مجموعة
من ال�صحفيين ال�شباب الطلبة في كليات
الإعالم �أو الخريجين الجدد الذين
طالبونا بتدريبات عملية في ال�صحف
اليومية ،

 700مليون يورو جترب ال�ستيزين على التخلي عن مي�سي!
 بغداد  /املدى
 700مليون ي ��ورو �أ�صبحت العائق
الوحيد �أمام فريق مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي المت ��ام �صفقة التعاقد مع
الأرجنتين ��ي ليوني ��ل مي�س ��ي قائ ��د
فريق بر�شلونة الإ�سباين لكرة القدم
الذي و�ضع ��ت رابطة دوري الدرجة
الأوىل �شرط� � ًا رئي�س� � ًا يف منح ��ه
بطاق ��ة الدولية امل�ؤقت ��ة مقابل دفعه
املبلغ كام�ل ً�ا لإدارة ناديه الكتالوين
وف ��ق �ش ��روط العق ��د بينهم ��ا ال ��ذي
ينتهي �صيف . 2021
وذك ��رت �صحيف ��ة (مون ��دو ديب ��ور
تيف ��و) الإ�سباني ��ة الريا�ضي ��ة عل ��ى
موقعه ��ا الإلك�ت�روين يف �شبك ��ة
االنرتنت �أن هن ��اك �صعوبات كبرية
تواجه جمل�س �إدارة نادي مان�ش�سرت
�سيت ��ي برئا�س ��ة االمارات ��ي خلدون
املب ��ارك يف امت ��ام انتق ��ال النج ��م
الأول يف الع ��امل ليونيل مي�سي اىل
فريقها الكروي ب�سبب قواعد اللعب
امل ��ايل النظيف حيث ت�أم ��ل �أن ي�صل
اليها الأخري ب�ص ��ورة جمانية قادم ًا
م ��ن قلعة (الكام ��ب نو( بع ��د تفعيله
�ش ��رط يف عقده ي�سمح ل ��ه بالرحيل
جمان ًا قبل مو�سم . 2021-2020

اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن جمموعة �سيتي
فوتب ��ول املالك ��ة ملان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي
له ��ا خم�سة �أندي ��ة يف العامل و�ضعت
مبلغ يقدر  700مليون يورو مقابل
التعاق ��د م ��ع النج ��م ليوني ��ل مي�سي
مل ��دة خم� ��س �سن ��وات يق�ض ��ي فيه ��ا
ثالثة منه ��ا يف �صف ��وف (ال�سيتيزن
)قب ��ل �أن ينتق ��ل
لفري ��ق نيويورك
�سيت ��ي اململ ��وك
للمجموع ��ة ذاتها
و�أ�ضاف ��ت �أن الإ�سب ��اين بي ��ب
ال ��ذي ين�ش ��ط يف
غواردي ��وال مدرب فري ��ق مان�ش�سرت
الدوري االمريكي
�سيت ��ي و�صيف حامل لق ��ب الدوري
للمحرتف�ي�ن لكرة
الإنكلي ��زي املمتاز للمو�س ��م املا�ضي
الق ��دم اىل جانب
ق ��دم و�صي ��ة اىل الأ�سط ��ورة
ح�صول ��ه عل ��ى
الأرجنتينية ليوني ��ل مي�سي بالبقاء
ح�صة من �أ�سهمها
يف بر�شلونة و�إنه ��اء م�سريته هناك
والتي تبلغ قيمتها
يف حالة ع ��دم حتقيق رغبته باللعب
 4.8مليار دوالر .
وميتل ��ك مي�س ��ي
يف مدين ��ة مان�ش�س�ت�ر حت ��ت قيادته
 634هدف� � ًا يف
م ��ن جدي ��د ال ��ذي ت�أت ��ي ا�ست ��ذكار ًا
�سج ��ل فري ��ق
للأي ��ام الذهبية الت ��ي عا�شها االثنان
بر�شلون ��ة ال ��ذي
مع� � ًا ومت ّكنا فيها م ��ن الظفر بالعديد
ف ��از �آخ ��ر م ��رة
م ��ن االجن ��ازات املحلي ��ة والقاري ��ة
ب ��دوري �أبط ��ال
والعاملية جعلت املاليني من ع�شاقهما لع ��ب في ��ه خ�ي�رة الأ�ساط�ي�ر ومنهم
متجدهم ��ا وت�ضعهما من مارادون ��ا ورونال ��دو ورونالدينيو �أوروب ��ا لك ��رة الق ��دم مع ��ه يف ع ��ام
يف الع ��امل ّ
 2015قب ��ل �أن يتلق ��ى الهزمية املذلة
�أبرز النجوم يف تاريخ النادي الذي وفيغو .

بنتيج ��ة (�) 8-2أم ��ام فري ��ق باي ��رن
ميوني ��خ االمل ��اين حام ��ل اللق ��ب يف
دور رب ��ع النهائ ��ي م ��ن الن�سخ ��ة
احلالي ��ة بالبطول ��ة والت ��ي �أقيم ��ت
ي ��وم اجلمع ��ة املوافق الراب ��ع ع�شر
م ��ن �شه ��ر �آب املا�ض ��ي عل ��ى ملع ��ب
(الن ��ور ) بالعا�صم ��ة الربتغالي ��ة
ل�شبون ��ة ب ��دون تواج ��د اجلمه ��ور
وكان ��ت مبثابة الق�ش ��ة التي ق�صمت
ظهر البع�ي�ر بالن�سب ��ة لأف�ضل العب
يف العامل �ست م ��رات وجعلته يتخذ
ق ��رار املغادرة خ ��ارج دوري الدرجة
الأوىل اال�سب ��اين لكرة الق ��دم الذي
كان مفاج� ��أة مدوي ��ة �صدمت ع�شاقه
و�أن�ص ��اره يف جمي ��ع �أنح ��اء العامل
الذين الي�صدقون ب�أن املو�سم اجلديد
امل�ؤمل انطالقه يوم الثاين ع�شر من
�شهر �أيلول اجل ��اري بدون تواجده
�ضمن قلع ��ة الفريق الكتالوين حتت
قي ��ادة امل ��درب الهولن ��دي رونال ��د
كوم ��ان الذي متت اال�ستعانة به بد ًال
م ��ن امل ��درب ال�ساب ��ق كيك ��ي �سيتني
ال ��ذي مت اال�ستغناء عن خدماته بعد
ثماني ��ة �أ�شه ��ر ق�ضاه ��ا يف من�صب ��ه
ب ��دون �أن يحقق �أي لقب على �صعيد
امل�سابق ��ات املحلي ��ة والقاري ��ة يف
املو�سم املا�ضي .

ت��ي��م��ور ي�����س��ت��غ��رب ع���دم ع����ودة ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ض��ي ف��ي ال��ع��راق
بغداد  /املدى
�أع ��رب �أم�ي�ن �س ��ر ن ��ادي احل ��دود
الريا�ض ��ي ح ��ازم تيم ��ور ع ��ن
ا�ستغرابه ال�شديد لعدم منح اللجنة
العليا لل�صح ��ة وال�سالمة الوطنية
مبجل�س ال ��وزراء ملكافحة جائحة
الكورونا ال�ض ��وء الأخ�ضر لعودة
الن�شاط الريا�ضي يف العراق .

وذك ��ر احل�س ��اب الر�سم ��ي لن ��ادي
احل ��دود الريا�ض ��ي عل ��ى موق ��ع
التوا�صل االجتماع ��ي (الفي�سبوك
) ع ��ن تيم ��ور قول ��ه �إن الوق ��ت قد
حان لع ��ودة املناف�س ��ات الريا�ضية
يف الب�ل�اد �أ�س ��وة ب ��دول املنطق ��ة
العربية و�أغلب دول العامل والذين
ع ��ادت عجل ��ة احلرك ��ة الريا�ضي ��ة
لديه ��م منذ فرتة لي�س ��ت بالق�صرية

مع اتخ ��اذ كافة التداب�ي�ر الوقائية
الالزم ��ة ملن ��ع ح ��دوث �أي �إ�صاب ��ة
ممكنة بفايرو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد. )19 -
و�أ�شار اىل �أن املت�صدين مل�س�ؤولية
قي ��ادة الريا�ض ��ة العراقي ��ة كان
دوره ��م غ�ي�ر وا�ض ��ح يف م�س�أل ��ة
ع ��ودة الن�شاط ��ات الريا�ضي ��ة يف
جمي ��ع الألع ��اب وال�سيم ��ا ونح ��ن

تنتظرنا العدي ��د من اال�ستحقاقات
املهم ��ة عل ��ى ال�صعي ��د ال ��دويل يف
امل�ستقب ��ل القري ��ب واملثبت ��ة يف
�أجن ��دات االحت ��ادات الريا�ضي ��ة
والت ��ي الب ��د معه ��ا م ��ن الع ��ودة
للتدريب ��ات وانط�ل�اق املناف�س ��ات
الريا�ضية املحلية .
و�أختت ��م �أم�ي�ن �سر ن ��ادي احلدود
الريا�ض ��ي حديث ��ه مبطالب ��ة وزير

ال�شباب والريا�ض ��ة عدنان درجال
ورئي� ��س اللجنة االوملبية الوطنية
العراقي ��ة رع ��د حم ��ودي �أن تكون
له ��م وقف ��ة ج ��ادة و�أن يدعما رغبة
ريا�ضي ��ي الع ��راق واملطالب�ي�ن
بالعودة الفورية للحياة الريا�ضية
وب�ش ��كل طبيع ��ي وخ�صو�ص� � ًا
و�أن الريا�ض ��ة ه ��ي م�ص ��در رزقهم
الوحيد .
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نظام المحا�ص�صة الطائفية اللبناني� :أكثر من دماغ لج�سم حي واحد

نخلتنا ..واجلريان

يقول ابن خلدون في "المقدمة" ما معناه �أن البلدان المتعددة الطوائف
والأعراق والقبائل �صعب حكمها ،وال بد �أنه كان يق ّلب في ذهنه �صفحات
من التاريخ ،حيث الأمويون والعبا�سيون واجهوا طوال فترتي حكمهم
المتعاقبتين الكثير من الثورات واال�ضطرابات الداخلية ،فالعراق وفار�س
بت�شكيلتهما القبلية والدينية والمذهبية والعرقية المتنوعة ظلتا م�صدرا
لبروز حركات مناوئة رفعت ال�سالح �ضد الدولة ولعبت دوراً حا�سم ًا في
تقوي�ضها.

 قي�س قا�سم العجر�ش
كانت ال�سيدة (م) ،تخرج �صباح كل يوم لكن�س عتبة دارها الأنيقة بداخلها
وخارجها .ولأن ُعمّال النظافة ال ي�أتون مبواعيد حمددة ،فقد اعتمدت على
�صحتها.
كي�س قدر ما �سمحت ّ
نف�سها بجمع �أو�ساخ ال�شارع ،ورزمها يف ٍ
ويحدث �أن �سيّدة عجوز �أخرى فقرية احلال ،جتول يف نف�س احلي،
تنب�ش �أكيا�س الأزبال بحث ًا عن عُلب الأملونيوم .جتمعها لتبيعها بالكيلو،
فت�سرتزق منها نوع ًا من العي�ش الذي نخجل من تو�صيفه.
كانت ال�سيدة(م)،تغ�ضب من هذا الفعل� ،إذ جتد كي�سها والأو�ساخ وورق
الأ�شجار وقد اندلقت حمتوياته م ّرة �أخرى ،بفعل غري مق�صود من العجوز
الباحثة عن رزقها يف النفايات.
يف هذه ال�صورة اليومية ،ال يوجد فعل �صحيح و�آخر مذموم .وهو ال
مي ّثل منوذج ًا ل�سلوكٍ مدين يف قبالة �سلوك فو�ضوي� .إنه حكم اقت�صادي
�صدر من حمكمة الواقع ،ويبدو �أن ال ا�ستئناف فيه.
اخلاطئ يف هذه ال�صورة ،هو �أن ت�ضطر �سيدة �أن تعي�ش يف مكان هناك
من ا�ضطر فيه للعي�ش على نب�ش نفاياتها .التنا�شز هنا خزق عني املنطق.
�سنعود اىل ال�سيدة(م) ،وهي تكن�س �شارعها وعتبة بيتها لأجل �صورة
�أجمل ،و �أم ًال يف �إ�صالح �شيء من الفو�ضى .بينما تطلب ال�سيدة
العجوز(النبّا�شة) ،رزقها يف م�ساحة من ال�صمت .وحلفظ كرامتها ،جل�أت
اىل جمع عُلب امل�شروبات .وهناك �شاب قوي الع�ضالت ،ينتظر ح�صادها
وح�صاد �آخرين مثلها ،فيمنحهم نقود ًا �صعبة �ستعمل على تعزيز �صمتهم.
�سيعينهم على �إحكام �أفواههم باخلبز الرخي�ص ،وبالطماطة الرخي�صة من
الب�صرة ،التي تغرق الأ�سواق يف مو�سمها .بينما تت�سيّد الطماطة الرتكية
كل املوا�سم.
ت�صمت ال�سيّدة(م)يف النهاية .وتتفرغ للعناية ببيتها اجلميل الدافئ
باحلميمية ،والبارد �صيف ًا .ثم تبد�أ رحلة �أخرى من العي�ش ب�صمت .تذبذب
الكهرباء يعزز اخل�سائر ال�شهرية ،بينما تتمتم مع نف�سها كلمات احلمد �أن
تدمي ال�سماء هذا الهدوء( ،فقط لو �أن الله يرحمنا من التايهات!) .يف
احلقيقة لي�س ذنب ًا �أن تعي�ش عائلة عراقية بهدوء و�سكينة .لكن علم
الإح�صاء الإقت�صادي يقول؛ ال هدوء وال �سكينة �إن كنت تعي�ش بني فقراء
�سقطوا �سهو ًا من قوائم احلظ ،وترجّ لوا ق�سر ًا من �صراط خط الفقر
الرفيع للغاية .رفيع اىل درجة �أنه يهتز حتت �أقدام عدد ال يح�صى من
النا�س.
على النا�س �أن ي�صمتوا .وعلى نخلتنا �أن ت�ستمر مبنحنا الظل املُنع�ش،
بينما حترتق لبّة ر�أ�سها ب�صليل �أ�شعة ال�شم�س.وعلى ال�سيدتني ،الأوىل
املُ�ص ّنفة من الطبقة الو�سطى ،والثانية املُ�ص ّنفة من طبقة التيه� ،أن ي�صمتا
وميار�سا العي�ش �سوية ،بقبول و�صمت .لن يغري لكم �أحد �شيئ ًا .ولن جتدا
�سوى ال�صمت ،خذوها ن�صيحة من الذين ج ّربوا التعاي�ش مع الفقر .يف
احلقيقة ال يهم �أن تكون غني ًا �أو"م�ستور ًا" ،ف�أنت فقري ،و�ستبقى فقري ًا
طاملا كنت تعي�ش بني الفقراء.

ولع ��ل احل ��ال ينطب ��ق عل ��ى االندل� ��س
الذي جمع ب�ي�ن دفتيه طوائف و�أعراق ًا
وقبائ ��ل كث�ي�رة ذات خلفي ��ات خمتلفة
ما ب�ي�ن ميانية وحجازي ��ة و�أمازيغية،
ومذاه ��ب عدي ��دة� ،ساهم ��ت كله ��ا يف
تف ��كك الدول ��ة هن ��اك وحتوله ��ا �إىل
دويالت متحاربة فيما بينها مما �سهّل
على الق�شتاليني ،الذين يجمعهم مذهب
واحد هو الكاثوليكية ،مع وجود بناء
هرم ��ي مرك ��زي للحك ��م ال�سيطرة على
�آخ ��ر معقل للم�سلم�ي�ن يف غرناطة عام
.1492
عل ��ى العك�س من ه ��ذا الت�ش ��رذم الذي
�شهدته �أجزاء عديدة من بلدان ال�شرق
الأو�س ��ط واملغ ��رب العرب ��ي ،جن ��د �أن
م�ص ��ر �أعطت مثا ًال على �سهولة �إدارتها
فالأغلبي ��ة م ��ن �أبنائه ��ا حتول ��وا �إىل
الإ�سالم بعد الفتح العربي -الإ�سالمي
له ��ا خ�ل�ال �أواخ ��ر الق ��رن ال�ساب ��ع
املي�ل�ادي ،ومع م ��رور عق ��ود على ذلك
الفتح حتول الفاحتون حالهم حال من
�سبقه ��م �إىل م�صريني� ،إذ �سبق �أن حكم
م�صر الرومان والإغريق والهك�سو�س
لكنه ��م يف نهاي ��ة املطاف ذاب ��وا داخل
هذه البوتقة ال�سكانية املتجان�سة التي
�أ�سا�سها الأ�س ��رة ولي�س الع�شرية ذات
الأ�صول الرعوية ،وهذا املجتمع عا�ش
�آالف ال�سنني حتت دول ��ة مركزية ذات
بن ��اء هرمي جل�س عل ��ى قمتها �سالالت
تر�س ��خ مبد�أ
م ��ن الفراعن ��ة ،وبف�ض ��ل ّ
�إتباع القاع ��دة ملن ير�أ�سه ��ا ،من �أ�سفل
ال�سل ��م �إىل قمت ��ه ،متك ��ن امل�صري ��ون
القدام ��ى م ��ن حتوي ��ل ه ��ذه املناط ��ق
اململ ��وءة بامل�ستنقعات والأحرا�ش �إىل
�أر� ��ض �صاحل ��ة للزراعة ث ��م �إىل بروز
امل ��دن القدمي ��ة فيه ��ا ،وم ��ا رافقها من
�إجنازات ح�ضارية كربى.
يف كل املجتمع ��ات املعا�ص ��رة الت ��ي

جنح ��ت يف حتقي ��ق طف ��رات مذهل ��ة
نتلم� ��س �أن الف�ض ��ل يع ��ود بالدرج ��ة
الأوىل �إىل وجود دولة مركزية تخ�ضع
�إىل بن ��اء هرم ��ي يف �إ�ص ��دار الأوام ��ر
م ��ن الأعل ��ى اىل الأ�سف ��ل ،وتنفيذه ��ا
عل ��ى �أر�ض الواقع م ��ن دون معار�ضة،
وبالطب ��ع كلم ��ا كان ر�أ�س اله ��رم �أكرث
كفاءة كان الإجناز �أكرث كفاءة.
بل حتى جمتمعات الغرب الدميقراطية،
مب ��ا فيها الوالي ��ات املتح ��دة ،الرئي�س
املنتخ ��ب يعط ��ى �صالحي ��ة مطلقة يف
اختي ��ار وزرائ ��ه وحتدي ��د م ��ا يج ��ب
فعل ��ه طامل ��ا كانت ل ��ه �أغلبي ��ة برملانية،
فهو ب�ش ��كل ما حاكم م�ستبد متام ًا لكنه
حم ��دود بفرتة زمني ��ة ال تتجاوز �أربع
�سن ��وات ،تعقبها انتخاب ��ات قد تنتهي
بق ��دوم م�ستب ��د (دميقراط ��ي) �آخر من
حزب معار�ض.
ب ��ل حت ��ى ممثل ��و املعار�ض ��ة الذي ��ن
يتقا�ض ��ون رواتب على عمله ��م حالهم
حال من هم يف احلكم ،ملزمون باتباع
قوان�ي�ن تفر� ��ض عليه ��م جتن ��ب �إثارة
الفو�ض ��ى والتمرد والع�صيان يف عمل
م�ؤ�س�سات الدولة املتعددة.
ك�أن قي ��ام املمال ��ك والإمرباطوري ��ات
القدمي ��ة يف بنيتها الهرمي ��ة ومركزية
قراراتها التي تنفذها الأطراف املعنية
داخ ��ل املجتم ��ع ،ي�شب ��ه كث�ي�ر ًا عم ��ل
الدماغ يف الكثري م ��ن الكائنات احلية
وخ�صو�ص� � ًا الثديي ��ات ،فنحن نرى �أن
كل الأوام ��ر ت�ص ��در م ��ن الدم ��اغ الذي
ي�شبه يف وحدات ��ه احلكومات احلالية
املنق�سم ��ة �إىل وزارات متخ�ص�ص ��ة
بوظائ ��ف خمتلف ��ة ،وم ��ا عل ��ى �أع�ضاء
اجل�سم احلي الأخرى �إال تنفيذ الأوامر
مبا�شرة .بالطب ��ع حني يحدث خلل يف
ج ��زء من هذا الدماغ ف�إنه ينعك�س على
اجل�سم احلي ككل.

عل ��ى العك�س م ��ن وجود دم ��اغ واحد،
لكل ج�سد ح ��ي ،جند يف النظام القائم
عل ��ى املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة اليوم يف
لبن ��ان ،وجود ع ��دة �أدمغ ��ة ،وكل منها
لدي ��ه بناء هرم ��ي ميثل الطائف ��ة التي
ينتم ��ي �إليه ��ا ه ��ذا الدم ��اغ� .إذن نحن
نواج ��ه يف اجل�س ��م احل ��ي الواح ��د،
ع ��دد ًا م ��ن الأنظمة املركزي ��ة املتوازية
واملتقاطعة يف ما بينها ،لت�سيري ج�سم
واحد ه ��و الكيان اللبناين مب�ؤ�س�ساته
املتع ��ددة .ك�أنن ��ا نواج ��ه كيان� � ًا ه ��و
معاك�س لالخطب ��وط :فبد ًال من وجود
دم ��اغ واح ��د وع ��دة �أذرع ،هن ��اك عدة
�أدمغ ��ة وذراع واح ��دة ه ��ي احلكوم ��ة
نف�سها.
بوجود هذه الأنظمة املركزية املتعددة
عل ��ى �أر�ض الواقع يجري حتييد و�شل
العديد م ��ن القوانني والق ��رارات التي
ي�صدره ��ا الربمل ��ان بن ��اء عل ��ى اقرتاح
احلكومة ،لكن حال هبوطها اىل قواعد
املجتمع املدين تتف ��رق هذه القرارات،
ويج ��ري تنفيذه ��ا ب�شكل جزئ ��ي �أو ال
تنف ��ذ ،فغياب نظ ��ام املحا�سبة املركزي
املتخ ��ارج فع ًال عن الطوائف يجعل كل
�ش ��يء مقبو ًال طامل ��ا �أن ال�سل ��م الأهلي
بني الطوائ ��ف املكون ��ة للمجتمع يظل
قائم ًا.
لع ��ل االنفجار املروع الأخري يف ميناء
ب�ي�روت ي�شب ��ه انفج ��ار النظ ��ام ذي
الأدمغة املتعددة التي تتقاطع قراراتها
و�أوامرها مع بع�ضها البع�ض ،فتجعل
جمي ��ع امل�س�ؤولني حممي�ي�ن ك ًال ح�سب
طائفته ،يف نهاي ��ة املطاف ،و�أي قرار
يتخذه فالن املنتم ��ي �إىل هذه الطائفة
ي�شله عالن املنتمي �إىل طائفة �أخرى.
و�إذا كان اجلي� ��ش ه ��و امل�ؤ�س�س ��ة
الوحي ��دة الت ��ي يحكمه ��ا النظ ��ام
الع�سك ��ري (ال ��ذي ابتك ��ره الروم ��ان
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من ��ذ �أيام عدة ن�شطت العديد من ال�صفحات
االلكرتونية يف مواقع التوا�صل االجتماعي
(في� ��س ب ��وك  /توي�ت�ر) والأخ�ي�ر بوج ��ه
اخل�صو�ص بالرتويج خلطاب طائفي مقيت

يف الذك ��رى الأوىل لتحري ��ر م ��دن الب�ل�اد
املغت�صبة من قبل داع� ��ش الإرهابي والتي
تطهرت بدم ��اء ال�شرفاء والفقراء من �أبناء
ال�شع ��ب ،تغنى من ين ��ادي اليوم بالتق�سيم
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*روائي ومرتجم عراقي مقيم يف لندن

 ر�شيد اخل ّيون

 ح�سني ر�شيد

حني �أعلن �إقليم كرد�ستان عن يوم اال�ستفتاء
عام  ،2017تباكى َمن تباكى ونعب َمن نعب
من القوى والأحزاب ال�سيا�سية واحلركات
الدينية واالتباع على خارطة البالد ،البالد
التي �أ�ضاعوها باالرهاب والف�ساد والنهب
املنظ ��م للمال العام .يومه ��ا دعمت ع�شرات
ال�صفحات يف مواقع التوا�صل االجتماعي،
متبنية خطاب التخوين والعمالة ،دون �أي
املدونون العاملون يف تلك ال�صفحات
يعي ّ
�أن م ��ن يدعمهم غارق حتى اذني ��ه بالعمالة
وخيانة البالد والوالء للغري ،جتى �أغرقهم
دون �أن يع ��وا ذل ��ك ،وبات ��وا الي ��وم جمرد
لع ��ب توج ��ه لرتويج له ��ذا اخلط ��اب وذاك
والهجوم عل ��ى هذه الفئة وتل ��ك ومنذ عام
تقريب� � ًا و�شت ��ى الته ��م ترم ��ى عل ��ى �شب ��اب
ت�شرين النه ��م �أرادوا تخلي� ��ص الوطن من
ه ��ذه الزم ��ر� ،أرادوا وطن ًا كان ��وا يحلمون
ب ��ه ب�أحالم �آبائهم و�أخواته ��م الذين �أكلتهم
حروب البع ��ث و�سيا�سات ��ه الهوجاء �أردوا
احلف ��اظ عل ��ى بقاي ��ا وط ��ن ك ��ي ينم ��و من
جدي ��د ويحت�ض ��ن اجلمي ��ع ،وم ��ع كل تل ��ك
الته ��م والهجمات الإعالمي ��ة وااللكرتونية
واالجتماعي ��ة وعملي ��ات القت ��ل والت�صفية
ف�شل ��وا وجن ��ح �شب ��اب ت�شري ��ن ب�صناع ��ة
خط ��اب جديد واجربوا ق ��ادة وزعماء على
االع�ت�راف بالهوية الوطني ��ة التي انتجتها
انتفا�ضتهم اخلالدة.

وما زال قائم� � ًا حتى يومنا احلايل يف
الع ��امل �أجم ��ع) حي ��ث الفرد في ��ه ملزم
بتنفي ��ذ الأوام ��ر الت ��ي ت�أت ��ي ممن هو
�أعل ��ى مرتب ��ة من ��ه ،وخ�ض ��وع من هو
حت ��ت مرتبته له لأوامره ،لكن وظائف
هذه امل�ؤ�س�سة ال متت ب�صلة للن�شاطات
املدني ��ة ومل ي�صبح النظام ال�سائد فيها
�أ�سا�س� � ًا يق ��وم علي ��ه عم ��ل امل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى.
من النتائ ��ج الأخرى الت ��ي تطفو على
ال�سط ��ح لنظ ��ام املحا�ص�ص ��ة الطائفية
يف لبن ��ان ا�ست�ش ��راء الف�س ��اد وهذا ال
يعد �إال حت�صي ��ل حا�صل ،بغياب جهاز
للمحا�سبة ووجود تعددية يف الأنظمة
الهرمية املركزية.
لع ��ل انق�س ��ام جمتم ��ع م ��ا �إىل طوائف
بال�ش ��كل احل ��اد القائ ��م يف لبن ��ان،
حي ��ث تت ��وزع الطوائف  ،ب�ش ��كل عام،
عل ��ى �أر�ض ��ه جغرافي� � ًا ،ينا�سب ��ه نظام
كونف ��درايل ،لك ��ن �صغ ��ر م�ساحت ��ه،
والتداخ ��ل الكب�ي�ر يف الأن�شط ��ة
االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة والثقافي ��ة
�سيجع ��ل م ��ن نظ ��ام كه ��ذا عب ��ارة عن
�شبك ��ة متاري�س تخنق اجلميع ،وت�شل
�إمكانية العي�ش واالزدهار فيه.
ق ��د يك ��ون �ضروري� � ًا الإ�ش ��ارة �إىل �أن
الطبيع ��ة ال�سمح ��ة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا
اللبنانيون ب�شكل ع ��ام ،بف�ضل انعدام
اجلذور البدوية والقبلية يف جمتمعهم،
وجتذر العمل الزراعي لأجيال عديدة،
واحلاجة املتبادلة بني �أبناء الطوائف
�إىل بع�ضه ��م البع� ��ض� ،إ�ضافة �إىل قدم
التعلي ��م فيه ،فلبن ��ان لع ��ب دور ًا مهم ًا
يف ت�ش ��كل الهوي ��ة الثقافي ��ة العربي ��ة
بع ��د قرون م ��ن اال�ستب ��داد والتهمي�ش
العثمانيني.
لذل ��ك ت�أت ��ي حرك ��ة االحتجاج ��ات
والتظاه ��رات التي انطلق ��ت قبل �أكرث

من �ستة �أ�شهر ،على الف�ساد امل�ست�شري
ال ��ذي ت�سب ��ب يف ه ��در ث ��روات البالد
و�أمواله ��ا ،وتده ��ور �ش ��روط العي� ��ش
الأولي ��ة لقطاعات وا�سعة من املجتمع،
�أمرا طبيعيا.
مع ذل ��ك ،تبدو هذه احلرك ��ة ميالة �إىل
انتقاد الأفراد امل�س�ؤولني عن الأ�ضرار
التي حلقت بقطاعات وا�سعة من الأفراد
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن خلفيت ��ه الطائفية،
وه ��ذا ي�ش� �كّل ق�ص ��ور ًا يف ت�شخي� ��ص
جذر امل�ش ��اكل الع�ضوية يف لبنان� .إنه
نظام املحا�ص�صة الطائفية الذي التزم
به بع ��د احل ��رب العاملية الثاني ��ة ،منذ
ا�ستقالل لبنان من فرن�سا.
كذل ��ك مل ن� � َر ب ��روز حرك ��ة �سيا�سي ��ة
جماهريي ��ة متج ��اوزة للطوائ ��ف
ت�ستطي ��ع �أن تط ��رح برناجم� � ًا وطني� � ًا
لالنتخاب ��ات القادم ��ة ،م ��ا ميكنه ��ا من
تخط ��ي نظ ��ام املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة
ب�س�ل�ام و�إقام ��ة دول ��ة دميقراطية ذات
بناء هرمي ،يتم فيها �صياغة القرارات
مركزي� � ًا ،ث ��م يعقب ��ه تطبيقها م ��ن قبل
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية املعني ��ة ب�شكل
فعال.
البقاء يف دائ ��رة التذم ��ر واالنتقادات
املوجهة �ض ��د امل�س�ؤول�ي�ن احلكوميني
ال يدف ��ع �إال �إىل مزي ��د م ��ن �شل ��ل عم ��ل
احلكوم ��ة القائ ��م حالي� � ًا عل ��ى �أ�سا�س
املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة ،وبغياب طرح
البدي ��ل� ،سي�ؤول يف نهاية املطاف عند
�إجراء االنتخابات الربملانية �إىل عودة
اجلزء الأكرب من املنخرطني يف حركة
االحتجاج ��ات احلالي ��ة �إىل جي ��وب
طوائفه ��م املتع ��ددة و�إع ��ادة انتخ ��اب
ممثليهم على �أ�سا�س طائفي ،وبالتايل
�إعادة �إنتاج الف�ساد امل�ؤ�س�ساتي.

َ
والغرب :ال َعداوة واالرتباط
"الإخوان"

اخلوف من االنتخابات ورعب اخل�سائر

و�أن �صعوب ��ة البق ��اء والتعاي�ش املكوناتي
املذهب ��ي ب ��ات �أم ��ر ًا �صعب� � ًا ح�سبم ��ا تقول
تل ��ك ال�صفحات التي يحم ��ل بع�ضها ا�سماء
حقيقية لك ّت ��اب و�إعالميني و�أخرى با�سماء
و�صور وهمية �أغلبها ي�ضع �صورة قيادات
وزعام ��ات دينية و�سيا�سي ��ة ،هذا اخلطاب
الذي �أخرج يف هكذا وقت و�سل�سلة �أحداث
وت�صريح ��ات حكومي ��ة بتبن ��ي اال�ص�ل�اح
وحمارب ��ة الف�س ��اد وب�س ��ط �سلط ��ة الأم ��ن
والقان ��ون وفت ��ح ملف ��ات الف�س ��اد و�إجراء
التعدي�ل�ات والتغي�ي�رات يف القي ��ادات
الأمنية ،والتعهد باجراء التحقيق يف ملف
اغتيال املتظاهري ��ن ي�ضعنا يف ال�صورة ملا
اطلق هذه اخلط ��اب الذي تزامن مع ق�ضية
(قناة دجل ��ة) وت�صريح ��ات رئي�س جمل�س
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي ع ��ن ال�سالح،
ودخول الطرف الثاين من املعادلة الطائفية
والرتويج خلطاب �آخر وهو خطاب حزبي
كما خطاب الط ��رف الأول ولي�س اجتماعي ًا
متنبى من عامة النا�س ،الذين وقف �أغلبهم
�ض ��د هك ��ذا خط ��اب وراهن ��وا عل ��ى وع ��ي
وخطاب �شب ��اب ت�شرين الوطن ��ي ،وزادوا
عل ��ى ذل ��ك بتعليقات ترف� ��ض كل ما جاء يف
اخلطاب�ي�ن وتن ��دد بهكذا تروي ��ج يف وقت
حتتاج الب�ل�اد التكاتف والوق ��وف بجانب
احلكومة ،راف�ضني لهك ��ذا خطابات حزبية
فئوية ح�سبما كانوا يكتبون وين�شرون يف
مواقع التوا�صل االجتماعي.

 ل�ؤي عبد االله

*

وع ��دم الق ��درة عل ��ى التعاي� ��ش بالبطول ��ة
والوح ��دة العراقي ��ة واخت�ل�اط الدماء يف
حتري ��ر الأر�ض ،وكان هذه االختالط وليد
الي ��وم ،وانطل ��ق الرتوي ��ج ملفه ��وم وفكرة
ح ��دود الوط ��ن وخارط ��ة الب�ل�اد املوحدة،
لك ��ن كل ذلك الإع�ل�ان والرتويج كان حتته
باطن �آخر فيه تورية وتغطية ملا يراد فعله
بانتظار الوقت املنا�سب فقط ،والذي يبدو
�أنه حان ح�سب ما يراه الطرفان احلزبيان
ال االط ��راف االجتماعي ��ة ف ��كل خط ��وة
للحكوم ��ة تنب ��ى بخ�س ��ارة جدي ��دة لق ��ادة
وزعام ��ات الطوائ ��ف والأح ��زاب والقوى
املذهبي ��ة وبع�ض من يدع ��ي اللربالية لكن
يف داخل ��ه عفري ��ت طائفي ينط ب�ي�ن �آونة
و�أخرى.
بعد اع�ل�ان احلكومة عن موعد االنتخابات
والت ��ي ع ��ادت و�أك ��دت عليه ��ا يف وق ��ت
الحق م ��ن االعالن ترى االح ��زاب والقوى
ال�سيا�سي ��ة النافذة واملتنف ��ذة بال�سلطة من
طريف املعادلة املذهبية �إنها خا�سرة ملعركة
االنتخاب ��ات املقبلة فم ��ا ح�صل يف جنوبي
الب�ل�اد �ضد االح ��زاب متوق ��ع ح�صوله يف
امل ��دن الأخ ��رى و�إن مل يكن ب ��ذات الطريقة
ف�سيكون ع�ب�ر �صنادي ��ق االنتخابات �إذ مت
حمايتها من التزوي ��ر واملال الأ�سود ،وهذا
م ��ا �أخافه ��م و�أرعبهم �أن تت ��واىل اخل�سائر
وتت�ضاع ��ف لذا وج ��دوا يف رن ��ة الطائفية
امل�شروخ ��ة وع ��دم الق ��درة عل ��ى التعاي� ��ش
فر�صة للعودة والت�صدّر من جديد واجلثوم
على �ص ��در الوطن واملواطن لكن هذه املرة
�صعب ��ة ج ��د ًا ورمب ��ا تف�ش ��ل كل حماوالتهم
حت ��ى �إذ ا�ستعان ��وا بال�سي ��ارات املفخخ ��ة
والأحزمة النا�سفة وهذا لي�س ببعيد عنهم.

�شهدت م�صر ،عام  ،1933تنظيمات
�شب ��ه ع�سكرية ،على غ ��رار الكتائب
الفا�شي ��ة والأملاني ��ة  -يف ذروة
ت�صاعد احلركتني -و�أقدم مِ ن ُتذكر
بتنظيم ��ات الفت ��وة القدمية(اب ��ن
العم ��ار ،كت ��اب الفت ��وة) ،التي كان
ي�ستغلها ر�ؤ�ساء املذاهب واخللفاء،
يُزج يف داخلها َّ
ال�شباب ،فيوجهون
وزي
�ات
�
ي
برا
خا�ص،
�ضمن نظ ��ام
ٍ
موحد.
ارت ��دى الفتي ��ان امل�صري ��ون ثالث ��ة
�أل ��وان مِ ��ن ال ُقم�ص ��ان ،تتمي ��ز به ��ا
فتوة ّ
كل حزب :ال ُّزرق حلزب الوفد،
وا ُ
وال�صفر
خل�ضر لـ«م�صر الفت ��اةُّ ،
للإخ ��وان امل�سلم�ي�ن ،والأخ�ي�رة
�سمي ��ت بفِرق«اجلوال ��ة» ،ان�سحب
�أ�صحاب القم�صان ال ُّزرق وا ُ
خل�ضر
مِ ��ن الواجه ��ة ،وظ ��ل �أ�صح ��اب
ال�صف ��ر يف مع�سكراتهم،
ال ُقم�ص ��ان ُّ
يُ�ستخدم ��ون يف امل�س�ي�رات م ��ع
«الق�صر» �أو �ضد الوزارة.
كتاب ،عل ��ى م�ستوى
ُطرح ذل ��ك يف ٍ
مِ ��ن الأَهمي ��ة وال َّتوثي ��ق ،عنوان ��ه
«الإخ ��وان امل�سلم ��ون والغ ��رب..
تاري ��خ الع ��داوة واالرتب ��اط»
ملارت ��ن فرامبت�ي�ن ،الأكادمي ��ي
يف جامع ��ة كوي ��ن م ��اري بلن ��دن،
�ص ��در بالإجنليزي ��ة ( ،)2018ث ��م
�أ�صدره مرك ��ز امللك في�صل للبحوث
والدّرا�س ��ات الإ�سالمي ��ة بالريا�ض
ِ
مرتجم� � ًا �إىل العربي ��ة()2020
مبجلدي ��ن ،تن ��اول تاري ��خ العالقة
ب�ي�ن «الإخ ��وان» والغ ��رب ،من ��ذ

ال َّثالثيني ��ات وحت ��ى (،)2010
م ��رور ًا بتنظيمه ��م َال� � َد ّْو يِ ّ
ل ،ال ��ذي
ن�شط(.)1982
جاء الكت ��اب جدي ��د ًا يف مو�ضوعه
وتوثيق ��ه ،عل ��ى خ�ل�اف م ��ا �ش ��اع
مِ ��ن �أن «الإخ ��وان» ح�صل ��وا ال َدّعم
الربيطاين من ��ذ الن�ش�أة� ،إمنا ال َدّعم
الغرب ��ي امل ��ايل واملعن ��وي الأول
ح�ص ��ل علي ��ه «الإخوان» مِ ��ن �أملانيا
الهتلري ��ة ،وكان الوا�سط ��ة بينهم ��ا
ال�شي ��خ �أمني ا ُ
َّ
حل�سيني (ت،)1974
القري ��ب مِ ��ن ح�س ��ن البنا(اغتي ��ل
 ،)1949بل ظل «الإخوان» يك�سبون
َّ
ال�شارع والق ��وى الوطنية امل�صرية
ب�إع�ل�ان الع ��داوة لربيطاني ��ا ،عرب
ال�سوي�س،
ق�ضيتني :فل�سطني وقناة ُّ
اللت ��ان منحتهم ��ا الع ��ذر بال َّتدريب
ال�سالح.
وحيازة ِ ّ
لكنّ قبل �سق ��وط ال َّنازية ،وانت�صار
احللفاء يف احلرب العاملية ال َّثانية،
بد�أ التقارب «الإخواين -الأمريكي»،
عندم ��ا فت ��ح الأم�ي�ركان قن ��اة م ��ع
«الإخ ��وان» ،وكان ��وا ينتق ��دون
الإج ��راءات امل�صري ��ة وال�سيا�س ��ة
الربيطانية ،يف اعتب ��ار «الإخوان»
جماع ��ة متع�صب ��ة و�صوله ��ا �إىل
ال�سلط ��ة �سيكل ��ف كث�ي�ر ًا� ،ض ��د ّ
كل
ُّ
ما يتعل ��ق باحلداث ��ة والغرب ،على
اعتبار ذلك يتعار�ض مع الإ�سالم.
ح�س ��ب الكت ��اب ،حاول ��ت اجلماعة
يف عه ��د م�ؤ�س�سه ��ا ومر�شده ��ا
الأول� ،أن تبق ��ى دعوي ��ة �أخالق َّي ��ة،
حت ��اول �إ�ص�ل�اح املجتم ��ع مم ��ا

ي َُ�س ّميه «الإخوان» ِبال َّرذِ ي َلةِ  ،وهكذا
ب ��د�أ البن ��ا ،قب ��ل ال ّت�أ�سي� ��س ،وبعد
اجتماع ��ه ب�ست ��ة �أنف ��ار ،وه ��و يف
احلادي ��ة والع�شري ��ن� ،أعل ��ن ن ��واة
تنظيمه بالإ�سماعيلية ،ويومها كان
وال�صوفية.
ال�سلفية ُّ
يجمع بني َّ
بع ��د االنتق ��ال �إىل القاه ��رة ،مل يعد
الإ�ص�ل�اح باملمار�س ��ة الفردية ،على
طريق ��ة املطاوعة جمدي ًا ،ف�صار �إىل
ال�سيا�س ��ي وال َّتطلع
العم ��ل العم ��ل ِ ّ
ال�سلط ��ة� ،إال �أن «الإخ ��وان»
�إىل ُّ
جماعة رف�ض ��ت اخل�ض ��وع لقانون
التنظيم ��ات ،ال ��ذي �أ�ص ��دره وزي ��ر
الدّاخلي ��ة الوف ��دي ف� ��ؤاد ِ�س ��راج
الدي ��ن(ت ،)2000ك�ش ��رط مِ ��ن
ِّ
�شروط العمل احلزبي ،لأنه يلزمهم
بقوانني ال َدّولة ،مبا يخ�ص الأموال
والعالق ��ات اخلارجي ��ة ،وه ��ذا م ��ا
ال يرغب ��ون ب ��ه� ،أخ ��ذ البن ��ا يرب ��ط
ب�ي�ن الإمي ��ان وال�سيا�س ��ة ،قائ�ل� ًا:
«�أ�ستطي ��ع �أن �أجه ��ر يف َ�صراح ��ةٍ
ب� ��أن امل�سلم لن يت ��م �إ�سالم ��ه �إال �إذا
كان �سيا�سي ًا»(،مار� ��س� ،)1938أما
�إعالمه ��م احلزب ��ي فكان ��ت �صحيفة
«ال َّنذير»(. )1938
ط ��رح الكت ��اب التقل ��ب «الإخواين»
ح�س ��ب امل�صال ��ح ،ويُفهم مِ ن ��ه �أنهم
والدي ��ن عل ��ى
كان ��وا يف �ضف ��ة ِ ّ
�أخ ��رى ،فعل ��ى ال َّرغ ��م مِ ��ن العداوة
َّ
ال�شدي ��دة بينه ��م وب�ي�ن بريطاني ��ا،
�إال �أنهم بعد اغتي ��ال م�ؤ�س�سهم ،قام
خليفته ح�سن اله�ضيبي(ت،)1973
مبباحثات م ��ع الربيطانيني ،وقبل

ذلك و�صل �سعيد رم�ضان(ت)1995
�أحد قياداتهم وزوج ابنة امل�ؤ�س�س،
�إىل وا�شنطن بدعوة مِ ن اخلارجية،
كان الأم�ي�ركان يعرت�ض ��ون عل ��ى
� َّأي �إج ��راء حكوم ��ي م�ص ��ري �ض ��د
«الإخ ��وان» ،وبالتن�سي ��ق م ��ع
الربيطانيني ،مع ما بني االثنني مِ ن
تناف�س على ك�سب اجلماعة.
كان ��ت هن ��اك ق�ضيت ��ان التزمهم ��ا
«الإخ ��وان» :يُقدم ��ون �أنف�سه ��م
للغ ��رب �أنهم جه ��ة �سلمية ومعتدلة،
وللمجتم ��ع العرب ��ي وامل�سل ��م �أنهم
�سيح ��ررون فل�سط�ي�ن بالق ��وة،
وال َّثاني ��ة العم ��ل م ��ع الغ ��رب
يف«مكافح ��ة ّ
ال�شيوعي ��ة» ،بع ��د
انق�س ��ام الع ��امل �إىل مع�سكري ��ن:
ال َّر�أ�سمايل واال�شرتاكي.
جاء كت ��اب «فرامبنت» درا�سة عميقة
لق�ضية �أت ��ت على هام� ��ش البحوث
التي تناولت «الإخ ��وان»؛ �أال وهي
التقلب مِ ��ن الع ��داوة �إىل االرتباط
بينه ��م وب�ي�ن احلكوم ��ات الغربية،
ث ��م فت ��ح مل ��ف تنظيمه ��م َال� � َد ّْو يِ ّ
ل،
والتغلغل ب�أوروبا و�أمريكا.
غ�ي�ر �أن النتيجة الت ��ي ي�ستخل�صها
الكت ��اب� ،أن «الإخ ��وان» ظل ��وا
حري�ص�ي�ن عل ��ى �إقناع الغ ��رب �أنهم
«الناطق ��ون الأ�سا�سي ��ون با�س ��م
الإ�س�ل�ام ،ال ��ذي ينبغ ��ي لل�سلط ��ات
�أن ُت�صغ ��ي �إليه ��م»؛ وي�أت ��ي ه ��ذا
االدع ��اء لتوفري غطاء غربي لعملهم
ال�سيا�س ��ي بامل�ش ��رق امل�سلم ،مقابل
ِّ
خدمة �سيا�سية وقت احلاجة.

ثقافة

العدد ( )4762ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س ( )3ايلول 2020
http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

"�أه ًال �سم�سم" لمو�سم جديد في ال�شرق الأو�سط و�شمالي �إفريقيا

كالكيت

 عالء املفرجي

في�صل اليا�سري
الفتى الذي �أ�ضعناه

متابعة املدى

يعود "� ً
أهال �سم�سم" ،برنامج
الأطفال العربي الذي يقدمه
مبتكرو "�إفتح يا �سم�سم"
وبرامج "�س�سمي �ستريت"
( )Sesame Streetحول
العالم� ،إلى ال�شا�شة في مو�سمه
الثاني للأطفال في جميع
�أنحاء ال�شرق الأو�سط و �شمال
افريقيا.

وم ��ن مبتكري "�إفتح ي ��ا �سم�سم" وبرامج
"�س�سم ��ي �سرتي ��ت" ()Sesame Street
حول العامل ،ي�أت ��ي برنامج "�أه ًال �سم�سم"
وه ��و ن�سخة متحدث ��ة باللغ ��ة العربية من
برامج "�س�سمي �سرتيت" .يتابع الربنامج
مغام ��رات ب�سم ��ة وج ��اد ،وهم ��ا �صديقان
مقرب ��ان ي�ستك�شف ��ان عاملهم ��ا  ،ت�ض ��م كل
حلق ��ة دمى متحركة حم َّبب ��ة ،و�شخ�صيات
موثوق ��ة ،را�ش ��دة ومتح ّرك ��ةُ ،ت�ساع ��د
�شخ�صياتن ��ا على حتدي ��د امل�شاعر الكبرية
والتحك ��م بها ،يف �إطار مل ��يء بالكثري من
املرح وال�ضحك والتعلم.
ينطلق املو�سم اجلديد يوم � 30آب ،ويتبع
ّ
كل م ��ن ب�سم ��ة وج ��اد ومع ��زوزة وهادي
فيما ه ��م يلعبون ويغن ��ون ويتعلمون مع
�أ�صدقائه ��م �إملو ،وكعك ��ي وغرغور� .ضمن
�إط ��ار جدي ��د يت�ضم ��ن درد�ش ��ات الفيديو،
يعك� ��س املو�سم الث ��اين طريق ��ة التوا�صل
الت ��ي ت�ستخدمها العديد م ��ن العائالت يف
وقت اجلائحة ،كم ��ا يطبق مناذج لأن�شطة
مرحة من �ش�أنها بناء املهارات االجتماعية

والعاطفي ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا الأطف ��ال
للو�ص ��ول �إىل قدراتهم الكاملة .يف الوقت
ذاته يتعلم �أ�صدقاء "�أه ًال �سم�سم" تقنيات
جديدة ملواجه ��ة امل�شاعر الكبرية والقوية
مثل الإحب ��اط واحلزن وطرق للتعامل مع
حالة عدم اليقني الت ��ي يعاين منها العديد
من الأطفال يف الوقت احلايل.
�سيب ��د�أ عر� ��ض املو�سم الث ��اين يف � 30آب
عل ��ى قن ��اة  ،MBC3و�ستتوف ��ر احللقات
�أي�ض� � ًا عل ��ى "يوتيوب" وعدد م ��ن قنوات
الب ��ث املحلية يف جميع �أنحاء املنطقة هذا
اخلريف.
ت�ضم كل حلقة من احللقات الـ  26اجلديدة
ق�ص ��ة كوميدي ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا م�ساع ��دة
املتابعني ال�صغ ��ار التعرف على م�شاعرهم
الكب�ي�رة والقوي ��ة والتعب�ي�ر عنه ��ا وتعلم
ا�سرتاتيجي ��ات ب�سيط ��ة ملواجهتهاُ .تظهر
الأبح ��اث �أن هذه "الأبجدي ��ات العاطفية"
ت�شكل الأ�سا�س التنموي للأطفال ال�صغار
وتدع ��م جناحه ��م يف امل�ستقب ��ل .يتعل ��م
امل�شاه ��دون ال�صغ ��ار جنب� � ًا �إىل جنب مع

ب�سم ��ة وجاد وهم يتقن ��ون ا�سرتاتيجيات
ملمو�سة مثل التنف�س من البطن والتعبري
م ��ن خ�ل�ال الف ��ن .يت�ضمن املو�س ��م الثاين
�أي�ض� � ًا فقرتني جديدتني هم ��ا "رقم اليوم"
و"كلم ��ة الي ��وم" ،امل�صممت�ي�ن لتلبي ��ة
احتياج ��ات الأطفال يف وق ��ت تتعطل فيه
العدي ��د م ��ن املدار� ��س وبرام ��ج الطفول ��ة
املبكرة.
تق ��ول �ش�ي�ري وي�س�ت�ن ،رئي�س ��ة الت�أث�ي�ر
االجتماع ��ي والعم ��ل اخل�ي�ري يف
م�ؤ�س�س ��ة "ور�ش ��ة �سم�س ��م" (Sesame
" :)Workshopندرك مدى �أهمية �إن�شاء
�أ�س� ��س متينة يف عمر �صغ�ي�ر ،ت�ساعد يف
التغلب على التحديات وبناء املرونة ،وقد
مت ت�صميم املو�سم اجلديد من �أه ًال �سم�سم
ملن ��ح الأطف ��ال امله ��ارات الت ��ي يحتاجون
�إليه ��ا للنج ��اح يف املدر�سة واحلي ��اة ،من
خ�ل�ال م�ساعدات ب�سيطة م ��ن ب�سمة وجاد
و�أ�صدقائهم".
و�أ�ضافت وي�سنت" :يف الوقت الذي تواجه
فيه العائ�ل�ات يف ال�شرق الأو�سط والعامل

حالة من عدم اليقني ،يعمل "�أهلاً �سم�سم"
عل ��ى م�ساعدته ��م يف تعزي ��ز التعل ��م املرح
وبن ��اء امله ��ارات االجتماعي ��ة والعاطفي ��ة
الالزمة لتجاوز الأوقات ال�صعبة و�ضمان
االزدهار يف امل�ستقبل".
وم ��ن جانب ��ه ،ع ّل ��ق خال ��د ح ��داد ،املنت ��ج
التنفي ��ذي ل� �ـ "�أه ًال �سم�س ��م" قائ�ل ً�ا" :لقد
�صممن ��ا املو�س ��م الثاين ليعك� ��س احلقائق
التي يعي�شها الأطف ��ال ال�صغار والعائالت
الي ��وم ،م ��ن خ�ل�ال �أح ��داث وق�ص� ��ص
افرتا�ضي ��ة جدي ��دة ذات ا�سرتاتيجي ��ات
و�أن�شطة ميكن للعائالت القيام بها مع ًا يف
املنزل".
و�أ�ض ��اف" :يف الوق ��ت ال ��ذي نح ��ن في ��ه
ب�أم� � ّ�س احلاجة لهم ،تعود الدمى املتحركة
لأه�ل ً�ا �سم�س ��م لتق ��دمي التعلي ��م املبك ��ر
والراحة واملتعة للأطفال يف جميع �أنحاء
املنطقة".
ّ
مت �إنتاج "�أه ًال �سم�سم" يف عمّان بالتعاون
م ��ع م� ّؤ�س�س ��ة “روّ اد الأردن” (Jordan
 ،)Pioneersعل ��ى ي ��د فري ��ق م ��ن الك ّتاب
واملنتج�ي�ن والفنان�ي�ن من خمتل ��ف �أنحاء
ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �إفريقيا .يعتمد
الربنام ��ج عل ��ى بح ��وث وم�ساهم ��ات من
خ�ب�راء تنمي ��ة الطفولة املبك ��رة املحليني،
وق ��د مت ت�صميم ��ه لتلبي ��ة االحتياج ��ات
التعليمي ��ة الفري ��دة للأطف ��ال ال�صغار يف
الوقت الذي يحتفي فيه بالتنوع الغني يف
منطقة ال�ش ��رق الأو�سط و�شمايل �إفريقيا.
ين�ض ��م "�أه ًال �سم�س ��م" �إىل �سل�سلة طويلة
م ��ن العرو� ��ض التعليمي ��ة الرائ ��دة باللغة
العربي ��ة املقدم ��ة م ��ن "ور�ش ��ة �سم�س ��م"
( ،)Sesame Workshopفعل ��ى م ��دى
 40عام� � ًا �ضح ��ك الأطف ��ال وتعلم ��وا جنب ًا
�إىل جن ��ب مع دمى �سم�سم املتحركة ،حيث

كان العر�ض الأول لـ " افتح يا �سم�سم" يف
الكويت عام  ،1979تاله �إ�صدارات حملية
من "�س�سمي �سرتيت" ()Sesame Street
يف ّ
كل من م�صر والأردن وفل�سطني.
ً
برنامج "�أهال �سم�سم" هو جزء من برنامج
�إن�ساين �أو�سع يحم ��ل اال�سم نف�سه  ،وهو
�شراك ��ة ب�ي�ن م�ؤ�س�س ��ة "ور�ش ��ة �سم�س ��م"
( )Sesame Workshopوجلن ��ة الإنقاذ
الدولي ��ة ( ،)IRCويوف ��ر التعلي ��م املبك ��ر
والرعاي ��ة للأطف ��ال ومقدم ��ي الرعاي ��ة
املت�ضرري ��ن م ��ن الن ��زاع يف �سوري ��ا  ،من
خ�ل�ال برنامج "�أه ًال �سم�س ��م" واخلدمات
ال�شخ�صي ��ة املبا�شرة يف الع ��راق والأردن
ولبن ��ان و�سوري ��ا ،ي�ص ��ل ه ��ذا الربنام ��ج
�إىل العائ�ل�ات �أينم ��ا كانوا ،م ��ن الف�صول
الدرا�سي ��ة والعي ��ادات ال�صح ّي ��ة �إىل
�شا�ش ��ات التلفزي ��ون واملن�ص ��ات الرقمي ��ة
وعل ��ى �شب ��كات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
�أي�ض ًا ،مع املوارد التعليمية احليويّة التي
يحتاج ��ون �إليها  ،ه ��ذا الربنامج ،الذي مت
متويله ب�سخاء من قبل م�ؤ�س�سة جون دي
وكاثري ��ن تي ماك �آرثر وم�ؤ�س�سة ليغو ،ال
يعال ��ج االحتياجات الآني ��ة فقط ،بل يبني
�أ�سا�س ًا قوي ًا للرفاه يف امل�ستقبل.
ّ
�سيبث املو�سم
وب ��دء ًا من � 30آب احل ��ايل،
الث ��اين م ��ن "�أه�ل ً�ا �سم�س ��م" يومي� � ًا على
 MBC3م ��ن الأح ��د �إىل اخلمي�س ال�ساعة
 12:30ظه ��ر ًا بتوقي ��ت اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية.
هذا و�سيتم عر�ض حلق ��ات "�أه ًال �سم�سم"
عل ��ى قن ��اة ر�ؤي ��ا وتلفزي ��ون الأردن يف
الأردن ،ون ��ور �س ��ات وتلفزي ��ون لبن ��ان
يف لبن ��ان ،وقناة ال�سومري ��ة يف العراق،
و( NRT 3باللغ ��ة الكردي ��ة) يف �إقلي ��م
كرد�ستان بالعراق.

يفتتح برغم كورونا ..الفيلم المغربي ”�آدم“ يفتتح مهرجان مالمو لل�سينما العربية
املدى وكاالت
اختار مهرجان مامل ��و لل�سينما العربية الذي
يقام �سنويا يف جنوب �أ�سوج الفيلم املغربي
(�آدم) للعر� ��ض يف افتت ��اح دورت ��ه العا�شرة
يف ت�شري ��ن الأول املقب ��ل .والفيل ��م بطول ��ة
ن�سري ��ن الرا�ض ��ي ولبن ��ى �أزاب ��ال و�إخراج
مرمي توزاين ،وق ��د عُر�ض للمرة الأوىل يف
مهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي ور�شح ��ه املغرب
للمناف�س ��ة يف الع ��ام املا�ض ��ي عل ��ى جائ ��زة
�أو�سكار �أف�ضل فيلم �أجنبي.
يتن ��اول الفيل ��م ق�ضي ��ة احلم ��ل خ ��ارج �إطار
الزواج من خالل ق�صة فتاة ابتعدت من �أهلها
عندما حمل ��ت بجنينها واعتزم ��ت التخل�ص
منه فور خروج ��ه �إىل الدنيا .و�أثناء رحلتها
تطرق ب ��اب �أرملة تعي�ش مع ابنتها الوحيدة

وتن�ش� ��أ بينهما عالقة �إن�ساني ��ة جتعل الفتاة
تعي ��د التفك�ي�ر يف خطته ��ا .وق ��ال املخ ��رج
حممد قب�ل�اوي م�ؤ�س� ��س ورئي� ��س مهرجان
مامل ��و لل�سينم ��ا العربية الثالث ��اء “ ،يف عام
نع ��اين في ��ه جميعا م ��ن جائح ��ة ت ��كاد تهدد
�صناعة الرتفي ��ه ب�أكملها ،نفخر ب� ��أن ينطلق
مهرج ��ان ماملو بفيلم يعرب ع ��ن الطفرة التي
تعي�شه ��ا ال�سينما العربية ،ال �سيما يف جمال
متكني املر�أة ،حيث ترتف ��ع ن�سبة الأفالم من

�إخراج الن�ساء يف العامل العربي عن مثيلتها
يف �أغلب مناطق العامل الأخرى”.
وتق ��ام ال ��دورة العا�ش ��رة م ��ن املهرجان يف
الفرتة من الثامن �إىل الثالث ع�شر من ت�شرين
الأول املقب ��ل ،و�أعل ��ن املنظم ��ون وم�س�ؤولو
مدين ��ة ماملو عن اتب ��اع كل �إجراءات الوقاية
الالزم ��ة حلماي ��ة ال�ضي ��وف وامل�شارك�ي�ن
م ��ع التو�س ��ع يف اال�ستعان ��ة بالأن�شط ��ة
الإلكرتوني ��ة �سواء يف �أن�شط ��ة املهرجان �أو

يف �س ��وق ومنت ��دى مامل ��و املخ�ص� ��ص لدعم
�صناعة ال�سينما يف العامل العربي.
ورغ ��م �إع�ل�ان كل مهرجان ��ات الع ��امل تقريبا
الت�أجي ��ل �أو الإلغ ��اء ب�سب ��ب جائح ��ة وب ��اء
كوفي ��د  ،19ف� ��إن مهرج ��ان مامل ��و لل�سينم ��ا
العربي ��ة الذي يق ��ام بال�سوي ��د بالتعاون مع
معه ��د الفيلم ال�سوي ��دي يف �أغ�سط�س 2020
كان قد �أعلن عن قب ��ول امل�شروعات املختارة
للم�شاركة يف دورته اجلديدة.
ويف بي ��ان �صحفي له ،قال املعه ��د �إن التقدم
للم�شاركة يتيح دعم  5م�شروعات يف م�سابقة
منحة تطوي ��ر الأفالم الروائية الطويلة ،و3
م�شروعات يف م�سابقة منحة تطوير الأفالم
الوثائقية الطويلة ،بالإ�ضافة لـ  5م�شروعات
يف م�سابقة منحة تطوير الأفالم الق�صرية.
و�سيت ��م دع ��وة ممثلني عن كل م�ش ��روع فيلم
روائي يت ��م اختي ��اره ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ممثل
واحد م ��ن كل م�ش ��روع فيلم وثائق ��ي وفيلم

ق�ص�ي�ر يت ��م اختي ��اره ،حل�ض ��ور مهرج ��ان
مامل ��و لل�سينما العربية  2020وامل�شاركة يف
منت ��دى �سوق مامل ��و املقام يف الف�ت�رة من 9
�إىل � 11أكتوبر املقبل.
حمم ��د قب�ل�اوي ،م�ؤ�س�س ورئي� ��س مهرجان
مامل ��و لل�سينما العربية ومنتدى �سوق ماملو،
علق على ا�ستمرار املهرجان قائال" :نعلن عن
قبول طلب ��ات امل�شاري ��ع ال�سينمائية والعامل
يعي�ش ب�أكمله وباء فريو�س كورونا ،متمنيا
جتاوز ه ��ذا الوباء ب�أ�سرع وق ��ت ،ون�أمل �أن
يقام مهرجان و�سوق ماملو يف �أكتوبر املقبل
يف موعده وقد م ��رت تلك الغيمة على العامل
ب�سالم".
و�أ�ضاف قب�ل�اوي" :احلياة ال بد �أن ت�ستمر،
لذل ��ك فريق املهرج ��ان يعمل لإقام ��ة فعاليات
املهرجان وي�ستعد ال�ستقب ��ال جميع �ضيوفه
م ��ن ال�سينمائي�ي�ن والإعالمي�ي�ن بع ��د تعايف
العامل من هذا الفريو�س اخلطري".

ال �أري ��د �أن �أحت ��دث ب�ش ��كل تقلي ��دي ع ��ن في�ص ��ل اليا�س ��ري ،فه ��ذا
الرج ��ل �أ�صابته �سه ��ام النقد ،مثلما نالته �صحائ ��ف املدح ،ك�إن�سان
وكمنج ��ز ...وكال الأمرين يحمالن يف طياتهما ق ��در ًا من التط ّرف
واملبالغ ��ة  ..فما قيل عنه م ��ن نقد و�صل �أحيان ًا ح ��د التجريح ،هو
نقد ال يحتكم مل�سرية اليا�سري التي امتدت لأكرث من �ستة عقود بني
الأدب والإعالم ،ومل تعتمد املو�ضوعية يف تقييم هذه امل�سرية ،بل
وغ ��رق البع�ض من ه ��ذا النقد يف الت�سيي� ��س وال�شخ�صنة� ..أما ما
قي ��ل عنه م ��ن مدح و�إ�ش ��ادة  ،فبالت�أكيد �أخذت ��ه الأ�سباب نف�سها يف
تعط منجز هذه الرجل حقه يف التقييم بل راحت ولأ�سباب
�أنها مل ِ
�شخ�صية �أي�ض ًا يف ر�سم هالة من القد�سية على �شخ�صيته.
وب�ي�ن هذه وتلك وق ��ف الذين ين�شدون تقييم� � ًا مو�ضوعي ًا ملنجزه،
موق ��ف املرتدد م ��ن الكتابة عنه – ورمبا �أكون من بني ه�ؤالء – �أو
�إعط ��اء خال�صة بدور في�صل اليا�س ��ري يف امل�شهد الثقايف والفني
والإعالمي.
ولعلها فر�صة جميلة �أن �أمار�س دوري كمتابع مل�سرية اليا�سري يف
�إخراج قدمي من م�ستنقع املبالغة والتطرف يف النقد �أو يف املدح،
لأق ��ف على م�سافة واحدة من جمي ��ع الآراء التي مار�ست وجودها
بتع�سف وا�ضح .
فمم ��ا ال�شك في ��ه �أن في�ص ��ل اليا�سري يق ��ف بني جيل ت�ش� � ّرف على
حم ��ل لواء النه�ض ��ة الثقافية يف العراق منت�ص ��ف القرن املن�صرم،
اجلي ��ل الذي �أ�س� ��س لثقافتن ��ا يف جم ��ال ال�شعر والف ��ن الت�شكيلي
وامل�س ��رح واملو�سيقى وال�سينم ��ا ..وكانت بداية اليا�سري يف هذه
الفرتة اخل�صبة ثقافية فقد عمل يف ال�صحافة عام  ،1948و�أ�صدر
جمموع ��ة ق�ص�صية بعنوان (يف الطريق) ،كما �أ�صدر رواية (كانت
ع ��ذراء) ع ��ام  ..1952مم ��ا يعن ��ي �أنه انخ ��رط يف ه ��ذا املجال يف
الفرتة التي �شهدت والدة ال�شعر احلر يف العراق وثورة الت�شكيلي
الت ��ي قادها فنانون در�سوا يف باري�س ووار�شو  ،وظهور رجاالت
امل�س ��رح العراق ��ي لت�أ�سي� ��س م�س ��رح عراقي متمي ��ز ..وغريها يف
جميع �أجنا�س املعرفة..
و�إذا كان اليا�سري مل ي�ستمر يف الق�صة والرواية ،فقد ربح الإخراج
يف �ضم ��ه ،وهو الأمر الذي مهد له العم ��ل يف جمال الإعالم ،وهنا
�أ�ش�ي�ر اىل ر�أي ��ي املتوا�ضع :يف �أن الإعالم ق ��د ك�سب يف اليا�سري
م ��ن الأدب وال�سينما ...واحل ��ق �أقول �إن اليا�س ��ري واحد من �أهم
رج ��االت الإعالم يف العراق والوطن العربي� ،أقول ذلك عن متابعة
دقيق ��ة ملا اجنزه يف هذا املجال ،ويكفي �أن ا�شري اىل الربامج التي
داعبت ذاكرتنا خالل ال�سبعينيات والثمانينيات وما زالت م�ستقرة
يف الذاك ��رة اجلمعي ��ة جليلنا مث ��ل الربنامج التعليم ��ي (�سالمتك)
و(�إفت ��ح يا�سم�س ��م) ،وه ��ذا الربنامج كر�سه كواحد م ��ن �أهم رجال
الإع�ل�ام يف الوطن العربي فقد انتج الربنامج يف عام  1977وهو
اقتبا� ��س من الربنامج االمريكي وتبناه ال�صندوق العربي للتنمية
والق ��وى الب�شرية .ور�صدت له مالي�ي�ن الدوالرات يف ذلك الوقت.
ت�ضم ��ن  573حلق ��ة .و�ش ��ارك فيه ع�ش ��رات الفنان�ي�ن من خمرجني
و�إداريني وممثل�ي�ن وكان اليا�سري يقف وراء جناحه حيث و�ضع
الفك ��رة واالنتاج واختار كادره الفني للعمل من دون �أي تدخل من
اجله ��ة املنتجة  ،وا�ستطاع الربنام ��ج �أن يلبي �أمزجة مت�شابكة يف
الوطن العربي .
و�إذا كان البع� ��ض ي�أخذ على اليا�سري اجن ��ازه املتميز يف برنامج
(امللف) ،والذي اقتفى �آثار العمليات الع�سكرية على البنية التحتية
واخلدمات على املواطنني العراقيني يف حرب اخلليج الثانية ،ف�إن
ه ��ذا البع�ض مل يق ��ف عند اجلهود الكبرية يف اجن ��ازه ،بل تناوله
بنظ ��رة �أحادية اجلانب بو�صفه برناجم ًا دعائي� � ًا (كذا) ،لكني على
ثق ��ة ب� ��أن خرباء الإع�ل�ام لهم ر�أي �آخ ��ر يف الربنام ��ج ،يف �أ�سلوب
تقدمي ��ه وبراعة �إعداده ..وهنا حدثن ��ي ال�صديق املرتجم �سعدون
اجلناب ��ي والذي كان �أحد �أ�شخا�ص كادر الإعداد للربنامج� :إن هذا
الربنامج وب�أ�شراف اليا�سري نف�سه ،ا�ستقطب كادر �إعداد كبري من
�إعالميني ومرتجمني بل وحتى �أدباء.
م ��ن هن ��ا �أقول �إن �إعالمي ًا كب�ي�ر ًا بني ظهرا نين ��ا ف ّرطنا به ،بهجوم
البع�ض غري املو�ضوعي عليه ،وبتنا�سي البع�ض الآخر لتاريخه.
ولعلها فر�صة جميلة �أن �أمار�س دوري
كمتابع لم�سيرة اليا�سري في �إخراج
قدمي من م�ستنقع المبالغة والتطرف
في النقد �أو في المدح ،لأقف على
م�سافة واحدة من جميع الآراء التي
مار�ست وجودها بتع�سف وا�ضح .

م��ج��ل��ة "ال�سينمائي" ف���ي ُخ��ط��وت��ه��ا ال��راب��ع��ة ن��ح��و ال��ت��خ��� ّ��ص�����ص واالح���ت���راف
عدنان ح�سني �أحمد

�ص ��در يف بغ ��داد الع ��دد الرابع من
جمل ��ة "ال�س ��ينمائي" ال�ش ��هرية
امل�س ��تقلة الت ��ي ُتعن ��ى ب�ش� ��ؤون
ال�سينما املحليّة والعربية والعاملية.
وقد ت�ض ّم ��نَ العدد اجلديد  25مادة
توزع ��ت عل ��ى الأب ��واب الثابت ��ة
وامل�ستحدثة .كتب رئي�س التحرير
عب ��د العلي ��م الب ّن ��اء يف افتتاحي ��ة
الع ��دد مقا ًال بعن ��وان "ال�سينمائي.
�وح متوا�صل" �أك ��د فيه
.حت ��دٍ وب � ٍ
عل ��ى موا�صل ��ة �إ�ص ��دار املجلة رغم
الظ ��روف القا�سي ��ة الت ��ي فر�ضتها
جائح ��ة كورون ��ا عل ��ى الع ��امل
برمته .فيم ��ا كتب الناق ��د وامل�ؤرخ
ال�سينمائي مه ��دي عبّا�س مقا ًال عن
"ال�سينم ��ا العراقي ��ة ع ��ام "2019
مُ�ستعر�ض� � ًا في ��ه املهرجان ��ات
العراقية التي توقفت ب�سبب غياب
الدعم املادي .كما قدّم الكاتب جرد ًا
تف�صيلي� � ًا بالأف�ل�ام الت ��ي �أُجن ��زت

يف ه ��ذا الع ��ام ،فف ��ي حق ��ل الأفالم
الروائية الطويلة ّ
مت �إجناز � 7أفالم
�أبرزها "�شارع حيف ��ا" مله ّند حيال،
و "بغ ��داد يف خي ��ايل" للمخ ��رج
املُغ�ت�رب �سمري جم ��ال الدين ،ويف
حق ��ل الأف�ل�ام الق�ص�ي�رة ّ
مت �إجناز
 300فيل ��م كان ��ت ح�ص ��ة �أكادميية
الفنون اجلميلة منها  80فيلم ًا نذكر
منها "امل�صحّ ة" لعبدالله البياتي ،و
"الر�سالة الأخرية" ملالك عبد علي.
�أم ��ا الفيل ��م الوثائق ��ي فق ��د انح�سر
وب ��ات مقت�ص ��ر ًا على بع� ��ض طلبة
الكلي ��ات واملعاه ��د ال�سينمائي ��ة
و�أب ��رز ه ��ذه الأف�ل�ام ه ��ي "طي ��ور
�سنج ��ار" لأحم ��د عب ��د ،و "لب ��وة
اجلب ��ل" لإياد ج ّب ��ار .كم ��ا �سجّ لت
�أفالم التحري ��ك ح�ضو ًرا جيدًا على
ال�صعيدي ��ن الك ّم ��ي والنوع ��ي مثل
"الروليت الرو�سي" ،و "القبطان"،
وجدي ��ر ذك ��ره � ّأن الناق ��د وامل�ؤرخ
مه ��دي عبا�س قد ان�ض� � ّم �إىل املجلة
و�شغل من�صب مدير التحرير الأمر
ال ��ذي �سي�ؤ ِّثر �إيجاب� � ًا على اجلانب
التوثيقي ال ��ذي تلمّ�سناه يف العدد
الراب ��ع و�سوف يتع� � ّزز يف الأعداد

املقبلة.
يتمح ��ور "التحقيق" ال ��ذي �أعدّته
املجل ��ة ع ��ن جترب ��ة "املخ ��رج

العراق ��ي قا�س ��م َح� �وَل يف م�ؤلفات
�سينمائي ��ة عاملي ��ة" �أبرزه ��ا كت ��اب
"وثائق ّي ��و الع ��امل" للكاتب الأملاين

هريلنغ هاو� ��س ،و "�سينما ال�شرق
الأو�سط" الذي �صدر يف تركيا.
مت ّي ��ز "ح ��وار العدد" ال ��ذي �أجرته
ال�صحفي ��ة ع ��زة فهمي م ��ع الفنانة
امل�صري ��ة ي�سرا بالدق ��ة وال�سال�سة
حيث ر ّكزت على الأفالم وامل�سل�سات
اجلديدة التي تنتقيها ي�سرا بعناية
فائق ��ة وكان ردّها "ب�أنها تبحث عن
اجلديد واملختلف وال تريد �أن تك ّرر
نف�سها يف �أي عمل فني جديد".
ُيع� � ّد "مل ��ف الع ��دد" ال ��ذي ك ّر�سته
املجل ��ة للمخ ��رج العراق ��ي حمم ��د
�شك ��ري جمي ��ل عميق� � ًا ومتنوع� � ًا
و�شام�ل ً�ا وي ��كاد يغط ��ي �أب ��رز
املحط ��ات يف حيات ��ه الفني ��ة ،وق ��د
متيّز احل ��وار املعمّق ال ��ذي �أجراه
الكات ��ب عبدالعليم الب ّن ��اء ب�أريحية
جعلت املُحا َور يبوح ب�أ�شياء كثرية
ت�س ّلط ال�ض ��وء على جتربته الفنية
التي اعرتف فيها ب� ّأن "الظامئون"
ه ��و �أف�ضل �أفالم ��ه الروائي ��ة ،و� ّأن
"ن ��داء الأر� ��ض" هو �أف�ض ��ل �أفالمه
الوثائقية.
ُتع ّزز هذا امللف �أرب ُع مقاالت نوعية
لأربع ��ة ن ّق ��اد مرموق�ي�ن حيث كتب

�ضياء البياتي "هكذا عرفت وعملت
مع حممد �شكري جميل" الذي يعّده
"مدر�س ��ة و�أمنوذج� � ًا خا�ص� � ًا يف
طريقة طرحه املو�ضوعات الفكرية
والثقافية"� .أم ��ا الناقد ال�سينمائي
عالء املفرجي فقد كتب مقا ًال حميم ًا
بعنوان "حممد �شكري جميل الذي
حبّبن ��ي يف ال�سينم ��ا" ق ��ال فيه �أن
�شك ��ري ي�ستح ��ق �أن يك ��ون جدير ًا
بنبوءة �أغاثا كري�ستي التي �ص ّرحت
يف �أثن ��اء افتتاح املتح ��ف العراقي
�أوا�س ��ط اخلم�سينيات":اعتن ��وا
به ��ذا ال�شاب و�أمنح ��وه فر�صة فقد
مل�سنا فيه ح�س� � ًا �سينمائي ًا وموهبة
حتتاج �إىل عنايتكم".
فيما تن ��اول �سامل �شدهان مو�ضوع
"االخت�ل�اف ح ��ول منج ��ز املخ ��رج
حممد �شك ��ري جمي ��ل" م�ستعر�ض ًا
الآراء الإيجابي ��ة وال�سلبي ��ة الت ��ي
قيلت بحقه فهناك من يع ّد ُه من �أبرز
الأ�سم ��اء الإخراجي ��ة يف الع ��راق
بينما ي ��راه �آخرون ب�أن ��ه مل يحقق
منجز ًا فني ًا ي ��وازي ما ح�صل عليه
م ��ن درا�س ��ة ،وميزاني ��ات كب�ي�رة،
وكوادر �أجنبية.

�أم ��ا املقال ��ة الأخ�ي�رة فه ��ي للناق ��د
مه ��دي عبّا� ��س الذي كت ��ب فيها عن
فيلم "امل�س� � ّرات والأوجاع" و�أنتقد
في ��ه �أداء مُمث َلني مل يكون ��ا مُو َف َقني
يف الأداء لكن ��ه �أ�شاد ب ��الأداء املُبهر
للممث ��ل حمم ��د الب�ص ��ري وع� �دّه
االكت�شاف الكبري يف الفيلم.
ويف تغطي ��ة مهرجاني ��ة ثالث ��ة
ر ّك ��زت عل ��ى  142ناق ��د ًا �سينمائي ًا
عاملي ًا بينه ��م نقاد عراقيون لتحكيم
الن�سخة الرابعة م ��ن جوائز النقاد
للأف�ل�ام العربي ��ة� .أم ��ا التغطي ��ة
الرابع ��ة والأخ�ي�رة الت ��ي �أع ّده ��ا
ح�س�ي�ن �صبي ��ح فتتمح ��ور عل ��ى
مفاج�آت من العيار الثقيل ،ومتييز
�ضد املر�أة املخرجة ،وذوي الب�شرة
ان�صب الرتكيز على
ال�سمراء .كم ��ا
َّ
جائزة الأو�س ��كار التي �أق�صت فيلم
"الآيرلندي" و�أو�صلت "الطفيلي"
�إىل القمة.
ويف ب ��اب "نقد" كتب حامد املالكي
درا�س ��ة حتليلية لفيل ��م "الطفيلي"
مق ِّدم� � ًا فيه ��ا ع ��دد ًا م ��ن املقارب ��ات
النقدي ��ة للأو�ض ��اع املزري ��ة الت ��ي
يعي�شه ��ا بع� ��ض �شخ�صي ��ات الفيلم

املحرومة من كل �شيء تقريب ًا  ،كما
كتب مظه ��ر حممد �صالح "الرق�ص
م ��ع الذئ ��اب" ،وتن ��اول فرا� ��س
ال�ش ��اروط فيلم "احكيل ��ي" ملاريان
خوري ،فيم ��ا كتب نعيم عبد مهلهل
"�سيناريو كفافي�س اليوناين وفيلم
�أبي فوق ال�شجرة".
يُعد مق ��ال "ب ��زوغ النان ��و �سينما،
فيل ��م ب�ل�ا خم ��رج" لعب ��د البا�س ��ط
�سلم ��ان الأكرث �إثارة بني الدرا�سات
النقدي ��ة يف ه ��ذا الع ��دد فه ��و مقال
افرت�ض ��ه الكات ��ب العتق ��اده ب� ��أن
م�صطل ��ح "النانو �سينما" يتنا�سب
مع ما يحم ��ل امل�ستقبل من مفاج�آت
تكنولوجي ��ة فم ��ن املمك ��ن "�إع ��ادة
تر�صي ��ف ذ ّرات مكون ��ات فيل ��م م ��ا
كي يف ِّق�س لنا جملة من الأفالم" من
دون احلاج ��ة �إىل ت�صوير و�إ�ضاءة
ومونتاج وما �إىل ذلك.
كت ��ب عقي ��ل مه ��دي مراجع ��ة
نقدي ��ة لكت ��اب "داخ ��ل الر�ؤي ��ة
وخارجه ��ا -اللقط ��ة ال�سينمائي ��ة"
حل�س�ي�ن ال�سلمان وع� � ّد هذا الكتاب
"�أ�شب ��ه بكور�س مكث ��ف لتع ّلم لغة
ال�سينما".
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هتلر وال�سينما
�ص ��در حديثا عن دار املدى كتاب بعن ��وان "هتلر وال�سينما"
ت�ألي ��ف بي ��ل نيفن ترجمة هيث ��م ملع ويناق� ��ش الكتاب عادات
اخلا�صة مل�شاه ��دة الأفالم ،والت�سا�ؤل �إىل
هتل ��ر فى جل�ساته
ّ
�أي م ��دى و�صل ت�أثري الأفالم في ��ه ،ثم يدر�س الآراء املختلفة
حول "فيلمه ّ
املف�ضل".
ويتن ��اول �سيا�سة هتلر يف اختي ��ار الأفالم ،والأ�سباب التي
كانت تدفعه �إىل حظر �أفالم معيّنة� ،أو معار�ضة منع �أخرى،
ويُح ّل ��ل الق�س ��م الثاين م ��ن الف�صل حالت�ي�ن ّ
تدخل خاللهما
هتل ��ر ّ
تدخ�ًل�اً ب ��ار ًزا ،طلب ��ه �إنت ��اج فيلم�ي�ن وثائقيني حول
اخلا�صة بعنوان "�ضحايا
قط ��ع تنا�سل ذوي االحتياج ��ات
ّ
املا�ضي" ،وحول احلرب الأهلية الإ�سبانية.

ح

ول العا

لم

ماكرون يعانق ماجدة الرومي

كم �سيكون عمرك على الكواكب الأخرى؟
ت� �ت� �ن ��وع ال� �ك���واك���ب يف ن �ظ��ام �ن��ا
ال�شم�سي ب�شكل ال ي�صدق ،بدءًا من
كوكب الزهرة ،حيث ميكن �أن ت�صل
درج ��ات احل���رارة �إىل  471درج��ة
مئوية� ،إىل نبتون ،حيث تنخف�ض
درج� ��ة احل � ��رارة �إىل  201درج��ة
مئوية.
وبالإ�ضافة �إىل اختالفات درج��ات
احل � � ��رارة ،ف � ��إن ل �ل �ك��واك��ب �أي���ض��ا
حركات خمتلفة ،ما يعني �أن طول
اليوم وال�سنة خمتلفان متاما عما
هو على الأر�ض.
وك��ذل��ك موعد عيد م�ي�لادك ال�ق��ادم ،فقط ،و�سيكون عيد ميالده القادم
وا� �س �ت �ن��ادا �إىل ذل� ��ك ،ق���ام ف��ري��ق هنا .على �سبيل املثال ،عندما يكون يف � 11آب .!2240
م��ن م�ت�ح��ف الإك �� �س �ب �ل��ورات��وري��وم ع�ي��د امل �ي�لاد ه��و  4ك��ان��ون ال�ث��اين و�أو�ضح متحف الإك�سبلوراتوريوم
الأمريكي ،ب�إن�شاء �آلة حا�سبة تتيح  ،1992هذا يعني �أن ال�شخ�ص يبلغ �أن "الأر�ض تتحرك .يف الواقع ،عدة
معرفة عمر الب�شر على الكواكب من العمر  28عاما هنا على الأر�ض .حركات خمتلفة دفعة واحدة .وهناك
الأخرى.
ومع ذلك ،يف عطارد� ،سيكون عمره نوعان من الأ�شياء التي تهمنا على
وم ��ا ع�ل�ي��ك � �س��وى �إدخ�� ��ال ت��اري��خ  118.9عاما و�سيكون عيد ميالده وجه التحديد� .أوال ،ت��دور الأر���ض
ميالدك ،و�ستك�شف الآل��ة احلا�سبة ال�ق��ادم يف  1ايلول  ، 2020بينما ح��ول حم��وره��ا ،م�ث��ل ق�م��ة دوارة.
ع��ن ع �م��رك ب ��الأي ��ام وال �� �س �ن��وات ،يف نبتون �سيكون عمره  0.17عاما وثانيا ،الأر�ض تدور حول ال�شم�س،

هندي
ي�صبح
"�أ�سرع �آلة
حا�سبة
ب�شرية"

مثل كرة حبل يف نهاية �سل�سلة تدور
حول القطب املركزي".
ق���ال امل �ت �ح��ف" :ال ت��وج��د ق��واع��د
حتكم معدالت دوران الكواكب ،كل
ه��ذا يتوقف على م �ق��دار ال ��دوران
يف امل��ادة الأ�صلية التي دخلت يف
تكوين كل منها .فللم�شرتي العمالق
الكثري من الدوران ،حيث يدور مرة
واحدة على حموره كل � 10ساعات،
بينما ي�ستغرق كوكب الزهرة 243
يوما للدوران مرة واحدة".
ويف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ف � ��إن دوران
الأر���ض حول ال�شم�س هي الطريقة
التي نحدد بها العام.
و�أ�ضاف متحف الإك�سبلوراتوريوم:
"بينما ت�ستغرق الأر�ض  365يوما
لإن���ش��اء دائ ��رة واح ��دة ،ف ��إن �أق��رب
كوكب ،وهو عطارد ،ي�ستغرق 88
يوما فقط .وي�ستغرق بلوتو البعيد
 248عاما لدورة واحدة".

متحديًا بذلك توقعات الأطباء الذين �أخربوا
والديه ب�أنه �سيعاين من م�شكالت يف الإدراك
بعد تعر�ضه حل��ادث يف اخلام�سة من عمره
ت�سبب يف �إ�صابته بك�سر يف اجلمجمة.
وذك��رت �شبكة "�سي �إن �إن" الأم�يرك�ي��ة� ،أن
براكي�ش ( 20عامًا) ،الذي يعي�ش يف مدينة
حيدر �آباد بوالية تيالنغانا جنوب الهند ،لقب
بـ"�أ�سرع �آلة حا�سبة ب�شرية بالعامل" يف كتاب
ليمكا للأرقام القيا�سية ،وهو كتاب مرجعي
ي�صدر ك��ل �سنة يف الهند لتوثيق الأرق ��ام
القيا�سية العاملية الب�شرية والطبيعية ،وجاء
ذل��ك خال ًفا لتوقعات الأط�ب��اء الذين �أخ�بروا
ح�صل ال�شاب الهندي نيالكانثا بانو براكي�ش عائلته يف ع��ام  ،2005عندما ك��ان يبلغ من
على لقب "�أ�سرع �آلة حا�سبة ب�شرية بالعامل" العمر � 5سنوات ،ب�أنه قد يعاين من �ضعف

ال��ت��ق��ى ال��رئ��ي�����س ال �ف��رن �� �س��ي
�إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون بالفنانة
اللبنانية م��اج��دة ال��روم��ي ،يف
خ �ت��ام زي ��ارت ��ه ل �ل �ب �ن��ان ،وع�بر
م��اك��رون ع��ن رغ�ب�ت��ه يف ر�ؤي��ة
ت��ع��اون ف �ن��ي ل �ب �ن��اين فرن�سي
بهدف م�ساعدة لبنان للنهو�ض
من حمنته.
ون �� �ش��رت ال���ص�ف�ح��ة ال��ر��س�م�ي��ة
للفنانة ماجدة ال��روم��ي �صورا
م���ن ال� �ل� �ق ��اء ع�ب�ر ف �ي ����س ب��وك
وعلقت "�أراد الرئي�س الفرن�سي
�أن يختتم زي��ارت��ه للبنان بلقاء
ال�سيدة ماجدة الرومي ت�شديدًا
على رغبته ب��إب��راز وج��ه لبنان
ال�ف�ن��ي احل �� �ض��اري ،وع�ّب�رّ لها
عن رغبته يف ر�ؤية تعاون فني
لبناين فرن�سي بهدف م�ساعدة
لبنان للنهو�ض من حمنته".
وت��اب �ع��ت ال���ص�ف�ح��ة ال��ر��س�م�ي��ة
للفنانة ماجدة الرومي "بدورها

�إدراك ��ي لبقية حياته نتيجة �إ�صابته بك�سر
يف اجلمجمة بعد ا�صطدام "�سكوتر" كان
يلعب به يف �شاحنة بال�شارع .ودخل براكي�ش
يف غيبوبة ملدة � 7أيام بعد احلادث ،كما ظل
طريح الفرا�ش ملدة عام للتعايف من الإ�صابة.
وي�ق��ول براكي�ش �إن احل ��ادث ��س��اع��ده على
تطوير عقله ،حيث تعلم كيفية لعب ال�شطرجن
وح� ��ل الأل � �غ� ��از وامل �� �س��ائ��ل
الريا�ضية لإبقاء دماغه
من�شغلاً خالل العام
ال � ��ذي رق� ��د فيه
بالفرا�ش.

جوين ديب يطلب ت�أجيل ق�ضية الت�شهري به من
قبل �أمرب هريد
ق��دم ال�ن�ج��م ال�ع��امل��ي ج��وين دي��ب وث��ائ��ق يف
حمكمة مقاطعة فريفاك�س ب��والي��ة فرجينيا
لت�أجيل ق�ضية الت�شهري �ضد زوجته ال�سابقة
�أم�بر ه�يرد ،حتى يتمكن م��ن ت�صوير دوره
فى فيلمه اجلديد يف لندن .وكان قد رفع ديب
دع��وى ق�ضائية �ضد ه�يرد يف �آذار ، 2019
ب�سبب مقال ر�أي كتبته يف �صحيفة وا�شنطن
ب��و��س��ت .وك��ان��ت ق��د انتهت ق�ضية الت�شهري
بالنجم العاملي ج��وين دي��ب �ضد ال�صحيفة
الربيطانية  the sunبعدما اتهمته ب�إ�ساءة
معاملة ال��زوج��ة ال�سابقة �آم�ب�ر ه�ي�رد ،بعد

 كفاح عبا�س
�شاع ��ر وكات ��ب الأطف ��ال ي�ست�ضيف ��ه
منت ��دى �أدب الأطف ��ال يف احت ��اد �أدب ��اء
العراق للحديث عن جتربته يف الكتابة
للطفل �شعرًا وم�سرحً ا و�صحافة والتي
�ستبت ��دئ يف مت ��ام ال�ساع ��ة العا�ش ��رة
م�س ��اء اليوم اخلمي� ��س � ٣أيلول ٢٠٢٠
ومل ��دة �ساعة كامل ��ة يف جل�س ��ة تفاعلية
عرب �صفحة احتاد االدباء والكتاب.

 عواطف نعيم
الفنان ��ة والكاتب ��ة امل�سرحي ��ة ا�ستقبلها
وزي ��ر الثقاف ��ة د.ح�س ��ن ناظ ��م ،لبح ��ث
امكاني ��ة تقدمي عرو� ٍ��ض م�سرحي ٍة على
خ�شب ��ة امل�س ��رح يف العا�صم ��ة بغ ��داد
م ��ع مراع ��اة التباع ��د االجتماع ��ي لدى
اجلمه ��ور كم ��ا بح ��ث اللق ��اء م�شارك ��ة
العراق يف مهرج ��ان قرطاج الدويل يف
تون�س ،وتخ�صي�ص قاع ٍة للتدريب على
العرو�ض امل�سرحي ��ة امل�شاركة ،وتقدمي
الدعم امل ��ادي النت ��اج العرو� ��ض .و�أكد
الوزي ��ر ا�ستعداد الوزارة الدائم لتقدمي
الدعم للم�سرح والفن عمومًا.

في زمن الكورونا.....

 جبار ر�شيد
ال�شاعر ال�شعبي نعت ��ه جمعية ال�شعراء
ال�شعبي�ي�ن ،ويذك ��ر ان ال�شاع ��ر جب ��ار
ر�شيد ت ��ويف مت�أث� �رًا ب�إ�صابت ��ه بجلطة
دماغية.
ويع ��د جب ��ار ر�شي ��د �أح ��د �أب ��رز �شعراء
ال�شع ��ر ال�شعب ��ي العراقي ول ��ه دواوين
وكذل ��ك ق�صائ ��د �ألقاه ��ا ع�ب�ر من�ص ��ات
التوا�ص ��ل والربام ��ج التلفزيونية .وقد
ا�شادت �صفح ��ات التوا�صل االجتماعي
مبنجزه ال�شع ��ري والذي كان ي�أمل منه
ان يقدم الكثري.

ث�لاث��ة �أ�سابيع م��ن جل�سات املحكمة ال�شهر
املا�ضي التي �شاهد العامل من خاللها عالقة
حب مليئة بالف�ضائح.وكانت قد ا�ستمعت
حمكمة لندن ملرافعة نهائية من الدفاع
ت�صف املمثل ال�شهري ج��وين دي��ب ب�أنه
مدمن خمدرات تنتابه نوبات من العنف
وك��اره للن�ساء ،بعدما تعدى بال�ضرب
على زوجته وا�ستخدم � ً
ألفاظا م�سيئة عن
الن�ساء وج��اءت تلك املرافعة قرب انتهاء
املحاكمة التي �ستبت ف��ى دع��وى بالت�شهري
رفعها ديب �ضد �صحيفة بريطانية.

�أك � ��دت ل ��ه م ��اج ��دة �أن� �ه ��ا ت�ضع
�صوتها بخدمة الوطن للنهو�ض
من كبوته وللوقوف مع �أهلنا
بعد الكارثة التي �أملّ��ت بالب�شر
واحل�ج��ر ،و�شكرته على ك��ل ما
ق ��ام وي �ق��وم ب��ه خل��دم��ة لبنان،
م �� �ش�ير ًة �إىل زي ��ارت ��ه لل�سيدة

فريوز التي تالم�س روح لبنان
امل �ن �ف��ى اجل �م �ي��ل ال� ��ذي ن�ح� ّب��ه،
وت�أثر الرئي�س الفرن�سي بكالم
�سيدة الكلمات التي ر�أت الدمعة
يف عينيه فعانقها وك ��أن��ه بها
يعانق ال�شعب اللبناين ليقول:
�ستكونون بخري".

�سلمى حايك تك�سر
الأطباق يف �أحد
املطاعم اليونانية
ن �� �ش��رت ال �ن �ج �م��ة امل�ك���س�ي�ك�ي��ة ال���ش�ه�يرة
�سلمى ح��اي��ك ف�ي��دي��و ع�بر ح�سابها على
"�إن�ستجرام"� ،أث �ن��اء قيامها بتك�سري
الأطباق ب�أحد املطاعم اليونانية ،خالل
عطلتها ال�صيفية.
وعلقت "�سلمى" على الفيديو" :بد�أت
الليل وانتظرت بفارغ ال�صرب الع�شاء
ال� �ط ��ازج ،ول �ك��ن ب �ع��د � � 6س��اع��ات قمت
بتك�سري الأطباق كما هو معتاد يف اليونان".
وي�شتهر ال�شعب اليوناين بتك�سري ال�صحون يف
املنا�سبات ال�سعيدة ،وهناك مطاعم خم�ص�صة لذلك
يف اليونان ،وتقام خاللها حفالت لتك�سري الأطباق،
ح�ي��ث ي�ج��د �شعب ال �ي��ون��ان ف��رح��ة وب�ه�ج��ة وم��رح
يف ع��ادة تك�سري ال�صحون ،و�أن��ه يفرغ ال�شحنات
ال�سلبية يف اجل�سم بح�سب تف�سري بع�ض الأطباء
النف�سيني و�أن �ه��ا تخفف ال�ضغط النف�سي على
الأع�صاب.
ومل يقت�صر الأم ��ر على ال�ي��ون��ان ف�ق��ط ،ب��ل هناك
مطاعم يونانية �شهرية يف لندن وبع�ض البلدان
الأخرى تقوم بنف�س الطقو�س.
يذكر �أن النجمة �سلمى حايك تق�ضي عطلتها
ال�صيفية حاليًا مع �أ�سرتها يف اليونان.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

عيد وطني!!
يف مثل هذه الأيام ،وقبل
 55عامًا� ،أعلنت �سنغافورة
اال�ستقالل ،كانت �آنذاك م�ستنقعًا
للبعو�ض ،فتحولت اليوم �إىل
واحدة من �أهم اقت�صاديات
العامل ،املواطن فيها يح�صل على
�أعلى دخل �سنوي يف العامل،
ويف كل احتفالية بعيد اال�ستقالل
يكون خطاب رئي�س الوزراء
واحدًا :حتقيق حياة �أف�ضل
للمواطنني والإ�سراع مبعدالت
النمو خالل العام املقبل ..نحن
يف العراق حققنا اال�ستقالل قبل
�سنغافورة بثالثة وثالثني عامًا،
ثم انتف�ضنا على امللكية قبل
�سنغافورة � ً
أي�ضا ب�سبعة �أعوام
بالتمام والكمال .لكننا اليوم
يف "جعب" الدول التي حققت
رفاهية ل�شعبها� ،أما يف االقت�صاد
وال�صناعة فقد وقفنا "حملك
�سر" ،ن�شتم الإمربيالية التي
تريد �أن ت�سرق ثرواتنا ،ونرف�ض
�أن ُتبنى م�صانع �أجنبية يف
البالد خو ًفا على قيم الف�ضيلة..
�سنغافورة حتولت �إىل �أهم
مركز لل�شركات العاملية ،ولي�س
على �أرا�ضيها ع�شائر ت�ستخدم
الهاونات ،وال �صواريخ كاتيو�شا
تنطلق يف كل االجتاهات .لكي
تفخر بيومك الوطني يجب
�أن تكون م�ستقلاً ماليًا ومرفها
اجتماعيا  ،ال متد يدك لطلب
ع�شرة ماليني دوالر من هذه
الدولة  ،و�شحنة "كمامات"
هدية من تركيا ،وتنتظر �إح�سان
الأمم املتحدة على �أبناء �شعبك
من الذين تهجروا من مناطق
�سكناهم..
قبل �أكرث من ن�صف قرن ،يف
مثل هذه الأيام وقف املرحوم
"يل كوان يو" و�سط قبّة
الربملان ال�سنغافوري ليعلن
�أنهم ال ي�ستطيعون ت�سديد
الرواتب ملوظفي الدولة ،ثم
يُخرج مل ًّفا ي�ض ّم ت�صوره
لبناء دولة قوية �شعارها "بناء
جمتمع عادل ولي�س جمتمع
رعاية اجتماعية" كان الناجت
ال�سنوي �أقل من مليار دوالر،
ويوم ودّع يل كوان احلياة قبل
خم�سة �أعوام ،كانت الأرقام
التي ن�شرتها الإيكونوم�ست عن
م�ؤ�شر جودة احلياة ،على النحو
الآتي" :ح�صلت �سنغافورة على
الدرجة الأوىل يف �آ�سيا واملرتبة
اخلام�سة على م�ستوى العامل،
ومتتلك ثامن �أعلى احتياطي يف
العامل".
تخل�صت �سنغافورة من امل�ستعمر
الربيطاين ،لكنها �أن�ش�أت من
خالل م�ست�شاريه �أكرب ال�شركات
العاملية ،وباال�ستثمارات الأجنبية
تتحول فيتنام الآن �إىل واحد من
�أبرز اقت�صادات العامل .م�ضى
زمن النابامل واخلطب الرنانة .
يف كل حديث عن العيد الوطني
لهذه البالد ي�شتعل �صراع
تاريخي بني ع�شاق امللكية
و�أن�صار اجلمهورية ..وتختفي
�أزمة الكهرباء واخلدمات
واكت�شفنا �أن ال�سبب يف ما جرى
خالل الأربع ع�شرة �سنة املا�ضية
هو ماحدث قبل  62عامًا ..ومل
نلتفت �إىل ما فعلته عديلة حمود
قبل �سنوات قليلة من خراب يف
القطاع ال�صحي ..ون�سينا ما
ُنهب من �أموال ،لنن�شغل ب�س�ؤال
�أيهما كان �أنفع للعراق امللكية �أم
اجلمهورية؟
الذين يقلبون �صفحات التاريخ،
ال يريدون �أن يلتفتوا لق�ضية
مهمة جدا  ،لكي حتتفل بعيدك
الوطني يجب ان تكون متحرر ًا
من العوز والفقر واخلوف ،
ال يوجد عيد وطني من دون
م�ستقبل م�شرق للبالد .

ح��ن��ون جم��ي��د��� :س��ن��خ��رج م��ن ك���ورون���ا ك��م��ا خ��رج��ن��ا م��ن احل���روب
 ما�س القي�سي
يطال ��ب احلكوم ��ة بتن�سي ��ق خطواته ��ا م ��ع
خطوات الأمم املتقدمة ،ملواكبة �سبل العالج.
والت�شدد يف فر�ض النظام ال�صحي والوقائي
على الأفراد واجلماعات ،الروائي الق�ص�صي
حن ��ون جميد كان معنا يف (امل ��دى) واجرينا
معه احلوار الآتي:
■ ماذا تعلمنا ازمة كورونا؟
تعلمن ��ا ا�شي ��اء كث�ي�رة :ال�صرب عل ��ى املكاره،
واحرتام النظام العائلي ،والتم�سك باحلياة،
واننا امام �سردية ثقيلة لن تكون االخرية.
■ م ��ا ه ��ي الربام ��ج الت ��ي تتابعه ��ا خ�ل�ال
احلظر؟
االخبار التي تقدمها القنوات الف�ضائية ف�ضلاً
ع ��ن بع� ��ض ح ��وارات "امل�شهد" ال ��ذي تقدمه
جيزيل خوري.

الطقس

■ كيف تق�ضي يومك؟
الق ��راءة احلثيث ��ة وت�صفي ��ة احل�ساب ��ات م ��ع
كتابات مل ت�صدر يف كتاب.
■ ماذا تقر�أ خالل احلظر؟
ميت ��د اىل جانبي خم�س ��ون كتا ًب ��ا؛ الرواية،

النظرية النقدية ،علم االجتماع ،علم النف�س.
■ هل ي�ساعدنا احلظر يف تخطي كورونا؟
اب� �دًا ،وال�شاه ��د الإ�صاب ��ات امل�ستم ��رة
وباملاليني .واحلظر وقاية م�ؤقتة.
■ الكت ��اب والتلفزي ��ون ومواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي ايهم كان االقرب اليك؟
الكتاب او ًال ث ��م مواقع التوا�صل االجتماعي،
وهو �سيف ذو حدين.
■ م ��اذا تتمن ��ى عل ��ى احلكوم ��ة ملواجه ��ة
الفايرو�س؟
تن�سيق خطواتها مع خطوات الأمم املتقدمة،
ملواكبة �سبل العالج .الت�شدد يف فر�ض النظام
ال�صح ��ي والوقائي على االفراد واجلماعات،
توف�ي�ر مبا�شر ملا تو�ص ��ل اليه العل ��م يف هذا
ال�صدد ،مع �ضبط ا�سعار مبيعات االدوية يف
ال�صيدليات.
■ هل متار�س الريا�ضة؟

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

امار�سها قليلاً داخل البيت ،وام�شي ليلاً على
ر�صيف نظيف قريب م ��ن بيتي يتي�سر امل�شي
الريا�ضي وال�صحي عليه مثل هذا الوقت.
■ ن�صيحتك ملواجهة الفايرو�س؟
التم�س ��ك بتعالي ��م ال�سالمة ال�صحي ��ة العامة،
وه ��ي هنا؛ التكم ��م ،الريا�ض ��ة ،الغذاء اجليد
االبتعادع ��ن منا�سب ��ات االخت�ل�اط املبا�ش ��ر،
ال�شجاعة يف مواجهة كافة االحتماالت.
■ اخر كتاب قر�أته و�آخر فلم �شاهدته؟
فاعلي ��ة اخلي ��ال االدب ��ي لال�ست ��اذ �سعي ��د
الغامني.
■ اىل متى �سي�ستمر احلظر اجلزئي؟
بالرغ ��م م ��ن ان الع ��امل يلهث الكت�ش ��اف لقاح
ناجع وانتاجه فاملدى غري منظور حتى االن.
■ كيف �سيكون العامل بعد كورونا؟
كالعامل وهو يخرج من احلرب العاملية الثانية
واالمثل ��ة متباين ��ة ،نه�ض ��ة هن ��اك واف�ض ��ل

مناذجها الياب ��ان وتخلف هنا وابرز مناذجه
عاملنا العربي! كذلك االمر مع كورونا.
■هل ي�سبب احلظر تذمرًا لك؟
متامًا ..ومهما �سنحت فر�ص االختالء بالذات
ومراجعة فوائدها ،فالعزلة �شيء م�ش�ؤوم.
■هل حاولت خرق احلظر؟
اب� �دًا ..ذلك النتفاء ال�ض ��رورة اً
اول ،ثم لكفاية
ال�ساع ��ات امل�سم ��وح به ��ا ملراجع ��ة �صيدلي ��ة
مثال.
■ اك�ث�ر �صديق �أو �صديقة توا�صلت معه او
معها؟
 الزمالء يف املكت ��ب التنفيذي لالحتاد العاملالدب ��اء والكت ��اب واخ� ��ص منه ��م اال�ست ��اذ
عمر ال�س ��راي واال�ستاذ م ��روان عادل .وعلى
امل�ست ��وى الآخ ��ر ال�صدي ��ق خ�ض�ي�ر الالم ��ي
وكذلك ال�صدي ��ق د .جمال العتابي وال�صديق
�شكيب كاظم.
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