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 24مخيم ًا ي�أوي الم�شردين من �أ�صل 174

تركة الألغام تقيد �آمال النازحين بالعودة �إلى المدن المحررة
 بغداد /املدى

مل ي�ستبع ��د «حممد ح�س�ي�ن» وهو متظاهر
يف النا�صري ��ة ب ��روز ت�شكي�ل�ات �سيا�سية
جدي ��دة افرزته ��ا �ساح ��ات التظاه ��ر يف
الع ��راق م ��ن �ش�أنه ��ا املناف�س ��ة واحل�صول
على مقاعد يف الربمل ��ان العراقي على امل
احداث تغيري حقيقي يف الواقع ال�سيا�سي
واخلدمي بعد �سنوات من الرتاجع.
و�شه ��د الع ��راق يف ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن
ظه ��ور ا�سماء جدي ��دة لأح ��زاب وحركات
�سيا�سي ��ة �أب ��رز �شخو�صه ��ا م�شاركون يف
�ساح ��ات التظاهر على م ��دار �أكرث من عام
منذ انطالق حراك االحتجاج ال�شبابي يف
ت�شري ��ن  2019اذ راح �إث ��ر هذا االحتجاج
مئ ��ات م ��ن القتل ��ى واجلرح ��ى وتعر� ��ض
البع�ض منهم للخطف واالعتقال.
اال ان “حمم ��د” ي�ستبع ��د ق ��درة ه ��ذه
الأح ��زاب الت�شريني ��ة كم ��ا ي�صفه ��ا به ��ذا
اال�س ��م ب�إمكاني ��ة املناف�س ��ة م ��ع الأح ��زاب

بائع هدايا عيد احلب يف منطقة الكرادة ببغداد ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

 بغداد /املدى
اعلنت مفو�ضية حقوق االن�سان عن ت�سجيل 21
حالة انتحار منذ مطلع العام  ،2021يف ظاهرة

"العملي ��ة الع�سكرية الرتكي ��ة اجلديدة قرب حمافظة
ده ��وك يف كرد�ست ��ان ه ��ي متهي ��د لعملي ��ة قريب ��ة يف
�سنجار".
وي�ضي ��ف امل�ص ��در" :نتوق ��ع اقتح ��ام �سنج ��ار من قبل
الق ��وات الرتكية يف اال�سبوع احل ��ايل ،بعد متدد حزب
العم ��ال الكرد�ست ��اين وف�ش ��ل كل املح ��اوالت العراقي ��ة
لطرده".
وكانت م�صادر قريبة من احلوارات العراقية – الرتكية
ك�شف ��ت ال�شهر املا�ض ��ي لـ(املدى) ع ��ن ان "انقرة ابلغت
بغداد يف �آخر يوم من العام املا�ضي ،انها �ست�شن حربا
وا�سعة اذا مل ت�ستطع االخرية طرد حزب العمال".
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،دعت جلن ��ة الأمن والدف ��اع النيابية،
احلكومة �إىل ا�ستخدام كل ال�سبل ملنع التجاوز الرتكي
امل�سلح على �سيادة العراق.

و�صفتها باخلطرة على املجتمع العراقي.
وق ��ال ع�ض ��و املفو�ضي ��ة فا�ض ��ل الغ ��راوي يف
ت�صريح ��ات �صحفية ،ان الفئات العمرية االكرث
اقدام� � ًا عل ��ى االنتح ��ار وفق احل ��االت امل�سجلة
ل ��دى حقوق االن�سان تراوح ��ت بني عمر (- 20
 )35عام ًا.
وا�ض ��اف الغ ��راوي ان اال�سب ��اب التي تقف يف

الكاظمي:

 التفا�صيل �ص3
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ً
�ضغوطا
نواجه
كبيرة لإعاقة جهود
محاربة الف�ساد

الغالب خلف دافع االنتح ��ار مل تعالج اىل االن،
يف ح�ي�ن ان املفو�ضي ��ة م�ستم ��رة بدوره ��ا يف
عق ��د الط ��اوالت الوطنية ملناق�شة تل ��ك الظاهرة
وامل�سببات واحللول.
وحتى الآن يبدو �أن اجلهات العراقية املخت�صة
مل جت ��د طريق ��ة للتعام ��ل م ��ع ه ��ذه الظاه ��رة،
�سواء على امل�ست ��وى االجتماعي �أو الإعالمي،
با�ستثن ��اء بع� ��ض البيانات والن ��دوات التي مل
تدخ ��ل �إىل �صل ��ب امل�شكل ��ة الأ�سا�سي ��ة لتدر�س
�أ�سب ��اب االنتحار املختلفة م ��ن ناحية �شخ�صية
�أو اقت�صادي ��ة �أو �أي عوام ��ل ت�أث�ي�ر �أخ ��رى

 بغداد /ح�سني حامت
يقول مراقب ��ون ان �إجراءات احلكوم ��ة لتعقب جتار
املخدرات واملتعاطني لي�ست �صحيحة ،وي�ست�شهدون
بانت�ش ��ار الإدم ��ان يف جميع املحافظ ��ات بينما كانت
حم�ص ��ورة مبناط ��ق حم ��ددة قب ��ل �سن ��وات قليل ��ة.

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ت��ق��رر ح��ظ��ر ًا ج��زئ��ي� ً�ا ل��ل��ت��ج��وال ي��ب��د�أ ب��ع��د � 4أي���ام
لت�شمل التجمعات النخبوية والر�سمية
وامل�ؤمت ��رات اجلماهريي ��ة والنقابي ��ة
واالحتف ��االت الكب�ي�رة ب ��دون االلتفات
اىل خطورة تلك التجمعات على ات�ساع
التف�ش ��ي الوبائ ��ي وتبعات ��ه اخلط�ي�رة
على �صحة املواطنني".

تق ��ف خلفها.ولع ��ل ت�شخي� ��ص �أغل ��ب احلاالت
يرتبط بالطابع االقت�ص ��ادي و�أخرى بامل�شاكل
العائلي ��ة �أو ع ��دم متك ��ن ال�شباب م ��ن الزواج،
�إال �أن ارتف ��اع ه ��ذه احل ��االت ب�ش ��كل �سن ��وي
دف ��ع مبنظمة ال�صح ��ة العاملية ع�ب�ر بعثتها يف
الع ��راق �إىل دق ناقو� ��س اخلط ��ر يف التعاط ��ي
معه ��ا كظاهرة مت�س ��ك ع�صب املجتم ��ع املتمثل
بال�شب ��اب .فالبعث ��ة ح ��ذرت من تزاي ��د حاالت
االنتح ��ار يف الع ��راق عل ��ى م ��دى ال�سن ��وات
املا�ضية معربة عن قلقها بحيث لي�س من املمكن
جتاهلها .و�إذا مل يت ��م الت�صدي لهذه الظاهرة،

ف�سوف ت�ستم ��ر ي�إحلاق خ�سائر كبرية بالأفراد
واملجتمع ��ات يف الب�ل�اد .وبين ��ت املنظم ��ة �أن
ع ��ام � 2019شهد وف ��اة �أكرث م ��ن � 590شخ�ص ًا
يف الع ��راق ب�سب ��ب االنتحار ،وح ��اول 1112
�شخ�ص� � ًا �آخرين االنتح ��ار ،م�ؤك ��دة �أن  80يف
املئة منه ��م من الن�ساء .ما يعن ��ي ،وفاة واحدة
وثالث حماوالت انتحار يومي ًا.
وت�ش�ي�ر املنظم ��ة �إىل �أن عدد ح ��االت االنتحار
املبلغ عنها يف � 2019أعلى من تلك امل�سجلة يف
ع ��ام  2018بـ ( 519حالة) ،وعام 422( 2017
حالة).

مراقبون ينتقدون �إجراءات مكافحة المخدرات :ال ّ
ت�شخ�ص الم�س�ؤولين الكبار

ف��ر���ض��ت غ���رام���ة م��ال��ي��ة ق���دره���ا  25ال���ف دي���ن���ار للممتنعني ع���ن ارت������داء ال��ك��م��ام��ة

اللجنة العليا.
وب�ش� ��أن التعلي ��م يف املدار�س واملعاهد
والكلي ��ات احلكومي ��ة واالهلية ،يكون
فيه ��ا التعلي ��م الكرتوني� � ًا من ي ��وم 18
�شباط با�ستثناء املراحل النهائية.
�إىل ذلك قال وزير ال�صحة ح�سن حممد
التميمي ،ان اللجنة قررت اي�ضا فر�ض
حظ ��ر �شامل للتج ��وال يوم ��ي اجلمعة
وال�سبت ،مع فر�ض غرامة مالية قدرها
 25الف دينار لكل من ميتنع عن ارتداء
الكمامة.
ويف وق ��ت �سابق من ي ��وم ام�س ،قالت
وزارة ال�صح ��ة يف بيان تلقته (املدى)،
ان ��ه "يف الوق ��ت ال ��ذي تت�صاع ��د في ��ه
ن�س ��ب الإ�صاب ��ات بفايرو� ��س كورون ��ا
من ��ذر ًة مبوج� � ٍة ثانية م ��ن اجلائحة قد
تك ��ون اق�س ��ى من االوىل ،وق ��د �أ�شارت
بياناتن ��ا املتكررة طيلة الأي ��ام املا�ضية
حم ��ذر ًة املواطن�ي�ن م ��ن اال�ستم ��رار
بالته ��اون باالجراءات الوقائية ،اال انه
ولال�س ��ف ال�شديد �أ�صبح ع ��دم االلتزام
والتهاون ميث ��ل ظاهرة عام ��ة ات�سعت
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 21ح��ال��ة ان��ت��ح��ار ف��ي ال��ع��راق م��ن��ذ ب��داي��ة ال�سنة!

توقعات باقتحام تركيا جبل �سنجار
خالل الأ�سبوع المقبل

قررت اللجنة العليا لل�صحة وال�سالمة،
�أم�س ،فر�ض حظر للتجوال من الثامنة
م�س ��ا ًء اىل اخلام�س ��ة �صباح� � ًا ب ��دء ًا
م ��ن الثام ��ن ع�شر م ��ن ال�شه ��ر اجلاري
وي�ستمر �أ�سبوعني.
وتر�أ� ��س رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي اجتماع ��ا للجن ��ة
العليا لل�صحة وال�سالمة الوطنية ،الذي
خرج بقرار فر�ض هذا احلظر م�ستثنية
م ��ن ذل ��ك ،ك ��وادر ال�صح ��ة والق ��وات
الأمني ��ة والدوائ ��ر اخلدمي ��ة وحمالت
بي ��ع اخل�ضار ،فيما قررت اللجنة اي�ضا
منع اقامة الفواحت وجمال�س العزاء مع
فر�ض غرامة خم�سة ماليني للمخالفني.
وتق ��رر �إغ�ل�اق امل�ساج ��د واحل�سينيات
كافة وفتحه ��ا اوقات ال�صالة فقط لرفع
االذان ،ومن ��ع �إقامة حفالت االفراح يف
قاعات املنا�سبات وغلقها من � 15شباط
اىل ا�شع ��ار �آخر ،و�إغالق مراكز امل�ساج
والتجميل ملدة �أ�سبوعني ،بح�سب بيان

 التفا�صيل �ص4

البروف�سور فران�سي�س فوكوياما

الدفاع الربملانية :يجب منع التوغل

 بغداد /املدى

احلاكم ��ة احلالية الت ��ي تربعت على عر�ش
الع ��راق من ��ذ �سبع ��ة ع�ش ��ر عام ��ا وامتدت
�أذرعه ��ا يف كل مفا�صل الدول ��ة احلكومية
وغ�ي�ر احلكومية ب ��ل ا�ستطاع ��ت من بناء
امرباطوري ��ات اقت�صادية ار�صدتها تناهز
موازن ��ات مر�ص ��ودة ملحافظ ��ات م ��ن اجل
اعمارها.
مراقب ��ون ي ��رون ان ه ��ذه احل ��ركات ه ��ي
حال ��ة �صحية ومرحلة جدي ��دة من مراحل
التظاه ��ر فف ��ي ذات الوقت ال ��ذي يتواجد
املتظاه ��رون يف �ساح ��ات االعت�صام يجب
ان يك ��ون هن ��اك م ��ن يعم ��ل عل ��ى احلراك
ال�سيا�س ��ي لأج ��ل �إح ��داث تغي�ي�ر حقيقي
و�سلم ��ي وهو �شع ��ار املتظاهري ��ن ،اال ان
هذه احلركات حتتاج اىل اخلربة والقدرة
يف مناف�س ��ة اح ��زاب ال�سلط ��ة احلالي ��ة
فاالخ�ي�رة متتلك مواطن القوة وال حتتمل
املناف�سة من جهات تعتربها معادية لها يف
الو�سط ال�سيا�سي.

في حوار مع عالم ال�سيا�سة الأميركي

 التفا�صيل �ص2

ايام قليلة تف�ص ��ل تركيا عن تنفيذ اول هجوم بري يف
ق�ضاء �سنجار� ،شمال املو�صل ،بعد الت�أكد من ا�ستحالة
ابع ��اد ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين " "pkkعراقي� � ًا،
واع�ل�ان انقرة اعتقال قيادي كبري يف حزب العمال من
داخل املدينة.
وكان ��ت (املدى) قد ك�شفت ال�شه ��ر املا�ضي ،عن ان امام
الع ��راق �شهرين كحد اعلى قب ��ل ان تقوم تركيا بنف�سها
ب�ش ��ن هجوم وا�سع يبد�أ من احل ��دود ال�شمالية وي�صل
املو�صل بحجة الق�ضاء على حزب العمال.
ومل ينت ��ه �شهر واحد م ��ن ال�شهري ��ن املفرت�ضني ،حتى
�شن ��ت انق ��رة هجوم ��ا ثالث ��ا ملالحق ��ة ح ��زب العم ��ال
املعار�ض لرتكيا داخل االرا�ضي العراقية.
ويق ��ول م�ص ��در مطل ��ع يف كرد�ست ��ان لـ(امل ��دى) ان

نا�شطون ينتقدون
ت�شتت"قيادات ت�شرين" :كيف
تناف�سونالمخ�ضرمين؟
 ذي قار /منتظر اخلر�سان

قبل ا�سابيع قليلة ق ��ررت عائلة اب��و رحمن،
العودة اىل جلوالء الواقعة يف �شمال �شرقي
دي��اىل ،لكن �صدمة م��وت اح��د اطفال الع�شرية
بانفجار عبوة من خملفات داع�ش يف املدينة،
اجلت قرار الرجوع اىل �إ�شعار �آخر.
يعد الأث��ر ال�سيئ من العبوات واالل�غ��ام التي
ت��رك�ه��ا تنظيم “داع�ش” يف امل ��دن ال �ت��ي ك��ان
يحتلها ل�ن�ح��و � � 3س �ن��وات ،واح � ��د ًا م��ن اك�ثر
الق�ضايا تعقيد ًا ،ب�سبب حاجتها اىل ام��وال
وجهود كبرية للتخل�ص منها ،وعرقلتها ب�شكل
دائم جهود عودة النازحني.
ويقول اب��و رحمن ( 60عاما) ل �ـ(امل��دى)« :يف
كل مرة اق��رر ترك اربيل والعودة اىل جلوالء
يحدث انفجار او يهاجم داع�ش احدى القرى يف
الق�ضاء ..طالت رحلة النزوح ونريد الرجوع
لكن اخ�شى على عائلتي ان ي�صيبها مكروها».
ال توجد يف العراق ارقام ر�سمية لعدد النازحني
ب�سبب تعلق هذا امللف بق�ضايا �سيا�سية وحقوق
االن �� �س��ان ،وع� ��ادة م��ا ت �ت��ذرع وزارة الهجرة
باحلركة امل�ستمرة للنازحني للهروب من اعطاء
اح�صائيات دقيقة عن عدد النازحني.
ويف الغالب مل يعد الفارون من املدن التي كانت
حتت �سيطرة “داع�ش” وي�سكنون يف منازل
م�ست�أجرة او ل��دى اق��ارب�ه��م ،ن��ازح�ين بح�سب
اولويات احلكومة ،لكن ال�ساكنني يف املخيمات
هم الهم االكرب الذي حتاول اغالق مراكزهم على
وجه ال�سرعة.

 بغداد /متيم احل�سن

2021

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

وا�ض ��اف البي ��ان" :م ��ن م�س�ؤوليتن ��ا
الوطني ��ة ومهامن ��ا مبوج ��ب قان ��ون
ال�صح ��ة العام ��ة النافذ نك ��رر حتذيرنا
للمواطنني كافة وامل�ؤ�س�سات الر�سمية
والنخ ��ب املثقفة واالعالمي ��ة يف بلدنا
احلبي ��ب بااللت ��زام الت ��ام باالجراءات

الوقائي ��ة وع ��دم اقام ��ة اي جتمع ��ات
ب�شري ��ة مهم ��ا كان ��ت دواعيه ��ا اذ ان
الو�ض ��ع الوبائي بات خطريا ويحتمل
ا�ستم ��رار ت�صاع ��د اال�صاب ��ات فيما اذا
ا�ستم ��ر التهاون باالج ��راءات الوقائية
وعدم اال�صغ ��اء للبيان ��ات التي ت�صدر
م ��ن وزارة ال�صح ��ة وق ��رارات اللجنة
العليا لل�صحة وال�سالمة الوطنية".
و�أعلن ��ت وزارة ال�صحة ،منت�صف نهار
ام�س ،ت�سجي ��ل � 2190إ�صابة جديدة،
و 7وفي ��ات بفايرو� ��س كورونا ،خالل
الـ� 24ساعة املا�ضية.
ووفق� � ًا لبي ��ان ال�صح ��ة فق ��د بل ��غ ع ��دد
الإ�صابات الكلي بفايرو�س كورونا يف
العراق .641628
وبل ��غ عدد حاالت ال�شف ��اء ،خالل الـ24
�ساع ��ة املا�ضي ��ة ،1158 ،لي�ص ��ل ع ��دد
حاالت ال�شفاء الكلي� ،إىل .605980
وتويف  7م�صاب�ي�ن بفايرو�س كورونا
يف الع ��راق ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية
لي�ص ��ل ع ��دد الوفي ��ات الأجم ��ايل �إىل
.13164

واعلنت قي ��ادة �شرطة الب�صرة� ،أم� ��س ال�سبت ،القاء
القب� ��ض عل ��ى متهمني اثن�ي�ن برتويج املخ ��درات يف
املحافظة ،بينم ��ا فككت مفارز جه ��از االمن الوطني،
اجلمعة� ،شبكة لتجارة املخ ��درات يف منطقة ال�شعلة
ببغداد و�إلق ��اء القب�ض على ثالثة م ��ن املروجني ،مع
ً
املخدرة.وتعليقا على
�ضبط كميات كبرية م ��ن املواد

ذل ��ك ،قال مدي ��ر عالقات و�إعالم ال�شرط ��ة املجتمعية،
عب ��د احلافظ ه ��ادي اجلبوري ،يف حدي ��ث لـ(املدى)
"نح ��ن ك�شرطة جمتمعية يقت�صر عملنا على ق�ضايا
التوعي ��ة م ��ن خ�ل�ال املحا�ض ��رات و�إقام ��ة املنتديات
املناطقية ،واجلل�سات الع�شائرية".
 التفا�صيل �ص2

محـاكمـة تـرامـب تـ�أخذ م�سـار "التبرئة"
 متابعة /املدى
�أعل ��ن رئي� ��س فريق املدع�ي�ن الدميوقراطيني
يف حماكم ��ة الرئي� ��س الأمريك ��ي ال�ساب ��ق
دونال ��د ترام ��ب مبجل� ��س ال�شي ��وخ ،جيم ��ي
را�سك�ي�ن ،ال�سب ��ت� ،أنه ��م يري ��دون ا�ستدعاء
نائب ��ة جمهورية ل�ل��إدالء ب�شهادته ��ا .وتعني
ه ��ذه اخلطوة ،وفق «فران� ��س بر�س» ،ت�أخري
الت�صوي ��ت عل ��ى احلك ��م والتربئ ��ة املحتملة
لرتامب.
وق ��ال را�سك�ي�ن يف م�سته ��ل الي ��وم اخلام�س
من جل�س ��ات املحاكمة �إنه �سي�ستدعي جاميي
هريي ��را بيوتل ��ر ،النائب ��ة الت ��ي �أف ��ادت ع ��ن
ح�ص ��ول ات�ص ��ال ب�ي�ن زعي ��م اجلمهوري�ي�ن
يف جمل� ��س الن ��واب كيفن مكارث ��ي ودونالد
ترامب اثناء االعتداء على مبنى الكابيتول.
و�ص ��وّ ت  5جمهوري�ي�ن �إىل جان ��ب جمي ��ع
الدميقراطي�ي�ن اخلم�سني ل�صال ��ح اال�ستماع
لل�شه ��ود .ويحاك ��م الكونغر� ��س الأمريك ��ي
ترام ��ب بتهم ��ة التحري� ��ض عل ��ى العنف يف
الأح ��داث غري امل�سبوق ��ة يف تاريخ الواليات
املتحدة.
وقت ��ل � 5أ�شخا� ��ص عل ��ى الأق ��ل وج ��رح
الع�ش ��رات ،بعدم ��ا اقتحم الآالف م ��ن �أن�صار

ترامب مق ��ر الكونغر� ��س الأمريكي املعروف
بـ»الكابيتول» ،يف حماولة لتعطيل الت�صديق
على انتخاب باي ��دن رئي�سا للبالد ،يف ال�شهر
املا�ضي.
وج ��اء االقتح ��ام بع ��د �أن ا�ستمع ه� ��ؤالء �إىل
كلم ��ة �ألقاه ��ا ترام ��ب �أم ��ام البي ��ت الأبي�ض،
وو�صف ��ت بالتحري�ضي ��ة ،لأن ��ه حت ��دث فيها
عن «القت ��ال» �ض ��د «النتائج امل ��زورة» ،وهي
الكلمات التي ي�ستند �إليها الدميقراطيون يف
حماولة حماكمة ترامب.
حتتاج �إدانة ترامب �إىل موافقة ثلثي �أع�ضاء
املجل� ��س وه ��و م ��ا يعن ��ي ت�أيي ��د  17ع�ضوا
جمهوريا على الأقل.
وتق�ت�رب حماكم ��ة ترامب م ��ن نهايته ��ا ،مع
ارتف ��اع احتم ��ال تربئت ��ه ،خا�صة م ��ع ك�شف
زعي ��م اجلمهوري�ي�ن يف جمل� ��س ال�شي ��وخ
ميت�ش ماكوني ��ل ،ال�سبت� ،أنه �سي�صوت �ضد
�إدانة ترامب.
وكت ��ب ماكوني ��ل يف ر�سال ��ة لزمالئ ��ه نقلتها
و�سائل الإعالم «�س�أ�صوت من �أجل التربئة»،
م ��ا يجع ��ل م ��ن املرج ��ح ب�ش ��دة �أن يف�ش ��ل
الدميقراطي ��ون يف ت�أم�ي�ن غالبي ��ة الثلث�ي�ن
يف جمل� ��س ال�شي ��وخ لإدان ��ة ترام ��ب بتهم ��ة
التحري�ض على التمرد.
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وزيرة الهجرة� :أغلقنا
 140مخيم ًا من �أ�صل 174
حتى الآن
 بغداد /المدى
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تركة املدن املحررة من الألغام تقيد
�آمال النازحني بالعودة

قبل ا�سابيع قليلة قررت
عائلة ابو رحمن ،العودة الى
جلوالء الواقعة في �شمال
�شرقي ديالى ،لكن �صدمة
موت احد اطفال الع�شيرة
بانفجار عبوة من مخلفات
داع�ش في المدينة ،اجلت
قرار الرجوع الى �إ�شعار �آخر.
يعد الأثر ال�سيئ من العبوات
وااللغام التي تركها تنظيم
"داع�ش" في المدن التي كان
يحتلها لنحو � 3سنوات ،واحداً
من اكثر الق�ضايا تعقيداً،
ب�سبب حاجتها الى اموال
وجهود كبيرة للتخل�ص منها،
وعرقلتها ب�شكل دائم جهود
عودة النازحين.

فرق ازالة االلغام يف املناطق املحررة من داع�ش� ..أر�شيف
ويقول اب ��و رحمن ( 60عاما) لـ(المدى):
"ف ��ي كل مرة اقرر ت ��رك اربيل والعودة
ال ��ى جل ��والء يح ��دث انفج ��ار او يهاج ��م
داع�ش احدى القرى ف ��ي الق�ضاء ..طالت
رحلة النزوح ونريد الرجوع لكن اخ�شى
على عائلتي ان ي�صيبها مكروه".
ال توج ��د في الع ��راق ارق ��ام ر�سمية لعدد
النازحين ب�سبب تعلق هذا الملف بق�ضايا
�سيا�سي ��ة وحق ��وق االن�س ��ان ،وع ��ادة ما
تتذرع وزارة الهجرة بالحركة الم�ستمرة

للنازحي ��ن للهروب من اعطاء اح�صائيات
دقيقة عن عدد النازحين.
وف ��ي الغالب لم يع ��د الفارون م ��ن المدن
الت ��ي كان ��ت تح ��ت �سيط ��رة "داع� ��ش"
وي�سكن ��ون في من ��ازل م�ست�أجرة او لدى
اقاربه ��م ،نازحي ��ن بح�س ��ب اولوي ��ات
الحكوم ��ة ،لكن ال�ساكنين ف ��ي المخيمات
ه ��م اله ��م االكب ��ر ال ��ذي تح ��اول اغ�ل�اق
مراكزهم على وجه ال�سرعة.
ويتعل ��ق ه ��ذا المل ��ف (غل ��ق المخيمات)

باالنتخاب ��ات ب�شكل مبا�ش ��ر ،حيث كانت
بو�صل ��ة الحكوم ��ات ال�سابق ��ة والحالي ��ة
اي�ض ��ا ،تتحرك وف ��ق ق ��رب او بعد موعد
االنتخاب ��ات ف ��ي التوجه نح ��و التخل�ص
م ��ن "هم النازحي ��ن" الم�ستم ��ر منذ اكثر
من � 6سنوات.
وقال ��ت وزيرة الهجرة ايف ��ان جابرو ،ان
الحكوم ��ة اغلقت حت ��ى الآن  140مخيما
للنازحي ��ن م ��ن ا�ص ��ل  .174وا�شارت في
ت�صريحات اوردته ��ا الوكالة الر�سمية ان

"مخيم ��ات النازحين كان ��ت م�صدر رزق
لبع�ض القوى ال�سيا�سية ،م�ؤكدة �أن هناك
الكثير من الجهات ت�ضررت م�صالحها من
عملية اغالق المخيمات".
لك ��ن ابو رحم ��ن ال يهتم كثي ��را لتبريرات
الحكوم ��ة ،واكثر ما يقلق ��ه االن العبوات
غي ��ر المعالج ��ة ف ��ي جل ��والء .وي�ضيف:
"كن ��ت قد ق ��ررت م�ؤخ ��را الرج ��وع الى
جل ��والء ،لك ��ن مقت ��ل طف ��ل م ��ن اقارب ��ي
بانفجار عبوة من مخلفات داع�ش جعلني

ولدت �ضغط ًا على الم�ؤ�س�ستين الأمنية وال�صحية

"هناك من ي�ضع العراقيل �أمام الحكومة"

الرئا�سات الثالث تتحدث عن فر�صة
تاريخية �أمام العراقيني

مراقبـــون ينتقــدون �إجــراءات مكافحــة املخدرات:
ال ّ
ت�شخ�ص امل�س�ؤولني الكبار
 بغداد /ح�سين حاتم

الرئا�سات الثالث خالل احلفل الت�أبيني �أم�س
 بغداد /المدى

ودوره الريادي االقليمي والدولي".

اك ��د رئي� ��س الجمهورية بره ��م �صالح ،الي ��وم ال�سبت ،ان
اال�ستع ��داد لإجراء انتخابات حرة ونزيه ��ة مطلب افرزته
�ساح ��ات الح ��راك ال�شعبي في عم ��وم الع ��راق .وفيما قال
رئي� ��س مجل�س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،ان العراقيين
�أمام فر�صة تاريخية ال�ستعادة ثقة ال�شعب عبر االنتخابات،
اك ��د رئي�س مجل�س النواب محمد الحلبو�سي ،ان الإرهاب
والف�ساد � ّأخ ��را م�شروع بناء الدول ��ة .وجاءت ت�صريحات
الرئا�س ��ات الثالث ،في كلمات �ألقاها الر�ؤ�ساء خالل الحفل
الت�أبين ��ي بذكرى يوم ا�ست�شه ��اد محمد باقر الحكيم ،الذي
�أقامه تيار الحكمة في بغداد يوم �أم�س .وقال برهم �صالح
ف ��ي كلمته خالل الحفل� ،إنن ��ا "ن�ستذكر �شهداء العراق �ضد
اال�ستب ��داد واالره ��اب" ،مبين ��ا" :نحن بحاج ��ة لمراجعة
مجم ��ل العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة والت�أ�سي� ��س لعق ��د �سيا�س ��ي
جدي ��د ي�ضم ��ن ت�صحي ��ح الم�س ��ارات ويلب ��ي طموح ��ات
ال�شع ��ب" .وا�ض ��اف ان ��ه "يجب ع ��دم التهاون ف ��ي �إنجاز
الخط ��وات اال�صالحي ��ة وتحدي ��د ًا �إج ��راء االنتخاب ��ات"،
مو�ضح ��ا�" :أمامنا تحديات ج�سيمة �أبرزها تهيئة الأجواء
المنا�سب ��ة لإج ��راء انتخاب ��ات نزيه ��ة وعادل ��ة" .وتاب ��ع
رئي�س الجمهوري ��ة ان "اال�ستعداد لإجراء انتخابات حرة
ونزيهة مطلب افرزت ��ه �ساحات الحراك ال�شعبي في عموم
الع ��راق" .واو�ضح" :نحن امام مفت ��رق طرق ،اما العودة
ال ��ى الوراء بنزاعات وا�صطفاف ��ات مذهبية وقومية ،واما
التق ��دم نحو بناء الدولة وحف ��ظ �سيادتها وفر�ض القانون
عل ��ى الجميع" ،م�شيرا الى ان ��ه "يجب عدم ال�سماح بجعل
الع ��راق �ساحة لت�صفي ��ة الح�سابات الإقليمي ��ة ،ال امن وال
ا�ستق ��رار في المنطقة بال امن وا�ستق ��رار و�سيادة العراق

عراقيل �أمام الحكومة
م ��ن جانبه ،قال رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي خالل
الحف ��ل الت�أبيني �إن ��ه" :عملنا على اعادة بن ��اء الدولة منذ
الي ��وم الأول لتول ��ي رئا�س ��ة الحكوم ��ة" .وا�ض ��اف "اننا
عملنا على بناء الدولة ولي�س �إ�ضعاف القوى ال�سيا�سية"،
مو�ضح ��ا�" :أنا غير معني بالمزايدات االنتخابية" .وتابع
اننا "�سنطبق الورقة الإ�صالحية البي�ضاء لإنقاذ العراق"،
الفت ��ا الى ان "البع� ��ض ي�ض ��ع العراقيل �أم ��ام الحكومة".
واردف رئي� ��س مجل�س الوزراء" :حققنا خطوات �إيجابية
ف ��ي مكافح ��ة الف�س ��اد" ،م�شي ��را ال ��ى ان "لجن ��ة مكافح ��ة
الف�س ��اد م�ستم ��رة بعملها" .وذك ��ر" :نتعام ��ل ب�شفافية مع
مل ��ف االنتخاب ��ات" ،م�ضيف ��ا�" :أمامن ��ا فر�ص ��ة تاريخي ��ة
ال�ستع ��ادة ثق ��ة ال�شع ��ب عب ��ر االنتخاب ��ات" .ب ��دوره ،اكد
رئي�س مجل� ��س النواب محمد الحلبو�س ��ي ،يوم �أم�س ،ان
الإره ��اب والف�ساد � ّأخرا م�شروع بناء الدولة ،فيما بين انه
من ال�ضروري الوقوف عل ��ى االنتهاكات بحق المواطنين
ب�سب ��ب ال�سالح المنفل ��ت .وقال الحلبو�س ��ي خالل الحفل
الت�أبين ��ي انه "م ��ن ال�ض ��روري الوقوف عل ��ى االنتهاكات
بح ��ق المواطني ��ن ب�سب ��ب ال�س�ل�اح المنفل ��ت" ،مبين ��ا ان
"الإرهاب والف�ساد � ّأخرا م�شروع بناء الدولة" .وا�ضاف
ان "التراج ��ع االقت�ص ��ادي �سيقو�ض جهود بن ��اء الدولة"،
الفت ��ا ال ��ى انن ��ا اتخذن ��ا خط ��وات مهم ��ة لمعالج ��ة االزمة
االقت�صادي ��ة و�سنمرر قانون الموازن ��ة" .وتابع" :رف�ضنا
اال�ستقطاعات المطروحة ف ��ي الموازنة كي ال ن�ضيف هما
على هم ��وم المواطنين" ،م�شيرا الى ان "هذه االيام مهمة
وفا�صلة في تاريخ العملية ال�سيا�سية".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

اتراجع عن هذا القرار".
وكان الطف ��ل ال�ضحي ��ة يلع ��ب م ��ع  4من
�أقران ��ه بالق ��رب م ��ن مخلف ��ات التنظي ��م
قب ��ل ان تنفج ��ر عب ��وة نا�سف ��ة وت�صيبهم
جميعهم وتقتله.
وم ��ن ال�صعوبة جدا الح�ص ��ول على رقم
ولو تخميني عن ع ��دد العبوات وااللغام
الت ��ي زرعها تنظيم "داع�ش" في المناطق
الت ��ي كان ي�سيط ��ر عليه ��ا .فالتنظي ��م –
بح�سب م�صادر �أمني ��ة ومحلية وعنا�صر

م ��ن الح�ش ��د ال�شعب ��ي -فخ ��خ كل منطقة
�سيط ��ر عليها بمع ��دل عبوة ل ��كل مترين،
ولغ ��م كل �ش ��يء �ص ��ار ف ��ي طريق ��ه:
ال�شوارع ،الج ��دران ،الب�ساتين ،المنازل
والأبنية الحكومية ،االجهزة الكهربائية،
�ساريات االعالم ،محوالت الطاقة� ،أعمدة
الكهرباء ،وحتى الأ�شجار.
وبح�سب تقديرات م�س�ؤولين ت�صل �أرقام
العب ��وات التي زرعها التنظي ��م والمنازل
الت ��ي ت ��م تفخيخه ��ا في تل ��ك الم ��دن الى
نحو ن�صف مليون عب ��وة ،فيما تت�ضارب
الأرق ��ام عن حج ��م ما ت ��م معالجته ،حيث
ت�سبب ��ت قل ��ة التخ�صي�ص ��ات المالي ��ة
ورف� ��ض بع�ض ال�ش ��ركات المعنية ب�إزالة
االلغام دخول بع� ��ض المناطق المزروعة
بالمتفج ��رات ،ال ��ى بق ��اء بع� ��ض البلدات
مهج ��ورا .وبح�س ��ب تقري ��ر �ص ��در ف ��ي
وق ��ت �ساب ��ق لالم ��م المتح ��دة ،فق ��د قدّر
ع ��دد المقذوفات الحربي ��ة الموجودة في
العراق ب� �ـ  50مليون مق ��ذوف ،من بينها
المقذوق ��ات اب ��ان الح ��روب الثالثة التي
مرت ف ��ي العراق باال�ضاف ��ة الى مخلفات
"داع�ش".
ووف ��ق التقري ��ر ،ف ��ان م�ساح ��ة 1200
كيلومت ��ر من الحدود العراقي ��ة الإيرانية
ملوث ��ة بالألغ ��ام والقناب ��ل ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
وج ��ود  90منطق ��ة ملوث ��ة �إ�شعاعي� � ًا في
جنوب ��ي الب�ل�اد ب�سب ��ب اليوراني ��وم
ّ
المن�ضب الذي ا�ستخدمته قوات التحالف
بقي ��ادة الوالي ��ات المتح ��دة �إب ��ان حربها
على العراق عام .2003
وف ��ي الع ��ام الما�ض ��ي ،اعلن ��ت قي ��ادة
العملي ��ات الم�شتركة ،ع ��ن رفع الوزارات
الأمني ��ة والجه ��ات ال�سان ��دة لأكث ��ر م ��ن
 %45م ��ن المخلفات الحربي ��ة التي تركها
داع�ش في المناط ��ق المحررة ،ومخلفات
الحروب ال�سابقة في المدن الحدودية.
وتمث ��ل الأمطار وال�سيول خطورة كبيرة
ف ��ي ج ��رف بع� ��ض المخلف ��ات ،كالألغ ��ام
�إل ��ى مناط ��ق �آمنة ما قد يت�سب ��ب ب�أ�ضرار
للمواطني ��ن وممتلكاتهم ،م ��ا يتطلب بذل

جه ��ود كبيرة م ��ن الدوائ ��ر الهند�سية في
ال ��وزارات الأمني ��ة وال�سان ��دة للك�ش ��ف
عنه ��ا و�إزالته ��ا ،بح�س ��ب ماقالت ��ه قي ��ادة
العمليات.
ف ��ي حي ��ن تختل ��ف كثاف ��ة "العب ��وات
المزروع ��ة" طبق ��ا الهمي ��ة المنطقة التي
ي�سيط ��ر عليه ��ا التنظي ��م ،وقربه ��ا م ��ن
�ش ��وارع رئي�سة ق ��د تكون مم ��را للهجوم
علي ��ه من قب ��ل القوات االمني ��ة ،واكثرها
في مناطق جنوب بغداد ،و�شمال تكريت،
والمو�ص ��ل .وتختلف انواع "العبوات"،
بح�سب الم�ص ��ادر الأمني ��ة ،التي يزرعها
"داع� ��ش" ،م ��ن ب�سيط ��ة ال ��ى مزدوج ��ة
وثالثي ��ة الرب ��ط ،وم�صائ ��د مغفلي ��ن
"للم�ش ��اة" ،و�شرائ ��ك با�ستخدام خيوط
�صي ��د اال�سماك ،واخرى تعم ��ل باللم�س،
والمعلق ��ة ف ��ي اله ��واء عل ��ى �أغ�ص ��ان
اال�شجار.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر امني ��ة ،الت ��ي ا�شرفت
عل ��ى عملي ��ات معالج ��ة تل ��ك العب ��وات،
فان ��ه ي�صع ��ب الك�ش ��ف عنه ��ا ب�سهول ��ة،
الن معظمه ��ا مخف ��ي تح ��ت الأر� ��ض ،كما
ان اجه ��زة الك�ش ��ف ال يمك ��ن �إدخالها في
مناطق وعرة او الحقول الكثيفة.
وتقدر تلك الم�ص ��ادر لـ(المدى) ان بع�ض
العب ��وات يحت ��اج ال ��ى �سب ��ع �ساع ��ات
لتفكيكه ��ا ،ول ��ذا تق ��وم الق ��وات الأمني ��ة
بتفجيره ��ا احيان ��ا ع ��ن بع ��د ب ��دال م ��ن
معالجته ��ا اخت�ص ��ارا للوق ��ت وخوفا من
ارتباطه ��ا بعب ��وات اخ ��رى تنفج ��ر عن ��د
تحريكه ��ا .وكان "داع� ��ش" ق ��د ا�ستخ ��دم
في ديالى ،العربة المعروفة بـ"ال�ستوتة"
وي�ضع ��ون فيها مول ��دة كهربائي ��ة واداة
حف ��ر كهربائي ��ة لتفخيخ الط ��رق ومعابر
ال�سواق ��ي ،م�ستخدمي ��ن قنان ��ي الغ ��از
واالوك�سجين وقذائف الدبابات.
ويف�ضل ابو رحمن انفاق راتبه التقاعدي
كله على البي ��ت الم�ست�أجر في اربيل على
الع ��ودة لمدين ��ة انفج ��ار العب ��وات فيه ��ا
كـ"انفج ��ار االلع ��اب الناري ��ة" ،بح�س ��ب
و�صفه.
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يق ��ول مراقب ��ون ان �إج ��راءات الحكوم ��ة
لتعق ��ب تج ��ار المخ ��درات والمتعاطي ��ن
لي�س ��ت �ص ��حيحة ،وي�ست�ش ��هدون بانت�شار
الإدم ��ان في جميع المحافظ ��ات بينما كانت
مح�ص ��ورة بمناط ��ق مح ��ددة قبل �س ��نوات
قليلة .واعلنت قيادة �ش ��رطة الب�صرة� ،أم�س
ال�سب ��ت ،الق ��اء القب�ض عل ��ى متهمين اثنين
بتروي ��ج المخدرات ف ��ي المحافظ ��ة ،بينما
فكك ��ت مفارز جهاز االمن الوطني ،الجمعة،
�شبكة لتجارة المخدرات في منطقة ال�شعلة
ببغ ��داد و�إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى ثالث ��ة م ��ن
المروجي ��ن ،م ��ع �ضب ��ط كميات كبي ��رة من
المواد المخدرة.
وكان جه ��از الأمن الوطني ،ق ��د اعلن بداية
الأ�سب ��وع الما�ض ��ي الإطاح ��ة ب�شبكتي ��ن
لتج ��ارة المخ ��درات تتكون ��ان م ��ن 12
عن�ص ��ر ًا وبحوزته ��م كمي ��ات �ضخم ��ة م ��ن
الم ��واد المخدرة بعملي ��ةٍ نوعي ��ةٍ ا�ستمرت
لأي ��ام ف ��ي محافظت ��ي النج ��ف وكرك ��وك،
و�ضب ��ط ( )1090حب ��ة مخدرة م ��ع ال�شبكة
وبع ��د التحقيق اعت ��رف المعتقلون بوجود
مخب� ��أ �آخ ��ر ي�ض ��م ( )12500حب ��ة �إل ��ى
جان ��ب ( 1كغ ��م م ��ن الكر�ست ��ال 20 ،غم من
م ��ادة التري ��اق 6 ،م�سد�س ��ات 3 ،دراج ��ات
م�سروق ��ة ،رمانة يدوية ،كمي ��ات كبيرة من
الحبوب المخ ��درة) .وتعليق ًا على ذلك ،قال
مدير عالقات و�إع�ل�ام ال�شرطة المجتمعية،
عب ��د الحافظ ه ��ادي الجبوري ،ف ��ي حديث
لـ(المدى) "نح ��ن ك�شرطة مجتمعية يقت�صر
عملن ��ا عل ��ى ق�ضاي ��ا التوعي ��ة م ��ن خ�ل�ال
المحا�ض ��رات و�إقامة المنتديات المناطقية،
والجل�سات الع�شائرية".
ويتابع" :نركز ب�ص ��ورة كبيرة على تثقيف
وتوعية طلبة الجامعات والمدار�س".
واكد �أن "حم�ل�ات التوعي ��ة والمحا�ضرات
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�أدت ال ��ى التقلي ��ل م ��ن تعاط ��ي الم ��واد
المخ ��درة" ،الفتا ال ��ى ان حم�ل�ات التوعية
م ��ن المخدرات "تحتاج ال ��ى جهد مجتمعي
ف�ض�ل�ا ع ��ن الجه ��ات الديني ��ة والع�شائري ��ة
وادارات المدار� ��س �إذ ال تقت�صر على الجهد
الأمني فقط".
ويق ��ول مدي ��ر عالق ��ات و�إع�ل�ام ال�شرط ��ة
المجتمعي ��ة ،ان ��ه "ال يخل ��و يوم م ��ن القاء
القب� ��ض على متاجري ��ن او مروجين للمواد
المخدرة ف�ضال ع ��ن المتعاطين" ،داعيا الى
"م�سان ��دة المواطني ��ن م ��ن خ�ل�ال التبليغ
عل ��ى هك ��ذا ح ��االت �س ��واء كان ��ت تعاط ��ي
او تروي ��ج" .وا�ش ��ار ال ��ى �أن "كل معلوم ��ة
ت�أتي تك ��ون ب�سرية تام ��ة" .وي�ضيف مدير
عالق ��ات و�إع�ل�ام ال�شرط ��ة المجتمعية ،انه
"ال توجد محافظة تخلو من التعاطي ،اما
كمتاجرة فالمحافظ ��ات الحدودية تكون لها
الح�ص ��ة الأكب ��ر بهذه الم ��واد كونها الأقرب
من الدول المروج ��ة او الم�صدرة" .ويلفت
ال ��ى �أن "هن ��اك ع�صاب ��ات ومافي ��ات دولية
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منظم ��ة ت�أخذ عل ��ى عاتقها ادخ ��ال وترويج
المخ ��درات ،بالإ�ضاف ��ة ال ��ى دخوله ��ا ع ��ن
طريق الم�سافرين".
وم�ض ��ى الجب ��وري بالقول ،ان ��ه من خالل
متابعتن ��ا لمثل هكذا حاالت ف�أن �أبرز الدول
الت ��ي تتعام ��ل م ��ع مروجي المخ ��درات في
الع ��راق ه ��ي "�أفغان�ست ��ان وذل ��ك ل�شهرتها
بزراع ��ة الح�شي� ��ش ونتيجة �س ��وء و�ضعها
الأمن ��ي" ،وهذا ت�سبب بجعل العراق معبرا
للمخ ��درات التي تنتقل م ��ن �أفغان�ستان الى
العراق ثم �إيران والدول الأخرى.
ب ��دوره ،يق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن الأمني
احم ��د ال�شريف ��ي في حدي ��ث لـ(الم ��دى) �إن
"ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها بد�أت
تتفاقم ب�صورة كبيرة في الآونة الأخيرة"،
مبين ��ا �أن "�أ�سلوب الردع لهذه الظاهرة غير
�صحيح".
وا�ستطرد" :حاليا الدولة والجهات المعنية
تركز على المروجين بينما الجهة المتاجرة
ما زالت مبهمة" .واو�ضح" :ال توجد جدوى

جتار خمدرات بعد اعتقالهم

�سكرتري التحرير الفني
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م ��ن اعتق ��ال المروجي ��ن او المتعاطي ��ن� ،إذ
يفتر� ��ض معالجة هذه الظاهرة من جذورها
(�أي مالحق ��ة الم�س�ؤولي ��ن الكب ��ار عن هذه
التج ��ارة) ،من خ�ل�ال معرفة الجه ��ات التي
تخت ��رق الح ��دود وتعم ��ل على تمري ��ر هذه
المواد القاتل ��ة لل�شعب ،و�شريح ��ة ال�شباب
تحدي ��دا" .وي�شي ��ر الى �أن "ظاه ��رة تجارة
الم ��واد المخ ��درة وتعاطيها ول ��دت �ضغطا
عل ��ى الم�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة ،م ��ن خ�ل�ال الكم
الكبي ��ر م ��ن المعتقلي ��ن ،ف�ضال ع ��ن انه ولد
ثقال عل ��ى الم�ؤ�س�س ��ة ال�صحي ��ة" ،مبينا �أن
ه ��ذا المل ��ف "يحت ��اج ال ��ى معالج ��ة عميقة
وجذري ��ة" .ويعتق ��د المخت� ��ص �أن "هنالك
ف�س ��ادا �سيا�سيا" يقف خل ��ف ثقافة الترويج
للمخ ��درات�" ،إذ م ��ا ن�ستطي ��ع ان ن�شخ�صه
بدقة تك ��ون الم�ؤ�س�سات عاج ��زة عن �إيجاد
الحلول لهذا الملف".
ويبي ��ن ال�شريفي �أن "هذه الق�ضية يجب ان
تدر� ��س بدقة ،كونها ظاهرة ته ��دد المجتمع
و�آثارها �سلبية الى ح ��د كبير جدا" ،متمنيا
�أن "تكون هناك وقفة جادة من الحكومة في
و�ضوح �أ�صل التهديد".
وي ��ردف ال�شريف ��ي" :نح ��ن ال ن�ستطيع في
الجه ��د الأمن ��ي �أن نعالج ما ل ��م ن�شخ�صه"،
م�ؤك ��دا �أن "الت�شخي�ص �سيك ��ون غير دقيق
او �سطح ��ي ،نحت ��اج ال ��ى معالج ��ة جذرية،
م ��ن يتواط�أ وم ��ن ي�سهل مرور ه ��ذه المواد
القاتل ��ة؟" .ويتف ��ق المخت� ��ص بال�ش� ��أن
الأمن ��ي مع مدي ��ر عالقات و�إع�ل�ام ال�شرطة
المجتمعي ��ة بـ�ض ��رورة "�إقام ��ة البرام ��ج
التوعوي ��ة والمحا�ض ��رات للم�ساهم ��ة ف ��ي
التقليل من هذه الحاالت".
وي ��رى �أن "تفعيل القط ��اع الخا�ص ،وانهاء
البطال ��ة وتوفير فر�ص عمل وكذلك التوعية
الإعالمي ��ة والتنمي ��ة الب�شري ��ة ت�سه ��م ف ��ي
الق�ض ��اء عل ��ى او التقليل من ه ��ذه الظاهرة
ال�سامة".
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بغداد ت�سلم م�س�ؤو ً
ال رفيع ًا
يف حزب العمال �إىل �أنقرة
بعد � 4أ�شهر من اعتقاله

توقعات بتوغل تركيا يف �سنجار بالتن�سيق مع احلكومة
خالل الأ�سبوع احلايل

ايام قليلة تف�صل تركيا عن تنفيذ اول هجوم بري في ق�ضاء �سنجار� ،شمال المو�صل ،بعد الت�أكد من ا�ستحالة ابعاد حزب العمال الكرد�ستاني " "pkkعراقي ًا،
واع�لان انق��رة اعتق��ال قيادي كبير في حزب العمال من داخل المدين��ة .وكانت (المدى) قد ك�شفت ال�شهر الما�ضي ،عن ان ام��ام العراق �شهرين كحد اعلى
قبل ان تقوم تركيا بنف�سها ب�شن هجوم وا�سع يبد�أ من الحدود ال�شمالية وي�صل المو�صل بحجة الق�ضاء على حزب العمال.
 بغداد /تميم الح�سن

وق�صف ��ت انقرة ،ي ��وم الأربع ��اء الما�ضي،
ق ��رى كردي ��ة ف ��ي جب ��ل كارة ف ��ي ق�ض ��اء
العمادي ��ة ،بع ��دة �صواري ��خ م ��ن طائ ��رات
حربية تركية ،فيما نفذت طائرات عمودية
تركية �إنزاال جويا في الجبل بعيد الق�صف
الجوي.

ول ��م ينت ��ه �ش ��هر واح ��د م ��ن ال�ش ��هرين
المفتر�ضي ��ن ،حت ��ى �شن ��ت انق ��رة هجوما
ثالث ��ا لمالحق ��ة ح ��زب العم ��ال المعار� ��ض
لتركيا داخل االرا�ضي العراقية.
ويق ��در وج ��ود � 4آالف م�س ��لح تاب ��ع ل� �ـ
" "pkkفي مناطق كرد�س ��تان ،و�سنجار
�شمال المو�صل ،وه ��ي اكثر المناطق التي
تقل ��ق انق ��رة .ويدي ��ر الح ��زب المعار� ��ض
لتركي ��ا ال�سلطة ف ��ي �سنجار من ��ذ اكثر من
عامين ،فيما ابرمت حكومتا بغداد واربيل
العام الما�ضي ،اتفاقية الخالء المدينة من
الم�سلحين ومنهم لـ"."pkk
وي�شن حزب العمال منذ  1984تمردا على
الأرا�ضي التركي ��ة .وحزب العمال ي�صنف
كمجموع ��ة "ارهابي ��ة" م ��ن قب ��ل تركي ��ا
والواليات المتحدة واالتحاد الأوروبي.
عمليات تمهيدية
ويق ��ول م�ص ��در مطل ��ع ف ��ي كرد�ست ��ان
لـ(المدى) ان "العملي ��ة الع�سكرية التركية
الجديدة قرب محافظة دهوك في كرد�ستان
هي تمهيد لعملية قريبة في �سنجار".
وارتف ��ع عدد افراد ال� �ـ" "pkkفي مناطق
كرد�ستان التي اعلنت تركيا م�ؤخرا ،قتلهم
ف ��ي �إطار عملية "مخل ��ب الن�سر � "2شمالي
العراق �إلى  37فرد ًا.
ج ��اء ذل ��ك ح�س ��ب بيان �ص ��ادر ع ��ن وزارة
الدف ��اع التركي ��ة ،قال ��ت في ��ه �إن الق ��وات
الم�سلحة التركية م�ستمرة في "هدم �أوكار
المنظمة الإرهابية في منطقة غارا� ،شمالي
الع ��راق" .وا�ض ��اف البي ��ان �أن "الق ��وات
الجوي ��ة التركية نجحت ف ��ي تحييد �أربعة
�إرهابيي ��ن م ��ن تنظيم (ب ��ي كا كا) ،لترتفع
الح�صيل ��ة �إلى  ."37وف ��ي وقت �سابق من
يوم الجمعة� ،أعلنت وزارة الدفاع التركية
�أن ال�ضرب ��ات الجوية خ�ل�ال عملية مخلب
الن�س ��ر " ،2دمرت  50هد ًف ��ا لحزب العمال
الكرد�ستان ��ي ،منه ��ا م�ستودع ��ات �أ�سلح ��ة
ومراكز قيادة".
و�أك ��دت وزارة الدفاع التركي ��ة" ،م�شاركة
�أكثر م ��ن  40طائ ��رة حربي ��ة ومُ�سيّرة في
العملية ،وعقب العملية الجوية الوا�سعة،
ب ��د�أت المروحيات في نقل عنا�صر القوات
البرية التركية �إلى المنطقة".
وكان ��ت وزارة الدفاع التركية قد او�ضحت
ف ��ي بيان له ��ا الجمع ��ة� ،أن عملي ��ة "مخلب
الن�س ��ر  "2التي انطلقت بتاريخ � 10شباط
الجاري �ض ��د "�إرهابيي ب ��ي كا كا بمنطقة
غارا ،متوا�صلة وفقا للخطة المر�سومة".
وي�ضي ��ف الم�ص ��در" :نتوق ��ع اقتح ��ام
�سنج ��ار م ��ن قب ��ل الق ��وات التركي ��ة ف ��ي
اال�سب ��وع الحالي ،بعد تم ��دد حزب العمال
الكرد�ستان ��ي وف�ش ��ل كل المح ��اوالت
العراقية لطرده".
وكان ��ت م�ص ��ادر قريب ��ة م ��ن الح ��وارات
العراقية – التركية ك�شفت ال�شهر الما�ضي

لـ(المدى) عن ان "انق ��رة ابلغت بغداد في
�آخر ي ��وم من العام الما�ض ��ي ،انها �ست�شن
حربا وا�سعة اذا ل ��م ت�ستطع االخيرة طرد
حزب العمال".
وكان الوفد التركي الذي زار العراق ال�شهر
الما�ض ��ي ،ج ��اء لي�ؤك ��د تل ��ك التحذي ��رات
ويقدم بالمقابل عرو�ضا للم�ساعدة.
واك ��دت تركيا ،في كانون الثاني الما�ضي،
�إ�صرارها عل ��ى "�إنهاء الإرهاب" من خالل
التعاون مع حكومتي بغداد واربيل.
وق ��ال وزير الدفاع الترك ��ي خلو�صي �أكار

ف ��ي تقييم لزيارت ��ه �إلى العراق ف ��ي ال�شهر
الما�ضي" :م�صممون عل ��ى �إنهاء الإرهاب
من خالل التع ��اون الذي �سنقيمه مع بغداد
واالقلي ��م" .و�أ�ض ��اف �أن المرحل ��ة المقبلة
�ست�شه ��د تطورات مهمة على �صعيد تعاون
�أنقرة مع كل من بغداد و�أربيل في مكافحة
الإرهاب .وتثير العمليات التركية و�آخرها
الت ��ي انطلقت في حزيران الما�ضي ،توترا
م ��ع الحكوم ��ة العراقي ��ة لكن انق ��رة تنوي
"معالج ��ة" م�شكلة ح ��زب العمال في حال
"عجزت بغداد عن القيام بذلك".

الو�صول �إلى جبل �سنجار
ووف ��ق الم�ص ��در ان "الق ��وات العراقي ��ة
�ستق ��وم باي�صال قوات خا�ص ��ة تركية الى
جب ��ل �سنج ��ار ،ومن هن ��اك �ستق ��وم قوات
انق ��رة باخذ زم ��ام االمور والهج ��وم على
قيادات حزب العمال في �سنجار".
وبي ��ن الم�صدر ان "تركي ��ا لديها معلومات
كامل ��ة ع ��ن مناط ��ق تواجد ح ��زب العمال،
كم ��ا �ستق ��وم بتفجي ��ر كل االنف ��اق الت ��ي
ي�ستخدمها الحزب في جبل �سنجار".
وف ��ي ت�شري ��ن االول الما�ض ��ي ،ك�شف ��ت

قوة عراقية ـ تركية خالل فعالية امنية على احلدود..ار�شيف
بغداد واربي ��ل عن اتفاقية "اعادة التطبيع وا�ض ��اف �آل حي ��در ف ��ي حدي ��ث متلف ��ز ان
ف ��ي �سنج ��ار" ،تت�ضم ��ن مح ��اور خدمي ��ة "هناك اتفاقية مع الجانب التركي �أُبرمت
وامني ��ة ومنها ط ��رد كل الق ��وى الم�سلحة في عام  2008تق�ضي بمطاردة التنظيمات
ف ��ي المدين ��ة .ومازالت االتفاقي ��ة بح�سب الإرهابي ��ة داخ ��ل الح ��دود العراقية ولكن
الم�ص ��ادر ،ت ��رواح ف ��ي مكانه ��ا ،ب�سب ��ب لم ��دة مح ��ددة ال تتج ��اوز الأ�سب ��وع �أو
"خالف ��ات كبي ��رة" بي ��ن الق ��وى االمني ��ة الأ�سبوعين ولم�سافة محددة ،لكن الجانب
والح�ش ��د واالح ��زاب الم�سيط ��رة عل ��ى التركي ل ��م يلتزم بها" .و�أك ��د رئي�س لجنة
�سنج ��ار .وكان رئي�س لجنة الأمن والدفاع االم ��ن ف ��ي البرلم ��ان �أن الجان ��ب الترك ��ي
النيابي ��ة في العراق محم ��د ر�ضا �آل حيدر "يقوم الآن ب�شبه احتالل ل�شريط حدودي
ق ��د ق ��ال �إن تركي ��ا تق ��وم "ب�شب ��ه احتالل" طوي ��ل يبلغ �أكث ��ر من  17كيلومت ��ر ًا داخل
لل�شريط الحدودي داخل �أرا�ضي العراق .الأرا�ضي العراقية".

الدف��اع الربملانية :يجب من��ع التوغل الرتكي داخ��ل الأرا�ضي العراقية
 بغداد /المدى
دع ��ت لجنة الأم ��ن والدف ��اع النيابي ��ة ،الحكومة �إلى
ا�ستخ ��دام كل ال�سبل لمنع التج ��اوز التركي الم�سلح
عل ��ى �سيادة العراق .وقال ع�ضو لجنة الأمن والدفاع
النيابي ��ة عبا� ��س �س ��روط مح�س ��ن� ،إن ��ه "ف ��ي الفترة
الأخي ��رة كان هنالك تدخل �ساف ��ر من الجانب التركي
في الأرا�ضي العراقية في دهوك و�سنجار وغيرها"،
منوه� � ًا �إلى �أن "حجم القوات يثبت �أنها لي�ست قوات
مطاردة ،بل لديها م�آرب �أخرى في العراق".
و�ش ��دد عل ��ى �أن "من واج ��ب الحكوم ��ة �أن ت�ستخدم
كل ال�سب ��ل ف ��ي �سبي ��ل من ��ع التج ��اوز عل ��ى �سي ��ادة

الع ��راق" ،مو�ضح� � ًا �أن "للع ��راق عالق ��ات جي ��دة مع
تركي ��ا ويفتر� ��ض �أن ال ن�ص ��ل �إلى هذه االم ��ور التي
ت� ��ؤدي بالبلدي ��ن ال ��ى مخاط ��ر جم ��ة" .ب ��دوره �أك ��د
القي ��ادي ف ��ي ح�ش ��د وزارة الدف ��اع العراقي ��ة ،عب ��د
الرحمن الجزائري ،رف�ض الح�شد ال�شعبي للعمليات
الع�سكرية التركية داخل �أرا�ضي العراق وفيما �أ�شار
�إل ��ى اجتماعين مرتقبين للعمليات الم�شتركة ومكتب
القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلحة ،لبح ��ث الموقف من
الهج ��وم الترك ��ي م ��ن خ�ل�ال "الط ��رق الدبلوما�سية
والتحرك الع�سكري"� ،شدد على �أن "الح�شد ال�شعبي
ل ��ن يق ��ف مكت ��وف الأي ��دي �إزاء ه ��ذه التج ��اوزات
و�سيك ��ون رده فوق م�ستوى ت�ص ��ورات �أنقرة ،حتى

ل ��و لم ت�صدر الحكومة العراقي ��ة قرار ًا بهذا ال�صدد".
وق ��ال الجزائ ��ري �إن "�سك ��وت الحكوم ��ة العراقي ��ة
وحت ��ى الو�سط ��اء وال�ش ��ركاء ال�سيا�سيي ��ن حي ��ال
التدخ ��ل الترك ��ي و�سيا�س ��ة الرئي� ��س الترك ��ي رجب
طي ��ب �أردوغ ��ان الجدي ��دة م�ؤ�س ��ف وم�ستغ ��رب وله
�أبع ��اد كثي ��رة" ،م�ضيف ًا �أن ��ه "�س�أل �أكثر م ��ن م�س�ؤول
ومنه ��م وزي ��ري الداخلي ��ة والدف ��اع ومكت ��ب رئي�س
ال ��وزراء عن ال�سبب وكان ال ��رد �أن حزب العمال يعد
منظم ��ة �إرهابية وف ��ق ت�صنيف الأم ��م المتحدة وهو
ال يتعاطى مع ق ��رارات الحكوم ��ة العراقية وبالتالي
نداف ��ع عن م ��ن" .و�أ�ض ��اف" :اعتقد ه ��ذه ذريعة من
تركيا وللأ�سف ال�شديد اليوم هنالك �سكوت من �إقليم

الكاظمي ل�سفراء جمموعة االت�صال االقت�صادي :نواجه �ضغوط ًا
كبرية لإعاقة جهود حماربة الف�ساد
 بغداد /المدى
�أك ��د رئي� ��س ال ��وزراء ،م�صطف ��ى الكاظمي،
ام� ��س ال�سب ��ت ،ع ��زم حكومت ��ه الم�ض ��ي
ف ��ي محارب ��ة الف�س ��اد ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى وجود
�ضغوط ��ات كبي ��رة لإعاق ��ة ه ��ذا الم�سع ��ى
م ��ن قب ��ل م ��ن ت�ض ��ررت م�صالحه ��م كونه ��م
"يعتا�ش ��ون على م ��وارد الدولة ب�شكل غير
�شرعي".
جاء ذل ��ك خ�ل�ال ا�ستقب ��ال رئي�س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ام�س ال�سب ��ت� ،سفرا َء
دول مجموعة االت�صال االقت�صادي الداعمة
للع ��راق الت ��ي توف ��ر الخب ��رات العالمي ��ة
لتحقيق النمو االقت�ص ��ادي وتقديم خبرات
دولي ��ة لتعزي ��ز اال�ستق ��رار االقت�ص ��ادي
ف ��ي الع ��راق و�إدخ ��ال تغيي ��رات اقت�صادية
حيوي ��ة ،حيث �سب ��ق �أن اتفق ��ت المجموعة
عل ��ى �إجراء لق ��اءات كل ثالثة ا�شهر لمتابعة
التقدم المحرز باال�ضافة الى ادارة المخاطر
وتن�سيق الدعم ب�شكل فاعل.
وانطلق ��ت مجموع ��ة االت�ص ��ال االقت�صادي
للعراق والتي تمثل تحالف ًا دولي ًا لدعم جهود
الحكوم ��ة العراقي ��ة في تنفي ��ذ اال�صالحات
االقت�صادي ��ة ،بتاري ��خ  22ت�شري ��ن الأول
 2020ف ��ي لندن وت�ض ��م  7م�ؤ�س�سات مالية

اجنبية وعراقية ،بهدف تقديم اال�ست�شارات
الفني ��ة �إل ��ى الحكوم ��ة العراقي ��ة خ�صو�صا
لمواجهة االزم ��ة المالية الحالي ��ة التي يمر
به ��ا الع ��راق ،كما ته ��دف الى تحفي ��ز الدعم
الدول ��ي لبرنام ��ج الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي
العاجل وي�ستمر لم ��دة � 3سنوات وبكلفة 6
ماليين جنية �إ�سترليني.
وخ�ل�ال اللق ��اء ،ا�ستعر� ��ض الكاظم ��ي �آخر
التطورات المتع ّلق ��ة بالخطوات الحكومية
ف ��ي مجال اال�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي ،واكتمال
�إع ��داد الورق ��ة الإ�صالحي ��ة البي�ض ��اء،
وت�ضمين المفاهي ��م المتعلقة بها في قانون
الموازنة االتحادي ��ة العامة المعرو�ض الآن
�أمام مجل�س النواب.
وكان البن ��ك الدول ��ي �أعل ��ن ف ��ي  25كان ��ون
الثان ��ي الما�ض ��ي ،تقدي ��م منح ��ة مالي ��ة
للحكوم ��ة العراقي ��ة بقيم ��ة  12.5ملي ��ون
دوالر بموج ��ب اتفاقي ��ة ت ��م توقيعه ��ا م ��ع
البن ��ك الدول ��ي واالتح ��اد الأوروبي بهدف
تعزيز م�ؤ�س�سات الحكومة العراقية و�آليات
الم�ساءل ��ة المالية والرقاب ��ة على الم�ستوى
االتحادي والمحافظات ،وتقوية م�ؤ�س�سات
مكافحة الف�ساد التي يمكن �أن تدعم ا�سترداد
الأ�صول الم�سروقة �إلى جانب دعم ال�شفافية
والم�ساءلة في قطاع النفط من خالل مبادرة

ال�شفافي ��ة ف ��ي ال�صناع ��ات اال�ستخراجي ��ة،
بالتزام ��ن مع ت�أكيد وزي ��ر المالية العراقي،
علي عالوي� ،إج ��راء محادثات مع �صندوق
النق ��د الدول ��ي للح�صول على قر� ��ض قيمته
�ستة مليارات دوالر لدعم االقت�صاد المتعثر.
و�أك ��د رئي�س ال ��وزراء "�أهمي ��ة الإجراءات
الحكومية بمعالج ��ة الم�شاكل المزمنة التي
يعان ��ي منها االقت�ص ��اد العراقي ،وارتباطها
بالف�ساد و�سوء الإدارة".
و�أو�ض ��ح الكاظم ��ي �أن الورق ��ة الإ�صالحية
تحم ��ل "ر�ؤية م�ستقبلية نح ��و بناء اقت�صاد
عراقي متطوّ ر ،ين�ش ��ط الإنتاج المحلي في
القطاع ��ات ال�صناعية والزراعي ��ة وغيرها،
ويوف ��ر فر� ��ص العم ��ل ،وي�ستثم ��ر طاق ��ات
الع ��راق الب�شرية والمادية بالوجه الأمثل".
و�أطلق ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة "الورق ��ة
البي�ض ��اء" الإ�صالحي ��ة لمعالج ��ة ظاه ��رة
الف�س ��اد الإداري واالقت�صادي المتف�شية في
الب�ل�اد وتقوي ��ة االقت�ص ��اد العراق ��ي وتمتد
الورقة في نحو � 100صفحة ،على �أن يكون
تنفيذها بين  3و� 5سنوات.
وتذك ��ر البيان ��ات والإح�صائي ��ات الت ��ي تم
الح�ص ��ول عليها �أن حج ��م الف�ساد منذ العام
 2003ق ��د تج ��اوز  400ملي ��ار دوالر .ي�أتي
هذا ف ��ي وقت ت�شي ��ر الإح�صائيات الر�سمية

�إل ��ى �أن ن�سب ��ة الفق ��ر ف ��ي الع ��راق ارتفعت
�إل ��ى  %31وهن ��اك فقر م�شهود ف ��ي المناطق
الجنوبية من البلد.
ُ�ضي الحكومة
م
على
�وزراء
و�شدد رئي�س ال �
ّ
في خطوات محاربة الف�ساد "على الرغم من
ال�ضغوطات الكبي ��رة التي تعيق هذا الملف
نتيجة ت�ض ��رر م�صالح من بقي يعتا�ش على
موارد الدول ��ة ب�شكل غير �شرع ��ي ل�سنوات
طويلة".
ولف ��ت الكاظمي في االجتم ��اع الى �ضرورة
تفعي ��ل مُخرجات الم�ؤتم ��رات الدولية التي
عق ��دت ح ��ول مكافح ��ة الف�س ��اد "لأج ��ل �أن
تتح ��وّ ل ال ��ى خط ��وات ملمو�س ��ة ت�صب في
م�صلحة االقت�صاد العراقي ،وتوفير الحياة
الكريمة للمواطن".
ف ��ي المقابل ،نقل المكت ��ب الإعالمي لرئي�س
ال ��وزراء ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخة
من ��ه ع ��ن �سف ��راء دول مجموع ��ة االت�ص ��ال
االقت�صادي الت ��ي تتر�أ�سها �ألمانيا واالتحاد
الأوروبي �إ�ضافة الى البنك الدولي ت�أكيدهم
عل ��ى "�أهمي ��ة الخط ��وات الت ��ي تتخذه ��ا
الحكوم ��ة لتنفي ��ذ الإ�ص�ل�اح" ،كم ��ا اعربوا
ع ��ن "ا�ستعداده ��م للعم ��ل وف ��ق الأولويات
التي يحددها العراق لدعم م�سيرة اال�صالح
وجهود مكافحة الف�ساد".

كرد�ست ��ان �أي�ض� � ًا ،فتركي ��ا ال تعترف الي ��وم بحكومة
�إقلي ��م كرد�ستان �أو �أنها لم ت ��ر العلم العراقي مرفوع ًا
في �أرا�ض ��ي �شمالي العراق م�ستغل ًة ذلك للدخول �إلى
تل ��ك الأرا�ضي" .و�شدد الجزائري على دور البرلمان
ف ��ي رف�ض العملي ��ة التركية بالق ��ول" :حتى �إذا كانت
الحكوم ��ة العراقية من�شغلة بداع� ��ش والم�شاكل بين
الإقلي ��م والمرك ��ز ،لك ��ن اعتقد �أن ��ه ال بد من ق ��رار �أو
جل�سة طارئة في البرلمان العراقي لتحديد موقف من
التجاوزات المرفو�ضة من تركيا �أو غيرها" ،معتبر ًا
�أن ��ه �إذا كان هنال ��ك تواف ��ق بين كرد�ست ��ان وحكومة
المرك ��ز في بغ ��داد "فلن يقف جندي واح ��د لالعتداء
على الحدود العراقية �أبد ًا".

اعتقال قيادي في �سنجار
وق ��ال الم�ص ��در المطل ��ع ف ��ي كرد�ستان ان
"تركيا ا�ستلم ��ت من المخابرات العراقية
الم�س�ؤول اللوج�ستي عن حزب العمال في
�سنجار قبل �ساعات من �شن الهجوم".
وبح�سب م ��ا ن�شرت ��ه وكال ��ة "الأنا�ضول"
التركي ��ة ،ف� ��إن "الف ��رق الأمني ��ة التركي ��ة
نجح ��ت ف ��ي �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى �إبراهيم
باري ��م ،ذي اال�س ��م الحرك ��ي (ال�شي ��ر)،
والم�س� ��ؤول عم ��ا ُيع ��رف بق�س ��م الأن�شطة
اللوج�ستية للمنظمة ،في منطقة �سنجار".
و�أو�ضحت الوكال ��ة �أن "عملية ا�ستجواب
باريم ،م�ستمرة في �شعبة مكافحة الإرهاب
بالتن�سي ��ق م ��ع اال�ستخب ��ارات الوطني ��ة،
ومديري ��ة الأم ��ن ف ��ي �أنق ��رة ،بن ��اء عل ��ى
تعليم ��ات النياب ��ة العام ��ة ف ��ي العا�صمة"،
م�شيرة �إلى �أن (باريم) "ان�ضم �إلى المنظمة
الإرهابي ��ة ف ��ي  ،2015و�ش ��ارك ب�أن�شط ��ة
ف ��ي والي ��ة وان التركي ��ة وعي ��ن الع ��رب
ال�سوري ��ة" .وبح�س ��ب الم�ص ��در" :كان ��ت
الق ��وات العراقية قد اعتقل ��ت باريم قبل 4
ا�شهر ،وو�ضعته في معتقل في تلعفر ،قبل
ان ت�سلم ��ه نهاي ��ة اال�سب ��وع الما�ض ��ي الى
تركي ��ا" .وا�ش ��ار الم�صدر ال ��ى ان المعتقل
"يعتب ��ر كنزا م ��ن المعلومات حول حزب
العم ��ال الكرد�ستان ��ي باال�ضاف ��ة ال ��ى الكم
الهائل من الوثائق التي وجدت بحوزته".
وف ��ي نهاي ��ة � ،2018شهدت �سنج ��ار الول
مرة �سيطرة حزب غير عراقي على المدينة
الت ��ي كان ��ت محتل ��ة م ��ن تنظي ��م داع� ��ش.
وا�ستطاع ال� �ـ ()pkkالذي ي�ض ��م عنا�صر
م ��ن جن�سي ��ات ايراني ��ة وتركي ��ة و�سورية
ال ��ى جانب العراقية ،م ��ن اال�ستحواذ على
مقالي ��د ال�سلط ��ة ف ��ي �سنج ��ار باالتفاق مع
بع� ��ض القوى المحلي ��ة المرتبطة بالح�شد
ال�شعب ��ي هناك .ويقول ظافر العاني ع�ضو
لجن ��ة العالق ��ات الخارجي ��ة ف ��ي البرلمان
ان "الحمل ��ة الع�سكري ��ة التركي ��ة تج ��ري
بالتفاه ��م مع الحكوم ��ة العراقية بناء على
لق ��اءات حدث ��ت بي ��ن اعل ��ى الم�ستوي ��ات
ال�سيا�سية والع�سكري ��ة" .وا�ضاف العاني
ف ��ي ات�صال مع (المدى) ان رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي "كان حري�ص ��ا ف ��ي
زيارت ��ه لأنق ��رة عل ��ى ان ال يك ��ون العراق
مق ��را للمنظم ��ات االرهابية وبال ��ذات تلك
الت ��ي تتخذ م ��ن ارا�ضينا مرك ��زا النطالق
عملياته ��ا الع�سكرية" .واعتبر ع�ضو لجنة
العالقات الخارجي ��ة ان كالم الكاظمي هو
"ا�ش ��ارة وا�ضحة ال ��دور التخريبي الذي
يق ��وم ب ��ه ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاني في
العراق".

الهجرة :جممع �سكني لعوائل داع�ش
غري القادرين على العودة
 بغداد /المدى

قررت وزراة الهجرة والمهجرين ،بناء
مجمع �سكني للنازحين غير القادرين
على العودة �إلى موطنهم الأ�صلي ،من
�ضمنهم نازحو مخيم الجدعة والذين
غالبيتهم من عوائل تنظيم داع�ش.
وقال المتحدث با�سم وزارة الهجرة
والمهجرين علي عبا�س �إن "الوزارة
وبالتن�سيق مع المنظمات والمجتمع
الدولي يعملون على بناء مجمع �سكني
للعوائل غير القادرة على العودة �إلى
�أماكنها الأ�صلية ،ب�سبب الخالفات
الع�شائرية� ،أو دمار منازلهم وعدم وجود
قدرة مالية لإ�صالحها ،لذا وكخطوة
�أولى �سيتم بناء  500وحدة �سكنية".

بدوره ��ا� ،أ�ش ��ارت وزي ��رة الهج ��رة والمهجري ��ن
�إيف ��ان جاب ��رو� ،إل ��ى �أن "المجم ��ع ال�سكن ��ي �سيكون
فق ��ط لعوائل مخيم الجدع ��ة ،وغالبيته ��م من عوائل
م�سلحي داع�ش ،كما �أ�ش ��ارت �إلى االتفاق على �إغالق
مخيم الجدعة ،في ناحية القيارة والذي ي�أوي 1300
عائلة ،بع ��د و�ضع �آلية لإعادتهم �إل ��ى موطنهم ،وذلك

بعد �إنهاء كافة العوائق خالل الأيام المقبلة".
وحت ��ى الآن ال ي ��زال هنال ��ك مخيم ��ان للنازحي ��ن،
وهما مخي ��م الجدعة في محافظة نين ��وى ،وعامرية
الفلوج ��ة ف ��ي الأنب ��ار ،ويوج ��د  25مخيم� � ًا �آخر في
�إقلي ��م كرد�ست ��ان .المتح ��دث با�س ��م وزارة الهج ��رة
والمهجري ��ن� ،أ�ش ��ار �أي�ض� � ًا �إل ��ى �أن "هنال ��ك � 38ألف
عائل ��ة ف ��ي مخيم ��ات �إقلي ��م كرد�ستان ،وهن ��اك خطة
لإغ�ل�اق كاف ��ة مخيم ��ات �إقلي ��م كرد�ست ��ان� ،إال �أن ذلك
يج ��ب �أن يت ��م وف ��ق خط ��ة بالتن�سي ��ق والح ��وار مع
حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان" .ووف ��ق �آخ ��ر �إح�صائية
لمرك ��ز التن�سي ��ق الم�شت ��رك للأزمات التاب ��ع لوزارة
الداخلي ��ة ف ��ي حكومة �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،هنالك 956
�ألف و 759الجئ� � ًا ونازح ًا في �إقليم كرد�ستان ،بينهم
� 698أل ��ف و 902م ��ن نازحي الداخ ��ل ،و 6مخيمات
�ضم ��ن ح ��دود �أربي ��ل ،و 15مخيم� � ًا �آخر ف ��ي دهوك،
و 4ف ��ي ال�سليماني ��ة .وكان المتح ��دث با�س ��م وزارة
الهج ��رة والمهجرين علي عبا� ��س جهانكير� ،أكد على
اال�ستم ��رار ف ��ي �إغ�ل�اق كاف ��ة مخيم ��ات الن ��زوح في
الع ��راق ،معلن ًا عن زيارة وفدٍ رفي ��ع لإقليم كرد�ستان
قريب ًا .وقال جهانكير في ( 18كانون الثاني ،)2021
�إنه "بعد �إغالق مخيم ال�سالمية في محافظة نينوى،
ننتظ ��ر الآن ق ��رار ًا م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،للب ��دء بعملي ��ة �إغ�ل�اق مخي ��م
الجدع ��ة ف ��ي محافظ ��ة نينوى ،ال ��ذي ي�ستقب ��ل الآن
 2290عائل ��ة ،حي ��ث هناك م�ش ��اكل ع�شائرية و�أمنية
بين تلك العوائل ويجب حلها".
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قال �إن عدد الم�سلحين
في العراق و�سوريا
يتراوح بين � 16 - 8ألف
 ترجمة /حامد احمد
ا�ستن ��ادا لتقري ��ر �ص ��ادر ع ��ن مفت� ��ش عام
ق ��وات التحال ��ف ال ��دويل ف ��ان الق ��وات
العراقي ��ة ما تزال تعتمد على �إ�سناد جوي
خارجي عل ��ى الرغم من ان مهمة التحالف
ال ��دويل ق ��د انتقل ��ت اىل جان ��ب تق ��دمي
امل�شورة ع ��ن بعد وذلك عرب ث�ل�اث قواعد
مدجم ��ة متوزع ��ة يف املنطق ��ة اخل�ض ��راء
ومط ��ار بغ ��داد وع�ي�ن اال�س ��د يف االنبار،
واربي ��ل يف اقلي ��م كرد�ست ��ان ،ب ��دال م ��ن
الرتكيز على التدريب.
وذكر تقرير املفت� ��ش ان طائرات التحالف
نف ��ذت ع�ش ��رات ال�ضرب ��ات اجلوية خالل
اال�شه ��ر االخرية من عام  2020مع تزويد
الق ��وات العراقي ��ة مبعلوم ��ات ا�ستط�ل�اع
ج ��وي ا�ستخباري ��ة .ويعتم ��د املخططون
الع�سكريون العراقيون يف عملياتهم على
ما تزوده لهم طائرات اال�ستطالع اجلوي
التابعة للتحالف م ��ن ا�شرطة فيديو عالية
اجلودة من ا�ستطالع وك�شف جوي.
خالل خريف و�شتاء هذا العام تقل�ص عدد
القوات االمريكية املنت�شرة يف العراق من
 3000اىل  2500وذلك كجزء من حماولة
اللحظ ��ات االخ�ي�رة لتنفي ��ذ وع ��ود حملة
ادارة الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترامب
املنتهية واليته بو�ضع حد حلروب امريكا
الطويل ��ة .وا�ستن ��ادا اىل تقري ��ر املفت� ��ش
الع ��ام ،فان ذل ��ك التقلي� ��ص مل ي�ؤثر كثريا
عل ��ى حمل ��ة التحالف الدويل �ض ��د داع�ش
يف العراق.
تقديرات عدد م�سلح ��ي داع�ش يف العراق
و�سوري ��ا ت�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن  8000اىل
 16000م�سل ��ح .ومن ��ذ ان مت طرد داع�ش

من املناط ��ق التي كان يحتله ��ا يف العراق
و�سوري ��ا وزوال خالفت ��ه املزعوم ��ة،
كرث ن�ش ��اط التنظي ��م عرب خالي ��ا �صغرية
منت�ش ��رة يف مناطق قروي ��ة و�صحراوية
يف الع ��راق م�ستخدم ��ا ا�سلح ��ة خفيف ��ة
وعبوات نا�سفة ف�ضال عن اغتياالت.
وا�ش ��ار تقري ��ر املفت� ��ش الع ��ام للتحال ��ف
ال ��دويل اىل ان القوات االمني ��ة العراقية
وخ�ل�ال اال�شه ��ر االخرية من ع ��ام 2020
ابدت القدرة على تنفيذ مزيد من العمليات
الع�سكري ��ة �ض ��د داع� ��ش باالعتم ��اد عل ��ى
نف�سها.
وعل ��ى �سبي ��ل املثال ،نف ��ذ جه ��از مكافحة
االره ��اب  172عملية �ضد داع� ��ش بزيادة
قدره ��ا  50%ع ��ن الربع ال�ساب ��ق من العام
اجل ��اري .وان تل ��ك العملي ��ات نفذت دون
االعتماد على طائرات التحالف املروحية،
بل ا�ستندت على ا�سلحة اجلي�ش العراقي.
وب�ي�ن تقري ��ر املفت�ش العام ان ��ه يف احدى
العملي ��ات الناجح ��ة ،ا�ستخدم ��ت القوات
العراقية طائرة جت�س�س ع�سكرية للك�شف
ع ��ن قيادي كبري يف داع� ��ش وقتله ،والتي
و�صفه ��ا م�س�ؤولون يف التحالف على انها
"م�ؤ�شر تقدم" .مع ذلك ،يقول املفت�ش ان
العراقيني م�ستم ��رون باالعتماد على قوة
التحال ��ف اجلوي ��ة خ�ل�ال تنفي ��ذ عمليات
معق ��دة ،خ�صو�ص ��ا تل ��ك الت ��ي تتطل ��ب
توقيتات ا�ستهداف ح�سا�سة.
وتعت�ب�ر طائ ��رة ،كنغ �أي ��ر  350العراقية،
ذات املحرك�ي�ن الطائرة الأك�ث�ر ا�ستخداما
يف جم ��ع املعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة يف
م�س ��رح العملي ��ات .وت�ستخ ��دم ه ��ذه
الطائرات عند توفرها.
طائرات اف  -16املقاتلة العراقية مل تدرج
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المفت�ش العام لقوات التحالف :جهاز مكافحة
الإرهاب �ضاعف عملياته �ضد داع�ش

�ضمن �أوامر مهام القوة اجلوية للتحالف
وذل ��ك من ��ذ ان مت �سح ��ب امل�ست�شارين من
قاعدة بلد اجلوية يف بداية عام .2020
وجاء يف تقرير املفت� ��ش العام" :رغم ذلك
ف ��ان الناطق الع�سكري با�سم مكتب رئي�س
ال ��وزراء ذكر بان طائ ��رات اف  -16نفذت
�ضرب ��ات جوية �ضد داع� ��ش يف  7ت�شرين
الثاين".
وا�ش ��ارت القي ��ادة املركزي ��ة للق ��وات
االمريكي ��ة يف التقري ��ر اي�ض ��ا اىل ان
"طائ ��رات اف –  16العراقي ��ة نف ��ذت
�ضربت�ي�ن جويت�ي�ن خ�ل�ال ه ��ذا الف�ص ��ل
با�ستخ ��دام قناب ��ل  GBU -12املوجه ��ة
باللي ��زر مب�ساع ��دة م ��ن خلي ��ة ال�ضرب ��ات
اجلوية للتحالف املوجودة يف بغداد".
م ��ع ذلك فان �أغلب مهام طائرات اف – 16
العراقية كان ��ت لأغرا� ��ض التدريب .ومن
ب�ي�ن  271طلع ��ة جوي ��ة دونته ��ا القي ��ادة
املركزي ��ة للق ��وات االمريكية ،ف ��ان اربعة
منها فقط كانت خم�ص�صة للتدريب.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر يتاب ��ع وزي ��ر الدف ��اع
االمريك ��ي لويد او�سنت ،ع ��ن قرب تواجد
ق ��وات اجلي� ��ش االمريك ��ي يف منطق ��ة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،يف وق ��ت تتهي� ��أ في ��ه
قيادة البنتاغون اجلديدة ملراجعة توزيع
قواتها عرب بلدان املنطقة.
وق ��ال الناطق الإعالمي با�س ��م البنتاغون
ج ��ون كريب ��ي ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي
اجلمعة "انه ب�ص ��دد الت�أكد من �أن لنا قوة
ردع كافية للإرهاب يف ال�شرق الأو�سط"،
م�ش�ي�را اىل ان وزير الدفاع او�سنت مقتنع
بع ��دد الق ��وات االمريكي ��ة املنت�ش ��رة يف
بلدان املنطقة.
عن� :صحيفة اير فور�س تاميز الأمريكية قوة من جهاز مكافحة االرهاب خالل معارك التحرير

كاكائيون :خ�سرنا � 300شخ�ص على يد
الإرهاب منذ 2003

ر�أوا �أن الظروف
الحالية غير مهي�أة
للم�شاركة في
االنتخابات
 ذي قار /منتظر اخلر�سان

لم ي�ستبعد "محمد ح�سين" وهو
متظاهر في النا�صرية بروز
ت�شكيالت �سيا�سية جديدة افرزتها
�ساحات التظاهر في العراق من �ش�أنها
المناف�سة والح�صول على مقاعد في
البرلمان العراقي على امل احداث
تغيير حقيقي في الواقع ال�سيا�سي
والخدمي بعد �سنوات من التراجع.

 متابعة /املدى
رغ ��م �أن �أع ��داد الكاكائي�ي�ن يف الع ��راق قبل ع ��ام 2003

كان ��ت �أكرث من ربع مليون مواطن� ،إال �أن هذا العدد �آخذ
بالتناق� ��ص يف ظ ��ل غياب الأمن عن مناطقه ��م ،التي تقع
غالبيته ��ا يف الأرا�ضي املتنازع عليه ��ا ،امل�شمولة باملادة
 140م ��ن الد�ست ��ور العراق ��ي ،وهيمنة ف�صائ ��ل م�سلحة
عليها ،وتعر�ضهم بني تارة و�أخرى �إىل هجمات م�سلحة
من تنظيم داع�ش.
هجمات تنظيم داع�ش الت ��ي ا�ستهدفت مناطقهم �أ�سفرت
ع ��ن �سقوط �أكرث من � 300ضحية منذ عام  2003وحتى
الآن ،ف�ض�ل ً�ا عن ا�ستهداف قراه ��م ومناطقهم يف كركوك
ودي ��اىل ونين ��وى ،بتفج�ي�رات ،وح ��رق حما�صيله ��م
الزراعي ��ة ،ما �أجرب الآالف منهم على النزوح �إىل مناطق
�آمنة ،وفق ًا ل�شخ�صيات كاكائية.
وا�ستهدف تنظيم داع�ش الكاكائيني بفتاوى تبيح قتلهم،
حيث نزح العدي ��د من قراهم ومدنهم ،و ُن�سفت مزاراتهم
الديني ��ة ،بعدما �أ�ص ��درت "املحكمة ال�شرعي ��ة" ،التابعة
لتنظي ��م داع� ��ش يف مدين ��ة احلويج ��ة ،غرب ��ي كركوك،
فتوى تبيح قتل �أتباع الطائفة.
و�سيط ��ر تنظيم داع�ش على م�ساحات وا�سعة من العراق
ع ��ام  ،2014قبل �أن تعلن احلكومة العراقية الن�صر على
التنظيم عام  2017بدعم من قوات التحالف الدويل.
وال ي ��زال الع ��دد الإجم ��ايل للكاكائي�ي�ن الذي ��ن �أج�ب�روا
على �إخف ��اء �أنف�سهم ب�سبب ال�ضغوط ��ات ال�شديدة حول
الع ��امل غري مع ��روف ب�شكل دقي ��ق ،ويقط ��ن الكاكائيون
يف مناطق كركوك ،دي ��اىل� ،أربيل ،ال�سليمانية ،حلبجة،
نينوى ،بغداد ،و�صالح الدين.
�إن واح ��دة م ��ن �أب ��رز م�ش ��اكل ومعان ��اة الكاكائي ��ة يف
الع ��راق ،هي عدم وجود ممثل لهم يف جمل�س النواب �أو
احلكومة ،رغ ��م الوعود الكثرية الت ��ي �أطلقتها الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة املتنف ��ذة يف الع ��راق ،ب�أهمي ��ة احلفاظ على
�أتباع هذه الديانة ومنحه ��م حقوقهم وامتيازاتهم داخل
البالد ،ا�سوة بباقي الطوائف.
مدي ��ر ناحي ��ة م�صي ��ف �ص�ل�اح الدي ��ن يف �أربي ��ل حام ��د
ا�سماعي ��ل كاكائ ��ي ،ق ��ال ان "مناط ��ق الكاكائي�ي�ن �ضمن
املتن ��ازع عليها ت�شهد م�شاكل �أمني ��ة كبرية ،نظر ًا لكونها
عل ��ى اخل ��ط الفا�ص ��ل ب�ي�ن الق ��وات االحتادي ��ة و�إقلي ��م
كرد�ست ��ان" ،مب ّين� � ًا �أن "الكاكائيني تعر�ض ��وا للعديد من
امل�شاكل الأمنية على يد تنظيم داع�ش".

كاكائ ��ي �أو�ضح �أن ��ه "ال يوجد داخل الربمل ��ان العراقي
ممثل ��ون ع ��ن الكاكائي�ي�ن ،رغ ��م تواجده ��م يف كركوك
ودياىل ونين ��وى" ،م�ستدرك ًا �أن "للكاكائيني متثيل يف
�إقلي ��م كرد�ستان ،بينما ال يوجد لديهم داخل امل�ؤ�س�سات
االحتادية".
ب ��دوره ،ق ��ال الأكادمي ��ي فرهاد كاكائ ��ي �إن ��ه "كان من
املفرت�ض باحلكومة العراقية اجلديدة �أن تكون حكومة
الكل وحكوم ��ة الدميقراطية ،لك ��ن الواقع على الأر�ض
ي�ش�ي�ر �إىل حماول ��ة الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة االبقاء على
الديان ��ة امل�سلمة فقط ،وتهمي� ��ش الكاكائيني وال�صابئة
وامل�سيحي�ي�ن والإيزيديني وال�شبك ،وبالتايل ف�إن �أبناء
هذه الأديان بتناق�ص م�ستمر يف العراق".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الأح ��داث ت�ش�ي�ر �إىل رغب ��ة الأط ��راف
ال�سيا�سي ��ة املهيمن ��ة يف الع ��راق على دعم فك ��رة الدين
الواحد ،بل والطائفة الواحدة".
وب�ش� ��أن �أع ��داد الكاكائي�ي�ن يف الع ��راق ،لف ��ت �إىل �أن
"�أعداده ��م قب ��ل ع ��ام  2003كان ��ت بح ��دود � 250أل ��ف
�شخ� ��ص ،بينم ��ا تناق�ص الع ��دد حالي ًا �إىل �أق ��ل من 200
�ألف".
وبخ�صو� ��ص و�ض ��ع الكاكائي�ي�ن الأمن ��ي ،ذك ��ر �أن
"و�ضعه ��م يف �إقليم كرد�ستان جيد وي�شعرون بالأمان،
لك ��ن �أو�ضاعهم قلقة ج ��د ًا يف مناطقهم باملتن ��ازع عليها،
وامل�شمول ��ة باملادة  140م ��ن الد�ست ��ور العراقي ،والتي
مل يت ��م تنفي ��ذ بنودها كاملة حل ��د الآن" ،منوه� � ًا �إىل �أن
"الكاكائي�ي�ن يواجه ��ون القت ��ل والتهج�ي�ر واغت�ص ��اب
�أرا�ضيهم وحرق حما�صيلهم يف املناطق املتنازع عليها".
ولدى الكاكائيني مزارات مقد�سة ل�شخ�صيات دينية يف
منطقة ه ��اوار التابعة حللبجة ،وق�ب�ر الإمام �أحمد يف
كرك ��وك ،وقرب "زاوا �شا�سوار" يف كفري ،وقرب "بايف
ميهم ��ي" يف خانق�ي�ن ،و"ال�ش ��اه �إبراهي ��م" يف بغداد،
بالإ�ضاف ��ة �إىل خم�س ��ة م ��زارات �أخ ��رى يف حمافظ ��ة
نينوى.
وي� ��ؤدي الكاكائي ��ون عبادتهم بلغته ��م الأم ويف �أماكن
العب ��ادة الت ��ي ي�سمونه ��ا " "Cemhaneبا�ستخ ��دام
الآالت املو�سيقي ��ة وي� ��ؤدون عبادته ��م مع� � ًا م ��ن دون
متييز بني الن�ساء والرجال.
ويحتف ��ل الكاكائي ��ون �سنوي� � ًا بثالث ��ة �أعي ��اد ،عي ��د
خاون ��دكار يف �شهر ت�شرين الث ��اين ،وعيد ال�صيام يف
�شه ��ر كانون الأول �أو كانون الث ��اين ،وعيد نوروز يف
�آذار.

و�شه ��د العراق يف ال�شهري ��ن املا�ضيني ظهور
ا�سم ��اء جدي ��دة لأح ��زاب وح ��ركات �سيا�سية
�أب ��رز �شخو�صه ��ا م�شارك ��ون يف �ساح ��ات
التظاهر على م ��دار �أكرث من عام منذ انطالق
حراك االحتجاج ال�شبابي يف ت�شرين 2019
اذ راح �إث ��ر ه ��ذا االحتجاج مئ ��ات من القتلى
واجلرحى وتعر� ��ض البع�ض منه ��م للخطف
واالعتقال.
اال ان "حمم ��د" ي�ستبعد ق ��درة هذه الأحزاب
الت�شريني ��ة كما ي�صفها به ��ذا اال�سم ب�إمكانية
املناف�سة مع الأح ��زاب احلاكمة احلالية التي
تربع ��ت على عر� ��ش العراق من ��ذ �سبعة ع�شر

جانب من تظاهرات ت�شرين

نا�شطون ينتقدون ت�شتت "قيادات ت�شرين":
كيف تناف�سون المخ�ضرمين؟
عام ��ا وامتدت �أذرعه ��ا يف كل مفا�صل الدولة
احلكومي ��ة وغ�ي�ر احلكومية ب ��ل ا�ستطاعت
م ��ن بناء امرباطوري ��ات اقت�صادية ار�صدتها
تناهز موازنات مر�صودة ملحافظات من اجل
اعمارها.
مراقبون ي ��رون ان هذه احل ��ركات هي حالة
�صحية ومرحلة جديدة م ��ن مراحل التظاهر
فف ��ي ذات الوقت الذي يتواج ��د املتظاهرون
يف �ساح ��ات االعت�صام يج ��ب ان يكون هناك
م ��ن يعم ��ل عل ��ى احل ��راك ال�سيا�س ��ي لأج ��ل
�إح ��داث تغيري حقيق ��ي و�سلمي وه ��و �شعار
املتظاهرين ،اال ان هذه احلركات حتتاج اىل
اخل�ب�رة والقدرة يف مناف�سة احزاب ال�سلطة
احلالي ��ة فاالخ�ي�رة متتلك مواط ��ن القوة وال
حتتم ��ل املناف�سة من جه ��ات تعتربها معادية
لها يف الو�سط ال�سيا�سي.
وكان من بني الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية
اجلدي ��دة التي ظهرت ه ��ي "البيت الوطني"
و"امت ��داد" و " 25ت�شري ��ن" و"اخليم ��ة
العراقية" و�أ�سماء �أخرى مل يتم الإعالن عنها
ب�ش ��كل ر�سم ��ي ،البع� ��ض م ��ن م�ؤ�س�سي هذه
االح ��زاب ي ��رون ان املرحلة احلالي ��ة تتطلب
الدخ ��ول بت�شكيل �سيا�س ��ي مناف�س للأحزاب
احلالي ��ة حت ��ى وان مل ت�ش�ت�رك باالنتخابات
فيما يرى البع� ��ض الآخر �ضرورة اال�ستعداد
لالنتخاب ��ات وو�ض ��ع برام ��ج انتخابية متنع
املحا�ص�ص ��ة والذهاب نحو اغلبي ��ة �سيا�سية
م ��ع مراعاة متثيل مكون ��ات ال�شعب العراقي

مبهنية وا�ستقاللية.
النا�ش ��ط يف �ساحة تظاه ��ر النا�صرية ح�سني
الغراب ��ي و�أح ��د م�ؤ�س�س ��ي ح ��زب "البي ��ت
الوطن ��ي" �أ�ش ��ار اىل ان ه ��ذا احل ��زب ه ��و
ت�شكيل �سيا�سي ولي�س انتخابيا ولن ي�شرتك
يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة و�سط الظ ��رف الذي
يعي�شه العراق من االنفالت الأمني واجلرائم
الت ��ي ترتكب بق ��وة ال�سالح ال ��ذي هو خارج
نط ��اق الدولة والتحك ��م بالدرجات الوظيفية
واملال العام.
لي�ؤك ��د ان الظ ��روف احلالية ه ��ي غري مهيئة
للم�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات اال ان وجوده ��م
بهذا الت�شكيل هو لبناء موقف �سيا�سي جتاه
م ��ا يح ��دث الآن ،والبيت الوطن ��ي يعتمد يف
متويله عل ��ى التربعات الذاتية م ��ن قبلهم او
من ي�ؤمن به وال تقف �أي جهة خلفه.
ال�صي ��دالين ع�ل�اء الركاب ��ي وهو �أح ��د �أبرز
املعت�صمني يف �ساحة احلبوبي �أعلن ت�أ�سي�س
حرك ��ة �سيا�سي ��ة جدي ��دة با�سم "امت ��داد" اذ
ت�ضم ��ن البي ��ان الت�أ�سي�س ��ي له ��ا بن ��اء دول ��ة
امل�ؤ�س�سات ونقل �ص ��وت االحتجاج ال�شعبي
اىل قبة الربملان وحتقيق الأغلبية ال�سيا�سية
لأج ��ل ت�شكي ��ل احلكوم ��ة وبعك� ��س ذل ��ك
ف�سيعمدون اىل ت�شكيل كتلة نيابية معار�ضة
لتمار�س دورها الت�شريعي والرقابي.
الركاب ��ي �أ�شار يف حديث ن�شره عرب �صفحته
يف الفي�سب ��وك اىل انه ��م غ�ي�ر جادي ��ن يف
الدخ ��ول م ��ع حتالف ��ات �سيا�سي ��ة م�ستقبلية

لأحزاب متتلك جمموعة م�سلحة او ا�شرتكت
يف الإ�ساءة ب� ��إدارة البلد وقم ��ع املتظاهرين
معتمدين يف ذات الوقت على متويلهم الذاتي
لإدارة احلرك ��ة ال�سيا�سي ��ة عل ��ى ام ��ل �إطالق
حملة جلمع التربع ��ات يف جميع املحافظات
�سيم ��ا وان ه ��ذا الت�شكي ��ل ال�سيا�سي ا�شرتك
فيه من هم من بقية املحافظات العراقية.
النا�شط ��ون كان له ��م ر�أي �آخ ��ر يف ت�شكي ��ل
ه ��ذه التكتالت احلديث ��ة و�إمكاني ��ة وقدرتها
عل ��ى مناف�س ��ة االح ��زاب احلاكم ��ة احلالي ��ة
لع ��دم توف ��ر الأر�ضية املنا�سب ��ة نحو التغيري
كمفو�ضية انتخاب ��ات م�ستقلة وجدية اجراء
االنتخابات.
النا�ش ��ط امل ��دين حمم ��د يا�س ��ر اخلي ��اط
ي ��رى ا�ستحال ��ة اج ��راء التغي�ي�ر ع ��ن طريق
االنتخابات يف ظل ال�سالح املنفلت وت�صاعد
وترية العنف مع قرب فرتة االنتخابات.
ويق ��ول ان ه ��ذه الت�شكي�ل�ات ال�سيا�سي ��ة
اجلدي ��دة �شابها اال�ستعجال يف الإعالن عنها
اذ مل يت ��م ط ��رح براجمه ��ا ال�سيا�سي ��ة ب�شكل
وا�ضح وان ما مت الإعالن عنه هو �شخ�صيات
ه ��ذه الكيانات ،منتق ��دا ت�شكيل ع ��دة �أحزاب
وح ��ركات حت ��ت عن ��وان ت�شري ��ن يف الوقت
الذي يتطلب االمر �أن تتوحد هذه الت�شكيالت
والتكت�ل�ات حت ��ت عن ��وان واح ��د ذي ر�ؤي ��ا
معينة واهداف حمددة بدل الت�شتت.
فيم ��ا يعتق ��د املراق ��ب احم ��د عل ��ي ان وع ��ي
املواط ��ن يف املرحل ��ة املقبل ��ة ه ��و العام ��ل
الأ�سا�س ��ي واملف�ص ��ل امله ��م يف االنتخاب ��ات
املقبل ��ة حني اجرائها وما تت ��م املراهنة عليه،
خ�صو�ص ��ا وان ه ��ذه الت�شكي�ل�ات اجلدي ��دة
ه ��ي نتاج �ساحات التظاه ��ر وبغريه ال ميكن
مناف�س ��ة ه ��ذه الأح ��زاب الت ��ي ت�سلطت على
مدار  17عام ��ا وامتلكت القدرة واخلربة يف
الدخول باالنتخابات.
اىل ذل ��ك ي ��رى املراق ��ب لل�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي
احم ��د احل ��داد ان امل�ؤ�ش ��رات الأولي ��ة حول
بروز تكت�ل�ات �سيا�سية جديدة متثل ال�شباب
الت�شرين ��ي مازال ��ت خجول ��ة بالظه ��ور على
ال�سطح خ�شي ��ة ا�ستهدافها وهذا االمر ي�شكل
حتدي ��ا ملن يفك ��ر بالدخول يف ه ��ذا املعرتك،
وان الواق ��ع ال�سيا�س ��ي احل ��ايل متخ ��م
بالأجنحة امل�سلحة والنفوذ ال�سلطوي واملال
واالعالم ،ل ��ذا يتطلب االم ��ر برامج وا�ضحة
ومقنعة ملناف�سة هذه الأحزاب.
وتبق ��ى احل ��ركات ال�سيا�سي ��ة امل�ستن ��دة اىل
احل ��راك االحتجاج ��ي كقاع ��دة �شعبي ��ة ه ��ي
م�صدر قل ��ق ومناف�س ��ة للأح ��زاب ال�سيا�سية
احلاكم ��ة �سيم ��ا وان االخ�ي�رة ت�ستن ��د اىل
جمه ��ور يف حمافظ ��ات الو�س ��ط واجلن ��وب
التي �شهدت احتجاج ��ات ت�شرين عام 2019
وطال ��ب فيه ��ا املحتج ��ون ب�إزاح ��ة الطبق ��ة
ال�سيا�سية احلالية واحزابها احلاكمة.
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الهيئة العليا للتن�سيق بني املحافظات حت�سم ثالثة �أمور ..واملحافظات تنتظر لإدارة �ش�ؤونها
 فتح ح�سابات للموارد املحلية� ،صرف م�ستحقات املنافذ احلدودية والبرت ودوالر و�صالحيات �أمام املحافظني برت�شيح �أ�شخا�ص للمنا�صب العليا
 املدى /جبار بچاي

ح�سمت الهيئة العليا للتن�سيق
بني املحافظات ثالثة �أمور مهمة
كانت ال�شغل ال�شاغل للمحافظني
و�إدارات املحافظات ،بعد �أن
وافقت على فتح ح�سابات
للموارد املحلية الناجتة عن
ال�ضرائب والر�سوم واجلباية
وبدالت البيع وااليجار
وغريها ،مع الزام وزارة املالية
ب�صرف م�ستحقات املنافذ
احلدودية والبرتو دوالر ل�صالح
كل حمافظة فيها منفذ حدودي
�أو حقول نفط وغاز� ،إ�ضافة
اىل منح املحافظ �صالحية
تر�شيح اال�شخا�ص للمنا�صب
العليا وتقدميهم للوزير املعني
و�أحقيته يف اختيار �أحدهم
ل�شغل املن�صب يف حال ت�أخر
الوزير �أكثـر من خم�سة ع�شر
يوم ًا عن االختيار.

و�أق ��رت الهيئ ��ة يف اجتماعه ��ا االخ�ي�ر
املنعق ��د ي ��وم اخلمي� ��س املا�ض ��ي ،املنعق ��د
برئا�س ��ة رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظم ��ي وبح�ض ��ور ع ��دد م ��ن ال�س ��ادة
ال ��وزراء واملحافظ�ي�ن جملة م ��ن القرارات
والتو�صيات املهم ��ة التي تهدف اىل تعزيز
الالمركزي ��ة وتفعي ��ل دور املحافظ ��ات يف
�إدارة �ش� ��ؤونها بعد �ضمان حقوقها خا�صة
املالي ��ة الت ��ي �أقره ��ا الد�س ��تور والقان ��ون
كتخ�صي�ص ��ات املنافذ احلدودي ��ة والبرتو

دوالر �إ�ض ��افة امل ��وارد املحلي ��ة االخ ��رى
وتوظي ��ف مبالغه ��ا يف تنفي ��ذ امل�ش ��اريع
اخلدمي ��ة والعمراني ��ة بعي ��د ًا ع ��ن حتك ��م
الوزارات وفر�ض �س ��يطرتها على �ش� ��ؤون
املحافظات كما كان يف ال�سابق.
ور�أى عدد م ��ن املحافظني الذين ح�ض ��روا
اجتماع اللجنة �أن املرحلة املقبلة �س ��تكون
مرحل ��ة حت ��دٍ حقيقي وتوظي ��ف للخربات
املحلي ��ة نح ��و تنفي ��ذ م�ش ��اريع عمراني ��ة
وخدمي ��ة هادفة بع ��د تعزيز �إدارة �ش� ��ؤون
املحافظ ��ات ومنحه ��ا فر�ص ��ة ا�س ��تثمار
االموال املتاحة ب�ش ��كل عملي وو�ضعها يف
مكانها ال�صحيح.
وكان ��ت �أك�ث�ر الق�ض ��ايا املث�ي�رة للجدل يف
املحافظات تتعلق ب�إمكانية احل�ص ��ول على
تخ�صي�ص ��اتها املالية التي ر�سمها الد�ستور
والقانون كتخ�صي�ص ��ات املنافذ احلدودية
الت ��ي تعط ��ي للمحافظ ��ة ن�س ��بة  %50م ��ن
اي ��رادات منافذه ��ا وتخ�صي�ص ��ات الب�ت�رو
دوالر التي متنح املحافظة خم�سة دوالرات
ع ��ن برمي ��ل نف ��ط ينت ��ج فيه ��ا �إ�ض ��افة اىل
املبال ��غ املتحققة عن ال�ض ��رائب والر�س ��وم
وب ��دالت البي ��ع وااليج ��ار �ض ��من الدوائر
املحلية يف املحافظات.
ويعتق ��د امل�س� ��ؤولون يف املحافظ ��ات �أن
ه ��ذه املبالغ اذا ما حتققت فع ًال و�أ�ص ��بحت
ت�صل اىل املحافظات ب�شكل منتظم دون �أي
ت�س ��ويف �أو مماطلة �أو انتقائية يف عملية
ال�ص ��رف من قبل وزارة املالي ��ة ف�أنها كفيلة
بتغي�ي�ر �ص ��ورة املحافظات نحو االح�س ��ن
من خالل تنفيذ م�ش ��اريع عمرانية وخدمية
خمتلف ��ة فيها و�إجن ��از تلك امل�ش ��اريع وفق
التوقيت ��ات املحددة لها بعد توفر ال�س ��يولة
املالية.
وي ��رى حماف ��ظ وا�س ��ط حمم ��د جمي ��ل
املياح ��ي �أن "االجتم ��اع االخ�ي�ر للجن ��ة،
كان هادف� � ًا وناجع� � ًا بعد �أن مت ا�س ��تعرا�ض
م�ش ��اكل املحافظات وهمومها ب�ش ��كل دقيق
وتف�ص ��يلي وماه ��ي تطلعاتها امل�س ��تقبلية
بعد تعزيز مبد�أ الالمركزية وال�سعي اجلاد

وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2 /

�إعالن بيع عقار
الت�سل�سل �أو رقم القطعة 920 / 1 :
املحلة �أو رقم وا�سم املقاطعة� 22 :صابيات
اجلن�س :دار وهيكل مفرزة ب�صورة غري ر�سمية
النوع :ملك �صرف
امل�ساحة  250 :م2

املش��تمالت :الدار عبارة عن غرفة ن��وم وصالة ومطبخ
وحمام ومراف��ق صحية حتتاني البناء مس��لح اعتيادي
والهيكل مس��قف كونكريت مس��لح طابق واحد يقع
العقار ضمن منطقة األساتذة.
مقدار املبيع 160.000.000 :مئة وستون مليون دينار
س��تبيع دائرة التس��جيل العقاري في (الكاظمية )2 /
باملزايدة العلنية العقار املوص��وف اعاله العائد للراهن
(اي��اد جعف��ر باقر) لقاء طل��ب الدائ��ن املرتهن (مصرف
الرافدي��ن) والبال��غ ( )15.166.726دين��ارا ً فعلى الراغب
ف��ي االش��تراك فيها مراجع��ة هذه الدائ��رة خالل ()30
يوما ً اعتب��ارا ً من اليوم التالي لتاريخ نش��ر هذا االعالن
مس��تصحبا ً معه تأمين��ات قانونية نقدي��ة أو كفالة
مصرفية ال تق��ل عن  %10من القيم��ة املقدرة للمبيع
البالغة (اعاله) دينارا ً وان املزايدة س��تجري في الساعة
( )12ظهرا ً من اليوم األخير.
مدير دائرة الت�سجيل العقاري يف الكاظمية 2/

فقدان �شخ�ص

فقد املدعو الشاب حيدر محمد كاظم
هليل البجناني البالغ من العمر  13سنة
من منطقة البلديات على من يعثر عليه
االتصال على الرق��م (..)07715139633
مع التقدير
جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة العامة
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة يف االنبار
ق�سم �ش�ؤون �أحوال الأنبار

العدد813 :
التاريخ2021/2/10 :

�إعــــالن

ق��دم املدعي (حافظ عواد احمد) دعوى واملتضمن تبديل اس��مه وجعله
(عب��د اهلل) بدال ً من (فرج) فم��ن لديه حق االعت��راض مراجعة مقر هذه
املديرية خالل خمسة عش��ر يوم وبعكسه سيتم النظر في طلبه وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة .2016
اللواء ريا�ض جندي عبد الكاظم
مدير اجلن�سية العام

لأن تعم ��ل املحافظات على �إدارة �ش� ��ؤونها
بنف�س ��ها بعي ��د ًا عن �س ��طوة وهيمنة بع�ض
ال ��وزارات التي التزال تقب� ��ض على القرار
املحل ��ي للمحافظ ��ات وتتحك ��م ب ��ه وف ��ق
معايري واجتاهات متعددة �أحيان ًا ال تراعي
امل�صلحة العامة وم�ص ��لحة �أبناء املحافظة
الت ��ي حتر� ��ص عل ��ى حتقيقه ��ا احلكوم ��ة
املحلية".
و�أ�ضاف �أن " االجتماع مع ال�سيد الكاظمي
رك ��ز وب�ش ��كل ج ��دي وحقيق ��ي عل ��ى دع ��م
املحافظ ��ات يف ا�س ��تحقاقاتها املالي ��ة يف
موازنة  ،2021ودعم امل�ش ��اريع امل�س ��تمرة
يف املحافظات ،ا�ض ��افة لت�ش ��كيل �ص ��ندوق
�إعم ��ار املحافظ ��ات املنتج ��ة للنف ��ط وه ��و
مطلب جلميع املحافظات".
و�أ�ش ��ار اىل "�ص ��دور ع ��دة ق ��رارات يف
االجتم ��اع املذكور منها تكليف �س ��كرتارية
الهيئ ��ة العلي ��ا للتن�س ��يق ب�ي�ن املحافظ ��ات
بالتن�س ��يق ب�ي�ن االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
ال ��وزراء ووزارة املالي ��ة واملحافظ ��ات،
لغر� ��ض الو�ص ��ول اىل احلل ��ول الناجع ��ة
لفتح ح�سابات املوارد املحلية للمحافظات،

وتع ��د هذه الفقرة واحدة م ��ن �أهم املطالب
التي ت�سعى اليها املحافظات وحتر�ص على
حتقيقه ��ا كي تتمكن من �إنف ��اق تلك املوارد
وف ��ق االوجه ال�ص ��حيحة للدوائ ��ر املعنية
وتوظيفه ��ا يف امل�ش ��اريع املدرج ��ة �ض ��من
�أولوياتها".
وق ��ال �إن "االجتم ��اع ال ��زم وزارة املالي ��ة
ب�صرف م�ستحقات املحافظات من واردات
املناف ��ذ التابعة لها وفق ال ��واردات املتاحة
ا�س ��تنادا اىل امل ��ادة ( /٤٤ثاني ��ا )٧ /م ��ن
قان ��ون املحافظات غري املنتظم ��ة يف �إقليم
رق ��م ( )٢١ل�س ��نة  ٢٠٠٨املع ��دل وامل ��ادة
( )٢٩م ��ن قان ��ون الإدارة املالية االحتادية
رقم ( )٦ل�س ��نة  ٢٠١٩املعدل ،والذي يتيح
للمحافظات احل�ص ��ول على ن�سبة  %50من
واردات منافذها احلدودية مع قيام وزارة
املالي ��ة بتموي ��ل �ص ��ندوق الب�ت�رو دوالر
والزائ ��ر دوالر وحتويله ��ا �إىل املحافظات
املعني ��ة والت ��ي �س ��تكون له ��ا انعكا�س ��ات
ايجابية كبرية على واقع املحافظات كونها
مبال ��غ مالية كبرية ميكن م ��ن خاللها تنفيذ
امل�شاريع و�إدارة ال�ش�ؤون املالية واالدارية

جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للزجاج
واحلراريات

الكاظمي يف اجتماع مع املحافظني
االخ ��رى وه ��ذا ب ��دوره يحف ��ف العبء عن
احلكومة االحتادية والوزارات".
ولف ��ت �إىل �أن "ت�س ��لم املحافظ ��ات املنتجة
للنفط مواردها من البرتو دوالر �سي�س ��اعد
يف معاجل ��ة امل�ش ��كالت االقت�ص ��ادية الت ��ي
تعانيه ��ا ،والنهو�ض بواقعها االقت�ص ��ادي
واملعي�ش ��ي املرتدي ،حيث ميكن اال�ستفادة
منه ��ا يف اع ��ادة ت�أهي ��ل البن ��ى التحتي ��ة
له ��ذه املحافظ ��ات م ��ن كهرباء وم ��اء ونقل
وات�ص ��االت وا�س ��كان ،واقام ��ة امل�ش ��اريع
االقت�ص ��ادية املختلف ��ة ما ي�ؤدي �أي�ض ��ا اىل
امت�ص ��ا�ص البطال ��ة وتقلي ��ل ن�س ��بتها يف
املحافظات ،و�سينعك�س ذلك على النهو�ض
باقت�صادها وتطويرها".
ويف وق ��ت �س ��ابق �ض� �يّفت جلن ��ة الأقاليم
واملحافظات يف الربمل ��ان العراقي حكومة
وا�س ��ط املحلي ��ة ممثل ��ة باملحاف ��ظ ونائبه
وح�ض ��ور ع ��دد م ��ن �أع�ض ��اء الربمل ��ان عن
املحافظ ��ة وكر�س االجتماع ملناق�ش ��ة واقع
املحافظ ��ة ب�ش ��كل ع ��ام �س ��يما م ��ا يتعل ��ق
بامل�ش ��اريع املتلكئ ��ة وامل�س ��تحقات املالي ��ة
للمحافظ ��ة �إ�ض ��افة اىل موازنته ��ا لع ��ام

Republic of Iraq
Ministry of industry and Minerals
& The state company for Glass
Refractoriness

جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للزجاج
واحلراريات

Republic of Iraq
Ministry of industry and Minerals
& The state company for Glass
Refractoriness

RE-Announcement

العدد39 :
التاريخ � 2021/2/8 /شعبة اال�ستثمار

م� /إعادة �إعــــــالن

يسر الشركة العامة لصناعة الزجاج واحلراريات إحدى تشكيالت وزارة الصناعة
واملعادن عن وجود فرص اس��تثمارية (على اس��اس املش��اركة ب��االدارة واالنتاج)
لتأهيل وتش��غيل املعامل التالية وفق القانون رقم  22لس��نة  1997املادة / 15
ثالثا ً من قانون الشركات املعدل النافذ الصادرة استنادا ً الى نص الفقرة (تاسعاً)
من املادة ( )4ونص الفقرة أوال ً من املادة ( )5من قانون وزارة الصناعة واملعادن رقم
( )38لس��نة  2011املعدل ومبا ينسجم مع النظام الداخلي للشركة على ضوء
األس��س االسترش��ادية املعممة مبوجب كتاب وزارة الصناعة واملعادن  /الدائرة
اإلدارية واملالية (العدد  525 / 20 / 411 /في )2020/1/5
مقر
ة�صرفلا

 2021وموا�ض ��يع �أخ ��رى جميعه ��ا تتعلق
باخلدمات واملطالبة باال�ستحقاقات املالية
كالب�ت�رو دوالر وح�ص ��تها م ��ن اي ��رادات
منفذ زرباطية احلدودي �إ�ض ��افة اىل مبالغ
االيرادات املحلية.
و�أو�ض ��ح املياح ��ي �أن "مو�ض ��وع نق ��ل
ال�ص�ل�احيات وا�س ��تكمال نق ��ل الدوائ ��ر
والوظائف اىل املحافظ ��ات كان واحد ًا من
�أه ��م النقاط التي اثريت يف اجتماع الهيئة
التن�س ��يقية وعلى �ض ��وء ذلك تقرر ت�شكيل
جلن ��ة برئا�س ��ة �س ��كرتارية الهيئ ��ة العلي ��ا
للتن�س ��يق ب�ي�ن املحافظ ��ات بالتن�س ��يق مع
االمانة العامة ملجل�س الوزراء والوزارات
ذات العالقة ،لتقدمي ر�ؤية وا�ض ��حة ب�ش�أن
ا�س ��تكمال نقل الدوائر والوظائف وح�س ��م
املو�ض ��وع ب�ش ��كل نهائ ��ي ،كذل ��ك تكلي ��ف
�س ��كرتارية الهيئ ��ة بالتن�س ��يق م ��ع الهيئ ��ة
الوطني ��ة لال�س ��تثمار ،لو�ض ��ع �آلي ��ة توفري
العق ��ارات ال�ص ��احلة التابع ��ة للبلدي ��ات
لإقامة امل�ش ��اريع اال�س ��تثمارية عليها وذلك
�ض ��من �إط ��ار تفعيل قط ��اع اال�س ��تثمار يف
املحافظات بو�ص ��فه �أح ��د �أهم االوجه التي
ته ��دف اىل النهو� ��ض بالواق ��ع العم ��راين
واخلدم ��ي واالقت�ص ��ادي يف املحافظ ��ات
خا�ص ��ة مع وجود فر�ص ا�س ��تثمارية مهمة
وكبرية تتوفر يف كل حمافظة".
وك�ش ��ف حمافظ وا�سط �أن "اجتماع الهيئة
�أعطى �أهمية �أي�ض ��ا اىل مو�ض ��وع �إ�ش ��غال
املنا�ص ��ب العلي ��ا يف املحافظ ��ات والت ��ي
�أ�صبحت ق�ض ��ية مت�أرجحة بني املحافظات
والوزارات وذلك من خالل تخويل املحافظ
�ص�ل�احية تر�شيح ( ٣ا�ش ��خا�ص) يختارهم
على وفق ال�ض ��وابط وال�ش ��روط املطلوبة
ل�ش ��غل منا�ص ��ب مديري الدوائر امل�شمولة
بامل ��ادة ( )٤٥م ��ن قان ��ون املحافظ ��ات غري
املنتظم ��ة يف اقليم رقم ( )٢١ل�س ��نة ٢٠٠٨
املع ��دل ،وير�س ��لها اىل الوزي ��ر املخت� ��ص
والذي بدوره يختار احدهم ل�شغل املن�صب
املذكور �آنفا ،وخالل املدة املحددة بالقانون
وهي خم�س ��ة ع�شر يوما من تاريخ و�صول

ا�سماء املر�شحني اىل مكتبه".
م�ؤك ��د ًا �أن "اجلوه ��ري واجلدي ��د يف هذه
النقطة هو �إعطاء ال�ص�ل�احية للمحافظ يف
حالة عدم الإجابة من قبل الوزير املخت�ص،
بعد امل ��دة املق ��ررة اختيار احد املر�ش ��حني
للمن�صب املذكور".
وذك ��ر �أن "اجتم ��اع الهيئ ��ة التن�س ��يقية
العلي ��ا بني املحافظ ��ات �أكد عل ��ى �أن تلتزم
ال ��وزارات امل�ش ��مولة بامل ��ادة ( )٤٥م ��ن
قان ��ون املحافظات غري املنتظم ��ة يف اقليم
رق ��م ( )٢١ل�س ��نة  ٢٠٠٨املع ��دل ،بتطبي ��ق
ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء رق ��م ( )٦٢ل�س ��نة
 ،٢٠١٩م ��ن خالل قي ��ام املحافظات بتقدمي
ك�شوفات بال�س ��يارات واملباين املراد �إعادة
تخ�صي�ص ��ها ،كذل ��ك املوافق ��ة عل ��ى قي ��ام
املحافظات بتخ�صي�ص ن�س ��بة من املوازنة
الت�ش ��غيلية املخ�ص�ص ��ة للق�س ��م ( )١العائد
لدي ��وان املحافظ ��ة اىل دائ ��رة ال�ش� ��ؤون
الإداري ��ة واملالي ��ة يف املحافظ ��ة لتمكينه ��ا
م ��ن �أداء واجباته ��ا ومهامه ��ا� ،س ��يما و�أن
ه ��ذه الدائرة تتوىل �إدارة ال�ش� ��ؤون املالية
واالداري ��ة لدوائ ��ر فك االرتب ��اط والتي ما
ت ��زال فتي ��ة وبحاج ��ة اىل الكث�ي�ر لتنه�ض
بدوره ��ا �س ��يما و�أن حج ��م العم ��ل عليه ��ا
بحك ��م ع ��دد الدوائ ��ر واملنت�س ��بني يف تلك
الدوائر التي مت فك ارتباطها من الوزارات
واحلقاها باملحافظات".
وت�أ�س�س ��ت الهيئ ��ة العلي ��ا للتن�س ��يق ب�ي�ن
املحافظ ��ات وف ��ق قان ��ون املحافظ ��ات غري
املنتظم ��ة يف �إقليم رقم ( )21ل�س ��نة 2008
ومبوج ��ب ن� ��ص امل ��ادة ( )45وال ��ذي جاء
فيه (�أوال -:ت�ؤ�س ���س هيئة ت�س ��مى (الهي�أة
العلي ��ا للتن�س ��يق بني املحافظات) برئا�س ��ة
رئي�س جمل� ��س الوزراء وع�ض ��وية وزراء
البلدي ��ات والأ�ش ��غال العام ��ة ،االعم ��ار
والإ�سكان ،العمل وال�ش� ��ؤون االجتماعية،
الرتبية ،ال�صحة ،الزراعة ،املالية ،ال�شباب
والريا�ض ��ة ،التخطي ��ط ،وزي ��ر الدول ��ة
ل�ش� ��ؤون املحافظات واملحافظني ور�ؤ�س ��اء
جمال�س املحافظات.

لمعملا م�سا

The state company for Glass & Refractories industry (SCG & R) one of the
Ministry of Industry and Minerals (MIM) has pleasure to re-announce its
following factories in according with companies amended Law No. 22 of
)1997 article 15 /3 of the companies, as per paragraph (Ninth) of Article (4
and paragraph (One) of Article (5) of the Ministry of Industry and Minerals
amended Law No. (38) of 2011 and as per principles guiding instructions
issued by the Ministry of Industry and Minerals (411 / 20 / 525 on 1/ 5/ 2020):
Location
Baghdad – Saydia

لمعملا عقوم

1

تأهيل وتشغيل معمل انتاج املواد واخلرسانة احلرارية
وطابوق االشكال اخلاصة

2

تأهيل وتشغيل معمل انتاج الطابوق عالي االلومينا

بغداد – السيدية
الفلوجة –
الكرمة

الهدف من االعالن

تهدف الشركة من خالل املشاركة مع الشركات الرصينة واملصنعة واملنتجة
للمنتجات أعاله إلى املش��اركة ف��ي اإلدارة واإلنتاج وتش��غيل وزيادة الطاقات
اإلنتاجي��ة واملس��اهمة في هذه الف��رص القيمة للحاجة املاس��ة إلنتاج هذه
املعامل واهميتها لتلبية احتياجات الس��وق العراقية واجلدوى االقتصادية وملا
حتققه من مزايا للمس��تثمر منها توافر املواد األساس��ية الداخلة في اإلنتاج
وبأسعار مناس��بة وحتس�ين جودة املنتج الوطني .وبإمكان الشركات الراغبة
مراجعة مقر الشركة الكائن في مدينة الرمادي لشراء امللف االستثماري مببلغ
(( )250مائتان وخمسون ألف دينار) غير قابلة للرد لالطالع على الشروط اخلاصة
باملش��اركة او االستفس��ار واالجابة على اي امور تخص العملية االستثمارية
والش��ركة على اس��تعداد لتقدمي كافة املعلومات التفصيلية والتس��هيالت
لزي��ارة املعامل ،ونلفت نظر ذوي االختص��اص واملهتمني لتقدمي عروضهم وفق
الش��روط الواردة في امللف االستثماري ،وتتحمل الش��ركة الفائزة كافة أجور
النش��ر واإلعالن ،وس��يكون التركيز عل��ى اجلانب الفني والتطوي��ري والكفاءة
املالي��ة ،على ان تقدم العطاءات وتوضع في صندوق العطاءات الكائن في مقر
الشركة في الرمادي قبل نهاية الدوام الرسمي علما ً بأنه سيتم فتح العروض
بعد مضي  30يوم عمل اعتبارا ً من تاريخ نش��ر االع�لان في اجلرائد ،وباالمكان
االستفسار من خالل العنوان االلكتروني glass19612002@yahoo.com

املهند�س ف�ؤاد حماد عنيزي
املدير العام

Fallujah - Karma

Opportunity
Factory Name
No.
1
Rehabilitation with commissioning And Operation
& of Refractory Materials (Mortar) & Concrete
Special Shape Refractory Bricks Factory (Baghdad
)Factory
2
Rehabilitation With Commissioning and Operation
of high Alumina Refractory Factory

Announcement Target

(SCG & R) aims by participating with manufacturers and producers of
above products in factory management and production to rehabilitate
and increase the production capacity through this valuable opportunity
to meet the Iraqi market needs and economic feasibility and benefits
accruing to the investor, exploit the availability of raw materials which
used in production at good prices improving National product quality.
Investors are requested to obtain a copy investment files against a sum
of ID 250.000 (Two Hundred Fifty Thousand Iraqi Dinar) for each file
not refundable, in addition our company ready to assist the investors
with additional detailed information and take necessary arrangements
to facilitate site visits to the factory. The investors must submit bids in
accordance with the investment file conditions and will focus on the
company’s technical proposal, developmental and financial efficiency
. The winner company shall bear all announcement charges, the bids
must submitted and placed in the bidding box location at the company’s
headquarters in Ramadi before the end of the official working hours,
noting that the offers will be opened after 30 working days from the
announcement publishing date in the newspapers, for any urgent
explanation please contact through company e-mail address:
glass19612002@yahoo.com
Eng. Fouad H. Anizy
General Director

ترجمات

العدد ( )4872ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االحد (� )14شباط 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

الأمم المتحدة� :أكثر من  4ماليين عراقي بحاجة لم�ساعدات �إن�سانية
 ترجمة :حامد �أحمد

ذكرت منظمة الأغذية
والزراعة الفاو التابعة
للأمم المتحدة في تقرير
لها �صدر هذا الأ�سبوع �أن
وجود ما يقارب من 4,1
مليون �شخ�ص هم بحاجة
لم�ساعدات �إن�سانية في
العراق  ،و�إن  2,4مليون
�شخ�ص منهم هم بحاجة
لم�ساعدات �إن�سانية عاجلة
 ،م�شيرة الى �أن ح�صاد
مح�صول الحبوب لعام 2020
قلل من توقعات اللجوء
لال�ستيراد مما ي�ضمن توفر
�أمن غذائي معتدل للبلد.

وقال ��ت املنظمة �إن �س ��قوط �أمطار ال�ش ��تاء لأول
م ��رة يف �شه ��ر ت�شرين الث ��اين املا�ض ��ي �سمحت
ب�إنه ��اء عملية البذر بظ ��روف �إيجابية  ،يف حني
كانت كميات �أمطار �شهري كانون الأول والثاين
دون املعدالت عرب البالد  ،ما عدا الق�سم ال�شمايل
م ��ن الب�ل�اد يف حمافظتي ده ��وك و�أربيل  ،حيث
�إن وف ��رة الأمطار يف الن�ص ��ف الثاين من كانون
الث ��اين قلل من �آثار ُ�شح �سقوط الأمطار  .هذا ما
يوع ��د مبو�سم زراعي جيد ه ��ذا العام ولكن رغم
ذل ��ك ف� ��إن هن ��اك حاجة ملزي ��د من الأمط ��ار خالل
الأ�سابيع القادمة لتعوي�ض مرحلة عدم �سقوطها
واحلفاظ على توقعات مبنتوج زراعي .
وقالت منظمة الفاو العاملية للأغذية والزراعة �إن
مو�س ��م ح�صاد  2020كان وف�ي�ر ًا وي�سد احلاجة
املحلية  ،وا�ستناد ًا اىل منظمة الإح�صاء املركزية
 CSOف�إن  1.8ملي ��ون طن تقريب ًا من ال�شعري و

"مافيات وجتارة بالب�شر" ..ف�ضائح ال�سجون
العراقية وت�أثريها على �أهايل ال�سجناء
 متابعة املدى

تعي�ش عائلة م�صطفى المكونة
من ت�سعة �أفراد ،في نف�س البيت
ببغداد منذ  33عام ًا ،وقد قرروا،
مع بداية الحكم ق�ضائي ًا على
م�صطفى بال�سجن ،االنتقال ل�سكن
�آخر دون �أن يبلغوا �أحداً بمكانه.

تق ��ول والدة م�صطف ��ى ( 31عام� � ًا) "" :ال �شيء
يداوي الإح�سا�س بالعار �إال الهرب".
وق ��د ق�ضت املحكمة على م�صطف ��ى قبل �سنوات
بال�سج ��ن وف ��ق امل ��ادة " "281م ��ن قان ��ون
العقوب ��ات املعني ��ة بالتزوي ��ر ،ف�شع ��رت عائلته
ب�أن للحكم تبعات على حياتهم االجتماعية.
وت�ضي ��ف والدت ��ه "احلكم مل يكن جم ��رد عقوبة
ل�شخ� ��ص واحد� ،إمنا لكل �أف ��راد العائلة ،لدرجة
�أن الأق ��ارب واملعارف ابتعدوا عنا ،لأنهم يرونه
عار ًا".
وق ��ررت العائلة يف منطق ��ة �سكناها اجلديد� ،أن
ال تخ�ب�ر اجل�ي�ران بق�ص ��ة م�صطف ��ى ،حت ��ى "ال
ينف ��روا منهم" �أو "يعايروه ��م" ،وكي "ال تت�أثر
�سمعة" �شقيقاته الثالث.
يف هذا ال�ش�أن ،تق ��ول النا�شطة احلقوقية نادية
عب ��د� ،إن املجتم ��ع العراق ��ي "يربط ع ��ادة عائلة
ال�سجني بالع ��ار وعمليات امل�ساوم ��ة واالبتزاز
الت ��ي ُتفر�ض على �أفرادها خا�صة الزوجة والأم
والأخت".
وتو�ضح " �أن مع ��ارف عائلة امل�سجون ي�صفون
الأخرية ع ��ادة بـ"امل�شبوهة" لأن دخول ال�سجن
يعن ��ي "تعر� ��ض ال�سج�ي�ن �أو ن�س ��اء عائلت ��ه
الغت�صاب واعتداءات جن�سية من نوع �آخر".
وتواج ��ه العائل ��ة الو�صم ��ة االجتماعي ��ة ه ��ذه
حت ��ى عندما ت�سق ��ط التهم ع ��ن ال�سجني ويحكم
برباءته.
تق ��ول عبد "لك ��ن عندما يك ��ون ال�سج ��ن م�صري
ام ��ر�أة �أو فتاة ،ف�إن الأمر �أ�صعب من ذلك بكثري،
لأنه ف�ض ًال ع ��ن تكهنات تعر�ضه ��ا داخل ال�سجن
العت ��داءات جن�سي ��ة ،ف�إن ��ه دائم ��ا ما يت ��م قتلها
(غ�س�ل ً�ا للعار) بعد الإفراج عنها حتى و�إن كانت
اجلرمي ��ة الت ��ي ارتكبه ��ا دفاع� � ًا عن النف� ��س �أو
ال�شرف".
املحامي ��ة وداد ط ��ه خليل ،ترى �أن م ��ا �صرح به
م�ؤخ ��ر ًا رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة الإ�ص�ل�اح والتغي�ي�ر
�صباح الكن ��اين ،حول �سل�سلة انتهاكات خطرية

داخ ��ل ال�سجون العراقي ��ة ،يف مقابل ��ة متلفزة،
�أث ��ارت موجة م ��ن اال�ستنكار والغ�ض ��ب "لي�س
لأنه ��ا جدي ��دة وغريب ��ة ب ��ل لأن النا� ��س مل تع ��د
تتح ّم ��ل اخل ��راب الذي ح ��ل بالبالد ،رغ ��م �أن ما
يح ��دث الي ��وم يف ال�سجون ال يختل ��ف عما كان
يحدث يف �سجون النظام ال�سابق".
وبح�س ��ب الكن ��اين ،ف� ��إن ال�سج ��ون " ُت ��دار من
قبل مافي ��ات خارجه ��ا ،بالتعاون م ��ع ع�صابات
داخلها".
وق ��ال �إن "ه ��ذه املافيات مق�سمة ب�ي�ن من تروّ ج
املخدرات ومن تبيع وت�شرتي ال�سجناء ،وثالثة
معني ��ة بالأطعم ��ة ،و�أخرى متخ�ص�ص ��ة ب�إدخال
الهواتف النقالة و�شبكات الإنرتنت".
كما "يتم التواط�ؤ بني املافيات وبع�ض ال�ضباط
وامل�س�ؤولني ،لقاء مبلغ مادي ،لنقل �شبّان �صغار
ال�س ��ن �إىل مكان �سج ��ن �آخرين يعت ��دون عليهم
جن�سي ًا".
وتاب ��ع �أن "كب ��ار ال�سجن ��اء بات ��وا �أ�شب ��ه
بالع�صاب ��ات وميتلك ��ون الكث�ي�ر م ��ن الأم ��وال.
وي�صل �سعر ال�شخ�ص املنوي االعتداء عليه �إىل
نحو � 10آالف دوالر �أمريكي ليتم اغت�صابه".
ور�أى الكن ��اين �أن الأم ��ر تعدّى وج ��ود عمليات
م�ساوم ��ة وابتزاز لعائ�ل�ات املعتقلني ،من خالل
التوا�ص ��ل م ��ع زوج ��ات املعتقل�ي�ن و�أمهاته ��م
بدع ��وى نقلهم �إىل م ��كان �أف�ضل داخ ��ل ال�سجن
�أو وقف التعذيب عنهم ،وكله من �أجل احل�صول
على مبالغ مالية.
و�أك ��د �أن "لديه �شهادات وت�سجيالت م�س ّربة من
عائ�ل�ات �سجن ��اء ومن ن�ساء �سجين ��ات تعر�ضن
�إىل االغت�صاب".
بالع ��ودة �إىل املحامي ��ة وداد ط ��ه خلي ��ل ،تق ��ول
ل� �ـ "ارفع �صوت ��ك" �إن ال�سج ��ون "�أر�ض خ�صبة
لعملي ��ات االتجّ ��ار بالب�ش ��ر ،واالعت ��داءات
اجلن�سية ،وجتارة املخدرات والأدوية وغريها
من الهواتف النقالة وامل�ستلزمات".
وت�ضي ��ف "ال تق ��ف الأم ��ور عند التج ��ارة فقط،
بل ت�صل �إىل تعذي ��ب ال�سجناء وال�ضغط عليهم
للح�ص ��ول عل ��ى مناف ��ع �شخ�صية تتعل ��ق باملتع
اجلن�سي ��ة �أو لالع�ت�راف زورا عل ��ى �أنف�سهم �أو
لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبرية".
"ف�ض ًال ع ��ن نق�ص اخلدم ��ات والإهمال الطبي
وتف�ش ��ي الأمرا� ��ض اخلط�ي�رة واملعدي ��ة مث ��ل
ال�سل ،واجلرب ،والته ��اب الكبد وغريه" تتابع
خليل.
وت�ش�ي�ر �إىل �أن احلكومة عاجزة عن �إ�صالح يف
ال�سجون العراقية ،لأن الق�ضية "كبرية وترتبط
ب�أحزاب �سيا�سية وع�صابات خطرية".
يف نف� ��س ال�سي ��اق ،يق ��ول النا�ش ��ط احلقوق ��ي
يا�س ��ر جمعة� ،إن "الق�ت�راب موع ��د االنتخابات
الربملانية دورا هاما يف ت�صاعد الف�ضائح مثلما
يحدث مع ال�سجون".
وي�ضيف "رغم معرفة الأغلبية بهذه االنتهاكات

�إ ّال �أن الك�ش ��ف عنه ��ا يف مث ��ل هذا الوق ��ت ي�أتي
لدواف ��ع �سيا�سي ��ة ،هدفه ��ا الني ��ل م ��ن �أح ��زاب
و�شخ�صيات ب ��ارزة بعينها ،ل�صال ��ح مناف�سيهم
من �أحزاب �أخرى".
وم ��ن املتوق ��ع �أن ي�ستم ��ر "م�سل�س ��ل الف�ضائ ��ح
واالنته ��اكات" ،وف ��ق جمع ��ة "حت ��ى نهاي ��ة
االنتخابات القادمة ،وقد يتم تربئة كل من طالته
ه ��ذه الف�ضائح و�إيجاد املخ ��رج املنا�سب لهم يف
حال االتفاق على تقا�سم ال�سلطة واملكا�سب".
وكان التقري ��ر ال�سنوي ل�شبكة العدالة لل�سجناء
ل�سن ��ة  2020حول �أو�ضاع حق ��وق الإن�سان يف
ال�سج ��ون والإ�صالحي ��ات يف الع ��راق ،و�أعدته
 11منظم ��ة ع�ض ��وة يف ال�شبكة ،ت�ضم ��ن نتائج
الزيارات امليدانية لثالثني موقعا �شمال وو�سط
وجن ��وب العراق بواقع زيارتني لكل موقع ويف
فرتات خمتلفة من عام .2020
ور�صد االتقرير ما ي�أتي:
 - 1اكتظ ��اظ يف  % 73من املواقع ،حيث تفوق
�أع ��داد املوجودي ��ن الطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة ملعظم
ال�سجون.
 % 90 - 2م ��ن الأبني ��ة غ�ي�ر �صاحل ��ة لتك ��ون
م�ؤ�س�س ��ات �إ�صالحي ��ة �أو �سجون� � ًا ،كم ��ا تعاين
 53%م ��ن املواق ��ع م ��ن ع ��دم كفاي ��ة الأ�س� � ّرة
والأغطية وامل�ستلزمات الأخرى.
 - 3ال توف ��ر �إدارات ال�سج ��ون مالب� ��س خا�صة
بال�سجن ��اء وال توفر الإدارات الوجبات الثالث،
ح�س ��ب معاي�ي�ر �صحية ُتراع ��ى فيه ��ا ال�سعرات
احلرارية �أو املر�ضى.
 - 4ال ت�ستطي ��ع �إدارات ال�سج ��ون توف�ي�ر
اخلدم ��ات ال�صحية الكاملة يف عمومها وخا�صة
اخلدم ��ات الطبي ��ة الن�سائي ��ة وبن�سبة ،% 100
,يف مق ��دور  % 60فق ��ط م ��ن الإدارات توف�ي�ر
الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة فقط ،فيم ��ا ال ت�ستطيع 90
 %منها توفري الدرا�سات الثانوية واجلامعية.
 - 5نق�ص �شديد يف الباحثني االجتماعيني.
� - 6سجل ��ت يف  % 13م ��ن ال�سج ��ون ح ��االت
انتح ��ار �أو حماولة� ،أما التهدي ��د باالنتحار فقد
�سجل يف �أغلب املواقع.
 - 7ال توج ��د برام ��ج �إنتاجي ��ة لال�ستف ��ادة م ��ن
الأي ��دي العاملة يف ال�سج ��ون بن�سبة ،% 100
و�سجل ��ت ح ��االت �ضب ��ط املخ ��درات واحلبوب
امل�صنف ��ة كمواد خم ��درة يف  % 27م ��ن املواقع
ال�سجنية يف العراق.
 - 8ال يوج ��د يف  90%م ��ن ال�سج ��ون
والإ�صالحي ��ات يف الع ��راق برام ��ج �إ�صالحي ��ة
وت�أهيلية وتقوميية وفقا للمعايري الدولية ،وال
توجد متابعة للمحكومني بع ��د �إطالق �سراحهم
من قبل �أية جهة.
كم ��ا �سج ��ل التقري ��ر ح ��االت ع ��ودة لللعديد من
ال�سجناء املف ��رج عنهم من غالبية ال�سجون� ،إىل
ارتكاب اجلرائم ذاتها �أو غريها
عن موقع ارفع صوتك

 6.2ملي ��ون ط ��ن احلنطة ق ��د مت ح�صادها خالل
الع ��ام  2020حي ��ث زادت ن�سبة الإنت ��اج مبعدل
 16و  44%عل ��ى الت ��وايل مقارنة بال�سنة التي
�سبقته ��ا و�أكرث من �ضعف معدالت �إنتاج اخلم�س
�سنوات املا�ضية .
من جانب �آخر ذكرت املنظمة الدولية يف معر�ض
ا�ستطالعه ��ا للو�ض ��ع الإن�ساين ومع ��دالت الفقر
يف البلد ب�أن تراج ��ع واردات النفط الناجمة عن
هبوط �أ�سعار النفط العاملية قد ولدت �ضغوطات
عل ��ى امليزاني ��ة الوطني ��ة حيث �أن عوائ ��د النفط
ت�ش ��كل ن�سبة  90%م ��ن حجم امليزانية الكلية .
وا�ستن ��اد ًا اىل وزارة النف ��ط ف ��ان نف ��ط الب�صرة
الثقي ��ل وخ�ل�ال الأ�سبوعني الأخريي ��ن من �شهر
كانون الأول  2020بيع ب�سعر  49دوالر ًا تقريب ًا
للربمي ��ل مما �شكل زي ��ادة عن �أدن ��ى �سعر و�صل
�إلي ��ه النف ��ط يف �شه ��ر ني�س ��ان ع ��ام  2020وهو
 18.7دوالر للربمي ��ل  .ولكن هذا ال�سعر ما يزال
دون �أعل ��ى �سع ��ر �سجل للنف ��ط يف نف�س املرحلة
الزمني ��ة يف كان ��ون الأول ع ��ام  2019حيث بيع
ب�سعر  56دوالر ًا للربميل .
ومن �أجل مواكبة تناق�ص الدخل واملحافظة على
االلتزامات املالية والتي تت�ضمن ت�سديد مرتبات
املوظفني واملتقاعدين  ،ف�إن البنك املركزي قد جل�أ
يف  19كان ��ون الأول  2020اىل تخفي� ��ض قيم ��ة
عمل ��ة البلد �أمام الدوالر بن�سب ��ة  22%تقريب ًا .
ولتخفيف وط�أة ت�أثري تخفي� ��ض العملة وازدياد
مع ��دل الت�ضخ ��م وبالأخ�ص م ��ا يتعل ��ق بارتفاع
�أ�سع ��ار املواد امل�ستوردة  ،فان احلكومة توجهت
لدعم �أ�سعار املواد اال�ستهالكية مثل ال�سكر والرز
.
بالإ�ضافة اىل ت�أثريات وباء كورونا امل�ستجد وما
�صاحبه من �إجراءات حظر وتقييد على الأن�شطة
التجاري ��ة اخلا�ص ��ة والقطاعات غ�ي�ر الر�سمية ،
ف�إن ت�أخري ت�سديد املرتب ��ات وغياب الرقابة على
الأ�سعار حلماي ��ة امل�ستهلك  ،فان تبعات تخفي�ض
قيم ��ة العملة �ستكون ذات م ��ردودات �سلبية على
الأمن الغذائي للعوائل الب�سيطة .
مراجع ��ة االحتياجات الإن�سانية يف العراق لعام
 2021ق ��د ح� �دّدت وج ��ود  4.1ملي ��ون �شخ� ��ص
هم بحاج ��ة مل�ساعدات �إن�ساني ��ة و�أن  2.4مليون
�شخ� ��ص منهم لديه ��م احتياجات ملح ��ة عاجلة .

وبينم ��ا بق ��ي ع ��دد الأ�شخا�ص الذي ه ��م بحاجة
مل�ساع ��دات م�شابه ��ة لأعداد ال�سن ��ة املا�ضية  ،ف�إن
�ش ��دة احلاجة للم�ساع ��دات ازدادت  ،ويرجع ذلك
ب�ش ��كل كبري اىل ت�أثري وب ��اء كورونا على الأزمة
الإن�ساني ��ة حي ��ث �أدى ذل ��ك اىل �أن يرتف ��ع ع ��دد
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن هم بحاجة مل�ساع ��دات عاجلة
بن�سبة . 35%
�أك�ث�ر من ن�صف ه� ��ؤالء الذين ه ��م بحاجة ما�سة
للم�ساع ��دات يتمرك ��زون يف حمافظت ��ي نينوى
والأنبار  .ويقدر عدد الذين يعانون من نق�ص حاد
بالت�أمني الغذائي بحدود � 435,000شخ�ص  ,يف
حني هناك � 731,000شخ�ص �آخر من النازحني
والعائدي ��ن معر�ض ��ون لنق� ��ص ت�أم�ي�ن غذائ ��ي.
م ��ن ب�ي�ن النازح�ي�ن املقيم�ي�ن خ ��ارج املخيمات ،
ف� ��إن املحافظات الأكرث ت�أثر ًا بع ��دم ت�أمني غذائي
له�ؤالء النازحني  ،هم املتواجدون يف حمافظات
نين ��وى وده ��وك و�أربيل و�صالح الدي ��ن  ،بينما
يتمرك ��ز غالبي ��ة العائدي ��ن يف حمافظات نينوى
و�صالح الدين والأنبار وكركوك .
وكان ��ت منظم ��ة جمموع ��ة احلماي ��ة الوطني ��ة
العاملي ��ة للإغاث ��ة ف ��رع الع ��راق ق ��د ك�شف ��ت يف
تقرير خطته ��ا ال�سنوية لالحتياج ��ات الإن�سانية
يف الع ��راق لع ��ام  2021ب�أن هن ��اك �أكرث من 2.3
ملي ��ون �شخ� ��ص يف البلد ه ��م بحاج ��ة خلدمات
حماية عاجلة على امتداد عام .2021
وقال ��ت املنظم ��ة يف تقريرها الذي �ص ��در ال�شهر
احل ��ايل �إن  73%م ��ن الأ�شخا� ��ص ال ��ذي ه ��م
بحاج ��ة مل�ساع ��دة �إن�ساني ��ة يتمرك ��زون يف 12
منطق ��ة �ضم ��ن �س ��ت حمافظ ��ات وه ��ي كل م ��ن
حمافظ ��ة نين ��وى و�أربي ��ل وده ��وك والأنب ��ار
وكرك ��وك و�ص�ل�اح الدي ��ن .منوهة ب� ��أن ظروف
وب ��اء فايرو� ��س كورون ��ا كوفي ��د –  19ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن حالة الن ��زوح املزمن ��ة  ،قد ت�سبب ��ت بزيادة
احتياج ��ات احلماية و التعر� ��ض للأ�ضرار  .و�إن
م ��ا ي�ستدع ��ي توف�ي�ر حماية ه ��و ب�سب ��ب وجود
ح ��االت �إبع ��اد ق�سري ع ��ن خميمات وع ��ودة قبل
�أوانه ��ا والت ��ي غالب� � ًا ما ت� ��ؤدي لعملي ��ات نزوح
ثانوي ��ة  ،و حاالت الأزم ��ات النف�سية واالكتئاب
ف�ض�ل ً�ا عن خماط ��ر الألغ ��ام والعب ��وات النا�سفة
وحاالت العنف الأ�سري والعنف �ضد الأطفال .
عن منظمة الفاو

ن�ساء العراق يكافحن من �أجل تفادي الإ�ساءة و�سط
ازدياد معدالت العنف الأ�سري
 ترجمة :املدى
م� � ّر عل ��ى زواج �ضحى �صب ��اح ثمانية ع�ش ��ر عام ًا
عندم ��ا رف ��ع زوجه ��ا لأول م ��رة يده عليه ��ا  .وهم
جمتمع ��ون يف بي ��ت ذي غرف ��ة واح ��دة يف �أح ��د
�أحي ��اء بغ ��داد الفق�ي�رة  ،ف�إن ��ه غالب� � ًا م ��ا يع ��اين
الزوج ��ان كث�ي�ر ًا لتهيئ ��ة مائ ��دة طع ��ام لأطفاله ��ا
الأربعة .
كاف  .الأطفال
تق ��ول �صب ��اح " لي�س لدين ��ا دخ ��ل ٍ
بحاج ��ة للذه ��اب اىل املدر�س ��ة ولي�س ل ��دي مبلغ
كايف لتغطي ��ة ه ��ذه االحتياج ��ات  .كلم ��ا �أحتدث
مع ��ه حول ه ��ذه امل�شكل ��ة يردعلي وعل ��ى الأطفال
بال�ض ��رب  ".يف �إحدى امل ّرات جل�أت �صباح لتلقي
عالج طبي جراء الإ�ساءة البدنية لزوجها عليها .
تق ��ول ال�شرط ��ة �إن معدل العنف املن ��زيل قد ازداد
يف الع ��راق بن�سب ��ة  20%من ��ذ ب ��دء �إج ��راءات
احلظ ��ر لتف ��ادي وب ��اء كورون ��ا  ،ال ��ذي ت�سب ��ب
بجع ��ل مالي�ي�ن العراقي�ي�ن دون خ ��ط الفق ��ر .
الأحياء الفقرية يف العراق كانت الأكرث ت�أثر ًا من
تزايد ال�ضغوط االقت�صادية والنف�سية .
ارتفاع ن�سبة العنف املحلي املنزيل ي�سلط ال�ضوء
عل ��ى حمدودية توف ��ر اال�سناد القان ��وين واملايل
يف الع ��راق  ،حي ��ث جتد الن�س ��اء انف�سهن عالقات
دائما و�سط �أجواء منزلية م�سيئة ب�سبب التقاليد
املحافظة التي ترى من املعيب بالن�سبة للن�ساء �أن
يخرجن طلبا للعدالة .
قالت �صباح " قررت �أن ا�صطحب �أوالدي ونهرب
ولك ��ن �أي ��ن ع�ساي �أن اذهب ؟ م ��ن �سيقبل ايوائي
؟ �أب ��واي فق�ي�ران �أي�ض� � ًا وال ي�ستطيع ��ان تغطي ��ة
نفقاتي ".
له ��ذا فقد اجته ��ت اىل �شرطة الع ��راق املجتمعية ،
وهي وحدة تابعة لوزارة الداخلية مفو�ضة بحل
النزاعات املجتمعية قبل �أن تتفاقم �أكرث .
العميد غالب عطية خل ��ف  ،امل�س�ؤول عن ال�شرطة
املجتمعية قال " عندما تتقدم زوجة ب�شكوى �ضد
زوجها عن ��د �إحدى مراكز ال�شرط ��ة �أو �أن تتوجه
اىل حمكمة  ،ف�إنه من امل�ؤكد �أن عالقتهما لن تعود
�أب ��د ًا اىل طبيعته ��ا  .ولكن �إذا م ��ا تتدخل ال�شرطة
املجتمعي ��ة وحت ��ل م�شاكله ��م ع�ب�ر الت�سوي ��ة ف�إن
الأمور �ستعود لطبيعتها ".
وبع ��د ع ��دة جل�س ��ات و�ساط ��ة ودعم م ��ن وجهاء
املنطق ��ة الع�شائري ��ة متكن ��ت ال�شرط ��ة املجتمعية
م ��ن �إجب ��ار زوج �صباح على توقي ��ع تعهد من �أنه
لن ي�ضربه ��ا مرة �أخرى  ،ومن تلك اللحظة توقف
العنف الذي كانت تتعر�ض له .
قال العميد خلف " لو ا�ستطعنا �أن نوحد العوائل
ونحاف ��ظ على اللحمة املجتمعي ��ة  ،ف�سنعمل على
تقلي ��ل ن�سب ��ة اجلرمية  .لق ��د اكت�شفنا ب� ��أن �أغلب
اجلرائم تكون ناجتة ع ��ن حاالت التفكك الأ�سري
".
وتذك ��ر ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة انها متكن ��ت من حل
 90%م ��ن م�ش ��اكل ق�ضاي ��ا العن ��ف الأ�س ��ري .
لك ��ن منتقدين يقول ��ون ان �أولوي ��ات الوحدة هو

تف�ضيل امل�صاحل ��ة على حتقيق العدال ��ة بالن�سبة
لل�ضحايا .
العن ��ف �ض ��د الن�س ��اء مت تطبيعه �ضم ��ن املجتمع
العراق ��ي وقوانين ��ه  .وا�ستن ��اد ًا لدرا�سة �صدرت
ع ��ن وزارة التخطي ��ط ع ��ام  2012ف ��ان �أكرث من
ن�ص ��ف الن�ساء الالئي ا�ستطلع ��ت �آرا�ؤهم اعتقدن
�أن �ضرب زوجة لعدم طاعتها �أمر زوجها ال يعترب
عنف ًا .
�إح�صائي ��ات الأمم املتح ��دة بين ��ت �أن  46%م ��ن
الن�س ��اء الالئ ��ي تزوج ��ن حديث� � ًا يف الع ��راق هن
عر�ض ��ة ل�صن ��ف واح ��د عل ��ى الأق ��ل م ��ن العن ��ف
العاطف ��ي �أو اجل�س ��دي �أو اجلن�س ��ي م ��ن قب ��ل
�أزواجهن  .قليل جد ًا ممن رفعن ق�ضايا �إجرامية .
م ��روة عب ��د الر�ض ��ا  ،حمامي ��ة �شابة اعت ��ادت ان
تت ��وىل ق�ضاي ��ا عن ��ف من ��زيل  ،قال ��ت " التقالي ��د
والقي ��م االجتماعية تعترب انه من املعيب بالن�سبة
للم ��ر�أة ان ترف ��ع �شك ��وى �ضد زوجه ��ا او اخيها .
حتى وان رفعت ق�ضية فان ��ه حال ما تعلم عائلتها
بذلك ف�إنها �ستقوم ب�إ�سقاطها ".
ومل ت�ستذكر  ،عبد الر�ضا  ،ان ق�ضية واحدة انتهت
ب�إدانة معتدي  .وحتى انه ��ا حولت اهتمامها بعد
ذلك لعمل قانوين �آخ ��ر وذلك بعد تلقيها تهديدات
وم�صاع ��ب واجهته ��ا وه ��ي حت ��اول الدف ��اع عن
�ضحاياها والتي بد�أت ت�ؤثر عليها نف�سيا .
الع ��راق ال ميتل ��ك حالي ��ا قانون ��ا خا�ص ��ا بالعنف
الأ�س ��ري  .وكان م�ش ��روع م�سودة قان ��ون العنف
قد ط ��رح الول مرة يف الربملان عام  ، 2014ولكن
توقف التقدم بع و�سط معار�ضة �سيا�سية وا�سعة
م ��ن قب ��ل م�شرعني اعتق ��دوا من انه �سي� ��ؤدي اىل
ت�آكل الن�سيج املجتمعي للعراق .
ع�ض ��و الربمل ��ان جم ��ال املحم ��داوي  ،ق ��ال " ال
ن�ستطي ��ع ان ن�ستن�س ��خ جت ��ارب غربي ��ة يك ��ون

ت�أثريه ��ا �سلب ��ي عل ��ى جمتمعن ��ا  .ان ��ا اعتق ��د ان
القانون اجلدي ��د �سيزيد من معدالت الطالق اكرث
و�سيزيد من العداوة بني الزوجة وزوجها ".
هن ��اك بند واح ��د من القانون يعت�ب�ر مثري للجدل
ب�ش ��كل خا� ��ص � ،أال وه ��و احل ��ق مبنظم ��ات غري
حكومي ��ة ان تفت ��ح مالج ��يء ل�ضحاي ��ا العن ��ف
اال�سري .
مي�س ��ون ال�ساع ��دي  ،رئي�س ��ة جلن ��ة الن�س ��اء يف
الربمل ��ان  ،تق ��ول " ال ميكنن ��ا ان ن�سم ��ح لأي جهة
بان تفتح ملج�أ او م�أوى ".
يوج ��د حاليا م� ��أوى حكوم ��ي واح ��د يف بغداد ،
ولكنه يوف ��ر فقط مبيت ا�ستنادا لأمر من قا�ضي .
وهذا يتطلب رفع دعوى لل�شرطة  ,وهو امر كثري
من الن�ساء ميتنع ��ن عن القيام به ب�سبب الو�صمة
التي �سرتافق جلوئها ملركز �شرطة .
ق�س ��م م ��ن منظم ��ات حق ��وق امل ��ر�أة تقوم ب� ��إدارة
مالج ��ئ �سرية  ،رغم املخاط ��ر القانونية واالمنية
الكبرية .
ابت�س ��ام مانع  ،من منظمة حرية املر�أة يف العراق
والت ��ي تدير عدة مالجئ للن�ساء يف بغداد  ،تقول
" نح ��ن نواج ��ه كثري من التحدي ��ات وامل�صاعب
عند فتح مالج ��ئ حلماية ن�س ��اء  .غالبا ما نواجه
ق�ضايا مع ع�شائر  .وعندما يعلمون بان امر�أة من
ع�شريته ��م تقيم يف ملجئن ��ا  ،فك�أنه يبد�ؤون ب�شن
ح ��رب علينا  .وكذلك ال�شرطة اعتدت على عدد من
مالجئنا ".
الع ��ام املا�ضي رفع ��ت احلكوم ��ة ق�ضي ��ة قانونية
�ضد املنظمة تطال ��ب بحلها  .وت�ضمنت االتهامات
التحري�ض على تفرقة العوائل وا�ستغالل الن�ساء
وم�ساعدتهن على الهروب .
بقلم سيمونا فولتاين
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ال�شرطة يخطط لمالحقة بطل الذهاب ..ونفط الو�سط لإيقاف تدهور نتائجه
 جمه��ور الأني��ق بانتظ��ار �إع��ادة الأمج��اد ..وديرب��ي مثي��ر لم� ّؤ�س�س��ة النف��ط ف��ي التاج��ي
 بغداد  /حيدر مدلول

نفط الو�سط × الميناء

وغ ��ادر فري ��ق املين ��اء الب�ص ��ري الثاين
ع�ش ��ر بر�صي ��د  20نقط ��ة اىل حمافظ ��ة
النجف الأ�شرف ليكون �ضيف ًا ثقي ًال على
فريق نفط الو�سط الرابع الذي ميلك يف
ر�صي ��ده  30نقط ��ة يف ال�ساع ��ة الرابعة
والرب ��ع ع�ص ��ر ًا عل ��ى ملع ��ب النج ��ف
ال ��دويل يف مب ��اراة م ��ن ال ��وزن الثقيل
لكليهما وخا�صة لكتيبة عبد الغني �شهد
�ذوق طعم االنت�صار منذ يوم
التي مل تت � ّ
احل ��ادي والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كانون
مما جعله ��ا تتخ ّلى عن
الث ��اين املا�ض ��ي ّ
عر� ��ش الزعام ��ة ،وترتاج ��ع اىل الوراء
�أربعة مراكز دفع ��ة واحدة حيث طالبت
الإدارة من اجلميع �إيقاف نزيف النقاط
�أم ��ام ال�سفانة �ضم ��ن الآمال الكبرية يف
بقوة على لقب املو�سم احلايل
املناف�س ��ة ّ
يف ظ � ّ�ل �سيا�س ��ة الدعم الالحم ��دود من
قبله ��ا يف تعزي ��ز اخلط ��وط بالعب�ي�ن
�أجانب خالل ف�ت�رة االنتقاالت ال�شتوية
التي �ستغلق يوم الثامن والع�شرين من
�شهر �شباط اجلاري .

حتت�ض ��ن الي ��وم الأحد مالع ��ب العا�صمة
بغ ��داد واملحافظات خم�سة لق ��اءات قوية
يف خت ��ام مناف�س ��ات اجلول ��ة التا�سع ��ة
ع�شرة م ��ن مرحلة الذهاب ب ��دوري الكرة
املمت ��از للمو�س ��م  2020-2021ال ��ذي
ي�ش ��ارك في ��ه  20فريق� � ًا وف ��ق اج ��راءات
�صحية ووقائي ��ة للحفاظ على
احرتازي ��ة ّ
�سالم ��ة اجلميع تنفيذ ًا للقرارات ال�صادرة
من قب ��ل اللجنة العلي ��ا لل�صحة وال�سالمة
الوطني ��ة مبجل� ��س ال ��وزراء ملكافح ��ة
فايرو� ��س كورونا امل�ستج ��د (كوفيد)-19
ال�ص ��ادرة ي ��وم التا�س ��ع م ��ن �شه ��ر �أيلول
املا�ض ��ي الت ��ي مت مبوجبه ��ا ا�ستكم ��ال
الن�شاطات الريا�ضية يف جميع االحتادات
املركزي ��ة التابعة للجنة الأوملبية الوطنية
العراقية .
ال�شرطة × ال�صناعات الكهربائية

ويلتقي فريق ال�شرطة لكرة القدم و�صيف
املت�ص ��در بر�صي ��د  35نقط ��ة يف ال�ساع ��ة
الثانية ظه ��ر ًا على ملع ��ب ال�شعب الدويل
مع �ضيف ��ه فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائية
لك ��رة الق ��دم �صاح ��ب املرك ��ز الع�شري ��ن
والأخ�ي�ر الذي ميل ��ك يف جعبته  14نقطة
مبهمة يخطط فيها اىل الظفر بثالث نقاط
جدي ��دة يف �إطار خطط ��ه ملوا�صلة ال ّلحاق
بفري ��ق الق ��وة اجلوية ال ��ذي ت ��وّ ج بط ًال
ملرحلة الذهاب قبل ختامها بجولة واحدة
فق ��ط ال�سيم ��ا بع ��د دع ��م ّ
خط ��ه الأمام ��ي
مبهاج ��م فري ��ق النف ��ط لكرة الق ��دم حممد
داود واملح�ت�رف الربازيل ��ي رافئييل دي
�سيلفا و�صانع الألعاب علي ح�صني �ضمن
جهوده الرامية للحفاظ على لقب الدوري
املمتاز الذي ناله يف مو�سم 2018-2019
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تط ّلعه اىل م�شارك ��ة جيدة يف
الن�سخ ��ة اجلديدة م ��ن دوري �أبطال �آ�سيا
لك ��رة الق ��دم امل�ؤمّل انطالقها ي ��وم الرابع
ع�شر م ��ن �شهر ني�سان املقب ��ل وخا�صة �أن
جمل�س الإدارة قدّم عرب الهيئة التطبيعية
يف احتاد كرة القدم طلب ًا ر�سمي ًا اىل جلنة
امل�سابقات التابعة لالحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم ب�ش� ��أن ت�ضيي ��ف املجموع ��ة الثالثة
بالدور الأول ملنطقة الغرب التي ت�ضم اىل
جانب ��ه فرق الدحيل القط ��ري و�أهلي جدة
ال�سع ��ودي وا�ستق�ل�ال طه ��ران الإي ��راين
على مالع ��ب املدين ��ة الريا�ضية مبحافظة

الطلبة × الكهرباء

الب�صرة التي �ستجري بنظام التجمع .
النفط × نفط الب�صرة

وتنتظ ��ر فريق نفط الب�ص ��رة الرابع ع�شر
بر�صي ��د  20نقط ��ة مواجه ��ة �صعب ��ة �أمام
م�ضيف ��ه فري ��ق النف ��ط ال�ساب ��ع بر�صي ��د
 27نقط ��ة بديربي م� ّؤ�س�سات ��ي مثري على
ملع ��ب ن ��ادي التاج ��ي الريا�ض ��ي يتطل ��ع
فوز
منه ��ا الأخ�ي�ر اىل ا�ستثم ��ار حتقي ��ق ٍ
غال للم� � ّرة الثانية خالل جولتني من �أجل
ٍ
القف ��ز اىل الأم ��ام مبركزي ��ن واال�ستقرار
خام�س� � ًا حي ��ث يُراه ��ن امل ��درب يحي ��ى
عل ��وان عل ��ى توا�ص ��ل الق ��درة التهديفية
للمهاجم�ي�ن مو�س ��ى عدن ��ان وولي ��د كرمي
اللذي ��ن ميتل ��كان ثمانية �أه ��داف وجتديد
ثقة الإدارة به على رئا�سة املالك التدريبي
برغم الأزمة املالي ��ة اخلانقة التي مي ّر بها
الفري ��ق من ��ذ انط�ل�اق املناف�س ��ات والتي
�ساهم ��ت يف عدم ت�س ّلم الالعبني من مبالغ

ال�شرطة ي�سعى لتقلي�ص الفارق بينه وبني البطل القوة اجلوية
مق ّدم ��ة عقوده ��م الر�سمية الت ��ي �أبرموها يف �أن يك ��ون �ضمن دائ ��رة الفرق الع�شرة
والت ��ي دفعت عدد ًا منه ��م اىل فتح خطوط الكب ��ار حيث ميتل ��ك معلوم ��ات جيدة عن
�ساخن ��ة مع الف ��رق اجلماهريي ��ة لالنتقال الأ�سلوب التكتيكي الذي ي�ستخدمه غرميه
اليه ��ا خ�ل�ال (املريكات ��و ال�شت ��وي) وكان ع�ص ��ام حمد ونقاط اخلل ��ل وال�ضعف عن
�آخره ��م النج ��م ب�س ��ام �شاك ��ر ال ��ذي �أعلن قائمت ��ه بحكم �أنه �سبق له و�أن تولىّ قيادة
ع ��ن رغبت ��ه اجلاحم ��ة بالدفاع ع ��ن �ألوان �أ�س ��ود العا�صمة يف موا�س ��م �سابقة حيث
ال�صق ��ور بامل�سابق ��ات املحلي ��ة والقاري ��ة ي�أمل م ��ن الكناري �أن حتت � ّ�ل �ضمن دائرة
املقبل ��ة الت ��ي �أعتربها بوا ّب ��ة العودة اىل املر ّب ��ع الذهب ��ي بنهاية عم ��ر امل�سابقة من
باب الوف ��اء للمدرب ال�ساب ��ق عبد الكرمي
�صفوف املنتخب الوطني لكرة القدم .
�سلمان ال ��ذي تويف يوم الثال ��ث من �شهر
�أمانة بغداد × الكرخ
كان ��ون الأول املا�ضي مت�أث ��ر ًا مب�ضاعفات
وتتج ��ه الأنظار اىل ملع ��ب بغداد مبنتزه جائح ��ة كورون ��ا مب�ست�شف ��ى ال�س�ل�ام يف
ال ��زوراء يف جان ��ب الكرخ حي ��ث ي�ضيّف معر�ض بغ ��داد الدويل فيم ��ا تتط ّلع �إدارة
لقا ًء متكافِئ ًا بني فريق �أمانة بغداد العا�شر نادي �أمانة بغداد الريا�ضي من العبيها �أن
بر�صي ��د  21نقط ��ة و�ضيف ��ه فري ��ق الكرخ يحققوا انت�صار ًا ثمين ًا يف ّ
ظل التعاقدات
التا�س ��ع �صاح ��ب النق ��اط  22نقط ��ة يف اجلديدة م ��ن املحرتف�ي�ن واملح ّليني خالل
طموح جدي ��د للم�ست�شار الفني ثائر �أحمد الأ�سب ��وع املا�ضي اىل جانب وقوف عامل
اىل احلف ��اظ عل ��ى �س ّك ��ة النتائ ��ج الرائعة الأر� ��ض اىل جانبه ��م �أم�ل ً�ا بالتق� �دّم اىل
الت ��ي حت ّققت بالفرتة الأخ�ي�رة و�ساهمت الأمام.

و�ستك ��ون ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة وخم� ��س
و�أربع�ي�ن دقيق ��ة م�س ��ا ًء موع ��د ًا للق ّم ��ة
الكروي ��ة البغدادي ��ة التي جتم ��ع فريق
الطلب ��ة التا�سع ع�شر بر�صي ��د  16نقطة
و�ضيف ��ه فري ��ق الكهرباء احل ��ادي ع�شر
بر�صيد  20نقطة حيث تنتظر اجلماهري
من امل ��درب ح�سن �أحمد ومالكه امل�ساعد
�أن َّ
يزف لها ب�شرى � ّأول فوز حتت قيادته
ّ
يف ظ ��ل الفرح ��ة التي يعي�شه ��ا اجلميع
�إث ��ر اال�ستقال ��ة اجلماعية الت ��ي تقدّمت
به ��ا الإدارة ال�سابقة برئا�سة عالء كاظم
وت�سليم الأمور اىل جنم الكرة العراقية
ال�ساب ��ق با�س ��م عبا�س ال ��ذي تعهّد بدفع
الدي ��ون ال�سابقة منذ ع ��ام � 2013ضمن
هيئ ��ة م�ؤقت ��ة �سيت ��م الإع�ل�ان الر�سمي
له ��ا م ��ن قب ��ل وزارة التعلي ��م الع ��ايل
والبح ��ث العلم ��ي الراع ��ي الر�سم ��ي
للن ��ادي بالت�ش ��اور م ��ع وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة لت�سي�ي�ر جمي ��ع الن�شاطات
والعم ��ل عل ��ى ت�شكيل جمعي ��ة عمومية
جدي ��دة �ست�ش ��ارك يف االنتخاب ��ات
القادمة لت�شكيل جمل�س �إدارة له القدرة
على �إع ��ادة الأجم ��اد الذهبي ��ة وخا�صة
مب�سابقة كرة القدم .

�س��لة الوطن��ي ترف��ع �ش��عار الف��وز ف��ي مواجهت��ي الهن��د والبحري��ن
 بغداد  /املدى
م��ن امل ��ؤ ّم��ل �أن ي�غ��ادر وف��د منتخبنا ال��وط�ن��ي لكرة
ال�سلة يوم الأربعاء املقبل املوافق ال�سابع ع�شر من
�شهر �شباط اجلاري اىل العا�صمة البحرينية املنامة
خلو�ض النافذة الثالثة بت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا لكرة
ال�سلة  2021حل�ساب املجموعة الرابعة التي �ستجري
على قاعة خليفة الريا�ضية املغلقة مبدينة عي�سى خالل
الفرتة من الثامن ع�شر ولغاية الثاين والع�شرين من
ال�شهر ذاته بتواجد منتخبات لبنان والهند والعراق
والبحرين وفق ًا للربوتوكول ال�صحّ ي ال�شامل الذي
�أو�صى به االحت��اد ال��دويل للعبة جلميع االحت��ادات
القارية املن�ضوية حتت لوائه يف �إطار احلملة العاملية
ملواجهة �أزمة �أنت�شار فايرو�س كورونا امل�ستجد.
و�أختار البو�سني عزيز بكري قائمة نهائية للمنتخب
الوطني لكرة ال�سلة مكوّ نة من
ال�لاع�ب�ين (حم�م��د �صالح
اخل� � �ف � ��اج � ��ي وع� �ل ��ي
�إ�سماعيل وعلي حامد
وع �ل��ي ح�م�ي��د وعلي
اجل� �ب ��وري وراك� ��ان

عبد ال�ل��ه وح���س��ان عبد ال�ل��ه وك ��رار ح�م��زة و�إي�ه��اب
ال��زه�يري وح���س�ين ط��ال��ب وك�ي�ف��ان غ���االوي وم��راد
زويكي وذو الفقار حمودي وحممد عبد الله) �ضمن
املع�سكر التدريبي املغلق املقام حالي ًا على قاعة ال�شعب
املغلقة للألعاب الريا�ضية بالعا�صمة بغداد بنا ًء على
التوجيهات ال�صادرة من قبل االحتاد الآ�سيوي لكرة
ال �ق��دم جلميع االحت� ��ادات الوطنية الأع �� �ض��اء التي
ت�شارك منتخباتها الأوىل بالنافذة الثالثة للت�صفيات
امل�ؤهلة اىل الن�سخة املقبلة من بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة
ال�سلة  2021التي حتت�ضنها �إندوني�سيا خالل الفرتة
من ال�ساد�س ع�شر ولغاية الثامن والع�شرين من �شهر
�آب ال�ق��ادم مب�شاركة  16منتخب ًا فقط للحفاظ على
�سالمة اجلميع .
و�أج ��رى جمي ��ع �أع�ض ��اء وف ��د املنتخ ��ب فحو�ص ��ات
فايرو� ��س كورونا يف املرك ��ز ال�صحّ ��ي اخلا�ص مبقر
جه ��از مكافح ��ة الأرهاب م ��ن دون تكالي ��ف مالية بنا ًء
عل ��ى التن�سي ��ق بني وزي ��ر ال�شباب والريا�ض ��ة عدنان
درج ��ال والفري ��ق �أول الرك ��ن عبد الوه ��اب ال�ساعدي
الذي ق ��ام بتوزيع مكاف�آت مالية عل ��ى جميع الالعبني
وامل�ل�اك التدريبي يف �إط ��ار رفع ال ��روح املعنوية لهم
�أم�ل ً�ا يف االنت�صار يف مواجهتي الهند التي �ستقام يف

دوري ال�سلة �أ�سهم يف ت�أهيل العبي املنتخب الوطني لت�صفيات ا�سيا 2021
ال�ساع ��ة الرابعة ع�صر يوم الع�شري ��ن من �شهر �شباط �إثر �أنته ��اء مناف�سات النافذة الثاني ��ة للت�صفيات التي
اجل ��اري عل ��ى قاعة خليف ��ة الريا�ضية مبدين ��ة عي�سى ج ��رت بالعا�صمة البحرينية املنام ��ة يف الربع الأخري
وكذل ��ك البحري ��ن التي �ستج ��ري يف ال�ساع ��ة الثامنة من �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي .
م�س ��اء يوم الث ��اين والع�شري ��ن من ال�شه ��ر ذاته وهو ويحت ��ل الع ��راق املرك ��ز الراب ��ع والأخ�ي�ر يف ترتيب
ال�شع ��ار الوحيد ال ��ذي �سريفع ��ه �أ�س ��ود الرافدين من املجموع ��ة الرابع ��ة بر�صي ��د  4نق ��اط فق ��ط م ��ن �أربع
�أجل ني ��ل املركز الثال ��ث يف الرتتيب ال ��ذي ي�ضمن له مباري ��ات لعبه ��ا خ�ل�ال مناف�س ��ات النافذت�ي�ن الأوىل
امل�شاركة يف الدور الت�أهيلي الأخري امل�ؤهل للنهائيات والثاني ��ة متخ ّلف� � ًا بفارق  4نق ��اط عن لبن ��ان املت�صدّر
القاري ��ة الذي �سيقام بنظام التجمّع بحكم �أن منتخبي وث�ل�اث نقاط عن البحري ��ن الو�صي ��ف ونقطة واحدة
لبن ��ان والبحرين �ضمن ��ا الت�أهّ ل املبا�ش ��ر اىل البطولة فقط عن الهند �صاحب املركز الثالث .

انتكا�سة نيمار تربك �سان جيرمان
�أمام بر�شلونة
 بغداد  /املدى
تع ّر� ��ض الربازيل ��ي نيم ��ار دي
�سيلف ��ا جن ��م فري ��ق باري� ��س
�س ��ان جريم ��ان الفرن�سي اىل
انتكا�س ��ة جدي ��دة �سي�ستمر
غياب ��ه عل ��ى �إثره ��ا ع ��ن
مباراتي فري ��ق بر�شلونة
املقبل ��ة اللت ��ان �ستجريان
يف ال�ساعة احلادية ع�شرة
م�س ��اء بع ��د غ ��د الثالث ��اء
عل ��ى ملعب الكام ��ب نو مبدين ��ة بر�شلونة
وم�س ��اء يوم احل ��ادي ع�شر م ��ن �شهر �آذار
املقب ��ل عل ��ى ملع ��ب حديقة الأم ��راء �ضمن
جولت ��ي الذه ��اب والإياب من ال ��دور ثمن
النهائ ��ي ب ��دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا لك ��رة
القدم باملو�سم  . 2020-2021وتع ّر�ض
نيم ��ار اىل �إ�صاب ��ة يف الع�ضلة ال�ضامة

الي�س ��ري يف الدقيق ��ة اخلام�س ��ة واخلم�س�ي�ن
م ��ن لقاء فريق باري�س �سان جريمان مع فريق
كان م�ساء ي ��وم الأربعاء املا�ضي �ضمن الدور
 32م ��ن بطولة ك�أ�س فرن�س ��ا لكرة القدم حيث
�سيغي ��ب على �أثره ��ا ملدة �أربع ��ة �أ�سابيع على
�إث ��ر الفحو�ص ��ات الطبي ��ة والأ�شع ��ة التي مت
ال�صح ��ي التابع للنادي يف
�إجرا�ؤه ��ا باملركز
ّ
العا�صم ��ة باري�س  .و�ش ّكل غياب نيمار �ضربة
قا�سية اىل جهود رئي�س النادي القطري نا�صر
اخلليف ��ي وامل ��درب الأرجنتين ��ي ماوري�سيو
بوت�شيتينو يف �إطار �سعيهما اجلاد للمناف�سة
بق ��وة على خط ��ف لقب دوري �أبط ��ال �أوروبا
يف ه ��ذا املو�س ��م لتعوي� ��ض فق ��دان باملب ��اراة
النهائي ��ة يف املو�سم املا�ض ��ي مل�صلحة غرميه
الل ��دود فري ��ق باي ��رن ميونيخ الأمل ��اين الذي
جنح يف احل�صول عل ��ى �سدا�سية من الألقاب
كان �آخره ��ا نيله ك�أ�س موندي ��ال الأندية لكرة
القدم ن�سخة .2020

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

وزارة الكرة و�أندية النجوم!
عنوانان مختلفان في المكان متماثالن في �أداة التنفيذ ،عجز كل ُخبراء
الريا�ض ��ة من رعي ��ل الفكر ال�ستين ��ي وال�سبعيني من الق ��رن الما�ضي
الذي ��ن ت�شهد له ��م المُنجزات ب�ص ��واب مناهجهم �آن ��ذاك ،عن اجتثاث
التخ ّل ��ف م ��ن ر�ؤو� ��س م�ؤ�سّ �س ��ات الأندي ��ة واالتح ��ادات والأولمبية
وال ��وزارة القطاعية طوال 18عام ًا ظ ّلت ت�س ِّي ��ر �أعمالها بعقلية مُدافع
�أو مُهاج ��م �أو حار� ��س مرمى تالعب ��وا ب�أع�صاب جماهيره ��ا ،و�أبدلوا
مناف�سيه ��م الأ�ص�ل�اء واالحتي ��اط وا�صط ��ادوا المت�س ّللي ��ن لإبعادهم
ع ��ن مراكزه ��م ،ك�أن واجباتهم الرئي�سة درء الخط ��ر عن ملعب الإدارة
لئ�ل�ا تهتز ثق ��ة الجمهور به ��م! فال عج ��ب �أن يق�ضي الكبات ��ن �أ�شواط
م�س�ؤولياتهم باال�ستعرا�ض و�سط �صفارات اال�ستهجان!
مه�ل� ًا ،للمقارن ��ة الواقعية لي� ��س �إال ،لي�س هناك دول ��ة عربية تعدادها
ال�سكان ��ي يتجاوزه ال� �ـ  100مليون ن�سمة با�ستثن ��اء م�صر التي ظ ّلت
ومات ��زال تعاني �ضغوط� � ًا معي�شية كبي ��رة وتق ّلب ��ات �سيا�سية م�ؤثرة
عل ��ى مواطن ��ي  27محافظ ��ة تم ّكنت بف�ض ��ل وحدتهم وحُ ّبه ��م لها ك�أم
كبيرة� ،أن ُتحقق التوازن في نفقاتها و�سيا�ساتها الت�شغيلية في ّ
قطاع
الريا�ضة ،وجاءت م�ش ��اركات �أبطالها بنتائج مُبهرة منذ �أول م�شاركة
لها بدورة الألع ��اب الأولمبية عام  1912في �ستوكهولم وك�أ�س العالم
بكرة القدم 1934في �إيطالي ��ا �إلى �آخر �إنجاز لنادي الأهلي بح�صوله
عل ��ى الميدالي ��ة البرونزية ف ��ي بطولة ك�أ� ��س العالم للأندي ��ة الدوحة
كانون الثاني ،2021ومع ذلك ال طموح لنجوم ريا�ضييها الكبار �أعلى
م ��ن ع�ضوية هيئة �إدارية �أو رئي�س نا ٍد مثلما يقف الأ�سطورة محمود
الخطي ��ب مزه� � ّو ًا بقناعته في موقعه بعد ف ��وزه بمقعد الرئي�س ب�أكثر
من � 20ألف �صوت في انتخابات  30ت�شرين الثاني  2017والأهم �أنه
ال يح ��ق ل ��ه ومجل�سه التنفيذي تجديد التر�شيح ف ��ي حالة ق�ضائهما 8
�سنوات متتالية بموجب قانون (الحد الأق�صى)!
فماذا ج ��رى لريا�ضة العراق الت ��ي م ّر ريا�ضيوه ��ا ب�أ�سو�أ من ظروف
�أقرانه ��م ف ��ي م�صر م ��ن حروب وح�ص ��ار وتناح ��ر طائف ��ي وتهمي�ش
وبطالة ،لماذا ال ينه�ض ��ون بقانون موحّ د مُن�صف ين�أى �أي نجم كبير
مهم ��ا خدم البل ��د عن لع ��ب دور �أكبر م ��ن حجمه ويت ��رك الم�ؤ�س�سات
الكبي ��رة لأ�صح ��اب الخبرة ور�ؤو� ��س الأموال ال�ضالعي ��ن في �ش�ؤون
المتخ�ص�صة ولي�ست
اال�ستثم ��ار والت�سويق وجذب �شركات الإعم ��ار
ّ
الموالية للم�س�ؤول المتنفذ؟!
وم ��ا الأزم ��ة الراهنة للجنة الأولمبي ��ة التي دخلت مرحل ��ة �أخطر ممّا
م�ض ��ى� ،إال دلي ًال على ق�صور فا�ضح لـ ( ِفك ��ر النجم) في معالجة مل ّفها،
فق ��د �أزاحَ اجتماع ت�شكي ��ل اللجنة الثالثية الأربع ��اء الما�ضي الأقنعة
بم ��ا ال يقب ��ل ال�شك �أن هن ��اك �إ�ص ��رار ًا وزاري ًا على ع ��دم معالجة ملف
الريا�ض ��ة من الأ�سا� ��س (الأندية ثم االتحادات) و ُي ��راد �إنهاء تن�صيب
رئي� ��س اللجن ��ة الأولمبي ��ة بحراج ��ة المُهل ��ة الدولي ��ة ذات الخم�سين
يوم� � ًا من دون انتظار م ��ا ي�سفر عنه حُ كم تمييز ق�ضية االنتخابات في
المحكمة قريب ًا!
وزارة الريا�ض ��ة تعلم �أن ت�ضحية الريا�ضيي ��ن لعامي  2019و2020
الحرمان من الأموال والتدريب والم�شاركات
بكل م ��ا تعنيه من َ�ضرر ِ
ل ��م تك ��ن م ��ن �أج ��ل �سواد عي ��ون (نج ��م الك ��رة) ب ��ل بانتظ ��ار �صدور
قوانين الم�ؤ�سّ �سات الث�ل�اث و�أنظمتها الداخلية (الأندية واالتحادات
والأولمبي ��ة) لتب ��د�أ �أي ��ة لجن ��ة م�ستق ّل ��ة لي� ��س بينها ممث� � ٌل للحكومة
�أو �أي م�ؤ�سّ �س ��ة متناغم ��ة م ��ع جه ��ة ّ
مر�شح م ��ا ،ثم يت ��م و�ضع الئحة
�صارم ��ة �أمام الجميع تح ��ول دون قبول تر�شيح م ��ن �أم�ضى �أكثر من
ِ
دورتي ��ن بالتوالي من دون ا�ستثناء على �أ�سا� ��س الخبرة والنجومية
�أو االرتب ��اط الدولي ،وتت ��م مراعاة ذلك حتى في قب ��ول ملف تر�شيح
الأع�ض ��اء المميّزي ��ن باعتب ��ار �أن بع�ضه ��م يوا�ص ��ل عمل ��ه لأكث ��ر من
دورتين!
�أما �أن يُجت َز�أ الحل بما يخدم م�صلحة نجم دون �سواه ،فالهيئة العامة
لجميع الم�ؤ�سّ �سات الثالث مُطالبة ببيان موقف مت�شدّد لحماية ميثاق
العمل الأولمبي من مواد متقاطعة في �أ�صل قوانين الريا�ضة العراقية
يَخ�شى �أغلب �أع�ضاء العمومية �أن ُت�ستغل لتمرير ّ
مر�شح ما ال ي�ستحق
التناف� ��س مع الآخري ��ن ،وهي ر�سالة وا�ضحة لمن يتف ��اءَل بحذر �إزاء
ح�س ��م اللجنة الثالثية �أعمالها �أال تك َّر� ��س لإخالء الطريق �أمام ّ
مر�شح
انتهت واليته م ّرتين في �شباط  2019وت�شرين الثاني !2020
العداء ،و�ضع ��وا قوانينكم (بعد الت�صويت
�إه ��د�أوا ..و�أغلق ��وا �أفواه ِ
على قان ��ون الأندية) في �س ّلة واحدة ،و�أقبل ��وا الت�ضحية جميع ًا هذه
الم� � ّرة بق ��رار �سلمي ُيج� �دِّد �إدارة الم�ؤ�سّ �سات وفق� � ًا للوائح انتخابية
ُتك� � ِّرم نتائ ��ج الت�صوي ��ت فيها من يخ ��دم م�صلح ��ة الريا�ضيي ��ن ال �أن
يُخط ��ط لها البع�ض كفر�صة �أخي ��رة يُراهن على تعوي�ض خ�سائره في
الوقت ال�ضائع!
وما الأزمة الراهنة للجنة الأولمبية التي
ً
دليال
مما م�ضى� ،إال
دخلت مرحلة �أخطر ّ
(فكر النجم) في
على ق�صور فا�ضح لـ ِ
معالجة ّ
ملفها ،فقد �أزاحَ اجتماع ت�شكيل
اللجنة الثالثية الأربعاء الما�ضي الأقنعة
بما ال يقبل ال�شك �أن هناك �إ�صراراً وزاري ًا
على عدم معالجة ملف الريا�ضة من
الأ�سا�س

البي�شمركة والبحري ّ
يمثالن العراق في الطائرة العربية
 بغداد  /املدى
�أك ��د االحت ��اد العرب ��ي للك ��رة الطائ ��رة م�شاركة 12
فريق� � ًا يف الن�سخ ��ة التا�سع ��ة والثالث�ي�ن من بطولة
الأندي ��ة العربية �أبطال ال ��دوري املق� � ّرر �إقامتها يف
العا�صم ��ة البحرينية املنامة خالل الفرتة من الثامن
ع�شر ولغاية التا�سع والع�شرين من �شهر �آذار املقبل.
وق ��ال م�ساع ��د الأمني الع ��ام لالحتاد العرب ��ي للكرة
الطائ ��رة ع ��ادل البنا يف ت�صريح للح�س ��اب الر�سمي
لالحت ��اد العربي على موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
(الفي�سب ��وك) �إن عدد الأندية التي �أ ّك ��دت م�شاركتها
يف بطول ��ة الأندي ��ة العربي ��ة التا�سع ��ة والثالث�ي�ن
و�ص ��ل عدده ��ا اىل  12نادي� � ًا ميثل ��ون �سب ��ع دول
عربي ��ة وه ��ذه الأندية ه ��ي الأهلي (امل�ضي ��ف) ودار
كلي ��ب من البحري ��ن الأهلي والهالل م ��ن ال�سعودية
وخيب ��ل وال�شعلة من اليم ��ن والبي�شمركة والبحري
من العراق وال�سالم م ��ن �سلطنة عُمان والكويت من
الكويت والأهلي وطرابل�س من ليبيا.
و�أ�ض ��اف �أن االحتاد العربي وجّ ��ه الدعوة الر�سمية
اىل االحت ��ادات العربي ��ة م ��ن قارتي �آ�سي ��ا و�أفريقيا

ملعرف ��ة الأندية الراغب ��ة بامل�شاركة حي ��ث مت حتديد
ي ��وم اخلمي� ��س املقب ��ل امل�ص ��ادف الثام ��ن ع�ش ��ر من
�شب ��اط اجل ��اري موعد ًا نهائي� � ًا لت�أكي ��د امل�شاركة من
عدمها.
وتابع البنا كالمه �أن عدد الأندية امل�شاركة من الدول
الت ��ي �سمح ��ت الئح ��ة امل�سابق ��ات التابع ��ة لالحتاد
العرب ��ي للك ��رة الطائ ��رة ب�إقام ��ة البطول ��ة حيث �أن
امل ��ادة  8ت�ش�ي�ر �إىل �إمكاني ��ة تنظيم بطول ��ة الأندية
العربي ��ة للرج ��ال الت ��ي تق ��ام �سنوي� � ًا مب�شارك ��ة 6
دول �أو  8ف ��رق ف�أكرث وال�سيم ��ا �أن الن�سخة الثامنة
والثالثني من بطول ��ة الأندية العربي ��ة �أقيمت العام
 2020يف العا�صمة امل�صرية القاهرة وفاز بلقبها
الأهل ��ي امل�ص ��ري بعد فوزه عل ��ى و�صيف ��ه الزمالك
وح ��ل الأهل ��ي البحرين ��ي باملرك ��ز الثال ��ث وكاظمة
الكويت ��ي رابع� � ًا .ومن جهة �أخرى تع ��اود مناف�سات
التجم ��ع الأول م ��ن دوري ك ��رة الطائ ��رة املمتاز من
جديد غد ًا الأثن�ي�ن ب�إجراء �أربعة لقاءات يف اجلولة
اخلام�سة حيث حتت�ضن قاع ��ة البي�شمركة املواجهة
الأوىل ب�ي�ن فريقي ال�صناع ��ة واحلبانية يف ال�ساعة
الواح ��دة ظه ��ر ًا و�ستق ��ام يف قاع ��ة ال�سليماني ��ة يف

ال�ساع ��ة الثانية ظه ��ر ًا املواجهة الثاني ��ة بني فريقي
اجلي� ��ش و�أربي ��ل تليه ��ا يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�صر ًا
املواجه ��ة الثالث ��ة ب�ي�ن فريق ��ي ال�شرط ��ة والبحري
على قاع ��ة البي�شمركة تعقبه ��ا يف ال�ساعة اخلام�سة
م�س ��ا ًء املواجه ��ة الرابعة ب�ي�ن فريقي غ ��از اجلنوب
والبي�شمرك ��ة وجت ��ري اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة بع ��د غد
الثالث ��اء حي ��ث يحل فري ��ق �أربيل �ضيف� � ًا على فريق
البي�شمرك ��ة يف ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��ر ًا تعقبه ��ا
يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ظه ��ر ًا مباراة فريق ��ي ال�صناعة
وال�شرطة ويواجه فريق اجلي�ش يف ال�ساعة الثالثة
ع�ص ��ر ًا فري ��ق احلبانية ويلع ��ب فري ��ق البحري مع
فريق غاز اجلنوب يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساء.
و�سيك ��ون ي ��وم الأربع ��اء املقب ��ل موع ��د ًا للجول ��ة
ال�سابع ��ة التي �سيلتق ��ي فيها فريق �أربي ��ل مع فريق
احلباني ��ة يف ال�ساع ��ة الواح ��دة ظه ��ر ًا وي�ضي ��ف
فري ��ق غاز اجلن ��وب يف ال�ساعة الثاني ��ة ظهر ًا فريق
ال�صناع ��ة ويلتق ��ي يف ال�ساعة الثالث ��ة ع�صر ًا فريق
ال�شرط ��ة مع فري ��ق ال�صناع ��ة وتختت ��م اجلولة يف
ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة م�س ��اء ب�ي�ن فريق ��ي البي�شمركة
والبحري.

ثقافة
لطفية الدليمي

المرء مخبوء في عيونه !
وقف ��ت الفت ��اة ذات الوج ��ه البال�ستيك ��ي تخبرن ��ا ب�آخ ��ر
فتوحاتها النف�سية في معر�ض ترويجها لحذاء رجالي ذي
مارك ��ة عالمية � ":س�أخبركم �شيئ� � ًا  .نحن  -مع�شر الن�ساء
 يب ��د�أ اعجابنا بالرجل في اللحظ ��ة التي نرى فيها �شكلومارك ��ة حذائه ! "  .هذه �أالعيب ت�سويقية بائ�سة  ،و�أظنّ
�أنّ الغ�شيمات وحدهن من يتقبلن كالم ًا �سطحي ًا مثل هذا .
لك ��ن من الطبيعي والمعقول �أن نت�ساءل  :ماالذي يجذبنا
�أول الأم ��ر عندم ��ا نح ��ادث �إم ��ر�أة �أم رج�ل ً�ا ؟ �أو لن�س� ��أل
بطريق ��ة �أخرى  :ماال ��ذي يك�شف لنا طبيع ��ة من نتحادث
مع ��ه وبخا�صة عندم ��ا النكون قد تعاملن ��ا معه  /معها من
قب ُل ؟
ُيقا ُل في م�أثوراتنا ال�شعبية " المرء مخبوء في �أ�صغريه:
قلب ��ه ول�سان ��ه " ؛ �أما القل ��ب فهو ع�ضو بعيد ع ��ن العين ،
والل�س ��ان  -مث ��ل القل ��ب  -بعيد ع ��ن العين ؛ ف�أن ��ى لنا �أن
نع ��رف مايختزن ��ان م ��ن مخب ��وءات ؟ ربم ��ا ينا�س � ُ�ب هذا
الم�أث ��ور ال�شعبي م ��ن كانت له معرف ��ة بالفرا�سة الب�شرية
وتقليب
الت ��ي برع فيه ��ا �أ�سالفنا ،ويبق ��ى الأمر تخمين� � ًا
َ
�ات الل�سان مع بع�ضه ��ا  .لكن
�أوج ��ه نظ � ٍ�ر ورب ��ط مخرج � ِ
بو�سع �أي �شخ�ص �أن ي�ص ��رح بل�سانه بغير مايبطنُ قلبه.
( م ��ن ف�ضلة القل ��ب ينطق الل�سان) كم ��ا تخبرنا عبارة في
�سفر الأمثال ؛ لكنّ مجال التالعب وممار�سة الخداع يبقى
قائما .
ل ��م �أقتنع يوم� � ًا �أنّ المرء مخبوء بي ��ن �أ�صغريه  ،مثلما لم
�أقتن ��ع بالعب ��ارة ال�سقراطي ��ة البليغة " تك ّلم ك ��ي �أراك " .
العين عندي هي المر�آة التي التخطئ الك�شف عن بواطن
�صاحبه ��ا  .لماذا ؟ لأنّ الل�سان باعتب ��اره ال�سبيل الكا�شف
عن مخبوءات القلب يحت ��اج و�سيط ًا (هو ال�صوت) ليبلغ
ر�سالته �إل ��ى الآخرين  ،وال�صوت ظاه ��رة فيزيائية يمكن
للم ��رء �أن يتح ّك ��م بها بطريق ��ة تجعلها ق ��ادرة على تمرير
ي�صح هذا الأمر
ر�سائل محدّدة تخالف بواطن المرء  .هل
ّ
م ��ع العين ؟ ال�أظ ��نّ مهما بل ��غ المرء من مق ��درة فنية على
ا�صطناع المواقف .
ت�أ�سرن ��ي كثي ��ر ًا نظ ��رات �آين�شتاي ��ن الت ��ي تب ��وح ب ��روح
طفولي ��ة من ّزهة عن �سخافات هذا العال ��م  .ج ّرب �أن تنظر
ف ��ي عين ��ي �آين�شتاين في �أي ��ة �صورة له قد تعث ��ر عليها ،
ث ��م ق ��ل لي م ��اذا ت ��رى ؟ ق ��ر�أت كثير ًا ع ��ن ال�سي ��ر الذاتية
وال�سي ��ر العادية لعلماء وروائيي ��ن و�شخ�صيات عالمية ،
وق ��د �أده�شتن ��ي حقيق ُة �أنّ تكوينه ��م النف�سي كان ينعك�س
في عيونهم �إلى درجة عجيبة  :فيرجينيا وولف وعيونها
التي تب ��دو �أنها تحدّق تائهة في ف�ض ��اء مفتوح النهايات،
ال�شغ ��ف المت�أج ��ج ال ��ذي ينبع ��ث م ��ن العي ��ون النزيه ��ة
للرئي� ��س الهندي الأ�سبق عال ��م ال�صواريخ وال�شاعر (عبد
ال ��كالم)  ،العي ��ون الغام�ضة الت ��ي تك�شف عن عق ��ل يف ّكر
خارج نطاق هذا العالم ل ��دى الفيزيائي البريطاني ( بول
دي ��راك) ،نيران الرغبات الم�شتعل ��ة والتوق لحياة ح�سية
ُتعا� � ُ�ش لأق�ص ��ى مدياتها ل ��دى الروائية ( �أنايي� ��س نن ) ،
والأمثلة الح�صر لها .
الع ��راق دول ��ة فا�شل ��ة ،ه ��ذه حقيق ��ة �أقوله ��ا وقلب ��ي يكاد
ينخلع؛ لكني �أعرف �أنّ المراوغة وااللتفاف على الحقائق
كتب  -وقد ُكتِب بالفعل  -الكثير
ل ��ن يفيدنا في �شيء � .س ُي ُ
ع ��ن الأ�سب ��اب التي دفع ��ت الع ��راق ليكون دول ��ة فا�شلة ؛
لكن ��ي �س�أ�شي ��ر �إلى معي ��ار �إجرائ ��ي دقيق يمك ��ن للجميع
الرك ��ون �إل ��ى م�صداقيت ��ه � :أنظ ��ر ف ��ي عي ��ون م ��ن �شاءت
الأق ��دار �أن يكونوا ق ّيمي ��ن على مقادير الع ��راق ،ثم ت�أ ّمل
نظرات الكيا�سة والمحب ��ة التي التحدّها حدود في عيون
رئي�س ��ة وزراء نيوزلندا �أو �ألمانيا �أو الدنمارك �أو رئي�سة
ُ
الهوة التي ابتلعت العراق
كرواتيا ؛ عندئذ
�ستدرك حجم ّ
و�ص ّيرته دولة فا�شلة .
لم �أقتنع يوم ًا �أنّ المرء مخبوء بين
�أ�صغريه  ،مثلما لم �أقتنع بالعبارة
ال�سقراطية البليغة " تك ّلم كي �أراك " .
العين عندي هي المر�آة التي التخطئ
الك�شف عن بواطن �صاحبها  .لماذا ؟
لأنّ الل�سان باعتباره ال�سبيل الكا�شف
عن مخبوءات القلب يحتاج و�سيط ًا (هو
ال�صوت) ليبلغ ر�سالته �إلى الآخرين

موسيقى االحد
ثائر �صالح

نبغ المو�سيقي الفرن�سي غابرييل فوريه (1845
–  )1924ف ��ي طفولت ��ه وتعل ��م المو�سيقى فحاز
على اهتمام �أ�ساتذته ،بينهم كامي �سين�-سان�ص
( )1921 – 1835ال ��ذي اهت ��م به كثي ��ر ًا ،ودعاه
لالن�ضم ��ام ال ��ى الجمعي ��ة الوطني ��ة للمو�سيقى
الفرن�سي ��ة الت ��ي �أ�س�سها مع خي ��رة المو�سيقيين
الفرن�سيي ��ن مثل �سي ��زار فران ��ك و فن�سن داندي
و�أدوار الل ��و وج ��ورج بيزي ��ه .وعرف ��ه كذل ��ك
عل ��ى المجتم ��ع الباري�س ��ي وعل ��ى الكثي ��ر م ��ن
المو�سيقيي ��ن والفناني ��ن ورع ��اة الفن ��ون مث ��ل
المغني ��ة وا�ست ��اذة المو�سيق ��ى باولي ��ن فياردو
الت ��ي ت ��ردد عل ��ى �صالونه ��ا وهناك تع ��رف على
فلوبي ��ر وتورجيني ��ف وجورج �سان ��د و�أرن�ست
رين ��ان وعل ��ى ابن ��ة في ��اردو ،ماري ��ان فه ��ام بها
و�أحبها ل�سنين ،و�أخير ًا خطبها في تموز .1877
لكنه ��ا ف�سخت الخطبة ف ��ي ت�شرين الثاني ل�سبب
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كتب الوت ��ري الى جانب ال�ش ��عر ،في بداية
حيات ��ه الأدبي ��ة ،الق�صة الق�صي ��رة ،فن�شرت
له ق�ص ��ة ع ��ام  1945بعن ��وان� :س ��عيد رغم
الألم كما ن�ش ��رت له ق�ص ��ة �أخرى عام 1946
بعنوان :الإيمان.
ترجم ع ��ن االنجليزية دي ��وان :جني الثمار
 Fruit Gatheringلرابندران ��ات طاغور،
كم ��ا ترج ��م ع ��ن الفرن�س ��ية كت ��اب النظرية
المح�ض ��ة ف ��ي القان ��ون لهان� ��س كل�س ��ن
ون�ش ��ر ع ��ام � .1983أما �أطروحت ��ه فن�شرت
بالفرن�سية عام .1996
الوتري مجايل لب ��در �شاكر ال�سياب ،وعبد
ال ��رزاق عبد الواحد ،وح�سي ��ن مردان .لكن
بم ��اذا اختل ��ف عنه ��م؟ �إ ّنه �شاع ��ر مدينة بال
مدافع ،وال يناف�سه في ذلك �أحد كما �سنرى.
ي�ض ّم ديوان "الوتر الجاحد" ثالثين ق�صيدة
ق�صي ��رة ،وك ّله ��ا م�ؤرخ ��ة �إ ّال ق�صيدة�":س ّر"
الت ��ي افتت ��ح به ��ا الدي ��وان ،وبه ��ا يختت ��م
الديوان وربما حياته ال�شعرية.
ال�س�ؤاالن الجديران بالطرح هنا:
ما قيمة هذا الديوان؟
 2لماذا انقطع ال�شاعر عن كتابة ال�شعر؟ق ��ال راوي ��ة الق�صي ��دة ف ��ي �آخ ��ر بي ��ت ف ��ي
الديوان:
"وتري
ِل ْم �شدوتَ بالزبد الفاني
و�أرخ�صت روحك المغلولة"
للإجاب ��ة عن ال�س�ؤال الأوّ ل ،ال ب ّد من �إطاللة
�سريع ��ة عل ��ى م�سي ��رة ال�شع ��ر الحديث في
الأربعينيات بالعراق.
المتعارف عليه �أن م�صطلح ال�شعر الحديث،
يعني فيما يعني ،الآنفالت من �إ�سار ،ال�شعر
النمط � ّ�ي ومو�ضوعات ��ه ومنا�سبات ��ه ،التي
�شاع ��ت في �شع ��ر الزه ��اوي والر�صافي .قد
يع ��زو بع� ��ض م�ؤرخ ��ي الأدب ه ��ذا التحوّ ل
الخطي ��ر �إل ��ى عاملين :نكب ��ة فل�سطين التي
ف�ضحت خ ��واء الألف ��اظ المتورم ��ة بالغي ًا،
و�إل ��ى التعابي ��ر التحري�ضي ��ة المتج ّم ��رة،
والقواف ��ي الراع ��دة .العام ��ل الثان ��ي ه ��و
انفت ��اح الحي ��اة الثقافي ��ة العراقي ��ة ،عل ��ى
الت ّي ��ارات ال�شعري ��ة الواف ��دة م ��ن لبن ��ان
و�سوري ��ا وم�ص ��ر .ولك ��نْ ال نن� � َ�س الح ��رب
العالمي ��ة الثانية ،فقد كان ��ت �إيذان ًا بتد�شين
عهد جديد
�أخ ��ذ ال�شب ��اب ف ��ي الأربعينيات ،ع ��ن جهل
�أو عل ��م ،ه ��ذه الفر�صة الت�أريخي ��ة النادرة،
فاندفعوا ي�ؤ�س�سون �إلى ر�ؤية جديدة.
كان للتجدي ��د ف ��ي بدايت ��ه �سح ��ر المو�ضة،
ولك ّنه �سرعان ما �أ�صبح الزيّ ال�سائد.
لك ��نْ م ��ا قيم ��ة دي ��وان "الوت ��ر الجاح ��د"؟
وبماذا يتفرد؟
ّ
ي�ستهل ال�شاعر ديوانه باقتبا�س من" :ن�شيد
الإن�شاد":
"�أطبعني ختم ًا على قلبك
�أو و�شم ًا على ذراعك
فالحبّ قويّ كالموت
والغيرة قا�سية كالقبر".
رغ ��م �أن الدي ��وان يخل ��و م ��ن الغي ��رة ب�أي ��ة
�ص ��ورة� ،إ ّال �أن مجم ��ل الق�صائ ��د متمغنط ��ة
بالحبّ مع الفارق بالطبع .فاالقتبا�س �أعاله
م ��ن ن�شيد الإن�شاد م�شاع ��ر فردية حادّة تفحّ
به ��ا �أنثى ،بينم ��ا الحبّ في الوت ��ر الجاحد،
و�إن اتخ ��ذ �صيغ ��ة ذاتي ��ة� ،إ ّال � ّأن في ��ه ر ّن ��ة
ثقافية تجعله �أو�سع و�أعمق.
ف ��ي الدي ��وان توظي ��ف ب ��ارع للطبيع ��ة

ادناه محاولة تعريفية بال�شاعر العراقي المرحوم �أكرم الوتري ،وبديوانه الوحيد " الوتر الجاحد " الذي ربما
�صدرعام  .1950على الرغم من �أن ا�سم ال�شاعر متداول بين جيل ال�شعراء في االربعينيات والخم�سينيات� ،إال �أن
م�ؤرخي االدب ،لم ي�أتوا له على ذكر ،لدرجة تثير اال�ستغراب ،بينما نال �شعراء "مرحل ّيون"� ،أقل منه موهبة ومكنة
ً
اهال لها بالكامل .ولد �أكرم الوتري عام  1930وح�صل على �شهادة البكالوريو�س في القانون،
وتقنية ،حظوة هم لي�سوا
عام  1952وح�صل على �شهادة الدكتوراه في القانون الدولي ب�سوي�سرا.

و�ألوانه ��ا ،وتوظي ��ف �أكثر براع ��ة لل�صمت،
مما يجعل حتى الن�أمة ال�ضئيلة دو ّي ًا مرعب ًا.
�إن دي ��وان الوت ��ر الجاحد ُك ِت � َ�ب على النهج
الفراهي ��دي من حي ��ث التفاعي ��ل� ،إال � ّأن فيه
�إيقاع� � ًا مختلف الجر�س ،كاخت�ل�اف النغمة
الواحدة �إنْ هي عزفتْ على �أوتار مختلفة.
بعي ��د ًا ع ��ن التمحّ ��ل ،يمك ��ن اعتب ��ار ه ��ذا
الدي ��وان ،انعطاف� � ًا ،م ��ن حي ��ث المو�ضوع
والأ�سل ��وب والإيق ��اع ،ع ّم ��ا كان م�ألوف� � ًا
و�شائع� � ًا ف ��ي ال�شع ��ر العراق ��ي م َت َم َّث�ل ً�ا
بالكاظمي والزهاوي والر�صافي.
ت�أث ��ر ال�شاع ��ر ،عل ��ى م ��ا يب ��دو بال�شع ��ر
اللبنان ��ي ،من حي ��ث المو�سيق ��ى ،وال�سيّما
بحر الخفيف (فاعالتن م�ستفعلن فاعالتن)،
وهو وزن نادر لدى الزه ��اوي والر�صافي،
كما �أن ال�شاعر من ناحية �أخرى ربط الحبّ
بالجنون والت�ش ّرد والتوحّ د.
قد يك ��ون من المفي ��د قبل ت�ص ّف ��ح الديوان،
�أن نتوق ��ف عن ��د كلمتين وردتا ف ��ي ق�صيدة
�":س ّر" ،التي ّ�صدّر ال�شاعر بها الديوان:
"خجالن من �س ّري �أ�س ّتره
ّ
الكبت
ويظل يرهقني من ِ
أنت في ن َف�سي
ف�إذا هم�ستُ ف� ِ
و�إذا �سكتُّ ف�أنت في �صمتي"
الكلمتان المعنيتان هما :خجالن والكبت.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن � ّأن الديوان ينته ��ي بثورة
�ض ّد الحب� ،إال �أنه �سيبقى حتى في �صمته.
م ��ن الق�صائ ��د الأول ��ى في الدي ��وان ق�صيدة
بعنوان :بغداد الحزين ��ة" .يتعامل ال�شاعر
مع بغ ��داد وك�أنه ��ا �آم ��راة متر ّمل ��ة .المقهى
مختنق ب�أنفا�سه ،وما م ��ن �أحد ي�ستطيع �أن
يتبين الوقت ،ولكنْ ما �أهميته بالن�سبة لهم.
يقول راوية الق�صيدة:
تظل ُت ّ
ال�ساعة التعبى ّ
طل من خلل الدخان
تح�ص ��ي المه ��ازل والم�آ�س ��ي بالدقائ ��ق
والثواني"
ي ��د ّل تعبير من خلل الدخ ��ان على �ضيق من
ن ��وع م ��ا .حت ��ى ال�ساعة تعب ��ى لأنه ��ا تجت ّر
نف�سها.
وم ��ن المقه ��ى المختن ��ق الأنفا� ��س ،ينتق ��ل
راوي ��ة الق�صي ��دة �إل ��ى �أنم ��اط محبط ��ة
م ��ن الب�ش ��ر ،منه ��م ال اّأذلء العبي ��د ،ومنه ��م
الم�سودّة جباههم ،ومنهم ال�ساجدون الذين
ي�ستغفرون من الخطايا ،وك ّلهم في تيه.
ينتق ��ل ال�شاعر بعد ذلك� ،إل ��ى نواح الأغاني
العراقية ،و�أنينها المب ّرح.
بين هذه الجماعات المحبطة يظهر ال�شاعر
في هذه المدينة المخذولة:
" م ��ن �شاعرمل ��ك ال�سماء و�ش� �دّه بالأر�ض
قوتُ
يط ��وي ال�سنين على الع ��ذاب فال يعي�ش وال
يموت"
وهذه ال ريب �أق�سى معادلة.
***
كان الجيل الجديد بالعراق ي�ستلهم ال�شعر
اللبناني خا�صة ،وال�شعر الم�صري عامة.
ت�شي ��ع بين ه� ��ؤالء ال�شعراء ف ��ي بداياتهم
االولى� ،ألفاظ مثل ،ال�س�أم ،الظالم ،القلق،
الأل ��م ،المل ��ل ،الج ��راح ،الي�أ� ��س ،الحل ��م،
ال�شب ��ح ،الدم ��وع ،ال ��دروب وكل م ��ا ه ��و
دفي ��ن و�سجي ��ن ..وتفرد الوت ��ري ب�شيوع
لفظ ��ة ال�سر في �شعره ،رغم �أن �ألفاظ ًا كهذه
توح ��ي بقتامة وم ��وات وانكما�ش� ،إال �أنها
دع ��وة غي ��ر مبا�ش ��رة للتغيي ��ر والتجدي ��د
والتمرد.
كان ال�سي ��اب معني ًا بت�صوي ��ر رتابة الأيام
كمعان ��اة فردي ��ة ،ي�ضي ��ق معه ��ا النف� ��س.

حمّله ��ا كذلك الأمرا� ��ض الج�سدية ّ
ف�شل من
حركته ��ا ،وهك ��ذا نجح ف ��ي ت�صوي ��ر بطء
�إيق ��اع الحي ��اة .كان ال�سياب ال ��ى ذلك ينفر
م ��ن المدينة التي ظنها �أنها �ست�سعفه ،لأنها
مزقت ��ه .نظر الى الأنه ��ار الكبيرة والبحار
نظرة خائف .لكن مطالعاته القليلة الأولى
ف ��ي ال�شعر االنجليزي مكنت ��ه من ا�ستثمار
مل ��ل جديد .ملل طبقة متو�سطة في مجتمع
غرب ��ي ،وه ��و كثيرا م ��ا يقت ��رن بالعقم .اال
ان ال�سي ��اب راح يفت� ��ش ع ��ن خال�ص ،اوال
بالرج ��وع ال ��ى طفولت ��ه الريفي ��ة وثاني ��ا
باالنخ ��راط بال�سيا�سة قب ��ل ان ينتمي كلية
الى ملكوت الفن والحياة.
�أم ��ا البيات ��ي ،فقد وجد �أمام ��ه ك�س ًال هائ ًال
ممتلئ� � ًا باال�سترخاء والتثا�ؤب والح�شرات
والحيوان ��ات ال�سائب ��ة المعطوب ��ة ،ف ��راح
يجند حتى طب ��ول الأعرا� ��س ومزاميرها،
ال ��ى ق ��رع حرب ��ي ،وب ��وق نفي ��ر� .أدخ ��ل
ال ��ى �أه ��ل الكه ��ف ،ال�صحيف ��ة والمذي ��اع
والبيان ��ات ،التي تت�سم ك�أية بيانات �أخرى
 بالآقت�ض ��اب وال�سرعة المربك ��ة الخاليةمن التريث والت�أمل.
على �أية حال ح ��اول ال�شاعران كالهما� ،أن
يجدا ح�ل ً�ا �أو حلو ًال ل�ل��أدوار االجتماعية،
وت�صور ًا عن ثق ��ة �أن الحل ال�سحري يكمن
في ال�سيا�سة.
غي ��ر �أن الوت ��ري ،مختل ��ف� .أو ًال الن ��ه ل ��م
ي�شغ ��ل نف�س ��ه ب� ��أي �إ�ص�ل�اح م ��ن �أي نوع.
عل ��ى الرغم م ��ن �أن ت�أففه م ��ن الم�سموعات
والمرئيات قد ي�سهم  -ب�صورة غيرمبا�شرة
 في التغيير والتجديد.ما تميز به الوتري حق ًا ،هو ت�صوير خواء
المدين ��ة وقيمها الموروثة من حيث موقفه
الفل�سف ��ي ،وبالق�صيدة الع�ضوية من حيث
الأ�سلوب .و�سنح ��اول �أن نتمعن �أكثر فيما
يلي من �سطور ،في هذين الجانبين.
يمك ��ن اعتبار الوتري �شاعر الخواء ،وهذا
تف ��رده في ال�شع ��ر العراقي� .إن ��ه بب�ساطة،
لم يجد بين ��ه وبين بيئته قا�سم� � ًا م�شترك ًا.
به ��ذا المعيار كانت نظرت ��ه �أكثر م�أ�ساوية،
�إذ لي�س في ما�ضيه فردو�س مفقود ،ولي�س
ف ��ي غ ��ده فردو� ��س ه � ّ
�ال� ،أو ال "يعي�ش �أو
يم ��وت" .لق ��د اختل ��ف ال�شاع ��ر م ��ع بيئته
ف�أ�صبح مغترب ًا م ��ع مفردات مجتمعه ،ولو
ا�ستمر ف ��ي كتابة ال�شعر ،ل ��كان بين �أيدينا
الآن �شعر في غاية التفرد.
مث�ل ً�ا ،ي�ص ��ور الوتري ف ��ي ق�صيدته بغداد
الحزين ��ة مدينة متناف ��رة ،راكدة ركود ماء

�آ�س ��ن ،خط ُر ُه في حركت ��ه المنفرة الزاكمة،
حت ��ى الزم ��ن فيه ��ا راك ��د �أو ي ��كاد ،ثوانيه
ت�شبه دقائقه ،ودقائقه ت�شبه �ساعاته� .أيامه
ك�أ�سابيعه و�شهوره.
لي� ��س في هذا �ش ��يء جديد .ولك ��ن الجديد
بالفع ��ل� ،إن ��ه ك�أنم ��ا �أط ��ل عليه ��ا لأول مرة
بحوا� ��س �سائح غريب ،وم ��ن بيئة �أخرى،
فه ��ي �أف�ض ��ل و�أن�ش ��ط و�أكث ��ر طزاج ��ة،
وحيوي ��ة .اذن بعينين غريبتي ��ن ،و�أذنين
غريبتي ��ن وفك ��ر غريب كان ينظ ��ر الوتري
ال ��ى بغ ��داد الت ��ي خبره ��ا ف ��ي المنت�ص ��ف
الثاني من االربعينيات.
تب ��د�أ ق�صي ��دة بغ ��داد الحزين ��ة بعن�ص ��ر
الزم ��ن المتمثل ب�ساعة جدارية� .إن اختيار
ال�شاع ��ر لل�ساع ��ة الجداري ��ة موف ��ق تمام ًا،
�أو ًال لأنها معلقة �،أي فوق الر�ؤو�س ،كما �أن
دقاتها توحي بم ��ا �سحُ ق من زمن ،ووقعها
وقع مطارق.
ال �ش ��ك عال ��ج مجايل ��و الوت ��ري ،الزم ��ن
الرتي ��ب الثقي ��ل ،غير �أن ��ه هنا �أكث ��ر حدة.
يبد�أ ال�شاعر ق�صيدته هكذا:
ال�ساعة التعب ��ى تظل تطل من خلل الدخان
"
�أخ ��ذت ال�ساع ��ة هن ��ا بع ��د ًا �أعم ��ق بكلم ��ة
"تعب ��ي" وك�أن دقاتها بحي ��ح ولهاث� .إنه
زم ��ن بطيء بدليل الفعل "تظل" الذي �أبط�أ
االيقاع والمو�سيقي� .أ�صبح وك�أنه اجترار
وال م�ضغ.
ث ��م جاء تعبير "من خل ��ل" لتزيد من تعتيم
الم�شه ��د حتى قبل ان ي�أتي الدخان .توحي
كلمة "خلل" كذلك ،الى كثافة غيوم الدخان
حي ��ث الخ ��واء على � ُأ�ش ��ده .وهك ��ذا انتقل
ال�شاع ��ر ،وبحذق ،من حا�س ��ة ال�سمع مهما
كان ال�ص ��وت و ََ�ش ًال الى حا�سة الب�صر مهما
كانت غائمة .رواد المقهى من ناحية اخرى
غير �آبهين بالوقت .اوال بدليل انحجابه اال
قلي�ل�ا ،وان ال�ساعة  -التي ف ��وق الر�ؤو�س
 ه ��ي التي تطل عليه ��م "مح�صية المهازلوالم�آ�سي ،بالدقائق والثواني".
ذكرنا اع�ل�اه ان ال�شاعر ،ك�أنم ��ا اطل عليها
الول م ��رة بحوا� ��س �سائح غري ��ب ،وبهذه
ال�صفة ،ت�أخ ��ذ الم�شاهد �صيغ ��ة المفاج�أة،
فيحتار ال�شاعر وتتدفق اال�سئلة:
"ماذا جرى لالر�ض
حتى عاد �أهلوها عبيد ًا؟"
واظلمّت الأب�صار
حتى ال ترى فيها جديدا؟"
يق ��ول �أو�سكار وايلد":المنظ ��ر المتكرر ال
يثي ��ر االنتب ��اه" اال ان ال�شاع ��ر المفطور ال
ي�أل ��ف اال�شياء ،يرى فيه ��ا ت�شكيلة جديدة،
ل ��ذا فحوا�س ��ه م�ستوف ��زة عل ��ى ال ��دوام.
عل ��ى �أية ح ��ال ،حتى يفه ��م ه ��ذان البيتان
الب�سيط ��ان ف ْهم� � ًا �أكث ��ر دق ��ة ،ال ب ��د للقارئ
المتمعن من النظر في طبيعة الأ�سئلة التي
يطرحه ��ا ال�شاع ��ر ف ��ي ق�صائ ��ده الأخرى،
وم ��ا هي دالالتها .على العم ��وم �أنها لي�ست
ا�سئل ��ة بحاج ��ة الى ج ��واب ،بق ��در ما هي
حيرات واندها�ش ��ات مفاجئة ،وك�أن قائلها
غي ��ر م�صدق م ��ا يحدث امام ��ه .انها خاتمة
اكث ��ر منها بداي ��ة ،خاتمة من �سق ��ط بيده.
يتن ��اول ال�شاعر ف ��ي هذه الق�صي ��دة كذلك،
�شرائ ��ح مجتمعية مختلفة ،بين ال�سارحين
المنغم�سين بح�سياته ��م ،وبين ال�ساجدين
الذين ي�ستغفرون من الخطايا.
لكن ي�ستوقفن ��ا في هذه الق�صي ��دة البيتان
التاليان:
"واالغنيات النائحات

تعتقت دهر ًا فدهر ًا
والعابرات على الطريق
ك�أنما يحملن �سر ًا
نذك ��ر �أو ًال� ،أن ال�سي ��اب ق ��د يك ��ون� ،أول
م ��ن ط ��وّ ر ف ��ي ال�شع ��ر العراق ��ي الحديث،
�أهمي ��ة الأغنية الفولكلوري ��ة ،ف�ضمنها في
�شع ��ره ،وجعله ��ا الو�شيجة االكث ��ر متانة،
الت ��ي تربط ��ه بالع ��راق حين يك ��ون بعيدا
عن ��ه .هك ��ذا االغني ��ة ال�شعبي ��ة ف ��ي نظ ��ر
ال�سياب� ،إيقاع عاطفي واجتماعي يتجمع
حول ��ه النا� ��س بغ�ض النظر ع ��ن �سطحيته
اوتفاهته ،وربما ل ��م يكن داريا ب�سطحيته
وتفاهته  -لأن نظرته  -في االقل في مطلع
حياته  -نظرة ريفية �ساذجة.
بينم ��ا الوت ��ري ف ��ي البيتين اع�ل�اه ،جعل
الن ��واح مالزما للغن ��اء العراقي .ورغم ان
كلمة "النائحات" هنا� ،صفة الى االغنيات،
اال انها ت�صرف الذهن الى "النائحات" اي
النادبات ،وك�أنهن يبكين �شيئا عزيزا ُفقِد.
ولك ��ن حتى هذا الندب ،ف ��ي نظر الوتري،
خ ��او لي� ��س فيه جدي ��د .انه معت ��ق وعتيق
تتوارث ��ه االف ��واه كالتثا�ؤب م ��ن دهر الى
دهر بنف�س االيقاع ونف�س الكلمات ،وك�أنه
راكد و�أ�سن.
اما في البيت الثاني:
"والعاب ��رات على الطري ��ق ك�أنما يحملن
�سر ًا"
فينتق ��ل ال�شاع ��ر م ��ن حا�س ��ة ال�سم ��ع الى
حا�س ��ة الب�ص ��ر ب�ص ��ورة مرعب ��ة مفجعة.
فبينم ��ا كان ال�شاعر ي�سم ��ع النائحات على
ا�سطوان ��ة او في مذي ��اع ،او ربما في بيت
مجاور ،فاذا بهن امام عينيه" :والعابرات
على الطريق" وك�أنهن انف�ض�ضن من م�أتم.
ال ب ��د �أن ال�شاع ��ر كان ير�س ��م له ��ن �صورة
ف ��ي ذهنه ع ��ن طري ��ق حا�سة ال�سم ��ع ،فاذا
به يُفاج� ��أ بهنّ وهن يعب ��رن على الطريق،
وك�أنه ��ن "يحمل ��ن �س ��را" .وحي ��ن نجم ��ع
النائح ��ات النادب ��ات ،ال ��ى كلم ��ة يحملن،
ت�صب ��ح ال�ص ��ورة وك�أنه ��ا جن ��ازة .ول ��و
جمعن ��ا عت ��ق االغني ��ات ،ال ��ى كلم ��ة �س ��ر،
ي�صب ��ح ال�س ��ر هو االخر عتيق ��ا ال لذة فيه.
خواء بخواء.
ومم ��ا يزيد من رع ��ب الم�شه ��د �أن ال�شاعر
ا�ستعم ��ل كلم ��ة "العاب ��رات" ب ��دال م ��ن
الما�شيات او ال�سائرات ،الن العبور يعني
االنتقال من نقطة معين ��ة الى نقطة معينة
يك ��ون الو�ص ��ول اليها ه ��و المق�صود ،وال
اهمي ��ة للطريق وما يدور فيه من حوادث.
عبور بال توقف.
وك�أن العابرات ك ��ن م�سرعات لعملية دفن،
ربم ��ا دف ��ن انف�سه ��ن ف ��ي بي ��وت خاوي ��ة.
بد�أ ال�شاع ��ر الق�صيدة بزم ��ن عقيم متعب،
وم ��كان مكتظ بالدخان ،اال انه في االبيات
التالية ينفلت من الزم ��ان والمكان ،ولكنه
انفالت �ضائع:
و�أ�سير في �صخب الجموع
ك�أنني من غير قلب
وتجرني االحالم واالوهام
من درب لدرب"
الكلم ��ة الأ�سا�سي ��ة ف ��ي البيتي ��ن ،ه ��ي
"تجرن ��ي"�،أي �أنه فق ��د زمامه ،ولكن تلك
الجم ��وع ،التي ر�أينا ع ّين ��ة منها في بداية
الق�صي ��دة ،تح ��ارب التجدي ��د المتمث ��ل
بال�شاع ��ر ،ال تريد �أن ت�سحق ��ه فقط ،و�إنما
تري ��د �أن تجعل ��ه واح ��د ًا منه ��ا ،عب ��د ًا لما
تعارف ��وا عليه ،وهنا يذك ��ر ال�شاعر معادلة
م�ستحيلة ،هي �أنه "ال يموت وال يعي�ش".

خ��ط��ي��ب��ة غ��اب��ري��ي��ل ف��وري��ه
نجهل ��ه ،لربم ��ا لم تبادل ��ه نف�س الم�شاع ��ر .وقتها
�أل ��ف فوريه بع� ��ض الأعمال التي تع ��د من �أجمل
�أعمال ��ه المبكرة� ،أهمها رباعية البيانو رقم  1في
دو ال�صغير (عمل رقم .)15
كت ��ب العمل في �سل ��م دو ال�صغي ��ر لرباعي بيانو
تقلي ��دي :بيان ��و كمان في ��وال ت�شيلو وق ��د �أهداه
لعازف الكمان والم�ؤلف البلجيكي اوبير ليونار
( .)1890 – 1819يتمي ��ز الرباع ��ي بروحي ��ة
�إيجابي ��ة عل ��ى العم ��وم رغ ��م ا�ستعم ��ال ال�سل ��م
ال�صغير ،بد�أ به �سنة  1876قبل و�أثناء خطوبته
م ��ع ماريان .لكن ��ه �أنتهى منه الحق� � ًا �سنة 1879
و ُق� �دّم للمرة الأول ��ى بعزفه عل ��ى البيانو في 14
�شباط  .1880قام ب�إعادة كتابة الحركة الختامية
– الرابعة �سنة  1883ب�شكل كامل قبل ان ين�شر
الرباعية �سنة  ،1884ويعتق ��د �أنه �أتلف الحركة
الرابعة الأ�صلية في ال�سنوات الالحقة.
ي�ستغرق العم ��ل حوالي ن�صف �ساعة وهو مبني
ب�ش ��كل تقليدي ،فالحركة الأولى ب�شكل ال�سوناتا
كم ��ا ج ��رت الع ��ادة ،الحرك ��ة الثاني ��ة �سكرت�سو
رائع ��ة بتنقالته ��ا االيقاعي ��ة والديناميكي ��ة� .أما
الحركة الثالثة البطيئة فتعد بين �أجمل الحركات

الق�صي ��رة بالتحدي ��د ق ��د �سمعناها ف ��ي �أكثر من
م ��كان ولأكثر م ��ن مرة ،فه ��ي م�ستعمل ��ة بكثيرة
في ال�سينم ��ا والتلفزيون كمو�سيق ��ى ت�صويرية
ب�سب ��ب جم ��ال �ألحانه ��ا وعم ��ق عاطفته ��ا� .أل ��ف
كل ه ��ذه الأعم ��ال الق�صي ��رة الناجح ��ة خ�ل�ال
ال�سبعيني ��ات والثمانينيات في �شبابه ،في نف�س
فترة ت�ألي ��ف الرباعية عندم ��ا كان يك�سب خبرته
كعازف �أورغن في الكني�سة .بعدها �أ�صبح فوريه
�أح ��د �أه ��م المو�سيقيين الفرن�سيي ��ن في ع�صره،
خا�صة م ��ع �إدارته لكون�سرفات ��وار باري�س فكان
ت�أثي ��ره كبي ��ر ًا عل ��ى �أجي ��ال م ��ن المو�سيقيي ��ن
الفرن�سيين.
الرباعية
البطيئة التي كتبها فوريه ،قد نجد فيها �شيء من وعاطف ��ة وا�ضح ��ة ،وه ��و محبوب له ��ذا� .أعماله
العالق ��ة مع �أحداث الع ��ام  1877ورف�ض ماريان الجميل ��ة كثي ��رة لك ��ن �أجمله ��ا بالن�سب ��ة ل ��ي هو
ل ��ه� ،أخير ًا الحرك ��ة الرابع ��ة ،الختامي ��ة المليئة باف ��ان وهو عم ��ل ق�صير ي�ستغرق �سب ��ع �أو ثمان
بالطاقة والحيوية.
دقائق يفي� ��ض بالرق ��ة والأناقة والجم ��ال .كتبه
تمي ��زت �أعم ��ال فوري ��ه المبك ��رة بجم ��ال ورق ��ة لأورك�ست ��را م ��ع فل ��وت منف ��رد �أو كور� ��س� .أما

https://www.youtube.com/
watch?v=QMwcmX7bOxo

الرق�ص ��ة ال�صقلية للت�شيلو والبيانو فهي �أق�صر،
حوال ��ي ث�ل�اث دقائ ��ق فهي الأخ ��رى م ��ن �أعماله فوري ��ه بعزف البافان عل ��ى البيانو ،ت�سجيل من
المحبوب ��ة �إلى جانب قدا�س ��ه الجنائزي الرائع1915 ،
https://www.youtube.com/
وعمل ��ه "بع ��د الحل ��م" للت�شيل ��و والأورك�ست ��را،
watch?v=_tQ36TFvNoM
والمرث ��اة للت�شيل ��و والبيانو .كل ه ��ذه الأعمال
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ُ
ا ّل ُ
الثالثة في العالم العربي
ثقافة
 موج يو�سف

يعد ريجي�س دوبريه فيل�سوف ًا مهتم ًا في واحد من �أهم المجاالت في الفل�سفة المعا�صرة ،ذلك هو مجال
الت�أثير الم�ؤ�س�ساتي للدولة في �إعادة ت�شكيل وعي الفرد عبر تقنية الإعالم ،في تطوره االلكتروني ومن
خالل (ال�صورة) التي تعد �أهم عنا�صره .من خالل كتابه (حياة ال�صورة وموتها) بترجمة فريد الزاهي.
فقد جعل منه هذا الكتاب فيل�سوف ًا يمتلك منظوراً منهجي ًا �صارم ًا هو ت�أمل في تطور ال�صورة عبر مراحل
انتهاء بما يطلق عليه (القنبلة الرقمية).
تاريخية مختلفة من الأ�شكال البدائية الأولى
ً

عن ال�صورة التي توحد طبقات برج بابل بكاملها
 عالء المفرجي
واختي ��ار الكتاب للترج ��ة العربية  ،كما
يرى مترجمه فري ��د الزاهي �أنه ينطوي
على طابع تنظي ��ري وتحليلي من جهة،
وال ��ى كون ��ه يعتبر ف ��ي نظرنا م ��ن �أهم
الم�صنف ��ات الفكرية في مجال ال�صورة،
م ��ن جهة ثانية .يق ��ول مترجم الكتاب":
�صحي ��ح �أن كت ��اب دوبري ��ه در� ��س ف ��ي
الو�سائطي ��ة العام ��ة �ساب ��ق عل ��ى ه ��ذا
الم�ؤل ��ف  ،غير �أن كتاب حي ��اة ال�صورة
وموته ��ا �أقل تنظير ًا و�أكث ��ر تحلي ًال� .أنه
اليبن ��ي نظري ��ة بقدر م ��ا يمن ��ح القارئ
العنا�صر الكفيل ��ة بتمثلها .فقيمته تكمن
باال�سا� ��س في منظ ��وره الفل�سفي ،وفي
غن ��اه الفك ��ري وف ��ي طابع ��ه الت�سا�ؤلي
النظري".
ت�ضم ��ن الكت ��اب ثالث ��ة �أب ��واب ه ��ي:
(مرحل ��ة تكوين ال�ص ��ورة) و(�أ�سطورة
الف ��ن) و(ما بع ��د الفرج ��ة) �إ�ضاف ��ة الى
اثنتي ع�شرة �أطروح ��ة وم�س�ألة �أخيرة.
يق ��ول فيه ��ا دوبري ��ه ":ال�ص ��ورة ،على
عك� ��س الكلم ��ات ،ف ��ي متن ��اول الجميع،
بجمي ��ع اللغات وب ��دون حاج ��ة الى �أي

تعلي ��م .فالبرمج ��ة المعلوماتي ��ة توحد
طبق ��ات برج بابل بكامله ��ا من بكين الى
نيويورك مرور ًا بر�أ�س الرجاء ال�صالح،
لك ��ن ،بمجرد م ��ا تطف� ��أ ال�شا�ش ��ة يتبقى
الو�ص ��ول ال ��ى الب�صائر الت ��ي تنظم كل
عالم مرئي".
مايهمن ��ا هن ��ا ف ��ي كت ��اب دوبري ��ه ه ��و
الج ��زء ال ��ذي �أ�سم ��اه (ما بع ��د الفرجة)
ال ��ذي يتح ��دث فيه ع ��ن ت�أثي ��ر ال�صورة
الفوتوغرافي ��ة عل ��ى الر�س ��م ث ��م ت�أثي ��ر
ال�سينما على ظه ��ور التلفزيون الملون،
ث ��م ت�أثي ��ر التلفزيون الرقم ��ي على هذه
جميعها..
(يومي ��ات كارث ��ة) ه ��و العن ��وان ال ��ذي
يخت ��اره دوبري ��ه ويتاب ��ع في ��ه ت�أثي ��ر
ال�ص ��ورة الفوتوغرافي ��ة عل ��ى الر�س ��م
التي اثمرت ع ��ن ارتقاء هذا الأخير عبر
�إع ��ادة اختب ��ار م�ص ��ادره الخا�صة بغية
امتالك تفرده ..ثم ظه ��ور ال�سينما التي
يرى دوبري ��ه �أنها �سيدة الفنون جميع ًا،
ب�أعتب ��ار �أن الفن ال�سائد هو فن الفنون،
�أي ذلك الذي يملك القدرة على �إدماج �أو
ت�شكيل الفن ��ون الأخرى عل ��ى �صورته،
الفن الذي تتجلى من ��ه وحدة �شعورية،
تعطي ك ّم ًا اكبر من المعاني.

الر�س ��ام الفرن�س ��ي فيرنان ��د ليجيه ومن
فرط وقوعه �أ�سير ًا ف ��ي �شراك ال�سينما،
كان علي ��ه �أن يهج ��ر الر�س ��م ،تمام ًا مثل
(فران�سي�س بيكابيا) �أو (مان راي) وهو
ماي�ؤك ��د وقوف ه ��ذا الفن ف ��ي مواجهة
الفنون الأخرى ،بو�صفه �أكثر �أ�صالة.
وف ��ي الوق ��ت ال ��ذي ظ ��ل في ��ه الت�صوير
الفوتوغراف ��ي �أكث ��ر م ��ن ن�ص ��ف ق ��رن
ي�سع ��ى للتقرب م ��ن الر�سم ،ف� ��إن الر�سم
حق ��ق ذلك منذ اللحظة الت ��ي �أعلنت فيها
ال�سينم ��ا ع ��ن وجوده ��ا ،وهك ��ذا يلج� ��أ
كل م ��ن (دو�شام ��ب) و(ج ��وان جري�س)
و(بيكا�سو) ال ��ى المونتاج ،وت�سعى كل
من التكعيبية والم�ستقبلية بذكاء فطري
للتطفل على هذا الوليد التقني الجديد.
�إن ��ه الف ��ن الأكث ��ر قرب� � ًا م ��ن و�سائ ��ل
االت�صال ...ول ��م يعد �أن نذهب لن�شاهد،
تعن ��ي زيارة معر�ض ،وانما الذهاب الى
ال�سينم ��ا� ،إن ��ه الف ��ن الذي يذه ��ب النوم
ع ��ن عيون المراهقين� ،إنه القمة الالمعة
للمظهرية االجتماعية.
ي ��رى دوبري ��ه �أن لل�شع ��راء ال�سبق على
الفال�سف ��ة ف ��ي االعت ��راف بال�سينم ��ا
كف ��ن .فق ��د �أدرك �أبوليني ��ر و�أراغ ��ون
وبريخ ��ت وبريفي ��ر منذ الب ��دء رهانات

ه ��ذه التقني ��ة ،الى ح ��د �أنه ��م عملوا في
ال�سينم ��ا ..ولم يتغرب الكت ��اب �إال قلي ًال
به ��ذا االخت ��راع الب�ص ��ري ،الهجين بين
(ال�سوقي) و (المت� ��أدب) بين (ال�شعبي)
و (النخب ��وي) ...فق ��د تعاط ��ت ال�سينما
من ��ذ بدايتها في المكت ��وب والمطبوع..
و�أغل ��ب الأف�ل�ام الم�شه ��ورة ق ��د مح ��ت
وميّزت ف ��ي الآن نف�س ��ه ن�صو�ص ًا كبرى
من روايات وم�سرحيات.
وانطالق� � ًا م ��ن �أن للأي ��ام ،غروبه ��ا
ال�ضروري ،ف�إن دوبريه يرى ومن خالل
ر�ص ��ده للتحوالت التاريخي ��ة لل�صورة،
�أن العن�ص ��ر ال�سينمائ ��ي غ ��د ًا (�ش ��يء
ينتم ��ي للما�ضي) ..على الرغ ��م من �أننا
�سنظل نرى �أفالم ًا رائعة لزمن طويل.
يق ��ول دوبريه ف ��ي كتاب ��ه« :حين يغدو
كل �شيء مرئي ًا ،فال �شيء يغدو ذا قيمة،
فتجاهل االختالفات يتقوّ ى مع اختزال
ال�صال ��ح في المرئي والمظهر ،باعتباره
مث ��ا ًال يحمل ف ��ي طيّاته جرثوم ��ة ف ّتاكة
تتم ّث ��ل ف ��ي الت�شابه ،فتحظ ��ى كل المُثل
المتميزة بعياني ��ة اجتماعية قوية ،وما
ينت ��ج عن ذلك هو �أن لغة الأغنى ،ت�صبح
لغ ��ة كل النا� ��س ،وقان ��ون الأق ��وى ه ��و
القاعدة المثلى».

العربي
ّظ ��ل لف � ُ�ظ الثقافةِ في عالمن ��ا
ّ
ف�س ��ر وف ��ق ت�ص � ّ�ورات العام ��ة ،
ُي ّ
فمنه ��م ي ��رى الق ��ارئ والكات ��ب ه ��و
المثق ��ف  ،والآخ ��ر يزع ��م �أن ال ّثقاف َة
العرب
تق�ص� � ُر على ال�ش ��عر بحكم �أن
َ
�أم� � ٌة �ش ��اعرة  .باتت الثقاف ��ة �أحادية
الجن� ��س والنوع والفك ��ر ولم تقترن
بنظي � ٍ�ر له ��ا ف ��ي الوق ��ت الذي �ص ��ار
العالم الآخر يعلنُ عن والدة جن�سين
علميين كونا مفهوم� � ًا جديد ًا و ُ�أطلق
عليه ( الثقافت ��ان) جاء في طروحات
عالم الفيزياء البروف�سور( ت�شارل�س
�سن ��و) عندم ��ا كت ��ب ف ��ي محا�ضراته
ال�شهي ��رة والت ��ي �ص ��درت فيم ��ا بعد
بكت ��اب بعن ��وان( الثقافت ��ان) ـــ� �ـ عن
الم ��دى ــ� �ـ وقد تك ّل ��م عن اله ��وة التي
تف�ص ��ل بين العل ��م والأدب  ،وقد دعا
الم�شتغلي ��ن ف ��ي الف�ضاءي ��ن ( العل ��م
والأدب) �أن ي�ش ّيدوا الج�سور بينهما
 ،وق ��د ا�ست�شرف بثقافة �أخرى  ،جاء
المب�ش ��ر به ��ا ( ج ��ون بروكلمان) في
كتاب ��ه ( ثقاف ��ة ثالث ��ة وراء الث ��ورة
العلمية) ليحقق نب ��وءة �سنو ويعلن
ع ��ن انت�شار ن ��وع جديد م ��ن الثقافة
المعا�ص ��رة  ،ولها رواد من المفكرين
والعلم ��اء العلميي ��ن الذي ��ن �صاغ ��وا
مفاهي ��م و�أف ��كار ًا جدي ��دة للتعبي ��ر
عن وع ��ي الب�ش ��ر بانف�س ��م وعقولهم
وبالك ��ون  .وحت ��ى ال نطي ��ل المق ��ام
عل ��ى الق ��ارئ ونقت�ص ��ر علي ��ه طريق
معن ��ى الثقاف ��ة الثالث ��ة
� ،سن�ضع ��ه عن ��د �أول ��ى
خطوات ه ��ذا الم�س ��ار في
الكتاب ال ��ذي �صدر م�ؤخر ًا
ع ��ن الم ��دى بعن ��وان (
الثقاف ��ة الثالث ��ة نخب ��ة
م ��ن العلم ��اء والفال�سف ��ة)
ترجم ��ة وتقدي ��م  :لطفي ��ة
الدليم ��ي  ،فق ��د ج ��اء ف ��ي
التقديم عن ه ��ذا المفهوم
 ،وال ��ذي يتطل ��ب عر�ض� � ًا
�أكث ��ر م ��ن الإيج ��از بحكم
�أن المفهم ��وم ل ��م تظه ��ر
مالمح ��ه ب�ش ��كل ج ّلي في
العالم العربي وقد ذكرت
المترجم ��ة �أن ( �أقط ��اب
الثقاف ��ة الثالثة هم علماء
م�شتغل ��ون ف ��ي حق ��ول
ال ��ذكاء اال�صطناع ��ي
�أو الوع ��ي الب�ش ��ري
�أو تقني ��ة الم�صغ ��رات
الناتوتكنولوج ��ي �أو
الروبوتيات �أو الفيزياء
الكمي ��ة �� � )..ص. 11

وتو�صي الق ّراء ب� ��أن( الثقافة الثالثة
ّ
�ستك ��ون خ�صي�صة الع�ص ��ر المميزة
ف ��ي العق ��ود ولأم ��دٍ بعي ��د وعلين ��ا
من ��ذ الي ��وم الإعتي ��اد عل ��ى مفرداتها
بتب�ص ��ر و�شغ ��ف) .وه ��ذا ال ��ذي
ّ
يدفعنا للت�س ��ا�ؤل :هل بيئتنا العربية
�ستواك ��ب ه ��ذا التطور؟ وه ��ل �ستقع
ف ��ي عبودية الإتب ��اع ؟ وهل موائدها
العلمي ��ة والفكري ��ة جاه ��زة لتن ��اول
ه ��ذا المفه ��وم؟ م ��ا يثير ال�شج ��ن �أن
�أغلب الأم ��ة العربي ��ة مازالت تعي�ش
عل ��ى ذكرى حبي ��ب ومن ��زل  ،ومنهم
من يتكئ على عم ��ود الخيمة والآخر
يعي� � ُد لح ��نَ �سم ��ر ليال ��ي ه ��ارون
الر�شي ��د وي�ضفي عليها �أنغام الع�صر
الحديث  ،ويعود هذا �إلى �أن الغالبية
الم�شتغل ��ة ف ��ي ه ��ذي المج ��االت هم
كائن ��ات ك�سول ��ة ق ��ررت �أن تعي� ��ش
عل ��ى مج ��د الإرث القدي ��م  ،وال ��ذي
ق ��رر النهو�ض ح ��رك �سفين ��ة �إبداعه
نح ��و الم�س ��ار الغربي فظ ��ل مت�أرج ًا
بين مح ��اوالت ت�صعد نح ��و الإبداع
وتهب ��ط �إل ��ى التقلي ��د  .وحت ��ى نبين
مكانت ��ه عالمن ��ا العرب ��ي م ��ن الثقافة
الثالث ��ة الب ��د م ��ن عر� ��ض رواده ��ا
الذي ��ن تناولته ��م الكاتب ��ة لطفي ��ة في
الكت ��اب بدء ًا من ( ج ��ون بروكلمان)
ال ��ذي �أ�شرن ��ا �إلي ��ه في مطل ��ع المقال
وي ��رى �أن ( �أمي ��ركا ه ��ي الرو�ض ��ة
الفكري ��ة الت ��ي تنطل ��ق منه ��ا �أف ��كار
الثقافة الثالثة باتج ��اه �أوربا و�آ�سيا
)�ص25وق ��د �أ�ش ��ار ال ��ى مول ��د ه ��ذا
المفه ��وم  ،بينم ��ا العالم �ستفين جاي
غول ��د �أح ��د �أقطابه ��ا ي ��رى ( الثقافة

الثالث ��ة فك ��رة م�ؤث ��رة للغاي ��ة  ،فمن
الك ّتاب غير الأدبين ومن حقل العلوم
الأف ��كار الجدي ��دة الملهم ��ة يدع ��ون
النا�س لقراءتها والتمعّن في خلفيتها
الفكرية المده�ش ��ة )�ص  .31ونلحظ
التطوري ��ة
�أن عال ��م البيولوجي ��ا
ّ
ريت�ش ��ارد دوكني ��ز ف ��ي طروحاته قد
ن ّب� � َه على �أن النظري ��ة ال تقت�صر على
العمل الأدب ��ي والنقدي قثط  ،فيقول
( ت� � ّم اختطاف مف ��ردة النظرية ذاتها
لتخ ��دم غر�ض ًا �أدبي� � ًا متطرف� � ًا �صيغه
و�أ�صوليت ��ه الأرتوذك�سية ويكون من
نتائ ��ج تل ��ك الأ�صولي ��ة �أن �آن�شتاي ��ن
ل ��م ي� ��أت بنظري ��ات وكذلك م ��ا �سواه
م ��ن العلم ��اء المعروفين ف ��ي الت�أريخ
الفك ��ري للب�شرية)) � ��ص . 38دوكنيز
ق ��د و�ضح ق�ضي ��ة النظري ��ة التي ر�أى
�أنها موزعة بين العلم والأدب و�صحح
المف ��وم المغل ��وط  ،وم ��ن مفاهي ��م
الثقاف ��ة الثالث ��ة ال ��ذكاء اال�صطناعي
ال ��ذي �أ�ش ��ار �إلي ��ه ج ��ون ثورنهل في
مقالت ��ه ( ال ��ذكاء اال�صطناعي والأدب
والوح ��ي في الآلة) ويق ��ول ( :قدحت
ه ��ذه التط ��ورات الحديث ��ة ف ��ي حقل
ال ��ذكاء اال�صطناع ��ي خي ��ال بع� ��ض
روائين ��ا الأكث ��ر �إبداع� � ًا الروبوت ��ات
المفك ��رة الت ��ي تخت� �ّ�ص به ��ا روايات
الخي ��ال العلم ��ي ودخل ��ت ف ��ي ميدان
الإنت ��اج الأدب ��ي و�ص ��ارت مو�ضوع ًا
روائي ًا)� ��ص . 48وه ��ذا الن ��وع م ��ن
الروايات ه ��و ال�سائد وله جمهور من
الق ّراء.وللرواي ��ات الفل�سفية جمهور
�أي�ض ًا وك ّتاب محترفي ��ن منهم ( ريبكا
غولدت�شتاي ��ن) روائي ��ة وفيل�سوف ��ة
و�أ�ست ��اذة ف ��ي الجامع ��ة الأميركي ��ة
الت ��ي كتب ��ت رواي ��ة (
خوا� ��ص ال�ض ��وء رواية
الح ��ب والخيانة) وكتبت
�أي�ض ًا ( �أفالطون في ع�صر
غوغ ��ل الأ�سب ��اب الكامنة
وراء ع ��دم موت الفل�سفة)
 .وبه ��ذا التقدي ��م لبع� ��ض
رواد الثقافة الثالثة نحلظ
�أنه ��ا تجم ��ع بي ��ن العل ��م
العملي والفل�سفة والذكاء
اال�صطناع ��ي م ��ع الأدب
 ،وللإجاب ��ة ع ��ن موقعه ��ا
ف ��ي العالم العرب ��ي وحتى
نك ��ون �أكث ��ر مو�ضوعي ��ة
نق ��ول �إن عالمنا ب ��د�أ يتابع
ق�ضاي ��ا الثقاف ��ة الثالث ��ة
وهن ��اك مح ��اوالت كتابي ��ة
متناث ��رة ف ��ي مق ��االت منها
يترج ��م ع ��ن الآخ ��ر ومنه ��ا
يكت ��ب وفق ر�ؤيت ��ه لكنها لم
تدخ ��ل ف ��ي بح ��وث مح ّكمة
م�ستقل ��ة  ،فمازال ��ت حبي�سة
المقاالت.

عجائبي��ة الواق��ع الب�س��يط في "الن��وم عند قدم��ي الجبل"
قد ارتبط مفهوم الأدب العجائبي بوجود الخوارق ومايُخالف المنطق الواقعي،
ً
ُ
غرابة،ومن المعلوم � َّأن النموذج الأمثل
تزيد الأجواء
و�إحت�شاد الن�ص بالمواقف التي
لهذا النمط الق�ص�صي تجدها في "�ألف ليلة وليلة" ومن ُث ّم قد �شهدت العجائبية زخم ًا
خ�صو�ص ًا بعد �إنطالقتها الموقعة بلون الأدب الالتيني لكن ين�ضوي ماكتبه كافكا
ُ
متوغلة في
�أي�ض ًا �ضمن الأدب الغرائبي مع وجود فارق � َّأن �أعمال �صاحب "التحول"
ُ
ُ
تتخذ بعداً ميتافيزيقي ًا .
لدرجة
ممتدة
ال�سوداوية ومتاهتها
ٍ

 كه يالن محمد
أ�س�س
طبع� � ًا ه ��ذا المنحى في الكتابة ق ��د � َ
للكافكاوي ��ة تل ��ك المف ��ردة الت ��ي تع ��ادلُ
الكابو�سي ��ة والغرائبي ��ة ف ��ي �أ�سل ��وب
الكتابة طبع ًا قد لفحت هذه الموجة الأدب
الروائ ��ي والق�ص�ص ��ي على نط ��اق وا�سع
الي�صعب عليك
بحي � ُ�ث �أنَّ ثم ��ة ن�صو�ص� � ًا
ُ
�إدراك مح ��اكاة �صاحبه ��ا ف ��ي ال�صياغ ��ة
والت�شكي ��ل ل�ل��أدب الكاف ��كاوي كذل ��ك
الأم ��ر بالن�سبة لتي ��ار الواقعية ال�سحرية
وتمثالته في المنجزات الأدبية،ومايعني
التفوق في الكتاب ��ة على هذا المنوال من
�دع  ،لكن ال�س�ؤال
التميز بالن�سبة لأي مب � ِ
�رح نف�س ��ه بهذا ال�ص ��دد هو هل
ال ��ذي يط � ُ

ثمة �ش ��ك ُل متع � ُ
�ارف عليه لمفه ��وم الأدب
ي�صح
يجب التقييد ب ��ه  ،ربما ُ
العجائب ��ي ُ
الحدي � ُ�ث عن خ�صائ�ص مح ��ددة لأي تيار
�أدبي في بداية ظهوره غير �أنَّ الإمكانيات
التعبيري ��ة التنته ��ي عند �ش ��كل معين بل
�رح الح�س الإبداعي �أ�ش ��كا ًال جديدة
يجت � ُ
و�صياغ ��ات متنوعة وبذلك يت� � ُم الإنزياح
ع ��ن الأ�سالي ��ب المعه ��ودة  ،وال ُم�ستهلكة
وبالتال ��ي لن يكونُ الن� � ُ�ص مجرد �إجترار
للأن�س ��اق ال�سائدة،ومان�ش ��ر ُه الكات � ُ�ب
ال�سودان ��ي حم ��ور زيادة ف ��ي مجموعته
الق�ص�صي ��ة المعنون ��ة ب"الن ��وم عن ��د
قدم ��ي الجب ��ل" ين ��زل �ضم ��ن �صن ��ف
الن�ص العجائبي ال�سيم ��ا الق�صة الأولى
يك�سي
الت ��ي يحم ُل العم ُل عنوانه ��ا  .وما
َ
الخ�صو�صي ��ة للم ��واد الق�ص�صي ��ة �أنَّ
�شفافي ��ة الف�ض ��اء الحا�ض ��ن لل�شخ�صيات
تنعك�س في التعدين الأ�سلوبي
والأحداث
ُ
مايعن ��ي �أنَّ الن�صو�ص ت�ستم� � ُد �أجواءها
الفنتازي ��ة م ��ن الواق ��ع الزاخ ��ر بالنف�س
الغرائبي.وف ��ي ذلك يكمنُ فرادة الم�سعى
الإبداع ��ي والتمك ��ن ف ��ي تطري ��ز الن� ��ص
الأدب ��ي �إنطالق� � ًا م ��ن معطي ��ات الواق ��ع
الب�سيط،ومن الوا�ضح �أنَّ م�ساحة الق�صة
المحدودة ت�ستدعي و�ض ��وح الب�ؤرة هنا
ُ
قد يكونُ
الحدث �أو ال�شخ�صية مثا َر �إهتام
الراوي،ويت� � ُم تعجي ��ن محتويات الق�صة
ب�أكمله ��ا للتو�صل �إلى نقطة التنوير الأم ُر
ال ��ذي يتجلى بالو�ضوح ف ��ي �آلية الكتابة
لدى �صاحب "�شوق الدروي�ش"
�شعرية التوتر
�إذا كان ف�ض ��اء الرواية ي�س � ُ
�وغ للتف�صيل
والإ�ستهالل المط ��ول والترقب قبل تعين
الثيمات التي يقو ُم عليها الن�ص الروائي
ف� ��إنَّ ماي�ش� � ُد المتلقي لمن ��اخ الق�صة لي�س

ترف الإ�سهاب والو�صف بل التوتر الذي
يدب في ج�س ��د الق�صة مع الحركة الأولى
ُ
لبندول ال�سرد .وينطب � ُ�ق هذا التو�صيف
عل ��ى ق�ص ��ة "الن ��وم عن ��د قدم ��ي الجب ��ل
" و"عندم ��ا هاج ��رت الداي ��ة" وتوح ��ي
عتب ��ة العن ��وان الداخل ��ي ب ��دور الح ��دث
وال�شخ�صي ��ة ف ��ي بناء الن� ��ص ناهيك عن
الإر�ساليات الظرفية .وفي الق�صة الأولى
تت ��وار ُد الإ�شارة �إلى م�صير مزمل النور ،
�إذ ما �أن يقع علي ��ه نظر الما ّرة حتى تبدر
منهم عبارة تفيد ب� ��أنَّ �أيام الولد معدودة
كذل ��ك الحال مع �شيخ الجام ��ع والتالميذ
ال ��ذي يع ��ودون م ��ن المدر�س ��ة فيتذك� � ُر
الجمي� � ُع الموت ال ��ذي يالحق مزمل مثل
ال�شبح،والينفع� � ُه العمل ف ��ي دكان عي�سي
فقيري ت�ستم ُر المناك ��د ُة والن�سا ُء يطلقنَ
علي ��ه الجمل ��ة مرفق ��ة بتنه ��دات ال�شفقة.
يت�صاع ُد التوتر في مفا�صل الن�ص �إلى �أن
تقع على مدالي ��ل العبارة التي هي مفتاح
الق�ص ��ة  .تزامن ��ت ال�سن ��ة الت ��ي ولد فيها
مزم ��ل مع وفرة عط ��اءات النيل والأر�ض
وه ��ذا حدا ب�أه ��ل القرية �إل ��ى التعبير عن
�إمتنانهم عن طريق والئم وكرامة �ضخمة
و�ص ��ادف �أنَّ واف ��ق مرور موك ��ب ال�شيخ
�أب ��و عاقل ��ة بالقري ��ة موع ��د والدة الطفل
ال ��ذي انتظرت ��ه �سكينة ردح ًا م ��ن الزمن.
نق�ص
وبذلك فا�ضت القلوب ب�سعادة و،ما َ
منه ��ا �س ��وى مانطق به �أح ��د المجذوبين
عندم ��ا دعا ال�شي ��خ للر�ضي ��ع بالبركة في
العم ��ر �ص ��رخَ المج ��ذوب "�سبح ��ان الله
ع�شري ��ن" ومن ��ذ ذاك الوق ��ت ر�سخ ��ت
القناع ��ة لدي الح�ضور ب� ��أنَّ مزمل ينتهي
�أجله ف ��ي الع�شرين من عم ��ره ،واللحظة
المف�صلي ��ة ف ��ي حي ��اة مزمل ه ��ي معرفته
بالح ��اج �سليمان ال ��ذي �أب ��دى �إ�ستغرابه
م ��ن �إنهم ��اك ال�صبي عل ��ى الطاعة ويدور

بين الإثنين حوار ب�ش� ِأن الأماكن الواقعة
خ ��ارج القري ��ة حو� ��ش ود �صال ��ح ،ح ��ي
العبي ��د ،المقاب ��ر �أ�سف ��ل جب ��ل ال�صحابة
ومايقول ُه الحاج �سليمان ب�صيغة ال�س�ؤال
ُ
يعي�ش للطاعة من لم
الإ�ستنكاري "كي ��ف
يعرف المع�صي ��ة؟" يدف ُع بمزم ��ل لزيارة
ح ��ي العبيد ومن ث َّم يحفر قبره في مقابر
جب ��ل ال�صحابة.وتنح ��وُ الق�ص ��ة الثانية
المنحى ذاته في بنيتها المرتبطة بمكون
ال�شخ�صي ��ة � ،إذ �أن �سف ��ر عر�ض ��و قا�س ��ي
وه ��ي داي ��ة لقرية كل ��رو اليثي� � ُر قلق �أحد
لأول وهل ��ةٍ ولك ��ن م ��ا �أن ي�ستم� � ُر غي ��اب
الداية حت ��ى تنتب� � َه الأذه ��انُ �إلى حدوث
تغير ف ��ي �سلوكيات �أه ��ل القرية ورف�ض
الن�ساء للزواج والإنج ��اب ومن هنا تبد�أُ
الم�ساعي لحل الأزمة �إلى �أنْ يق َر الجميع
ب�ضرورة البحث ع ��ن عر�ضو قا�سي ،لأنَّ
التفكير في بديل لها لي�س �إال عبث ًا.
بيئة ملهمة
ي�ستقي م�ؤل ��ف "الكونج" مواد متواليته
الق�ص�صي ��ة م ��ن بيئ ��ة تكت � ُ�ظ بالأح ��داث
والمواقف الملهم ��ة و ت�ضفي خفقة اللغة
الناب�ضة بالروحانية مزيد ًا من الت�شويق
لم�ضامين الن� ��ص ،كم ��ا �أنَّ تطويع تقنية
الح ��وار ي�ضاع ��ف م ��ن حركي ��ة من ��اخ
الق�ص� ��ص .ت�ض� � ُم ه ��ذه المجموع ��ة �إل ��ى
جان ��ب ما ذك ُر عنوانه �آنف ًا ثالثة ن�صو�ص
ق�ص�صي ��ة �أخ ��رى .منه ��ا "حكاي ��ة ح�سنة
بنت قندي ��ل وماجرى ب�سببه ��ا" �إذ يتاب ُع
المتلق ��ي ت�أجي ��ج الخالف بي ��ن ال�شيخين
محم ��د ب ��ن ال�شي ��خ دي ��اب وعبدالمح�سن
القري�شاب ��ي ويدع ��ي كل واح ��د منهم ��ا
الإنت�س ��اب �إل ��ى �أروم ��ة مباركة.وي ��ور ُد
التمليح �إل ��ى ما �أحدث
في �سي ��اق الق�صة
ُ
ُ
ماينفخ
ال�ش ��رخ بي ��ن ال�شخ�صيتين لك ��ن

في جم ��رة العداوة من جدي ��د هو هروب
طليقة ال�شي ��خ عبدالمح�سن ولج�ؤها �إلى
خ�صمه فته � ُ�ب ح�سنة نف�سها لل�شيخ دياب
متنازل� � ًة عن المهر مقابل �أن ي�ستر َد ما لها
من الح ��ق ل ��دى زوجه ��ا ال�سابق.يتفاع ُل
ه ��ذا الن�ص م ��ع ر�شفات الت ��راث الديني
وال�صوفي ويحي ُل في بع�ض مفا�صله �إلى
�شخ�صي ��ات دينية  .وتتن ��او ُل ق�صة "لكل
ع ��ام خري ��ف" بطريقة خاطف ��ة �شخ�صية
مجنون ��ة جيب الله المجن ��ون ومايورثه
ت�صرف ��ه القا�س ��ي م ��ن الكدم ��ات في روح
الطالبة نعيمة �إبنة الزبيرُ .يذكر �أنَّ جيب
الل ��ه يت�ص � ُ
�ف عل ��ى م ��دار الع ��ام باللطف
والوداعة غير �أنَّ حالته ت�سوء كلما فا�ض
�دو �أجواء ه ��ذه الق�ص ��ة ملبد ًة
الني� � ُل تب � ُ
بم�ؤث ��رات المحكي ��ات ال�شفهي ��ة �أما ق�صة
حل ��ة ود �أزرق تقد ُم �ص ��ورة عن التفاوت
ف ��ي �إمكاني ��ات الت�أقل ��م م ��ع التح ��والت
الطبيعي ��ة بحي � ُ�ث �أنَّ ماتم� � ُر ب ��ه الطبيعة
عبارة عن الثورة ت�ض ُع الجميع �أمام واقع
اليمكن تجاهل �إرغاماته  ،ي�أتي تمي ُز هذه
�راوح �أ�ساليبه ��ا بي ��ن
الق�ص� ��ص الت ��ي تت � ُ
الح ��وار وال�س ��رد الإخباري م ��ن تغلغلها
ف ��ي البيئة المحلي ��ة وتطعيمه ��ا بحرارة
الحكاي ��ات ال�شعبية كم ��ا �أنَّ ال�شفافية في
التعبي ��ر وال�سال�س ��ة ف ��ي الت�سل�س ��ل من
العوام ��ل المت�ضاف ��رة لت�أ�سي� ��س هويتها
ه ��ذا �إ�ضافة �إل ��ى الب�ساطة ف ��ي �صياغتها
الت ��ي تذك ��رك ب ��ر�أي مي�ل�ان كونديرا عن
�سح ��ر الب�ساط ��ة "الأ�شي ��اء الب�سيطة في
هذه الحي ��اة تثيرنا من دون �أن تكون في
حاجة �إلى تف�سير وتبرير" �أخير ًا �إذا كان
الإ�ستغراق ف ��ي المحلية خطوة �أولى في
الطري ��ق نحو العالمي ��ة ف� ��إن �أدب حمور
زي ��ادة �سيك ��ون له �ش� ��أنُ عل ��ى الم�ستوى
العالمي.
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�إ�ستعادة الوعي الوطني كان جزءاً من المتغيرات التي �صنعتها �إنتفا�ضة ت�شرين في العراق والذي �سلب من
العراقيين تحت �شعارات زائفة و�إدعاءات كاذبة خلقت معارك طائفية وهمية وق�سمت ال�شعب الواحد و�سرقت
ثروات الأمة و�أفقرت ال�شعب العراقي و�أمت�صت دمه  .هذا البلد الثري العظيم وهذا الإمتداد التاريخي
الح�ضاري الطويل تعر�ض لنهب وت�شكيك حتى كادوا ينتزعون ثقة ال�شعب بنف�سه !؛ من خالل ع�صابة فا�شلة
وفا�سدة و�إرهابية متخلفة �أعتقدت �أن ال�سالح والقتل والتخويف والإختطاف ي�ستطيع �إخافة ال�شعب العراقي
وقهره خ�صو�ص ًا بعد �إنك�شاف الخدعة الكبرى و�سقوط الأقنعة و�أردية النفاق وعمائمه ؛ وبعد �سقوط الخطوط
الحمر التي كانت �سدوداً لحماية القتلة والمف�سدين .

قناطر
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طالب عبد العزيز

يف امل ��دن الت ��ي تتجن ��بُ ت�سميتها ،يف اجلن ��وب ال ��ذي كان اىل البحر وما
اليافطات
ي ��زال ،يف الأرخبيل الرطب ،ذي القوارب الأل ��ف ،ينتزع احلكا ُم
ِ
�ات املو�صولة به ��ا والدالة عليه ��ا ،وي�ستبدلون الأر� ��ض وال�سماء
والعالم � ِ
والهواء ،مب ��ا يف قراطي�سهم من الظالم وال�صلف والهراوات ،هم يريدون
م ��ن طواطمهم �أن متلأ �أزقتها فزع ًا  ،ومن خرائطها القدمية �أن تظل ممدد ًة
عل ��ى الطاوالت ،م�صلوب ًة يف احليط ��ان ،ويف الأقبية ال�سود ،حيث ال يفكر
�أح� � ٌد بتذكرها عند نق ��اط احلدود ،ال ي�سحرهم �شكلها الذي كان ،فهي ومنذ
عق ��ود م�ضت ت�ستغي � ُ�ث يف ال�ص ��ور .كل �أ�سماء مطاعمها توح ��ي بالتقزز،
وال ت�سم ��ع يف مقاهيها �أغنية عن امل ��اء �إال منقوع ًا بالدمع والندب ،فال �أحد
ي�أخ ��ذ بيدك اىل متنزه على النهر ،ويف حلظ ��ة تطهرها من الزناة والرواة
والكاذبني ،يف اللحظة العلوية تلك ،هناك من ي�شعل احلرائق يف ج�سدها.
يق ��ول �شاعر املدينة ،الذي مل يذهب ملكة حاجّ ًا� ":أنا ،ال �أراها� ..أنا �أتذكرها
ح�س ��ب" .تذب ��ل امل � ُ
�دن يف ذاك ��رة �أهلها �إذا ظل ��ت تن�أى يف وجدانه ��م �شيئ ًا
ف�شيئ� � ًا ،واملدينة حي ��ث ي�سكن ه ��ذا وذاك �ستظل تن�أى اىل �أم ��د بعيد ،ذلك
لأن م ��ا مت ّزق من �صورها على الأر�صفة ،ويف تقاطعات الطرق اىل جهاتها
�دن احلججَ
الأل ��ف جع ��ل منها جمرد ذك ��رى مدينة .رمبا يج ��د م�ؤرخو امل � ِ
للم ��دن التي تن�ش�أُ حديث ًا ث ��م تنهار ،يف باب من �أب ��واب تذليل الأ�سباب ،ملا
يح ��دث  ،وقد تغام ��ر جماعة من البنائني فتقوم ب�ي�ن �أيديهم مدينة جديدة،
على وفق م ��ا بحوزتهم من اخلطط والطابوق والأعم ��دة والإ�سمنتَّ ،
لكن
�ص�ل�اح احلوا�ضر �أم ٌر �صعب� ،أو �شب ��ه م�ستحيل،يف حال �ضياع اخلرائط،
وانعدام الهويات .يف املدينة التي كانت ،املدينة الوهم ،حيث يت�أمل النا�س
امل�صائر ،هناك جدار �ضخم يف الروح ،يحتمي حتته نفر قليل منذ عقود.
يف حفل ��ة الأخذ بالنوا�صي ،ت�ستب ��دل البلدية ا�سماء ال�ش ��وراع واملدار�س
و�أف ��ران اخلب ��ز وحمال البقال ��ة �أي�ض ًا ،فت�ض ��ع �أ�سماء غريب ��ة ،ت�أخذها عن
معج ��م فط�ي�ر مل يب ��وّ ب بع ��د� ،أو ت�ستله ��ا من �أ�س�ل�اب �شخ�صي ��ات ووقائع
تكونت خارج الزمن التقليدي للمدينة ،ا�سماء مل ّغزة ،ال خ�ضرة يف ديباجة
حروفه ��ا ،ويجهله ��ا ال�س ��كان ،وال ف�ضيل ��ة لها �س ��وى �أنها ت�ض ��اء بالنيون
وم�صابي ��ح الل� � ّد البي�ض ��اء .البلدي ��ة ال حت� �دّث يف اخلرائط ،فه ��ي ال متلك
مفاتي ��ح خزائن اخلطوط ،ه ��ي متحو ،ح�سب� ،إذ كل مول ��ود ال ميت ُّد حبله
ال�سريّ عميق ًا يف الأ�صالب ،التي تناوبته� ،صاعدة ونازلة فيه هو عار�ض،
مبنى ال ي�س ّم ��ى منتزع ًا من
لأن اجلوه ��ر يت�ص ��ل والعار�ض ينقط ��ع  ،وك ُّل ً
عرق غائر يف الأر�ض ،مو�صول باملاء والطني واجلدار ال�ضخم ،ذاك ،الذي
ٍ
يف الروح ،هو طفح جلدي ،عاهة ،و�إن كتب مباء الذهب ،و�أ�ضيء بالف�ضة،
ب ��ل ك ُّل ج�س ٍّر ال ت�ستل م ��ادة طالئه من �ألوان طي ��ف املدينة ،املو�صوفة يف
اخلرائط القدمية ،ال ي�صل بني �ضفتني ،و�إن م َّد اىل النهايات.
ي�أت ��ي الهواء م ��ن ال�شط حام�ض� � ًا ،كربيتي ًا ،ه ��و م�شبع ح َّد امل ��وت برائحة
اليافط ��ات الكث�ي�رة ،حي ��ث تنع ��دم احلياة هن ��اك .يف �إخت�ل�اف النا�س اىل
حاجاته ��م ،يف رواحه ��م وغدوهم اليومي ،ثمة من ال يج� � ُد يف ذلك تقطيع ًا
للأوداج.

والأم ��ر الأكرث خطورة م ��ن كل هذا والتي
�أفرزته ��ا الإنتفا�ض ��ة الت�ش ��رينية تغي�ي�ر
�أ�سا�س ��يات اللعبة الإنتخابية التي �أجادوا
لعبه ��ا و�أخت�ص ��وا بتزويره ��ا والتالع ��ب
يف نتائجه ��ا والت�أثريعليه ��ا ب�شتى الطرق
ال�سافل ��ة والتوج ��ه ه ��ذه امل ��رة بقان ��ون
�إنتخاب ��ي جدي ��د بوع ��ي وطن ��ي جدي ��د
واملطالب ��ة برقابة �أممي ��ة ودولية و�شعبية
ودع ��وة قوي ��ة ل  80%م ��ن ال�شع ��ب
العراق ��ي ال�صامت املمتنع لقلب ال�صناديق
عل ��ى ر�ؤو� ��س املزوري ��ن مع وج ��ود ت�أييد
ر�سم ��ي (ظاه ��ري) ودع ��وة قوي ��ة لنزاهة
الإنتخاب ��ات!؛ وه ��ذا يقل� ��ص فر�ص ��ة
املزوري ��ن والأح ��زاب احلاكم ��ة احلالي ��ة
لإع ��ادة ممار�س ��ة لعبة تزوي ��ر الإنتخابات
الت ��ي �إعتادوا عليها يف ال ��دورات ال�سابقة
ويقل� ��ص فر�ص ��ة فوزه ��م م ��ن دون تزوير
وم ��ن دون حتي ��ز طائفي وم ��ن دون ت�أثري
ال�س�ل�اح والإره ��اب ول ��ن يك ��ون حظه ��م
ل ��و �إ�ستط ��اع ال�شع ��ب العراق ��ي حتقي ��ق
�ال) م ��ن النزاهة
�إنتخاب ��ات (مب�ست ��وى ع � ٍ
�أك�ث�ر من  % 30ويف �أقل تقدير ويف �أ�سو�أ
الإحتماالت �سيوجد معار�ضة قوية م�ؤثرة
ج ��د ًا ممك ��ن �أن تغ�ي�ر امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي
مبجمل ��ه وعل ��ى الأق ��ل ت�ستطي ��ع �إيق ��اف
النزيف الإقت�صادي الفظيع يف العراق .
وه ��ذا لن مي ��ر ب�سهولة علين ��ا �أن (ننتظر)
ردود �أفع ��ال كث�ي�رة من (�أح ��زاب التزوير
الفا�س ��دة) فه ��ي ل ��ن ت�ست�سلم ب ��ل �ستزداد
�شرا�س ��ة و�ست�سع ��ى جاه ��دة للتم�س ��ك
مبوقعه ��ا يف اخلارط ��ة ال�سيا�سي ��ة ب� ��أي
ثم ��ن ولن تتخلى ع ��ن مكا�سبها ال�شيطانية
املليارية ب�سهولة.
ل ��ذا �ستعم ��ل امل�ستحيل من �أج ��ل هذا ولن
ت�ت�ردد يف تق ��دمي �أي ثم ��ن للبق ��اء يف
ال�سلط ��ة حتى �إن كان ه ��ذا الثمن بحار من
دم ��اء العراقي�ي�ن م ��ن دون �أي رادع وه ��ي
واثق ��ة �إنها �ستفلت م ��ن العقاب كما يف كل
م ��رة  .ومِ ن ما ه ��و متوقع قي ��ام الأحزاب
بالأج ��راءات الآتي ��ة الت ��ي تعتق ��د �أنه ��ا
�ستبقيه ��ا عل ��ى كرا�سيه ��ا وتبق ��ي ميزانية
الدول ��ة حت ��ت ت�صرفه ��ا ويف كل الأحوال
�ستبقي مظلتها الدينية والطائفية مرفوعة



حممد حميد ر�شيد

فوق ر�ؤ�سهم الفا�سدة :
� - 1أول امل�ستهدف�ي�ن م ��ن قب ��ل �أح ��زاب
الف�ساد هم النا�شطون من ثوار الإنتفا�ضة
والب ��د م ��ن �إنه ��اء الإنتفا�ضة ب ��كل �صورة
ممكنة وب� ��أي ثم ��ن � .ستوا�ص ��ل الت�شكيك
بها وب�شخو�صها ول ��ن تبخل عليهم ب�شتى
االتهام ��ات التافهة واخلط ��رة ؛ والت�شكيك
ب�أهدافه ��ا و�أتهامه ��ا بالف�ش ��ل و�أال جدوى
منه ��ا وعجزه ��ا عن التغي�ي�ر ؛ و�أن النظام
�اق ويتم ��دد و�إن الت�ضحي ��ات
الفا�س ��د ب � ٍ
ودماء مئات ال�شب ��اب ذهبت �سدىً وكانوا
ه ��م اخلا�سري ��ن  .و�سيعمل ��ون عل ��ى �شق
�صف ��وف املنتف�ض�ي�ن الث ��وار وب ��ث الفرقة
بينه ��م وزرع ال�ش ��ك وع ��دم الثق ��ة ب�ي�ن
�صفوفه ��م ؛ و�أن الأنتفا�ض ��ة ال حتت ��اج
قي ��ادة وال تنظيم والبد م ��ن بقائها عفوية
وم ��ن غ�ي�ر امل�سموح ظه ��ور قي ��ادة واعية
ونزيهة ولن يكون لالنتفا�ضة ناطق واحد
ب�أ�سمها يف كل حمافظة و�سيعمل (عملوا)
الفا�س ��دون املجرمون عل ��ى ك�سب والئات
ال�شخ�صي ��ات والقي ��ادات االجتماعي ��ة
والع�شائري ��ة (و�ش ��راء م ��ن ُيب ��اع منه ��م)
والت ��ي ميكنه ��ا �أن ت� ��ؤازر الإنتفا�ض ��ة �أو
تدعمه ��ا �أو تنتم ��ي له ��ا و�ص ��و ًال �إىل عزل
االنتفا�ضة ع ��ن ال�شعب العراقي  .وهدموا
خيمهم وهددوا وخطفوا وقتلوا قياداتهم
وفر�ض ��وا عليهم ح�ص ��ار ًا جائر ًا و�شوهوا
�سمعته ��م و�سع ��وا لإخ�ت�راق الإنتفا�ض ��ة
و�ص ��و ًال �إىل ت�صفيتها والق�ض ��اء عليها �أو
�إحتوائها...لكنه ��م �أغفل ��وا حقيقة جديدة
ه ��ي �أن ال�شع ��ب العراق ��ي �أ�صب ��ح ثائ ��ر ًا
منتف�ض ًا و َمن يف ال�ساح ��ات �أبناء ال�شعب
املنتف�ض الذي لن يقهر.
� - 2إدراك ًا م ��ن �أح ��زاب الف�س ��اد واخلوف
ب�إن معركة الإنتخابات القادمة هي معركة
مف�صلية ال تعني املنتف�ضني الذين ي�صرون

ال حل للبطالة في العراق �سوى التحديث
كانت نظرية االنفجار ال�سكاني لمالثيو�س في الربع
الأخير من القرن التا�سع ع�شر ،هي المهيمنة على
الخطاب االقت�صادي ،والقائلة �إنّ النمو ال�سكاني
يتحرك بمتوالية هند�سية ،والغلة الغذائية تنتج
بمتوالية عددية� ،أي �أنّ الب�شرية �ستواجه نق�ص ًا
فادح ًا في الغذاء.
لك ��ن ه ��ذه النظرية مل ت�صم ��د طوي ًال
مل ��ا تت�سم ب ��ه من منط ��ق �ساكن؛ فكال
ط ��ريف املعادل ��ة ،ال�س ��كان والغ ��ذاء،
يف حال ��ة م ��ن الثب ��ات م ��ن دون ت�أ ّثر
ب�أ ّي ��ة عوام ��ل �أخرى ،وه ��ذا ما ميثل
تركيب� � ًا وح ��ا ًال يق ��ف عل ��ى ال�ضد مع
م ��ا يت�سم ب ��ه النظ ��ام الر�أ�سمايل ذي
الطاب ��ع الديناميك ��ي املتغ�ي�ر ،الذي
تتعر�ض في ��ه املنطوقات �إىل التفعيل
واالنزي ��اح ،وقد اق�ت�رن هذا وتزامن
م ��ع التق ��دم يف جم ��ال النظري ��ات
العلمية واملنجزات التكنولوجية ،فما
�أن تغلغلت االبتكارات التكنولوجية
و�أحدث ��ت ث ��ورة يف مفا�صل احلياة
الر�أ�سمالي ��ة ال�صناعي ��ة حتى تفككت
نظرية االنفج ��ار ال�سكاين وتهافتت،
ومل يع ��د هناك خط ��ر غذائ ��ي مهدّد،
وح�ص ��ل ب ��دل ذل ��ك ك�س ��اد �سلعي يف
جمال ال�صناعة الغذائية.
واحلقيق ��ة �أن القطيع ��ة املعرفي ��ة يف
جم ��ال اخلطاب االقت�ص ��ادي ح�صلت
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة م ��ن الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر ،م ��ع جترب ��ة اليابان
الت ��ي نه�ض ��ت عل ��ى ركام عالق ��ات
�إقطاعي ��ة ،ودولة مهددة من قبل دول
كربى ،فكان على اليابان �أن تخو�ض
جترب ��ة احلداث ��ة االقت�صادي ��ة ،رغم
�أن احلي ��اة االجتماعي ��ة الياباني ��ة
كان ��ت م�ش ��دودة �إىل قي ��م ومفاهي ��م
متج ��ذرة ومتجمعة حول ذاتها ،لذلك
كانت حلظ ��ة االنط�ل�اق �صعب ��ة جد ًا

وحتتاج ملزيد م ��ن الإرادة ،فانفتحت
�أو ًال عل ��ى اخل�ب�رة الأوروبي ��ة،
م�ستفي ��دة ب�أكرب قدر م ��ن االبتكارات
العلمي ��ة واملعارف املهني ��ة امليدانية،
ث ��م كان النهو� ��ض الياب ��اين الحق� � ًا
�أمنوذج� � ًا مثري ًا عندم ��ا قطت اليابان
�أ�شواط� � ًا يف التق ��دم االقت�ص ��ادي
والتكنولوجي والذي راحت تناف�س
به دول �أوروبا والعامل املتقدم .ويف
حلظ ��ة الحقة ،وعن ��د منت�صف القرن
الع�شري ��ن ،كان ��ت نظري ��ة االنفج ��ار
ال�س ��كاين القدمي ��ة ،جت ��د نف�سها يف
و�ضع معاك�س متاما م ��ع منطلقاتها،
خ�صو�ص� � ًا يف جتربة ال�ص�ي�ن ،التي
مثل ��ت التجربة ال�صاخب ��ة عند نهاية
الق ��رن� ،إذ �إ ّنه ��ا حقق ��ت �أك�ب�ر جتربة
ت�شغيلي ��ة يف التاريخ ،فال�شعب الذي
عدد �سكانه مليار وربع املليار ،يحقق
ت�شغي ًال كام�ل ً�ا لليد العامل ��ة ،وينجز
تقدم ًا اقت�صادي ًا باهر ًا ،ليطارد القوة
الأوىل يف الع ��امل� ،أم�ي�ركا ،حتى �أن
�أح ��د االقت�صادي�ي�ن ال�صين�ي�ن �سمح
لنف�س ��ه االعتق ��اد ب� ّأن ب�ل�اده �ستكون
م�ضط ��رة �إىل ا�ست�ي�راد الي ��د العاملة
بحلول العام .2025
وهن ��اك جت ��ارب عدي ��دة ح�صلت يف
القرن الع�شرين يف �شرق �آ�سيا (دول
النم ��ور) ويف الهن ��د ويف الربازي ��ل
من �أمريكا الالتينية� ،أكدت �أن الدول
التي متل ��ك كثافة �سكاني ��ة عالية هي
الأق ��رب اىل احلداث ��ة االقت�صادي ��ة



عل ��ى �إجرائه ��ا مبك ��ر ًا فقط بل ه ��ي تعني
كل ال�شع ��ب العراق ��ي ال ��ذي وع ��ى الف�ساد
وح� �دّد املف�سدي ��ن ال�سراق الذي ��ن (ملريو)
عل ��ى ح�ساب فقر ال�شع ��ب العراقي و�إذالله
و�سرقة ثرواته وتدمري �إقت�صاده ومتزيق
�شعب ��ه وانك�شف ��ت (اخلدع ��ة الك�ب�رى)
و�سقط ��ت الأقنع ��ة وتع ��رى (احلرامي ��ة)
ودا� ��س ال�شع ��ب عل ��ى اخلط ��وط احلم ��ر
وحتول الكثري م ��ن املقد�س (املزعوم) �إىل
(مدن� ��س) ثبت ف�س ��اده وعمالت ��ه و�سقطت
مع ��ه �أكذوب ��ة (الطائفي ��ة) والدف ��اع ع ��ن
املذه ��ب الت ��ي مزق ��ت الع ��راق والعراقيني
وا�ستع ��اد ال�شعب وطن ��ه امل�سلوب وح�سه
الوطني و�إعتزازه بالعراق الرثي الواحد
�أر�ض� � ًا و�شعب� � ًا وث ��روات ول ��ذا و�أمام هذا
الوع ��ي الوطن ��ي املت�صاع ��د ل ��ن يك ��ون
لأح ��زاب الف�ساد والتخل ��ف والإرهاب غري
الرف� ��ض والع ��زل و�ستت�ض ��اءل ح�صته ��م
االنتخابي ��ة يف املعركة الإنتخابية القادمة
خ�صو�ص� � ًا �إذا ما كانت نزيهة و�إذا ما جنح
الوطنيون واملنتف�ضون من فر�ض قوانني
و�أنظم ��ة �شفاف ��ة وعادل ��ة ورقاب ��ة �صارمة
وم�شاركة �شعبية فاعلة و�أعتمدت (البطاقة
البارومرتي ��ة) فقط وحر� ��ص ال�شعب على
�إ�ستالمه ��ا وفر� ��ض رقابت ��ه ال�شعبي ��ة على
�سريالإنتخاب ��ات والتوعي ��ة ب�أهمية دوره
ه ��ذه امل� � ّرة يف التغي�ي�ر وجنح ��ت الدولة
يف ع ��زل ال�س�ل�اح املنفل ��ت والإره ��اب عن
الت�أث�ي�ر عل ��ى نتائ ��ج الإنتخاب ��ات  .وكلما
زاد وعي ال�شع ��ب العرقي الوطني وزادت
م�شاركت ��ه الفاعل ��ة كلم ��ا تقل� ��ص وج ��ود
الفا�سدي ��ن وحو�ص ��روا وكان الق�ض ��اء
الع ��ادل يف �إنتظاره ��م و�إ�ستع ��اد ال�شع ��ب
وطن ��ه و�سيادته من املف�سدي ��ن والفا�شلني
وال�س ��راق الذي ��ن دم ��روا البل ��د وب ��ددوا
ُ
ثروات ��ه  .لذا �سيحر�ص القتل ��ة الفا�سدون
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رزاق عداي

والتقدم االنتاجي خ�صو�ص ًا ،مقرون ًا
بث ��ورة ت�شريعية تتي ��ح �أكرب قدر من
الفر�ص اال�ستثمارية يف كل احلقول
االقت�صادية.
كم ��ا �أن هن ��اك دو ًال انطلق ��ت م ��ن
ممكنات ومقوم ��ات �ضئيلة وفقرية،
لت�ش ��كل بعد ح�ي�ن جت ��ارب وريادات
حتديثية هائل ��ة يف القرن الع�شرين،
مثلم ��ا مت يف كوري ��ا اجلنوبي ��ة
و�سنغاف ��ورا اللت�ي�ن �أ�صبحت ��ا مثا ًال
ا�ستثنائي ًا لإرادة التحديث.
والآن �أي ��ن يق ��ف الع ��راق النفط ��ي،
ذو العائ ��د امل ��ايل الكب�ي�ر ن�سبي� � ًا،
وامل�صن ��ف الث ��اين يف �أوبك ،يف هذا
ال�سباق الدويل ،وه ��و ي�سجل بطالة
تزي ��د عل ��ى ع�شري ��ن باملئ ��ة م ��ن عدد
ال�سكان؟
ي�ت�ردد م�ؤخ ��ر ًا �أن هن ��اك يف موازنة
 2021عج ��ز ًا قدره �أكرث م ��ن �أربعني
ترلي ��ون دين ��ار ،يع ��زوه امل�س�ؤولون
الر�سميون اىل متدد يف حجم االنفاق
الت�شغيلي الذي �أقدمت عليه احلكومة
الأخرية ،م�شك ًال عبئ� � ًا على املوازنة،
وم�ؤث ��ر ًا على املوازن ��ة اال�ستثمارية،
وبه ��ذا يك ��ون الع ��راق م�ستم ��ر ًا يف
التح ��رك يف م�س ��ار معاك� ��س لأف ��ق
التق ��دم ،وبعي ��د ًا عن حتقي ��ق �أر�ضية
قوي ��ة ورا�سخ ��ة يف جم ��ال الق ��وة
االقت�صادية ،بخالف دول �إقليمية �أقل
منه موارد و�إمكاني ��ات مالية ،فم�صر
الت ��ي ال متل ��ك �أي عائد نفط ��ي يذكر،

عل ��ى حماول ��ة (�إحت ��واء) االنتخاب ��ات
القادم ��ة ب ��كل و�سيل ��ة ممكن ��ة وم ��ن تل ��ك
التدابري والو�سائل :
ا -ال�سع ��ي ب ��كل ال�سب ��ل لإعتم ��اد البطاقة
الإنتخابي ��ة القدمي ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل
(البارومرتية) من قبل املفو�ضية امل�ستقلة
للإنتخابات .كونه ��ا �سهلة التزوير وقد مت
�سرقة ع�شرات االالف منها يف الإنتخابات
ال�سابق ��ة  .ل ��ذا الب ��د م ��ن ال�سع ��ي لإعتماد
(البطاق ��ة البارومرتي ��ة) ح�ص ��ر ًا يف
الإنتخابات املقبلة.
ب � -سي�سع ��ون �إىل �إيج ��اد �شع ��ور كب�ي�ر
بالإحب ��اط والتثبيط والت�شكيك ب�إ�ستحالة
�إج ��راء �إنتخاب ��ات نزيه ��ة و�إن التزوي ��ر
حا�ص ��ل الحمالة وال فائ ��دة ترجى من هذه
االنتخاب ��ات والف�س ��اد واملف�س ��دون باقون
ل ��ن يتزحزحوا ع ��ن منا�صبه ��م ولن تتغري
املعادلة ال�سيا�سية احلالية (و�سي�شاركوهم
البع�ض بنوايا ح�سنة)  ...والغاية من ذلك
عزل ال�شع ��ب العراقي عن حماولة التغيري
�إبت ��دا ًء وح�ص ��ر امل�شارك ��ة لإتباعه ��م فقط
و�إ�ضع ��اف امل�شارك ��ة الوطني ��ة .ل ��ذا البد
م ��ن القيام بحملة وطني ��ة للتوعية ب�أهمية
امل�شاركة الفاعل ��ة والقوية يف الإنتخابات
القادمة كونها من �أهم ال�سبل الكفيلة بعزل
الفا�سدي ��ن �أو حما�صرتهم و�إ�ضعافهم على
الأق ��ل و�إن الإنتخاب ��ات القادم ��ة معرك ��ة
وطني ��ة ال ميكن التخل ��ف عنه ��ا و�إن �سعة
امل�شارك ��ة فيها ت�ضع ��ف وتقل� ��ص �إمكانية
التزوير وبحجم تلك امل�شاركة.
ت � -ست�سع ��ى �أح ��زاب الف�س ��اد الإرهابية
عل ��ى تقلي� ��ص �أو من ��ع الرقاب ��ة الوطنية
وال�شعبي ��ة والأممي ��ة والدولي ��ة عل ��ى
الإنتخابات املقبلة على قدر ما ي�ستطيعون
لكي يخلو اجل ��و لهم وميار�سوا �أالعيبهم
الت ��ي تعودوه ��ا يف كل انتخاباته ��م

الفا�س ��دة ال�سابق ��ة  .ل ��ذا الب ��د لل�شع ��ب
وق ��واه الوطني ��ة و املنتف�ض�ي�ن املطالب ��ة
وال�سعي لتوفري �أكرب ح�شد رقابي وطني
ع�ب�ر الق ��وى الوطنية التي تهت ��م بنزاهة
االنتخاب ��ات وتك ��ون حا�ض ��رة (مبوجب
القوان�ي�ن) داخ ��ل املراك ��ز االنتخابي ��ة
املختلف ��ة وع�ب�ر رقاب ��ة �شعبي ��ة وطني ��ة
ل ��كل الناخبني وحتى غ�ي�ر امل�شاركني يف
االنتخاب ��ات ملن ��ع الت�أثري عل ��ى الناخبني
�أو تهديدهم �أو �شراء �أ�صواتهم �أو تزوير
�إرادته ��م الوطني ��ة و�سيك ��ون لتواجدهم
امل�ستم ��ر ق ��رب املراك ��ز الإنتخابية خالل
يوم الإنتخاب ��ات �أهمية يف تقلي�ص حجم
الإنته ��اكات والإخرتاق ��ات  .وع�ب�ر �أك�ب�ر
م�شارك ��ة �أممي ��ة ملنظم ��ات الأمم املتحدة
املعني ��ة به ��ذا الغر� ��ض يف الإ�ش ��راف
والرقاب ��ة والتدقي ��ق وامل�شارك ��ة الفني ��ة
والتقني ��ة وحت ��ى احلماي ��ة للمر�شح�ي�ن
الوطن�ي�ن ومراك ��ز االنتخاب ��ات احلرجة
�إنْ �أمكن ذلك .وع�ب�ر �أكرب و�أكرث م�شاركة
دولية فنية ممكنة خ�صو�ص ًا من اجلامعة
العربي ��ة ودولها ومن الإحت ��اد الأوروبي
وم ��ن خمتل ��ف ال ��دول الت ��ي ميكنه ��ا �أن
ت�ساع ��د يف �إجراء �أف�ضل �إنتخابات نزيهة
ممكن ��ة يف العراق (و�ستك ��ون هذه املهمة
�أ�سهل و�أن ��زه من التحال ��ف الدويل لغزو
الع ��راق)! .و�أخ�ي�ر ًا ميك ��ن ل ��كل الق ��وى
امل�ؤمن ��ة فع�ل�ا ب�أهمية نزاه ��ة االنتخابات
القادم ��ة واحلري�صة عل ��ى �إجرائها ب�أعلى
درج ��ات النزاه ��ة وال�شفافي ��ة وت�سع ��ى
لذلك ب�ص ��ورة ج ّدي ��ة �أن ت�ؤ�س� ��س (جبهة
�سيا�سي ��ة �أو حتالف �سيا�س ��ي) يدعو �إىل
تام�ي�ن ال�سب ��ل الكفيلة لإج ��راء انتخابات
ب�أعل ��ى درجة ممكنة من النزاهة والعدالة
وال�شفافية وت�ضغط بالإ�ستعانة بال�شعب
وث ��وار االنتفا�ض ��ة والق ��وى الإجتماعية
الوطنية والنواب النزيهني والوطنني من
امل�ستقل�ي�ن يف الربملان والتيارات الواثقة
من حجم ناخبيها وتواجدها اجلماهريي
؛ ي�سع ��ون كله ��م جمتمع�ي�ن وموحدي ��ن
من �أج ��ل حتالف �ضم ��ان النزاه ��ة وعزل
وتقلي�ص نفوذ املزورين الذين ال يريدون
الرقابة القوية وال امل�شاركة الأممية .

وعليه ��ا مديونية �إىل �صن ��دوق النقد
ال ��دويل ،وتواج ��ه خط ��ر اجلماعات
املتطرفة ،حققت املعجزة االقت�صادية
ل�سن ��ة  2019ح�سب تقري ��ر �صندوق
النق ��د ال ��دويل� ،إذ حقق مع ��دل النمو
لديها املرتبة الأوىل يف العامل بن�سبة
ثماني ��ة باملئ ��ة ،وه ��و مع ��دل ملعادل ��ة
ريا�ضي ��ة تخ� ��ص املتحقق م ��ن عائد
اال�ستثم ��ار (ال�صناع ��ي عل ��ى وج ��ه
اخل�صو� ��ص) يف البني ��ة التحتي ��ة
مقارن ًا مع �سنوات ما�ضية.
يف الع ��راق ال حتت�س ��ب عوائد النفط
من ��و ًا اقت�صادي� � ًا مهم ��ا بلغ ��ت كمي ��ة
هذه الأم ��وال ،كونها �أم ��وا ًال ريعية،
ولي�س ��ت م ��ن م�ص ��در ا�ستثم ��اري،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن ه ��ذه العوائ ��د املالي ��ة
توجه وت�ص ��رف وبن�سبة كبرية نحو
الروات ��ب والأجور ،طبع� � ًا وما يهدر
منه.
النظري ��ات احلديث ��ة يف جم ��ال
ال�س ��كان الت ��ي بات ��ت ت�شتغ ��ل عليها
�أغل ��ب اقت�ص ��ادات الع ��امل اليوم هي
غائب ��ة ع ��ن التوظي ��ف واال�ستخ ��دام
يف ظ ��ل فو�ض ��ى وعج ��ز تخطيط ��ي
ع ��ارم يف العراق ،والذي �أنتج تخلف ًا
يف اال�ستثم ��ار يف البني ��ة التحتي ��ة،
وبطالة ترتاكم �سنة بعد �أخرى.
ال ��ذي ينق� ��ص حكوم ��ات الع ��راق
املتعاقب ��ة هو وع ��ي التحدي ��ث �أو ًال
و�إرادته� ،أمّا املقوم ��ات فهي متوفرة
وفائ�ضة.



م ��ا م ��ن كلم ��ات وخط ��ب متل�ؤه ��ا املواعظ
بق ��در تل ��ك الت ��ي تطلقه ��ا حناج ��ر �أح ��زاب
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي مبختل ��ف انتماءاته ��ا
وتبنياته ��ا التي ما انفك ��ت �أن تعظ وحتدد
وتق ��رر وتر�شد وتخط ��ط وتلغ ��ي وتنفي،
فب�ي�ن الأر� ��ض وال�سم ��اء تعل ��و مقد�ساتهم
ال�سيا�سي ��ة واملالية فال ه ��م ممن اكتفى مبا
ح�صل ��وا علي ��ه وال ه ��م م ��ن ت ��رك الإن�سان
ينع ��م بحقوق ��ه ،فقد حتول ��ت تل ��ك املبادئ
واملعتق ��دات مع �أول جتربة لهم يف ال�سلطة
�إىل �أفكار م�صلحي ��ة �ضيقة بعيدة كل البعد
عن تل ��ك الن�صائ ��ح واملواعظ بعي ��دة حتى
عن ال�ش ��رع وال�شريعة حت ��ى باتت الأنانية
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �سيا�ساتهم العبثية ،وبعد
�أن تبدل ��ت قناعاتهم لت�صبح رهينة ملغريات
ال�سيا�س ��ة ومكا�سبه ��ا بع ��د �أن حتول ��ت
جل�س ��ات العب ��ادة والذك ��ر اىل جل�س ��ات
�صفق ��ات ومناق�ص ��ات تدر عليه ��م املليارات
م ��ن الدنان�ي�ر بع ��د �أن �أ�صبح امللي ��ون رقم ًا
هام�شي� � ًا يف ح�ساباته ��م ،فل ��م تكت � ِ�ف ه ��ذه
الأح ��زاب و�شخ�صياتها مبا جنت ��ه من مال
الدول ��ة بل راح ��ت ت�ؤ�س�س ال�ش ��ركات التي
ت�ضمن ا�ستمرارية التدفقات املالية و�إن�شاء
�إمرباطوري ��ات اقت�صادي ��ة �ضخم ��ة داخ ��ل
العراق وخارجه ،بالإ�ضافة اىل دعم الدول
الإقليمية والعاملية التي عززت من �سلطات
هذه الأحزاب بعد �أن جعلت الأخرية �أر�ض
الع ��راق �ساح ��ة للتدخ�ل�ات والهيمن ��ة على
قراراته.
اختلفت مفاهيمهم �أي�ض ًا فيما يخ�ص عالقة
الل ��ه بالإن�س ��ان فه ��م اخللف ��اء يف الأر� ��ض
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والو�سط ��اء بني الل ��ه وعبده بع ��د �أن �ألغوا
ب ��كل جر�أة الن� ��ص الذي ي�ؤكد عل ��ى �أن الله
�أق ��رب للإن�س ��ان من حب ��ل الوري ��د ،فه�ؤالء
الو�سط ��اء ه ��م م ��ن �سيكونون �شفع ��اء لهذا
الإن�س ��ان الفق�ي�ر بع ��د �أن �أ�ص ��روا عل ��ى �أن
من ال�ض ��روري �أن يك ��ون الأخري فقري ًا يف
الدني ��ا حت ��ى يغتن ��ي يف الآخ ��رة ،ف�صارت
كل حروبه ��م و�صراعاته ��م مقد�س ��ة با�س ��م
الله ،وتعاليمه ��م خطوط حمر ال ميكن لهذا
الإن�س ��ان العاج ��ز �أن يتعداه ��ا ،وه ��م بهذا
الفع ��ل مل ينطلقوا من عدم فه ��م �أو جهل �أو
عدم دراية لكن �أ�سا�س عملهم هذا واح ٌد من
�أدوات تر�سي ��خ �سلطته ��م و�سيطرتهم على
النا� ��س العابثني التائهني غري امل�سرت�شدين
الطري ��ق �إىل الل ��ه ،بذل ��وا جه ��د ًا كبري ًا يف
حمارب ��ة العق ��ل وحتج�ي�ره و�إخراجه عن
�سي ��اق التفك�ي�ر والتف�س�ي�ر والتحليل ،من
خ�ل�ال حتويل اجلمه ��ور �إىل جمهور طاعة
بعي ��د جد ًا عن م�ساح ��ة القناعة ،وا�ستمرت
حماوالته ��م يف �إيق ��اف عمل العق ��ل ليكون
اجلمي ��ع ي�س�ي�ر وف ��ق مفاهيمه ��م ه ��م ع ��ن
احلي ��اة والآخرة ومن خالل مب ��د�أ الطاعة،
فق ��د �أ�س�س ��وا لفك ��رة القدا�س ��ة الت ��ي �أي�ض ًا
�ساهم ��ت يف تعزي ��ز �سلطتهم الت ��ي داعبت
وم ��ا زال ��ت عواطف النا� ��س قب ��ل عقولهم،
فعملي ��ة التق�سي ��م الديني ��ة والطائفية التي
مار�سوه ��ا �ساعدته ��م عل ��ى �أن يكونوا قادة
يحيط به ��م امل�ؤيدون من الذين ا�ست�شعروا
بذل ��ك اخلط ��ر املح ��دق به ��م م�ستلهمني من
خط ��ب ه ��ذه الأحزاب وف ��ق فك ��رة الطائفة
ال�سيا�سية.

مل ت�ؤم ��ن ه ��ذه الأح ��زاب بفك ��رة التعددية
وراح ��ت م�سرع ��ة �ص ��وب االنغ�ل�اق وعدم
االك�ت�راث لق�ضي ��ة �أ�سا�سي ��ة كان ��ت وال
زالت جتم ��ل امل�شه ��د االجتماع ��ي العراقي
(الأدي ��ان والقوميات) الت ��ي بالأ�سا�س هي
م�ص ��در قوة له ��ذا البل ��د ،وراح ��ت ت�صنف
املواط ��ن ح�سب هويت ��ه وانتماءاته و�ألغت
فك ��رة املواطنة التي ُتعد �صم ��ام الأمان يف
مواجه ��ة الف�ت�ن واالحتق ��ان املجتمعي ،فلم
تكن مف ��ردة الوحدة الوطني ��ة موجودة �إال
يف تل ��ك اخلطب واالجتماع ��ات التي ما �أن
تنته ��ي حتى ي�شتعل ال�ش ��ارع ترقب ًا وخوف ًا
م ��ن الق ��ادم ال ��ذي يحم ��ل �أك�ث�ر م ��ن حدث
جمهول �أقلها �ض ��رر ًا تهمي�ش ،فهم بعيدون
عن مفاهي ��م التعددي ��ة الثقافي ��ة والق�ضايا
املت�صلة بالهوية وبن ��اء �سيا�سات االندماج
والت�سامح واملواطنة ،بل راحوا ي�ؤ�س�سون
لدولة يجب �أن تكون ملك ًا جلماعة �ضيقة ال
ملك ًا للجمي ��ع وابتعدوا عن ق�ضية �أن تعمل
الدولة على اعتبارها الراعي لهذه الهويات
والثقافات على �أ�سا�س قاعدة امل�ساواة.
�إن الأح ��زاب احلاكم ��ة والداعم ��ة وامل�ؤيدة
كلها مار�ست على املواطن خمتلف الو�سائل
الت ��ي �ساعدته ��م عل ��ى تر�سي ��خ مفاهيمه ��م
و�سلطته ��م الت ��ي بال�ض ��رورة ت�ستم ��ر على
ا�ستغف ��ال العق ��ول م ��ن خ�ل�ال ال�سيط ��رة
عليها وجعلها تخ�ش ��ى الآخر املرتب�ص لكل
�ش ��اردة وواردة ،فم ��ا عملته ه ��ذه الأحزاب
ه ��و ن�ش ��ر �أف ��كار لي� ��س �إال �ساعدته ��م عل ��ى
البق ��اء ويحاول ��ون الت�شب ��ث بها م ��ن �أجل
اال�ستمرار.

كورونا
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ما هو المفتاح الذي يحدد مقاومة الدولة لفايرو�س كورونا؟ يرى فران�س��ي�س فوكوياما  ،عالم ال�سيا�س��ة الأميركي ال�شهير وم�ؤلف
كتاب "نهاية التاريخ"  ،ب�أن الإجابة لي�ست نوع النظام  ،بل ما �إذا كان المواطنون يثقون بقادتهم  ،وما �إذا كان ه�ؤالء القادة يتر�أ�سون
دولة كفوءة وفعالة .وفي مقابلة �أجريت م�ؤخراً  ،ناق�ش فوكوياما  ،الذي يعي�ش في كاليفورنيا  ،وهي �أول والية �أميركية طالبت
مواطنيه��ا بالبق��اء في المنزل�،أداء الديمقراطيات والدول اال�س��تبدادية �أثناء تف�ش��ي كوفيد  ،19-بالإ�ض��افة �إلى تداعيات هذه
الأزمة على النظام العالمي.وجاء في الحوار:

في حوار مع عالم ال�سيا�سة الأميركي البروف�سور فران�سي�س فوكوياما:
ترجمة  :عدوية الهاليل

ّ
ي���ه���دد ال���دمي���ق���راط���ي���ة وال�������س�ل�ام ال��ع��امل��ي�ين
 ك��وف��ي��د 19 -

تعل ��م �أنه ال ي ��زال هناك الكثير م ��ن الأ�سئلة التي
ت ��دور ح ��ول دور ال�صي ��ن .عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال
 ،ترك ��ت ال�صي ��ن الوب ��اء ينم ��و ب�ش ��كل �أكبر مما
يج ��ب �أن يكون علي ��ه لأنها لم ت�أخ ��ذ التحذيرات
م ��ن �أ�شخا�ص مث ��ل الدكتور ل ��ي وينليانغ  ،على
محمل الجد .لذلك �أعتق ��د �أننا �سن�ضطر فقط �إلى
االنتظار ونرى كيف �سيحدث هذا.

 بع�ض ال����دول ال��غ��رب��ي��ة مت��ر ب��ف�ترة " ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة "
* توقف��ت الأم��ور ف��ي جامع��ة �س��تانفورد
وقم��ت بت�س��جيل مقاط��ع الفيدي��و
والتدري���س عب��ر الإنترن��ت .كي��ف تبدو
حيات��ك اليومي��ة خ�لال ه��ذا الوق��ت
الع�صي��ب؟ كي��ف تتعام��ل م��ع ه��ذا الو�ضع
الطبيعي الجديد الذي ي�ؤثر على الجميع؟

الق�ضية  ،للأ�سف � ،أ�صبحت م�ستقطبة.

*يق��ول الكثي��ر من النا���س �إنهم ي�ش��عرون
ب�أن الحد الفا�ص��ل بين العمل والحياة غير
وا�ضح .هل ت�شعر بهذه الطريقة؟

*م��اذا عن الت��وازن بي��ن �س��لطة الحكومة
والحرية الفردية؟ من الوا�ض��ح �أن الحجر
ال�صحي هو تقييد للحرية الفردية  ،ونحن
نرى �أ�شخا�ص�� ًا يحتجون على �أمر البقاء في
المنزل با�سم حماية الحرية .ما ر�أيك في
تقديم �س��لطة حكومية تهدف �إلى حماية
الجمي��ع م��ن الفايرو���س  ،ف��ي حي��ن �أن
�إجراءات العزل المنظم هذه ت�ضع بالفعل
قيوداً على حرية النا�س؟

 لم يك ��ن الأمر بهذا ال�س ��وء  ،لأن التدري�س فيالواق ��ع هو �أح ��د الأ�ش ��ياء التي تبي ��ن �أنه لي�س
من ال�صع ��ب القيام بها عبر الإنترنت  ،وكان من
المثي ��ر لالهتمام محاولة التكيف معها .لقد كنت
�أعمل و�أحاول نقل المواد التعليمية الخا�صة بي
عبر الإنترنت و�أظن �أنني نجحت في ذلك ..

�أعتق ��د �أي�ض� � ًا �أنه من المحتم ��ل �أن يكون هناكتغيي ��ر دائم  ،لأن النا�س ي ��رون �أنه يمكنهم فع ًال
فعل الأ�شياء بطريقة مختلفة .على �سبيل المثال
 ،كن ��ت دائم ًا �أ�ساف ��ر بالطائرة  ،ول ��م �أ�سافر منذ
�أ�شه ��ر ،و�أعتقد �أن �أحد الأ�شي ��اء التي قد يدركها
النا� ��س هو �أن ��ه لي�س من ال�ض ��روري حق ًا ق�ضاء
كل ه ��ذا الوقت على متن الطائ ��رات .يمكننا في
الواق ��ع تحقي ��ق نف� ��س الأ�شياء عب ��ر الإنترنت.
لذل ��ك علين ��ا �أن ن ��رى كي ��ف تع ��ود الأم ��ور �إل ��ى
طبيعتها� .أظن �أنهم لن يفعلوا ذلك �أبد ًا.

*من المتوقع �أن ي�ؤدي الوباء �إلى انخفا�ض
انبعاث��ات ثان��ي �أك�س��يد الكربون بن�س��بة
 ٪6هذا العام  ،فيما �سيكون �أكبر انخفا�ض
�س��نوي منذ الحرب العالمي��ة الثانية .هل
ه��ذا جان��ب �إيجاب��ي – �أي مكافح��ة تغي��ر
المناخ  -؟

 جزء من العوملة �ضروري �أحيان ًا للحفاظ على حياة اقت�صادية جيدة ..

 ال�سب ��ب ف ��ي احتج ��اج النا� ��س لي� ��س لأنه ��ميعتق ��دون �أن بع� ��ض الحري ��ات المهم ��ة يت ��م
تحديدها.الم�شكل ��ة ه ��ي �أن تحالفاتنا ال�سيا�سية
�أ�صبح ��ت م�ص ��ادر ثقافي ��ة للهوي ��ة .وهك ��ذا ،
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين كانوا ي�ؤيدون دونالد
ترامب  ،ف�إن التقليل من �ش�أن الوباء و�إظهار �أنك
ل�ست خائف ًا من الفايرو�س �أ�صبح عالمة على �أنك
ج ��زء من ه ��ذا الفري ��ق  ،ف�أنت جزء م ��ن قبيلة ال
ت�ؤمن بالجد ّي ��ة تجاه المر�ض .وحتى لو لم يكن
ذلك منطقي ًا  ،فهو ال يعتمد على �أي نوع من الأدلة
العلمي ��ة  ،ف�إن هذه الرغبة في �أن تكون جزء ًا من

الفري ��ق قوية ج ��د ًا لدرجة �أنها تطغ ��ى على عقل
النا�س..

كورون ��ا � ،أو �ستعتقل ��ك الحكوم ��ة .لذل ��ك لي� ��س
الأمر هو �أن الحكوم ��ات اال�ستبدادية ب�شكل عام
ت�ستجي ��ب ب�ش ��كل جيد .كم ��ا �أن الق�ضية التعتمد
على �أن كانت الدول الديمقراطية �أواال�ستبدادية
[تعمل ب�شكل �أف�ضل] � ،إنها ح ًقا ما �إذا كانت لديك
قدرة جيدة للدولة وما �إذا كانت الحكومة تتمتع
بالفعل بثقة مواطنيها .ويمكن �أن يحدث هذا في
نظ ��ام ديمقراط ��ي �أو يمكن �أن يح ��دث في بع�ض
الدول اال�ستبدادية.

 ال �أعتق ��د �أن ��ه يمكن ��ك �إثب ��ات �أن الحكوم ��اتاال�ستبدادي ��ة تعم ��ل ب�شكل �أف�ض ��ل .لديك حالتان
 هن ��اك ال�صين وهناك �سنغاف ��ورة  -تمكنتا منالتغل ��ب عل ��ى ه ��ذه الأزمة م ��ن خ�ل�ال الأ�ساليب
اال�ستبدادي ��ة .لك ��ن هن ��اك العدي ��د م ��ن ال ��دول
اال�ستبدادي ��ة الأخرى التي تق ��وم بعمل رهيب ،
وق ��د �أ�صيبوا بها .رو�سيا مثال جيد :لقد خرجت
الفيرو�س ��ات بالفع ��ل ع ��ن نط ��اق ال�سيط ��رة في
رو�سي ��ا .وف ��ي بيالرو�سي ��ا لديك رئي� ��س يجادل
ب� ��أن الفايرو�س ل ��م يكن تهدي ��د ًا ويمكن هزيمته
ب�ش ��رب الكثير من الف ��ودكا .وف ��ي تركمان�ستان
 ،الي�سم ��ح ل ��ك حت ��ى ا�ستخ ��دام كلم ��ة فايرو�س

*بالحديث عن م�س��توى الثقة المو�ض��وعة
عل��ى ق��درة قي��ادة الأم��ة  ،وال��ذي تجادل
ب�أن��ه عام��ل مه��م ف��ي تقري��ر النج��اح �أو
الف�ش��ل في ه��ذه المعركة :كم��ا الحظت ،
قلل��ت القيادة العليا ف��ي الواليات المتحدة
وال�صين من خطورة الم�شكلة في البداية.
 .ف��ي مثل هذه الحالة  ،هل �س��اهمت الثقة
في قدرة القيادة في تفاقم الم�شكلة؟

*با�س��تثناء كوري��ا الجنوبية  ،ف���إن معظم
الديمقراطي��ات ف��ي العال��م لم تق��م بعمل
جيد بم��ا فيه الكفاي��ة حت��ى الآن  ،لذلك
يجادل البع�ض ب�أن هذا الو�ض��ع البائ�س هو
ثمن الحري��ة في الديمقراطي��ات .بمعنى
�آخ��ر ال نل��وم الحكومة  ،ف�س��لطة الحكومة
محدودة في المقام الأول؟

 نع ��م  ،لكن هذا حق ًا و�ضع غير م�ستدام .ل�سوءً
ارتباط ًا وثيق ًا
الحظ  ،ترتبط انبعاثات الكربون
بالأن�شط ��ة االقت�صادي ��ة .لذل ��ك �إذا توقف ��ت ع ��ن
�إنت ��اج الأ�شي ��اء  ،ف�إنك تقلل من ن�سب ��ة الكربون
لديك  ،ولكنك �أي�ض ًا ت�صبح �أكثر فقر ًا .لذلك ل�ست
مت�أكد ًا من �أن هذا حل جيد على المدى الطويل.

 الثق ��ة بحد ذاتها لي�ست بال�ض ��رورة �أمر ًا جيد ًا�إذا كن ��ت تثق في �شخ�ص غير ك ��فء �أو ال يعرف
م ��ا يفعل ��ه �أو لدي ��ه نواي ��ا �سيئ ��ة� .إذن �أن ��ت ف ��ي
الواق ��ع �ستجع ��ل الو�ض ��ع �أ�س ��و�أُ .تبن ��ى �أ�شكال
الثق ��ة المنا�سبة على الثق ��ة الفعلية ب�أنك تعلم �أن
كل من يدير الحكومة يعرف ما يفعله  -يجب �أن
ُتبنى على الخب ��رة والتعليم والقدرة على �إنجاز
الأ�شي ��اء فعلي� � ًا .و�إذا كان لدي ��ك ه ��ذا الن ��وع من
الحكومة  ،ف�سيثق النا�س.في كوريا الجنوبية ،
فو�ض ��وا م�س�ؤولية التعامل مع الوباء �إلى بع�ض
الخبراء الجادين في ال�صحة العامة .لذا ارتفعت
م�ستوي ��ات الثق ��ة ف ��ي حكومة كوري ��ا الجنوبية
ب�ش ��كل كبي ��ر  ،وهذا جزء من �سب ��ب فوز الحزب
الحاك ��م في االنتخاب ��ات  ،لأن النا� ��س ر�أوا �أنهم
يتمتعون بالكفاءة العالية ويكافئونهم على ذلك.
*لق��د ذكرت ف��ي مقابلة مع��ك �أن النموذج
ال�ص��يني ه��و الأكث��ر نجاح�� ًا بي��ن النماذج
غي��ر الغربي��ة  ،وه��و مزي��ج م��ن تدخ��ل
الدول��ة والر�أ�س��مالية  ،لأن��ه عل��ى الأق��ل
يهت��م بتقديم الم�س��اعدة للنا���س .بر�أيك
 ،ه��ل يمك��ن �أن ت�س��اعد تجرب��ة ال�ص��ين
بع�ض العال��م  ،و�إذا كان الأمر كذلك  ،فب�أي
طريقة؟

*ف��ي مقالت��ك الأخي��رة  ،ذك��رت �أن الأمر
الحا�س��م ف��ي الأداء ل��ن يكون ن��وع النظام
 ،ولك��ن ق��درة الدول��ة  ،وف��وق كل �ش��يء
 ،الثق��ة ف��ي الحكوم��ة ..فه��ل ينبغ��ي �أن
تتعام��ل الحكوم��ات با�س��تبدادية لينتظم
الأمر؟

 لق ��د قل ��ت �شيئي ��ن .نح ��ن بحاج ��ة �إل ��ى ق ��درة�أ�سا�سي ��ة للدول ��ة  ،والديمقراطي ��ات لي�س ��ت
بال�ضرورة �أ�س ��و�أ .لكن الم�شكلة هي �أنك تحتاج
�أي�ض� � ًا �إلى الثقة ف ��ي الحكومة  ،والآن هذا �شيء
ال نملك ��ه حق� � ًا ب�سبب ه ��ذه الدرج ��ة العالية من
اال�ستقط ��اب ال�سيا�سي في الوالي ��ات المتحدة .
لذل ��ك كان هناك الكثير من االحتجاجات من قبل
المواطني ��ن وال�سيا�سيين �ض ��د الحظر لأن هذه

ال�أعتق ��د �أن نم ��وذج ال�صي ��ن يمك ��ن ت�صدي ��رهب�سهول ��ة �إل ��ى دول �أخ ��رى لي� ��س لديه ��ا تقالي ��د
ثقافي ��ة كال�صي ��ن� .أق ��دم التقاليد ف ��ي ال�صين لها
عالق ��ة بالج ��دارة والتعلي ��م  ،م ��ع بيروقراطي ��ة
يتم اختيارها عل ��ى �أ�سا�س الجدارة  ،وهي �شكل
من �أ�ش ��كال الحكم ذاتي االن�ضب ��اط لدى الحزب
ال�شيوع ��ي ن�سخ ��ة .و�أعتق ��د �أن ��ه م ��ن ال�صع ��ب

* لقد ذكرت �أن العولمة و�صلت ذروتها قبل
الأزمة .خالل هذا الوباء � ،ش��هدنا انعكا�س ًا
 ،لكنك قلت �إنه من الم�س��تحيل على العالم
�أن يتراجع �إلى ن�ص��ف قرن م�ضى .لكن من
الوا�ض��ح �أن ال�ش��عبوية وكراهي��ة الأجانب
والقومية هي ال�س��ائدة الآن .لماذا ال تزال
واثق ًا من م�ستقبل العولمة؟

للغاية �إن�شاء ه ��ذا النوع من النماذج في البلدان
الت ��ي لي�س لديها التقالي ��د الكونفو�شيو�سية مثل
ال�صين.
*ف��ي الغرب  ،يُنظ��ر �إلى الجماعي��ة  ،على
عك���س الفردية  ،على �أنها �ش��يء �س��يئ � ،إن
لم يكن �ش��ريراً .هل تعتقد �أن هذه الأزمة
و�أداء ال�صين قد يجبران النا�س على �إعادة
تقييم كليهما؟

 ب ��ادئ ذي بدء  ،ال يوج ��د بلد يقف بب�ساطة �إلىجان ��ب الفردي ��ة �أو الجماعي ��ة .يج ��ب �أن تك ��ون
جميع الأنظم ��ة ال�سيا�سية ق ��ادرة على الت�صرف
ب�ش ��كل جماع ��ي عندم ��ا يك ��ون ذل ��ك �ضروري� � ًا ،
وعليه ��ا احت ��رام التف�ضي�ل�ات الفردي ��ة عندم ��ا
ت�ستطي ��ع ذلك .لذا  ،ف�إن الأم ��ر يتعلق ح ًقا بمكان
تحقي ��ق التوازن بي ��ن االثنين  ،و�أعتق ��د �أنه من
ال�صحيح �أنه في ال�صين  ،كانت الجماعية �أقوى
بكثير م ��ن الحقوق الفردية� .أعتق ��د �أن الواليات
المتح ��دة  ،وبريطاني ��ا  ،ودول غربي ��ة �أخرى قد
م ��رت بهذه الفت ��رة بما ي�سمى �أحيان� � ًا الليبرالية
الجدي ��دة  ،حي ��ث يرتق ��ي الأف ��راد  ،ويتفوق ��ون
حق� � ًا على الدول ��ة  ،ويُنظر �إلى الدول ��ة على �أنها
م�ص ��در ع ��دم كف ��اءة و ا�ستب ��داد محتم ��ل �ض ��د
الأف ��راد .و�أعتق ��د �أن هذا قد تم تج ��اوزه كثير ًا ،
ل ��ذا �أعتقد �أن �أح ��د الأ�شياء التي �ستحدث هو �أنه
ف ��ي معظ ��م البل ��دان الغربي ��ة  ،مات ��ت الليبرالية
الجدي ��دة به ��ذا المعن ��ى و�سيع ��ود النا� ��س �إل ��ى
نوع مختلف من الليبرالي ��ة التي كانوا ي�ؤمنون
به ��ا في الثالثيني ��ات والأربعيني ��ات .نحن نريد
حماي ��ة الحقوق الفردي ��ة  ،ولكن للدولة دور مهم
في حماي ��ة النا�س وخل ��ق الحماي ��ة االجتماعية
ف ��ي �إن�شاء �أنظمة الرعاي ��ة ال�صحية والمعا�شات
التقاعدي ��ة و�أ�شياء �أخرى من ه ��ذا النوع� .أعتقد
�أن ��ه بد�أ يحدث قبل هذه الأزم ��ة  ،و�أعتقد �أن ذلك
�سيت�سارع على الأرجح ب�سبب الأزمة.
* ن�س��مع الآن نظرية مفادها �أن هذا يمكن
�أن ي�ساعد ال�صين في الواقع على �أن ت�صبح
�أكب��ر زعي��م عالم��ي  ،ب��د ً
ال م��ن الوالي��ات
المتحدة .ما ر�أيك؟

� -أعتق ��د �أنه م ��ن ال�سابق لأوانه ق ��ول ذلك  ،لأنك

 يتحول انتباهنا ب�سرع ��ة من الوباء نف�سه �إلىال�ضرر االقت�صادي ال ��ذي ي�سببه الوباء .ويبقى
الحال �أنه �إذا لم يكن لديك نظام اقت�صادي عالمي
مفتوح ن�سبي ًا  ،ف�سوف ي�صبح الجميع �أكثر فقر ًا
مما هم عليه الآن  ،ولن يكون لديك موارد لإطعام
النا�س� .س�آخذ الطع ��ام كمثال  -معظم البلدان ال
تنتج م ��ا يكفي من الغذاء لإطع ��ام �سكانها  ،لذلك
�إذا ل ��م يك ��ن لديك تج ��ارة دولية � ،سيب ��د�أ النا�س
يموتون جوع ًا .هذا الن ��وع من الواقع هو الذي
�سيجب ��ر النا�س عل ��ى �إدراك �أن ج ��زء ًا معين ًا من
العولم ��ة �ض ��روري للغاي ��ة للحفاظ عل ��ى نوعية
الحياة التي ي�أملون في عي�شها.

*يعن��ي الوب��اء �أن النا���س يواجه��ون ق��دراً
كبي��راً م��ن ع��دم اليقي��ن .ه��ل تعتق��د �أن
ه��ذه المرة �س��تحقق ال�س�لام واال�س��تقرار
�أم المزيد من اال�ض��طرابات؟ وفيما يتعلق
بالحري��ة والديمقراطي��ة  ،ه��ل تعتقد �أن
هذا �شيء جيد �أم �سيئ؟

 ب�ش ��كل ع ��ام  ،ف� ��إن المخاط ��ر �أكب ��ر بكثي ��ر منالفر� ��ص� .أعتق ��د �أن هن ��اك فر�ص� � ًا لتح�سي ��ن
ال�سيا�س ��ات والم�ؤ�س�س ��ات  ،ولك ��ن ف ��ي الوق ��ت
الحال ��ي  ،ف� ��إن المخاط ��ر �أكث ��ر خط ��ورة  ،لأن ��ه
عندما يخ ��اف النا�س وعندما يتعر�ضون للتهديد
االقت�ص ��ادي  ،فم ��ن المحتم ��ل �أن ي�ستجيب ��وا
ب�أن ��واع �أكث ��ر �سلبي ��ة م ��ن المخ ��اوف النف�سي ��ة
والكراهية وهك ��ذا دواليك� .أنا قلق ب�ش�أن كل من
الديمقراطي ��ة وال�سالم العالميين لأننا ربما نفقد
كليهما.وهذا يثير الت�شا�ؤم..

* كت��ب هنري كي�س��نجر �أن جائحة كورونا
�س��تغير النظ��ام العالمي �إلى الأب��د� .إلى �أي
مدى توافقون على ذلك؟

 �أعتق ��د �أنها �ست�سرع م ��ن التغييرات التي كانتتح ��دث بالفع ��ل  ،لأن �آ�سي ��ا حقق ��ت �أدا ًء �أف�ض ��ل
ن�سب ًي ��ا ف ��ي ال�سيطرة عل ��ى الفايرو� ��س  ،لذا ف�إن
مرك ��ز الثق ��ل  ،اقت�صادي ًا � ،سي�ستم ��ر في التحرك
في ه ��ذا االتجاه .كانت الوالي ��ات المتحدة �أكبر
م�ص ��در للنف ��ط  ،لكن �صناع ��ة النفط لديه ��ا الآن
تنه ��ار ب�سب ��ب انهيار �أ�سع ��ار النف ��ط  ،وبالتالي
لن تجعلن ��ا �أكثر اعتم ��اد ًا على ال�ش ��رق الأو�سط
،لذل ��ك �أعتقد �أن هناك بع� ��ض التغييرات الكبيرة
في التوزي ��ع العالمي للقوة الت ��ي �أوجدتها هذه
الأزمة.

كتب للمقاي�ضة تتحدى الجائحة وتثير �أزمة في بريطانيا
كتابة  /توم بيمان
ترجمة � /أحمد فا�ضل

تعر�ضت ُمح ّبة للكتـب قامـت ببناء "
�صنـدوق مقاي�ضة " خارج منزلها من قبل
�أمناء المكتبات  ،بدعاوى �أن الفكرة ت�ؤدي
�إلى ن�شر كورونا وفقدان وظائفهم  ،حيث
قامـت العاملة في متجر �أحدى المكتبات
�أوليفيا كليمنت�س  23عام ًا  ،بتركيب وحـدة
خ�شبية عثرت عليها على جانب الطريق،
م�صنوعة يدوي ًا لم�ساعدة مجتمعها في
مدينة بري�ستول البريطانية خالل الأيام
ال�صعبة للوباء � ،أطلق على تلك الخزانة
الخ�ضراء ا�سم " المكتبة ال�صغيرة "  ،ملأته
ببع�ض الكتب و�شجعت الآخرين على
مبادلتها .

كانت �سعي ��دة في البداية وهي تن�شر خبر تلك المكتبة
ال�صغيرة على ح�سابها في تويتر  ،لكنها �سرعان ما تلقت
ردود ًا وتعليق ��ات �سلبي ��ة من قبل �أمن ��اء المكتبات في
المدينة  ،الذين قالوا �أنها �ستعر�ضهم لفقدان وظائفهم ،
وو�صفوها بـ " الغبية " و " الم�ضللة " وان ُتقدت لعدم
وجود فهم حقيقي لدور المكتبات  ،كما اتهمت �أن كتبها
تلك �ستن�شر المزيد من كورونا  ،قال �أحدهم �ساخر ًا :
"خ ��ذ مع ��ك كتاب ًا منه ��ا مُ�ستخدم� � ًا �إلى المن ��زل  ،ربما
�ست�أخذ الفايرو�س الذي �سيقتل والدتك " .
من جانبها قالت �أوليفيا لإذاعة البي  .بي � .سي :
" م ��ن الغري ��ب ل�ش ��يء به ��ذا ال�صغ ��ر  ،كي ��ف يمك ��ن
�أن يتح ��ول �إل ��ى �ش ��يء �سي ��ئ للغاي ��ة "  ،لق ��د رفع ��ت
التغري ��دة وبحل ��ول نهاي ��ة الي ��وم كانت �أنج ��ح تغريدة
ل ��ي  ،فقد كانت معظم الإعجاب ��ات التي ح�صلت عليها
في المن�شور من قبل حوالي � 20إعجاب ًا  ،ولكن بحلول
م�س ��اء الجمع ��ة  ،ح�صلت التغريدة عل ��ى حوالي 380
�إعجاب� � ًا وو�صل ��ت �إلى حوال ��ي � 10000إعجاب في 24
�ساع ��ة  ،م ��ن الجمي ��ل �أن �أرى تلك التعليق ��ات �إيجابية ،
ف� ��إذا �أراد النا�س ت�سميتها تب ��ادل كتب بد ًال من مكتبة ،
فهذا جيد بالن�سبة لي " .
ن�ش ��رت �أوليفيا تفا�صيل �صن ��دوق كتابها في � 5شباط ،
حيث كتبت تقول :

" لقد �أن�ش�أت مكتبة مجتمعية في منطقة بري�ستول
 ،فال تت ��ردد في الزيارة والإقترا� ��ض والمبادلة والتمتع
ببع�ض الهروب من الجائحة " .
قال �أحد الم�ستخدمين وزوجته �أمينة مكتبة :
" ه ��ذه مب ��ادرة جميل ��ة  ،لكنه ��ا ال تحل مح ��ل المعرفة
والم�ساع ��دة التي يجلبه ��ا �أمين مكتب ��ة ( مثل زوجتي )
للنا�س " .
بع ��د ق ��راءة التعليق ��ات  ،تابع ��ت �أوليفي ��ا تغريدته ��ا
الأ�صلية حيث قالت :
" تذكر  ،قد تبدو تغريدتك وك�أنها ال �شيء  ،لكنها
ت�ضي ��ف المئات من الجمال  ،وم ��ع �أن البع�ض منهم كان
متعالي� � ًا  ،وي�سخ ��ر  ،و�شري ��ر ًا � ،إن ق ��ول " �أن ��ا ال �أهاجم
" � " ،أعني بال �إهانة " ال يجعلها حقيقة  ،كن لطيف ًا مع
النا�س " .
وقالت لبي بي �سي :
�إنه ��ا ت ��درك جي ��د ًا كي ��ف �أث ��رت تخفي�ض ��ات التمويل
عل ��ى المكتب ��ات ب�إغالقه ��ا  ،فلم تكن تن ��وي االنتقا�ص
من عملها:
" �إن التعليق ��ات كان ��ت م�ؤذي ��ة  ،لكنن ��ي �شك ��رت
�أولئ ��ك الذين دعمون ��ي و�شاركوا �ص ��ور تبادل الكتب
الخا�ص ��ة بهم ف ��ي جميع �أنحاء العال ��م  ،وجل�ست هناك
�أنظ ��ر �إلى الإ�شعارات وجمي ��ع الأ�شخا�ص الذين �أحبوا

التغري ��دة �أو علق ��وا عليها  ،يبدو الأمر كم ��ا لو �أنهم ال
يدرك ��ون �أنن ��ي �س�أراه ��م  ،قد يكون واح ��د ًا �أو اثنين
عل ��ى ما ي ��رام ولكن عندم ��ا يكون بالمئ ��ات  ،يكون لذلك

ت�أثي ��ر علي ��ك � ،أعتق ��د �أن الر�سالة الت ��ي �س�أر�سلها هي :
من ف�ضلك كن لطيف ًا " .
عن � /صحيفة ديلي ميل البريطانية
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عنف املقد�س
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "عن ��ف املقد� ��س ..درا�س ��ة يف
الأ�ساط�ي�ر العراقي ��ة" للكات ��ب والباح ��ث ناج ��ح املعموري
ال ��ذي قال يف مقدمته للكت ��اب�" :إن تاريخ �أية �أمة من الأمم
قد ال يخل ��و عرب م�سريته ��ا التاريخية الطويل ��ة من �أحداث
تت�ص ��ف بالعن ��ف والقت ��ل والظل ��م والدمو ّي ��ة وال�سل ��وك
الع ��دواين لأن مث ��ل ه ��ذا ال�سل ��وك وم ��ا يرافق ��ه م ��ن عنف
وتط� � ّرف ودمو ّي ��ة ل ��دى الإن�سان ي ��كاد يكون �صف ��ة ثابتة
معروف ��ة وموجودة يف تاري ��خ املجتمعات الب�شرية كلها".
وا�ض ��اف :قدمت الأ�ساطري العراقي ��ة تفا�صيل غزيرة جد ًا
عن اال�ستب ��داد الذي مار�س ��ه جلجام�ش عل ��ى �سبيل املثال
و�صاغت �شخ�صيته �أمنوذج ًا �أدبي ًا ،ملحمي ًا رفيع ًا.

بيت

ي�ست�ضيف حفل توقيع كتاب "هذه حقيقة ما وقع" للإعالمية �شيماء زبري

 قحطان جا�سم جواد

ا�ست�ضاف بيت املدى
للثقافة والفنون يف
�شارع املتنبي يوم ام�س
االول اجلمعة حفل
توقيع كتاب االعالمية
�شيماء عماد زبرياملو�سوم
(هذه حقيقة ما حدث
– يوميات اعالمية
من العراق) وقد قدم
احلفل االعالمي عبا�س
عبود متحدثا عن
�شيماء والكتاب قائال-:
االعالمية �شيماء عملت
يف غري جمال اعالمي
وحققت النجاح يف كل
املفا�صل التي وجلتها
�سواء يف ال�صحافة او
التلفزيون.
وحقق ��ت براجمه ��ا �س ��واء م ��ع
العراقية او ال�شرقية او البغدادية
جناحا طيبا وا�ستقطبت جمهورا
كبريا .وقد احتت لها الفر�صة بان
تكتب عم ��ودا يف جريدة ال�صباح
ح�ي�ن كن ��ت رئي�س ��ا لتحريره ��ا.
وكان جمته ��دة يف تق ��دمي �صورة
رائع ��ة ومتقدمة للم ��ر�أة العراقية
الواعية .ولقبتها حمطة البي بي
�س ��ي باوب ��را وينف ��ري االعالمية
الكب�ي�رة ال�سم ��راء .و�شيم ��اء

الذي نعي�ش في ��ه .واليوم هو يف
الثاين طبية".
ق ��ال زميله ��ا االعالم ��ي احم ��د-:
عمل ��ت معه ��ا يف ع ��دة برام ��ج
تلفزيوني ��ة كانت اخت ��ا لنا وتهتم
بن ��ا ك�أنه ��ا امن ��ا ومتتل ��ك حنان ��ا
كبريا وعفوية وتنتبه لكل �شيء.
لكنها ملجرد ان ت�سمع اخبار �سيئة
عن العراق تدمع عيونها.
ام ��ا �صديقته ��ا داين فقال ��ت
"�شهادت ��ي جمروح ��ة الن �شيماء
اع ��ز �صديق ��ة يل وكن ��ا ال نفرتق،
وه ��ي ان�سان ��ة لطيف ��ة وتتعام ��ل
م ��ع النا� ��س بطبيعته ��ا االن�سانية
الب�سيط ��ة ومرحه ��ا و�صدقها يف
قول احلقيقة بكل مافيها من حزن
وامل وفرح".

اعالمي ��ة ذات ب�صمة خا�صة النها
ت�صن ��ع براجمه ��ا بنف�سه ��ا �سواء
يف االع ��داد او التق ��دمي وحت ��ى
ا�شرافها باملونتاج.
�إن�سانة واعية وقيادية
والده ��ا ال�سيد عماد زب�ي�ر قال-:
منذ طفولتها كانت نبيهة وواعية
وتتميز ب ��روح قيادي ��ة �سواء يف
لعبه ��ا م ��ع بقي ��ة االطف ��ال او يف
م�سريته ��ا املنزلي ��ة .كانت غرفتها
يف املن ��زل يف الطاب ��ق االعل ��ى
وعمره ��ا مل يتج ��اوز ال� �ـ 13عاما
كتب ��ت مو�ضوع ��ا وطلب ��ت من ��ي
قراءت ��ه فتعجب ��ت مل ��ا كتبت ��ه النه
كان مو�ضوع ��ا نا�ضج ��ا ومكتمال
ولي� ��س م ��ن �ضم ��ن عمره ��ا..
فقل ��ت لها ان ��ك م�ش ��روع �صحفية
واعالمية مرموقة ..وفعال حتقق

ذل ��ك واحلمد لله .وكن ��ت امل�شجع
االول واال�سا�س ��ي با�ص ��دار
يومياتها ككت ��اب ...كانت ت�ؤجل
امل�شروع لكني احلح ��ت على ذلك
واحلمد لله ن�شرت يومياتها وانا
�سعيد بها وبكتابها.
�صحفية و�إعالمية
وقال ��ت �شيماء -:اح ��ب ان احيي
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى عل ��ى اهتمامه ��ا
ب ��ي وبكتاب ��ي وه ��ي م�ؤ�س�س ��ة
ت�سع ��ى دائما نحو خدم ��ة الثقافة
والفن ��ون يف الب�ل�اد .وبالن�سب ��ة
يل انا اعالمي ��ة م�ستقلة بد�أت مع
الكتاب ��ة يف ال�صحافة ثم حتولت
اىل مع ��دة ومقدم ��ة برامج ،اعمل
م ��ع اي قن ��اة اعالمي ��ة ب�صيغ ��ة
التعاق ��د عل ��ى الربنام ��ج ،ال ��ذي
اقرتح ��ه او تقرتحه القناة .ورغم

وبخ�صو�ص كتاباته ��ا ال�صحفية
االخ�ي�رة قال ��ت -:افخ ��ر ج ��دا
بكتابت ��ي لعم ��ود يف �صفح ��ة
اال�س ��رة واملجتم ��ع .وا�ضاف ��ت
"�س�أ�ستم ��ر بكتاب ��ة االعم ��دة
ال�صحفي ��ة �ساق ��وم بجمعه ��ا يف
كتاب منفرد".

اين انتقل ��ت اىل االع�ل�ام املرئ ��ي
لكنن ��ي مل ان� ��س ال�صحافة ،عاملي
االث�ي�ر ،بدلي ��ل اين ع ��دت اليه ��ا
بهذا الكتاب الذي يوثق م�سريتي
االعالمي ��ة اخلا�ص ��ة والعام ��ة.

ر�صا�صة �أ�صابته� ..صنعت منه ريا�ضي ًا بارع ًا
� سارة املطر
يف الرابعة من عمره طلقة ع�شوائية اخرتقت
�إحدى فقرات قدم ��ه و�سببت له �شلل االطراف
ال�سفل ��ى م ��ن الق ��دم ليج ��د نف�س ��ه �أم ��ام واقع
الإعاق ��ة ال�صادم بعد م�س�ي�رة عالج ا�ستغرقت
�سنوات.
�سليم ��ان م ��ن بغداد يبل ��غ (22عام ��ا) تعر�ض
يف ع ��ام  2003لإطالق ن ��ار ع�شوائي من قبل
االحت�ل�ال االمريكي ادى اىل تغيري يف حياته
�إذ �أجربت ��ه نظ ��رة زمالئه باملدر�س ��ة له كمعاق

 عماد بهجت
املخ ��رج التلفزي ��وين املع ��روف
ي�ست�ضيف ��ه احتاد االدب ��اء والكتاب
يف الع ��راق بجل�س ��ة تقاعلية يقيمها
للملتق ��ى الإذاع ��ي والتلفزيوين يف
احتاد �أدباء العراق ،حيث �سيتحدث
املخرج الكبري عن جتربته يف جمال
االخ ��راج الدرام ��ي واملنوع ��ات..
الفعالية تبد�أ ال�ساعة التا�سعة م�ساء
يوم الثالثاء � ١٦شباط .٢٠٢١
 حيدر الالمي
الفن ��ان الت�شكيل ��ي تقي ��م ل ��ه دائ ��رة
الفن ��ون الت�شكيلية ي ��وم غد االثنني
املعر� ��ض ال�شخ�ص ��ي ال�ساب ��ع.
و�سيقام املعر�ض عل ��ى قاعة الفنون
الك�ب�رى يف مبنى وزارة الثقافة يف
�ش ��ارع حيف ��ا .ي�ضم املعر� ��ض الذي
�سيقام حتت عن ��وان (�سيميولوجيا
�دالالت
الل ��ون) ( )79عم�ل ً�ا فني� � ًا ب �
ٍ
لوني� � ٍة متف ��ردةٍ بعي ��دةٍ ع ��ن التعقيد
قريب من املتلقي.
أ�سلوب ٍ
وب� ٍ

وم�شاحناتهم معه على ت ��رك الدرا�سة ،ب�إرادة
وعزمية ال تلني اجتهد �سليمان وا�ستعاد ثقته
بنف�س ��ه و�شمر عن �ساعديه لطرق �أبواب مهنة
والده احلداد.
التع ��ب واملر�ض ال ��ذي كان ي�شعر به مل مينعه
م ��ن ال�سع ��ي لتحقيق حلم ��ه �إذ ا�ستطاع اليوم
�أن يت�ص ��در بطول ��ة القو� ��س وال�سه ��م ل ��ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
يق ��ول �سليم ��ان مال ��ك "مل يك ��ن الع ��وق الذي
�أ�صابن ��ي حائ�ل ً�ا بيني وب�ي�ن طموحي خا�صة
بع ��د ترك ��ي للدرا�س ��ة وامل�ضايق ��ات الت ��ي

تعر�ض ��ت له ��ا خا�ص ًة بع ��د وفاة وال� �دَيّ حيث
ت ��ركاين وحيدا غارقا بديون تركها يل والدي
قيمتها  10ماليني وبد�أت االعتماد على نف�سي
يف كل �شيء حتى يف الطبخ والتنظيف".
"تعرف ��ت على ريا�ض ��ة القو� ��س وال�سهم عن
طري ��ق ال�صدف ��ة م ��ن �أح ��د املوظف�ي�ن �أثن ��اء
مراجعتي ملعاملة ذوي االحتياجات اخلا�صة،
�شارك ��ت فيه ��ا ع ��ام  2015يف البداي ��ة كان ��ت
الريا�ض ��ة �صعبة وم�ستحيلة لكني مل ا�ست�سلم
وتعلمتها و�أ�صبحت هوايتي املف�ضلة".
�إن "الإعاق ��ة غ�ي�رت كل �ش ��يء م ��ن ح ��ويل

وا�سع ��ى دائم ��ا نح ��و االف�ض ��ل
يف ال�صحاف ��ة واالع�ل�ام املرئ ��ي
و�س�أق ��دم لكم مفاج�أة يف رم�ضان
املقب ��ل من خ�ل�ال برنام ��ج جديد
�شكال وم�ضمونا.

� ألفريد �سمعان
ال�شاعر الراحل الكبري وال�شخ�صية
الوطني ��ة اق ��ام ل ��ه احت ��اد االدب ��اء
ال�سري ��ان بالتع ��اون م ��ع االحت ��اد
الع ��ام لالدباء والكتاب حفال ت�أبينيا
ملنا�سب ��ة اربعيني ��ة فقي ��د الثقاف ��ة
العراقي ��ة ال�شاع ��ر الفري ��د �سمعان،
وذل ��ك يف قاع ��ة منظم ��ة كلدوا�شور
يف عين ��كاوا يف اربي ��ل ،ويذك ��ر ان
الفريد �سمع ��ان توىل منا�صب مهمة
يف احت ��اد االدب ��اء وكان من اجليل
االول امل�ؤ�س�س لالحتاد.

الطقس

ن�صيحة للمذيعني
ال�شباب
اخريا قالت �شيماء عن ن�صيحتها
لالعالمي�ي�ن اجل ��دد -:يج ��ب ان
ال تهتم ��وا بال�ش ��كل عل ��ى ح�ساب
اال�شياء االخرى .وكذلك االهتمام
باللغة العربية وا�صولها .وعليكم
البح ��ث ع ��ن النوعي ��ة بالربام ��ج
الهادف ��ة التي حتقق هدفا ان�سانيا
نبيال وتخدم اجلمهور.

ودفعتن ��ي لإعادة ترتيب حياتي والتمييز بني
معادن النا�س ومعرفة ال�صديق من العدو".
واجه �سليم ��ان الظروف بقوة و�صالبة مقدما
اجن ��ازا كب�ي�را عل ��ى م�ست ��وى حمل ��ي �إذ فاز
بامليدالي ��ة الذهبي ��ة والف�ضي ��ة والربونزي ��ة،
وعل ��ى م�ست ��وى دويل �إذ �ش ��ارك يف بطول ��ة
�آ�سي ��ا للرماي ��ة و�سي�ش ��ارك اي�ض� � ًا يف بطولة
فزاع الدولية يف الإمارات.
�إذ يق ��ول �سليم ��ان "ال ت�ست�سل ��م حت ��ى ول ��و
كنت معاق� � ًا و�إن االرادة ه ��ي ال�سالح االقوى
ملواجهة الظروف القا�سية مهما ا�شتدت".

تكرمي بطلي فيلم "ق�صة حب" يف مم�شى
م�شاهري هوليوود
قبيل عيد احلب ،جرى تك ��رمي املمثلني رايان �أونيل
و�أيل ماكغ ��رو اللذي ��ن تقا�سم ��ا بطول ��ة فيل ��م "ق�صة
ح ��ب" يف ال�سبعيني ��ات ،بح�ص ��ول كل منهم ��ا عل ��ى
جنم ��ة يف مم ��ر ال�شه ��رة� ،أو مم�ش ��ى امل�شاه�ي�ر يف
هوليوود.
وق ��ال �أوني ��ل ( 79عام� � ًا) يف مرا�سي ��م �أقيم ��ت عرب
الإنرتن ��ت ،ب�سب ��ب قي ��ود جائحة فايرو� ��س كورونا
الت ��ي حالت دون �إقام ��ة احلدث �شخ�صي� � ًا" ،من كان
يعتق ��د �أنن ��ي �س�أح�ص ��ل �أخ�ي�ر ًا على جنم ��ة يف ممر
ال�شهرة؟ لذا فهذا �أمر جيد للغاية".
وو�صفت ماكغرو ( 81عام ًا) التكرمي ب�أنه �أمر مذهل
حق ًا .وقال ��ت "�أكاد ال �أ�صدق �أنني هنا (جنمة حتمل
ا�سمها) على هذا املمر".
و�أ�صب ��ح فيلم "ق�صة ح ��ب" ظاهرة ثقافي ��ة ،ور�شح
ل�سب ��ع جوائ ��ز "�أو�س ��كار" ،وف ��از بجائ ��زة �أف�ض ��ل

رواية قادمة
وع ��ن م�شروعها القادم ا�ضافت-:
�سيك ��ون مفاج� ��أة الن ��ه كت ��اب ال
يعن ��ى باالعالم بل �سيكون رواية
ادبية.
وقال ��ت ان احل ��رب ا�ضطرتها الن
تهاج ��ر لتعي� ��ش الغربة م ��ع ابنها
يف �سوري ��ا ويف االردن ويف
م�ص ��ر" :كن ��ت احر� ��ص عل ��ى ان
يتعلم اللهجة العراقية التي كانت
ت�سود يف البي ��ت مهما كان املكان

ال �أفرق بني براجمي
و�س�أله ��ا عبا�س ع ��ن "اي الربامج
اف�ض ��ل ل ��ك وان ��ت قدم ��ت الكثري
منه ��ا؟" ف ��ردت �شيم ��اء ال ف ��ارق
عندي النني عنما اقتنع بربنامج
واقدم ��ه ادر�سه م ��ن كل اجلوانب
واك ��ون م�ستعدة جدا لتقدميه لذا
ال ف ��ارق عن ��دي بني كل م ��ا قدمته
م ��ن برامج التي افخ ��ر واعتز بها
جدا.

مو�سيق ��ى ت�صويري ��ة .وج�س ��د واح ��دة م ��ن �أ�شه ��ر
املق ��والت يف �أف�ل�ام ال�سبعينيات" :احل ��ب يعني �أال
ت�ضط ��ر �أب ��د ًا لأن تق ��ول �إن ��ك �آ�س ��ف" .ويك ��رم ممر
ال�شه ��رة يف هولي ��وود ال�شخ�صي ��ات امل�ؤث ��رة يف
�صناعة ال�سينما والرتفيه منذ ال�ستينيات.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

احلب يف زمن
عبعوب
�س�أظل �أكرر القول ،اليوم وغد ًا
وبعد غد ،ب�أن املحبة والت�سامح
وحدهما طريق للخال�ص من
كل هذا اخلراب ،الكراهية موت
ودمار ،ونتائجها دائم ًا مقابر
جماعية ،و�أعتقد �أن هذه البالد
"�شبعت" من املوت املجاين،
ومل ّ
يتبق يف روزنامتها يوم
ال�ستذكار �ضحايا جدد ،و�أي�ضاً،
�س�أظ ّل �أك ّرر يف هذه الزاوية
احلديث عن �ساحر �أفريقيا
نيل�سون مانديال ،وباين الت�سامح
يف الإمارات ال�شيخ زايد،
وم�ؤ�س�س نه�ضة �سنغافورة
يل كوان ،وعظيم ال�صني دينغ
ه�سياو بينغ الذي نقل بالده من
خطب الكتاب الأحمر �إىل خطب
العمل والتنمية واال�ستقرار.
رمبا �سيقول البع�ض ،ما الذي
ميكن لكاتب �ضعيف احلال
والأحوال مثل جنابي �أن ي�ضيف
�إىل رجال عا�شوا حياتهم وماتوا
وهم حمبون لكل النا�س ،بكل
�ألوانهم و�أطيافهم وقومياتهم
ودياناتهم.
ا�سمحوا يل �أن �أ�ؤجل احلديث
عن بغداد التي ا�ستطاع نعيم
عبعبوب �أن يجعلها تتفوق على
دبي ،وتنتظر �أن تتقدم على
�سنغافورة على يد حاكم الزاملي،
قبل �أيام كنت �أقر�أ يف كتاب
ر�سائل ال�شيخ اجلليل ابن حزم،
ولأنني �أدرك جيد ًا �أن البع�ض
�سيذهب بذهنه �إىل ال�شيخ همام
حمودي الذي اعترب عيد احلب
من الكبائر ،ف�أحب ان اخربكم
بان ابن حزم �سطر لنا كتاب ًا يف
�أحوال املحبني مل يعرف مثله،
رقة وعذوبة ،و�صراحة هو
"طوق احلمامة" وفيه يقول
"احلب – �أعزك الله – �أوله هزل
و�آخره جد ،دقت معانيه جلاللتها
عن �أن تو�صف ،فال تدرك حقيقتها
�إال باملعاناة ،ولي�س مبنكور
يف الديانة ،وال حمظور يف
ال�شريعة" ،وهذه العبارة حتما مل
يقر�أها الذين يعتربون االحتفال
بهذا رج�س من عمل ال�شيطان .
ولأننا نعي�ش اليوم �أجواء عيد
احلب ،فقد تذكرت ما كتبه الفقيه
وال�شاعر �أبوالطيب الو�شاء حني
�سُ ئل عن احلب فقال :قلة النوم
و�إدمان الفكر و�إعالن احلنني
" ،وهو التعبري الذي ا�ستمده
�شاعر فرن�سا الكبري �أراغون
الذي كتب ملحبوبته �إلزا "�إنهم ال
ي�صدّقون قويل عن احلب برغم
هذا الذي �أُعانيه" ،وحني ع�صفت
الأهواء ب�شيخ مثل تول�ستوي
انزوى جانب ًا ليكتب هذه ال�سطور
ب�أ�صابع مرتع�شة" :على ر�صيف
املحطة ملحت قوامه .عجب ًا ،ما
الذي جاء به �إىل هنا؟ مل �أكن
�أعلم �أنك كنت على �سفر .ملاذا �أنت
هنا؟ �س�ألته؟ ،قال وهو ينظر يف
عينيها :تعلمني �أنني جئت يف
�إثرك .فلي�س يف و�سعي جتنب
ذلك" ..و�أن �شاعر ًا مثل امرئ
ُلك �ضاع
القي�س ترك البحث عن م ٍ
وهام يبحث عن حمبوبة هجرته:
�أغ ّرك مني �أن حبّك قاتلــــــــي ...
و�أنك مهما ت�أمري القلب يفعل
يف النهاية �أمتنى �أن نحتفل
جميع ًا بعيد حبّ العراق..
ولتذهب �إىل اجلحيم كل فتاوى
�سا�ستنا وو�صاياهم ،فنحن بدون
احلب �سنعي�ش حتم ًا يف عتمة
وت�صحّ ر مع م�س�ؤولني م�ص ّرين
على �أن يورثونا "تك�شرية" عالية
ن�صيف!.

كيف تبدو حياة ميالنيا ترامب
بعد ترك البيت الأبي�ض؟
يب ��دو �أن عائل ��ة الرئي� ��س الأمريك ��ي
ال�ساب ��ق دونال ��د ترام ��ب ،ب ��د�أت
بالع ��ودة للحي ��اة الطبيعي ��ة م ��ا بعد
الع ��امل ال�سيا�سي ،فبع ��د �أن �شوهدت
�إيفان ��كا ترام ��ب وه ��ي تق�ض ��ي وقتا
ترفيهي ��ا يف ميامي برفقة عائلتها ،ها
ه ��ي ميالنيا ترامب ،زوج ��ة الرئي�س
ال�ساب ��ق ،تخط ��و �أوىل خطواته ��ا
للحياة اجلديدة بعد فرتة الرئا�سة.
و�أعلن ��ت ال�سي ��دة الأوىل ال�سابق ��ة،
�أنه ��ا افتتح ��ت ر�سمي ��ا مكتب ��ا جديدا
مل�ش ��روع عم ��ل ،لكنه ��ا مل تك�ش ��ف عن
طبيع ��ة العمل الذي �سيمار�سه املكتب
اجلديد.
وقال ��ت تغري ��دة عل ��ى موق ��ع تويرت

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الأح ��د) �أن درج ��ات احلرارة �سرتتف ��ع قليال عن معدالتها لي ��وم ام�س ،وان
اجلو �سيكون م�شم�سا يف الكثري من مناطق البالد.

ترام ��ب" ..الرج ��اء تابعونا ملزيد من
الأخبار والتحديثات".
ووفق ��ا ملوق ��ع "�س ��ي �إن �إن" ،ع�ي�ن
ترامب  3م ��ن عنا�صر البيت الأبي�ض
ال�سابقني ،مل�ساعدة ميالنيا يف �إن�شاء
مكتبها اجلديد.
ووفقا مل�صادر داخلية ،ف�إن ميالنيا قد
ت�سع ��ى لتن�شيط حملتها "بي بي�ست"
التي حت ��ارب التنمر الإلكرتوين �ضد
الأطفال.
وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى� ،أ�ش ��ار تقري ��ر
�أمريك ��ي �إىل �أن ميالني ��ا "ت�شع ��ر
بالغ�ي�رة" م ��ن االهتم ��ام الأمريك ��ي
حل�س ��اب ميالني ��ا" :ال�سي ��دة ميالنيا بال�سي ��دة الأوىل اجلدي ��دة ،جي ��ل
ترامب تعلن افتت ��اح "مكتب ميالنيا بايدن.
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