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ذووهم ممنوعني من ال�س�ؤال �أو ت�سلم حقوق املختفني قبل �إثبات براءتهم

امل�ؤيدون للت�أجيل يركنون قانون املحكمة االحتادية

م�س�ؤولون من �صالح الدين 4 :ف�صائل غيبت
� 10آالف �شخ�ص من املحافظة

 بغداد /متيم احل�سن

بعد حترير تكريت (يف ني�سان
 )2015باي ��ام قليل ��ة خطف ��ت
جماع ��ات م�سلحة من بل ��دة واحدة اكرث
من � 700شخ�ص خالل � 72ساعة فقط.
وارتفعت ارق ��ام املفقودين يف املحافظة
بعد ذل ��ك لت�صل اىل نح ��و � 10آالف فرد،
مل ين ��ج اي واح ��د منه ��م حت ��ى الآن م ��ن
"مذبحة االختطاف".
و ُتته ��م �أربع ��ة ف�صائ ��ل م�سلح ��ة باخفاء
ال�ضحايا ،فيما ت�شك جهات �سيا�سية بان

املغيبني قد متت ت�صفيتهم.
وال توج ��د يف العراق �أرقام ر�سمية لعدد
املغيب�ي�ن واملختطف�ي�ن ،كم ��ا تت�ض ��ارب
�أرق ��ام املنظم ��ات االن�ساني ��ة وبع� ��ض
الهيئ ��ات احلكومي ��ة ب�ي�ن � 4آالف واكرث
م ��ن  20الف غائب .ويرج ��ح م�س�ؤولون
وذوو مفقودين من املو�صل وحمافظات
الأنب ��ار و�ص�ل�اح الدي ��ن ،ان �أبناءهم يف
معتق�ل�ات حكومي ��ة "�سري ��ة" �أو ل ��دى
ف�صائ ��ل م�سلحة  .كذلك يُعتق ��د � ّأن بع�ض
الأرق ��ام امل�سجلة كمفقودي ��ن ،هم "جثث
جمهولة" �ضمن مقابر داع�ش اجلماعية،

املكت�شفة وغري املكت�شفة .و�ساق التنظيم
�أثن ��اء وقب ��ل خ�سارت ��ه امل ��دن الت ��ي كان
يحتلها ،املئات من املدنيني �إىل املعتقالت
و�إىل حم�ل�ات الإع ��دام امليداني ��ة بتهم ��ة
"التج�س�س" �أو رف�ض مبايعته .ويقول

م�س� ��ؤول مطل ��ع يف �صالح الدي ��ن التقى
برئي� ��س احلكومة م�صطفى الكاظمي انه
�سل ��م االخري "قوائم ب� �ـ 9200مفقود يف
املحافظ ��ة" ،اغلبهم اختف ��وا بعد عمليات
التحرير التي بد�أت يف عام .2015

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

اجتماع حا�سم لتحديد موعد
االنتخابات يح�ضره ق�ضاة ويونامي
 بغداد /حممد �صباح

ووف ��ق امل�س� ��ؤول ان الكاظم ��ي "وق ��ف
واق�س ��م" بع ��د ت�سلم ��ه املل ��ف يف �آب
املا�ضي قائال انه "�سيتابع هذا املو�ضوع
ويك�شف م�صري املختفني".
 التفا�صيل �ص3

من املرتقب ان يعقد اجتماع
حت�ض ��ره الرئا�سات الثالث
ور�ؤ�ساء الكتل الربملانية ومفو�ضية
االنتخابات وجمل�س الق�ضاء الأعلى،
اليوم اخلمي� ��س ،لالتفاق على موعد

ت�سجيل �أول حالة ا�شتباه بكورونا
املتحور يف العراق
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت املديري ��ة العام ��ة ل�صح ��ة ده ��وك� ،أم� ��س الأربع ��اء� ،أول حال ��ة ا�شتباه
بفايرو� ��س كورون ��ا املتح ��ور .وقال مدي ��ر �صحة ده ��وك الدكت ��ور افرا�سياب
مو�س ��ى ،يف بي ��ان تلقته (امل ��دى) ان "احلالة من �سكنة دهوك عائد م�ؤخ ��را من بريطانيا".
وا�ض ��اف �أن "نتائ ��ج الفحو�صات �ستظهر ا�صابت ��ه بكورونا املتحور م ��ن عدمها" ،م�ؤكدا،
"اتخ ��اذ كاف ��ة التدابري ال�صحية الوقائية ،بعزل جميع املتالم�سني مع احلالة" .بالتزامن
م ��ع ذلك ك�شفت وزارة ال�صحة والبيئة ،عن �إجراءات ملواجهة كورونا املتحور .وقال مدير
ال�صح ��ة العامة يف ال ��وزارة ريا�ض احللف ��ي� ،إن "�إجراءات منع ال�سف ��ر �ستتو�سع لت�شمل
بلدان ��ا �أخرى" .و�أ�ضاف� ،أن "الوزارة يف طور ان�شاء خمتربات لفح�ص فايرو�س كورونا
املتحور ،الأول يف مدينة الطب والثاين يف خمترب ال�صحة املركزي ،وكذلك �شراء الأجهزة
اخلا�ص ��ة" ،مبين ��ا �أن "هناك تعاونا مع منظمة ال�صحة العاملي ��ة لتدريب كوادرنا" .و�سبق
ان �سجل ��ت وزارة ال�صحة والبيئة ،ام�س 4 ،حاالت وفاة و�أكرث من � 800إ�صابة بفايرو�س
كورونا .وبح�سب بيان �صادر عن الوزارة ،فقد مت ت�سجيل "� 867إ�صابة جديدة بفايرو�س
كورون ��ا ،و 1992حال ��ة �شفاء من الفايرو�س التاجي ،و 4ح ��االت وفاة ،خالل الـ � 24ساعة
املا�ضية".

الب�صرة ت�شهر
ورقة الإقليم
جمدد ًا :موازنة
 2021مل تن�صفنا
 بغداد /فرا�س عدنان
جتددت الدعوات لإقامة �إقليم
الب�ص ��رة نتيج ��ة الإجح ��اف
الذي تعر�ضت له املحافظة مبوجب م�شروع
قانون املوازنة احلايل ،بح�سب م�س�ؤولني،
م�شريين �إىل �أن القان ��ون ب�صيغته املر�سلة
م ��ن احلكوم ��ة �أف ��رد للمحافظ ��ة تريلي ��ون
دين ��ار فقط ،فيما تبلغ ديونها بذمة ال�سلطة
االحتادية عن م�شروع الـ  5دوالر ،نحو 20
تريلي ��ون دين ��ار .ويقول مع ��اون املحافظ
مع�ي�ن احل�س ��ن يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
"الدعوات لإقامة �إقليم الب�صرة قد جتدّدت
مرة �أخرى نتيجة الإجحاف الذي تعر�ضت
ل ��ه املحافظ ��ة مبوج ��ب م�ش ��روع قان ��ون
املوازن ��ة احل ��ايل" .وي�ضي ��ف احل�سن� ،أن
"حقوقن ��ا م ��ن خالل النظ ��رة �إىل القانون
تب ��دو م�سلوبة ،وهذا جعلن ��ا ن�ساند الر�أي
اجلماهريي يف املطالبة بالفيدرالية".
وي�ش�ي�ر� ،إىل �أن "الهدف م ��ن �إقامة الإقليم
ه ��و من ناحية �إدارية ولي�س انف�صالية ،فال
خي ��ار لدينا �سوى احل�ص ��ول على احلقوق
من خ�ل�ال الو�سائ ��ل الد�ستوري ��ة ،وتاليف
الظل ��م ال ��ذي تعر�ضن ��ا ل ��ه خ�صو�ص� � ًا يف
هذه املوازن ��ة" .و�أورد احل�سن� ،أن "عدد ًا
م ��ن املالحظ ��ات �سجلناه ��ا عل ��ى املوازنة،
خ�صو�ص ًا بع ��دم �إ�ش ��راك وزارة التخطيط
والتع ��اون الإمنائ ��ي االحتادي ��ة يف �إعداد
القان ��ون ،والغنب بني حمافظ ��ة و�أخرى".
ويوا�ص ��ل امل�س� ��ؤول املحل ��ي� ،أن "العدي ��د
م ��ن املح ��اوالت قد ج ��رت خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضي ��ة لتحويل الب�ص ��رة �إىل �إقليم لكنها
ف�شل ��ت لأ�سب ��اب عدي ��دة منه ��ا �سيا�سي ��ة
واقت�صادي ��ة وفنية ومناطقية ،لكن الو�ضع
احلايل ق ��د اختلف م ��ع ا�ستم ��رار ال�شعور
بالظلم".
 التفا�صيل �ص3

بائع لوحات وقرطا�سية يف �شارع املتنبي  ..عد�سة( :حممود ر�ؤوف)

احل�سابات اخلتامية لثالث
�سنوات مل تناق�ش ومل ت�صادق
�أ�صولي ًا من العمومية!
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ر�شيد اخليون يكتب:
َّ
الزنداين الإخواين:
 2020عام اخلالفة!

حيدر نزار ال�سيد
�سلمان يكتب :ر�ؤية
يف اال�ستبداد العادل
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العراق ي�صدر �أول وجبة طماطم ..وخمطط لفتح �صندوق
"واردات البرتول"
 بغداد /املدى

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للكم ��ارك ،ام� ��س
الأربع ��اء ،عب ��ور �أول دفع ��ة م ��ن منت ��وج
الطماط ��م امل�ص ��درة �إىل اململكة العربي ��ة ال�سعودية.
وذكرت الهيئة يف بيان مقت�ضب تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه� ،إنها "تعل ��ن عبور �أول �شاحنت�ي�ن حمملة مبادة
الطماطم العراقية �إىل اململكة العربية ال�سعودية عرب
مركز كمرك عرعر احلدودي".

ووافق الع ��راق ،يف وقت �سابق ،على ت�صدير 2000
ط ��ن من حم�صول الطماط ��م اىل ال�سعودية عرب منفذ
"عرعر" احلدودي .وذكرت وزارة الزراعة يف بيان
تلقته (املدى)� ،أن "الوزير حممد اخلفاجي وافق على
ت�صدير  2000طن من حم�صول الطماطم �إىل اململكة
العربية ال�سعودية عن طريق منفذ عرعر احلدودي".
و�أكد البيان �أن "الكمية امل�صدرة هي من الفائ�ض عن
اال�سته�ل�اك املحل ��ي ،ويف خط ��وة ته ��دف اىل تعظيم
م ��وارد الدول ��ة" .وبالتزام ��ن م ��ع ذلك ت�سع ��ى جلنة

الطاق ��ة النيابية ،لت�شكي ��ل �صندوق ل ��واردات النفط
م ��ن املحافظات املنتجة �ضمن موازن ��ة  .2021وقال
ع�ض ��و اللجنة �أجم ��د العقاب ��ي� ،إن "ت�شكيل �صندوق
لواردات النفط �ضمن موازنة � 2021سيكون ان�صاف ًا
للمحافظ ��ات املنتج ��ة للنف ��ط ،وه ��ذا م�سع ��ى �أغل ��ب
�أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب" .و�أ�ض ��اف العقاب ��ي� ،أن
"�صن ��دوق واردات النفط �سي�ساعد يف �إعادة �إعمار
املحافظ ��ات الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة ،واملنتجة للنفط
وخ�صو�صا الب�صرة".

جديد لالنتخابات الربملانية املبكرة.
وم ��ا ان ح ��ددت احلكوم ��ة ال�ساد� ��س
م ��ن �شه ��ر حزي ��ران موع ��دا الج ��راء
االنتخاب ��ات املبك ��رة حت ��ى ع�صف ��ت
اخلالفات بني املكونات.
وانعك�س ��ت هذه اخلالفات ـ� �ـ التي مل
تظه ��ر �إىل العلن ـــ عل ��ى �أداء جمل�س
الن ��واب كذل ��ك ان�سحبت عل ��ى �إقرار
م�شروع قان ��ون املوازن ��ة االحتادية
ال ��ذي ت�ش�ي�ر الأنب ��اء اىل ان اق ��راره
�سيت�أخر نحو  45يوما.
ويقول رحيم العبودي ،ع�ضو الهيئة
العام ��ة لتي ��ار احلكمة ،لـ(امل ��دى) �إن
"حتالفي الفت ��ح و�سائرون ي�سعيان
�إىل ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
املبكرة �إىل الثالثني من �شهر ت�شرين
الأول املقب ��ل ،وهم ��ا مياط�ل�ان ع�ب�ر
تبنيهم ��ا فك ��رة متديد ف�ت�رة مناق�شة
م�شروع قان ��ون املوازن ��ة االحتادية
لعام � 2021إىل �أكرث من  45يوما".
وك�شف ��ت (املدى) يف وق ��ت �سابق �أن
مفو�ضية االنتخاب ��ات �سلمت رئي�س
جمل�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي
كتاب ��ا تعت ��ذر في ��ه ع ��ن متكنه ��ا م ��ن
�إج ��راء االنتخابات الربملانية املبكرة
يف موعدها املقرتح يف ال�ساد�س من
�شهر حزيران املقبل.
وي�ضي ��ف العب ��ودي �أن كال من تيار
احلكم ��ة وائت�ل�اف الن�ص ��ر ـ� �ـ ال ��ذي
ي�صفهم ��ا بـ(ق ��وى االعت ��دال) ـ� �ـ "مع
�إج ��راء االنتخاب ��ات يف املواعي ��د
املقرتح ��ة يف حزي ��ران املقب ��ل،
بت�أيي ��د من رئي� ��س اجلمهورية برهم
�صال ��ح ،ورئي� ��س احلكومة م�صطفى
الكاظم ��ي ،ورئي� ��س الربمل ��ان حممد
احللبو�سي".
 التفا�صيل �ص2

عالء املفرجي يكتب:
تبولة وفطرية باي..
هايكو ب�صري
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 4مقرتحات ملعاجلة اكتظاظ ال�سجون
ُتناق�ش مع الربملان
 بغداد  /املدى
دعت جلن ��ة حقوق الإن�س ��ان النيابية،
�أم�س ،اىل ح�سم ق�ضايا املحكومني مع
الق�ضاء ملعاجلة م�شكلة االكتظاظ داخل ال�سجون،
م�شدّدة عل ��ى �ض ��رورة االهتمام بواق ��ع ال�سجون
�إلتزام ��ا باالتفاقيات الدولي ��ة .وذكرت اللجنة يف
بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه �أنها "عقدت اجتماع ًا
مع م ��دراء دوائ ��ر الإ�ص�ل�اح وال�سج ��ون اخلا�صة

بالرج ��ال والن�س ��اء يف بغ ��داد بح�ض ��ور رئي�سه ��ا
النائب �أر�شد ال�صاحل ��ي والأع�ضاء ،للوقوف على
امل�ش ��اكل التي تعاين منه ��ا و�إيجاد احلل ��ول لها".
ويف م�سته ��ل االجتماع الذي ح�ضره ب�شري احلداد
نائب رئي�س الربملان� ،أكد ال�صاحلي على "�ضرورة
االهتمام بواق ��ع ال�سجون يف الع ��راق ال �سيما �أن
الدول ��ة لها التزامات باتفاقات دولية ب�ش�أن تطبيق
مبادئ حقوق الإن�سان يف ال�سجون"،
 التفا�صيل �ص4

اخلريجون يفرت�شون الأر�صفة منذ �أ�شهر بحث ًا عن عمل

العم��ل النيابي��ة :ملي��ون ون�ص��ف عام��ل �أجنب��ي معظمه��م يعمل��ون يف ال��وزارات!
م ��ع ارتف ��اع �سعر �صرف ال ��دوالر مقاب ��ل الدينار
البطالة وايجاد فر�ص عمل لفئة ال�شباب".
للخروج بتو�صيات من �ش�أنها توفري فر�ص العمل وا�ستبدالها بااليدي العاملة املحلية".
 بغداد /املدى
و�أ�ش ��ار اىل ،ان "هذه اخلطوة ته ��دف اىل تقليل وم ��ع تفاق ��م االزم ��ة االقت�صادي ��ة الت ��ي تزامن ��ت العراق ��ي ،تزاي ��دت مع ��دالت البطال ��ة ب�ص ��ورة
للعاطلني واخلريجني العراقيني".
كب�ي�رة .وكان م�ست�شار رئي�س ال ��وزراء لل�ش�ؤون
ك�شف ��ت جلن ��ة العم ��ل وال�ش� ��ؤون و�أ�ش ��ار �إىل �أن "جلن ��ة العم ��ل ناق�ش ��ت مو�ضوع
املالية ،ق ��د ك�شف �أن ن�سبة الفق ��ر يف البالد بلغت
االجتماعي ��ة النيابي ��ة ،ام� ��س ،ع ��ن احل ّد م ��ن العمالة الأجنبية ،مع وزير العمل عادل
 %30من جمموع ال�س ��كان .اي �أن ثلث العراقيني
وج ��ود �أك�ث�ر م ��ن مليون ون�ص ��ف امللي ��ون عامل الركاب ��ي ،وممثلني ع ��ن وزارة الداخلية ،وكيفية
فق ��راء .وقال مظهر حممد �صال ��ح� ،أن ن�سبة الفقر
�أجنب ��ي يف الع ��راق معظمه ��م يعمل ��ون يف الت�ص ��دي له ��ذه الظاه ��رة" ،م�ؤك ��د ًا �أن "ترحي ��ل
ارتفع ��ت �إىل ن�سب ��ة  30باملئة بني �أف ��راد ال�شعب
العمالة الأجنبية ،يهيئ فر�ص عمل للعراقيني".
الوزارات.
العراقي ،م�ش�ي�را �إىل �أن من ب�ي�ن �أولئك الفقراء،
وا�شارت اىل ان ترحيلهم �سيوفر املزيد من فر�ص ويع ��اين ال�شب ��اب العراقي ��ون م ��ن �أزم ��ة عم ��ل،
مهج ��رون قدماء وعاطلون عن العمل� ،إ�ضافة �إىل
وي�شه ��د البلد منذ مطلع الع ��ام ال�سابق تظاهرات
العمل للعراقيني.
�أن هنال ��ك �أكرث من مليوين عائلة� ،أ�ضيفت نتيجة
وقال ع�ض ��و اللجن ��ة فا�ضل الفت�ل�اوي �إن "هناك للخريجني يطالبون بتوفري فر�ص عمل منا�سبة.
جائح ��ة كورون ��ا الت ��ي اجتاح ��ت الع ��امل اىل فئة
�أك�ث�ر من ملي ��ون ون�ص ��ف املليون عام ��ل �أجنبي ويفرت� ��ش ع ��دد كب�ي�ر م ��ن خريج ��ي اجلامع ��ات
الفقراء.
يف الع ��راق ،معظمهم يعمل ��ون يف وزارات متنح الأر�صفة منذ �أ�شهر للمطالبة بالتعيني.
وت�شري ه ��ذه الن�سبة �إىل ارتف ��اع كبري للغاية يف
وكان وزي ��ر العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعية عادل
مرتبات عالية".
�أعداد الفقراء ،فبح�سب بيانات ر�سمية ف�إن ن�سبة
وا�ض ��اف ع�ض ��و جلن ��ة العم ��ل وال�ش� ��ؤون الركاب ��ي ،ق ��د ك�ش ��ف يف وق ��ت �سابق ،ع ��ن حملة
الفقر يف الع ��راق مل تكن تتجاوز  15يف املئة يف
االجتماعية ان جلنته "خاطبت احلكومة لت�شكيل مرتقبة لتقن�ي�ن العمالة االجنبي ��ة يف امل�ؤ�س�سات
العام  ،2013وو�صلت �إىل  22يف املئة يف ال�سنة
جلن ��ة م�شرتكة م ��ن وزارت ��ي الداخلي ��ة والعمل ،االهلية واحلكومية .وق ��ال الركابي �إن "الوزارة
التي تلتها.
نظم ��ت حم�ل�ات تقليل االي ��دي العامل ��ة االجنبية
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اجتماع حا�سم لتحديد موعد االنتخابات يح�ضره
ق�ضاة وممثل يونامي

من المرتقب ان يعقد اجتماع تح�ضره الرئا�سات الثالث ور�ؤ�ساء الكتل البرلمانية
ومفو�ضية االنتخابات ومجل�س الق�ضاء الأعلى ،اليوم الخمي�س ،لالتفاق على
موعد جديد لالنتخابات البرلمانية المبكرة .وما ان حددت الحكومة ال�ساد�س
من �شهر حزيران موعدا الجراء االنتخابات المبكرة حتى ع�صفت الخالفات بين
المكونات .وانعك�ست هذه الخالفات ــ التي لم تظهر �إلى العلن ـــ على �أداء مجل�س
النواب كذلك ان�سحبت على �إقرار م�شروع قانون الموازنة االتحادية الذي ت�شير
الأنباء �إلى ان اقراره �سيت�أخر نحو  45يوما.

 بغداد /محمد �صباح
كتل ُتريد الت�أجيل
ويق ��ول رحيم العب ��ودي ،ع�ض ��و الهيئة
العام ��ة لتي ��ار الحكم ��ة ،لـ(الم ��دى) �إن
"تحالفي الفتح و�سائرون ي�سعيان �إلى
ت�أجي ��ل االنتخابات البرلماني ��ة المبكرة
�إل ��ى الثالثي ��ن م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
المقب ��ل ،وهم ��ا يماط�ل�ان عب ��ر تبنيهم ��ا
فكرة تمديد فترة مناق�شة م�شروع قانون
الموازنة االتحادية لعام � 2021إلى �أكثر
من  45يوما".
وك�شف ��ت (الم ��دى) ف ��ي وقت �ساب ��ق �أن
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �سلم ��ت رئي� ��س
مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي
كتاب ��ا تعتذر في ��ه عن تمكنها م ��ن �إجراء
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة المبك ��رة ف ��ي
موعده ��ا المقترح ف ��ي ال�ساد�س من �شهر
حزيران المقبل.
وي�ضي ��ف العب ��ودي �أن كال م ��ن تي ��ار
الحكم ��ة وائت�ل�اف الن�ص ��ر ـ� �ـ ال ��ذي
ي�صفهما بـ(ق ��وى االعتدال) ــ "مع �إجراء
االنتخاب ��ات ف ��ي المواعي ��د المقترح ��ة
ف ��ي حزي ��ران المقبل ،بت�أيي ��د من رئي�س
الجمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ،ورئي� ��س
الحكوم ��ة م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ورئي�س
البرلمان محمد الحلبو�سي".
ويلف ��ت ع�ض ��و تي ��ار الحكم ��ة �إل ��ى �أن
"المجتمعين اتفقوا على �إجراء اجتماع
لهم الي ��وم الخمي� ��س بم�شارك ��ة ر�ؤ�ساء
الكت ��ل البرلماني ��ة وبح�ض ��ور مفو�ضية
االنتخاب ��ات والق�ض ��اء للب ��ت بموع ��د
اج ��راء االنتخاب ��ات البرلمانية الجديدة
�أو الإبق ��اء عل ��ى الموعد ال ��ذي اقترحته
الحكومة".
ويو�ض ��ح �أن "ال�ساح ��ة ال�سيا�سي ��ة
منق�سم ��ة بي ��ن فري ��ق ي�ؤي ��د �إج ��راء
االنتخابات في موعدها المحدد ،وفريق
يرف�ض ويطرح مواعي ��د جديدة على �أن
تك ��ون خالل الع ��ام الج ��اري" ،مبينا �أن
"هناك الكثير م ��ن الموا�ضيع مترابطة
ومتداخلة في مو�ض ��وع االنتخابات من
بينها �إقرار قانون ��ي المحكمة االتحادية
والموازنة".
وف ��ي �شه ��ر ت�شري ��ن الثان ��ي الما�ض ��ي
ناق�ش ��ت الرئا�س ��ات الث�ل�اث مو�ض ��وع
ت�أجي ��ل االنتخابات البرلماني ��ة المبكرة
والمق ��رر �إجرا�ؤه ��ا ف ��ي ال�ساد� ��س م ��ن
�شه ��ر حزي ��ران المقب ��ل� ،إل ��ى م ��ا بع ��د
الموعد المقرر ب�شهرين �أو �أربعة �أ�شهر،
وذل ��ك بعدم ��ا ا�ستمعت �إلى �ش ��رح قدمته
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ع ��ن الم�ش ��كالت

التي تواجهها.
وي�ش ��دد القي ��ادي ف ��ي الحكم ��ة عل ��ى �أن
"الق ��وى التي تري ��د ت�أجيل االنتخابات
تعول على الوقت ل�ضمان الت�أجيل ب�شكل
قطع ��ي" ،م�شي ��را �إل ��ى ان "ه ��ذه القوى
متخوف ��ة م ��ن االنتخابات الت ��ي �ستكون
مرعبة بعد �ضمان م�شاركة ال�شباب بقوة
فيها هذه المرة".
ويلف ��ت العب ��ودي �إل ��ى �أن العام ��ل
الخارجي ونق�صد هنا الجانب الأميركي
والإيران ��ي �أي�ض ��ا ل ��ه تدخل ف ��ي ال�ش�أن
االنتخاب ��ي حي ��ث يح ��اول كل ط ��رف
ت�شكيل حكومة مقبلة تكون قريبة عليه،
ويرج ��ح �أن "اجتم ��اع الي ��وم �سيك ��ون
حا�سما لكل هذه التداعيات".
الق�ضاء يريد موعدا واقعيا
وكان رئي� ��س مجل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
فائ ��ق زي ��دان ،قد �ش ��دد خ�ل�ال ح�ضوره
اجتماع ��ا للرئا�س ��ات الثالث عق ��د م�ساء
الثالث ��اء ،عل ��ى �أهمي ��ة تحدي ��د موع ��د
االنتخاب ��ات القادم ��ة بتاري ��خ واقع ��ي
تتمك ��ن خالله مفو�ضي ��ة االنتخابات من
�إجراء انتخابات حرة نزيهة.
و�أك ��د زي ��دان ،عل ��ى ذات المب ��د�أ خ�ل�ال
ح�ض ��وره االجتماع الثان ��ي بين ر�ؤ�ساء
ال�سلطات الثالث ومفو�ضية االنتخابات
بح�ض ��ور ممث ��ل الأمي ��ن الع ��ام للأم ��م
المتح ��دة ،بح�سب بي ��ان ا�صدره اطلعت
عليه (المدى).
و�ض ��م اجتم ��اع الرئا�س ��ات الث�ل�اث كال
م ��ن رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ورئي�س مجل�س النواب محمد
الحلبو�س ��ي ،ورئي� ��س مجل� ��س الق�ضاء
الأعلى فائ ��ق زيدان ،ووزي ��ر الخارجية
ف�ؤاد ح�سين ،ورئي�س و�أع�ضاء مفو�ضية
االنتخاب ��ات ،والممثل ��ة الخا�صة للأمين
العام للأمم المتح ��دة في العراق جينين
هيني� ��س بال�سخ ��ارت ،لبح ��ث مل ��ف
االنتخابات المقبلة.
وعقب االجتم ��اع ،ذكر المكتب االعالمي
لرئي�س الجمهورية برهم �صالح في بيان
�أن المجتمعي ��ن �ش ��ددوا عل ��ى �ض ��رورة
اتخ ��اذ كاف ��ة التدابي ��ر واال�ستع ��دادات
الكفيلة لإجراء االنتخابات المبكرة ،عبر
توفي ��ر ال�شروط ال�ضرورية التي ُت�ضفي
على نتائجها �أق�صى درجات الم�صداقية،
وت�ضم ��ن التمثي ��ل الحقيق ��ي لجمي ��ع
العراقيي ��ن وتعك� ��س �إرادته ��م الح ��رة
ف ��ي اختيار ممثليه ��م م ��ن دون ت�أثيرات

و�ضغ ��وط وبعي ��د ًا عن �سط ��وة ال�سالح،
لتك ��ون نتائجه ��ا متوافق ��ة م ��ع الإرادة
ال�شعبي ��ة و�إيمانها الكام ��ل بتمثيلهم في
الحكومة ومجل�س النواب.
و�أ�ض ��اف البي ��ان ان ��ه ج ��رى الت�أكي ��د
عل ��ى �أهمي ��ة زي ��ادة ن�سب ��ة الت�سجي ��ل
البايومت ��ري وو�ض ��ع الآلي ��ات الت ��ي
ت�ساع ��د ف ��ي عملي ��ة الت�سجي ��ل لغر� ��ض
اعتم ��اد البطاق ��ة البايومتري ��ة ح�ص ��ر ًا
ف ��ي االنتخاب ��ات القادم ��ة ،وا�ستكم ��ال
الت�شري ��ع المتعل ��ق بقان ��ون المحكم ��ة
االتحادية في �أقرب وقت ،و�ضرورة دعم
مفو�ضية االنتخابات من قبل م�ؤ�س�سات
الدولة والأجه ��زة ال�ساندة ذات العالقة،
وتوفير الم ��وارد الب�شري ��ة والمالية من
�أجل �إنجاح تنظيم االنتخابات.
و�أ ّك ��د االجتم ��اع عل ��ى �ض ��رورة اتخ ��اذ
�إج ��راءات �صارمة لمنع ح�صول التزوير
والتالع ��ب في جمي ��ع خط ��وات العملية
االنتخابية ،بدء ًا من ت�صويت الناخبين،
م ��رور ًا بعملية العد والفرز ،و�صو ًال �إلى
�إع�ل�ان النتائج ،كما ال ب ّد م ��ن �أن تراعى
النزاه ��ة وال�شفافية ف ��ي مختلف مراحل
�إجرائها ،وتت ��م دعوة مراقبي ��ن دوليين
ب�ص ��ورة ج ��ادة بالتن�سي ��ق م ��ع الدائرة
المخت�صة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.
و�أ�ش ��ار المجتمع ��ون �إل ��ى �ض ��رورة
�ضمان فر�ص ��ة الم�شاركة في االنتخابات
لجمي ��ع �أبن ��اء ال�شع ��ب العراق ��ي ب ��كل
�أطيافه ��م ،وح�سم الم�سائ ��ل العالقة التي
تح ��ول دون ذلك ،وتوفي ��ر الم�ستلزمات
القانوني ��ة والإدارية لم�شاركة النازحين
والمهجرين وغيرهم.
دليل �آخر على ت�أجيل
االنتخابات
وفي �سي ��اق مت�صل ،ي�ؤكد ع ��ادل الالمي
الخبي ��ر ف ��ي ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي� ،أن
"الرئا�س ��ات الث�ل�اث �أعلن ��ت ت�أييده ��ا
ودعمه ��ا لجه ��ود مفو�ضي ��ة االنتخابات
النج ��از االقتراع في موعده ��ا المحدد"،
ف ��ي الوق ��ت ذات ��ه اب ��دى ا�ستغراب ��ه من
ت�صريح رئي�س مجل�س الق�ضاء الأعلى.
وي�ضي ��ف مت�سائال" :هل الموعد المحدد
غي ��ر واقع ��ي ،وه ��ل هن ��اك ني ��ة للق�ضاة
الذي ��ن يدي ��رون المفو�ضي ��ة لت�أجي ��ل
االنتخابات؟".
ويتاب ��ع" :هن ��اك م�ؤ�ش ��ر ي ��دل عل ��ى
ع ��دم �إمكاني ��ة �إج ��راء االنتخاب ��ات ف ��ي
مواعيدها ،ه ��و تحديث وت�سجيل �سجل

الناخبين ال ��ذي �أعطي مهل ��ة �شهر وهي
ق�صي ��رة ال تكفي في ظ ��ل �إ�ضراب الكثير
من موظفي المفو�ضية".
وب ��د�أت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات بعملي ��ة
تحدي ��ث بيان ��ات الناخبي ��ن م ��ن اج ��ل
منحه ��م بطاق ��ات بايومترية خ�ل�ال اقل
من �أ�سبوعين من خ�ل�ال حملة ت�ستهدف
عبره ��ا تحدي ��ث �سج�ل�ات ( )10ماليين
ناخب غير م�سجلين حتى هذه اللحظة".
بطاقة الناخب م�ستم�سك
ر�سمي
وق ��رر مجل� ��س ال ��وزراء ،ف ��ي جل�ست ��ه
االخي ��رة ،اعتب ��ار بطاق ��ة الناخ ��ب
البايومتري ��ة م�ستم�س ��ك ًا ر�سمي ًا معتمد ًا
لدى دوائ ��ر الدولة ،فيما منح الموظفين
 60يوم ًا لتحديث بطاقاتهم االنتخابية.
وقال المتح ��دث الر�سمي با�سم المجل�س
وزي ��ر الثقاف ��ة ح�س ��ن ناظم ف ��ي م�ؤتمر
�صحف ��ي� ،إن مجل�س ال ��وزراء عد بطاقة
الناخ ��ب البايومتري ��ة طويل ��ة الأم ��د
واح ��دة م ��ن الم�سمت�س ��كات الر�سمي ��ة
المعتمدة في دوائ ��ر الدولة ،م�شير ًا �إلى
�أن المجل�س قرر منح الموظفين مدة 60
يوم ًا لتحديث بياناتهم البايومترية.
ودعا ناظم الموظفين للإ�سراع بتحديث
بياناته ��م البايومتري ��ة ،م�ؤك ��د ًا �أن
الحكوم ��ة عازم ��ة عل ��ى محارب ��ة نزع ��ة
انح�سار الم�شاركة في االنتخابات.
وانطلقت عملية تحديث �سجل الناخبين
ف ��ي مراك ��ز الت�سجي ��ل االلكترون ��ي في
عم ��وم الع ��راق ،والبال ��غ عدده ��ا 1079
مرك ��ز ًا ولم ��دة  30يوم� � ًا ،و�ستنتهي في

الثان ��ي من �شهر �شب ��اط المقبل ،وتهدف
ه ��ذه المرحل ��ة لغر� ��ض جم ��ع بيان ��ات
الناخبين الن�صية والحيوية وتحديثها،
حي ��ث تتمث ��ل ه ��ذه المرحل ��ة ب�إج ��راء
حاالت الإ�ضاف ��ة ،والح ��ذف ،والتغيير،
والت�صحي ��ح ،وت�سجي ��ل النازحي ��ن
والقوات الأمنية .و�ضعت وزارة النقل،
�ش ��رط تحديث �سج ��ل الموظ ��ف لمنحه
راتبه .وبح�سب كتاب �صادر عن الوزارة
ف ��ان "الوزارة ا�شترط ��ت �صرف رواتب
موظف ��ي مرك ��ز ال ��وزارة وت�شكيالته ��ا
بعد ا�صدار بطاق ��ة الناخب البايومترية
المحدث ��ة" .وي�ضي ��ف الالم ��ي �أن "م ��ن
�ضم ��ن الم�ؤ�شرات الموج ��ودة على عدم
وج ��ود امكانية الج ��راء االنتخابات هو
ان المفو�ضي ��ة فتح ��ت الب ��اب لت�سجي ��ل
التحالف ��ات ال�سيا�سي ��ة والمر�شحي ��ن
الراغبي ��ن بالم�شارك ��ة ف ��ي االنتخاب ��ات
لفت ��رة ق�صي ��رة توح ��ي بع ��دم وج ��ود
جدية في اجراء االنتخابات بمواعيدها
المح ��ددة" .ف ��ي �أواخ ��ر �شه ��ر تم ��وز
الما�ضي ،ح� �دّد رئي�س مجل� ��س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظمي ،موع ��د االنتخابات
الت�شريعي ��ة المبكرة ف ��ي  6حزيران من
ه ��ذا الع ��ام ا�ستجابة لمطال ��ب الحركات
االحتجاجية التي عمت مدن ومحافظات
الو�سط والجنوب.
التمديد بات قريب ًا
ويو�ض ��ح المخت� ��ص ف ��ي ال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي قائ�ل�ا �إن "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات �ستقوم في الفت ��رة المقبلة
بتمدي ��د فت ��رة ت�سجي ��ل التحالف ��ات

ُم�سن ُيديل ب�صوته خالل االنتخابات ال�سابقة  ...ار�شيف
ال�سيا�سية والمر�شحي ��ن الذين يرغبون �آالف موظ ��ف لك ��ن موظفيه ��ا الحاليي ��ن
ف ��ي الم�شارك ��ة باالنتخاب ��ات البرلمانية ي�صل عدده ��م الى نح ��و  4500موظف،
المقبل ��ة" ،مرجح ��ا ان "ه ��ذا التمدي ��د واكث ��ر م ��ن  5500موظ ��ف معت�صمي ��ن
�سيدفع بت�أجيل موعد االنتخابات".
ام ��ام مكات ��ب المفو�ضي ��ة من ��ذ بداي ��ة
و�أنج ��زت المرحل ��ة الأول ��ى م ��ن عملي ��ات تحدي ��ث �سج ��ل الناخبي ��ن،
التح�ضيرات القائمة لإجراء االنتخابات والت�سجي ��ل البايومت ��ري" .ويلفت �إلى
المبك ��رة با�ستكم ��ال م�ش ��روع قان ��ون �أن "م ��ن �ضم ��ن التحديات الت ��ي تعرقل
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة ون�ش ��ره ف ��ي اج ��راء االنتخابات هي ارتف ��اع درجات
جري ��دة الوقائ ��ع العراقي ��ة ،لك ��ن هناك الحرارة ف ��ي �شهر حزيران مم ��ا �سي�ؤثر
مراح ��ل عدي ��دة يتطل ��ب �إكماله ��ا ف ��ي على عمل االجهزة االلكترونية الم�سرعة
مواعي ��د مح ��ددة منه ��ا توزي ��ع البطاقة للنتائ ��ج ف�ضال عن تزاي ��د انقطاع التيار
البايومترية.
الكهربائ ��ي ف ��ي ه ��ذه الفت ��رة" ،م�ؤك ��دا
وبح�س ��ب ن� ��ص قان ��ون تخ�صي� ��ص ان "ه ��ذه االم ��ور �ستفر� ��ض ت�أجي ��ل
وتموي ��ل نفق ��ات انتخاب ��ات مجل� ��س االنتخابات المقبلة".
النواب ،الذي �صوت علي ��ه البرلمان في �أك ��دت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ف ��ي وقت
 17كان ��ون الأول الما�ض ��ي ،فق ��د بلغ ��ت �ساب ��ق �أنه ��ا "م�ستم ��رة بعمله ��ا ب ��كل
تقديرات نفق ��ات االنتخابات ل�سنة  133جهدها ،لإجراء االنتخابات في موعدها
ملي ��ار ًا و 300مليون دين ��ار من الر�صيد المح ��دد ،وكذلك العمل عل ��ى �إنجاحها"،
النق ��دي الم ��دور لموازن ��ة ع ��ام  2019داعية جميع �ش ��ركاء العملية االنتخابية
لح�س ��اب المفو�ضي ��ة العلي ��ا الم�ستقل ��ة ال ��ى "التع ��اون من الناخبي ��ن ،وو�سائل
لالنتخابات ا�ستثنا ًء م ��ن قانون الإدارة الإعالم ،والمهتمين بال�ش�أن االنتخابي".
المالية االتحادية.
وي�ضيف الرديني �أن "من جملة الق�ضايا
التي قد تت�سبب بت�أجيل االنتخابات عدم
م�شاكل �أخرى
تعديل قانون المحكم ��ة االتحادية الذي
م ��ن جهت ��ه ،يبي ��ن ح ��ازم الردين ��يُ ،يل ��زم الد�ست ��ور بم�صادقتها عل ��ى نتائج
ع�ض ��و مجل� ��س المفو�ضي ��ن ال�سابق ان �أي انتخاب ��ات برلماني ��ة ،ف�ضال عن عدم
"المفو�ضي ��ة تعم ��ل ومنذ وق ��ت طويل وج ��ود �إرادة حقيقي ��ة لأع�ض ��اء مجل�س
للتح�ضير لإجراء االنتخابات البرلمانية الن ��واب بحل المجل�س قب ��ل �ستين يوما
المقبل ��ة" ،م�ست ��دركا "لكن هن ��اك الكثير من �إجراء االنتخابات المبكرة".
م ��ن المعرق�ل�ات الت ��ي تعرق ��ل اج ��راء ويو�ض ��ح �أن م ��ن "المفرو� ��ض ح ��ل
االنتخابات في مواعيدها المحددة".
البرلم ��ان لنف�س ��ه في ال�ساد� ��س من �شهر
وي�ضي ��ف �أن "هيكلي ��ة مفو�ضي ��ة ني�س ��ان المقب ��ل �إن كانت لدي ��ه جدية في
االنتخاب ��ات ت�سم ��ح لها بتعيي ��ن ع�شرة �إجراء االنتخابات البرلمانية المبكرة".

جمل��ة �أمريكي��ة� :أيزيدي��ات يتعر�ض��ن ل�ضغ��وط جمتمعي��ة بع��د �أزم��ة داع���ش
 ترجمة /حامد احمد

بعد ان تعر�ضت قريتها في �سنجار
لهجوم نفذه عنا�صر من تنظيم
داع�ش خالل �آب  2014انتقلت
�شيماء ( 23عاما) للعي�ش مع
عائلتها في مخيم بهاركا للنازحين
في اقليم كرد�ستان وذلك في العام
 .2015كانت حينها في ال�سابعة
ع�شرة من عمرها ،وكونها االبنة
االكبر �سنا �ضمن العائلة اعتقدت
�شيماء ان زواجها في داخل
المع�سكر �سيمنحها هي واقاربها
مظهرا من مظاهر اال�ستقرار.

احدى النازحات مع طفليها يف العراق  ...ار�شيف
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ولك ��ن عندم ��ا ب ��د�أت بتنظي ��م الع ��اب وان�شط ��ة
الأطف ��ال في المخي ��م ،فان نظ ��رة الآخرين لمر�أة
تقوم بهكذا دور رئي� ��س في الحياة العامة �ضمن
مخي ��م ي�ض ��م اكثر م ��ن  4700نزيل يعتب ��ر �شيئا
مبالغا فيه ال �سيما بالن�سبة لزوجها .
وقال ��ت �شيم ��اء وه ��ي ت�شكو م ��ن �س ��وء معاملة
زوجه ��ا ال ��ذي ارتبط ��ت ب ��ه وه ��ي ف ��ي ال�سابعة
ع�شرة من عمرها" :الجميع يقول لي باني يجب
ان احترم ��ه واق ��ول ل ��ه دائم ��ا ،نعم ،لق ��د �شعرت
وك�أنني في �سجن".
ب ��د�أت �شيماء العمل لت�ضمن لأخيها ،الذي يعاني
م ��ن متالزم ��ة داون وكان م�شلوال ،ب ��ان ال ي�شعر
انه معزول اجتماعي ��ا وعندما توفي في الحادية
ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره ع ��ام  ،2016ت�أث ��رت نف�سي ��ة
�شيماء كثي ��را وا�صبحت منهك ��ة وطلبت الطالق
م ��ن زوجها �ض ��د رغب ��ة اقاربها ،ولك ��ن ال�شجب
واال�ستهجان من قبل زوجها لها ازداد اكثر.
وتقول �شيماء ان عائلتها نبذتها وعمها ي�ضربها،
وت�ؤك ��د بقوله ��ا "قالوا لي انه كون ��ي مطلقة فانه

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

يج ��ب علي ان ا�شعر بالخج ��ل وان ابقى حبي�سة
البيت ".
�شيم ��اء رف�ضت ،وكتبت بعدها ق�صة عن تجاربها
اثن ��اء الهروب م ��ن تنظيم داع� ��ش والعنف الذي
تعر�ضت له م ��ن ابناء مجتمعها والتي نالت عنها
جائ ��زة عندما ن�شرت في مجلة باللغة اال�سبانية،
ه ��ذا الهمها اكثر ب ��ان تجري مقاب�ل�ات مع ن�ساء
وفتي ��ات اخريات ف ��ي المع�سك ��ر وان تقوم مقام
حلق ��ة و�صل بينه ��م وبي ��ن منظم ��ات دولية مثل
منظمة اليوني�سيف.
وعند اعجاب منظمةSave the Children
الدولية المعنية برعاية االطفال بال�صلة الحميمة
ل�شيم ��اء الت ��ي بنتها م ��ع اطفال مخي ��م باهاراك،
كلفتها المنظمة ب�إدارة م�شاريع محلية .
وعندم ��ا ج ��اءت منظم ��ة  Free Runوه ��ي
منظم ��ة غي ��ر ربحية لتدري ��ب الن�س ��اء الناجيات
م ��ن الح ��رب للم�شارك ��ة ف ��ي �سباق ��ات ماراثون،
ال ��ى المع�سك ��ر ف ��ي ع ��ام  ،2018كان ��ت �شيم ��اء
اول العراقي ��ات مم ��ن اقدمن عل ��ى الم�شاركة في

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

الماراثون.
و�ساع ��دت �شيم ��اء ن�س ��اء وفتي ��ات اخري ��ات
للت�سجيل في هذا البرنامج وذلك باال�ستفادة من
خبرتها المكت�سبة والثقة التي بنتها وتمكنت من
ت�شكي ��ل فريق من  20ام ��ر�أة وفتاة للم�شاركة في
الماراثون .
وقال ��ت كر�ستين ��ا لونغمان ،مدي ��رة منظمة فري
ران ف ��رع العراق" :الفتي ��ات يتطلعن الى �شيماء
لتحقيق م ��ا حققته ،حيث ي�شعرن بانها ت�شاركهم
م ��ا تقوم ب ��ه" .وت�شير ال ��ى انها "بع ��د ح�صولها
على جوائ ��ز كثيرة ت�سع ��ى الى اكم ��ال ماراثون
اربيل م�ستقبال".
وح�صل ��ت �شيم ��اء عل ��ى جائ ��زة ال�شجاع ��ة ف ��ي
ا�ستخ ��دام الريا�ض ��ة لتح�سي ��ن ظ ��روف معي�شة
مجتمعه ��ا ،وقال ��ت �شيم ��اء "ا�شع ��ر وان ��ا ح ��رة
عندما اعدو في �سباق رك�ض بعيدا عن ال�سجون
والحروب ،ا�شعر بانه لي�ست هناك حدود ولي�س
هناك ما يوقفني".
عن :مجلة تايم الأميركية
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ذووهم ممنوعين من ال�س�ؤال
�أو ت�سلم حقوق المختفين قبل
�إثبات براءتهم

سياسة

م�س�ؤولون من �صالح الدين 4 :ف�صائل غيبت � 10آالف
�شخ�ص من المحافظة

 بغداد /متيم احل�سن
بع ��د حترير تكري ��ت (يف ني�س ��ان )2015
باي ��ام قليل ��ة خطف ��ت جماع ��ات م�سلحة من
بل ��دة واحدة اكرث م ��ن � 700شخ�ص خالل
� 72ساعة فقط.
وارتفع ��ت ارق ��ام املفقودي ��ن يف املحافظ ��ة
بع ��د ذلك لت�صل اىل نح ��و � 10آالف فرد ،مل
ينج اي واحد منه ��م حتى الآن من "مذبحة
االختطاف".
و ُتته ��م �أربع ��ة ف�صائ ��ل م�سلح ��ة باخف ��اء
ال�ضحاي ��ا ،فيم ��ا ت�شك جه ��ات �سيا�سية بان
املغيبني قد متت ت�صفيتهم.
وال توج ��د يف الع ��راق �أرق ��ام ر�سمية لعدد
املغيب�ي�ن واملختطفني ،كم ��ا تت�ضارب �أرقام
املنظم ��ات االن�ساني ��ة وبع� ��ض الهيئ ��ات
احلكومية ب�ي�ن � 4آالف واكرث من  20الف
غائب.
ويرج ��ح م�س�ؤول ��ون وذوو مفقودي ��ن م ��ن
املو�صل وحمافظات الأنبار و�صالح الدين،
ان �أبناءه ��م يف معتقالت حكومية "�سرية"
�أو لدى ف�صائل م�سلحة .
كذل ��ك يُعتق ��د � ّأن بع� ��ض الأرق ��ام امل�سجل ��ة
كمفقودي ��ن ،ه ��م "جث ��ث جمهول ��ة" �ضم ��ن
مقاب ��ر داع� ��ش اجلماعي ��ة ،املكت�شف ��ة وغري
املكت�شف ��ة .و�س ��اق التنظي ��م �أثن ��اء وقب ��ل
خ�سارت ��ه امل ��دن الت ��ي كان يحتله ��ا ،املئات
م ��ن املدني�ي�ن �إىل املعتق�ل�ات و�إىل حم�ل�ات
الإع ��دام امليداني ��ة بتهم ��ة "التج�س� ��س" �أو
رف�ض مبايعته.
ويق ��ول م�س� ��ؤول مطل ��ع يف �ص�ل�اح الدين
التق ��ى برئي�س احلكومة م�صطفى الكاظمي
انه �سل ��م االخ�ي�ر "قوائم ب� �ـ 9200مفقود
يف املحافظ ��ة" ،اغلبهم اختفوا بعد عمليات
التحرير التي بد�أت يف عام .2015
ووف ��ق امل�س� ��ؤول ان الكاظم ��ي "وق ��ف
واق�سم" بع ��د ت�سلمه املل ��ف يف �آب املا�ضي
قائال انه "�سيتابع ه ��ذا املو�ضوع ويك�شف
م�ص�ي�ر املختف�ي�ن" .ويف نهاي ��ة ال�شه ��ر
نف�س ��ه كان الكاظمي قد تعه ��د مبتابعة ملف
املغيب�ي�ن ق�سر ًا ،اثناء لقائه بعدد من عوائل
املختطف�ي�ن م ��ن حمافظت ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن
والأنب ��ار ،و�أي�ض ��ا م ��ن مدين ��ة ال�ص ��در يف
بغ ��داد .وبح�س ��ب امل�س� ��ؤول املطل ��ع هناك
"اربعة ف�صائل -حتفظ على ذكر ا�سمائها-
مت ت�سميته ��ا للكاظم ��ي ،متهم ��ة باختط ��اف

فريق عراقي
يفتح احدى
املقابر اجلماعية
 ...ار�شيف
املدنيني يف �صالح الدين".
علمها مبل ��ف "املغيبني" .وت�ؤكد ان االرقام
واك ��د امل�س�ؤول لـ(املدى) ان "ف�صيال واحدا واالح�صائيات امر يخ�ص احلكومة.
اختط ��ف � 707أ�شخا�ص خ�ل�ال  3ايام يف وقال ع�ضو املفو�ضي ��ة فا�ضل الغراوي يف
غ ��رب تكري ��ت" عقب اي ��ام قليلة م ��ن اعالن ات�صال مع (امل ��دى) ان "املفو�ضية ال متتلك
حترير تكريت.
معلوم ��ات ع ��ن املغيب�ي�ن ،وهن ��اك برنام ��ج
كم ��ا ق ��ال ان الف�صيل ذات ��ه "اختطف  293خا�ص لدى احلكومة متهم بهذا امللف".
يف �ش ��رق ق�ض ��اء ال ��دور" ،بينم ��ا تبادل ��ت ومل تعل ��ن احلكوم ��ة حت ��ى االن اي ��ة ارقام
الف�صائ ��ل الثالث ��ة االخ ��رى االدوار يف عن مل ��ف املختف�ي�ن ،لكن مفو�ضي ��ة حقوق
اختطاف البقية.
االن�س ��ان قال ��ت يف  2019ان عدد املغيبني
هم "� 4آالف �شخ�ص" فقط.
�أرقام مت�ضاربة
ومبوازاة ذلك كان املر�صد العراقي حلقوق
باملقاب ��ل تنف ��ي مفو�ضي ��ة حق ��وق االن�سان الإن�س ��ان ،وه ��و منظم ��ة غ�ي�ر حكومية ،قد

تطلب الحكومة االتحادية
 20تريليون دينار

ك�ش ��ف يف  2019ع ��ن "وج ��ود � 25أل ��ف
مفق ��ود يف حمافظ ��ات نين ��وى والأنب ��ار
و�صالح الدين".
ويعتق ��د امل�س�ؤول املطل ��ع يف �صالح الدين
ان "بع� ��ض املختفني ق ��د مت اعتقالهم بتهمة
االنتم ��اء اىل داع�ش ،لكنهم باحلقيقة كانوا
ا�سرى لدى التنظيم".
واختطف داع�ش اعدادا كبرية من ال�ضباط
واملنت�سب�ي�ن و�شي ��وخ الع�شائ ��ر يف �صالح
�سجون �سرية ومقابر
الدي ��ن ونقله ��م اىل املو�صل عق ��ب خ�سارته ويعتق ��د امل�س� ��ؤول ان بع� ��ض املغيب�ي�ن
�صالح الدين.
معتقل�ي�ن يف "�سجون �سري ��ة" لي�ست حتت
وي�ضي ��ف امل�س� ��ؤول� 160" :شخ�ص ��ا �سلط ��ة احلكوم ��ة .وكان الكاظم ��ي قد �شكل
اختطفهم داع�ش من ق�ضاء العلم الواقع يف
�ش ��رق تكري ��ت ،ونقله ��م اىل املو�صل بدون
م�ستم�س ��كات ،اجربهم عل ��ى اطالق حلاهم
ما زاد ال�شك بانهم دواع�ش".
وكان ��ت �آخر اخب ��ار املختطفني م ��ن العلم،
بانهم قد ظهروا يف "امل�ست�شفى اجلمهوري
يف املو�صل" قبل ان يختفوا بعد ذلك.

الب�صرة ت�شهر ورقة الإقليم مجدد ًا :موازنة
 2021لم تن�صفنا

جتددت الدعوات لإقامة �إقليم الب�صرة نتيجة الإجحاف الذي تعر�ضت له املحافظة مبوجب م�شروع قانون
املوازنة احلايل ،بح�سب م�س�ؤولني ،م�شريين �إىل �أن القانون ب�صيغته املر�سلة من احلكومة �أفرد للمحافظة
تريليون دينار فقط ،فيما تبلغ ديونها بذمة ال�سلطة االحتادية عن م�شروع الـ  5دوالر ،نحو  20تريليون دينار.
 بغداد /فرا�س عدنان
ويقول مع ��اون املحافظ مع�ي�ن احل�سن
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "الدع ��وات
لإقام ��ة �إقلي ��م الب�صرة قد جت� �دّدت مرة
�أخرى نتيج ��ة الإجحاف الذي تعر�ضت
ل ��ه املحافظة مبوج ��ب م�ش ��روع قانون
املوازنة احلايل".
وي�ضيف احل�سن� ،أن "حقوقنا من خالل
النظ ��رة �إىل القان ��ون تب ��دو م�سلوب ��ة،
وهذا جعلنا ن�سان ��د الر�أي اجلماهريي
يف املطالبة بالفيدرالية".
وي�ش�ي�ر� ،إىل �أن "اله ��دف م ��ن �إقام ��ة
الإقلي ��م هو م ��ن ناحي ��ة �إداري ��ة ولي�س
انف�صالي ��ة ،ف�ل�ا خي ��ار لدين ��ا �س ��وى
احل�ص ��ول عل ��ى احلق ��وق م ��ن خ�ل�ال
الو�سائ ��ل الد�ستوري ��ة ،وت�ل�ايف الظلم
ال ��ذي تعر�ضن ��ا ل ��ه خ�صو�ص� � ًا يف هذه
املوازنة".
و�أورد احل�سن� ،أن "عدد ًا من املالحظات
�سجلناها على املوازنة ،خ�صو�ص ًا بعدم
�إ�ش ��راك وزارة التخطي ��ط والتع ��اون
الإمنائي االحتادي ��ة يف �إعداد القانون،
والغنب بني حمافظة و�أخرى".
ويوا�ص ��ل امل�س�ؤول املحلي� ،أن "العديد
م ��ن املحاوالت قد جرت خالل ال�سنوات
املا�ضي ��ة لتحوي ��ل الب�ص ��رة �إىل �إقلي ��م
لكنه ��ا ف�شل ��ت لأ�سب ��اب عدي ��دة منه ��ا
�سيا�سي ��ة واقت�صادية وفنية ومناطقية،
لك ��ن الو�ض ��ع احل ��ايل ق ��د اختل ��ف مع
ا�ستمرار ال�شعور بالظلم".
وي�سرت�س ��ل احل�س ��ن� ،أن "املوازن ��ة
ر�ص ��دت  518ملي ��ار دين ��ار للم�شاريع،
يف حني لدينا �سلف مرفوعة �إىل وزارة
املالي ��ة وم�ستحق ��ة الدف ��ع تبل ��غ قيمتها
 700مليار دينار".
وتابع� ،أن "الإدارة املحلية لن ت�ستطيع
متوي ��ل امل�شاري ��ع ،بالت ��ايل �ستك ��ون

معر�ض ��ة للتوقف خ�ل�ال الع ��ام احلايل
ال�سيما امل�ستمرة منها".
وانته ��ى احل�سن �إىل مطالب ��ة "اجلهات
املعني ��ة ب�إع ��ادة النظ ��ر يف م�ش ��روع
املوازن ��ة ،لأنن ��ا ال نري ��د باملقاب ��ل �أن
يتح ��ول مو�ضوع املطالب ��ة بالفيدرالية
اىل ا�ستف ��زازي وك�أن ��ه ردة فع ��ل رغ ��م
�أنه ح ��ق د�ستوري ومطل ��ب جماهريي
كب�ي�ر" .م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر النائ ��ب ع ��ن
حمافظ ��ة الب�صرة عب ��د الأمري املياحي،
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "املحافظة قد
عان ��ت كثري ًا طيل ��ة ال�سن ��وات املا�ضية،
والتلوي ��ح ب�إع�ل�ان الإقلي ��م م�ص ��دره
الد�ست ��ور ال ��ذي يكفل التن ��وع الإداري
ال�ل�ا مرك ��زي ،بو�صف ��ه احل ��ل الأمث ��ل
للح�صول على حقوقنا امل�سلوبة".

وي�ضي ��ف املياح ��ي� ،أن "ع ��دد ًا م ��ن
الر�سائ ��ل و�صلتنا من وجه ��اء الب�صرة
�س ��واء كانوا �شيوخ ع�شائ ��ر �أو مثقفني
�أو �سيا�سي�ي�ن ،ب�ض ��رورة الإ�س ��راع يف
امل�ض ��ي بت�شكيل الإقلي ��م بو�صفه خيار ًا
�شعبي ًا وا�ستحقاق ًا لطاملا نادينا به".
ويلف ��ت� ،إىل �أن "جدية �إعالن الإقليم قد
بلغت مراح ��ل متقدمة ،والأيام �ستحمل
للكافة مفاج� ��آت على هذا ال�صعيد ،لأننا
لن ن�سكت عن الظلم جمدد ًا".
ويوا�ص ��ل املياح ��ي� ،أن "الب�ص ��رة مل
حت�ص ��ل عل ��ى ا�ستحقاقها م ��ن م�شروع
الـ  5دوالر من ��ذ انطالقه يف عام 2010
ولغاي ��ة الآن ،و�أن دي ��ون املحافظ ��ة يف
ذم ��ة احلكومة عن هذا امل�شروع و�صلت
اىل  20تريلي ��ون دين ��ار ،وغري ذلك من

�أوج ��ه الظل ��م ال ��ذي نتعر� ��ض ل ��ه وق ��د
�سكتنا عن ذلك طوي ًال".
وينتقد" ،تخ�صي�ص م�ش ��روع املوازنة
االحتادي ��ة للع ��ام احل ��ايل تريلي ��ون
دينار فق ��ط للمحافظة التي تعد امل�صدر
الرئي� ��س لتمويل اخلزين ��ة العامة عرب
�آبارها النفطية".
وم�ض ��ى املياح ��ي� ،إىل �أن "ن ��واب
املحافظ ��ة متفق ��ون ب� ��أن ه ��ذه املوازنة
جمحف ��ة ،وال ميك ��ن �أن ن�ش ��ارك يف
الت�صوي ��ت عليها قبل �إج ��راء تعديالت
عل ��ى امل�ش ��روع ومعاجل ��ة الغ�ب�ن الذي
تعر�ضن ��ا ل ��ه ،فنحن لدين ��ا حقوق بذمة
ال�سلط ��ة االحتادي ��ة ينبغ ��ي عليه ��ا
توفريه ��ا" .وقب ��ل يومني ،ل ��وّ ح نواب
عن حمافظة الب�ص ��رة ،بعدم الت�صويت

ب�صريون يف تظاهرة �سابقة

عل ��ى قان ��ون موازن ��ة  ،2021م ��امل يتم
من ��ح املحافظ ��ة "حقوقه ��ا امل�شروع ��ة
وان�صافه ��ا" .وق ��ال الن ��واب يف بي ��ان
حينها" :نح ��ذر من الغنب واال�ستخفاف
بحق ��وق حمافظة الب�ص ��رة يف م�شروع
قان ��ون املوازن ��ة م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة
العراقي ��ة ون�ؤك ��د على �ض ��رورة منحها
حقوقه ��ا امل�شروع ��ة لدوره ��ا التاريخي
وال�سرتاتيج ��ي وامل�ستقبل ��ي يف حي ��اة
جميع العراقي�ي�ن" ،مبينني ان "موازنة
الع ��ام  2021مل تن�صف الب�صرة و�أهلها
الذي ��ن يتعر�ض ��ون يومي ��ا للأ�ض ��رار
البيئي ��ة وال�صحي ��ة نتيج ��ة لعملي ��ات
ا�ستخراج وانتاج وت�صدير النفط".
وا�ض ��اف البي ��ان ان "املوازن ��ة ح ��ددت
ا�ستحق ��اق الب�ص ��رة بح ��وايل ()١،١
تريلي ��ون دين ��ار بينم ��ا منح ��ت اقلي ��م
كرد�ست ��ان ( )١٣،١٩تريليون دينار يف
الوقت ال ��ذي ت�شرتط ان ي�سل ��م االقليم
ما ي�س ��اوي قيمة ( )250الف برميل من
النف ��ط اي ما يعادل ( )%7من االيرادات
الكلي ��ة يف احل�ي�ن الذي ترف ��د حمافظة
الب�ص ��رة املوازنة مبا يقدر بـ( )%90من
االيرادات الكلية ،فهل يوجد جور وظلم
�أ�شد من هذا".
وتابع البيان "لق ��د ثبتت تقارير ديوان
الرقاب ��ة املالية ا�ستحقاقات مالية كبرية
ملحافظ ��ة الب�ص ��رة مرتتبة عل ��ى وزارة
املالية لالعوام  2014و 2015و2016
ي�ص ��ل جمموعه ��ا اىل ح ��وايل ()20
ع�شري ��ن تريلي ��ون دين ��ار مل ت�ستلمه ��ا
املحافظ ��ة لغاي ��ة االن عل ��ى الرغ ��م م ��ن
تعر� ��ض بنيته ��ا التحتي ��ة للتخري ��ب
نتيج ��ة احل ��روب التي كان ��ت املحافظة
�ساحته ��ا الرئي�س ��ة ولوج ��ود مئ ��ات
امل�شاري ��ع املتوقفة واملعر�ض ��ة لالندثار
نتيجة لع ��دم توفر التخ�صي�صات املالية
الجنازها".

يف اي ��ار املا�ضي ،جلن ��ة لتق�صي ق�ضية تلك
ال�سج ��ون ،مل ت�ص ��در اي نتائ ��ج عنها حتى
االن .وي�ضيف امل�س�ؤول" :لكن العدد االكرب
م ��ن املفقودي ��ن مت ��ت ت�صفيته ��م يف مقابر
جماعية ،اكربها يف الهياكل التابعة ملنطقة
الفتح ��ة �ش ��رق تكري ��ت ،وجمم ��ع اال�سمدة
قرب بيجي".
وبح�س ��ب امل�س� ��ؤول ف ��ان ه ��ذه املنطق هي
"مق ��رات و�سيط ��رات تابع ��ة للف�صائ ��ل
امل�سلحة االربعة املتهمة باخفاء املدنيني".
وكان ��ت ع�شائ ��ر يف اال�سحاق ��ي ،جن ��وب
تكريت ،قد �أعلنت ،قبل يومني ،العثور على

مقربة جماعية جنوب مدينة تكريت ،ت�ضم
رف ��ات الع�ش ��رات م ��ن "املغيب�ي�ن" واتهمت
ف�صائل "والئية" بت�صفيتهم.
وقال ��ت تلك الع�شائر يف بي ��ان يوم الثالثاء
�إن "املعلوم ��ات املتوف ��رة ع ��ن اجلث ��ث
املكت�شف ��ة يف املق�ب�رة ه ��ي لعوائ ��ل غيب ��ت
ق�س ��را م ��ن قب ��ل امليلي�شي ��ات الوالئي ��ة يف
تاريخ ."2015 /5 /25
وا�ش ��ار البيان اىل ان "هناك مقابر جماعية
كث�ي�رة لكن الق ��وات املا�سك ��ة للأر�ض متنع
الأه ��ايل ( )...خوف� � ًا م ��ن و�سائ ��ل الإعالم
وفتح ملف املختطفني واملغيبني ق�سري ًا".
وتتف ��ق ام ��ل مرع ��ي ،وه ��ي نائب ��ة �سابق ��ة
عن �ص�ل�اح الدي ��ن ومهتم ��ة مبتابع ��ة ملف
املغيب�ي�ن ،مع فر�ضي ��ة ان "املغيبني قد متت
ت�صفيتهم".
وتقول مرعي يف ات�صال مع (املدى)� ،أم�س:
"مرت اكرث من � 5سنوات على اختفاء نحو
� 10آالف �شخ� ��ص يف �ص�ل�اح الدين ،ومل
يعرث عل ��ى اي �شخ�ص منهم حتى االن ،ومل
توجد ا�سما�ؤهم يف ال�سجون ،فهل حتولوا
اىل ا�شباح!؟".
وت�ش�ي�ر النائب ��ة اىل ان كل املختطف�ي�ن
"ه ��م م ��ن الذك ��ور ،وبينه ��م اع ��داد كبرية
اعماره ��م ب�ي�ن  14و 15عام� � ًا" ،مبينة ان
ن ��واب املحافظ ��ة "طرق ��وا اب ��واب ر�ؤ�ساء
احلكوم ��ات الثالث ��ة م ��ن حي ��در العب ��ادي،
وعادل عب ��د املهدي ثم م�صطف ��ى الكاظمي،
ف�ضال عن قيادات احل�شد ومل يح�صلوا على
اجابة".
وت�ؤك ��د النائب ��ة ان �س ��كان اغل ��ب م ��دن
�ص�ل�اح الدي ��ن تعر�ض ��وا اىل عملي ��ات
اختط ��اف ،واك�ث�ر االق�ضي ��ة الت ��ي �شه ��دت
عملي ��ات اختط ��اف ه ��ي "ال ��دور� ،سامراء،
طوزخرماتو ،وبيجي".
والأ�س ��و�أ يف ه ��ذه الق�ص ��ة ،بح�س ��ب
امل�س�ؤول�ي�ن يف �ص�ل�اح الدي ��ن ،ان ذوي
املغيب�ي�ن الذي ��ن مل يح�صلوا عل ��ى �إجابات
عن م�ص�ي�ر ابنائهم ،مل يح�صلوا اي�ضا على
حقوق �ضحاياهم او حتى يالقون احرتاما.
ويق ��ول امل�س� ��ؤول يف �ص�ل�اح الدي ��ن" :ال
تع ��رف ه ��ذه العوائل فيم ��ا ل ��و كان ابنائها
�سجن ��اء ام �شه ��داء ،وينظ ��ر اليه ��م عل ��ى
انه ��م دواع� ��ش ،كم ��ا عل ��ى العوائ ��ل اثبات
ب ��راءة اوالده ��م اوال قب ��ل املطالب ��ة بك�شف
م�صريهم".

�أكد �أن ال�ضربات اجلوية غري دقيقة وال
تتالفى حدوث خ�سائر ب�شرية

معهد �آ�شوري :الغارات التركية
على حزب العمال جعلت حياة
المدنيين ال تطاق
 ترجمة /حامد احمد
ك�ش ��ف تقري ��ر ع ��ن م ��دى ت�أث�ي�ر ال�ضربات
اجلوية الرتكي ��ة على التجمعات ال�سكانية
الآ�شورية املقيمة يف املناطق احلدودية.
وج ��اء يف التقري ��ر ال ��ذي ن�ش ��ره املعه ��د
الآ�ش ��وري لل�سيا�سة ،ان "ال�صراع امل�ستمر
ب�ي�ن تركيا وق ��وات ال� �ـ( )pkkيف �شمايل
العراق قد جع ��ل من حياة ال�سكان املدنيني
يف املناطق امل�ستهدفة ،ال تطاق".
وي�ضي ��ف البي ��ان �أن ��ه "عن ��د مالحقته ��ا
لعنا�ص ��ر ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين يف
الع ��راق ،ف ��ان تركي ��ا دائم ��ا م ��ا تخفق يف
توجي ��ه �ضربات دقيق ��ة وال تتالفى حدوث
خ�سائ ��ر ب�ي�ن املدني�ي�ن او احل ��اق ا�ض ��رار
باملمتل ��كات العام ��ة ،ومب ��ا ان م�سلح ��ي
ال� �ـ( )pkkي�شن ��ون هجم ��ات ،منطلق�ي�ن
م ��ن مناط ��ق مدني ��ة او بق ��رب منه ��ا فانهم
يعر�ضون ال�سكان املدنيني اىل املخاطر".
ال�س ��كان القروي ��ون املقيم ��ون عن ��د
منطق ��ة جب ��ال زاكرو� ��س ــ حي ��ث يتواجد
م�سلح ��و ال� �ـ( )pkkـ� �ـ دائم ��ا م ��ا يعانون
م ��ن اال�شتب ��اكات امل�ستم ��رة ب�ي�ن الطرفني
الت ��ي ا�سفرت ع ��ن ع ��دة خ�سار ب ��الأرواح
بني مدني�ي�ن ،ف�ضال ع ��ن اخل�سائ ��ر املادية
االخرى.
تقري ��ر املعهد الآ�ش ��وري �أظهر بان املناطق
الت ��ي دائم ��ا تت�ض ��رر به ��ذه النزاع ��ات
الع�سكري ��ة وب�ش ��كل متك ��رر ه ��ي الت ��ي
تتواج ��د عل ��ى ط ��ول احل ��دود العراقي ��ة
الرتكي ��ة ،والتي ت�شتمل على قرى �آ�شورية
يف منطقة ب ��اروار ووادي �سابن ��ا التابعة
ملنطقة العمادية ،ومنطقة زاكرو�س ،واىل
حد �أقل وادي ناهال يف منطقة �آكر.
ووفق ��ا لتقاري ��ر حملي ��ة ف ��ان الطائ ��رات
الرتكي ��ة ق�صف ��ت ،االح ��د املا�ض ��ي� ،أهدافا
يف منطقة باروار باال يف حمافظة دهوك،

وحتديدا يف حي كاين ما�سي .
وج ��اء يف تقري ��ر املعه ��د الآ�ش ��وري �أن
"الطائ ��رات املقاتلة الرتكية مع الطائرات
امل�س�ي�رة اي�ض ��ا م�ستمرة بق�ص ��ف املناطق
امل�شتبهة ل� �ـ( )pkkيف �شمايل العراق منذ
الت�سعينيات".
وبينم ��ا تدعي تركيا بانها ت�ستهدف مواقع
ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين ،ف ��ان ه ��ذه
ال�ضرب ��ات اجلوية قد ا�سف ��رت يف الواقع
ع ��ن خ�سائر كب�ي�رة بني املدني�ي�ن من قتلى
وجرحى.
وا�ش ��ار التقري ��ر اي�ض ��ا اىل ان ال�ضرب ��ات
اجلوية الرتكية ت�سبب ��ت با�ضرار مكلفة ال
ميكن ا�صالحها ملمتل ��كات مدنية وارا�ضي
زراعي ��ة ،والتي حرم ��ت بدورها كثريا من
الآ�شوريني يف املنطق ��ة من م�صدر عي�شهم
عل ��ى نحو �سيئ جدا حي ��ث انهم يعتمدون
عل ��ى القط ��اع الزراع ��ي يف ح�صولهم على
قوت معي�شتهم .
وج ��اء يف التقري ��ر اي�ضا ان م ��ا ال يقل عن
 26عائل ��ة �آ�شورية من قرية �شارن�شاه غري
قادرة عل ��ى العودة مل�ساكنه ��ا منذ حزيران
ع ��ام  ،2020ويعي� ��ش غالبيته ��م االن يف
م�ساكن م�ؤقتة يف مدن زاخو ودهوك .
وي�ضي ��ف التقري ��ر� ،أن "التناق�ص امل�ستمر
ب�أع ��داد الآ�شوري�ي�ن يف منطق ��ة ،ب ��اروار،
ترك بع�ض القرى خالية من �سكانها تقريبا
اال عددا قليال جدا منهم ،وعلى �سبيل املثال
تناق�ص ��ت عوائل قرية جاليك من  70عائلة
كان ��ت ت�سك ��ن فيه ��ا اىل �ست عوائ ��ل فقط
خالل ال�سنوات االخرية".
وله ��ذا خل� ��ص التقري ��ر اىل ان ال�ص ��راع
امل�ستم ��ر ب�ي�ن تركي ��ا وم�سلح ��ي ح ��زب
العم ��ال الكرد�ستاين ،قد فاق ��م من الو�ضع
اكرث بالن�سبة للآ�شوري�ي�ن ،ويعد ذلك احد
اال�سباب م ��ن بني ا�سباب اخرى التي تدفع
بهم للهجرة من العراق .

محليات
ـــــــــــــــــــ
منـــــخارج بغداد

 البرلمان يناق�ش  3ملفات تخ�ص
ديالى
�أك ��د ع�ض ��و جلنة الأم ��ن والدف ��اع النيابي ��ة ،النائ ��ب �أيوب
الربيع ��ي� ،أم� ��س� ،أن  3ملف ��ات هامة تتعلق ب�أم ��ن املحافظة
�س ��تكون حا�ض ��رة على طاولة النقا� ��ش يف االجتماع املقبل
للجن ��ة الأمن والدف ��اع النيابية ،بعد الهجمات التي ي�ش ��نها
تنظيم داع�ش الإرهابي يف مناطق متفرقة باملحافظة.
وق ��ال الربيع ��ي �إن "الو�ض ��ع الأمن ��ي يف حمافظ ��ة دي ��اىل
بحاجة ما�س ��ة �إىل خطوات ت�صحيحي ��ة ،خا�صة مع ارتفاع
موج ��ة اخلروقات يف الآونة الأخ�ي�رة ،و�سقوط العديد من
ال�ضحايا يف الق ��وات الأمنية واحل�شد ال�شعبي واملدنيني"،
م�شري ًا �إىل �أن " 50%من هجمات داع�ش الإرهابي تتم من
خالل �أ�سلحة القن�ص".
و�أ�ض ��اف� ،أن " 3ملف ��ات هامة خا�صة ب�أم ��ن دياىل �ستطرح
عل ��ى طاول ��ة النقا� ��ش يف االجتم ��اع املقب ��ل للجن ��ة الأم ��ن
والدف ��اع النيابي ��ة ،وهي اخلروق ��ات ،والفراغ ��ات ،و�سبل
تعزيز وتفعيل البعد اال�ستخباري".
و�أك ��د ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن النيابي ��ة� ،أن "و�ض ��ع املحافظة
الأمن ��ي يجب �أن ُيدر� � َ�س بعناية ،لأنه �صم ��ام �أمن العا�صمة
بغداد ،و�أي تطورات �سلبية �ستنعك�س على امل�شهد العام".

 متظاهرون يغلقون �شركة نفط
ذي قار
�أقدم متظاهرون من املطالبني بالوظائف� ،أم�س ،على �إغالق
�شرك ��ة نفط ذي قار ،كجزء م ��ن احتجاجهم على عدم توفري
فر�ص العمل.
وق ��ال �شه ��ود �إن الع�شرات من املتظاهري ��ن الناقمني �أغلقوا
البواب ��ة الرئي�س ��ة ل�شركة نفط ذي ق ��ار يف مدينة النا�صرية
وم�صفاة النا�صرية لتكرير النفط اخلام للمطالبة باحل�صول
عل ��ى وظائف وحل م�شكل ��ة البطالة ،وقد �أحرق ��وا عدد ًا من
�إطارات ال�سيارات �أمام البوابة.
وظاه ��رة البطال ��ة واح ��دة م ��ن �أهم امل�ش ��اكل الكب�ي�رة التي
يع ��اين منه ��ا االقت�ص ��اد العراق ��ي يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة؛
ب�سبب عج ��ز احلكومات املتعاقبة يف �إيج ��اد حلول حقيقية
لأزمة تناق�ص الوظائف.
ويق�ت�رب مع ��دل البطال ��ة يف العراق م ��ن  ،30%لكن هناك
مدن� � ًا ت�ص ��ل ن�سب ��ة العاطلني عن العم ��ل فيه ��ا �إىل �أعلى من
ه ��ذا املع ��دل بكثري ،خا�صة امل ��دن التي خا�ض ��ت معارك �ضد
تنظيم داع�ش الإرهابي.

 تظاهرة ن�سائية في ال�سليمانية
انطل ��ت ،ي ��وم �أم� ��س ،تظاه ��رة ن�سائي ��ة يف ال�سليماني ��ة،
للمطالب ��ة بالإ�صالحات وتوزي ��ع الرواتب و�إط�ل�اق �سراح
النا�شطني.
وبح�س ��ب الأنباء ف�إن ن�ساء يف ال�سليمانية ،نظمن تظاهرة،
طال�ب�ن خالله ��ا ب�ص ��رف الروات ��ب و�إج ��راء الإ�صالح ��ات
و�إط�ل�اق �سراح النا�شط�ي�ن وحماكمة مطلق ��ي النريان على
املتظاهرين.
وقال ��ت هيئة الن�س ��اء املحتجات التي نظم ��ت التظاهرة يف
بي ��ان" :نحن الن�ساء املحتجات نرف ��ع �صوتنا �ضد ال�سلطة،
و�أن حكوم ��ة �إقلی ��م كرد�ست ��ان مل تتخذ �أية خط ��وة باجتاه
الإ�صالح و�إمنا فقط تخدع املواطنني".
و�أدان ��ت الهيئة "�إطالق النار عل ��ى املواطنني وا�ست�شهادهم
وحماكم ��ة مطلقي النريان عل ��ى املتظاهرين و�إطالق �سراح
الن�شطاء يف حمافظة دهوك".
وح� � ّذرت الهيئة م ��ن "تدين م�ستوى التعلي ��م وعدم احرتام
املعلمني واملدر�سني واملراكز الرتبوية".
وطالبت الهيئ ��ة "حكومة الإقليم ب�ص ��رف رواتب املوظفني
كل ثالثني يوم ًا وعدم �إقحام ق�ضية الرواتب يف ال�صراعات
ال�سيا�سي ��ة بني الأحزاب الكردية من جهة والإقليم وحكومة
املركز من جهة �أخرى".
و�أك ��دت الهيئة على �أنه "يف حال ع ��دم اال�ستجابة ملطاليبنا
نكون على ا�ستعداد لأي ن�شاط مدين بعيد ًا عن امل�شاحنات".

 تفكيك "خلية نائمة" في ديالى
�أف ��اد م�صدر �أمني ،بتفكي ��ك "خلية نائم ��ة" مرتبطة بتنظيم
داع�ش واعتقال �أفرادها الت�سعة يف حمافظة دياىل.
وق ��ال امل�ص ��در �إن "قوة �أمني ��ة م�شرتكة جنح ��ت يف تفكيك
خلية �إرهابية مرتبطة بداع�ش والقب�ض على �أفرادها �ضمن
قاطع �شمال �شرقي بعقوبة يف دياىل".
و�أ�ض ��اف� ،أن "اخللية تت�ألف من � 9أ�شخا�ص يوفرون الدعم
لعنا�صر داع�ش يف املحافظة".
ي�شار �إىل �أن حمافظة دياىل ت�شهد ،بني حني و�آخر ،هجمات
ي�شنه ��ا داع� ��ش م�ستهدف� � ًا عنا�ص ��ر �أم ��ن �أو مدني�ي�ن وتوقع
بع�ضها �ضحايا ،فيما ت�شن القوات الأمنية عمليات م�ضادة.

نحو ُثلث �سكان العراق غري م�شمولني
بخدمة جمع النفايات
 بغداد  /املدى
�أعلن اجلهاز املركزي للإح�صاء� ،أم�س� ،إن
�أكرث من ثلث �سكان العراق غري م�شمولني
بخدمة جم ��ع ونق ��ل النفايات خ�ل�ال �سنة
.2019
وق ��ال اجله ��از يف تقري ��ر له اطلع ��ت عليه
(امل ��دى) �إن "ن�سب ��ة ال�س ��كان املخدوم�ي�ن
بخدم ��ة جم ��ع النفاي ��ات عل ��ى م�ست ��وى
الع ��راق بلغ  ،63%مبين ًا �أن ذلك ي�شري اىل
�أكرث من ثل ��ث ال�سكان غري م�شمولني بهذه
اخلدمة".
و�أ�ض ��اف اجله ��از "�أن ن�سب ��ة ال�س ��كان
املخدوم�ي�ن عل ��ى م�ستوى احل�ض ��ر بلغت
 % 88.7ويف الريف بلغت ."% 10.3
و�أ�ش ��ار اىل �أن "بلدي ��ة حماف�ض ��ة املثن ��ى
ج ��اءت باملرتب ��ة الأوىل ب�أك�ث�ر البلدي ��ات

خدمة ملناطقه ��ا احل�ضري ��ة وبواقع 99.6
 ، %يف حني �سجلت حمافظة �صالح الدين

�أقل ن�سبة ل�سكان احل�ضر املخدومني بهذه
اخلدمة وبواقع ."% 51.6
ولف ��ت اىل �أن "�أغل ��ب مواق ��ع التجمی ��ع
امل�ؤق ��ت غری حا�صلة عل ��ى املوافقة البیئیة
حي ��ث بل ��غ ع ��دد املحط ��ات التحویلی ��ة
النظامیة  20حمطة خالل �سنة  2019منها
 17حمط ��ة حا�صل ��ة على املوافق ��ة البیئیة
و 3حمط ��ات غ�ی�ر حا�صل ��ة عل ��ى املوافقة
البیئیة ،الفت� � ًا اىل �أن املحطات التحویلیة
غری النظامیة بلغ عددها 57حمطة منها 7
حمطات حا�صلة على املوافقة البیئیة و50
حمطة غری حا�صلة عل ��ى املوافقة البیئیة،
يف ح�ی�ن بلغ ع ��دد مواق ��ع طم ��ر النفایات
 224موقع� � ًا حا�ص�ل ً�ا وغ�ی�ر حا�ص ��ل على
املوافقة البیئیة".
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بعد تكرار اقتحام دور المواطنين دون �أمر ق�ضائي

قوة �أمنية تقتحم �إعدادية في النا�صرية وت�سحل �أحد الطلبة!
 ن���ق���اب���ة ال���م���ع���ل���ي���ن ت�����س��ت��ن��ك��ر ان����ت����ه����اك ح����رم����ة ال���م����ؤ����س�������س���ات ال���ت���رب���وي���ة
ذي قار  /ح�سني العامل
�أعرب ��ت الأو�س ��اط الرتبوي ��ة ونقاب ��ة
املعلم�ي�ن يف ذي ق ��ار ع ��ن ا�ستنكاره ��ا
القتح ��ام ح ��رم الإعدادي ��ة املركزي ��ة يف
النا�صرية من قبل جمموعة من العنا�صر
الأمني ��ة �أثن ��اء مالحقته ��م متظاهري ��ن
جل�أوا اىل �إدارة املدر�س ��ة طلب ًا للحماية
 ،وفيما و�صفوا ما ح�صل باالنتهاك غري
امل�سبوق حلرم ��ة امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،
ودع ��وا خلية االزمة والقي ��ادات الأمنية
اىل اح�ت�رام حرم ��ة املدار� ��س واملالكات
الرتبوي ��ة وتوف�ي�ر احلماي ��ة الكامل ��ة
للطلبة.
ويظهر مقط ��ع فيدي ��وي تداولته مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي عنا�ص ��ر ق ��وة
�أمني ��ة حتم ��ل الأ�سلح ��ة واله ��راوات
وه ��ي تقتحم بناي ��ة الإعدادي ��ة املركزية
و�سط النا�صرية وتق ��وم بالتنكيل ب�أحد
املتظاهرين الذي جل�أ للمدر�سة املذكورة
طلب ًا للحماية و�سحله اىل خارجها و�سط
�صيحات اال�ستنكار من قبل الطلبة.
ويف حدي ��ث للم ��دى ح ��ول م ��ا ح�ص ��ل
يقول نقي ��ب املعلم�ي�ن يف ذي قار ح�سن
ال�سعيدي �إن " جمموعة من املتظاهرين
جل� ��أوا ع�صر يوم الثالثاء اىل الإعدادية
املركزي ��ة يف النا�صري ��ة عن ��د مط ��اردة
ال�شرط ��ة له ��م و�إن �أح ��د املتظاهري ��ن
دخ ��ل اىل غرف ��ة الإدارة طلب� � ًا للحماي ��ة
" ،و�أردف �أن " الق ��وات الأمني ��ة قامت
باقتح ��ام املدر�س ��ة و�سحب ��ت املتظاه ��ر
و�أخرجته بالقوة".
و�أو�ض ��ح ال�سعي ��دي �إن" م ��ا ح�ص ��ل
ه ��و �سابقة خط�ي�رة يف انته ��اك قد�سية
ال�ص ��روح الرتبوي ��ة فه ��ذه ه ��ي امل� � ّرة
الأوىل الت ��ي تقتحم فيها قوة �أمنية حرم
املدر�س ��ة وتعتق ��ل �شخ�ص� � ًا بداخله ��ا"،
داعي� � ًا خلي ��ة الأزم ��ة والق ��وات الأمنية
اىل اح�ت�رام حرم ��ة املدار� ��س واملالكات
الرتبوي ��ة وتوف�ي�ر احلماي ��ة الكامل ��ة

للطلبة".
و�أ�ض ��اف نقي ��ب املعلم�ي�ن �أن " نقاب ��ة
املعلمني ت�ستنكر اقتح ��ام املدر�سة كونه
تعدّي ًا على حرمة امل�ؤ�س�سات الرتبوية "،
مبين� � ًا �أن " اقتحام امل�ؤ�س�سات الرتبوية
يع ��د انته ��اك ًا لقد�سيته ��ا وللقوانني التي
حت� � ّرم دخول الق ��وات الأمني ��ة لها دون
�إذن ق�ضائ ��ي ودون موافق ��ة املديري ��ة
العامة للرتبية".
و�أ�ش ��ار ال�سعي ��دي اىل �أن " الق ��وات
الأمني ��ة كان ب�إمكانه ��ا تطوي ��ق امل ��كان
وانتظ ��ار خ ��روج ال�شخ� ��ص املطل ��وب
العتقاله �إن كان لديها �أمر ق�ضائي بذلك ،
ال �أن تقوم بعمل م�ستنكر ينتهك ح�صانة
امل�ؤ�س�سات الرتبوية".
وع ��ن الإج ��راءات الق�ضائي ��ة الت ��ي
�ستتخذه ��ا نقاب ��ة املعلمني به ��ذا ال�صدد
قال ال�سعي ��دي �إن " ح ��ق �إقامة الدعوى
ومقا�ض ��اة العنا�ص ��ر الذي ��ن اقتحم ��وا

املدر�سة يع ��ود للمديري ��ة العامة لرتبية
ذي ق ��ار كون املدر�سة تابعة لها" ،منوه ًا
اىل �أن " نقابة املعلمني �ستحقق بدورها
يف م ��ا �إذا تع ّر� ��ض �أي م ��ن امل�ل�اكات
الرتبوية لالعت ��داء �أو الإهانة و�ستتخذ
الإج ��راءات القانوني ��ة الالزم ��ة وف ��ق
نتائج التحقيق".
ويف ذات ال�سي ��اق يت ��داول نا�شط ��ون
مقاط ��ع فيديوي ��ة تك�ش ��ف ع ��ن اقتح ��ام
وانته ��اكات حلرم ��ة املن ��ازل دون �أم ��ر
ق�ضائي �أثن ��اء مالحق ��ة املتظاهرين � ،إذ
تظه ��ر بع� ��ض امل�شاه ��د م�شاج ��رات م ��ع
�أ�صح ��اب ال ��دور ال ��ذي يحاول ��ون من ��ع
الق ��وات الأمنية من الدخ ��ول عنوة اىل
منازله ��م  ،فيم ��ا تك�ش ��ف م�شاه ��د �أخرى
عن قي ��ام جماميع من العنا�ص ��ر الأمنية
بالتناوب على �ضرب متظاهر ملقى على
الأر�ض.
وي ��رى نا�شط ��ون �أن م ��ا يح�ص ��ل م ��ن

اقتح ��ام ل ��دور املواطن�ي�ن واملدار� ��س
�أثن ��اء مالحق ��ة املتظاهري ��ن ا�ستهت ��ار
بالقوان�ي�ن ال�ساري ��ة وانته ��اك حلرم ��ة
الدور وامل�ؤ�س�س ��ات التعليمية � ،إذ يقول
النا�شط املدين عدن ��ان عزيز ال�سعداوي
للم ��دى �إن " م ��ا يج ��ري ه ��و ع ��ودة
للممار�س ��ات البولي�سي ��ة اخلارج ��ة ع ��ن
القانون" ،الفت ًا اىل �أن " اقتحام القوات
الأمني ��ة لل ��دور وامل�ؤ�س�س ��ات التعليمية
واعتق ��ال و�ضرب من بداخله ��ا دون �أمر
ق�ضائ ��ي هو انتهاك ثالث ��ي الأبعاد وهو
انتهاك حلرمة املجتمع وقيمه".
و�أو�ض ��ح ال�سع ��داوي �أن " االنته ��اك
الأول يتمثل بالتجاوز على حرمة الدور
وامل�ؤ�س�س ��ات والث ��اين بالتع ��دي عل ��ى
الأه ��ايل وامل�ل�اكات الرتبوي ��ة و�إهانتها
والثال ��ث يتمث ��ل ب�ض ��رب ال�شخ� ��ص
املطل ��وب والتنكي ��ل ب ��ه �أم ��ام �أنظ ��ار
العامة" ،منوه� � ًا اىل �أن " مهمة العن�صر

الأمني هي حفظ القانون ال انتهاكه علن ًا
ومن دون �أي رادع".
و�أ�ش ��ار ال�سع ��داوي �إن "تك ��رار مث ��ل
ه ��ذه االنته ��اكات وال�سك ��وت عليها يعد
انتكا�س ��ة للقي ��م الدميقراطي ��ة وحق ��وق
الإن�س ��ان وهو ما �أع ��اد البالد اىل املربع
الأول من حقب ��ة الدكتاتوري ��ة" ،م�شدد ًا
على " رف�ض كل جتاوز وانتهاك للحقوق
املدني ��ة التي كفلها الد�ستور واملعاهدات
الدولية املعنية بحقوق الإن�سان".
وت�شه ��د مدين ��ة النا�صري ��ة من ��ذ نح ��و
�أ�سب ��وع ت�صعي ��د ًا يومي� � ًا يف احل ��راك
االحتجاج ��ي تتخلله �أعم ��ال كر وفر بني
الق ��وات الأمني ��ة واملتظاهري ��ن الذي ��ن
غالب ًا ما يلج� ��ؤون اىل ال�شوارع الفرعية
والدور عن مالحقتهم من القوات الأمنية
وذلك تفادي ًا العتقالهم والتنكيل بهم .
وذك ��ر نا�شطون يف تظاه ��رات حمافظة
ذي ق ��ار م�ؤخ ��ر ًا �أن ا�ستم ��رار حمل ��ة
االعتق ��ال والرتهي ��ب الت ��ي ت�سته ��دف
نا�شط ��ي التظاهرات يف املحافظة تهدف
لإرغامهم عل ��ى التخلي ع ��ن التظاهرات
والفعالي ��ات االحتجاجي ��ة يف �ساح ��ة
احلبوبي ،وفيما ك�شفوا عن تفجري �أكرث
من  17عبوة نا�سفة و�صوتية ت�ستهدف
دور النا�شط�ي�ن خ�ل�ال ال�شه ��ر املن�صرم
والأي ��ام الأوىل م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري ،
�أ�ش ��اروا اىل توا�ص ��ل حمل ��ة االعتقاالت
�ضد املتظاهرين.
وك�ش ��ف نا�شط ��ون يف تظاه ��رات
النا�صري ��ة ج ��رى اعتقالهم م�ؤخ ��ر ًا عن
تعر�ضه ��م للتعذي ��ب عل ��ى ي ��د عنا�ص ��ر
م ��ن الق ��وات والأجهزة الأمني ��ة  ،وفيما
دع ��وا ي ��وم االثنني (  11كان ��ون الثاين
 ) 2021املنظمات الدولية اىل التدخل
حلمايته ��م � ،أ�ش ��ارت مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�س ��ان اىل اعتق ��ال  72متظاه ��ر ًا
خ�ل�ال ت�صعي ��د الفعالي ��ات االحتجاجية
الت ��ي �شهدته ��ا النا�صري ��ة خ�ل�ال الأيام
املن�صرمة.

 4مقرتحات ملعاجلة اكتظاظ ال�سجون ُتناق�ش مع الربملان
 بغداد  /املدى
دع ��ت جلن ��ة حق ��وق الإن�س ��ان النيابي ��ة،
�أم� ��س ،اىل ح�س ��م ق�ضاي ��ا املحكوم�ي�ن مع
الق�ض ��اء ملعاجلة م�شكل ��ة االكتظاظ داخل
ال�سجون ،م�ش� �دّدة على �ضرورة االهتمام
بواق ��ع ال�سج ��ون �إلتزام ��ا باالتفاقي ��ات
الدولية.
وذك ��رت اللجن ��ة يف بي ��ان تلق ��ت (املدى)
ن�سخ ��ة من ��ه �أنه ��ا "عق ��دت اجتماع� � ًا م ��ع
م ��دراء دوائ ��ر الإ�ص�ل�اح وال�سج ��ون
اخلا�ص ��ة بالرج ��ال والن�س ��اء يف بغ ��داد
بح�ضور رئي�سه ��ا النائب �أر�شد ال�صاحلي
والأع�ض ��اء ،للوق ��وف على امل�ش ��اكل التي
تعاين منها و�إيجاد احللول لها".

ويف م�سته ��ل االجتم ��اع ال ��ذي ح�ض ��ره
ب�ش�ي�ر احل ��داد نائب رئي�س الربمل ��ان� ،أكد
ال�صاحلي عل ��ى "�ضرورة االهتمام بواقع
ال�سجون يف العراق ال �سيما �أن الدولة لها
التزام ��ات باتفاق ��ات دولية ب�ش� ��أن تطبيق
مب ��ادئ حق ��وق الإن�س ��ان يف ال�سج ��ون"،
م�ستعر�ض ًا "اال�سئل ��ة املعدّة من قبل جلنة
حقوق الإن�سان املتعلقة مبلف ال�سجون".
و�ش� �دّد نائب رئي�س املجل� ��س على "�أهمية
االلتزام بالت�شريع ��ات التي حتفظ حقوق
الإن�س ��ان دون امل�سا� ��س بكرامت ��ه �أو
تعذيب ��ه" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "مهمة الإ�صالح
م�س�ؤولي ��ة كبرية تتطل ��ب تطبيق القانون
وف ��ق التعليم ��ات النافذة م ��ع مراعاة عدم
وقوع اخلروقات بحقوق الإن�سان.

وحث عل ��ى "التعاون امل�شرتك بني اللجنة
النيابي ��ة املخت�ص ��ة ودوائ ��ر الإ�ص�ل�اح
لتذليل ال�ش ��كاوى املقدمة ملجل�س النواب،
�إ�ضاف ��ة اىل خماطب ��ة وزارات ال�صح ��ة
والرتبي ��ة والتعلي ��م والداخلي ��ة وجه ��از
مكافحة الإرهاب ورئا�سة الوزراء ملتابعة
ملف ال�سجون وم�شاكلها".
وتن ��اول االجتماع ط ��رح الت�سا�ؤالت على
"مدراء ور�ؤ�ساء الأق�سام يف ال�سجون فيما
يخ�ص االكت�ضا� ��ض والطاقة اال�ستيعابية
لكل �سج ��ن وم�ست ��وى اخلدم ��ات املقدمة
من الطعام والرعاي ��ة ال�صحية خا�صة مع
ُ�شح الزيارات واملعاجلات الطبية� ،إ�ضافة
اىل اال�ستف�س ��ار ع ��ن ال�ش ��كاوى املتداولة
بوج ��ود ق�ضايا ف�ساد وانته ��اكات حلقوق

الإن�س ��ان ووج ��ود �أطف ��ال ال�سجين ��ات
داخ ��ل ال�سجون وت�أخر الأفراج عن بع�ض
الن ��زالء رغم انته ��اء م ��دة حمكوميتهم �أو
ت�أخري عر�ضهم على التحقيق واملحاكمة".
ودعت جلنة حق ��وق الإن�سان النيابية اىل
"�ض ��رورة ح�س ��م ق�ضاي ��ا املحكومني مع
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ملعاجل ��ة م�شكلة
االكتظاظ داخل ال�سجون".
ويف ذات ال�ش� ��أن ،ا�ستعر�ض معاون مدير
عام دائ ��رة الإ�صالح العراقي ��ة "جملة من
التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه عمله ��م منها قلة
الدعم املقدم م ��ن اجلهات ال�ساندة للدائرة
يف جماالت الرعاي ��ة ال�صحية والتعليمية
والطبي ��ة للن ��زالء وع ��زوف الأطب ��اء
االخت�صا� ��ص عن احل�ضور اىل ال�سجون،

ف�ض�ل ً�ا ع ��ن وج ��ود تدخ ��ل يف �ش�ؤونه ��م
الإدارية من قبل الأجهزة الأمنية".
و�أ�ش ��ار املع ��اون اىل �أن "التح ��دي الأكرب
لإدارة ال�سج ��ون يكم ��ن يف ق ��دم البن ��ى
التحتي ��ة وزخم الطاق ��ة اال�ستيعابية التي
بلغت �أحيان� � ًا �أربعة �أ�ضعاف الطاقة املقرر
لل�سج ��ن الواحد ف�ض ًال ع ��ن نق�ص احلماية
املخ�ص�صة ملبنى الإ�صالح" ،داعي ًا "جمل�س
النواب اىل تبني الت�شريعات التي ت�ساهم
بح ��ل بع� ��ض امل�شاكل مث ��ل تعدي ��ل قانون
�إ�ص�ل�اح الن ��زالء واملودعي�ي�ن رق ��م ()14
وت�شري ��ع العقوب ��ات البديل ��ة للن ��زالء من
�أ�صح ��اب الأح ��كام اخلفيف ��ة للتخفيف عن
االكتظاظ الب�شري وحتقيق اندماج جديد
للنزيل مع �أ�سرته واملجتمع".
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العدد77 :
التاريخ2021/1/12 :

�إىل  /من يهمه الأمر

مذكرة قب�ض

إل��ى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الش��رطة كافة انك��م مأذونني بالقبض
على املتهم املدرجة اوصافه ادناه واس��تنادا ً للصالحية اخملولة لنا مبوجب املادة
( )13من قانون أصول احملاكمات الداخلي رقم ( )17لسنة 2008
 -1الرتبة  :الشرطي
 -2االسم الرباعي واللقب :عمار عبد األمير جالب مدهوش
 -3اسم االم الكامل :بدرية محمد مدهوش
 -4محل االقامة  :بغداد  /مدينة الصدر محلة  / 556ز  / 17د 21
 -5املهنة ومحل االنتساب :شرطي منسوب قاطع حماية منشآت الصدر االول
 -6نوع اجلرمية  :ارتكاب جرمية الغياب الرسمي.
 -7املادة القانونية :وفق املادة  5من قانون قوى األمن الداخلي  14لسنة .2008
 -8اوصافه
وإحضاره امامي أو تسليمه الى اقرب مركز شرطة في حال القبض عليه ...
الرائد عدنان ماهود ح�سن
(ر.م.ت)

اعلنت وزارة التجارة عن مباش��رة مواقع فرع صالح الدين في الش��ركة العامة لتجارة احلبوب
توزيع وجبة الصكوك اخلاصة ملسوقي احلنطة للموسم ( ٢٠٢٠الدفعة اخلامسة) .

اك��د ذل��ك مدير عام الش��ركة املهن��دس عبدالرحمن عج��ي طوفان ،وق��ال ان املالكات
احلس��ابية ف��ي فرع تكريت ومجمع حب��وب بيجي ومجمع حبوب ال��دور ومجمع حبوب
س��امراء باش��رت اليوم االربع��اء بتوزيع الصكوك على املس��وقني والفالحني للموس��م
التسويقي لعام 2020وحسب االسبقية في التسويق .
ذاكرا ان ادارات مواقع فرع صالح الدين كانت قد حددت التسلسالت التي ميكنها مراجعة
املواق��ع من املش��مولني بالصرف حيث يعطي ه��ذا اجراء املرونة ف��ي املراجعة ويخفف
الزحام خالل فترة التوزيع .
وعلى ذات الس��ياق اش��ار طوفان الى مواصلة الوحدات احلس��ابية كذلك في مواقع فرع
بابل توزيع وجبة الصكوك اخلاصة مبس��وقي احلنطة لعام  2020وحس��ب االسبقية في
التسويق.
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المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية يرد على ت�سا�ؤالت المدى:

الح�سابات الختامية لثالث �سنوات لم تناق�ش ولم ت�صادق �أ�صولي ًا من العمومية!

ورط الق�ضاء ب�إخفاء وثائق (الأخالقيات) وحتريف النظام الداخلي!
 مدير العالقات ّ
 بغداد  /املدى
تلق ��ت (امل ��دى) تو�ضيح� � ًا م ��ن جزائ ��ر
ال�سه�ل�اين ،املدي ��ر التنفي ��ذي للجن ��ة
الأوملبية الوطني ��ة ،ر ّد فيه على ت�سا�ؤالت
ال�صحيف ��ة الت ��ي وردت يف مق ��ال للزميل
�إياد ال�صاحل ��ي ،رئي�س الق�س ��م الريا�ضي
حت ��ت عن ��وان (اع�ت�راف �شري ��ك) بتاريخ
 10كان ��ون الث ��اين احل ��ايل ،لع � ّ�ل �أبرزها
بحك ��م من�صب ��ه امل�ؤث ��ر يف اللجنة م ��ا �س ّر
�صمت ��ه طوال ال�سن�ي�ن املا�ضي ��ة ُ
و�شبهات
اخل ��روق الإداري ��ة واملالية حت ��وم حولها
ومل يُ�شعِ ��ر به ��ا اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة يف
الدول ��ة ،وم ��ا م�صري ُ�سلف ��ة دورة ريو دي
جان�ي�رو الأوملبي ��ة ع ��ام  2016التي ظ ّلت
خف ّي ��ة ع ��ن اجلمعي ��ة العمومي ��ة يف حني
كان ال�سه�ل�اين ع�ض ��و ًا ب ��ارز ًا يف البعث ��ة
الر�سمي ��ة لل ��دورة ،و�أ�سب ��اب اتهامه مدير
ق�سم العالقات الدولية يف اللجنة بت�ضليل
الهيئ ��ة الق�ضائية امل�شرف ��ة على انتخابات
 14ت�شري ��ن الث ��اين  ،2020وم ��ا دواف ��ع
ه ��روب الأمني الع ��ام ال�ساب ��ق اىل �أمريكا
دون �أن ُت َ
ك�شف حيثياته؟!
التو�ضيح املُ�س َه ��ب لل�سهالين رفع ال�ستار
عن نوافذ �أوملبية مغلقة ت�ستدعي التحقيق
فيها لك�شف حقائقه ��ا و�إطالع الر�أي العام
ب ��كل تفا�صيلها ،و�إذ نن�شر التو�ضيح عم ًال
بح � ّ�ق الرد ،ف� ��إن احلق مكف ��ول �أي�ض ًا لكل
م ��ن ور َد �أ�سمه �س ��واء يف ت�سا�ؤالت املدى
ن�صه
�أم يف رد املدي ��ر التنفيذي الذي جاء ّ
كالآتي:
انقالب على الذات!

�أطلع ��تُ مل ّي ًا على م ��ا ورد يف مقال الزميل
العزي ��ز �إي ��اد ال�صاحل ��ي م ��ن ت�س ��ا�ؤالت،
واعتربه ��ا ج ��زء ًا م ��ن حق ��وق الكات ��ب
واجلمه ��ور ،و�إن كل م ��ا جاء في ��ه نقد ًا �أو
حت�شيد ًا مل�صلحة عام ��ة �أو ك�شف ًا للحقائق
فه ��و حم � ّ�ط اعتب ��ار وتقدي ��ر ،وبحك ��م
امل�س�ؤولية يتوجّ ب مني الإي�ضاح .
بداي ��ة� ،أمت ّنى �أن يتف ّه ��م اجلمهور العزيز
ب�أن مواقفي هي انقالب على ذاتي ولي�ست
�ضد �أح ��د ،ف�أنا �أحاول ومنذ ثالث �سنوات
وعِ �ب�ر ط ��رق خمتلف ��ة لرف� ��ض �إدارة ملف
الريا�ض ��ة بهكذا طريقة غري �ش ّفافة ومليئة
بالغمو� ��ض ،و�سلك ��تُ ُ
الط ��رق الأ�صولي ��ة
بتنبي ��ه امل�س�ؤولني يف املكت ��ب التنفيذي،
وعندم ��ا مل �أجد معاجلات لتلك الإجراءات
جل�أتُ اىل ُ�سلطة الإعالم ،وهذا مو ّثق عِ رب
و�سائِله جميع ًا ،ولقد كن ��تُ �صريح ًا دائم ًا
عندم ��ا �أجل� � ُد املرحل ��ة �أجل� � ُد نف�س ��ي معها
ب�صراح ��ة و�شجاعة ،لكوين ج ��زء ًا منها.
وذل ��ك ال مينع م ��ن دفاعي ع ��ن م� ّؤ�س�ستي
ككيان ،وع ��ن �شخو�صه ��ا ك�أف ��راد ،حينما
�أج ُد عملي ��ات الت�شخي�ص والإ�صالح التي
تتبّناه ��ا �شخ�صي ��ات حكومي ��ة وغريه ��ا،
كان ��ت �أكرث بالدَة وخطر ًا م ��ن �إدارة امللف
الفا�شل ��ة ،ف�أن ��ا �أ�ض ��ع ي ��دي عل ��ى اخلط� ��أ
وال�ص ��واب ،وبالت�أكي ��د مل يك ��ن هنال ��ك
خط� ��أ مُطلق مثلما ال يوجد �صواب مُطلق،
�أم ��ا االهت ��زاز بط ��رح ال ��ر�ؤى فتل ��ك نتاج
�صدم ��ة م ��ن ّ
كل الذين حاول ��تُ اال�ستنجاد
بهم حلماي ��ة �سفينة الريا�ض ��ة من الغرق،

�سواء �شخ�صيات تت� �ولىّ منا�صب ر�سمية
�أم مهتم�ي�ن بال�ش� ��أن �سرع ��ان م ��ا تختب ��ئ
مواقفه ��م �ساع ��ة املواجه ��ة احلقيقي ��ة!
فل ��م �أج ��د قائ ��د ًا �أتكِ ئ علي ��ه ،ف�أغلبه ��م �إما
عبيد للكر�س ��ي واملن�ص ��ب ومل�صاحلهم �أو
مُرجتفني من �صناعة القرار واتخاذه .
�إن البق ��اء يف ت�س ��ا�ؤالت جدلي ��ة مُتك ّررة:
مل ��اذا نط � َ�ق ال�سه�ل�اين الآن� ،أو حماول ��ة
التح ّقق من �أ�سباب نطقه ،هو لي�س جوهر
الق�ضي ��ة ،و�إمن ��ا الأه ��م ه ��و م ��ا نط ��ق به
ُ
وط ��رق التح ّقق منه� ،إذا كان ��ت هنالك نيّة
ّ
و�إرادة حقيقية لذلك� ،أمّا البقاء يف خندق
الت�شكيك وااللتفاف حول �أ�صل املو�ضوع
فيُمثل هروب ًا لكل ّ
القطاعات من املواجهة!
�أرف� ��ض متام� � ًا العملي ��ات القمعي ��ة عل ��ى
االحت ��ادات وا�ستخ ��دام النف ��وذ واملوق ��ع
للإطاحة بها لأغرا�ض انتخابية ،و�أرف�ض
�أي�ض� � ًا التغا�ض ��ي ع ��ن الإج ��راءات غ�ي�ر
القانونية التي تحُ يط ببع�ض االحتادات،
واحل�س ��اب يج ��ب �أن يك ��ون م ��ن �أج ��ل
الريا�ض ��ة وفق� � ًا للقانون ،ولي� ��س من �أجل
ح�صد الأ�صوات االنتخابية وفق ًا ل�سلطات
النف ��وذ والكي ��ل مبكيالني ،لأن ذل ��ك ي ّ
ُعظم
دكتاتورية امل�س� ��ؤول ويق�ضي على فر�صة
االخت�ل�اف بال ��ر�أي واملنه ��ج الت ��ي ُتع ��د
�أ�سا� ��س العملي ��ة الدميقراطي ��ة ال�ساعي ��ة
�إليها الأوملبية الدولية.
�صراح ��ة ،ل ��ن � ُ
ّ
أقف مع �أيّ حم ��ور يُخطط
للظف ��ر بال�سلط ��ة الأوملبي ��ة دون منه ��ج
وبرنام ��ج وا�ضح ،ي�ضع �ضم ��ن �أولوياته
االع�ت�راف ب�أخط ��اء املراح ��ل ال�سابق ��ة
وك�شفها والإعالن ع ��ن معاجلاتها ،ول�ستُ
خفي املالمِ ح ،وال ي�ض ُع
جزء ًا من �أي تك ّتل ّ
معيار ًا لقبول �شخو�صه ح�سب �إجنازاتها
يف احتاداته ��ا ولي� ��س بقيم ��ة �صوته ��ا
االنتخابي الت ��ي �أرهقت املرحلة ال�سابقة،
عل ��ى �أقل تقدير على م�ست ��وى ن�شر اللعبة
وتنظيمه ��ا الإداري يف تلك املرحلة ،وهي
م ��ن �أه ��م مقوّ م ��ات ت�أ�سي�سه ��ا ،فعل ��ى هذا
املن ��وال يج ��ب �أن تت� � ّم االتفاق ��ات ،وبهذا
امل�ستوى يجب �أن تك ��ون اجلمعية العامة
يف االختي ��ار ،ذلك ل ��ن يتم �إذا م ��ا تفاعلت
وتف ّع ��ل دور اجلمعي ��ة العام ��ة بطريق ��ة
�إيجابي ��ة دون الر�ضوخ مل�صال ��ح املحاور
االنتخابي ��ة ،والتفك�ي�ر اجل� �دّي بخطورة
املرحل ��ة احلالية ،و�أح ّذر م ��ن الت�صوّ رات
اخلاطِ ئة ح ��ول �إمكاني ��ة الت�أث�ي�ر بالقرار
الدويل ،و�أج ��زم ب�أنها ت�ص ��وّ رات خاطئِة
َ
تعاظ َم ��تْ لع ��دم معرف ��ة البع�ض ب� ��أدوات
العمل مع الأوملبية الدولية والتي �ضيّعت
�أغلب احلقوق الواجبة.
ا�ستقالة فا�ضل

ع ��ودة عل ��ى ت�سل�س ��ل ت�س ��ا�ؤالت الزمي ��ل
�إياد ال�صاحلي ،ف� ��إن الدكتور عادل فا�ضل
ت� َ
�رك العم ��ل مبح� ��ض �إرادت ��ه ،وخروجه
م ��ن العراق مل يكن هروب� � ًا ،و�إمنا التحاق ًا
بعائلت ��هِ  ،وقد عاد اىل الع ��راق بعد انتهاء
�إجازت ��ه م ��ن الوظيف ��ة التعليمي ��ةّ ،
ونظم
�إجراءات تقاع ��دهِ وا�ستقالت ��هِ من اللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة وغ ��اد َر م� � ّرة �أخ ��رى،
ومع �أن ��ه كانت لديه م�شكل ��ة �شخ�صية مع
�أحد الزمالء يف االحتادات� ،إال �أنها لي�ست

أتكئ عليه ف�أغلبهم �إما عبيد للكر�سي �أو ُمرجتفني من �صناعة القرار
 مل �أجد قائداً � ِ
الرئي�سي ��ة عن ذلك وال تدخ ��ل هذه الأمور
�ضمن مه ��ام املدير التنفيذي م ��ع الإ�شارة
اىل �أن كل تلك االجراءات العرجاء حدثت
بعد �إيقاف �صالحياتي الإدارية!
ورطة مدير العالقات!

اللجنة الأوملبية ترتقب انتخابات جديدة ال�ستعادة �شرعيتها
االنتخابات ،و�إمنا كنتُ موظف ًا يف اللجنة
�أ�س ��وة بع�شرات ّ
املوظف�ي�ن الذين يعملون
يف اجلوان ��ب اللوج�ستي ��ة لالنتخاب ��ات
حيث كنتُ متعاقد ًا ب�صفة خبري غري مف ّرغ
بالكام ��ل للعم ��ل وبرات ��ب �شه ��ري ق ��دره(
�) 1000ألف دينار عراقي فقط .
الح�سابات الختامية

جزائر ال�سهالين
الواعِ ز الوحيد ملغادرته العراق.
لق ��د عر� ��ض عل � َّ�ي الكاب�ت�ن رع ��د حمودي
و�سرمد عبدالإله من�صب الأمني العام بعد
مغادرة د.عادل فا�ضل للمن�صب ورف�ضتُ ،
ون�صحتُ الأخوة ب�ضرورة �شغل املن�صب
من �شخ�صية �أكادميي ��ة وفِع ًال ّ
ر�شحتُ لهم
دكت ��ور ًا ريا�ضي ًا وهو (فرق ��د عبداجلبار)
لكن خيار �سرمد وقع على حيدر اجلميلي
يف حينه ��ا ،ومن هنا ابتد�أت مرحلة �إدارة
اللجن ��ة ب�ش ��كل �أح ��ادي م ��ن قب ��ل �سرم ��د
عبدالإل ��ه الذي هيمَن عل ��ى الأمانة العامة
بع ��د هيمنت ��ه عل ��ى الأمانة املالي ��ة ف�صاد َر
القرار الإداري واملايل ،الأمر الذي دفعني
للت�ص� �دّي ل� � ُه بعد �أن �ش ��رع بتفتيت بع�ض
االحت ��ادات و�إن�شاء �أخرى غريها دون �أي
تقييم �سوى التفكري بالعملية االنتخابية .
وع ��ن �س�ؤال ��ك املتع ّل ��ق بالبح ��ث ع ��ن
الدالئ ��ل والوثائق عل ��ى ادعاءاتي بتقهقر
الإج ��راءات الإداري ��ة والقانونية واملالية
بعد ع ��ام  2017فه ��ي م�س�ؤولية اجلمعية
العام ��ة و�أجه ��زة التحقي ��ق والرقاب ��ة،
والتي �سب ��ق �أن تقدّمت له ��ا ب�شكاوى عن
تف�سر مواقفي هذه
هذه االدع ��اءات ،و�إذا ّ

عل ��ى �أنه ��ا ردود �أفع ��ال خل�س ��ارة مع ّين ��ة
فه ��ذا تف�سري خاط ��ئ باملُطل ��ق ،فامل� ّؤ�س�سة
الأوملبي ��ة الآن لي� ��س فيه ��ا مراك ��ز ق ��وى
حتت ��اج مني اىل تق� � ّرب �أو تباع ��د بالذات
بعد انهيار العملية االنتخابية ،وكذلك ف�أنا
ل�ست خمتلف ًا على امل�ستوى ال�شخ�صي مع
طاقم القي ��ادة ال�سابق للمكت ��ب التنفيذي،
بل عل ��ى العك�س ،ق�سم منه ��م �أقرب يل من
ّ
كل العامل�ي�ن يف احلرك ��ة الأوملبية ،لك ّني
�أ�ض ��ع ه ��ذه املواق ��ف كناقو� ��س للخط ��ر
قبل تك ��رار جتربة م ��ا بع ��د  2014والتي
ظهرت مالحمها من خ�ل�ال ّ
تر�شح البع�ض
اىل م�صدر القرار وه ��م حممّلون بتجربة
وفا�شل ��ة يف احتاداتهم ،فالق�ضيّة
م�شوّ هة ِ
ال�صراع
برمّته ��ا ال مت ّثل ِ�صراع ًا م ��ن �أجل ِ
�أو املن�ص ��ب فقد تنازلت عن النائب الثاين
لف�ل�اح ح�سن بكل اعتزاز وكنت قريب ًا جد ًا
من املن�صب ،ورف�ضتُ الأمني العام بعد �أن
ُقدِّم يل برحابة �صدر .
ّ
َ
ُ�سرع ًا على تر�شحي للجمعية
�أما
مرورك م ِ
العام ��ة يف ع ��ام  2014فلي� ��س هنا ِل ��ك
مانع� � ًا قانوني� � ًا م ��ن ذل ��ك ،لك ��وين ل�س ��تُ
ج ��زء ًا من الهيئ ��ة الق�ضائي ��ة املُ�شرفة على

هنال ��ك فرق ما ب�ي�ن احل�ساب ��ات اخلتامية
و�سل َف ��ة دورة الألع ��اب
للجن ��ة الأوملبي ��ة ُ
الأوملبي ��ة ال�صيفي ��ة احلادي ��ة والثالث�ي�ن
منف�صلة،
لعام  ،2016ولكليهما �إجراءات ِ
فاحلِ �ساب ��ات اخلتامي ��ة وامليزاني ��ة
التخميني ��ة ومناق�شتهم ��ا والإق ��رار بهم ��ا
تعترب م ��ن الواجب ��ات الرئي�سية للجمعية
العام ��ة ويتوجّ ��ب �أو ًال �أن يُهي ��ئ الأم�ي�ن
امل ��ايل م�ستنداته ��ا بتقاري ��ر يُ�ص ��ادق
عليهم ��ا املكت ��ب التنفي ��ذي كمق�ت�رح يُقدّم
يف االجتم ��اع ال�سن ��وي للجمعي ��ة العامة
للم�صادق ��ة من قبلها �أي�ض� � ًا ودخولها حيّز
التنفيذ� ،أما مبالغ ريو دي جانريو وطرق
َ
فتخ�ضع �ضم ��ن م�س�ؤوليات ق�سم
�صرفه ��ا
ك�سلف ��ة واجبة التدقيق
التدقي ��ق الداخلي ُ
�أ�س ��وة ب�أية ُ�سلف ��ة مالية ،ويتح� � ّرى ق�سم
التدقي ��ق الداخل ��ي ع ��ن �أ�سل ��وب ال�صرف
وم ��دى مطابقت ��ه م ��ع القانون� ،أم ��ا قيمها
وم ��دى م�ؤ ّثرات �صرفه ��ا �إيجاب� � ًا �أم �سلب ًا
فهي ج ��زء من احل�سابات اخلتامية العامة
الت ��ي يج ��ب �أن تتح ّق ��ق منه ��ا اجلمعي ��ة
العام ��ة �ضم ��ن م�س�ؤولياته ��ا وال يج ��ب
�أن تك ��ون حبي�س ��ة �أدراج الأمان ��ة املالي ��ة
ب�ش ��كل غ�ي�ر �ش ّف ��اف ،و�إن ع ��دم االط�ل�اع
عليه ��ا ُيث�ي�ر ُ
ال�شبه ��ات ،كذل ��ك تعترب غري
م�ستوفي ��ة االج ��راءات القانوني ��ة حت ��ى
و�إن كان ��ت �إجراءاته ��ا التدقيقي ��ة �سليمة،
وملّ ��ا كان ��ت اجلمعي ��ة العام ��ة غ�ي�ر مهتمّة
ب�أه ��م حقوقه ��ا الت ��ي يج ��ب مناق�شتها يف
كل �سن ��ة وهي �إقرار امليزاني ��ة التخمينية
لل�سنة الالحقة واملُ�صادقة على احل�سابات
اخلتامية لل�سنة الفائتة ،الأمر الذي يجعل
م�س�ؤولي ��ة املدي ��ر التنفي ��ذي التنبيه عرب
مفاحت ��ة امل�س�ؤولني الأع�ضاء يف اجلمعية
العامة ،و�إذا مل يجد �آذن ًا �صاغية ،فالذهاب
اىل ال ��ر�أي الع ��ام ه ��و الطري ��ق الوحي ��د

�أحمد �إبراهيم يدخل القائمة المئوية �أمام الإمارات
 بغداد  /حيدر مدلول
ب ��ات مدافع املنتخ ��ب الوطني لكرة الق ��دم �أحمد
�إبراهي ��م ال ��ذي يلع ��ب يف �صفوف فري ��ق القوة
اجلوي ��ة �أحدث العب عراقي يدخل قائمة املئوية
يف �سجالت الع ��راق باالحتاد الدويل لكرة القدم
بع ��د خو�ض ��ه املب ��اراة الدولية  100ال ��ذي ت�س ّلم
فيها �شارة القيادة يف القمّة اخلليجية الودية مع
املنتخب الإماراتي لكرة القدم التي �ضيفها م�ساء
�أول �أم� ��س الثالثاء ملعب زعبي ��ل بنادي الو�صل
الريا�ضي يف مدين ��ة دبي يف �إطار حت�ضرياتهما
خلو�ض اجل ��والت املتبقية م ��ن مناف�سات الدور
الث ��اين بالت�صفيات الآ�سيوي ��ة امل�شرتكة امل�ؤهلة
لنهائي ��ات ك�أ�س الع ��امل لكرة الق ��دم  2022بقطر
والن�سخ ��ة الثامنة ع�شرة من بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
لكرة القدم بال�صني .2023
وقام �أم�ي�ن �سر الهيئة التطبيعي ��ة يف احتاد كرة
الق ��دم املهند� ��س حممد فرح ��ان ب�إه ��داء الفانيلة
حتمل رقم  100اىل �أر�ضية ملعب زعبيل الدويل
اىل القائ ��د �أحم ��د �إبراهيم قبيل انط�ل�اق املباراة
اىل جان ��ب التقاطه �صورة تذكارية مع الت�شكيلة
الأ�سا�سية للمنتخ ��ب الوطني لكرة القدم املكوّ نة
م ��ن حار� ��س املرم ��ى ج�ل�ال ح�س ��ن وع�ل�اء علي
مه ��اوي وعلي عدن ��ان وريبني �سوالق ��ا وفي�صل
جا�س ��م و�سج ��اد جا�س ��م وحمم ��د قا�س ��م ماج ��د
و�إبراهي ��م باي�ش و�صفاء ه ��ادي وحممود خليل
الت ��ي �أختاره ��ا امل ��درب ال�سلوفين ��ي �سريت�شكو
كاتانيت�ش ملواجهة الأبي�ض الإماراتي منذ بداية

�أحمد �إبراهيم يخو�ض املباراة املئة مع اال�سود
ال�ش ��وط الأول م ��ن املواجهة الت ��ي قادها احلكم ال�شقيقني بعد �أن �أ�ضاف دقيقة واحدة كوقت بدل
الدويل العُماين �أحمد �أبو بكر الكاف.
ال�ضائع.
وكانت احل�سن ��ة الوحيدة لأ�سود الرافدين خالل ولعب حار�س مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم
ال�ش ��وط الأول يف الدقيق ��ة الرابع ��ة والع�شرين جالل ح�س ��ن دور ًا فعّا ًال يف احلف ��اظ على نظافة
عندم ��ا جن ��ح العم ��ود الأي�س ��ر حلار� ��س مرم ��ى �شباك مرم ��اه طيلة دقائق ال�ش ��وط الثاين عندما
املنتخ ��ب الإمارات ��ي لك ��رة الق ��دم عل ��ي خ�صيف ت�ص� �دّى للعدي ��د من الك ��رات اخلط ��رة التي كان
يف الت�ص� �دّي للكرة اجلميلة الت ��ي �سدّدها �صانع ير�سله ��ا العب ��و املنتخب الإمارات ��ي اىل زمالئهم
الألعاب �سج ��اد جا�سم ليحرمه م ��ن ت�سجيل �أول يف اخل ��ط الهجوم ��ي ال�ساقط ��ة وخا�ص ��ة خليل
هدف دويل له يف م�سريته الكروية ب�أول ح�ضور �إبراهي ��م ال ��ذي مل يوف ��ق مدافعين ��ا يف احل ّد من
ر�سمي على املالع ��ب اخلارجية وتع ّر�ض املدافع حتركات ��ه داخ ��ل منطقة اجلزاء حي ��ث كان جالل
ع�ل�اء علي مهاوي اىل �إ�صابة يف الدقيقة الرابعة النج ��م الأول يف �أن تنته ��ي املب ��اراة بالتع ��ادل
والأربع�ي�ن �أج�ب�ر كاتانيت� ��ش اىل تبديله بزميله ال�سلب ��ي الت ��ي قام بها امل�ل�اك التدريب ��ي بالعديد
م�صطف ��ى حمم ��د ج�ب�ر لي�صف ��ر بعده ��ا احلك ��م م ��ن التبديالت منذ الدقيق ��ة اخلام�سة والأربعني
�أحم ��د الكاف انتهاء ال�ش ��وط �سلب ًا بني املنتخبني وحت ��ى الدقيقة الأوىل م ��ن الوقت البدل ال�ضائع

البال ��غ ث�ل�اث دقائ ��ق الت ��ي �أطل ��ق بعده ��ا احلكم
�ص ّفارت ��ه بانتهائه ��ا بنتيج ��ة ( )0-0حي ��ث زجّ
بالالع ��ب ح�س�ي�ن علي ب ��د ًال من (حمم ��ود خليل)
و�ضرغ ��ام �إ�سماعي ��ل (علي عدنان) بع ��د تع ّر�ضه
للإ�صاب ��ة يف الكتف وهمام ط ��ارق (حممد قا�سم
ماج ��د) و�شريك ��و كرمي (�سج ��اد جا�س ��م) وميثم
جب ��ار (�صف ��اء ه ��ادي) حي ��ث ظه ��ر وا�ضح� � ًا �أن
العبين ��ا يعانون م ��ن نق� ��ص يف اللياق ��ة البدنية
وع ��دم وجود ان�سجام فيما بينه ��م وق ّلة الت�سديد
عل ��ى مرم ��ى احلار� ��س الإماراتي عل ��ي خ�صيف
وه ��ي م ��ن �أب ��رز النق ��اط ال�سلبية الت ��ي يتوجّ ب
معاجلته ��ا ب�ص ��ورة �سريع ��ة قب ��ل الديرب ��ي
اخلليج ��ي املث�ي�ر ال ��ذي �سيجم ��ع منتخبن ��ا م ��ع
�شقيقه الكويتي يوم ال�سابع والع�شرين من �شهر
كان ��ون الث ��اين اجلاري على ملعب ج ��ذع النخلة
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�صرة حتت
�أنظ ��ار ال�سوي�س ��ري جي ��اين انفانتين ��و رئي� ��س
االحت ��اد الدويل لك ��رة الق ��دم الذي وجّ ه ��ت �إليه
دع ��وة ر�سمية من قبل وزير ال�شب ��اب والريا�ضة
عدنان درجال لزيارة العراق.
وعاد �أم�س الأربعاء وف ��د منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم اىل العا�صم ��ة بغ ��داد م ��ن �أج ��ل التح ��اق
الالعب�ي�ن املح ّلي�ي�ن ب�صف ��وف فرقه ��م امل�شارك ��ة
يف الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن دوري الك ��رة املمت ��از
قب ��ل خو� ��ض مناف�سات اجلول ��ة الرابع ��ة ع�شرة
م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب امل�ؤ ّم ��ل انطالقه ��ا بع ��د غد
ال�سبت املواف ��ق ال�ساد�س ع�شر من كانون الثاين
اجلاري.

الآخ ��ر ،وه ��ذا م ��ا عمل ��تُ علي ��ه يف هك ��ذا
مواقف.
�إن التجاه ��ل للحق ��وق القانوني ��ة من قبل
اجلمعية العامة لل�سنوات  2016و2017
و ، 2018جع ��ل الأمني امل ��ايل يتمدّد �أفقي ًا
وعمودي ًا بال�سيط ��رة والتعامل مع �أموال
اللجن ��ة واالحت ��ادات ،ذل ��ك ال ينك ��ر �أن
بع�ض م ��ن �أع�ضاء اجلمعي ��ة العامة وبعد
�أن انتابه ��م الي�أ� ��س م ��ن �أجه ��زة الرقاب ��ة
املح ّلي ��ة ا�ضط� � ّروا اىل مفاحت ��ة الأوملبية
الدولي ��ة به ��ذا الأم ��ر وقد �ساهم ��تُ ب�شكل
مبا�ش ��ر يف �صياغ ��ة التقري ��ر م ��ع بع� ��ض
االحت ��ادات ،وذل ��ك مو ّث ��ق عنده ��م وعند
الأوملبية الدولي ��ة ،والتي بدورها �أر�سلت
خطاب� � ًا فوري� � ًا ب�صف ��ة �إنذار بوج ��وب �أن
يقوم املكت ��ب التنفيذي مبكا�شفة اجلمعية
العام ��ة ح ��ول ميزانياتها وط ��رق �صرفها،
ولك ��ن للأ�س ��ف حت ّركت الأوملبي ��ة الدولية
فرتاخى �أ�صحاب ال�ش�أن! هذا ي� ّؤ�شر لي�س
خل ًال عل ��ى الأمني املايل واملكتب التنفيذي
واجلمعي ��ة العامة فق ��ط و�إمنا على الهيئة
الرقابية لدي ��وان الرقابة املالي ��ة املتف ّرغة
للعمل يف الأوملبية العراقية.
�أم ��ا مو�ضوع ري ��و دي جان�ي�رو ،وال�سفر
م ��ع م ��درب املنتخ ��ب الأوملب ��ي ال�ساب ��ق
عبدالغن ��ي �شهد اىل بع� ��ض دول �أوروبا،
ف�أعتقد �أن جتربة ريو من الناحية الإدارية
والفني ��ة مل متاثله ��ا جتربة �سابق ��ة بهكذا
ا�ستع ��دادات يف احلرك ��ة الأوملبي ��ة من ��ذ
بط ��والت الدول ��ة البابلية القدمي ��ة ،و�أنها
جترب ��ة ت�ستح ��ق الدرا�سة عل ��ى م�ستوى
التنظيم ،ولن �أنظر اىل احلجارة الطائ�شة
التي يح ��اول رميها البع� ��ض هنا وهناك!
وللعلم ف�إن احل�سابات اخلتامية لل�سنوات
 2016و 2017و 2018مل ُتناق� ��ش ومل
يُ�ص ��ادق عليه ��ا ب�شكل �أ�ص ��ويل ،وللأ�سف
�أهمل ��ت م ��ن اجلمعي ��ة العام ��ة والأجهزة
الرقابي ��ة ،وبالتايل ف�إن االط ��راف املعنية
ه ��ي م ��ن تباط� ��أت يف حقوقه ��ا ،وعالقتي
ب�سرمد عبدالإله ورعد حمودي مل متنعني
م ��ن مطالبتهم ��ا عالني ��ة ب�ض ��رورة �إقرار
املوازن ��ات كل �سن ��ة ،مثلم ��ا كان يج ��ري
يف ال�سن ��وات الت ��ي �سبق ��ت  2016ولكن
تبقى االحت ��ادات الأوملبية ه ��ي امل�س�ؤولة

وبخ�صو�ص الرتا�شقات الأخرية مع هيثم
عبداحلميد ،مدير ق�سم العالقات الدولية،
فلكون ��هِ و�ضع �ألغام� � ًا يف النظام الداخلي
�ستنفج ��ر يف �أية حلظ ��ة ،و�أجزم ل � َ�ك ب�أن
�أي انتخاب ��ات للمكت ��ب التنفي ��ذي يف ّ
ظل
ه ��ذا النظ ��ام �ستك ��ون معطوب ��ة و�س ُتلغى
حتم� � ًا ،وهذا ي�ؤكد �إ�ص ��راري على ق ّلة فِهم
هذا املوظف و�ضرورة �إبعاده وحما�سبته
حي ��ث و ّرط الهيئ ��ة الق�ضائي ��ة ب�إخف ��اء
الوثائ ��ق اخلا�ص ��ة بلجن ��ة الأخالقي ��ات
بق�ضي ��ة �سرم ��د عبدالإل ��ه ،وكذل ��ك وثيقة
احتاد اللجان العربي ��ة بخ�صو�ص �إحدى
الريا�ضي ��ات ممّا جع ��ل الهيئ ��ة الق�ضائية
ت�سمح برت�شيحهما والف ��وز باالنتخابات
التمهيدي ��ة خ ��ارج القان ��ون ،الأم ��ر الذي
�ص ّع ��ب املوق ��ف عل ��ى الهيئ ��ة الق�ضائي ��ة
لإبعادهما الحق ًا بع ��د ظهور تلك الوثائق،
وت�سبّب هذا الأمر الذي يتحمّل م�س�ؤوليته
هيث ��م عبداحلمي ��د ب�إلغ ��اء العملي ��ة
االنتخابي ��ة ،وو ّلد حرج ًا للق�ضاء والدولة
العراقي ��ة ،كذل ��ك اكت�ش ��ايف وع ��ن طري ��ق
ال�صدفة ب�أنه تالعب ب�إحدى فقرات النظام
الداخل ��ي املهمّة حيث ح� � َّرف ترجمتها من
العربي ��ة اىل الإنكليزي ��ة وب�ش ��كل متع ّم ��د
وا�ض ��ح ،بالإ�ضاف ��ة اىل �إ�ص ��راره �إدخ ��ال
فق ��رات يف النظام بذريعة �أن تلك الفقرات
�ألزمته ��ا الأوملبي ��ة الدولي ��ة م ��ع تنبيه ��ي
ل ��ه لأكرث من م� � ّرة ب� ��أن ه ��ذه الفقرات يف
النظ ��ام الداخلي جتعل م�ص�ي�ر �أي عملية
انتخابية طبق ًا لبنوده ��ا الطعن والإلغاء،
كن� �ّ�ص الفقرة ( )7من امل ��ادة ( )31والذي
�أ�شار فيها بدخول مم ّثل جلنة الريا�ضيني
كع�ض ��و يف املكتب التنفيذي م ��ع العلم �أن
�أع�ضاء جلن ��ة الريا�ضيني لي�س ��وا �أع�ضاء
يف اجلمعي ��ة العام ��ة ،وكذل ��ك الفقرة ()8
م ��ن نف�س املادة وال ��ذي �أ�شار فيها بدخول
ممثلة اللجن ��ة الن�سوية كع�ضو يف املكتب
التنفي ��ذي مع العل ��م �إن ع�ض ��وات اللجنة
الن�سوي ��ة ل�س ��ن ع�ض ��وات يف اجلمعي ��ة
العام ��ة ،وبذل ��ك يتعار� ��ض وج ��ود ه ��ذان
الع�ض ��وان يف املكت ��ب التنفي ��ذي قانون� � ًا
م ��ع ن�ص امل ��ادة ( )32م ��ن النظ ��ام والتي
�ألزم ��تْ ب�أن يك ��ون جميع �أع�ض ��اء املكتب
التنفي ��ذي م ��ن �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العامة،
و�أن ه ��ذه احلقائق املو ّثق ��ة وغريها كفيلة
بتق ��دمي عبداحلمي ��د اىل املحكم ��ة ولي�س
االكتف ��اء بعزلهِ ع ��ن امللف وال ��ذي طالبتُ
رئي�س اللجنة به و�أبلغت ُه بوجوب ت�سليم
مل ��ف املرا�س�ل�ات الدولية اىل رج ��ل �أمني
ّ
ور�شح ��تُ ل ��ه الدكت ��ور تري� ��س �أودي�شو،
و َمن ��ع عبداحلميد من التح ّك ��م ب�إجراءات
دولية خط�ي�رة ته� � ّم اللجن ��ة واالحتادات
الريا�ضي ��ة ب�ش ��كل منف ��رد ،حي ��ث ميتل ��ك
مبفردهِ الرقم ال�س� � ّري للربيد الإلكرتوين
اخلا� ��ص بجمي ��ع املخاطبات م ��ع اجلهات
الدولية وا�ستالمه ��ا ،ولكن جتري الرياح
مبا ال ت�شتهي ال�سفن.

�إدارة النجف ت�ستعين بخدمات المدرب هاتف �شمران
 بغداد  /املدى
ق ��ررت الهيئ ��ة الإداري ��ة لن ��ادي
النجف الريا�ض ��ي ت�سمية هاتف
�شم ��ران مدرب� � ًا جدي ��د ًا لقي ��ادة
فريقه ��ا الك ��روي امل�ش ��ارك يف
دوري الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م
 2020-2021بد ًال من املدرب
ال�ساب ��ق ح�سن �أحم ��د الذي قدم
ا�ستقالت ��ه الر�سمي ��ة بع ��د انتهاء
مب ��اراة احل ��دود ي ��وم الأول من
�شهر كانون الثاين اجلاري التي
ج ��رت على ملعب ن ��ادي التاجي
الريا�ض ��ي يف العا�صم ��ة بغ ��داد
�ضمن مناف�س ��ات اجلولة الثانية
ع�شرة من مرحلة الذهاب.
و�أتف ��ق املدرب هاتف �شمران مع
�إدارة ن ��ادي النج ��ف الريا�ض ��ي
عل ��ى ت�سمي ��ة مالكه ��ا امل�ساع ��د
املك ��ون من ماج ��د جنم وجا�سب
�سلطان وحي ��در عبودي وهادي
جاب ��ر مدرب� � ًا حلرا� ��س املرم ��ى
حت ��ى نهاي ��ة املو�س ��م الك ��روي
احل ��ايل حي ��ث م ��ن امل�ؤم ��ل م ��ن
املالك التدريبي اجلديد �أن يقود
الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم يف
املب ��اراة املقبل ��ة الت ��ي �ستجمعه
م ��ع م�ضيفه فريق نف ��ط الب�صرة

النجف ي�ستعني مبالك تدريبي جديد
عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة نف ��ط الو�س ��ط املت�ص� �دّر والقوة
الريا�ضي ��ة يف حمافظة الب�صرة اجلوي ��ة وال�شرط ��ة وال ��زوراء
يف ال�ساع ��ة الواح ��دة وخم�س ��ة ونف ��ط مي�س ��ان وزاخ ��و من 13
و�أربعني دقيقة ظه ��ر يوم الأحد مب ��اراة لعبها ف ��از يف  5وتعادل
املقبل املواف ��ق ال�سابع ع�شر من يف  6وتعر� ��ض اىل اخل�س ��ارة
�شهر كانون الث ��اين اجلاري يف يف .2
ختام مناف�س ��ات اجلولة الرابعة اجلدير بالذك ��ر �أن املدرب ح�سن
ع�شرة م ��ن دوري الك ��رة املمتاز �أحمد غ ��ادر اىل العا�صمة بغداد
الت ��ي �سيفتقد فيه ��ا اىل حار�سه بع ��د ا�ستقالته م ��ن تدريب فريق
ه ��اين �شاك ��ر ب�سب ��ب تراك ��م النجف لكرة القدم لتويل تدريب
البطاقات امللونة.
فري ��ق الطلبة لك ��رة القدم مبعيه
ويحتل فريق النجف لكرة القدم م�ساعدي ��ه به ��اء كاظ ��م وحي ��در
املرك ��ز ال�ساد� ��س يف الرتتي ��ب حمم ��د و�سع ��د نا�ص ��ر م ��درب
بر�صي ��د  20نقط ��ة خل ��ف ف ��رق حرا�س املرمى.
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َّ
الزنداني الإخواني 2020 :عام الخالفة!

ر�ؤية في اال�ستبداد العادل

 حيدر نزار ال�سيد �سلمان

 ر�شيد اخليون

�ض ��رورة تاريخي ��ة مرحلي ��ة �أو ًال وكخط ��وة
ا�ستباقي ��ة ثاني ًا ،وفك ��رة ممكنة التحق ��ق ثالث ًا
بحكم التجارب املماثل ��ة .غري �أن ذلك ي�ستدعي
نخبة فكرية و�صن ��اع ثقافة جماهريية متار�س
دور ًا تنويري� � ًا �سلوكي� � ًا ي�ستهدف خلق جمتمع
يتفق عد ٌد من المفكرين على فكرة �أن الديمقراطية ال يمكن
جديد من خالل تالق ��ي قوتني حمقتني :الأوىل
�أن تنجح وتت�أ�س�س بثبات �إال في مجتمع �صناعي وحا�ضنة
�سلطوي ��ة قاهرة لكنه ��ا عادل ��ة ،والثانية فكرية
اقت�صادية متقدّ مة وبيئة وامتداد ثقافي منغر�س في الوعي
ثقافي ��ة تتمتع بخطاب �سه ��ل ومرن بلغة بعيدة
�ال
ع ��ن الغمو� ��ض والطال�س ��م والفوقي ��ة وتع � ِ
المجتمعي ،وبالمقابل هناك طروحات فكرية تدور حول
مهوو� ��س باالنفع ��ال والغ ��رور واملدر�سي ��ة
ّ
كحل لم�شكالت الحكم في عالم
فكرة اال�ستبداد العادل
املقيتة ،وقد تخلق ه ��ذه النخب نف�سها امل�ستبد
ال�شرق .وقد طرح محمد عبده هذه الفكرة وروج لها بدعم
العادل املتع ّلم� ،إذا مل تخلقه الظروف والأزمات
من جمال الدين الأفغاني الباحث الثاني عن حلول لمع�ضلة
والوقائع.
ال�شرق ال�سيا�سية والح�ضارية.
ميك ��ن للنخب ��ة وللمثقف�ي�ن الواقعي�ي�ن
والربغماتيني �أن ي�صيغوا الثقافة الدميقراطية
وال�ش ُ
�رب َّ
رق
املجتمعي ��ة ب�آلي ��ات ا�ستعملها الغ � ُ
عل ��ى ح ��د �س ��واء ،و�أهمه ��ا املدر�س ��ة والتعليم
واالع�ل�ام وال�صحاف ��ة وو�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي واحل�ضور االجتماع ��ي وال�سلوك
يف الع ��امل ال�شرق ��ي ميك ��ن لن ��ا �إيج ��اد من ��اذج املفك ��ر رين ��ان يف مناظرات ��ه م ��ع جم ��ال الدين ال�شخ�ص ��ي� ،إذ ميكن م ��ن خالله ��ا وغريها �س ّد
تطبيقي ��ة �صريح ��ة لفك ��رة امل�ستب� � ّد الع ��ادل الأفغاين يف نهاية القرن التا�سع ع�شر امليالدي الفج ��وة الفكري ��ة ب�ي�ن نخب ��ة عامل ��ة وجمتمع
مثله ��ا كل م ��ن" :م�صطفى كم ��ال �أتاتورك" يف تبدو م�س�ألة البحث عن حل للحا�ضر �ضرورية ،ي�ش ��كل خم�ي�رة لفعله ��ا� .أم ��ا املخ ��اوف م ��ن
تركي ��ا احلديث ��ة ،و"يل ك ��وان" يف �سنغافورة فالطوباوي ��ة الت ��ي تعي�شه ��ا النخ ��ب الثقافي ��ة اال�ستب ��داد الع ��ادل املتع ّل ��م فهي مر� ��ض ثقايف
وحما�ض ��ر ب ��ن حمم ��د (مهات�ي�ر حم ّم ��د) يف املت�أث ��رة فك ��ر ًا -ال �سل ��وك ًا -بالثقاف ��ة الغربي ��ة ي�صي ��ب نخب� � ًا تف�ت�رق مب�ساف ��ات ع ��ن الواق ��ع
ماليزي ��ا .وق ��د حتق ��ق امل ��راد يف ه ��ذه البلدان ومنها الدميقراطية ،هي ه�ل�اك تدريجي لدول والتاري ��خ والثقافة والقوى الفاعلة اجتماعي ًا.
الث�ل�اث :نهو�ض اقت�ص ��ادي وتعليمي وازدهار وجمتمع ��ات ُت�ستغ � ّ�ل فيه ��ا الدميقراطي ��ة غ�ي�ر كم ��ا ال ميك ��ن فر� ��ض دميقراطي ��ة دون ترب ��ة
اجتماع ��ي ودول م�ستق� � ّرة وقو ّي ��ة وحري ��ات املتج ��ذرة �سل ��وك ًا وثقافة من قبل ق ��وى ما قبل �صاحل ��ة ف�إن من ال�ض ��روري توفري هذه الرتبة
عا ّم ��ة ،ومل ��ا كان العراق ج ��زء ًا من ه ��ذا العامل ال ��دول وبثقاف ��ة نكو�صي ��ة لبل ��وغ ال�سلطة ،ثم وهي مه ��ام امل�ستبد الع ��ادل املتع ّل ��م بالتحالف
ال�شرقي ويق�ت�رب من هذه ال ��دول كثري ًا بينما االلتفاف على �آلياتها ونهجها ودعائمها دون رد والتعاون م ��ع نخب مفكرة وواعي ��ة لوظيفتها
يبتع ��د كثري ًا عن الع ��امل الغربي ،ف� ��إن املقاربة فعل �شعب ��ي راف�ض �أو م�ؤ�س�سات ��ي يقف حائ ًال التاريخي ��ة ،ومن خالل الزم ��ن التاريخي املقاد
بين ��ه وبني القريب من عامله ت�صبح م�س�ألة �أكرث دون ه ��ذا التف ّرد .وحينه ��ا يقع املجتم ُع يف ّ
ظل من هذا التحالف ميكن �أن تتجذر الدميقراطية
جدية وجناح ًا وا�ستلهام ًا للتجارب.
ديكتاتوري ��ة جاهل ��ة وتخ ّل ��ف ع ��ام وانتهاكات اجتماعي� � ًا وتظه ��ر ك�أ�سا� ��س ثق ��ايف ال ميك ��ن
يف الوق ��ت ال ��ذي يعي� ��ش مثقف ��ون وباحث ��ون خط�ي�رة حلق ��وق الإن�س ��ان ،فيما تزي ��د القوى التن ��ازل عن ��ه والدف ��اع امل�ستمي ��ت ع ��ن قيم ��ه.
حت ��ت ت�أث�ي�ر رومان�سي ��ة الثقاف ��ة الغربي ��ة امل�سيط ��رة من تر�سي ��خ �أقدامها ون�ش ��ر ثقافتها ولع� � َّل الزم ��ن ال ��ذي نعي�ش ��ه يوف ��ر امكاني ��ات
ويتغن ��ون بدميقراطي ��ة �صعب ��ة التحق ��ق يف وفر� ��ض هيمنته ��ا� ،إذ ال يظه ��ر االنق�ل�اب عل ��ى النج ��اح ،ف � ّ
�كل �ش ��يء يفت ��ح الطري � َ�ق حلداث ��ة
جمتمعات و�صف امل� ��ؤرخ برنار لوي�س ثقافتها الدميقراطي ��ة ك�أمر جلل كون الفكرة مل ترت�سخ حقيقي ��ة ولي�س مظهرية ق�شري ��ة تطيح بف�شلها
القدمي ��ة املتج ��ذرة ؛ حا�سم ��ة يف �سلوكياته ��ا اجتماعي ًا وت�صبح ثقافة عامة.
بالدولة وطموحات النا�س بالكرامة واالزدهار
و ُنظمه ��ا ال�سيا�سي ��ة ،الأم ��ر نف�سه ال ��ذي �أكده تبدو احلاج ��ة ال�ستبداد مق�ن�ن ومتنور وعادل والتقدم.

�إذا �ألغى «الإخوان الم�سلمون»
هدف قيام الخالفةِ ،من برامجهم
ّ
الحزبية والفكر َّية ،عندها
�سيقطعون عالقتهم بالما�ضي،
ويتحرون ِمن عقيدة العالم َّية
�إلى المحلية والوطن َّية ،وهذا
لي�س في ح�سابهم ،خ�صو�ص ًا
بعد �إن�شاء «ال َّتنظيم الدولي»،
فالخالفة هي الفكرة الجوهر َّية
لهذا ال َّتنظيم المتطرف� ،صحيح
ظهرت لهم �أحزاب على الم�ستوى
المحلي ،وكان �أول َمن �أقدم على
�إن�شاء ال َّتنظيم الحزبي فرع
الإخوان العراقي( ،)1960وما زال
قائم ًا ،عنوانه «الحزب الإ�سالمي
العراقي» ،ثم ظهرت �أحزاب
«الإخوان» تباع ًا ،بعناوين مغرية:
«ال َّنه�ضة»« ،العدالة والتنم َّية»،
«الإ�صالح» وغيرها ،لكن هناك
ال َّتنظيم الإخواني ،وما هذه
الأحزاب �إال واجهات.

لل�سلطة برتكيا،
غري �أنَّ ا�س ��تالم «الإخوان» ُّ
دار اخلالف ��ة الإ�س�ل�ام َّية مثلم ��ا يعتربه ��ا
«الإخ ��وان» ،تقل� ��ص ّ
ال�ش ��وط الطوي ��ل لها،
وبعد و�ص ��ول «الإخ ��وان» ببع� ��ض البلدان
ال�سلط ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا بدار الف ��رع الأ ّم
�إىل ُّ
م�ص ��ر َكبرُ َّ
الظ ��ن �إىل اعتب ��ار اخلالفة «قاب
قو�س�ي�ن �أو �أدن ��ى» ،لتع ��م الب�ل�اد الإ�سالمية
ذات الكثاف ��ة ال�سن َّية كاف ��ةُ ،يقابلها اجلانب
الآخ ��ر املمثل بوالية الفقي ��ه ،حيث الوجود
ِّ
ال�شيع ��ي الإمام � ّ�ي ،وبه ��ذا يع ��ود الع ��امل
الإ�سالم � ّ�ي منا�صف ��ة مثلم ��ا كان يف �أك�ث�ر
مِ ��ن زم ��ن ب�ي�ن الفاطمي�ي�ن والعبا�سي�ي�ن،
وال�صفوي�ي�ن والعثماني�ي�ن ،فاجلانب ��ان،
َّ
«الإخ ��وان» ووالية الفقي ��ه ،ال يخرجان عن
املا�ضي قيد �أُ مْ ُ
نلة.
ل � ِّ
�كل ما تقدم ،ما حتدث ب ��ه «الإخواين» عبد
املجيد الزَّنداين لي�س تغريد ًا خارج ال�سرب،
و�أق�صد �سرب الإ�سالميني عموم ًا� ،إمنا تعبري
ع َّم ��ا يخطط ��ون ويفعل ��ون .كان ال َّزن ��داين
ذكي� � ًا ،عندم ��ا ن�س ��ب حتدي ��د وق ��ت للقي ��ام
اخلالف ��ة �إىل �أك�ب�ر قوت�ي�ن ،عل ��ى امل�ستوى
ال َّن ��ووي ،رو�سي ��ا و�أمريكا ،ليزي ��ل العائق
الدويل مِ ن قيامها ،فن�سب �إىل نائب جمل�س
ال ُّدوما(الربملان ال ُّرو�سي)� ،أن قيام اخلالفة
�سيكون العام( ،)2020وا�ست�شهد مبا ن�سبه
�إىل تقري ��ر ملجل�س الأمن القومي الأمريكي،
ُرف ��ع �إىل باراك �أوباما(ُ )2016-2008يفيد
ب� ��أن الع ��ام(� )2025ستعلن اخلالف ��ة .هذا،
ومل ين�س ال َّزن ��داين ت�أكيد �شرع َّية اخلالفة،
مب ��ا �أورده مِ ��ن �أحادي ��ث نبو َّي ��ة ،وذلك يف
خطاب ��ه اجلماه�ي�ري ،خ�ل�ال التظاه ��رات
ب�صنعاء التي �أدت �إىل �سقوط علي عبد الله
�صالح( ُقتل. )2017 :
مم ��ا قال ��ه ال َّزن ��داين يف توقعات ��ه ع ��ن قيام
دولة اخلالفة ،التي اعتربها «م�شيئة �إله َّية»:
«يف رم�ض ��ان ال ��ذي م�ض ��ى كن ��ت �أتكل ��م عن
تقاري ��ر �سيا�سية ،وع ��ن تقاري ��ر ُخال�صات،

وع ��ن �أبحاث �شرعية ،كلُّه ��ا ت�شهد ب�أنَّ ع�صر
اخلالف ��ة اجلدي ��د يف َّ
الطريق ،ق ��رر جمل�س
الأمن القومي الأمريك ��ي ،يف �آخر تقاريره،
التي قدمها �إىل �أوباما �أ َّنه العام � 2025سوف
يعل ��ن امل�سلم ��ون قيام اخلالف ��ة ،و�أتى نائب
رئي�س جمل�س الدوما ،الربملان ال ُّرو�سي ،يف
كتاب له عن �ص ��راع احل�ضارات ،يقول فيه:
يف عام � 2020سن�شهد قي ��ام ح�ضارة عامل َّية
ال�صني �شرق� � ًا �إىل املحيط
جدي ��دة ،متتد مِ ن ّ
الأطل�س ��ي غرب� � ًا ،وا�س ��م ه ��ذه احل�ض ��ارة
اخلالف ��ة الإ�سالم َّية»(فيدي ��و ،خطاب م�ؤرخ
يف . )2011/8/24
كان الفرق بني التوق ��ع ال ُّرو�سي والأمريكي
خم�س �سنوات ،وه ��ذا لي�س مهم ًا يف الهدف
املزعوم الذي ي�شرئ ��ب �إليه «الإخوان» ،غري
�أنَّ الزَّنداين نف�سه ،وهو يخاطب «الإخوان»
امل�سلح�ي�ن يف مظاه ��رة �أُعل ��ن �أنه ��ا �سلم َّية!
ن�س ��ى �أن ��ه كان �أح ��د مثبت ��ي ذل ��ك «احلك ��م
اجل�ب�ري» ،و�سبق له ،يف م ��ا م�ضى ،خاطب
الإم ��ام �أحمد حميد ال ِّدي ��ن(:)1962-1948
«زه ��ت الكائن ��ات يف ي ��وم عي ��د ال َّن� ��ص /ر
يوم القري� ��ض والتَّغريدِ  /هو ي ��وم انت�صار
خري ملي ��كِ  /يف الوراء غري مب ��دئ ومعيدِ /
مل ��ك َّ
�ر /وبالعدلِ
بال�سماح ��ة وال�ب ِ
ال�شع ��ب َّ
وال َّتق ��وى وعظ ��م اجلودِ »(�سب� ��أ /الع ��دد
. )1953/14
ن ��رى ال َّزن ��داين ي�ؤم ��ن بالق ��در بتكهن ��ات
َم ��ن يعتربه ��م كف ��ار ًا ،لك ��ن �إذا كان م ��ا �آمن
ب ��ه مِ ��ن توق ��ع ُمق ��در عل ��ى امل�سلم�ي�ن قي ��ام
اخلالف ��ة( ،)2020قبل ت�سع �سن ��وات ،و�إذا
الب�شري ��ة ،مِ ��ن ال�ص�ي�ن �شرق� � ًا �إىل املحي ��ط
غرب� � ًا ،تواجه الوباء الأعظ ��م ،فماذا يتوقع
يف( ،)2025ه ��ل �سيظه ��ر بالفع ��ل فريو�س
«اخلالف ��ة» وف ��ق نهجه ��م؟! لقد �سبقه ��مَ ،من
يدعون ��ه زنديق� � ًا ،املعري(ت449:هجر َّية):
/و ُت َقدِّرونَ ،
«تَقِ ف ��ونَ َوال ُفل � ُ�ك امل ُ َ�س َّخ� � ُر دا ِئ ٌر َ
ُ
َ�ضح ُك الأَقدا ُر»(اللزُّميات /اللُّب القطب)!
َفت َ

رأي باألجنبي

الربيع العربي  ..ع�شر �سنوات من ال�صراع

قبل ع�شر �سنوات  ،قام بائع
فواكه وخ�ضار �شاب يدعى
محمد البوعزيزي ب�إ�ضرام النار
في نف�سه خارج مقر المجل�س
البلدي لمدينة �سيدي بوزيد
التون�سية  ،احتجاج ًا على قيام
م�س�ؤولي ال�شرطة المحليين
باال�ستيالء على عربته
وم�صادرة ب�ضاعته.

انت�ش ��رت ق�صة الت�ص ��رف ال�صادم الذي
قام به هذا ال�ش ��اب البالغ من العمر 26
عام ًا يف �أنحاء البالد  ،حيث وجد مئات
الآالف م ��ن الأ�شخا�ص الذي ��ن تعر�ضوا
ل�ل��إذالل �أي�ض� � ًا م ��ن قب ��ل �سلط ��ات تل ��ك
الدولة املتداعي ��ة وم�س�ؤوليها ال�شجاعة
لرفع �أ�صواتهم.
خالل الأي ��ام الـثمانية ع�شر التي ف�صلت
بني قي ��ام البوعزيزي با�شع ��ال النريان
يف ج�سده يف  17كانون الأول 2010
ووفات ��ه يف  4كان ��ون الث ��اين 2011
 ،اندلع ��ت يف تون� ��س ا�ضطراب ��ات

اجتماعي ��ة كانت الأك�ث�ر حدة منذ عقود
 ،مم ��ا �أدى �إىل ركوع حكومة الدكتاتور
زي ��ن العابدي ��ن بن عل ��ي و�إجب ��اره يف
نهاي ��ة املطاف على التن ��ازل عن ال�سلطة
بع ��د � 10أي ��ام من وف ��اة بائ ��ع الفاكهة.
وم ��ع ذلك  ،فق ��د تلت تل ��ك اال�ضطرابات
تغي�ي�رات وا�سعة النطاق حي ��ث �أثارت
الأح ��داث يف ه ��ذا البل ��د ال�ساحل ��ي
ال�صغ�ي�ر احتجاجات يف جمي ��ع �أنحاء
بلدان �شمايل �إفريقيا وال�شرق الأو�سط
 ،و �أ�صبح ��ت ق�صة املوت احلزينة لذلك
البائع امل�سكينن رم ًزا للغ�ضب اجلماعي
ال ��ذي �شكل حقب ��ة تاريخي ��ة فا�صلة يف
حياة �شعوب تلك املنطقة.
�سرع ��ان ما حتول ��ت تل ��ك االحتجاجات
�إىل ث ��ورات  ،انت�ش ��رت يف جمي ��ع
ال ��دول القمعي ��ة املنت�ش ��رة يف املنطقة.
وتب�ي�ن فج� ��أة �أن الأنظم ��ة الدكتاتورية
الت ��ي حتك ��م م�ص ��ر والبحري ��ن واليمن
وليبي ��ا و�سوري ��ا  ،و الت ��ي كان يعتق ��د
�أنه ��ا حقيق ��ة ثابتة م ��ن حقائ ��ق احلياة
اليومي ��ة ملواطنيها الذي ��ن عانوا طوي ًال
م ��ن ت�سلطه ��ا مل تك ��ن �س ��وى ق�ش ��ور
خاوية .ت ��ردد �صدى ق�ص ��ة البوعزيزي
يف كل ركن من �أركان املنطقة فقد كان ال
يك�سب م ��ن عمله ال�شاق �سوى ما يقرب
م ��ن �أربع ��ة دوالرات يف الي ��وم لإطعام
�أ�س ��رة مكونة م ��ن ثمانية �أف ��راد  ،ورغم
ذل ��ك تعر� ��ض للإهان ��ة والإذالل على يد
موظفني غ�ي�ر حمرتمني .و�سط امل�شاهد
الرائعة لالحتجاجات اجلماهريية ذات
الزخ ��م احلقيقي  ،ب ��دا �أن تقرير امل�صري
لأبناء تل ��ك ال�شعوب مل يعد بعيد املنال.
و �أن امل�شارك ��ة يف العملية االحتجاجية
 ،مهما كان ��ت �صعب ��ة �أو دموية  ،ممكنة
رغم كل �شيء.
كان ��ت احلرك ��ة الت ��ي �سرعان م ��ا عُرفت
با�سم الربيع العربي مبثابة �صدمة غري
عادية  ،حيث �أزال ��ت عقود ًا من ال�سبات
و�سلط ��ت ال�ض ��وء عل ��ى ق ��وة ال�ش ��ارع
القابل لالنفجار ..
كان ��ت االنتفا�ض ��ات مدعوم ��ة بق ��درة

النا�س عل ��ى التنظيم ب�سرع ��ة  ،اعتماد ًا
على �أجه ��زة الهواتف الذكية وتطبيقات
�شبك ��ة االنرتن ��ت التي ي�سه ��ل الو�صول
�إليها والتي هزم ��ت ب�سهولة هياكل �أمن
الدول ��ة .كان ��ت التحديات قوي ��ة ب�شكل
خا� ��ص لأنظمة حقبة م ��ا بعد اال�ستعمار
 ،مثل م�صر وليبيا  ،وبعد ذلك �سوريا.
بحل ��ول ع ��ام � ، 2010أدى ت�ضاف ��ر
جمموع ��ة م ��ن الظ ��روف �إىل زي ��ادة
�صعوبة ا�ستمرار الو�ض ��ع الراهن .فقد
�أدت الفج ��وات املتزاي ��دة يف م�ستويات
املعي�ش ��ة بني طبقات املجتم ��ع  ،وظهور
نخب ��ة حاكمة غ�ي�ر خا�ضع ��ة للم�ساءلة ،
وتنامي �أعداد ال�شباب الغا�ضبني ب�شكل
�سريع يف ظل ت�ض ��ا�ؤل فر�ص احل�صول
عل ��ى العم ��ل  ،وغي ��اب احل ��د الأدنى من
العدال ��ة � ،إىل االعتقاد ب�أن ��ه لي�س لديهم
م ��ا يخ�سرون ��ه �إذا م ��ا قام ��وا بتنظي ��م
االحتجاجات.
وبح�سب قول الدكتور �إت�ش �إيه هيليري
 ،كب�ي�ر الباحث�ي�ن يف املعه ��د امللك ��ي
للخدم ��ات البحثية فق ��د مت ت�صميم هذه
الأنظم ��ة للتحك ��م يف جمموع ��ة حمددة
م ��ن الرتكيب ��ة ال�سكانية" .بحل ��ول عام
 ، 2010كان ��ت ق ��د م�ض ��ت �سن ��وات
عدي ��دة على حكم ه ��ذه الأنظم ��ة و�سط
انفج ��ار �س ��كاين كبري ،وكان ��ت حتاول
بذل كل جهودها ملواكبة هذه التغيريات
الدميوغرافي ��ة من ناحي ��ة  ،والت�أكد من
�أن توزي ��ع الرثوة ال يزال مق�صور ًا على
النخبة م ��ن ناحية �أخرى .وقامت بدمج
ذل ��ك م ��ع فك ��رة املقاي�ض ��ة اال�ستبدادية
امل�ستمرة التي كانت تقنع بها �شعوبها-
"ال ت�ضغط ��وا م ��ن �أج ��ل احلري ��ات
ال�سيا�سي ��ة  ،لأننا نحميكم من الإرهاب"
– واال ف�ستواجهون الكارثة بكل معنى
الكلمة ".
بحل ��ول منت�صف كان ��ون الث ��اين  ،كان
حاك ��م تون� ��س زي ��ن العابدين ب ��ن علي
ق ��د ف ��ر �إىل املنف ��ى يف اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة  ،وكان ��ت �ش ��وارع م�ص ��ر
عل ��ى و�شك �أن تنفج ��ر يف ثورة �أطاحت

بحك ��م ح�سن ��ي مب ��ارك امل�ستب ��د ال ��ذي
ا�ستمرلأربع ��ة عق ��ود .ليبيا وب ��د�أ حكم
معم ��ر القذايف الذي امت ��د ملدة  40عام ًا
يت�أرج ��ح ه ��و الآخ ��ر  ،و كان احلال يف
�سوريا م�شابه ًا  ،حيث ترك حافظ الأ�سد
البنه ب�ش ��ار �أقوى دول ��ة بولي�سية تدار
ب�إح ��كام يف املنطق ��ة ،لكن ��ه ب ��د�أ يواجه
تهديد ًا حقيقي ًا م�ستدام ًا حلكم عائلته.
يف جميع تل ��ك الأنظمة الأربعة  ،حجب
املظه ��ر اخلارج ��ي لوج ��ود م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة والد�ست ��ور �صاح ��ب ال�سلط ��ة
احلقيقي�:س ��واء كان �أ�س ��رة �أو ح ��زب
�أو جي� ��ش .وبينم ��ا كان ��ت تت�أرجح تلك
الأنظم ��ة  ،كان ��ت �أجرا� ��س اخلطر تدق
يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة و�إيران
 ،اللتني كانت ��ا تخافان من �إطالق العنان
لقوة �شعبيهما .
كان ��ت نان�س ��ي عقي ��ل ،وه ��ي باحث ��ة
م�صري ��ة  ،تنه ��ي درا�سته ��ا للدكت ��وراه
يف جامع ��ة �أك�سف ��ورد عندم ��ا ب ��د�أت
م�شاه ��د مئ ��ات الآالف م ��ن املتظاهرين
يف �ش ��وارع مي ��دان التحري ��ر بالقاهرة
تظه ��ر ع�ب�ر �شا�ش ��ات الع ��امل يف 24
كان ��ون الثاين.2011وهي ت�صف تلك
اللحظ ��ات قائلة "كان ��ت �أختي تزورين
 .وقال ��ت غ ��دا �ستك ��ون هناك ث ��ورة يف
م�صر .كنت مت�شككة بالأمر  ،لكنها كانت
على حق ".
يف غ�ض ��ون �أ�سابي ��ع � ،سح ��ب ب ��اراك
�أوبام ��ا دعم ��ه ملب ��ارك  ،وقط ��ع �شري ��ان
احلياة عن ��ه حيث كانت �أم�ي�ركا للداعم
الرئي�س للرئي�س امل�صري واتخذ موقف ًا
حازم� � ًا اىل جان ��ب �أولئ ��ك الذي ��ن �شنوا
حملة للإطاحة به� .سقط مبارك وابتهج
ال�ش ��ارع امل�صري .تكررت تل ��ك امل�شاهد
يف م ��كان �آخ ��ر .يف �سوري ��ا وليبي ��ا ،
كان يُنظ ��ر �إىل دع ��م الوالي ��ات املتح ��دة
للمتظاهرين املناه�ضني للنظام امل�صري
على �أنه عالمة على دعم ثوراتهم �أي�ض ًا.
يف غ�ض ��ون �أ�سابي ��ع  ،حتول ��ت الثورة
الليبي ��ة �إىل حرب �أو�س ��ع  ،حيث قدمت
الدول العربية دعم� � ًا دبلوما�سي ًا لتدخل

ع�سك ��ري لدع ��م املتمردي ��ن املناه�ض�ي�ن
للقذايف  ،قادته فرن�سا واململكة املتحدة
والدمنارك وبت�أييد من وا�شنطن.
.بحل ��ول نهاي ��ة ذل ��ك الع ��ام  ،انزلق ��ت
�سوري ��ا �أي�ض ًا يف احل ��رب  ،حيث هاجم
جي�ش الأ�س ��د املتظاهرين وبد�أت قوات
املعار�ض ��ة يف اال�صطف ��اف �ضده .ويف
مقابلة للرئي� ��س ب�شار الأ�س ��د مع �شبكة
تلفزيوني ��ة رو�سي ��ة يف ع ��ام 2012
 ،ح ��ذر م ��ن �أن "تكلف ��ة الغ ��زو الأجنبي
ل�سوري ��ا � ،إذا ح ��دث � ،ستك ��ون �أك�ب�ر
مم ��ا ميك ��ن �أن يتحمل ��ه الع ��امل ب�أ�سره"
 ،م�ضيف� � ًا �أن عواق ��ب �إ�سق ��اط نظام ��ه
�ستطال اجلميع "م ��ن املحيط الأطل�سي
�إىل املحيط الهادئ".
بع ��د ثماين �سنوات  ،ال ي ��زال الأ�سد يف
ال�سلط ��ة و�إن كان ا�سمي� � ًا  ،حيث حازت
كل م ��ن رو�سي ��ا و�إي ��ران وتركي ��ا عل ��ى
ح�ص� ��ص مهم ��ة يف ال�صراع ال ��ذي د ّمر
من ��ذ ذلك احلني ج ��زء ًا كبري ًا م ��ن البالد
و�أجرب ن�صف �سكانه ��ا قبل احلرب على
عب ��ور احل ��دود �أو الن ��زوح داخلي ًا .كما
عان ��ت م�ص ��ر م ��ن ا�ضطراب ��ات �شه ��دت
نهاي ��ة حكم مب ��ارك  ،وا�ستبداله باحلكم
الكارثي الذي مل ي�ستمر طوي ًال للرئي�س
الإ�سالم ��ي حممد مر�سي  ،تاله االنقالب
الع�سك ��ري للإطاحة مبر�سي بقيادة عبد
الفت ��اح ال�سي�س ��ي  ،ال ��ذي �أع ��اد فر� ��ض
�سلط ��ة الق ��وى الأمني ��ة امل�صري ��ة التي
بات ��ت ت�ضي ��ق اخلن ��اق عل ��ى الكثري من
مظاهر احلياة املدنية.
يف كل م ��ن �سوري ��ا وم�ص ��ر  ،مت �سحق
املعار�ض ��ة الت ��ي ازده ��رت يف الأ�شه ��ر
الأوىل من االنتفا�ض ��ات ب�شكل روتيني
 ،ويوج ��د الآن ع ��دد �أك�ب�ر بكث�ي�ر م ��ن
املعتقل�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن يف ال�سج ��ون
الأمني ��ة يف كلت ��ا الدولت�ي�ن مقارن ��ة مبا
كان علي ��ه احلال يف �أوائل عام .2011
وقد و�صف ��ت جماعات حق ��وق الإن�سان
الظ ��روف الإن�ساني ��ة للمعتقل�ي�ن يف كال
البلدي ��ن بانها ال تط ��اق  ،و�أدانت تزايد
�أعداده ��م با�ستم ��رار  ،والذين غالبا ما

يتم القب�ض عليهم بتهم ملفقة ويختفون
ل�سنوات.
وت�شري نان�سي عقيل قائلة" :منذ �أواخر
ع ��ام  ، 2011ر�أين ��ا �إ�ش ��ارات اىل حكم
الع�سكر"" .كان املهم بالن�سبة يل هو �أن
اجلي� ��ش كان دائم ًا يدي ��ر الأمور .عرفت
ذلك منذ البداية عندما حتركت الدبابات
�إىل مي ��دان التحري ��ر لدع ��م املظاه ��رات
 ،ق ��ال يل بع�ضه ��م "ال  ،ال � ،إنه ��م �إىل
جانبن ��ا" .لكن ��ي �أعرف ه� ��ؤالء النا�س ،
�أعرف كيف يديرون الأ�شياء.
"وط ��وال الوق ��ت ال ��ذي كان ��ت الأمور
تتده ��ور فيه ��ا  ،كان الغ ��رب  ،وال
�سيم ��ا الوالي ��ات املتح ��دة  ،يدع ��و اىل
التم�س ��ك بالو�سائ ��ل الدميقراطي ��ة و�أن
كال اجلانب�ي�ن يج ��ب �أن ميار�س ��ا �ضبط
النف�س  -كما لو كانت قواهم مت�ساوية.
كان فح ��وى الر�سائ ��ل الت ��ي �أرادوا
اي�صاله ��ا "ال تقلقوا  ،عندما يكون هناك
رئي�س منتخب �سينتهي كل �شيء".
يف �سوريا  ،التي ال تزال حمطمة بعد ما
يق ��رب من عقد م ��ن اال�ضطرابات  ،يبدو
الآن من ال�صعب التعرف على الإمكانات
الت ��ي �أطلقته ��ا الأي ��ام الأوىل للث ��ورة.
�أدخلت احل ��رب والثورات تل ��ك املنطقة
َ
تتعاف م ��ن الغزو ال ��ذي قادته
الت ��ي مل
الواليات املتحدة للع ��راق عام .2003
يف دوام ��ة اال�ضطراب ��ات  .بالن�سب ��ة
للكثريي ��ن  ،يبدو �س ��راب تقرير �شعوب
املنطق ��ة مل�صريه ��ا بعي ��د ًا �أكرث م ��ن �أي
وقت م�ضى.
تقول الكاتبة �إميا �سكاي التي خدمت يف
الع ��راق كم�ست�شارة �سيا�سي ��ة للجرنال
الأمريك ��ي رميون ��د توما� ��س �أوديرنو:
"�أدت حرب العراق وانتفا�ضات الربيع
العرب ��ي �إىل ظه ��ور داع� ��ش ون�ش ��وب
احل ��رب الأهلي ��ة ال�سوري ��ة  ،مم ��ا خلق
�أزم ��ة الالجئ�ي�ن يف �أوروب ��ا  ،الت ��ي
�ساهمت يف �صعود احلركات ال�شعبوية
يف الغ ��رب وت�صوي ��ت اململك ��ة املتحدة
عل ��ى مغ ��ادرة االحت ��اد الأوروب ��ي".
وت�ضي ��ف�" .أن ا�ستع ��ادة ال�سيطرة على

حدودن ��ا للحد م ��ن الهج ��رة كان الدافع
الرئي�س لربيك�ست .كم ��ا �ساهمت حرب
الع ��راق يف فق ��دان ثق ��ة اجلمه ��ور يف
اخل�ب�راء وامل�ؤ�س�س ��ة احلاكم ��ة .لق ��د
حتطم ��ت انت�صارات �أمريكا بعد احلرب
الب ��اردة واحرتقت يف ال�شرق الأو�سط.
كان ��ت حرب الع ��راق هي املحف ��ز .وكان
عدم وق ��ف �إراقة الدم ��اء يف �سوريا هو
الدليل ".
يق ��ول الباحث هيلي�ي�ر �إن تل ��ك الأنظمة
مل تتعل ��م �س ��وى بع� ��ض" الدرو� ��س و�إن
كان ق�س ��م منه ��ا خاطئ� � ًا"  ،وق ��د ر�أت �أن
لي� ��س �أمامه ��ا �س ��وى خياري ��ن" .الأول
ه ��و ال�ش ��روع بعملي ��ة االنفت ��اح  ،بتمهل
�أو ب�سرع ��ة  ،والب ��دء يف املهم ��ة الطويلة
وال�شاق ��ة لبن ��اء دول م�ستدامة يف القرن
احلادي والع�شرين  ،والتي ت�شمل توفري
الأمن ال�شامل  -واحلقوق جزء من ذلك -
ل�شعوبها.
والث ��اين ه ��و �أن االنفت ��اح قلي�ل� ًا يعن ��ي
�أن النا� ��س �سوف يط ��ردون النخب التي
حكم ��ت يف فرتة ما بعد اال�ستعمار .لذا ،
ملنع ح ��دوث ذلك  ،ما عليه ��ا �سوى زيادة
ال�سيط ��رة عل ��ى �شعوبه ��ا ق ��در الإم ��كان
والق�ضاء على املعار�ضة ".
وتقول نان�سي عقيل  ،التي �أم�ضت معظم
ال�سنوات الثماين املا�ضية يف املنفى بعد
اتهامها بارتكاب جرائم �إرهابية ب�صفتها
مدي ��رة منظم ��ة فري ��دوم هاو�س حلقوق
الإن�س ��ان � ،إن ��ه على الرغم م ��ن النك�سات
الت ��ي ح�صل ��ت  ،ف� ��إن كل م ��ا كافحت من
�أجله كان "ي�ستحق العناء متام ًا".
وت�ضي ��ف" :لق ��د حققن ��ا بع� ��ض
االنت�صارات ال�صغرية وما زلنا نخو�ض
املعارك" ..من �أجل نيل حقوق الإن�سان
والدميقراطي ��ة  ،يج ��ب �أال نعتم ��د فقط
على القادة ال�سيا�سي�ي�ن لتغيري الأمور.
نح ��ن بحاج ��ة �إىل القدرة عل ��ى التحمل
ونحت ��اج �إىل و�سائ ��ل خمتلف ��ة .ه ��ذا
ه ��و امل ��كان ال ��ذي يح ��دث في ��ه التغيري
احلقيقي.
عن الغارديان
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ثقافة
كالكيت

 عالء املفرجي
بخلطة ماهرة الإتقان بين الفل�سفة وعلم النف�س الممتزجة بر�شات
ت�أثيرية لبع�ض مالمح حركة الدوغما ،بعد �أن تحرر المخرج توما�س
فنتربيرغ من �ألتزامها العقائدي بطهرانية قواعد العفة ل�سينما
�أرادت �أن تكون يوم ًا ما النقي�ض لكل الثوابت في ال�صناعة تن�ضج
حكاية درامية لفيلم (جولة �أخرى) يجتمع فيها الأ�صالة المحلية
لطبيعة العي�ش في الدنمارك مع الدفق ال�شعوري لأوتار الأحا�سي�س
الإن�سانية التي يرتفع وينخف�ض �إيقاعها على وقع المو�سيقى والغناء
في توقيتات مح�سوبة بدقة ُتنمي حالة ال�شد والترقب لم�صائر ب�شر
ا�ضطربت م�ساراتهم بفعل تراكمات الحياة ورحلتها.

تبولة وفطيرة باي..
هايكو ب�صري

علي اليا�سري

للحياة(..جولة �أخرى)
"ال تن�س �أن حُتب نف�سك"
�سورين كريكغور
ُتهيم ��ن الوجودي ��ة الروحي ��ة للفيل�س ��وف الدمنارك ��ي
كريكغ ��ور على املفاتيح الأ�سا�سي ��ة الفكرية وال�شعورية
لتط ��ور ال�شخ�صيات ،فيما حتدد نظري ��ة العامل النف�سي
الرنويج ��ي ف�ي�ن �سكارديرود �شكل احل ��دث وتناميه يف
مزيج اجتماعي يقف عند �أزمة منت�صف العمر ملجموعة
مدر�س�ي�ن ت�ب�رز منهم �شخ�صي ��ة مارتن مدر� ��س التاريخ
كمحور جوهري يدور معظ ��م الفيلم حوله وهو يعي�ش
�إح�سا�س� � ًا مكبوت ًا بالوح ��دة والعزلة والإحب ��اط وتبدّد
الأح�ل�ام ما �شكل عوامل �سلبية ت�ؤثر على عمله وعالقته
الأ�سري ��ة مع الزوجة والأطف ��ال .مل يكن زمال�ؤه ورفاق
درب ��ه ب�أف�ضل حال من ��ه و�إن تباين م�ستوى �سطوة هذه
الأحا�سي� ��س عليهم وفق� � ًا حلالة كل واح ��د االجتماعية.
يج ��د ه� ��ؤالء الأ�صدقاء �ضالتهم يف نظري ��ة �سكارديرود
ح ��ول احلف ��اظ على م�ست ��وى مع�ي�ن للكح ��ول يف الدم
يول ��د ب ��ه الإن�س ��ان وه ��و �ضئي ��ل لكنه �ض ��روري جلعل
الب�شر �أك�ث�ر ا�سرتخاء وتوازن� � ًا وانفتاح ًا على احلياة.
عل ��ى هذه الثيمة �ستتطور ق�صة الفيلم لتو�صيف طبيعة

ال�سلوك والت�صرف بعد خو� ��ض جتربة تناول الكحول
وت�أثريات ��ه عل ��ى الفاعلي ��ة ال�شخ�صي ��ة والن�ش ��اط ل ��كل
�شخ�ص منهم.
مل يك ��ن (جول ��ة �أخرى) ع ��ن ثقافة ال�ش ��رب ال�شائعة يف
الدمنارك كما تظهرها احلكاية �شك ًال بقدر ما هو اقرتاب
مو�ضوعي من الأ�سب ��اب التي تدفع نحوه لتغيري م�سار
عي� ��ش وا�ستعادة �ش ��يء من �شعلة حيوي ��ة تبدّدت بفعل
ال�سن�ي�ن� .إن ��ه الت ��وق اىل ال�شب ��اب وعنفوان ��ه ت�ؤط ��ره
الرفقة احلقيقية برباط التكاتف ال�صادق وقت امل�سرات
واملحن كما ي�ؤكد ذلك م�شهد الفيلم الأول وكذلك ختامه،
وقبله العبارة التي تفتتح ال�صورة للفيل�سوف كريكغور
"ما هو ال�شباب؟ حلم .ما هو احلب؟ حمتوى احللم".
فه ��و كناية عن الأمل والرغبة باحلياة وال�شغف لعي�شها
بلهف ��ة عا�ش ��ق يحم ��ل يف روح ��ه كل الأم ��اين والأحالم
وو�شائج االنتماء للفعل الإن�ساين النابع من القلب.
تخب ��و فن ��ارات ال ��ذات بفع ��ل تراكم ��ات اخليب ��ة وقيود
امل�س�ؤوليات احلياتية ليتحول هذا االجنراف عن امل�سار
م ��ع الوقت اىل �إحباط مكت ��وم يجد حلظته يف منت�صف
العمر حني تب ��د�أ مراجعات نف�سية موجعة تنعك�س منها
مرارة عدم القدرة يف الو�صول لتلك الأن�ساق الوجودية

املُحتفي ��ة بعنف ��وان ال�شب ��اب وطموحات ��ه الزاهي ��ة.
فاال�ست�س�ل�ام لل�ش ��رب مل يك ��ن �س ��وى هروب� � ًا م�ؤقت ًا من
االكتئ ��اب والب�ؤ� ��س مثلم ��ا ح ��اول مارت ��ن و�أ�صدقا�ؤه،
ليحقق ��وا جناحات حم ��دودة قب ��ل �أن يخ ��رج الأمر عن
ال�سيطرة كنهاية حتمية لهكذا فعل ،فيتحطم كل �شيء ثم
تختم ��ه م�أ�ساة �صادمة .لقد �سع ��ى الفيلم ليو�ضح لنا �أن
احلب وال�سعادة لن يتواجدا بقعر زجاجة اخلمر بل يف
الإدراك ملعن ��ى احلياة من خالل �ضخ ال ��دفء والعاطفة
فيه ��ا بالتم�سك مب ��ا لدينا من رواب ��ط �أ�سرية و�صداقات
وم�س�ؤولي ��ات اجتماعي ��ة وال�سعي حلمايته ��ا ومتتينها
لت�ستطي ��ع العي�ش حت ��ى يف �أ�صعب الظ ��روف .كما �أنه
ُيب�ي�ن لنا ب�شكل جلي �أن ا�ستيع ��اب العمر ومتطلبات كل
مرحل ��ة منه جزء من ت�صاحلنا مع ذواتنا ،و�إن امتالكنا
للج ��ر�أة يف مواجه ��ة امل�ش ��اكل وال�شجاع ��ة ملعاجلته ��ا
والق ��درة عل ��ى النهو�ض بع ��د كل خيبة جزء م ��ن تنمية
البهجة والطم�أنينة الروحية التي �ستف�ضي اىل قناعات
الهناء مبا حققناه.
كلما انغم�س املخرج فنرتبريغ يف بيئته املحلية ون�سقه
ال�سينمائ ��ي الذي خرج ب�أ�سلوبه احل ��ايل من عبائته �إال
وحقق النج ��اح ب�شكل �أكرب .ر�أينا ذل ��ك يف فيلمه املميز
(ال�صي ��د) ،وها هو يعيد ال َك� � ّرة مع (جولة �أخرى) حيث
يتجل ��ى نقاء الدوغم ��ا يف التنامي املحك ��م لل�سرد وقوة
ن�سي ��ج ال�سيناري ��و والأداءات املُبه ��رة لطاق ��م التمثيل.
فه ��و يلعب على جتليات ال�شع ��ور املرتبط برتاث تقاليد
دمناركي ��ة متث ��ل ثقاف ��ة �أ�صيل ��ة تن�سج ��م م ��ع اِلهام ��ات
الذائق ��ة املتج� � ّذرة جمتمعي ًا كالأغني ��ة الوطنية والنمط
احليات ��ي ،تتوافق فيه ��ا لغة ال�صورة مبه ��ارة مع رحلة

ال�شخ�صية وحركتها الدرامي ��ة حيث الكامريا املحمولة
غ�ي�ر امل�ستق ��رة الت ��ي تع ��رف مت ��ى تق�ت�رب و�أي حلظة
حتت ��اج لالبتعاد وال�سكون .ال ين�س ��ى بني فينة و�أخرى
ا�ستخ ��دام الظ�ل�ال وبع� ��ض الأل ��وان كاالزرق الداك ��ن
للتعبري ع ��ن احلزن والأمل املكبوت�ي�ن ،فيما كان االحمر
الن ��اري املمت ��زج بالأ�صف ��ر لإظه ��ار ال�شغ ��ف وكبداي ��ة
جديدة للحياة .حتى �سل�سل ��ة اللقطات الوثائقية جاءت
من�سجم ��ة �سردي� � ًا وب�صري� � ًا مع طبيعة احل ��دث وتطور
فع ��ل ال�شخ�صية ،فب ��دى �أن معانيها ومقا�صدها تتجاوز
احل ��د التوثيق ��ي املبا�ش ��ر اىل �أبع ��اد درامي ��ة ممتزج ��ة
ب�سخري ��ة غ�ي�ر املتوق ��ع والت ��ي يتعمل ��ق املمث ��ل ماد�س
ميكل�س ��ن يف ا�ستخراجها م ��ن �شخ�صية مدر�س التاريخ
(مارت ��ن) الواقع ��ة حت ��ت وط� ��أة الفقد ك�ص ��دى ال ميكن
ف�صله للم�شاعر امل�ضطربة و�أمل املعاناة من �صدمة املوت
لأبن ��ة املخرج فنرتب�ي�رغ (�إيدا) –ينته ��ي الفيلم ب�إهداء
لها -بعد �أربعة �أيام م ��ن بدء الت�صوير وهي التي كانت
�سبب� � ًا مبا�شر ًا يف دفعه للعم ��ل على �إجنازه .قبل وفاتها
بح ��ادث �سي ��ارة  ،كان (جولة �أخ ��رى) حكاية عن تاريخ
ال�ش ��رب وكيف �سيك ��ون العامل بدونه ،وبع ��د تراجيديا
رحيلها �أعاد املخرج وزميل ��ه توبيا�س ليندهومل كتابته
ليغدو باب ًا يفتح طريق ًا للحياة.
الفيلم م�سع ��ى لتذوق طعم امل�شاع ��ر الإن�سانية وجتديد
العالئ ��ق وا�ستج�ل�اء الأحا�سي� ��س م ��ن منظ ��ور مرحلة
عمرية �أكرث ن�ضوج ًا .ال يقدم موعظة �أخالقية وال ي�سعى
للتربير ب ��ل يطرح الإن�س ��ان بكل �أو�ضاع ��ه و�سلوكياته
املت�أرجح ��ة ب�ي�ن الفعل اجلي ��د ونقي�ضه لي�ش ��كل كل ذلك
�صورة العي�ش وجوهر احلياة.

العراقي "ن�ساء من طابوق" يفوز في مهرجان الفيلم الق�صير في الدار البي�ضاء
متابعة املدى

ومت � � � � �ي� � � � ��زت
امل�� ���� �س� ��اب�� �ق� ��ة
ال� ��ر��� �س�� �م�� �ي� ��ة
اخل� � � ��ا� � � � �ص� � � ��ة
ب�� � � � � ��الأف�� � �ل� � ��ام
ال � ��وث � ��ائ� � �ق� � �ي � ��ة
مب�شاركة للأفالم
ال� �ت���ي �أن �ت �ج �ت �ه��ا
ق��ن��ات��ي امل��ي��ادي��ن
واجل � � � � � ��زي � � � � � ��رة
الوثائقية.
وق���س�م��ت اجل��وائ��ز
اىل ق�سمني:
الأف�ل��ام ال��وث��ائ�ق�ي��ة:
وف�� � � ��از ب� ��اجل� ��ائ� ��زة
ال� � � �ك� �ب ��رى ال� �ف� �ي� �ل ��م
ال��وث��ائ �ق��ي ال�ل�ب�ن��اين
"عُدنا لرنوي" من
�إن� �ت ��اج ق �ن��اة امل �ي��ادي��ن
و�إع� ��داد و�إخ� ��راج ي��ارا
�أبو حيدر
وق�سمت جائزة الإخراج

ختم مهرجان الفيلم الق�صير وال�شريط
الوثائقي في الدار البي�ضاء دورته
الثانية ع�شرة تحت �شعار – دور ال�سينما
في ا�ستكمال الوحدة الترابية ،12
والذي �أرادت �إدارته برئا�سة المخرج
المغربي محمد الم�شتري عدم التوقف
ب�سبب جائحة كورونا ،وبعد �إ�صرار
لجنة التحكيم متابعة ا�ستقبال الأفالم
من كل الأقطار العربية والعالم،
ومتابعتها عن بعد ،و�شاركوا فيما بينهم
عبر الأنترنت وبعد �أيام من التداول
 25-24-23كانون الأول  ،2020تم
الإعالن عن نتائج الم�سابقة التي
�شارك فيها لبنان وال�سينغال وم�صر
والعراق و�إيطاليا و�إنجلترا والمغرب.

بني الفيلم الوثائقي اللبناين "�أباطرة
ال�صهاريج" من �إن�ت��اج قناة اجلزيرة
الوثائقية و�إعداد و�إخراج زلفا ع�ساف،
والفيلم الوثائقي ال�سنغايل Posson
"d'or , Poisson Africain
ل�ل�م�خ��رج�ين Thomas Grand et
Moussa Diop

جائزة �أح�سن مو�ضوع للفيلم الوثائقي
العراقي "ن�ساء من طابوق" للمخرج
ع�صام جعفر
وج��ائ��زة �أف�ضل مو�سيقى ت�صويرية
للفيلم ال��وث��ائ �ق��ي ال �ع��راق��ي "�أحالم
اجلوامي�س" ل�ل�م�خ��رج ف��ائ��ز نا�صر
الكنعاين.
الأف�ل��ام ال �ق �� �ص�يرة :وف ��از ب��اجل��ائ��زة
الكربى الفيلم اللبناين "ك�ش زعيم"
للمخرج ع ��ادل � �س��رح��ان ،وك��ذل��ك ن��ال
املخرج نف�سه "عادل �سرحان" جائزة
�أف�ضل �إخ��راج عن الفيلم نف�سه "ك�ش
ملك".
�أما جائزة �أف�ضل �سيناريو فنالها الفيلم
اللبناين "رماد" �سيناريو و�إخ ��راج

املخرج علي حامو�ش.
ونال جائزة �أح�سن ممثل نالها فيلمني:
املمثل الإي �ط��ايل Felix maritaud
ع��ن دوره يف ال�ف�ي�ل��م الإي� �ط ��ايل La
 ،Flameواملمثل الربيطاين Fabio
 Abrahamع ��ن دوره يف ال�ف�ي�ل��م
الربيطاين …Truth Is
وج��ائ��زة �أح�سن ممثلة نالتها الطفلة
الربيطانية Haeyley Di Bonito
عن دورها يف الفيلم الربيطاين Mea
.est Ulti
و��س�ت��وزع اجل��وائ��ز ك�شهادات تقدير
عرب الأنرتنت� ،أملني �أن تعود فعاليات
امل��ه��رج��ان اىل ح��ال �ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي يف
دوراته ال�سابقة ،و�أن تكون امل�شاركات
يف �أر�ض الواقع.
وي��ذك��ر �أن جلنة التحكيم �ضمت هذه
ال�سنة ك ًال من الإعالمية اللبنانية هناء
حاج والكاتب وال�سيناري�ست امل�صري
�أح�م��د ��س�لام وامل �خ��رج املغربي املقيم
يف بلجيكا الهواري غوباري والفنانة
الت�شكيلية املغربية ثريا هياليل.

عام  2009في مهرجان الخليج ال�س ��ينمائي في دبي؛ �سنحت لي
فر�ص ��ة اللق ��اء بالمخرج جعف ��ر عبد الحميد ال ��ذي كان قادم ًا من
لندن لعر� ��ض فيلمه الروائي الطوي ��ل (م�سيوكافيه) ،وبعد هذه
الأع ��وام �أر�سل لي �أم� ��س من لندن رابط فيلم ��ه الق�صير الجديد
(تبولة وفطيرة باي) لأ�شاهده.
ورغ ��م �أن عب ��د الحمي ��د ال ��ذي انتق ��ل �إل ��ى لن ��دن ف ��ي منت�ص ��ف
ثمانيني ��ات القرن الما�ض ��ي واتجه لدرا�سة العل ��وم االجتماعية
في جامعة لندن بينما كانت ميوله نحو التلفاز وال�سينما ب�شكل
خا�ص ،حيث عمل في الق�سم العربي في ال (بي بي �سي) م�ساعد
منت ��ج ف ��ي ع ��ام  .1993كان قد انتج ع ��دد ًا من الأف�ل�ام الروائية
الق�صي ��رة والوثائقي ��ة نذكر منها (اختب ��ار �سياقة) عام  1991و
(�ساعت ��ا ت�أخي ��ر)  2001و (عين ��ان مفتوحتان عل ��ى ات�ساعهما)
� .. 2005إال �أن فيلم ��ه ( م�سي ��و كافيه) ال ��ذي �شارك في مهرجان
دي دان�س في ن�سخته التا�سعة ع�شرة و مهرجانات اخرى.
فيلم ��ه الجديد (تبول ��ة وفطيرة ب ��اي) ،يختل ��ف بمو�ضوعه عن
فيل ��م م�سيوكافي ��ه ،وم�سيوكافيه في الفيلم ،ه ��و مقهى في لندن
�أغل ��ب رواده من العراقيين والذين تدور �أحاديثهم عن الح�صار
ف ��ي الت�سعينيات التي هي زمن الفيلم والتي هي محاكاة للواقع
ال ��ذي تعي�ش ��ه الجالي ��ات العراقي ��ة ف ��ي ال َمهاجر ،فال ي ��كاد لقاء
يجمعه ��م �إال وال�سيا�س ��ة تكون حا�ض ��رة �سواء ف ��ي النقا�ش� ،أو
النكات �أو الأخبار التي كانوا يتابعونها عبر الف�ضائيات ال�شبكة
العنكبوتي ��ة� ،أما فيلم ��ه الجديد (تبولة وفطيرة ب ��اي) ،فيعزف
عل ��ى وتر �آخ ��ر و�إن كانت نف�س المقطوعة ،ولك ��ن ب�إيقاع �آخر..
�شخ�صيتان تجمعهما الوحدة ،والفراغ ،والملل  ،رجل انكليزي
متقاعد ،و فنانة م�سرحية ،وهي عراقية ت�ستعد لل�سكن بجواره،
الإثنان ،يقا�سيان الوحدة لكنهما على ا�ستعداد لتقبل الآخر مهما
كان انتم ��ا�ؤه ،ليتج ��اوزا تداعيات هذه الوح ��دة ..حيث تزدهر
روح الم�شاركة والتعاي�ش داخلهما لتمهد للقاء
المخ ��رج جعف ��ر عب ��د الحمي ��د يعم ��د الى نق ��ل حرك ��ة كاميرته،
م ��ن المدين ��ة بزاوي ��ة �ضيق ��ة ت�سم ��ح بالتق ��اط حرك ��ة ال�شارع،
و�صخب ��ه� ،آل ��ة المكان ال�ضي ��ق الذي يجمعهما  ،وال ��ذي نتلم�سه
بمدخ ��ل العم ��ارة ال�ضي ��ق الذي ال ي�س ��ع بالمرور من ��ه الى �أكثر
من اثني ��ن ،و�أي�ض ًا �ضي ��ق ال�شقة المخ�ص�ص ��ة ل�شخ�ص واحد..
وحت ��ى النواف ��ذ التي تظهر معتم ��ة وبالإ�ضاءة ب�ش ��كل متناوب
لل�شقتي ��ن ،والتي تحمل داللة وا�ضحة عل ��ى الم�شاعر الإن�سانية
الت ��ي تحكمهما� ،أو وجبات الطع ��ام التي يتبادلونها ،ففي الفيلم
الق�صي ��ر وبالرغم م ��ن توفر كامي ��را رقمية تبق ��ى ال�صعوبة في
الفك ��رة والأ�سل ��وب والق ��درة على �إنت ��اج معنى ف ��ي حيز زمني
ق�صي ��ر ،وهو ما �أن�ش�أه في ه ��ذا الفيلم المخرج ليتالءم مع مكان
الحدث ال�ضيق بدوره ..فهو لم يلج�أ الى فيلم ق�صير غير وا�ضح
الداللة بق�صد التجريب ليطبع فيله بالغمو�ض .مثلما هو لم يكن
معني ًا في ب�ساطة الفكرة والمعالجة  ..بل نحو مبد�أ الرهان على
نباه ��ة المتلقي ..في ا�ستلهام الفك ��رة ..،لتبقى ق�ضية معالجتها
الت ��ي نجح هو فيها ..فاالنتقال م ��ن م�شهد الى �آخر كان مترابط ًا
ب�س ��رد �سل� ��س تحكم ��ه الفك ��رة ..التي وف ��ر لها عنا�ص ��ر الجذب
والت�شوي ��ق ،فالفيل ��م الق�صير و�سيلة ناجع ��ة لمقاربة ال�سينما،
ف�أم ��ر ق�صره يتيح التركي ��ز و�ضغط التفا�صيل ف ��ي الوقت الذي
خ�ص�ص ��ه المخرج للفيلم ( 13دقيقة في ه ��ذا الفيلم) ،ونجح في
�أن يتداخ ��ل م ��ع كافة �أ�شكال التعبير الق�صي ��رة ،التي ترمي �إلى
االخت ��زال والتكثي ��ف ..وا�ستف ��اد جعف ��ر عبد الحمي ��د من عمله
كناقد في �أن يمنح فيلمه مثل هذه الخ�صو�صية.
الفيل ��م (تبول ��ة وفطي ��رة ب ��اي) ،،ق�صي ��دة هايك ��و ب�صري ��ة عن
عالمي ��ة الم�شاع ��ر ،والعي�ش الم�شت ��رك ،رغم اخت�ل�اف الثقافات
واالنتماءات.
فيلمه الجديد (تبولة وفطيرة باي)،
يختلف بمو�ضوعه عن فيلم م�سيوكافيه،
وم�سيوكافيه في الفيلم ،هو مقهى في لندن
�أغلب رواده من العراقيين والذين تدور
�أحاديثهم عن الح�صار في الت�سعينيات
التي هي زمن الفيلم والتي هي محاكاة
للواقع الذي تعي�شه الجاليات العراقية في
المهاجر،
َ

العدد  6من مجلة ال�سينمائي  ..احتفاء بالفنانة هناء محمد وا�ستجالء لمنجزها الإبداعي
عدنان ح�سني �أحمد
�ص ��در يف بغ ��داد الع ��دد ال�ساد� ��س م ��ن
جمل ��ة "ال�سينمائ ��ي" ،وق ��د مت ّي ��ز ه ��ذا
الع ��دد بتن ��وّ ع مو�ضوعات ��ه ،وجم ��ال
�إخراج ��ه ،و�شمولي ��ة ر�ص ��ده للفعّاليات
والأن�شط ��ة الفن ّي ��ة العراقي ��ة والعربي ��ة
حي ��ث كت ��ب رئي� ��س التحري ��ر افتتاحية
الع ��دد التي جاءت بعن ��وان "نحو َحراك
�سينمائ ��ي �أك�ث�ر ح�ض ��ور ًا و�إ�شراق� � ًا".
فيم ��ا كت ��ب امل� ��ؤرخ ال�سينمائ ��ي مه ��دي
عبّا� ��س عن ال ��دورات اخلم� ��س ملهرجان
النه ��ج ال�سينمائ ��ي ال ��دويل التي امتدت
ب�ي�ن عام ��ي  2015و � .2019أم ��ا حوار
الع ��دد فق ��د خ�ص�صت� � ُه هيئ ��ة التحري ��ر
للإعالمي ��ة واملمثل ��ة زه ��راء غن ��دور
�سجل ��ت ح�ض ��ور ًا فني� � ًا مُت�صاعد ًا
الت ��ي ّ
يف �أف�ل�ام عراقي ��ة وبريطاني ��ة عدي ��دة
مث ��ل "الرحل ��ة" ،و "بغ ��داد يف خيايل"
و "بغ ��داد �سن�ت�رال"� .أدار احل ��وار
الإعالم ��ي عبد العليم البن ��اء وتعمّق يف
�شخ�صي ��ة زه ��راء على الأ�صع ��دة الفنية
والثقافي ��ة واالجتماعي ��ة .ان�ب�رى ملل ��ف
العدد املك ّر� ��س للفنانة هناء حممد �أربعة
ك ّت ��اب ون ّق ��اد �سينمائي�ي�ن حي ��ث ر�ص ��د
عبدالعلي ��م البناء رحلتها الفنية منذ �سن

مبكرة وه ��ي ت�ساهم يف برامج الأطفال،
مرور ًا مب�شاركاتها الإذاعية والتلفازية،
وانته ��ا ًء بنجوميته ��ا ال�سينمائي ��ة التي
حتقق ��ت ع�ب�ر ا�شرتاكه ��ا يف  14فيلم� � ًا
روائي ًا عراقي ًا .فيما تناول مهدي عبّا�س
ر�صيده ��ا ال�سينمائي الذي بلغ  14فيلم ًا
ج�سدته ��ا ب�ي�ن عام ��ي  1977و 2013
ّ
م ��ن بينه ��ا "الر�أ� ��س"" ،بي ��وت يف ذل ��ك
الزقاق"" ،"،القاد�سية" ،و "امللك غازي"
كم ��ا كتب عقي ��ل مهدي ع ��ن "هناء حممد
ب�ي�ن اخل�شب ��ة وال�شا�ش ��ة وامليكرف ��ون"
مُرك ��ز ًا عل ��ى م�شاركاته ��ا يف �أعم ��ال
م�سرحي ��ة متع ��ددة مث ��ل "را�شام ��ون"،
"�أفرودي ��ت" ،و "مط ��ر خفي ��ف" الت ��ي
نال ��ت فيه ��ا خم�س م ��رات جائ ��زة �أف�ضل
ممثل ��ة .كم ��ا توق ��ف عن ��د حت�صيله ��ا
الدرا�س ��ي وانتظامه ��ا يف دورات لغوية
و�إعالمي ��ة متع ��ددة� .أ ّم ��ا الناق ��د �س ��امل
�شده ��ان فقد دبّج مو�ضوع� � ًا جمي ًال يرى
في ��ه � ّأن "الفنان ��ة هن ��اء حمم ��د ال ت�سعها
لقط ��ة كبرية" و�أثنى عل ��ى قدرتها الفنية
يف جت�سي ��د �أك�ث�ر م ��ن �سب ��ع �شخ�صيات
يف م�سرحي ��ة "نوري ��ة" الت ��ي �أخرجتها
الفنان ��ة ليلى حممد حي ��ث �أدّت �شخ�صية
مبكنة
الأ ّم والبنت والد ّفان ��ة واملت�سولة ِ
ّ
فني ��ة ُتغبط عليه ��ا .وكالعادة فق ��د �سلط
الناق ��د واملخ ��رج �سعد نعم ��ة ال�ضوء يف
باب ��ه الثاب ��ت "�سينمائي ��ون جُ ��دد" على

اثن�ي�ن م ��ن املخرج�ي�ن ال�شب ��اب وهم ��ا
باق ��ر الربيع ��ي ال ��ذي �أخ ��رج "هم�س ��ات
ال�شياط�ي�ن" و "اجلان ��ب الآخ ��ر"،
واملخرج ح�س�ي�ن الع َكيلي �صاحب "فحم
ورماد"�" ،سرط ��ان الطفل" " ،والطريق
�إىل بغ ��داد" وقد �شكا املخرج ��ان من ق ّلة
الدع ��م ،وتهمي� ��ش �سينمائ � ّ�ي
املحافظات.
التقت علياء املالكي مبحمد �أبو
يو�سف ،م�ؤ�س� ��س رابطة هواة
ال�سينما ،الذي ميتلك قرابة 60
ماكنة عر� ��ض �سينمائي وك ًّما
كب�ي ً�را من ال�ص ��ور واملجالت
وال�سيناريوهات والإعالنات
ال�سينمائية� ،إ�ضافة �إىل �أفالم
وفيديوه ��ات وفول ��درات
ن ��ادرة مث ��ل فيل ��م "ال�ضوء
اخلاف ��ت" ل�سع ��اد ح�سن ��ي
و�أحم ��د مظه ��ر ،والن�سخة
الأ�صلي ��ة م ��ن فيل ��م "فتنة
وح�سن" وع�شرات الأفالم
الأخ ��رى ذات القيم ��ة
الفني ��ة والتاريخي ��ة.
ويف ب ��اب "مهرجان ��ات"
ّ
مت مراجع ��ة حف ��ل ختام
الدورة الرابعة ملهرجان
اجلون ��ة ال�سينمائ ��ي
وتك ��رمي الفن ��ان خال ��د

ال�ص ��اوي بجائ ��زة الإجن ��از الإبداع ��ي
والإع�ل�ان ع ��ن جائ ��زة "خال ��د ب�ش ��ارة"
ل�ص ّناع ال�سينما امل�ستقلة يف م�صر .ويف
باب "كالكيت" ر�ص ��د الناقد ال�سينمائي
عالء املفرجي جتربة املخرج ال�سينمائي
ال�سنيغ ��ايل عثمان �سمب�ي�ن وتوقف عند
َ
�أفالم ��ه املهمة

التي منحته حق الريادة ال�سينمائية يف
�أفريقي ��ا ،فهو �صاح ��ب �أول فيلم �أفريقي
روائي طويل ،و�صانع �أول فيلم �أفريقي
ين�س املفرج ��ي الإ�شارة �إىل
مل ��وّ ن .ومل َ
ريادة �سمبني الأدبي ��ة فهو م�ؤلف رواية
"�آله ��ة الأخ�شاب" الت ��ي باركها �أراغون
و�أثن ��ى عليه ��ا �سارت ��ر ودي بوف ��وار.
تابعت املجل ��ة "امللتقى
ال�سينمائ ��ي الن�س ��وي
الأول" ال ��ذي عُر�ض فيه
 17فيلم ًا روائي ًا ق�صري ًا.
حف ��ل الع ��دد ب�أبح ��اث
ودرا�س ��ات نقدي ��ة مهم ��ة
حي ��ث كتب يا�س ��ر الربّاك
مق ��ا ًال ع ��ن "ال�سينم ��ا
الدين ��ي
واملق ّد� ��س
ال�شعب ��ي" ال ��ذي تن ��اول
في ��ه فيل ��م "�صاح ��ب املقام"
ور�ص ��د في ��ه ثيم ��ة الأولياء
وال�صاحلني وكراماتهم .كما
ح ّل ��ل الناقد ن ��زار �شهيد فيلم
"رودان" للمخ ��رج الفرن�سي
ج ��اك دويل ��ون وتوق ��ف عن ��د
ثالث ��ة م�س ��ارات :الأول عمل ��ه
و�إنتاج ��ه الإبداع ��ي ،والثاين
عالقات ��ه ب�أ�صدقائه م ��ن الأدباء
والفنان�ي�ن ،والثال ��ث عالقات ��ه
الن�سوي ��ة الت ��ي مل تخ ��رج ع ��ن

�إط ��ار م�ش َغله .كما تن ��اول الناقد اليمني
حميد عُقبي فيلم "�أمني" للمخرج فيليب
فوك ��ون املُول ��ع بحي ��اة املهاجري ��ن يف
فرن�س ��ا وتتبّع فيه حي ��اة عامل �س َنيغايل
يك ��دح ط ��وال النه ��ار بغي ��ة توف�ي�ر لقمة
العي� ��ش لأ�سرته التي يزوره ��ا بني �آونة
و�أخرى .ير�صد الكاتب علي جبار عطية
"�ص ��ورة العراقي املهم� ��ش يف ال�سينما
العراقي ��ة" بحي ��ث يظه ��ر ك�ضحي ��ة ال
ح ��ول ل ��ه وال قوة و ُي ��ورد �أمثل ��ة عديدة
لأفالم مث ��ل "الظامئ ��ون" و "ابن بابل"
و "امل�س�أل ��ة الك�ب�رى" الت ��ي يب ��دو فيه ��ا
العراق ��ي مهم�ش� � ًا لكن ��ه ي�ستثن ��ي الفيلم
الوثائقي الناج ��ح "الأودي�سا العراقية"
للمخ ��رج �سم�ي�ر جم ��ال الدي ��ن .يكت ��ب
مظهر حممد �صالح ع ��ن "لعبة اجلبناء"
ويتو�س ��ع يف تفا�صي ��ل ثيمة ه ��ذا الفيلم
ال ��ذي ّ
مت اقتبا�س ��ه م ��ن كت ��اب الطبي ��ب
النف�س ��اين روب ��رت ليندن ��ر "متم ��رد بال
�سبب" .فيما يتن ��اول �أن�س املو�سوي فن
"الأنيمي�شن" الذي يهتم بالفكرة ويعدّها
�أهم َل ِبنة يف �صناعة فيلم التحريك.
يتن ��اول الكات ��ب نعي ��م عبد مهله ��ل فيلم
"روح ال�سم ��اوة" ال ��ذي يخاط ��ب في ��ه
املخ ��رج ه ��ادي ماه ��ود روح امل ��كان،
وذاك ��رة املدين ��ةُ ،
وطرزه ��ا املعماري ��ة،
و�أنفا�س ال�شخ�صي ��ات التي تتحرك على
م ��دار هذا الفيلم ال ��ذي يُوقظ فينا حني ًنا

َ
يتال�ش كليًا
�إىل زم ��ن ذهب بعيدًا لكنه مل
احل�سا�سة.
من �شا�شة الذاكرة ّ
ير�صد ال�سهلي بلقا�سم "ال�سينما املغربية
ويق�سمه ��ا �إىل
يف م�ساره ��ا التاريخ ��ي" ّ
مرحل ��ة وما قب ��ل اال�ستقالل وم ��ا بعده.
ث ��م يتن ��اول "�سن ��وات الر�صا� ��ص"يف
ال�سبعينات والثمانينات ،وير�صد �أفالم
الت�سعينات التي متح ��ورت حول الفقر،
والتهمي�ش ،والت�شرد ،والهجرة ال�سريّة،
والتج ��ارة اجلن�سية ،والتط ّرف الديني.
ثم يع ّرج �إىل بداية الألفية الثالثة لري�صد
الزواج املختلط بني املغاربة والأجانب.
ويخت ��م بظه ��ور ال�سينم ��ا الن�سائي ��ة
املُطالبة بامل�ساواة بني اجلن�سني.
يكت ��ب خلي ��ل الطي ��ار ع ��ن جترب ��ة
الفوتوغراف �إح�س ��ان اجليزاين ويركز
عل ��ى "دالالت التجريد وحيادية اللون".
�أ ّم ��ا كاتب هذه ال�سط ��ور فيتناول "اللغة
ال�سينمائي ��ة يف الأدب" للناق ��دة �أم ��ل
اجلمل التي تقارن بني �أفالم تاركوف�سكي
ال�سبعة وروايات �شريف حتاته و�سريته
الذاتي ��ة املمي ��زة .ويخت ��م جب ��ار جودي
الع ��دد مبقال عن "ا�سرتاتيجية االهتمام
بالتخ�ص�صات الفني ��ة كافة" ويركز على
"امللتق ��ى ال�سينمائ ��ي الن�س ��وي الأول"
والأفالم ال�سبعة ع�ش ��ر التي عُر�ضت يف
ه ��ذا امللتق ��ى ال ��ذي ي�س ّلط ال�ض ��وء على
الثقافة الن�سوية العراقية.
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الفرا�شة
�ص ��درت ع ��ن دار املدى ترجمة جديدة لرواي ��ة الفرا�شة لـ "هرني
�شاري�ي�ر" ،وهي ق�صة �إن�سان حكم علي ��ه بالأ�شغال امل�ؤبدة ،وهو
�سيحّ ��ل �إىل اجل ��زر الفرن�سي ��ة يف املحيط
ب ��ريء ،وم ��ن هناك رُ
الأطل�س ��ي ،حي ��ث �سيق�ض ��ي كام ��ل عقوبت ��ه .والرواي ��ة تدي ��ن
اعوج ��اج القان ��ون وظل ��م االبرياء ..وه ��ي متثل قيم ��ة جمالية
وفني ��ة فريدة .ويق ��ال �إنها ال�سبب يف �إلغ ��اء عقوبة الإعدام يف
فرن�س ��ا .كما �أنها فعلي ��ا ،مبثابة خال�صة جترب ��ة م�ؤلفها هرني
�شاري�ي�ر الذي �أدين ه ��و نف�سه بجرمي ��ة مل يرتكبها ف�سجن 13
عام� � ًا .والرواية حتمل ا�سم ال�شخ�صي ��ة الرئي�سة ،الذي ال يفت�أ
يح ��اول اله ��رب من كل �سج ��ن و�ضع فيه ،حتى بل ��غ جمموعها
ت�سع حماوالت ،كلها باءت بالف�شل.

فتيات يقبلن على القاعات الريا�ضية ..بحثا عن الر�شاقة وال�صحة
 عامر م�ؤيد
ممار�سة الن�ساء للريا�ضة م��ن الق�ضايا
ال�شائكة يف املجتمع والتي كانت قبل مدة
لي�ست بالطويلة ممنوعة لكن اليوم ت�شهد
القاعات الريا�ضية كثافة يف احل�ضور من
قبلهن.
وبعيدا عن ال�سلك التعليمي فان ممار�سة
الريا�ضة انت�شرت بكرثة من خ�لال فتح
ق��اع��ات الريا�ضة التي تق�صدها الن�ساء
بحثا عن الر�شاقة واللياقة.
وبالرغم من الهاج�س االول لدى الن�ساء
وه ��و احل �� �ص��ول ع�ل��ى ج���س��م م �ث��ايل ف��ان
الريا�ضة فيها من ال�صحة الكثري ال�سيما
ح

ول العا

لم

م��ع وج��ود ن�سبة ك�ب�يرة م��ن ال��ده��ون يف
طعام اغلب املواطنني.
وتقول رند علي -مدربة ريا�ضية يف احدى
القاعات يف حديثها لـ(املدى) ان املجتمع
الن�سائي بحاجة للريا�ضة لأن الن�ساء �أكرث
بدانة من الرجال و�أك�ثر عر�ضة لال�صابة
ب�سرطان الثدي ب�سبب ال�سمنة.
وبينت ان الريا�ضة ت�ساهم يف انخفا�ض
الوزن ولها �أي�ضا ت�أثري على الأمرا�ض فهي
تقلل من ارتفاع ال�سكر يف الدم عند مر�ضى
ال�سكري وت�ؤثر على �ضغط الدم وت�ساهم
يف انخفا�ض الوزن وت�ساهم يف التخل�ص
من الك�آبة والتوتر وت�ساهم يف احلفاظ
على �صحة الرئتني .الريا�ضة لي�ست حركة
ع�ضالت وح�سب ،الريا�ضة حركة ت�ساعد م��ن البدانة ب�سبب قلة الن�شاط البدين ،يف �إن�ق��ا���ص ال ��وزن ب�شكل طبيعي ومتد
يف حت�سني �أداء الدماغ ون�شاطه و�صحته م�شرية اىل ان الريا�ضة لي�ست وحدها اجل�سم باالحتياجات الغذائية ويحافظ
ب�سبب دفع الدم �إليه ب�شكل كبري".
كافية فاملهم هو احل�صول على الوجبات على ال�صحة وي�ساهم يف التخل�ص من
وا� �ش��ارت اىل ان م�ع��ان��اة بع�ض الن�ساء ال�صحية املتكاملة والتي بدورها ت�ساعد ال�سموم املرتاكمة على الكبد والقولون

طرد برو�س ويلز من �أحد املتاجر ب�سبب عدم ارتدائه الكمامة

برو�س ويلز احد �أبرز م�شاهري هوليوود تعر�ض
مل��وق��ف غ��ري��ب م ��ؤخ��ر ًا حينما طلب منه م�غ��ادرة
متجر ف��ى ل��و���س �أجن �ل��و���س ،وذل ��ك ب�سبب ع��دم
ارت��دائ��ه كمامة �أث �ن��اء ت��واج��ده ب�صيدلية داخ��ل
املتجر بح�سب موقع ديلي ميل الذي ن�شر تقريرا
يفيد بذلك م�ؤخر ًا.
و�أ� �ض��اف �أن النجم ال�شهري مل يرتد كمامة مثل
بقية ال��زب��ائ��ن ،كما مل يرفع الو�شاح على كتفيه
بطريقة �أ�شبه بالكمامة ،وبالتايل خرج من املتجر
ب�سرعة من دون �شراء �أي �شيء ،بعدما طلب منه

االلتزام بقواعد الإج��راءات االحرتازية للوقاية
من فايرو�س كورونا.
من ناحية �أخرى �سبق وحر�ص النجم برو�س ويلز
على االحتفال ب�أعياد الكري�سما�س خالل �صورة
جتمعه مع زوجته احلالية �إمي��ا ،والتي تزوجها
بعد زوجته ال�سابقة املمثلة دميي مور ،حيث ظهرا
معًا وب�صحبتهما ابنتاهما ال�صغريتان بال�صورة
التي جمعتهم مع ًا ،وذل��ك بعدما احتفلت دميي
مور مع �أبنائها م�ؤخ ًرا ح�سب موقع ديلي ميل
الذي ن�شر ال�صور.

�إ�صابة  2غوريال بفايرو�س كورونا
قالت �شبكة "�سي ان ان" الأمريكية ،ان اعرا�ضا م�شابهة
العرا�ض االن�سان امل�صاب بفايرو�س كورونا ظهرت على
احليوانات ،فيما يعتقد ب�أنها التقطت العدوى من �أحد
م�شريف احلديقة الذي مل تظهر عليه الأعرا�ض.
و�أ��ض��اف��ت ال�شبكة �أن "الغوريالت امل�صابة يف منتزه
�سان دييغو بوالية كاليفورنيا بد�أت ت�سعل كثريا ،و�إن
الفحو�صات الطبية �أظهرت �أنها م�صابة بكورونا بعد
احتكاكها ب�أحد �أع�ضاء فريق الرعاية يف املنتزه" ،م�ضيفة

�أن "الرجل ثبتت �إ�صابته بالفايرو�س لكن مل تظهر
عليه �أع��را���ض ،لأن��ه ك��ان مرتديا قناعا يف جميع
الأوقات خالل عمله قرب الغوريالت".
وعلى الرغم من �أن حيوانات برية �أخرى �أ�صيبت
بفايرو�س كورونا مبا يف ذلك حيوان املنك والنمور
�إال �أنه يُعتقد �أن هذا هو �أول انتقال للغوريال يف العامل.
يذكر �أنه مت �إغالق حديقة حيوانات �سان دييغو �أمام اجلمهور
منذ �أوائل كانون الأول من العام املا�ضي.

ً
معجبا ب�سبب "�إن�ستغرام"
كيت بيكن�سيل حترج
ردت املمثلة الربيطانية ال�شهرية يف هوليوود،
كيت بيكن�سيل ،بعنف على �أح��د معجبيها عرب
م��وق��ع "�إن�ستغرام" ل�ل�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي.
وطالب املعجب بيكن�سيل �أن تن�شر �صورا لها
تربز جمالها ،بعدما �أبدى عدم �إعجابه مبا تن�شره
عرب ح�سابها على موقع ال�صور والفيديوهات .و�شاركت كيت
بيكن�سيل ( 47عاما) �صورة طريفة لها مع �صديقة لها بداخل
ال�سيارة وهما تتنكران يف �أوجه كالب وترتديان نظارات

ي�ستذك ��ر "بي ��ت الم ��دى" للثقاف ��ة
والفن ��ون ال�شاع ��ر وال�شخ�صي ��ة
الوطني ��ة الراح ��ل �ألفري ��د �سمع ��ان
ال ��ذي توف ��ي اال�سب ��وع الما�ضي بعد
م�سي ��رة حافل ��ة بالمواق ��ف الثقافي ��ة
والوطني ��ة ..حي ��ث �سيت ��م ت�سلي ��ط
ال�ض ��وء عل ��ى تجربت ��ة االدبي ��ة
وال�سيا�سية� ..سي�شارك مجموعة من
الأدباء والنق ��اد ،للحديث عن تجربة
الراحل التي بد�أت منذ االربعينيات.
الفعالي ��ة �ستق ��ام ي ��وم غ ��د الجمع ��ة
ال�ساع ��ة الحادي ��ة ع�ش ��رة �صباح ًا في
بيت المدى في �شارع المتنبي.

حكايتي ...

بيت المدى ي�ستذكر الراحل
الفريد �سمعان

�شم�سية ،ويجل�س بينهما جرو ،وهي التي علق عليها املعجب
قائال للممثلة�" :أنت امر�أة جميلة ،ملاذا تن�شرين �صورا كهذه،
�أف�ضل �أن �أرى �صورا جميلة لك" .فردت بيكن�سيل على طلب
املعجب بطريقة �ساخرة ولفظ خ��ارج اللياقة ،ليلقى ردها
دعما من جانب الع�شرات من املتابعني الآخ��ري��ن الذين
دافعوا عنها ،و�أثنوا على "روح الدعابة" التي تتمتع بها،
وذكروا املعجب ب�أن (لي�ست الن�ساء من احللي املوجودة
حتى "تبدو جميلة").

"كورونا" يجرب �شاكريا
على بيع حقوق �أغانيها
اج �ب�ر ف ��اي ��رو� ��س ك� ��ورون� ��ا جن �م��ة ال �ب��وب
الكولومبية �شاكريا على بيع حقوق �أغانيها
البالغ عددها � 145أغنية ،يف ظل انخفا�ض
�إيرادات حفالت الغناء.
ووفقا لوكالة "رويرتز" ف��إن �شاكريا �أبرمت
�صفقة مع �شركة "هيجنو�سي�س �سوجن فاند"
امل�سجلة يف ب��ور� �ص��ة ل �ن��دن ،ل�ب�ي��ع حقوق
�أغانيها البالغ عددها � 145أغنية .وفقا ملا
ذكرته ال�شركة ام�س الأربعاء ،بعد �أن قو�ضت
�أزمة تف�شي فايرو�س كورونا �إي��رادات حفالت
الغناء.
وب��اع��ت النجمة �أك�ثر م��ن  80مليون ت�سجيل،
وح���ص�ل��ت ث�ل�اث م� ��رات ع �ل��ى ج��ائ��زة غ��رام��ي،
ولديها قائمة متابعني �ضخمة على من�صتي البث
املو�سيقي �سبوتيفاي وي��وت �ي��وب ،و�أوق �ف��ت
اجل��ائ �ح��ة ت�ق��ري�ب��ا �إي�� ��رادات ح �ف�لات الغناء
املبا�شرة ،و�سعى عدد كبري من الفنانني لبيع
حقوق �ألبوماتهم املو�سيقية .وباع بوب
ديلون �أغانيه ال�شهر املا�ضي ،وتبعه
�آخرون منهم نيل يوجن.
وق ��ال ��ت � �ش��اك�يرا ( 43ع ��ام ��ا) يف
بيان "عندما كنت يف الثامنة من
ع �م��ري ،قبل �أن �أم��ار���س الغناء
بفرتة طويلة ،كنت �أك�ت��ب لأج��د
م�ع�ن��ى للعامل" ،و�أ� �ض��اف��ت "كل
�أغ�ن�ي��ة تعك�س م��ا ك�ن��ت عليه وق��ت
كتابتها ،لكن مبجرد �أن تخرج الأغنية
�إىل العامل ،فهي ال تكون ملكا يل وحدي بل
لكل من يقدرونها� ...أعلم �أن هيجنو�سي�س
�ستكون بيتا عظيما لأغنياتي".

�أح���ل���ام ع������رب� :أح����ل����م مب�������س���رح خ���ا����ص ب����ي يف ب���غ���داد
قحطان جا�سم جواد
الفنان ��ة اح�ل�ام ع ��رب �شارك ��ت يف العدي ��د من
االعمال امل�سرحية داخل العراق ،وقد اجربتها
الظ ��روف ال�سيا�سي ��ة عل ��ى ان تهاج ��ر لت�ستقر
يف لن ��دن ،ومن هناك �سع ��ت اىل تقدمي �صورة
م�شرق ��ة للم�س ��رح العراق ��ي ..حي ��ث ترجم ��ت
بع� ��ض الن�صو� ��ص العراقي ��ة اىل االنكليزي ��ة،
و�شارك ��ت يف بع� ��ض العرو� ��ض امل�سرحي ��ة
م ��ع ع ��دد م ��ن الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن املقيم�ي�ن
يف بريطاني ��ا ..اح�ل�ام الت ��ي حتل ��م بالع ��ودة
لال�ستقرار يف العراق وتكوين فرقة م�سرحية،
كانت �ضيفة (املدى) حيث �س�ألناها:
*ما الذي حتلمني به وانت يف بغداد؟
 -م�س ��رح �صغ�ي�ر اجنز ب ��ه اعم ��ايل امل�سرحية

ف�ؤاد ذنون

مدي ��ر الفرقة القومي ��ة للفنون ال�شعبي ��ة اختير ع�ضوا في اللجن ��ة التح�ضيرية
لمهرج ��ان لالغنية الريفية ،وقد اكد ذن ��ون ان المهرجان ي�سعى لبث الحياة في
الموروث ال�شعبي الغنائي ،ويتناول تجربة مطربي الريف الرواد وال�شباب.

والكلى ويجدد اخلاليا ويحميها".
ويف الآونة االخرية تنت�شر قاعات ريا�ضية
خا�صة بالن�ساء فقط يف معظم املناطق
البغدادية وحتى ق�سم من املحافظات الن
كثريين الي�سمحون لبناتهم بالذهاب اىل
ق��اع��ات خمتلطة .ب��امل�ق��اب��ل ف��ان ال�ق��اع��ات
املختلطة ت�شهد ت��واج��دا اي�ضا م��ن قبل
الن�ساء ولكن بن�سبة اقل مما موجود يف
القاعات اخلا�صة بالن�ساء فقط.
وت�ق��ول م��رمي حم�م��د -اح��دى امل�شاركات
يف قاعات الريا�ضة بالعا�صمة بغداد من
خالل حديثها لـ(ملدى) انها احتاجت بع�ض
الوقت من اج��ل اقناع اهلها لل�سماح لها
بالدخول يف القاعات الريا�ضية"٠
وا�� �ش ��ارت اىل ان امل��واف �ق��ة ج� ��اءت بعد
اعالمهم بان القاعة خم�ص�صة للن�ساء فقط
وان من املهم ممار�سة الريا�ضة للح�صول
ع � � � �ل� � � ��ى ج�سم م �ث��ايل واي���ض��ا ج�سم

�صحي خايل من االمرا�ض.
وب�ي�ن��ت ان "هناك اق �ب��ال ك�ب�ير م��ن قبل
الن�سوة على القاعات الريا�ضية وهذا ما
دفع امل�ستثمرين اىل فتح قاعات ا�ضافية
ويف مناطق خمتلفة".
من جانبها ت�ؤكد نب�أ عز الدين انها "متار�س
الريا�ضة ب�شكل يومي منذ ما يقارب ثالث
�سنوات ويف قاعات ريا�ضية خمتلطة"٠
وبينت ان "االهم هو اجنازك ما تطمح اليه
بعيدا عن االم��ور الثانوية واجلانبية"،
م�شرية اىل ان�ه��ا "خالل ه��ذه ال�سنوات
فقدت ال��وزن الزائد وح�صلت على ج�سم
مثايل".
وذكرت ان "البع�ض يعتقد ان الريا�ضة هي
لتخفيف الوزن فقط بل العك�س فان اجل�سم
بحاجة اىل اللياقة وه��ذا ما نفتقده لذلك
فان ممار�سة الريا�ضة با�ستمرار تعطينا
ذلك".

حيثما �أجد مو�ضوع ًا عن رئي�س
الأوروغواي ال�سابقخو�سيه
موخيكا �أقر�أه� .صحيح �إننا
لن نحظى يف يوم من الأيام
مبثل ه�ؤالء الر�ؤ�ساء ،الننا ال
نتخيل ان نعي�ش مع م�س�ؤول
كبري "احلجم والوزن" ال ميتلك
�أ�سطول �سيارات و�إمنا �سيارة
عتيقة ،ويعي�ش يف منزل �صغري
يف الريف ويتربع مبعظم راتبه
للأعمال اخلريية ،يعلق على
لقب �أفقر رئي�س قائ ًال" :ل�ست
�أفقر الر�ؤ�ساء ،الأفقر هو من
يحتاج �إىل الكثري ليبقى على
قيد احلياة  ،كان با�ستطاعة
موخيكا �أن يعي�ش يف الق�صر
الرئا�سي ،لكنه �آثر الإقامة يف
بيته القدمي  .ويقول" :نحن
نرى يف ذلك طريقة للقتال
يف �سبيل حريتنا ال�شخ�صية.
فمجرد �أنك �أ�صبحت رئي�س ًا ال
يلغي كونك �إن�سان ًا عادي ًا".
قبل ا�سابيع قرر موخيكا ان
يعتزل احلياة ال�سيا�سية ،
ويرتك كر�سيه يف الربملان ،
م�ؤكدا ان هناك من هو اف�ضل
منه خلدمة البالد  ،لكن رغم
اال�ستقالة ال يزال موخيكا
ي�سيطر على امل�شهد ال�سيا�سي
واالجتماعي لبالده ويقدم
منوذجا للم�س�ؤول املت�صالح
مع نف�سه .
منذ اليوم االول جللو�سه
على كر�سي لت�سلمه ال�سلطة
 ،مل ي�صدر قوانني الجتثاث
معار�ضيه  ،بل �سعى اىل
ا�شاعة فكرة الت�سامح بني
جميع ابناء الوطن  ،وقرر
ان يغلق باب االحقاد" :لقد
تتم�سك
عانيت لكن ال ميكنك �أن ّ
باحلقد والكره .ما كنت لأ�صبح
ال�شخ�ص الذي �أنا عليه اليوم
لو مل �أجتاوز ما اختربته خالل
تلك ال�سنوات" .
كلما كتبت عن جتارب الأمم
وق�ص�ص ال�شعوب� ،أجد يف
اليوم التايل من يعاتبني،
لأنني �أترك هموم هذه البالد،
و�أنباء التي تب�شرنا بان اكرث
من  400حزب �سيا�سي قدمت
طلبات ت�سجيل اىل املفو�ضية
والبقية يف الطريق  ،وامل�ضحك
ان هذا الرقم يفوق عدد اع�ضاء
جمل�س النواب  .ولأن ما يجري
يف هذه البالد العجيبة لي�س
من اخرتاعي ،وتقلبات ال�سا�سة
و�أهوا�ؤهم خارج همومي،
ومع ذلك ف�أن البع�ض يعترب ما
يجري حولنا جمرد وجهات
نظر ال تعني هذا ال�شعب
املطلوب منه دوما �أن يهتف
بحياة القادة امللهمني� ،سوف
�أترك الكالم ملوخيكا يقول �" :إن
امل�س�ؤول موظف يتم اختياره
مللء من�صب معني ،لي�س ملك ًا
وال هو �إله وال هو �ساحر
القبيلة� ..إنه موظف حكومي
و�أعتقد �أن �أف�ضل طريقة للعي�ش
هي �أن يعي�ش املرء مثل �أكرثية
�أبناء ال�شعب الذين نحاول �أن
نخدمهم ومنثلهم".
كلما جتوّ لنا يف جتارب الأمم
نتذكر �أننا حلمنا يوم ًا برئي�س
يحمل �صفة �إن�سان عادي..
م�س�ؤول يف�ضل القانون على
الف�ساد ،ويختار التوا�ضع على
املكابرة الفارغة .ويقرر �أن
يكون حا�ضر وم�ستقبل بالده
ملك ًا للجميع ال لطائفة واحدة ،
والوطن �أمانة ال ميكن رهنه �أو
�إيجاره لدول اجلوار.

الطقس

وي�ض ��م م�سرح ��ا للدم ��ى ت�شاركن ��ي ب ��ه ابنتي
وزمال�ؤها من فنانني.
* هل �أنت را�ضية عما قدمته خالل م�سريتك؟
 �أعتق ��د �أين ب ��د�أت م ��ن ال�صف ��ر هاوي ��ة ث ��محمرتفة وقدم ��ت جهد ًا وعم�ل ً�ا م�ؤ�س�ساتي ًا يف
الوقت الذي يتوقف الكثريون عن تقدمي �شيء
بانتظار الدعم املادي والفر�صة وما اىل ذلك.
*يق ��ال ان احالم عرب �صريح ��ة يف �آرائها هل
تعتقدي ��ن ان ه ��ذه ال�صف ��ة تتالءم م ��ع واقعنا
االن؟
 ال�شيء يعو�ض ال�صدق وال�صراحة ..فعندمااج ��د عمال ال يلي ��ق بامل�س ��رح العراق ��ي انتقده
حتى وان �سبب يل م�شاكل مع زمالء املهنة.
* ما هو ال�شيء الهم يف حياتك؟
 -امل�س ��رح الذي ال يفارقن ��ي وابنتي لبوة التي

�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
اجلو �سيكون غائما وممطرا يف بع�ض مناطق البالد.

امتنى لها ان تكون فنانة متميزة.
* هل هناك بيت من ال�شعر ترددينه دائما؟
 ان ��ا اح ��ب املتنبي واع ��ود اىل ديوان ��ه دائماففي ��ه احلكم ��ة والف ��ن الراق ��ي ودائم ��ا اردد
بي ��ت املتنب ��ي ال�شه�ي�ر :انام م ��لء جفوين عن
�شواردها وي�سهر اخللق جراها ويخت�صم.
* من هو بطلك يف احلياة ويف امل�سرح؟
 كل من ينج ��ز عمال وي�ضيف ل�صرح الب�شريةلبنة جدي ��دة ،ك�أي �شخ�صي ��ة تنظر اىل احلياة
مبحبة وايجابية و�صدق.
* ه ��ل تف�ضل�ي�ن الق ��راءة ام م�شاه ��دة االعمال
الفنية؟ �أغنية ترددينها؟
 ان ��ا بطبيعتي اع�ش ��ق الق ��راءة واتوقف عندالعديد م ��ن االعم ��ال الروائية الت ��ي امتنى لو
انه ��ا حتول ��ت اىل م�سرحي ��ات ..ت�ستهوين ��ي

الرواي ��ات وحل ��م حيات ��ي ان امث ��ل رواي ��ة
ليل ��ة ل�شبون ��ة للكات ��ب االمل ��اين �إري� ��ش ماريا
رمي ��ارك على امل�س ��رح او يف التلفزي ��ون النها
رواية تتح ��دث عن الظلم واحل ��روب والغربة
والت�ش ��رد ..ك�أنه ��ا كتب ��ت االن وتتح ��دث ع ��ن
الع ��راق مثلما تتحدث عن جمي ��ع البلدان التي
عانت من احلروب واالنظمة اال�ستبدادية. .
*ه ��ل هن ��اك مواق ��ف تتمن�ي�ن ان حتذفيه ��ا من
حياتك؟
 بالت�أكي ��د االن�سان جمموع ��ة مواقف ..وهذهاملواقف هي التي ت�ش ��كل �شخ�صيته ..بالن�سبة
يل نع ��م هن ��اك مواقف وم�شاهد كن ��ت ومازلت
امتن ��ى ل ��و انن ��ي مل اتعر�ض له ��ا ،منها جحود
الآخري ��ن ونك ��ران اجلمي ��ل .والغرب ��ة الت ��ي
عانيت وما ازال منها.
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