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الإطار التن�سيقي يعود للطعون مجدداً :ننتظر ح�سم الكتلة الأكبر

تحالف الأغلبية يبد�أ جولة جديدة
لك�سب رئا�سة الجمهورية والحكومة
 بغداد /فرا�س عدنان
توا�ص ��ل الأط ��راف الت ��ي اخت ��ارت رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب امل�ض ��ي باتفاقه ��ا لإكم ��ال انتخ ��اب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة وت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،يف وق ��ت ي�ص ��ر
ال�صدري ��ون عل ��ى الأغلبي ��ة ال�سيا�سي ��ة الوطني ��ة،
راف�ضني التدخالت اخلارجية.
على الطرف الآخر ،ينتظر االطار التن�سيقي �أن تبت
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا يف طعون ��ه عل ��ى جل�سة
انتخ ��اب رئا�س ��ة الربملان ،كم ��ا ينتظر ح�س ��م الكتلة
الأكرث عدد ًا التي يرى �أنها �ستكون ل�صاحله.

وكانت الكتلة ال�صدرية وحتالفا عزم وتقدم واحلزب الكرد�ست ��اين ماج ��د �شن ��كايل� ،إن "اتفاق ��ات �سابقة
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ق ��د اتفقوا عل ��ى امل�ضي كانت لدينا مع حتالفي عزم وتقدم والكتلة ال�صدرية
باجلل�سة الربملاني ��ة الأوىل وانتخاب هيئة الرئا�سة وم ��ا ح�ص ��ل يف اجلل�س ��ة الأوىل ه ��و تنفي ��ذ له ��ذا
الت ��ي ا�سفر عنه ��ا جتديد والي ��ة حمم ��د احللبو�سي االتفاق".
واختي ��ار حاكم الزامل ��ي نائب� � ًا �أو ًال و�شاخوان عبد وتابع �شن ��كايل� ،أن "االتفاق ظهر وا�ضح ًا من خالل
الله نائب ًا ثاني ًا.
الأع ��داد الت ��ي �صوتت لأع�ضاء هيئ ��ة رئا�سة جمل�س
وا�ستكما ًال لهذا االتفاق ،علق رئي�س الكتلة ال�صدرية النواب كونها ت�ضم نوّ اب هذه الكتل".
ح�سن العذاري يف من�شور له �أم�س بالقول "الأغلبية ولف ��ت� ،إىل �أن "التفاهم ��ات لي�س ��ت ولي ��دة اللحظة،
الوطني ��ة انت ��اج عراق ��ي والكتل ��ة ال�صدري ��ة الأكرب �إمنا نتاج حلوارات منذ وقت قبل االنتخابات ب�أ�شهر
والأقدر".
من خالل الزيارات املتبادلة".
 التفا�صيل �ص3
ب ��دوره ،يق ��ول النائ ��ب ع ��ن احل ��زب الدميقراط ��ي

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

�أ�شارت �إلى �أن الم�شروع لن يتوقف واال�ستعدادات م�ستمرة لإنجاحه

التجارة ت�ستعد لإطالق الوجبة الأولى
من "ال�سلة الغذائية" للعام 2022
 بغداد /ح�سين حاتم
ت�ستعد وزارة التج ��ارة لإطالق اول وجبة
من م�شروع "ال�سلة الغذائية" للعام ،2022
فيم ��ا اك ��دت ا�ستم ��رار امل�ش ��روع وال�سعي
الدائ ��م م ��ن قب ��ل ك ��وادر ال ��وزارة لغر� ��ض
اجناحه.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م وزارة التج ��ارة
حمم ��د حن ��ون يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
"ال�سل ��ة الغذائي ��ة م�ستم ��رة ،وال ��وزارة
ت�ستع ��د لإط�ل�اق الوجب ��ة الأوىل م ��ن ع ��ام
."2022
و�أ�ضاف حن ��ون �أن "وزارة التجارة هي�أت
جميع اال�ستع ��دادات لتوزيع وجبة جديدة

خالل ال�شهر اجلاري".
و�أ�شار املتحدث با�س ��م وزارة التجارة اىل
ان "ال�سل ��ة الغذائي ��ة حقق ��ت جناحا كبريا
من خالل توزيعها على �شكل ثالث وجبات،
و�أع ��ادت ثق ��ة املواط ��ن بال ��وزارة بع ��د ان
تعر�ض ��ت النتكا�س ��ات ب�سب ��ب اعتقاده ��م
ب� ��أن هن ��اك �س ��وءا يف �إدارة مل ��ف البطاقة
التموينية".
وب�ي�ن ،ان وزارته "�أطلق ��ت الوجبة االوىل
م ��ن م ��ادة الطح�ي�ن للع ��ام  ،"2022م�ؤكدا
ان "م�ش ��روع ال�سل ��ة الغذائي ��ة ل ��ن يتوقف
واال�ستعدادات م�ستمرة الجناحه".
وتابع حن ��ون" ،ال توج ��د �إ�ضافات جديدة
على مواد ال�سنة الغذائية ب�سبب عدم �إقرار

موازن ��ة  ،"2022م�ش�ي�را اىل ان "هن ��اك
تن�سيق ��ا م ��ع �ش ��ركات القط ��اع اخلا� ��ص
العراقي التي تقوم بعمليات التجهيز".
وكان ��ت وزارة التجارة ق ��د وقعت عقد ًا مع
�إح ��دى �ش ��ركات القطاع اخلا� ��ص العراقي
لغر�ض خزن املواد الغذائية �ضمن مفردات
ال�سل ��ة الغذائية التي �ص ��ادق عليها جمل�س
الوزراء.
بدوره ،اك ��د املخت�ص بال�ش� ��أن االقت�صادي
حازم ه ��ادي لـ(امل ��دى)� ،أن "خطوة وزارة
التجارة بتوزيع مفردات (ال�سلة الغذائية)
نوعية ،ومهمة بالن�سبة للطبقات املتو�سطة
والفقرية".
 التفا�صيل �ص2

د .ح�سني الهنداوي يكتب :
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فا�شية التخلف– البعث العربي نموذج ًا
د .عبا�س العلي يكتب :

ق��ب��ل �أن ت��غ��ل��ق ال��ح��ل��ول �أب��واب��ه��ا

عالء المفرجي يكتب:

لنكولن ح�صة اال�سد في المعالجة ال�سينمائية
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ت�صنيف العراق االئتماني �سيرتفع مع ت�سديد
�آخر م�ستحقات تعوي�ضات الكويت
 ترجمة  /حامد �أحمد

ا�صحاب �صناعة حماالت اال�سلحة (الكراب) واالحزمة اجللدية يحاولون احلفاظ على املهنة ..عد�سة:حممود ر�ؤوف

عمرها  850عام ًا ..دائرة
حكومية ترتكب (مجزرة)
ب�آثار تعود للعبا�سيين
� صالح الدين /المدى
اقدم ��ت دائ ��رة حكومية يف حمافظة �ص�ل�اح الدين ،على ه ��دم �أثر م�سجل
عم ��ره � 850سنة يع ��ود لعهد الدولة العبا�سي ��ة ،يف ق�ضاء الدجيل جنوبي
املحافظة.
وق ��ال املعم ��اري واملتخ�ص� ��ص يف الرتاث اح�س ��ان فتحي يف بي ��ان تلقت
(امل ��دى) ن�سخة منه ،ان "جميع املهتمني بال�ت�راث العظيم للعراق �صعقوا
باخل�ب�ر الر�سمي الذي ن�شر يف ال�صفح ��ة االلكرتونية ملفت�شية �آثار �صالح
الدين (التابع ��ة للهيئة العامة للآثار والرتاث) باله ��دم الكامل ،وبوا�سطة
(البل ��دوزر) ،للأثر العبا�سي وهو مرقد وم ��زار ال�شيخ حممد ابو احل�سن
اجلو�سق ��ي العك�ب�ري ،املت ��ويف يف 1179م ،وامل�سج ��ل ر�سمي ��ا متهي ��دا
"ل�صيانته" والتي تعني اعادة بنائه ب�شكل جديد متاما ،ويبدو ان هذا
امل�شروع ق ��د مت بالتن�سيق مع ديوان الوقف ال�شيع ��ي الذي ا�ستلم عائدية
الأثر واملوقع ككل ( 20دومن) منذ عام ."2009
وا�ضاف فتحي ،ان "هذا االجراء يتناق�ض متاما مع قانون الآثار والرتاث
العراق ��ي املرق ��م  55ل�سن ��ة  ،2002ويتعار� ��ض ب�شدة مع جمي ��ع االعراف
والقوان�ي�ن الدولي ��ة ،وكان من املفرو�ض ان يتم ترميم ه ��ذه القبة النادرة
ج ��دا (منذ عه ��د اخلليفة العبا�س ��ي امل�ست�ض ��يء بالله) ،مع ان�ش ��اء م�سجد
�صغ�ي�ر وخدمات للزوار على م�سافة معقولة م ��ن املرقد املقبب" ،مو�ضحا
ان "ترمي ��م ه ��ذه القب ��ة االجرية كان عم�ل�ا �سهال ج ��دا وال يتطلب مهارات
تقنية معقدة ابدا ،وال حتى كلفة مالية كبرية".
وع�ب�ر املعماري ع ��ن ا�ستغرابه ،من "كيفي ��ة موافقة مفت�شي ��ة �آثار �صالح
الدي ��ن ،وهي اجله ��ة الر�سمية امل�ؤمتنة على جميع �آث ��ار املحافظة ،وكذلك
دي ��وان الوق ��ف ال�شيعي ،على ه ��دم �أحد اهم وان ��در االث ��ار العبا�سية يف
الع ��راق" ،معتربا ان "م ��ا جرى ميثل انتهاكا خط�ي�را للقانون ،ويجب ان
ال يتكرر ابدا يف اي مكان �آخر يف العراق".

ي�شري خرباء ماليون اىل انه من املفرت�ض ان يتح�سن
و�ضع الع ��راق االقت�صادي لع ��ام  2022ويتعزز �أكرث
م ��ع ت�سديد بغ ��داد �آخر دفع ��ة من �أق�س ��اط تعوي�ضات
غ ��زو الكوي ��ت املالي ��ة املفرو�ضة عل ��ى البل ��د منذ عام
.1991
ويف 22كان ��ون الأول املا�ض ��ي اعل ��ن البن ��ك املركزي
العراق ��ي دفع كامل التعوي�ضات املالي ��ة البالغة 52.4
مليار دوالر التي اقرتها الأمم املتحدة ل�صالح الكويت
ب�سب ��ب تعر�ضه للغزو من قبل العراق ،وقال البنك يف
بي ��ان له ان ��ه "مت اكمال دف ��ع الدفعة الأخ�ي�رة املتبقية
م ��ن تعوي�ض ��ات دول ��ة الكوي ��ت البالغ ��ة  44ملي ��ون
دوالر .وبذل ��ك يكون العراق قد امت �س ��داد كامل مبلغ

بعدما �أبعدتهم الحروب وكورونا ..علماء الآثار
الأجانب يعودون �إلى العراق
مث ��ل منزل رئي�س حكومة م ��ن احلقبةّ ،
 متابعة /المدى
مت حتديد ما الع ��راق .ويق ��ول م ��ن بغ ��داد "ه ��ذا يع ��ود بالنف ��ع
هو م ��ن خالل نح ��و  60لوح ��ا م�سماريا ع�ث�ر عليها العلمي لن ��ا و�أي�ضا يدرب ال ��كادر .كوادرنا انقطعت
يف �صح ��راء جنوب ��ي الع ��راق ،يك�ش ��ف علم ��اء �آثار يف املوقع ،ونقل ��ت بعد ذلك �إىل املتحف الوطني يف فرتة طويل ��ة عن التدريب والآن ه ��ذه فر�صة لتعليم
فرن�سي ��ون ،بحما� ��س ،ع ��ن ل ��وح نق� ��ش بالكتاب ��ات بغداد.
كوادرنا على التقنيات احلديثة".
"مهد الح�ضارات"
"فترة انقطاع طويلة"
امل�سمارية ،بقي �أربعة �آالف عام حتت الرمال قبل �أن
يب�صر النور ،يف بلد مزقته احلروب والنزاعات ومل وتع� � ّد الر�س ��ا مبثاب ��ة "جن ��ة" للباحثني ،كم ��ا يقول ق ��رب النج ��ف ،املدين ��ة الت ��ي ت�ض� � ّم مقام ��ات دينية
ريج ��ي فالي ��ه ،كما الع ��راق ب�أكمل ��ه� ،أو ب�ل�اد ما بني مقد�س ��ة عن ��د امل�سلمني ال�شيع ��ة يف و�س ��ط العراق،
يط�أه علماء الآثار الأجانب منذ �سنني.
ويق ��ول الباحث يف احل�ضارة ال�سومرية يف جامعة النهري ��ن الت ��ي تعاقب ��ت عليه ��ا من ��ذ �آالف ال�سن�ي�ن ي�شعر ابراهيم �سلمان من معهد الآثار الأملاين �أي�ض ًا
"كول�ل�اج دو فران�س" دومينيك �شاربان ،متحم�س ًا ،ح�ض ��ارات خمتلف ��ة م ��ن الأكادي ��ة والبابلي ��ة ،ث� � ّم بالغبط ��ة لعودت ��ه �إىل املي ��دان يف حمل ��ة تنقيب يف
"عندما نعرث على نقو�شات كهذه يف املوقع ،يكون دخله ��ا اال�سكندر املق ��دوين وامل�سيحي ��ون والفر�س موقع مدينة احلرية القدمية الأثري.
وبوا�سط ��ة جه ��از قيا�س مغناطي�س ��يّ ،
مي�شط فريق
الأمر م�ؤث ��ر ًا جد ًا" .و�شاربان ج ��زء من فريق حملة والإ�سالم.
تنقي ��ب ب ��د�أت نهاي ��ة الع ��ام  ،2021يف موقع الر�سا لك ��ن م ��ا �أبع ��د الباحث�ي�ن واملنقب�ي�ن لف�ت�رة طويل ��ة ابراهي ��م �سلم ��ان املوق ��ع ال ��ذي يفرت� ��ض �أن املدينة
الأثري .وبد�أ النق� ��ش يف اللغة ال�سومرية على قطع ع ��ن العراق ه ��و تاريخ ��ه احلديث املل ��يء بالأزمات كان ��ت في ��ه .كان ��ت املدين ��ة م�سيحي � ً�ة لوق ��ت طويل
الآجر يف القرن ال� �ـ 19قبل امليالد .ويرتجم �شاربان واحل ��روب .فق ��د ع ��رف ب�ي�ن عام ��ي  1990و 1991وعرف ��ت ذروتها خ�ل�ال عه ��د اللخمي�ي�ن يف القرنني
قا�س ،قبل اخلام�س وال�ساد�س.
م ��ا ُنق�ش عل ��ى قطعة الط ��وب التي عرث عليه ��ا "�أيها ح ��رب اخلليج التي تاله ��ا ح�ص ��ار دويل ٍ
الإل ��ه �شما�ش ،امللك �س�ي�ن �إيدينام ،مل ��ك الر�سا ،ملك الغزو الأمريكي يف العام .2003
ويق ��ول الباحث "نحن الآن على ت ّل �سنقوم بتنقيبه.
�سوم ��ر و�آكاد" .خلفه ،يبحث ع�ش ��رات علماء الآثار وبع ��د ذلك ،عان ��ى العراقيون من ح ��رب طائفية بني بع� ��ض امل�ؤ�ش ��رات جتعلن ��ا نعتقد �أننا ق ��د نعرث على
الفرن�سي�ي�ن والعراقي�ي�ن والأوروبي�ي�ن ،يف رقع ��ة عام ��ي  2006و ،2008ث ّم من هيمن ��ة تنظيم الدولة كني�سة".
طو ّقت باحلبال.
الإ�سالمية على ثلث �أرا�ضي البالد يف العام  .2014وتتك� �وّن هذه "القرائن" خ�صو�ص� � ًا من �آثار تكوّنت
ّ
مي�شط بع�ضهم قطع ط ��وب ،ويرفع �آخرون الرتاب ،و�أعل ��ن الع ��راق يف الع ��ام " 2017انت�ص ��اره" على عل ��ى الأر�ض جراء الرطوبة الت ��ي تت�شربها الهياكل
ً
ً
يك�شف ��ون تدريج� �ا عم ��ا يبدو �أنه ��ا �أ�سا�س ��ات ج�سر التنظي ��م .ويقول فاليه "ع ��اد اال�ستقرار ب�شكل كبري املدفون ��ة حتت الأر� ��ض والتي ترتف ��ع تدريجيا �إىل
يتو�س ��ط مدينة الر�سا ،عا�صم ��ة بالد ما بني النهرين اىل الب�ل�اد وبات ��ت ممكن ��ة زيارته ��ا" .وي�ضي ��ف �أن ال�سطح.
قبل بابل ،يف الألفية الثانية قبل امليالد.
"الفرن�سي�ي�ن عادوا يف العام  ،2019والإنكليز بعد وت�ؤ�شر الأر�ض املبلل ��ة على �شريط طوله عدة �أمتار
وي�ش ��رح الباح ��ث ريجي فالي ��ه من املرك ��ز الوطني ذلك بقليل .الإيطاليون عادوا منذ العام ."2011
�إىل �أن ج ��دران الكني�س ��ة القدمي ��ة موج ��ودة حت ��ت
الفرن�س ��ي للبح ��ث العلم ��ي ب� ��أن "الر�س ��ا واح ��د من يف �أواخ ��ر العام  ،2021تواج ��دت يف حمافظة ذي اقدام عامل الآثار.
�أك�ب�ر املواق ��ع يف الع ��راق ،تبل ��غ م�ساحت ��ه �أكرث من قار اجلنوبية حيث موقع الر�سا ،ع�شر بعثات تنقيب وموق ��ع احلرية �أح ��دث بكثري م ��ن املواق ��ع الأثرية
 200هكت ��ار" .وترت�أ� ��س مرك ��زه البعث ��ة الفرن�سية �أجنبية عن الآثار ،وفق فاليه.
الأخ ��رى الت ��ي يُظه ��ر تنوعه ��ا ،بالن�سب ��ة البراهيم
العراقي ��ة امل�شرتك ��ة للتنقي ��ب الت ��ي ت�ض ��م نحو  20وي�شع ��ر مدي ��ر هيئة الآث ��ار وال�ت�راث العراقية ليث �سلم ��ان� ،أن "العراق ،بالد م ��ا بني النهرين ،هو فع ًال
�شخ�ص ًا .ومتخ�ضت احلملة عن "اكت�شافات بارزة" ،ح�س�ي�ن باحلما�س ��ة ال�ستقب ��ال زمالئ ��ه الأجانب يف مهد احل�ضارات .الأمر بهذه الب�ساطة".

التعوي�ض ��ات مبجم ��وع  52.4ملي ��ار دوالر ،مبوجب
قرار الأمم املتحدة املرقم  687لعام ."1991
مظهر حممد �صال ��ح ،امل�ست�شار املايل لرئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ق ��ال ملوق ��ع املوني�ت�ر االخباري
ب ��ان ت�سديد الق�س ��ط الأخري قد ع ��زز ت�صنيف العراق
االئتم ��اين ،م�ضيف ��ا بقول ��ه "وكاالت ت�صني ��ف عاملية
معتمدة قد و�ضعت العراق �ضمن فئة  Bمن الت�صنيف
االئتم ��اين وتك ��ون للم�ؤ�س�س ��ة املالي ��ة الدولية نظرة
�إيجابية على قدرات العراق املالية".
و�أ�ش ��ار �صال ��ح اىل انه رغ ��م ت�سديد الق�س ��ط الأخري،
ف ��ان العراق ما يزال يتحمل ديون ��ا م�ؤجلة مل�ؤ�س�سات
ائتماني ��ة دولي ��ة ،رغ ��م احتمالي ��ة حل ه ��ذا املو�ضوع
قريبا.
 التفا�صيل �ص3

نينوى ..فو�ضى وف�ساد عقاري
لح�ساب نافذين في مجاميع م�سلحة!
 متابعة /المدى
يف مطل ��ع �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين
� 2021أ�ص ��درت حمكمة اجلنايات
يف نين ��وى جمموع ��ة �أحكام بحق
موظف ��ي الت�سجي ��ل العق ��اري،
بتهم ��ة التالعب ب�سج�ل�ات عقارية
واال�ستي�ل�اء عل ��ى �أرا� ��ض تابع ��ة
للدولة.
ويظهر يف قرارات حمكمة جنايات
نينوى ا�س ��م املدانة جن ��اة ح�سني
خلي ��ف اجلبوري ،بحك ��م بلغ �ست
�سنوات .واجلبوري كانت رئي�سة
جمعي ��ة “�أم الربيع�ي�ن” العقارية
الت ��ي عرفت بارتباطه ��ا بالف�صائل
امل�سلحة وقيامه ��ا بتزوير (ونقل)
ملكي ��ة عق ��ارات مملوك ��ة للدول ��ة
حل�ساب نافذين يف تلك الف�صائل.
مبتابع ��ة �أعم ��ال جمعي ��ة “�أم
الربيعني” يظهر �أن رئي�ستها كانت
مر�شح ��ة يف االنتخابات الربملانية
يف �أي ��ار  ،2018عل ��ى رغم وجود
�أم ��ر قب� ��ض بحقه ��ا �ص ��در يف �آذار
 2018وفق� � ًا للم ��ادة � 4أو ًال ،م ��ن
قان ��ون مكافح ��ة الإره ��اب رقم 13
ل�سنة .2005
خمل�ص جا�س ��م (� 46سنة) مدر�س
ثان ��وي م ��ن �س ��كان املو�ص ��ل،
ي�ش�ي�ر �إىل �أن رئي�س ��ة جمعية “�أم
الربيع�ي�ن” كان ��ت ت�ست ��ويل عل ��ى

�أرا� ��ض وا�سع ��ة للدول ��ة ،بتزوي ��ر
ملكيته ��ا ،ث ��م تقطيعه ��ا وبيعه ��ا
لأغرا�ض ال�سكن.
ويق ��ول وا�ضع ًا كفه عل ��ى �صدره،
“�أنا واحد م ��ن �ضحاياها ،دفعت
له ��ا � 10آالف دوالر لقطع ��ة �أر� ��ض
ات�ض ��ح الحق� � ًا �أنه ��ا مل ��ك للدول ��ة،
وهن ��اك ع�شرات غ�ي�ري ،وبع�ضهم
�شي ��د م�ساك ��ن والآن مل نع ��د منلك
�شيئ ًا وعلينا انتظار التعوي�ض من
املحاكم”.
بد�أ ت�سليط ال�ض ��وء على املو�صل،
مرك ��ز حمافظ ��ة نين ��وى ،وملفات
الف�س ��اد امل�ست�ش ��ري يف دوائره ��ا
بع ��د �أقل من عام�ي�ن على حتريرها
من احتالل “داع�ش” ،وعقب غرق
عبّارة �سياحية يف نهر دجلة م�ساء
� 21آذار  2019كان ��ت تق ��ل نح ��و
 200مواط ��ن ت ��ويف  120منه ��م،
غالبيتهم من الأطفال والن�ساء.
�شن ��ت بعده ��ا هيئ ��ة “النزاه ��ة”
مدعوم ��ة بر�أي ع ��ام غا�ضب حملة
اعتق ��االت �شمل ��ت  20موظف� � ًا يف
دي ��وان حمافظة نين ��وى و�آخرين
م ��ن دائرت ��ي امل ��اء واملج ��اري
والت�سجي ��ل العق ��اري ،بينه ��م 3
موظف ��ات �أطل ��ق �سراحه ��ن الحق ًا
بكفالة ع�شرة ماليني دينار ومنعن
من ال�سفر حلني انتهاء التحقيق.
 التفا�صيل �ص2

سياسة
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التجارة ت�ستعد لإطالق الوجبة الأوىل
من "ال�سلة الغذائية" للعام 2022

ت�ستعد وزارة التجارة لإطالق اول وجبة من
م�شروع "ال�سلة الغذائية" للعام  ،2022فيما اكدت
ا�ستمرار امل�شروع وال�سعي الدائم من قبل كوادر
الوزارة لغر�ض اجناحه.
ويقول املتحدث با�سم وزارة التجارة حممد حنون
يف حديث لـ(املدى)� ،إن "ال�سلة الغذائية م�ستمرة،
والوزارة ت�ستعد لإطالق الوجبة الأوىل من عام
."2022
 بغداد /ح�سين حاتم
و�أ�ض ��اف حن ��ون �أن "وزارة التج ��ارة
هي� ��أت جمي ��ع اال�ستع ��دادات لتوزي ��ع
وجبة جديدة خالل ال�شهر الجاري".
و�أ�شار المتحدث با�س ��م وزارة التجارة
ال ��ى ان "ال�سلة الغذائي ��ة حققت نجاحا
كبي ��را م ��ن خ�ل�ال توزيعه ��ا عل ��ى �شكل
ثالث وجب ��ات ،و�أع ��ادت ثق ��ة المواطن
بالوزارة بع ��د ان تعر�ض ��ت النتكا�سات
ب�سب ��ب اعتقادهم ب� ��أن هناك �س ��وءا في
�إدارة ملف البطاقة التموينية".
وبي ��ن ،ان وزارت ��ه "�أطلق ��ت الوجب ��ة
االولى من مادة الطحين للعام ،"2022
م�ؤك ��دا ان "م�ش ��روع ال�سل ��ة الغذائي ��ة
ل ��ن يتوق ��ف واال�ستع ��دادات م�ستم ��رة
النجاحه".
وتاب ��ع حن ��ون" ،ال توج ��د �إ�ضاف ��ات

جديدة على مواد ال�سنة الغذائية ب�سبب
عدم �إقرار موازن ��ة  ،"2022م�شيرا الى
ان "هن ��اك تن�سيق ��ا مع �ش ��ركات القطاع
الخا� ��ص العراق ��ي التي تق ��وم بعمليات
التجهيز".
وواف ��ق مجل� ��س ال ��وزراء ف ��ي � 4أي ��ار
 2021عل ��ى مقترح ��ات وزارة التجارة
ب�ش�أن تجهي ��ز "ال�سلة الغذائية" ،و�أ�شار
المكت ��ب الإعالمي لرئي� ��س الوزراء في
بيان ،حينها� ،إلى "ت�أمين التخ�صي�صات
المالي ��ة الخا�صة بم�شروع تجهيز ال�سلة
الغذائي ��ة م ��ن وزارة المالي ��ة والت ��ي
تن ��درج �ضم ��ن تخ�صي�ص ��ات البطاق ��ة
التمويني ��ة المقررة ف ��ي الموازنة ل�سنة
 ،2021وقي ��ام وزارة النف ��ط بتقدي ��م
الدعم ال�ل�ازم الى وزارة التجارة لتتفيذ
ذلك بالتن�سيق مع وزارة المالية".
وكان ��ت وزارة التجارة ق ��د وقعت عقد ًا

م ��ع �إح ��دى �ش ��ركات القط ��اع الخا� ��ص
العراق ��ي لغر�ض خزن الم ��واد الغذائية

 9قرارات هامة للجنة ال�صحة
وال�سالمة ب�ش�أن الو�ضع الوبائي
 بغداد /المدى
�أ�ص ��درت اللجنة العليا لل�صح ��ة وال�سالمة� ،أم�س
الأربع ��اء 9 ،ق ��رارات ب�ش�أن الو�ض ��ع الوبائي في
العراق.
وذك ��ر المكت ��ب الإعالم ��ي لرئي� ��س ال ��وزراء ف ��ي
بيان تلقت ��ه (المدى)� ،أن "اللجن ��ة العليا لل�صحة
وال�سالم ��ة الوطني ��ة عق ��دت ،الي ��وم الأربع ��اء،
اجتماع ًا برئا�سة رئي�س مجل�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي".
و�أ�ضاف البيان" ،جرت خالل ��ه مناق�شة تطورات
جائح ��ة كورونا بالعراق في ظ ��ل الزيادة الحادة
بالإ�صاب ��ات بالمتحور الجدي ��د عالمي ًا ،والجهود
ال�صحي ��ة المتوخاة الحت ��واء الموج ��ة الجديدة
التي ي�شهدها العراق حالي ًا".
و�أكدت وزارة ال�صحة بح�سب البيان على "تهيئة
الم�ست�شفي ��ات وتوفير الم�ستلزم ��ات الالزمة من
�أ�س� � ّرة ،و�أدوي ��ة ،و�أوك�سجي ��ن ،و�أجه ��زة تنف�س
ف ��ي جمي ��ع دوائر ال�صح ��ة بالمحافظ ��ات تح�سب ًا
لأي زي ��ادة ب�أع ��داد الإ�صاب ��ات والرق ��ود" ،الفتة
الى "ا�ستم ��رار العمل بفح�ص النم ��اذج الم�شتبه
�إ�صابتها بالمتحور الجديد (�أوميكرون)".
و�أ�ش ��ارت �إل ��ى "ا�ستم ��رار حم�ل�ات التلقي ��ح ف ��ي
الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة والدوائ ��ر والم�ؤ�س�س ��ات
الحكومي ��ة والأهلي ��ة والجامع ��ات� ،إل ��ى جان ��ب
الف ��رق الميدانية وب�إ�شراف كوادر طبية و�صحية
متخ�ص�ص ��ة ،و�ضم ��ن خط ��ة الإ�سن ��اد الط ��ارئ
للتطعيم باللقاحات المتوفرة".
تطرقت �إل ��ى "الموقف اللقاحي في العراق ،حيث
بلغ ��ت �أعداد الملقحي ��ن بجرعة واح ��دة �أكثر من
ثمانية ماليين مواطن ،وتوا�صل الوزارة �إعطاء
الجرع ��ة الثالث ��ة من اللق ��اح بعد فت ��رة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر من تلقي الجرعة الثانية".
و�ش ��دد االجتم ��اع عل ��ى "�ض ��رورة ا�ستم ��رار
حم�ل�ات التوعي ��ة للمواطني ��ن ب�ش� ��أن االلت ��زام
بالإر�ش ��ادات الوقائي ��ة وحثهم على �أخ ��ذ اللقاح،
والت�أكي ��د عل ��ى �إ�سناد وزارة ال�صح ��ة من قبل كل
الجهات المعني ��ة" .وبعد مناق�ش ��ة المو�ضوعات
المدرجة �ضمن جدول االجتماع� ،أ�صدرت اللجنة
التو�صيات الآتية:
� -1إل ��زام الوافدي ��ن �إل ��ى الع ��راق كاف ��ة ،م ��ن
العراقيي ��ن والأجان ��ب ب�إب ��راز كارت ��ات لقاح ��ات
كوفيد( ،19-المحتوي ��ة على رمز التحقق ،)IQ
يثب ��ت تلقي ال�شخ� ��ص على الأق ��ل جرعتين ب�أحد
لقاحات كوفيد� ،19-إ�ضاف ��ة �إلى فح�ص )PCR
) �سال ��ب يثب ��ت خل ��وه م ��ن مر� ��ض كوفي ��د،19-
�أج ��ري خ�ل�ال � 72ساعة قبل دخول ��ه �إلى العراق،

نينوى ..فو�ضى وف�ساد عقاري حل�ساب نافذين يف جماميع م�سلحة!
 متابعة /المدى

وا�ستثن ��اء من يتعذر عليه لأ�سب ��اب �صحية تثبت
ذلك.
 -2مراع ��اة تقلي ��ل فر� ��ص التعام ��ل والتما�س مع
مر�ض ��ى كوفي ��د ،19-ف ��ي ردهات الع ��زل واتخاذ
الإج ��راءات الوقائي ��ة الالزم ��ة من لب� ��س الكمام،
والتباعد البدني ،وتعقيم اليدين با�ستمرار.
 -3يلغ ��ى ا�ستثن ��اء المعتمري ��ن من �ش ��رط �إبراز
البطاقة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد.19-
 -4لغر� ��ض ا�ستثم ��ار تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات
وتوظيفه ��ا في تب�سي ��ط �إج ��راءات ال�سفر ،ومنع
التزوي ��ر ،والحف ��اظ عل ��ى م�صداقي ��ة معلوم ��ات
�شه ��ادات التلقيح الدولية ،جرى التوجيه ب�إجراء
الربط البيني بين منظومة الجوازات ومنظومة
ه ��ذه ال�شه ��ادات ،و�إن�ش ��اء الو�سي ��ط البين ��ي
لم�شاركة البيانات.
� -5إل ��زام ال ��وزارات والجه ��ات غي ��ر المرتبط ��ة
ب ��وزارة والمحافظ ��ات والم�ؤ�س�س ��ات غي ��ر
الحكومي ��ة كاف ��ة ،ب�إعم ��ام قرارات اللجن ��ة العليا
لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة وق ��رارات مجل�س
ال ��وزراء الخا�ص ��ة ب�إج ��راءات مواجه ��ة جائحة
كوفيد� ،19-إلى دوائره ��م كافة لغر�ض تطبيقها؛
ك ��ون �أغل ��ب الدوائر ل ��م تطب ��ق تلك الإج ��راءات
ب�سب ��ب ع ��دم ورودها ع ��ن طري ��ق وزاراتهم ،مع
�ض ��رورة متابعة الموقف التلقيح ��ي لمن�سوبيهم
كاف ��ة ،وعدم الته ��اون به ��ذا الخ�صو� ��ص لأهمية
اللقاح ��ات ف ��ي حمايته ��م وحماي ��ة المراجعي ��ن،
وكذل ��ك متابع ��ة تنفي ��ذ الإج ��راءات الوقائي ��ة في
دوائره ��م ،م ��ع و�ض ��ع الالفت ��ات والإعالنات عند
مداخل جميع الدوائر ب�إل ��زام المراجعين ب�إبراز
كارت التلقيح عند مراجعة دائرة معينة.
 -6الت�أكي ��د عل ��ى جه ��از الأم ��ن الوطن ��ي لمتابعة
ظاه ��رة كارت ��ات اللق ��اح وبطاق ��ات تطعي ��م لقاح
كوفيد 19-الدولية المزورة ومحا�سبة مرتكبيها.
 -7الت�أكيد على �سلط ��ة الطيران المدني م�ساعدة
الك ��وادر ال�صحية العاملة ف ��ي المطارات في حال
وج ��ود تزوير ف ��ي بطاقات التطعي ��م الدولية� ،أو
فح�ص  ،))PCRوعدم ال�سماح لهم بال�سفر.
 -8تعدي ��ل الفقرة (ثاني ًا/1/ه� �ـ) من قرار اللجنة
العليا لل�صحة وال�سالمة الوطنية رقم ( )22ل�سنة
 ،2021لتك ��ون فترة الزي ��ارة ( )14يوم ًا بد ًال من
(� )7أي ��ام ،وال�سماح بدخول المجاميع ال�سياحية
من الجن�سية الهندية.
 -9توجيه �شبكة الإعالم العراقي ،وهيئة الإعالم
واالت�صاالت بالقيام بحمالت لتوعية المواطنين،
وبذل كل الجهود لحثهم على االلتزام بالإجراءات
الوقائي ��ة ،وت�شجيعه ��م عل ��ى �أخ ��ذ اللقاحات من
�أقرب منفذ تلقيحي.

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

�ضم ��ن مف ��ردات ال�سل ��ة الغذائي ��ة الت ��ي
�صادق عليها مجل�س الوزراء.

ب ��دوره ،اك ��د المخت� ��ص بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي ح ��ازم ه ��ادي لـ(الم ��دى)،

�أن "خط ��وة وزارة التج ��ارة بتوزي ��ع
مف ��ردات (ال�سل ��ة الغذائي ��ة) نوعي ��ة،

ومهم ��ة بالن�سب ��ة للطبق ��ات المتو�سطة
والفقيرة".
و�أ�ض ��اف ه ��ادي� ،أن "م�ش ��روع (ال�سل ��ة
الغذائية) طفرة نوعي ��ة نحو الأف�ضل"،
م�ش ��ددا عل ��ى "�ض ��رورة التموي ��ل
ال�ستمراره ��ا بدع ��م الطبق ��ات الفقي ��رة
والمتو�سطة".
ووج ��ه مجل� ��س ال ��وزراء ،ف ��ي (18
�آذار  ،)2021وزارة التج ��ارة بحج ��ب
مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة
من الفئ ��ات "غير المحتاج ��ة" ،بدء ًا من
�شه ��ر حزي ��ران وم ��ن بينها الأ�س ��ر التي
يزي ��د دخلها ال�شهري ع ��ن مليون و500
�ألف دينار عراقي.
وب ��د�أ تطبيق نظ ��ام البطاق ��ة التموينية
ف ��ي الع ��راق من ��ذ ع ��ام  1991الت ��ي
�أ�صبح ��ت بمرور الزم ��ن ال�س ّلة الغذائية
للمواطني ��ن ،م ��ن �أج ��ل معالج ��ة جانب
من ت�أثيرات الح�ص ��ار االقت�صادي الذي
ُفر�ض عليه ،بموجب قرار مجل�س الأمن
الدولي ( )661لعام .1990
وبموج ��ب نظ ��ام البطاق ��ة التمويني ��ة
تتكف ��ل الدولة بتوزيع الم ��وا ّد الغذائية
الأ�سا�سي ��ة على المواطني ��ن �شهري ًا ،بما
ي�سد جزء ًا من حاجته ��م� ،إال �أن مفردات
البطاق ��ة (الم ��وا ّد الغذائي ��ة الم�شمولة)
تناق�ص ��ت م ��ن ع�ش ��ر م ��واد عل ��ى الأق ��ل
�شهري� � ًا قبل عام � ،2003إل ��ى مادّتين �أو
ث�ل�اث في ال�سنوات الأخيرة ،على الرغم
من ازدي ��اد ح� �دّة الم�ش ��كالت المعي�شية
التي تزامنت مع الأزمة االقت�صادية.

في مطلع �شهر ت�شرين الثاني/
نوفمبر � 2021أ�صدرت محكمة
الجنايات في نينوى مجموعة
�أحكام بحق موظفي الت�سجيل
العقاري ،بتهمة التالعب
ب�سجالت عقارية واال�ستيالء
على �أرا�ض تابعة للدولة.
ويظهر في قرارات محكمة
جنايات نينوى ا�سم المدانة نجاة
ح�سين خليف الجبوري ،بحكم
بلغ �ست �سنوات .والجبوري كانت
رئي�سة جمعية “�أم الربيعين”
العقارية التي عرفت بارتباطها
بالف�صائل الم�سلحة وقيامها
بتزوير (ونقل) ملكية عقارات
مملوكة للدولة لح�ساب نافذين
في تلك الف�صائل.

بمتابع ��ة �أعمال جمعي ��ة “�أم الربيعين” يظهر �أن
رئي�ستها كانت مر�شحة في االنتخابات البرلمانية
في �أيار /مايو  ،2018على رغم وجود �أمر قب�ض
بحقها �صدر ف ��ي �آذار /مار�س  2018وفق ًا للمادة
� 4أو ًال ،من قانون مكافحة الإرهاب رقم  13ل�سنة
.2005
مخل� ��ص جا�س ��م (� 46سن ��ة) مدر� ��س ثان ��وي من
�سكان المو�صل ،ي�شير �إلى �أن رئي�سة جمعية “�أم
الربيعي ��ن” كان ��ت ت�ستولي على �أرا� ��ض وا�سعة
للدول ��ة ،بتزوي ��ر ملكيته ��ا ،ث ��م تقطيعه ��ا وبيعها
لأغرا�ض ال�سكن.
ويقول وا�ضع� � ًا كفه على �ص ��دره�“ ،أنا واحد من
�ضحاياها ،دفعت لها � 10آالف دوالر لقطعة �أر�ض
ات�ض ��ح الحق� � ًا �أنها مل ��ك للدولة ،وهن ��اك ع�شرات
غي ��ري ،وبع�ضهم �شيد م�ساكن والآن لم نعد نملك
�شيئ ًا وعلينا انتظار التعوي�ض من المحاكم”.
بد�أ ت�سليط ال�ضوء على المو�صل ،مركز محافظة
نينوى ،وملفات الف�ساد الم�ست�شري في دوائرها
بع ��د �أقل م ��ن عامين عل ��ى تحريرها م ��ن احتالل
“داع� ��ش” ،وعقب غرق ع ّب ��ارة �سياحية في نهر

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

دجل ��ة م�س ��اء � 21آذار  2019كانت تقل نحو 200
مواطن توف ��ي  120منهم ،غالبيته ��م من الأطفال
والن�ساء.
�شن ��ت بعده ��ا هيئ ��ة “النزاه ��ة” مدعوم ��ة بر�أي
ع ��ام غا�ض ��ب حملة اعتق ��االت �شمل ��ت  20موظف ًا
ف ��ي ديوان محافظة نين ��وى و�آخرين من دائرتي
الم ��اء والمج ��اري والت�سجي ��ل العق ��اري ،بينهم
 3موظف ��ات �أطل ��ق �سراحهن الحق� � ًا بكفالة ع�شرة
ماليي ��ن دين ��ار ومنع ��ن م ��ن ال�سفر لحي ��ن انتهاء
التحقيق.
مع تراك ��م ال�شكاوى والأدل ��ة وتوالي التوقيفات
ظهرت كب ��رى ملفات الف�ساد ف ��ي دائرة الت�سجيل
العق ��اري الأي�س ��ر �أو كما تعرف �شعبي� � ًا بـ”طابو
الزه ��ور”� ،إذ ك�شف ��ت التحقيق ��ات الأولي ��ة الت ��ي
�أجري ��ت عن تالع ��ب وتزوي ��ر في �سج�ل�ات نحو
 9000عق ��ار ،بينها عقارات تابع ��ة للدولة .وهذا
م ��ا قالته النائب ��ة ب�سمة ب�سيم و�أك ��ده زميلها عبد
الرحي ��م ال�شم ��ري مو�ضح� � ًا �أن ق�سم� � ًا م ��ن تل ��ك
العقارات تعود ملكيته لم�سيحيين يقيمون خارج
العراق.
وق ��ال ال�شمري“ ،المزورون انتع�شوا في نينوى
خالل الفترة الما�ضية لكونهم كانوا فوق القانون
وي�ستطيعون فعل ما يريدون”.
و�أ�ش ��ار النائب �ضمن ًا �إلى الميلي�شيات النافذة في
المو�ص ��ل والتي فر�ضت �سطوته ��ا بعد تحريرها
م ��ن “داع� ��ش” �صي ��ف  2017بقول ��ه “النا� ��س
يعرف ��ون م ��ن يق ��ف وراء المزوري ��ن لك ��ن ال �أحد
يجر�ؤ على ذكرهم”.
ف ��ي نهاي ��ة �آذار  ،2019قام ��ت ق ��وة م ��ن عنا�صر
التحقيق الق�ضائي وجهاز الأمن الوطني باعتقال
مدي ��ر الت�سجي ��ل العق ��اري فرح ��ان ح�سي ��ن ط ��ه
أرا�ض
�أحمد ،بتهمة التالعب بم�ستندات عقارية ل ٍ
تابعة للدول ��ة ،م�ستخدم ًا �أختام ًا مزورة بمعاونة
موظفين من الدائرة نف�سها.
و�أ�ص ��درت محكم ��ة جناي ��ات نين ��وى /الهيئ ��ة
الثالث ��ة برئا�س ��ة القا�ضي �أكرم خل ��ف ح�سين في
 2019/4/11قراره ��ا بالدع ��وى المرقمة /126
�سنوات
جل ��د  ،2018/3مت�ضمن ًا ال�سجن لخم�س
ٍ
و�شه ��ر واحد� ،ض ��د فرح ��ان وفق ًا للم ��ادة ()340
من قان ��ون العقوبات العراق ��ي المتعلقة ب�إحداث
الموظف �أ�ضرار ًا ب�أموال عامة موكلة �إليه.
ً
كم ��ا �أ�صدرت المحكمة نف�سه ��ا حكم ًا جديدا �ضده
في �آب� /أغ�سط�س  2021بال�سجن لع�شر �سنوات
لي�صب ��ح مجم ��وع الحكمي ��ن خم�س ��ة ع�ش ��ر �سنة
و�شهر ًا واحد ًا.
فرح ��ان ،كان تلق ��ى م ��ن مرجع ��ه وزارة المالي ��ة
“عقوبة نقل” الى دائرة رعاية القا�صرين مطلع
ت�شري ��ن الأول� /أكتوب ��ر  2019لك ��ن وقبل تنفيذ
القرار تم اعتقاله و�أدين.
بع ��د ذلك �أت ��ى مدير جدي ��د للدائرة يدع ��ى محمد

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

ح�سي ��ن الأعرج ��ي ،لكن ��ه اعتق ��ل بعده ��ا ب�أ�شه ��ر
م ��ع ت�سعة موظفي ��ن �آخري ��ن ومعقب ��ي معامالت
عقاري ��ة ،ث ��م �أطل ��ق �سراحه الحق� � ًا بكفال ��ة مالية
�ضامن ��ة .يق ��ول المحام ��ي (ع.ب)“ ،كان ��ت كفالة
غريبة ،فالمتهم �ضبطت معه �أختام مزورة”.
وي�ست ��درك“ ،الكفالة ربما �أك ��دت الأحاديث التي
كان ��ت ت�شي ��ر ال ��ى �أن مدي ��ر الت�سجي ��ل العق ��اري
محمد االعرج ��ي كان مدعوم ًا من ف�صائل م�سلحة
وه ��ي �أ�ص ًال التي عينته في من�صبه على رغم عدم
�أهليت ��ه لذلك الموق ��ع المهم والح�سا� ��س لأنه كان
موظف ًا بدرجة م�ساعد م�ساح ال غير”.
�سجل من التزويرات
البحث في �أعمال رئي�س ��ة جمعية “�أم الربيعين”
يك�ش ��ف من جه ��ة عن عالق ��ات تربطه ��ا بالح�شد،
ومن جهة ثانية عن حجم الف�ساد الكبير في قطاع
العق ��ارات والذي كان يجري تح ��ت رعاية جهات
�إدارية و�سيا�سية نافذة.
م�ص ��در في محكم ��ة التحقي ��ق الخا�ص ��ة بق�ضايا
الإره ��اب ق ��ال �إن رئي�سة جمعي ��ة “�أم الربيعين”
اتهم ��ت بالتج ��ارة بالعق ��ارات لم�صلح ��ة تنظي ��م
“داع� ��ش” خالل فت ��رة �سيطرته عل ��ى المو�صل
بع ��د  ،2014ولتبيي� ��ض �سيرته ��ا ر�شح ��ت ف ��ي
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة في قائم ��ة الوطنية التي
يتزعمه ��ا البرلماني ووزير الزراعة ال�سابق فالح
الزيدان.
و�أدارت حملته ��ا االنتخابي ��ة وه ��ي ف ��ي �سج ��ن
الت�سفي ��رات ف ��ي المو�صل على �أم ��ل �أن ي�ساعدها
الف ��وز بمن�ص ��ب برلمان ��ي التخل� ��ص م ��ن عقوبة
ت�صل الى الموت .و�أثار انت�شار �صورها الدعائية
في �ش ��وارع المو�ص ��ل الرئي�سة ف ��ي ربيع 2018
موج ��ة ا�ستي ��اء �شعبي ��ة وانتق ��ادات لإج ��راءات
مفو�ضية االنتخاب ��ات التي �سمحت لمر�شح متهم
بالإرهاب بخو�ض االنتخابات.
ي�ضيف الم�صدر �أن الجبوري “كانت تبيع العقار
ال�سكن ��ي �أو الأر� ��ض ذاتها �إل ��ى �أ�شخا�ص وحين
ُتطا َل ��ب برد الأم ��وال �أو ت�سوية و�ض ��ع العقارات
تقول ب�أنها منتمية لع�صائب �أهل الحق المعروفة
ب�سيطرتها الأمني ��ة في المو�صل ،وكان هذا يبدو
واقعي� � ًا بالن�سب ��ة �إل ��ى كثيري ��ن ب�سب ��ب ظهورها
المعتاد برفقة مجموعة م�سلحين”.
وزي ��ر الدف ��اع ال�سابق والنائب ع ��ن نينوى خالد
العبي ��دي ،تح ��دث ف ��ي مقابل ��ة ل�صال ��ح تلفزيون
“التغيي ��ر” بث ��ت ف ��ي � 24آذار  2019عن نجاة
الجبوري م ��ن دون �أن يذكره ��ا باال�سم �صراحة،
وق ��ال �إنه ��ا كان ��ت تتح ��رك ف ��ي المو�ص ��ل بع ��د
تحريره ��ا م ��ن “داع� ��ش” وترافقه ��ا �أرت ��ال م ��ن
ال�سي ��ارات التابع ��ة للميلي�شيات خ�ل�ال تجوالها
بي ��ن الدوائ ��ر والم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة ومنه ��ا
الت�سجي ��ل العق ��اري لت�سهي ��ل �إج ��راءات متعلق ��ة

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

بتجارته ��ا الخا�ص ��ة ببي ��ع عقارات ف ��ي المو�صل
وت�أجيرها.
وق ��ال �إن قي ��ادة العمليات في نين ��وى كانت على
علم بذلك “لكن القوات المتنفذة كانت تملك زمام
الأمور هناك”.
نج ��اة الجبوري ،خ�سرت ف ��ي حملتها االنتخابية
الت ��ي قادته ��ا م ��ن التوقي ��ف ع ��ام  ،2018لكنه ��ا
خرجت بم�ساعدة جه ��ات متنفذة بح�سب م�صادر
�أمني ��ة تحدثنا �إليها ،لتزاول �أعمالها وتتورط في
مزي ��د من جرائ ��م تزوير عق ��ارات تع ��ود ملكيتها
للدولة.
ب ��ل �إنه ��ا حاولت تجري ��ب حظه ��ا االنتخابي مرة
�أخ ��رى وه ��ذه الم ��رة مع قائم ��ة الجماهي ��ر التي
يتزعمه ��ا ال�سيا�س ��ي م ��ن محافظة �ص�ل�اح الدين
�أحم ��د الجبوري المع ��روف بـ”ابو م ��ازن” ،قبل
�أن تق ��وم ق ��وة من اال�ستخب ��ارات ب�إلق ��اء القب�ض
عليه ��ا في حزيران /يونيو  2021بتهمة التزوير
والن�صب واالحتيال.
وفيم ��ا تنتظ ��ر الجب ��وري �أحكام� � ًا ق�ضائية في 8
دع ��اوى �أخ ��رى بالتهم ذاتها ،رفعه ��ا مت�ضررون،
�أ�ص ��درت محكمة جنايات المو�ص ��ل الأولى حكم ًا
بال�سجن � 8سنوات على رئي�س االتحاد التعاوني
ف ��ي نين ��وى ناي ��ف خ�ض ��ر ب� �ـ� 8سن ��وات لقيام ��ه
بت�سجي ��ل �أر�ض م�ساحته ��ا  800متر تعود لبلدية
المو�ص ��ل با�سمه بعد تزوي ��ر �أولياتها وتحويلها
با�سم جمعية “�أم الربيعي ��ن” التي تر�أ�سها نجاة
الجبوري.
وكان ��ت الجب ��وري و�شركا�ؤه ��ا يقوم ��ون �أي�ض� � ًا
باالت�ص ��ال بعائالت كانت تمل ��ك �أرا�ضي ا�شترتها
منه ��م الدولة في زمن النظ ��ام ال�سابق قبل 2003
وخ�ص�صته ��ا لتنفي ��ذ م�شاري ��ع ذات نف ��ع ع ��ام،
فيقوم ��ون بم�ساع ��دة موظفي ��ن ف ��ي الت�سجي ��ل
العق ��اري برف ��ع �إ�ش ��ارات الإطف ��اء عنه ��ا وكل ما
يثب ��ت نق ��ل ملكيتها لدوائ ��ر كالبلدية عل ��ى �سبيل
المث ��ال و�إعادة ترتيب �أوراق العقار ،ك�أنه ما زال
ف ��ي ملكية تل ��ك العائالت ليقوم ��وا ب�شرائها منهم
وبيعها قطع ًا �سكني ��ة عبر جمعية “ام الربيعين”
وجمعية تعاونية �أخرى ا�سمها “الحدباء”.
�أرا� ��ض �أخ ��رى تابع ��ة لبلدي ��ة المو�ص ��ل ودوائر
حكومي ��ة �أخ ��رى كالآث ��ار والت ��راث والزراع ��ة،
ا�ستول ��ى عليها �أ�شخا� ��ص مرتبط ��ون بما يعرف
بـ”المكات ��ب االقت�صادي ��ة” بع ��د تحري ��ر المدينة
بالكامل في  2017و ُنفذت �أعمال تقطيعها وبيعها
بمبالغ كبيرة لمواطنين.
والمكات ��ب االقت�صادي ��ة ،ه ��ي �أذرع تجاري ��ة
اقت�صادي ��ة للف�صائ ��ل الم�سلح ��ة الت ��ي قاتلت في
نين ��وى ،ت�شكل ��ت م ��ن دون �أي �سن ��د قانون ��ي،
م ��ن �أجل تمكي ��ن تلك الف�صائ ��ل من �إدام ��ة قوتها
وتعزيزها عبر تمويل نف�سها ب�شكل م�ستقل.
• عن موقع "درج"
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الإطار التن�سيقي يعود
للطعون جمدداً :ننتظر
ح�سم الكتلة الأكرب

حتالف الأغلبية يبد�أ جولة جديدة
لك�سب رئا�سة اجلمهورية واحلكومة

 بغداد /فرا�س عدنان

توا�صل الأطراف التي اختارت رئا�سة
مجل�س النواب الم�ضي باتفاقها لإكمال
انتخاب رئي�س الجمهورية وت�شكيل
الحكومة ،في وقت ي�صر ال�صدريون على
الأغلبية ال�سيا�سية الوطنية ،راف�ضين
التدخالت الخارجية.
على الطرف الآخر ،ينتظر االطار
التن�سيقي �أن تبت المحكمة االتحادية
العليا في طعونه على جل�سة انتخاب
رئا�سة البرلمان ،كما ينتظر ح�سم
الكتلة الأكثر عدداً التي يرى �أنها �ستكون
ل�صالحه.

وكان ��ت الكتل ��ة ال�صدري ��ة وحتالف ��ا ع ��زم وتقدم
واحل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين ق ��د اتفقوا
على امل�ضي باجلل�س ��ة الربملانية الأوىل وانتخاب
هيئة الرئا�سة التي ا�سفر عنها جتديد والية حممد
احللبو�س ��ي واختي ��ار حاك ��م الزاملي نائب� � ًا �أو ًال خالل الأعداد التي �ص ��وتت لأع�ض ��اء هيئة رئا�سة
و�شاخوان عبد الله نائب ًا ثاني ًا.
جمل�س النواب كونها ت�ضم نوّ اب هذه الكتل».
وا�س ��تكما ًال له ��ذا االتف ��اق ،عل ��ق رئي� ��س الكتل ��ة ولفت� ،إىل �أن «التفاهمات لي�س ��ت وليدة اللحظة،
ال�ص ��درية ح�س ��ن العذاري يف من�ش ��ور ل ��ه �أم�س �إمن ��ا نت ��اج حلوارات من ��ذ وقت قب ��ل االنتخابات
بالق ��ول «الأغلبية الوطنية انت ��اج عراقي والكتلة ب�أ�شهر من خالل الزيارات املتبادلة».
ال�صدرية الأكرب والأقدر».
و�ش ��دد �ش ��نكايل ،عل ��ى �أن «احل ��زب الدميقراطي
ب ��دوره ،يق ��ول النائب ع ��ن احل ��زب الدميقراطي الكرد�س ��تاين حر� ��ص عل ��ى �أن ال يك ��ون طرف ًا يف
الكرد�س ��تاين ماجد �ش ��نكايل� ،إن «اتفاقات �سابقة اخل�ل�اف داخ ��ل البي ��ت ال�ش ��يعي وكنا ن�أم ��ل ب�أن
كان ��ت لدين ��ا م ��ع حتالف ��ي ع ��زم وتق ��دم والكتل ��ة ت�ص ��ل االط ��راف املختلف ��ة �إىل حل لك ��ن انتظارنا
ال�صدرية وما ح�صل يف اجلل�سة الأوىل هو تنفيذ ينبغي �أن ال يكون �إىل ما ال نهاية».
لهذا االتفاق».
و�أورد ،ان «انتخ ��اب هيئ ��ة رئا�س ��ة الربمل ��ان
وتاب ��ع �ش ��نكايل� ،أن «االتف ��اق ظه ��ر وا�ض ��ح ًا من وانتخاب حممد احللبو�س ��ي رئي�س ًا ومن ثم حاكم

الزاملي نائب ًا �أو ًال ومن ثم �شاخوان عبد الله نائب ًا
ثاني ًا قد جرى وفق ًا لل�سياقات الد�ستورية».
وذكر �ش ��نكايل� ،أن «ال�ص ��ورة كانت وا�ضحة ب�أن
ال�ص ��دريني واالط ��ار التن�س ��يقي ل ��ن ي�ص ��لوا �إىل
حل ،واخليار الوحيد املتاح لدينا هو الذهاب �إىل
جل�سة الربملان الأوىل النتخاب الرئا�سة».
وحت� �دّث ع ��ن «رغب ��ة احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�س ��تاين يف تعزي ��ز االتف ��اق مع ال�ص ��دريني
وع ��زم وتق ��دم يف اخلي ��ارات واملراح ��ل املقبل ��ة
�س ��واء يف انتخ ��اب رئي�س اجلمهورية وت�ش ��كيل
احلكومة»
لكن �ش ��نكايل نبه� ،إىل �أن «التوا�ص ��ل لن يقت�ص ��ر

�أهالي الأنبار يرفعون مطالبهم �أمام المحافظ:
عليك الإيفاء بوعودك
 خا�ص /املدى
توالي� �اُ ،وحتى �أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب املمثلني عن
االنب ��ار ،م ��ا كان ليح�ص ��ل ل ��وال �أن الأهايل و�ض ��عوا
ع�ب�ر عدد من �س ��كان حمافظ ��ة الأنبار ،ع ��ن املهم ب�أن ثقتهم بهم ،و�ص ��وتوا لهم ليكون ��وا ممثلني فاعلني يف
يكون �إع�ل�ان جتديد من�ص ��ب املحاف ��ظ لـ»علي فرحان احلكومة املقبلة ،ويعملوا على فتح امللفات التي بقيت
الدليم ��ي» ،لل ��دورة الثاني ��ة عل ��ى الت ��وايل ،خط ��وة حتت الطاولة طوال �س ��نوات ما بعد التحرير» ،الفت ًا،
ايجابية ملوا�صلة حمالت بناء وت�أهيل ما دمره تنظيم �إىل �أن «موا�ص ��لة حم�ل�ات االعمار او تكثيفها لي�س ��ت
داع�ش ابان �س ��يطرته على مدن املحافظة ،ف�ض�ل ً�ا على م ��ن �أهم طموحات الأهايل� ،إمنا على كل م�س� ��ؤول يف
فت ��ح اه ��م امللفات التي تع ��اين منها �ش ��رائح املجتمع ،االنب ��ار ،وب�أي درج ��ة وظيفية كان ��ت� ،أن يعملوا على
وغلق ملفات �أخرى.
غلق ملف النزوح واملخيمات ،وملف ت�ش ��ابه الأ�سماء،
وقال النا�شط املدين يف االنبار عزيز �صالح لـ(املدى) ،ومل ��ف املغيب�ي�ن واملختف�ي�ن ق�س ��را ،والتعوي�ض ��ات
ان «غالبي ��ة اه ��ل االنب ��ار قد ا�ستب�ش ��روا خ�ي�ر ًا بقرار ومنحة العودة والعديد من امللفات التي ننتظر فتحها
الإبقاء على الدليمي حمافظ ًا ،على �أمل �إكمال م�س�ي�رة ومعاجلتها».
البناء والإعمار و�إجناز امل�شاريع التي �أطلقت بعهده» .ويذك ��ر �أن حماف ��ظ الأنب ��ار عل ��ي الدليم ��ي ،كان ق ��د
وا�ش ��ار �إىل �أن «غالبي ��ة االنباري�ي�ن بانتظ ��ار ايف ��اء �أعل ��ن يوم االثنني املا�ض ��ي ،جتديد من�ص ��به حمافظ ًا،
الدليم ��ي بالوع ��ود التي قدمها �س ��ابق ًا ،ومنه ��ا ت�أهيل رغ ��م ف ��وزه باملرتب ��ة االوىل ع ��ن الدائ ��رة الثانية يف
الطرق الرابطة بني مدن االنبار وخا�ص ��ة يف املناطق االنتخاب ��ات املا�ض ��ية ،فيم ��ا ك�ش ��فت وثيق ��ة ح�ص ��لت
الغربية ،كونها دائما ما ت�ش ��هد وقوع حوادث مرورية �ص ��حيفة (امل ��دى) ،عل ��ى ن�س ��خة منه ��ا ،ب�أن ��ه �س ��يتم
ت� ��ؤدي بحياة ابرياء ،بالإ�ض ��افة �إىل ت�أهيل اجل�س ��ور ت�س ��ليم مقع ��د الدليم ��ي �إىل املر�ش ��ح االعلى ا�ص ��وات ًا
و�إن�شاء �أخرى ،وتوفري فر�ص العمل للعاطلني».
من اخلا�س ��رين عن الدائ ��رة الثانية ،وهو �أحمد حميد
وي�ش ��ار �إىل �أنه ��ا املرة الثاني ��ة توالي ًا الت ��ي يفوز بها �شرقي العلواين.
حماف ��ظ االنب ��ار عل ��ي الدليم ��ي يف االنتخاب ��ات� ،إال وك�ش ��ف م�ص ��در حملي م�س� ��ؤول يف دي ��وان حمافظة
ان ��ه يتم تن�ص ��يبه حمافظ ًا وا�س ��تبداله ب�آخ ��ر ،فخالل الأنب ��ار� ،أن «من�ص ��ب نائ ��ب حمافظ االنبار لل�ش� ��ؤون
انتخابات  ،2018فاز اي�ضا ،ومت ت�سليم مقعده للنائب الإدارية ،الذي كان ي�ش ��غله الفائز ع ��ن الدائرة االوىل
ال�سابق حممد الكربويل.
يف االنتخاب ��ات ،م�ص ��طفى العر�س ��ان ،هنال ��ك ع ��دة
ب ��دوره ق ��ال ال�ص ��حفي �أن� ��س القي�س ��ي م ��ن االنب ��ار �شخ�ص ��يات مر�ش ��حة لتوليه ،منهم قائممقام الفلوجة
لـ(امل ��دى)� ،إن «التجدي ��د للدليم ��ي من�ص ��ب املحاف ��ظ ،م�ؤيد الدليمي ،والربملاين ال�س ��ابق في�صل العي�ساوي
وكذل ��ك احللبو�س ��ي رئي�س� � ًا للربمل ��ان للم ��رة الثاني ��ة و�آخرون ،لكن مل يتم ح�سم االمر بعد».

� 98أمر قب�ض وا�ستقدام بحق ذوي الدرجات العليا
بغداد /املدى
�أعلنت هيئة النزاهة� ،أم�س االربعاء� ،ص ��دور 98
�تقدام خالل �ش ��هر كان ��ون الأول
قب�ض وا�س �
�أم ��ر ٍ
ٍ
املا�ضي بحق ذوي الدرجات العليا.
وذك ��رت دائرة التحقيقات يف بيان تلقته (املدى)،
�أن «�أوام ��ر القب� ��ض واال�س ��تقدام التي �أ�ص ��درتها
اجله ��ات الق�ض ��ائ َّية ج ��اءت عل ��ى خلف َّي ��ة ق�ض ��ايا
ح َّقق ��ت فيها ُمدير َّيات ومكات ��ب حتقيق الهيئة يف
بغداد واملحافظات و�أحالتها �إىل الق�ضاء».
و�أ�ض ��اف البي ��ان�« ،ص ��دور (� )98أم ��ر قب� ٍ��ض
�تقدام بح � ّ�ق كب ��ار امل�س� ��ؤولني م ��ن ذوي
وا�س �
ٍ
الدرج ��ات العليا لل ُّمدة م ��ن (،)2021/12/31-1

منه ��ا (� )21أم ��ر قب� ٍ��ض و(� )77أم ��ر ا�س ��تقدام».
و�أ�ش ��ار البي ��ان� ،إىل �أن «الأوام ��ر �ش ��ملت وزي ��ر ًا
حالي� � ًا ووزي ��ر ًا �س ��ابق ًا وثالث ��ة وزراء �أ�س ��بقني
نواب �س ��ابقني ،ف�ض ًال عن
ووكي ًال �أ�س ��بق وت�سعة َّ
ني و( )8حمافظني �س ��ابقني و()5
محُ افظ�ي�ن حال َّي ِ
�أ�س ��بقني ،كما �ش ��ملت الأوام ��ر ( )21مدي ��ر ًا عام ًا
حالي ًا و( )15مدير ًا عام ًا �س ��ابق ًا و�سبعة �أ�سبقني،
فيم ��ا �ص ��درت (� )12أمر ًا بح � ِّ�ق �أع�ض ��اء جمال�س
حمافظات».
ويحت ��ل الع ��راق املرتب ��ة  12ب�ي�ن ال ��دول الأك�ث�ر
ف�س ��ادا يف العامل ،و�س ��ببت هذه الآفة تراجعا يف
البني ��ة التحتي ��ة الت ��ي مل تتط ��ور خ�ل�ال الأعوام
الـ 15املا�ضية ،وخ�صو�صا الكهرباء واملاء.

م ��ع تل ��ك اجله ��ات ،ب ��ل �س ��يكون لدين ��ا مباحثات
االط ��ار التن�س ��يقي واالط ��راف الأخ ��رى الت ��ي مل
ت�شرتك يف اجلل�س ��ة الأوىل مثل االحتاد الوطني
الكرد�ستاين».
وزاد� ،أن «موقفن ��ا مل يتغ�ي�ر ب�أنن ��ا م ��ع الأغلبي ��ة
التي متثل اال�س ��تحقاق لكل مكون ،وقبل يوم من
اجلل�س ��ة الأوىل زرنا الإطار التن�س ��يقي وحاولنا
�أن نتو�ص ��ل �إىل تق ��ارب بينه ��م وبني ال�ص ��دريني
ولكن ظهر لنا �أن اخلالفات كبرية للغاية وبالتايل
م�ض ��ينا نحو اال�س ��تحقاق الأول بانتخاب رئي�س
جمل�س النواب ونائبيه».
وانته ��ى �ش ��نكايل� ،إىل �أن «جول ��ة جدي ��دة م ��ن

املباحثات �سوف تبد�أ ب�ش� ��أن باقي الرئا�سات لكن
�ض ��من تعزي ��ز االتفاق ال�س ��ابق ،و�س ��يكون لدينا
انفت ��اح اي�ض� � ًا عل ��ى االط ��راف الأخرى م ��ن �أجل
ت�ش ��كيل حكومة قويّة قادرة على حتقيق تطلعات
ال�شارع العراقي».
م ��ن جانبه ،ذكر النائب عن ائت�ل�اف دولة القانون
حمم ��د الزيادي� ،أن «ذهاب الإطار التن�س ��يقي �إىل
املحكمة االحتادية العليا جاء للطعن على ما جرى
من �أحداث يف اجلل�سة الربملانية الأوىل».
و�أ�ض ��اف الزيادي� ،أن «اعرتا�ض ��ات االطار ت�شمل
ما تعر�ض له رئي�س ال�سن للجل�سة الأوىل حممود
امل�ش ��هداين ،ومن ثم تكليف بدي ��ل عنه وهو خالد

الدراج ��ي ،و�ص ��و ًال �إىل امل�ض ��ي بانتخ ��اب هيئ ��ة
رئا�سة الربملان التي نعتربها غري قانونية».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «الق ��رار م�ت�روك للق�ض ��اء ،وم ��ا
ي�ص ��در عن ��ه �س ��وف نحرتمه ومنتث ��ل �إلي ��ه ،لأن
الأط ��ار يلت ��زم بالق�ض ��اء وال يتج ��اوز الآلي ��ات
القانونية يف اعرتا�ضاتها».
وبينّ الزيادي� ،أن «االعرتا�ض على �إدارة اجلل�سة
والفو�ض ��ى الت ��ي ح�ص ��لت هو حق قان ��وين لي�س
الغر� ��ض من ��ه تعطي ��ل ت�ش ��كيل احلكوم ��ة� ،إمن ��ا
لعودة الأمور �إىل ن�ص ��ابها وااللتزام بال�س ��ياقات
الد�ستورية».
ويرى� ،أن «ما ح�ص ��ل يف اجلل�س ��ة الأوىل ب�ش ��كل
عام ال يبعث على االطمئنان �إىل ال�ش ��ارع العراقي
ب� ��أن هن ��اك برمل ��ان �س ��وف يعم ��ل عل ��ى مناق�ش ��ة
الق�ضايا احل�سا�سة التي مت�س الواقع املعي�شي».
ولف ��ت الزي ��ادي� ،إىل �أن «مو�ض ��وع الكتلة الأكرث
ع ��دد ًا ينبغ ��ي �أن يت ��م حتدي ��ده م ��ن قب ��ل الدائرة
القانونية يف جمل�س النواب التي و�ص ��لها طلبان
الأول م ��ن االط ��ار التن�س ��يقي واالخر م ��ن التيار
ال�ص ��دري لكي ت�ص ��ادق على �أي منهم ��ا وفق عدد
املن�ضوين لكل كتلة».
و�أردف� ،أن «االطار التن�س ��يقي �ض ��م طلبه توقيع
 88نائب� � ًا ،لكن التي ��ار ال�ص ��دري مل يعر�ض لغاية
الوقت احلايل الرقم الواقعي لقائمته».
ون ��وّ ه الزي ��ادي� ،إىل �أن «الطلب ��ات �س ��واء مت
تقدميه ��ا �إىل رئي�س ال�س ��ن ،او املنتخ ��ب لن تغيرّ
من جوهر الق�ض ��ية ،الن الأ�س ��ماء �أ�ص ��بحت لدى
جمل�س النواب وننتظر اليوم القرار النهائي».
و�أكد ،ان «التيار ال�ص ��دري �إذا ظهر �أنه قدم قائمة
نواب يف ��وق عددهم على االطار التن�س ��يقي ،فهو
ي�س ��تحق �أن يك ��ون الكتل ��ة الأك�ث�ر ع ��دد ًا املكلف ��ة
بت�شكيل احلكومة».
وم�ضى الزيادي� ،إىل �أن «عملية ت�شكيل احلكومة
م ��ا زال ��ت يف بدايته ��ا ،واختالف وجه ��ات النظر
لي� ��س داخ ��ل البي ��ت ال�ش ��يعي فح�س ��ب� ،إمن ��ا
هن ��اك اختالف ��ات ب�ي�ن حزب ��ي االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�س ��تاين والدميقراطي الكرد�س ��تاين ،ف�ض ًال
عن ان�ش ��قاق يف �صفوف حتالف عزم ورف�ض لدى
البع� ��ض منهم التف ��اق خمي�س اخلنج ��ر على دعم
رئي�س حتالف تقدم حممد احللبو�سي».
وفتح جمل�س النواب باب الرت�شح ملن�صب رئي�س
اجلمهوري ��ة الذي ينبغي ح�س ��مه خالل �ش ��هر من
تاري ��خ عقد اجلل�س ��ة الأوىل لت�أت ��ي بعدها مرحلة
ت�شكيل احلكومة.

ت�صنيف العراق االئتماني �سيرتفع مع ت�سديد
�آخر م�ستحقات تعوي�ضات الكويت
 خرباء :حترر العراق من �أق�ساط التعوي�ض �سيوفر له �أمواال مل�شاريع تنموية جديدة
 ترجمة  /حامد �أحمد
ي�ش�ي�ر خرباء مالي ��ون اىل انه م ��ن املفرت�ض
ان يتح�س ��ن و�ض ��ع العراق االقت�ص ��ادي لعام
 2022ويتع ��زز �أكرث مع ت�س ��ديد بغ ��داد �آخر
دفع ��ة من �أق�س ��اط تعوي�ض ��ات غ ��زو الكويت
املالية املفرو�ضة على البلد منذ عام .1991
ويف 22كان ��ون الأول املا�ض ��ي اعل ��ن البن ��ك
املرك ��زي العراق ��ي دف ��ع كام ��ل التعوي�ض ��ات
املالي ��ة البالغة  52.4مليار دوالر التي اقرتها
الأمم املتحدة ل�صالح الكويت ب�سبب تعر�ضه
للغزو من قبل العراق ،وقال البنك يف بيان له
انه «مت اكمال دفع الدفعة الأخرية املتبقية من
تعوي�ض ��ات دولة الكوي ��ت البالغة  44مليون
دوالر .وبذل ��ك يك ��ون الع ��راق قد امت �س ��داد
كام ��ل مبل ��غ التعوي�ض ��ات مبجم ��وع 52.4
ملي ��ار دوالر ،مبوج ��ب ق ��رار الأمم املتح ��دة
املرقم  687لعام .»1991
مظهر حممد �ص ��الح ،امل�ست�شار املايل لرئي�س
ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي ،ق ��ال ملوق ��ع
املونيرت االخباري بان ت�سديد الق�سط الأخري

قد عزز ت�ص ��نيف العراق االئتماين ،م�ض ��يفا
بقول ��ه «وكاالت ت�ص ��نيف عاملي ��ة معتمدة قد
و�ض ��عت العراق �ض ��من فئة  Bمن الت�صنيف
االئتم ��اين وتكون للم�ؤ�س�س ��ة املالية الدولية
نظرة �إيجابية على قدرات العراق املالية”.
و�أ�ش ��ار �ص ��الح اىل انه رغم ت�س ��ديد الق�س ��ط
الأخ�ي�ر ،فان الع ��راق ما ي ��زال يتحمل ديونا
م�ؤجل ��ة مل�ؤ�س�س ��ات ائتماني ��ة دولي ��ة ،رغ ��م
احتمالي ��ة حل ه ��ذا املو�ض ��وع قريب ��ا .واكد
بالق ��ول “ه ��ذا الدي ��ن ه ��و م�س ��تحقات 12
بل ��دا تقريبا ب�ض ��منها �أربعة بل ��دان خليجية
وتع ��ود حلقبة م ��ا قب ��ل ع ��ام  .”1990وقال
انه مبوج ��ب اتفاقية ن ��ادي باري� ��س املوقعة
ب�ي�ن العراق وامل�ؤ�س�س ��ات االئتمانية الدولية
فانه من املفرت�ض ان تخ�ص ��م ن�سبة  %80من
قيم ��ة الدين او ما يقارب من  41مليار دوالر،
“وعنده ��ا �س ��تكون م�س ��اوية ل  9 8-ملي ��ار
دوالر فقط نتيجة للحرب العراقية الإيرانية،
واتوقع انه �سيتم �إطفا�ؤها بالكامل”.
وي�ض ��يف امل�ست�ش ��ار امل ��ايل ب ��ان “الأم ��وال
املرتاكمة لهذه التعوي�ضات �ستوفر �سنويا ما

يقارب م ��ن  2مليار دوالر عل ��ى الأقل ،والتي
بدوره ��ا �س ��تعزز ميزاني ��ة الع ��راق وتوف ��ر
ت�س ��وية مل�س ��تحقات الدي ��ون اخلارجي ��ة ،او
توفر مبالغ مالية تذهب مل�ش ��اريع ا�ستثمارية
�إنتاجية”.
اخلب�ي�رة االقت�ص ��ادية ل ��دى امان ��ة جمل� ��س
ال ��وزراء ال�س ��ابق� ،س�ل�ام �سمي�س ��م ،قال ��ت
للموني�ت�ر “ت�س ��وية التعوي�ض ��ات والديون
حت�س ��ن ق ��درات البل ��د املالي ��ة طاملا يت ��م فيه
ا�س ��تخدام ه ��ذه الأم ��وال مب�ش ��اريع تنمي ��ة
وا�ستثمار .يجب ان ال يتم هدر الوفرة املالية
القادم ��ة مثل ما مت هدر كثري من الفر�ص عرب
ال�سنوات املا�ضية”.
عبا�س عبود ،اكادميي وكاتب ،قال للمونيرت
بان ت�س ��ديد العراق الق�س ��ط الأخري �سيخفف
من الت�أثري النف�س ��ي على العراقيني و�سيدفع
ذل ��ك جت ��اه عالق ��ات �سيا�س ��ية متوازن ��ة م ��ع
بلدان اخلليج ب�شكل عام ومع الكويت ب�شكل
خا�ص.
�أما املحلل ال�سيا�س ��ي ،قا�س ��م الغ ��راوي ،من
معه ��د العراق للدرا�س ��ات ال�س�ت�راتيجية فقد

ذك ��ر للمونيرت ب ��ان “هناك اط ��راف حكومية
حت ��اول �إع ��ادة توجي ��ه املبال ��غ الت ��ي كان ��ت
خم�ص�صة لت�س ��وية التعوي�ضات نحو ان�شاء
�صناديق �س ��يادية لالجيال القادمة” .م�شريا
اىل ان ��ه م ��ع ذل ��ك ف ��ان املبال ��غ الت ��ي كان ��ت
تخ�ص ���ص �س ��ابقا لتعوي�ض ��ات الكوي ��ت ،من
الأف�ض ��ل ان ت�س ��خر االن يف برنامج لتطوير
م�ش ��اريع تنموي ��ة م�س ��تدامة خ ��ارج �س ��لطة
احلكومة.
من ��ار العبي ��دي ،حملل اقت�ص ��ادي واملتحدث
الر�س ��مي حلرك ��ة امت ��داد ،ق ��ال للموني�ت�ر
ب ��ان الت�س ��وية “�س ��تزيد م ��ن دخ ��ل العراق،
خ�صو�ص ��ا مع االخذ بنظر االعتبار بانه كان
يتم ا�ستقطاع  %5من مبيعات النفط لت�سديد
�أق�ساط التعوي�ض ��ات” .م�شريا اىل ان ديون
الع ��راق اخلارجي ��ة قد هبط ��ت اىل  20مليار
دوالر �أو م ��ا يق ��ارب م ��ن  %15م ��ن الن ��اجت
املحلي الإجم ��ايل ،وهي ن�س ��بة قليلة مقارنة
ببل ��دان �أخ ��رى .ولكن ��ه �أك ��د ب ��ان احلقيق ��ة
تبقى بان النمو احلا�ص ��ل يف من�ش� ��آت البنى
التحتية واخلدمات ما يزال متدنيا.
املحلل واخلبري االقت�ص ��ادي ،ح�س�ي�ن ثاقب،
قال بان �أموال التعوي�ض ال�سابقة من املمكن
ان ت�س ��تخدم لدعم م�شاريع ا�ستثمار �صغرية
ومتو�سطة� ،ش ��ريطة ان تكون هذه امل�شاريع
خا�ضعة للمراقبة والتقييم .ويعتقد ثاقب بان
ال�سيا�س ��ة املالية حتتاج �إ�صالحات وو�ضوح
بقدر ما يتعلق ذلك بالأداء .وان على اخلرباء
االقت�ص ��اديني واجلهات اال�ست�شارية العاملية
ان ت�ساعد يف �صياغة �سيا�سات مالية ،م�شريا
اىل ان هن ��اك حاجة لتعديل و�إ�ص�ل�اح قانون
امليزاني ��ة وذلك لتتمك ��ن العوائ ��د العامة من
دعم التطور االقت�صادي.
ي�ش ��ار اىل ان اغلب دي ��ون العراق ناجمة عن
مغام ��رات ع�س ��كرية غ�ي�ر حم�س ��وبة للنظام
ال�سابق .وان ت�سديد الق�سط النهائي للكويت
قد ي�ؤدي لوفرة مالية ،وذلك �إذا ما مت ا�صالح
عملية اتخ ��اذ الق ��رار االقت�ص ��ادي بعيدا عن
العقلية الإدارية الروتينية.
عن املونيرت
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حمافظ ذي قار يقرر من موقع امل�شروع فتح ملف الرخ�ص اال�ستثمارية املمنوحة �سابق ًا

الرقابة ال�شعبية يف ذي قار ُتوقف م�شروع ًا ا�ستثماري ًا متجاوز ًا على املناطق اخل�ضراء

 ذي قار /ح�سني العامل

يف حترك �شعبي لتفعيل
الدور الرقابي على امل�شاريع
احلكومية واال�ستثمارية
واالداء احلكومي احت�شد
اع�ضاء جمموعة الرقابة
ال�شعبية يف ذي قار لوقف
العمل يف موقع م�شروع
ا�ستثماري متجاوز على
املناطق اخل�ضراء و�سط
النا�صرية ،ما ا�ستدعى
تدخل احلكومة املحلية
واحل�ضور اىل موقع امل�شروع
وا�صدار جملة من القرارات
ابرزها ايقاف اجراءات
منح رخ�ص اال�ستثمار على
م�سار كورني�ش النا�صرية
على �ضفتي نهر الفرات
واملناطق اخل�ضراء واحلزام
االخ�ضر ومراجعة الرخ�ص
اال�ستثمارية املمنوحة �سابق ًا.
وي�أتي حترك جمموعة الرقابة ال�ش ��عبية
املنبثق ��ة م ��ن تظاه ��رات ت�ش ��رين وع ��دد
م ��ن املواطن�ي�ن والنا�ش ��طني لتفعيل دور
الرقابة ال�ش ��عبية واالعالمي ��ة على االداء
احلكوم ��ي ومالحق ��ة �ش ��بهات الف�س ��اد
بع ��د حقب ��ة طويل ��ة م ��ن عج ��ز اجله ��ات
الرقابي ��ة واحلكومية ع ��ن مواجهة كبار
املتجاوزي ��ن عل ��ى االمالك العام ��ة واملال

الع ��ام والتباط�ؤ يف مالحقة امل�س� ��ؤولني
الفا�س ��دين املتورط�ي�ن يف تل ��ك امللف ��ات
وال�سيما املنتمني منهم للأحزاب املتنفذة،
اذ غالب ��ا ما يجري الت�سويف يف الق�ضايا
الكب�ي�رة الت ��ي تق ��ف خلفه ��ا اح ��زاب او
�شخ�صيات �سيا�سية نافذة.
وجاء يف بيان ملجموعة الرقابة ال�شعبية
تابعت ��ه (امل ��دى) انه "توجهن ��ا اىل موقع
املقاطع ��ة املخ�ص�ص ��ة لإن�ش ��اء �س ��وق

ا�ستثم ��اري يف جمم ��ع تين ��ا ال�سكن ��ي
والوق ��وف عل ��ى جمري ��ات العم ��ل يف
ه ��ذه املقاطعة" ،وا�ضاف "فت ��م االت�صال
باملحاف ��ظ والقائممق ��ام وح�ض ��روا �إىل
موق ��ع امل�ش ��روع وبين ��ا له ��م جمل ��ة م ��ن
الق�ضاي ��ا التي تخ� ��ص التالع ��ب بجن�س
العق ��ار املخ�ص� ��ص للم�ش ��روع يف زم ��ن
املحاف ��ظ اال�سبق ناظ ��م الوائلي ومن ثم
احالته ��ا اىل امل�ستثمر يف زم ��ن املحافظ

ال�ساب ��ق احم ��د اخلفاج ��ي" ،مبين ��ا ان عل ��ى انه ��ا جمموع ��ه ته ��دف �إىل متابعة
"املوق ��ع مت حتويله من منطقة خ�ضراء ومراقب ��ة ون�شر احلاالت ال�سلبية لغر�ض
اىل ا�سواق جتارية".
تقوميه ��ا وتو�ضيح اجلوان ��ب الإيجابية
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ان "املحاف ��ظ ا�صدر ملباركته ��ا ،وان احل ��االت ال�سلبي ��ة الت ��ي
كتاب ًا ب�إيقاف العمل يف املقاطعة املذكورة تتابعه ��ا تت�ضمن تق�ص�ي�ر امل�س�ؤولني يف
وفتح ملفها جمدد ًا وحتويلها �إىل النزاهة احلكومت�ي�ن املحلي ��ة واملركزي ��ة يف اداء
التخاذ االجراءات القانونية ب�صددها" .واجباتهم وغري ذلك من الق�ضايا العامة.
و ُتعرف جمموعة الرقابة ال�شعبية يف ذي ويف بي ��ان الح ��ق اعلن املكت ��ب االعالمي
قار والتي با�شرت عملها قبل ب�ضعة ا�شهر ملحاف ��ظ ذي قار ان "حمافظ ذي قار وجه

م�س�ؤول زراعي ي�ؤكد :ال تغيريات يف اخلطة الزراعية

الأمطار املت�أخرة تنع�ش �آمال فالحي وا�سط

 وا�سط  /جبار بچاي
جت ��ددت �آم ��ال الفالح�ي�ن واملزارع�ي�ن مبحافظة
وا�س ��ط مع هط ��ول موج ��ة جديدة م ��ن الأمطار
خالل ال�شت ��اء احلايل ،وفيما بين ��وا �أن الأمطار
ت�أخ ��رت ه ��ذا الف�صل م ��ا �أثر كثري ًا عل ��ى املو�سم
الزراع ��ي ال�شت ��وي� ،أك ��د م�س� ��ؤول زراع ��ي يف
املحافظة �أن اخلطة الزراعي ��ة للمو�سم ال�شتوي
باقي ��ة كما هي ومل تطر�أ عليها تغيريات ايجابية
رغم حت�سن و�ضع ال�سقي جراء هطول االمطار.
وقال رئي�س االحتاد املحلي للجمعيات الفالحية
يف وا�س ��ط �صب ��اح التميم ��ي� ،إن "الأمطار التي
ت�ساقطت على البالد يف اليومني املا�ضيني كانت
مبثابة نعمة كب�ي�رة للفالحني عامة ال�سيما الذي
يعتمدون عليها يف �سقي حما�صيلهم الزراعية".
و�أ�ضاف �أن "هذه الأمطار �أنع�شت �آمال الفالحني
مبو�س ��م زراع ��ي جيد رغ ��م �أنها ج ��اءت مت�أخرة
وق ��د �أعطت ه ��ذه الأمطار ريّة جي ��دة ملح�صويل
احلنط ��ة وال�شع�ي�ر يف وقت كانت هن ��اك حاجة
ما�سة لهذه الري ��ة" .و�أ�شار اىل "وجود خماوف
كب�ي�رة ل ��دى �أغل ��ب الفالح�ي�ن يف ق�ض ��اء ب ��درة
والنواحي املرتبطة به وكذلك يف مناطق �أخرى
م ��ن املحافظ ��ة كناحيت ��ي الب�شائ ��ر والدجيل ��ي
نتيجة �شحة مياه ال�سقي وانح�سار االمطار لكن
هذه املخاوف انح�سرت مع هطول االمطار".
ويق ��ول الف�ل�اح عل ��ي عن ��اد م ��ن ري ��ف ناحي ��ة
الدجيل ��ي ،جن ��وب وا�س ��ط �إن "هن ��اك م�ساحات
وا�سع ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة كان ��ت مهي� ��أة
للمو�س ��م ال�شتوي وفعال مت ��ت عمليات احلراثة
والب ��ذار لك ��ن دون ج ��دوى لع ��دم توف ��ر املي ��اه
الكافي ��ة لل�سق ��ي" .الفت� � ًا اىل �أن "ب�شائ ��ر الفرح
ب ��دت وا�ضحة عل ��ى فالحي الناحي ��ة بعد هطول
الأمطار التي �ساهمت ب�إرواء الأرا�ضي الزراعي
يف الناحي ��ة والتي تزيد عن � 80ألف دومن كانت
مزروعة مبح�ص ��ول احلنطة يف املو�سم املا�ضي
وه ��ي �أرا�ض ��ي م�ست�صلح ��ة ا�ست�صالح� � ًا كام�ل ً�ا
وتتميز بوفرة الإنتاج".
وكان املئ ��ات م ��ن فالح ��ي حمافظ ��ة وا�س ��ط ق ��د

تظاه ��روا يف الأيام املا�ضية احتجاج ًا على قرار
وزارة امل ��وارد املائي ��ة باعتم ��اد نظ ��ام املرا�شنة
يف كون ��ه يحرمهم من احل�ص� ��ص الكافية ل�سقي
حما�صيله ��م الزراعي ��ة ،مطالبني رف ��ع معاناتهم
اىل امل�س�ؤول�ي�ن يف احلكوم ��ة االحتادية لو�ضع
حل ��ول و�آليات لتف ��ادي مو�ضوع ال�شح ��ة املائية
الذي �ستك ��ون له �إنعكا�سات كب�ي�رة على املو�سم
الزراعي ال�شتوي.
ويك�شف �أح ��د مزارعي ناحي ��ة ال�شحيمية �شمال
غ ��رب وا�سط ع ��ن �أن املو�س ��م الزراع ��ي احلايل
اليب�ش ��ر باخل�ي�ر �س ��واء مع هط ��ول الأمط ��ار �أو
بدونه ��ا لأن احلكوم ��ة قل�صت اخلط ��ة الزراعية
اىل الن�ص ��ف مم ��ا حرم ��ة م ��ن زراعة نح ��و 300
دومن م ��ن �أر�ضه الت ��ي تزيد م�ساحته ��ا عن 650
دومنا ،الدومن الواح ��د منها يعطي �أكرث من طن
من حم�صول احلنطة.
ويقول املزارع �أزهر �سعي ��د �شمام �إن "الفالحني
الذي ��ن يعتم ��دون الزراع ��ة الدميي ��ة خا�ص ��ة يف
مناط ��ق ال�شري ��ط احل ��دودي وبع� ��ض املناط ��ق
االخ ��رى انتع�ش ��ت �آماله ��م م ��ع هط ��ول االمطار
االخرية لكن هذا غري كاف فال بد من �أكرث من رية
�أخ ��رى للمح�صول كي ي�ستمر بالن�ضج وبخالف
ذلك ف�أن املو�سم ال يب�شر باخلري مطلقا".
وانتق ��د �شم ��ام اجله ��ات املعني ��ة يف وزارت ��ي
الزراع ��ة وامل ��وارد املائي ��ة لأنه ��ا مل ت�ض ��ع يف
ح�ساباته ��ا مو�ض ��وع �شح ��ة املي ��اه الت ��ي ت�أخ ��ذ
باالزدي ��اد �سنوي ًا مما يه ��دد م�ستقبل الزراعة يف
البالد" .ودع ��ا اىل �أهمية "�إن�شاء �سدود عمالقة
خل ��زن مياه االمطار خا�صة التي ت�أتي على �شكل
�سي ��ول كب�ي�رة م ��ن املناط ��ق ال�شرقي ��ة لكنها يف
الواق ��ع تهدر ب�سبب متريرها اىل نهر دجلة ومن
اىل �شط العرب فاخلليج العربي".
وكانت جلنة الزراعة يف وا�سط قد �أعلنت بداية
املو�س ��م الزراع ��ي ال�شت ��وي عن حتدي ��د م�ساحة
مليون و� 350ألف دومن بعموم مناطق املحافظة
لزراعتها مبح�صويل احلنط ��ة وال�شعري موزعة
ح�سب ال�شعب الزراعية.
لك ��نَّ الأو�س ��اط الفالحية والزراعي ��ة يف العراق

عموم ��ا ق ��د فوجئ ��ت بق ��رار تخفي� ��ض اخلط ��ة
ال�شتوي ��ة اىل الن�ص ��ف مقارن ��ة بالع ��ام املا�ضي،
وع َد فالحون ومزارعون ومتخ�ص�صون بالقطاع
الزراع ��ي يف وا�سط قرار وزارتي املوارد املائية
والزراع ��ة املذك ��ور �ضربة قوية وجه ��ت للقطاع
الزراع ��ي يف املحافظ ��ة الت ��ي فقدت نح ��و 700
�ألف دومن من خطتها الزراعية للمو�سم ال�شتوي
احل ��ايل ووحرم ��ان الع ��راق من زراع ��ة مليوين
و� 500ألف دومن مبح�صول احلنطة.
ويق ��ول م�ص ��در يف مديري ��ة زراع ��ة وا�س ��ط �إن
"اخلطة الزراعية ثابتة ومل تطر�أ عليها تغيريات
عل ��ى الرغم من حت�سن الو�ضع املائي بعد هطول
كمية كبرية من االمط ��ار وال�سيول التي ح�صلت
يف الأي ��ام املا�ضي ��ة خا�ص ��ة يف حمافظ ��ة اربيل
وبع�ض املناطق االخرى".
و�أ�ضاف "بداية املو�س ��م كان لدينا احباط �شديد
�أوال ب�سبب تقلي�ص اخلطة الزراعية اىل الن�صف
وثاني ًا ب�سبب �شحة االمطار يف الأ�سابيع الأوىل
م ��ن املو�س ��م ال�شت ��وي غ�ي�ر �أن الو�ض ��ع تغ�ي�ر
حاليا نح ��و الأف�ضل وعادت الآم ��ال بني �أو�ساط
الفالح�ي�ن بعد هط ��ول االمطار كونه ��ا هامة جد ًا
ملن يح�صلوا على ن�صيبهم من مياهي ال�سقي".
و�أق ��رت وزارة الزراع ��ة ،بالتن�سي ��ق م ��ع وزارة
املوارد املائية يف ال�سابع ع�شر من ت�شرين الأول
 ،2021اخلط ��ة الزراعية للمو�س ��م ال�شتوي لهذا
العام ،بعد �أن قل�صت م�ساحة الأرا�ضي امل�شمولة
باخلطة �إىل الن�ص ��ف ،ب�سبب االزمة املائية التي
تعي�شه ��ا الب�ل�اد نتيجة ت ��دين االي ��رادات املائية
و�إنح�س ��ار الأمطار ،فيما مت من ��ع زراعة ال�شعري
نهائي ��ا وا�ستبع ��اد حمافظ ��ة دي ��اىل م ��ن اخلطة
ب�ش ��كل كام ��ل .وكان ��ت وزارة امل ��وارد املائية قد
بين ��ت يف وقت �سابق �أن اخلزين املائي املوجود
يف ال�س ��دود واخلزان ��ات يكفي ل�س ��د احتياجات
مليون�ي�ن وخم�سمائة �ألف دومن فق ��ط لكن �إذا ما
مت هطول كميات جي ��دة من الأمطار ف�أن الو�ضع
�س ��وف يتح�سن .وكان العراق ق ��د تو�صل �أخري ًا
�إىل حلول لأزمة املياه مع تركيا ،من خالل �إبرام
مذك ��رة تفاهم م�شرتكة بني اجلانبني ،ن�صت على
التزام تركيا ب�إطالق مياه عادلة ومن�صفة للعراق
يف نه ��ري دجلة والفرات ،بينما متتنع �أيران عن
ذل ��ك وجفف ��ت كلي ��ا منابع االنه ��ار الواف ��دة اىل
العراق خمالفة بذلك القانون الدويل.
وعل ��ى �ض ��وء التعن ��ت واملماطل ��ة االيرانية لوّ ح
وزير امل ��وارد املائية مهدي احلم ��داين باللجوء
اىل املنظم ��ات الدولي ��ة املعني ��ة للح�ص ��ول على
املياه من �إيران وفقا التفاقيات تقا�سم املياه.
ووف ��ق تقاري ��ر وزارة الزراع ��ة االحتادي ��ة ف�أن
امل�ساحات املزروع ��ة يف عموم البالد يف املو�سم
املا�ضي بلغ ��ت خم�سة مالي�ي�ن دومن كان ن�صيب
حمافظ ��ة وا�سط منه ��ا ملي ��ون و 350الف ،لكنه
مبوجب القرار اجلديد ف�أن تلك امل�ساحات �سوف
تقل� ��ص اىل الن�ص ��ف ما يعن ��ي �أن انتاج احلنطة
يف وا�سط �سيرتاجع اىل ن�صف الكميات املنتجة
يف املو�س ��م املا�ضي والت ��ي بلغت نحو � 800ألف
طن و�سيلحق ذلك �ضرر ًا ب�أكرث من � 25ألف فالح
يف حمافظة وا�سط وحدها.

ب�إيقاف تروي ��ج املعام�ل�ات اال�ستثمارية
عل ��ى كورني� ��ش النا�صري ��ة وامل�ساح ��ات
اخل�ض ��راء ،وجاء يف البيان الذي تابعته
(امل ��دى) ان "حماف ��ظ ذي ق ��ار الدكت ��ور
حممد ه ��ادي الغزي ،وجه هيئة ا�ستثمار
املحافظ ��ة ومديري ��ة بلدي ��ة النا�صري ��ة
ب�إيقاف اجراءات منح رخ�ص اال�ستثمار
عل ��ى م�س ��ار كورني� ��ش النا�صري ��ة عل ��ى
�ضفتي نه ��ر الفرات" ،وا�ض ��اف " وكذلك
اي ا�ستثم ��ار عل ��ى منطقة خ�ض ��راء ومن
�ضمنه ��ا احل ��زام االخ�ض ��ر املقابل ملجمع
تينا ال�سكني".
وتاب ��ع البي ��ان " كم ��ا وج ��ه املحاف ��ظ
بتزوي ��ده بتفا�صي ��ل اي �إيج ��ارات �أو
رخ�ص ممنوح ��ة �سابق ًا �ضم ��ن املجاالت
املذك ��ورة التخ ��اذ الإج ��راءات الالزم ��ة
ب�صددها".
ويك�شف م�س�ؤول حمل ��ي �سبق وان عمل
يف جم ��ال التخطي ��ط يف دوائر حمافظة
ذي ق ��ار ح�ص ��ول حم ��اوالت متع ��ددة يف
جمال التجاوزات على املناطق اخل�ضراء
واحلدائ ��ق العام ��ة ويو�ض ��ح للم ��دى
قائ�ل�ا ان "بع�ض الدوائر تق ��وم برتويج
معام�ل�ات ا�ستثمارية خمالف ��ة لل�ضوابط
حت ��ت �ضغ ��ط جه ��ات حزبي ��ة وحكومية
ناف ��ذة" ،وا�ض ��اف "وم ��ن بينه ��ا تغي�ي�ر
جن�س ا�ستخدام مواقع العقار الذي غالبا
م ��ا يك ��ون يف موق ��ع متمي ��زة م ��ن موقع
خدم ��ي ومنطقة خ�ض ��راء وحدائق عامة
اىل م�شاريع جتارية".
وكان ��ت مديرية التخطي ��ط العمراين يف
حمافظة ذي قار قد خاطبت مديرية بلدية
النا�صري ��ة يف مطل ��ع ت�شري ��ن الثاين من
العام املن�صرم حول احلفاظ على الغطاء
الأخ�ض ��ر النبات ��ي يف مدين ��ة النا�صرية
وم ��ن بينه ��ا املقاطع ��ة الت ��ي اوقف ��ت
جمموع ��ة الرقاب ��ة ال�شعبي ��ة العم ��ل فيها
وجاء يف كتاب التخطيط العمراين الذي
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اطلع ��ت عليه (امل ��دى) انه "ا�ستن ��ادا �إىل
ما جاء بكتاب املديري ��ة العامة للتخطيط
العمراين املرقم  ١٩١٣يف 22/9/2021
وكتاب حمافظ ��ة ذي قار املرق ��م ١٥٣١٠
يف  ٢٣/٩/٢٠٢١وخمرج ��ات م�ؤمت ��ر
البيئة و�صندوق املن ��اخ الأخ�ضر ))CF
وب�سب ��ب ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة يف
مدينة النا�صرية ع ��ن معدالتها وللحفاظ
على الغطاء الأخ�ضر النباتي يف املدينة.
تق ��رر �أن تك ��ون امل�ساح ��ة للعق ��ار (
 30/7143والعق ��ار  30/7153والعقار
 30/7141والعق ��ار  )30/7133ه ��ي
م�ساح ��ة خ�ض ��راء مغرو�س ��ة (حديق ��ة)
ملجم ��ع الأ�سات ��ذة ال�سكني جمم ��ع (تينا)
ومكان ترفيه ��ي للعوائل التابعة للمجمع
ومدينة النا�صرية.
وكانت جمموعة من النا�شطني قد ك�شفت
اواخر (ت�شرين االول  )2021عن �صفقة
ف�س ��اد تتعلق بـ  33كوخ ��ا مت ن�صبها يف
متن ��زه ان�ش ��ئ حديثا يف ق�ض ��اء ال�شطرة
وبلغت كلفة الكوخ الواحد �سبعة ماليني
و 500ل ��ف دين ��ار وبقيم ��ة اجمالية تقدر
بـنح ��و  250ملي ��ون دين ��ار يف ح�ي�ن ال
يتج ��اوز ال�سع ��ر احلقيقي ل ��كل كوخ يف
اال�س ��واق املحلية ملي ��وين دينار وهو ما
ا�ستدع ��ى حترك هيئة النزاه ��ة والق�ضاء
وا�ص ��دار مذكرات قب�ض وا�ستدعاء بحق
 13م�س� ��ؤوال حملي ��ا من الدوائ ��ر املعنية
بامل�شروع.
وك�شف ��ت منظم ��ة ال�شفافي ��ة الدولية ،يف
ال� �ـ( 29م ��ن كان ��ون الث ��اين  ،)2021يف
تقريره ��ا اخلا� ��ص مب�ؤ�شر الف�س ��اد لعام
 ،2020معلن ��ة ع ��ن تق ��دم الع ��راق مرتبة
واح ��دة مقارن ��ة بع ��ام  ،2019و�شم ��ل
التقري ��ر  180دول ��ة مب�ؤ�ش ��ر م ��دركات
الف�س ��اد .احت ��ل العراق املرتب ��ة  160من
حيث ت�سل�س ��ل ال ��دول امل�شمولة وح�صل
على  21درجة من �أ�صل  100درجة.
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وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة االلكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات
�سابق ًا
ال�شركة العامة لنظم املعلومات
الق�سم التجاري

فر�صة ا�ستثمارية
2022 / 1
(بناء جممع �سكني)
يسر الشركة العامة لألنظمة االلكترونية احدى تشكيالت وزارة الصناعة
واملعادن ان تعلن عن الفرصة االس��تثمارية لبناء مجمع س��كني ملنتسبي
ش��ركتها عل��ى القطع��ة املرقم��ة ( 12 / 181س��فينة)  /االعظمية وفقا ً
لقانون االس��تثمار املرقم  13لس��نة  ، 2006وبطريقة التقسيط من رواتب
املوظفني ،وتدعو الشركات العراقية  /تصنيف اول والعربية واألجنبية ذات
االختصاص والتي لها خبرة واعمال مماثلة في هذا اجملال للمشاركة في هذه
الفرصة والتي ميكن االطالع على الشروط واملواصفات املطلوبة واخملططات
اخلاصة باملش��روع وفقا ً لشروط مقاوالت االعمال الهندسية وامليكانيكية
والكهربائي��ة واملدنية الصادرة من وزارة التخطيط مبراجعة مقر الش��ركة
الكائ��ن ف��ي (بغداد – حي الوح��دة – محلة  906زق��اق  47مبنى  30مجاور
(اجلامعة التكنولوجية)  /القس��م التجاري للحص��ول على وثائق الفرصة
االس��تثمارية لقاء مبلغ قدره  500000دينار عراقي (فقط خمسمائة ألف
دينار عراقي) غير قابل للرد وان آخر موعد الس��تالم العطاءات هو الس��اعة
 12:00ظهرا ً من يوم اخلميس املوافق . 2022/2/10
املدير العام ورئي�س جمل�س الإدارة
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ّ
حذر من خرق �سقف حر ّية الإعالم الريا�ضي  ..وليد ال�شبيبي:

انتقاد ال ُمتالعب بم�صير الريا�ضة لي�س ت�شهير ًا  ..ومنتحل �صفة
"�إعالمي" يعاقب بالحب�س!
�شرعمطالببقانونالجرائمالإلكترونية
م�شكلةالق�ضاءمعمن�شورات(في�سبوك)فن ّيةُ ..
والم ّ
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

انتحال �صفة
وت�س ��اءل ال�ش ��بيبي "ه ��ل كل م ��ن ينتقد يف
املواق ��ع ويظه ��ر يف الربام ��ج ه ��و �إعالم ��ي
حقيق ��ي يُ�ش ��مل باحلق ��وق والواجب ��ات؟ ال،
وهنا يفرت�ض �أن ت�أخذها نقابة ال�ص ��حفيني
دوره ��ا ،وحت ّق ��ق يف �إدع ��اء البع� ��ض ،ه ��ل
ينتم ��ون اىل �ش ��ريحة الإع�ل�ام وت�ش� � ّربوا
ب�أخالقيات وفكر و�أ�صول املهنة وقواعدها؟
�أم لي�س ��وا من خريجي كلي ��ة الإعالم �أو �أحد
مم ��ن
املعاه ��د الأكادمي ّي ��ة
ّ
املتخ�ص�ص ��ة �أو ّ
ميتلك ��ون خ�ب�رة عقدين �أو ثالث ��ة من العمل
من�صات
ين�شئون ّ
االحرتايف اليومي ،وراح ِ
�إلكرتون ّي ��ة حتم ��ل ت�س ��ميات (الإعالم ��ي
وال�ص ��حفي) وبذل ��ك ينتحلون ال�ص ��فة ،وال
يدرون �أن قرار جمل�س قيادة الثورة املنحل
 160ل�س ��نة � 1983أكد �أن كل �شخ�ص ينتحل
�ص ��فة يف الوظائف املدنيّة العامة �أو ّ
يتدخل
�ض ��من �أعماله ��ا م ��ن دون �ص ��فة ر�س ��ميّة �أو
خمت�ص ��ة مثل انتحال �صفة
موافقة من جهة
ّ
�إعالم ��ي وه ��و مل يتخ ّرج من كلي ��ة �إعالم �أو
مل يُعتم ��د من نقابة ال�ص ��حفيني �أو �أية هيئة
نقاب ّي ��ة تتب ّن ��ى هذا املو�ض ��وع ف�إن ��ه �أرتكب
جرمي ��ة ووقع حتت طائلة احلب�س من �س ��نة
اىل خم�س �سنوات".

�أ ّكد املحامي الريا�ضي وليد حممد ال�شبيبي،
�أن هن ��اك ح ��د فا�ص ��ل ب�ي�ن حر ّيت ��ي ال ��ر�أي
والإع�ل�ام املكفولتني مبوجب امل ��ادّة  38من
الد�ستور وقانون حماية ال�صحفيني رقم 21
ل�س ��نة  ،2011وبني التج ��اوز على الآخرين
وال�س ��ب والق ��ذف العلني،
بداعي الت�ش ��هري َّ
داعي� � ًا ال�س ��لطة الت�ش ��ريعية �إىل ا�ص ��دار
قانون الن�ش ��ر واجلرائم الإلكرتونية ملعاقبة
منتحلي �ص ��فة الإعالم يف مواقع التوا�ص ��ل
الأجتماعي وغريها.
و�أ�ض ��اف ال�ش ��بيبي يف حدي ��ث ل� �ـ "امل ��دى"
:يف قط ��اع الإع�ل�ام ،توج ��د جنبت ��ان مدنيّة
وجزائيّة من الناحية القانونية ،وت�س ��تحق
املدن ّي ��ة التعوي� ��ض ب�ش ��رط وج ��ود فع ��ل
جلرمي ��ة ،وعندم ��ا ُتعر�ض ق�ض� �يّة م ��ن هذا
النوع على القا�ض ��ي ،ف�إنه يُحيلها اىل خبري
الن�ش ��ر ،والأخري يُق ّرر �إن كان نقد الإعالمي
للم�س� ��ؤول ب�ص ��فته الوظيف ّي ��ة �أم يوج ��د
جتريح �شخ�صي وت�شهري به وبعائلته؟
وبينّ �":أما يف حالة انتقاد م�س�ؤول ريا�ضي
مق�صر باتخاذ قرار تالعب مب�صري الريا�ضة
ّ
مثل م�ش ��اركة منتخب ميثل العراق يف مهمّة
وطنيّة ،يخرج الإعالمي ليُحمّله تبعات ذلك،
فهذا لي�س ت�ش ��هري ًا وال قذف ًا ،لكون امل�س�ؤول
يتحمّل ال�ض ��رر النف�س ��ي الذي �سبّبه �سلوكه
الإداري لأكرث من  40مليون عراقي".
لوائح النقابة
و�أو�ضح ":يمُ كن لنقابة ال�صحفيني �أن ت�ضع
لوائح و�أنظمة ال ُتخالف قانون ال�ص ��حفيني
رقم  68ل�سنة  ،1965وال تتجاوز على قانون
نافذ مبا يف ذلك قانوين (حماية ال�ص ��حفيني
والعقوب ��ات) �أي ال تخ ��رج ع ��ن ه ��ذا الإطار
و�س ��قفه املُحدّد ،وبالأخ� ��ص حدود املادة 38
من الد�ستور العراقي كون الأنظمة الداخلية
لأيّ كيان هي تف�س�ي�ر لتطبيق قانون ولي�س
العك�س".
ال�س ��ب والق ��ذف
�م
�
ئ
جرا
�كام
�
ح
�
أ
وب�ش� ��أن
َّ
العلن ��ي ،ق ��ال "حتكمه ��ا امل ��واد  433و434
و 435و 436م ��ن قان ��ون العقوبات ،وكذلك
االبتزاز والتهديد ح�س ��ب املواد  430و431
و 432م ��ن القان ��ون ذات ��ه ،فالبع� ��ض ُيه� �دِّد
امل�س� ��ؤول ب�إظه ��ار مل ّفات تدينه وم� ّؤ�س�س ��ته
بالف�ساد ،لك ّنه مل يُظهرها كما توعّدهُ ،ورمبا
كان ق�ص ��ده التهدي ��د واالبت ��زاز ،وه ��ذا م ��ا
تف�صل به املحكمة".

ل�س� � ّريتها وعدم جواز ك�شفها ح�سب �سيا�سة
ا�ص ��حاب املوق ��ع ،وال�س� � ّرية ذاته ��ا مه ّم ��ة
عندنا لو ك ّنا مبح ّلهم ما مل ينجم عن ك�ش ��فها
وقوع جرمية ،فالب ّد �أن ت�ص ��بح مُتاحة �أمام
خت�صة املُراد �أن حت ّقق فيها".
الأجهزة املُ ّ
ّ
وتاب ��ع ":كم ��ا ال يمُ ك ��ن للأدل ��ة اجلنائ ّي ��ة
املخت�ص ��ة �أن ت�ص ��ل اىل
�أو �أجه ��زة الأم ��ن
ّ
التو�صل اىل
البيانات يف الأغلب ،با�ستثناء
ّ
خيوط اجلرمية من خالل �ص ��احب املن�شور
نف�سه عند التحقيق معه عن �أ�سباب الت�شهري
ال�س ��ب والق ��ذف بال�ش ��خ�ص الآخ ��ر �أو
�أو َّ
امل� ّؤ�س�سة �أو �أيّة جمموعة".

ملك ّية املعلومة
ونبّه ال�ش ��بيبي بخ�صو�ص جرائم الن�شر يف
�سقف امل�س�ؤولية
موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي (الفي�س ��بوك)
�":إن م�ش ��كلة الق�ض ��اء العراق ��ي هن ��ا فن ّي ��ة ولف ��ت �إىل �أن "هن ��اك ف ��رق ب�ي�ن الإعالم ��ي
بحت ��ة ،وتكمن يف عدم �س ��يطرته على مُلكية واملواط ��ن الع ��ادي ،وقان ��ون حماي ��ة
املعلوم ��ة ،ك ��ون املوقع خ ��ارج الع ��راق وال ال�ص ��حفيني ع� � ّزز حقوق ��ه و�أ�ض ��فى حماي ��ة
يمُ ك ��ن و�ض ��ع الي ��د عل ��ى بيانات ��ه ب�س ��هولة مُ�ض ��اعفة له ع ��ن الث ��اين ،ويف نف�س الوقت

كلوب يطمئن جمهور ليفربول
عن عقد �صالح

 متابعة  /املدى
ك�ش ��ف الأمل ��اين يورغن كلوب املدي ��ر الفني لليفرب ��ول الإنكليزي ،عن �آخر
تط ��وّ رات جتدي ��د تعاقد جن ��م فريقه الدويل امل�ص ��ري حممد �ص�ل�اح الذي
ينتهي يف �ص ��يف عام  .2023وينتهي تعاقد حممد �صالح مع ليفربول يف
نهاية املو�س ��م املقبل ،حيث ف�شلت حتى الآن جميع جل�سات التفاو�ض التي
جتمع النجم امل�صري مع �إدارة الريدز .ويرغب حممد �صالح يف احل�صول
عل ��ى � 450أل ��ف جنية �إ�س�ت�رليني �أ�س ��بوعي ًا ،وهو م ��ا يرف�ض ��ه ليفربول،
ب�س ��بب قواعد النادي الداخلي ��ة املتع ّلقة بتحديد الأج ��ور .وكان حممد قد
انتقل لليفربول يف �ص ��يف عام  ،2017قادم ًا من روما الإيطايل يف �صفقة
بلغ ��ت قيمته ��ا حينها  40مليون يورو .وقال كلوب يف امل�ؤمتر ال�ص ��حفي،
قبل مواجهة �أر�سنال يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س الرابطة اليوم اخلمي�س
على ملعب الإمارات بال�س ��اعة ( )10:45م�س ��اء بتوقيت بغداد ":اعتقد �أنه
�أم ��ر خطري عندما نناق�ش ذل ��ك باملقابالت الإعالمية" .و�أ�ض ��اف �":أعلم �أن
�ص�ل�اح يري ��د البق ��اء هنا ،وه ��ذه الأمور حتت ��اج اىل الوق ��ت ،وال ميكنني
تغيريها ،كل �ش ��يء جيّد" .ووا�ص ��ل �":أنا متفا ِئل بعقد �ص�ل�اح ،اجلماهري
مُطمئ ّن ��ة الآن �أكرث ممّا م�ض ��ى وغ�ي�ر متوترة بقدر توتر و�س ��ائل الإعالم!
وذكر "امل�ش ��جّ عون يعلمون ما يدور يف الن ��ادي ،ويعرفون الإداريني هنا،
اخلا�صة بعقد
ال يمُ كننا قول �ش ��يء حيال ذلك" .و�أو�ض ��ح ":بع�ض الأمور
ّ
�ص�ل�اح ،بحاجة للوقت ،وهناك عدة �أمور عليك مناق�ش ��تها باملفاو�ض ��ات".
وتابع ":وكيله �أي�ض� � ًا �ض ��من املفاو�ض ��ات ،لكن لي�س هناك ما يدعو للقلق،
كل �ش ��يء بخري ،عقد �ص�ل�اح مل يُح�س ��م بعد ،لكن مازال هناك مفاو�ض ��ات
وحدي ��ث" .و�أمت بقوله �":ص�ل�اح الع ��ب عاملي ،وبالطب ��ع نرغب يف بقائه،
والآن دعونا نرى كيف �سيح�صل الأمر ،هذا كل �شيء".

رفع من �سقف امل�س�ؤولية عليه� ،أي زيادة يف
احلماي ��ة مقاب ��ل عقوبة م�ش� �دّدة �إذا ما خرق
�سقف ح ّريته يف العمل".
و�أ�ضاف "الإعالمي �صاحب ال�سلطة الرابعة
يفرت� ��ض �أن يكون لديه وعي و�إدراك يجعله
يفرز ّ
الغث عن ال�سمني ،و�أ ّال ي�ستخدم ح ّريته
ال�شخ�ص� �يّة للتجاوز على حري ��ات الآخرين
ب�س ��معتهم فذلك يُعد خرق ًا لقانون
والت�شهري ُ
عقاب ��ي مب ��ا فيه قان ��ون العقوب ��ات العراقي
بتو�ص ��يف (ال�س ��ب والق ��ذف) ب�ش ��كل علني
ك ��ون الإعالم ��ي لدي ��ه قنات ��ه و�ص ��حيفته
و�إذاعته التي ير�س ��ل من خاللها ر�سائله اىل
اجلمهور".
الت�شهري واالنتقا�ص
و�أك ��د �أن "حرية الإع�ل�ام �أحيان ًا فيها جتاوز
عل ��ى حري ��ة الآخري ��ن ،وهن ��ا ي�أت ��ي دور
امل�س� ��ؤولية اجلزائ ّي ��ة وحتى املدنيّة ب�ش ��كل
تعوي�ض مبا �س� �بّبه من �ض ��رر نف�سي و�أدبي
ومادّي ،مثلما يتح� �دّث �إعالمي عرب برنامج
تلف ��ازي ع ��ن م�س� ��ؤول ريا�ض ��ي �أو يكت ��ب

قانون اجلرائم
ويرى املحامي الريا�ضي "�ضرورة �أن ي�شدّد
املُ�ش� � ّرع القان ��وين ب�إج ��راء التعدي ��ل عل ��ى
قوان�ي�ن العقوبات احلالية �أو ي�ص ��در قانون
الن�شر واجلرائم الإلكرتونية ،ف�أغلب ق�ضايا
الت�شهري والقذف ت�شكو الإعالم الإلكرتوين،
ل�س ��هولة الن�ش ��ر عرب تطبيق ��ات املوبايل �أو
الكومبيوت ��ر ،بينما قبل عام  2003ال يجر�ؤ
�أي �إعالم ��ي الكتابة يف ال�ص ��حف ب�أ�س ��لوب
�ص ��حفي يف جري ��دة �أو موق ��ع ع ��ن رئي� ��س تهجّ مي �ضحل �ضد �أي �شخ�ص".
احت ��اد مث ًال ويخرج عن �إط ��ار حريّة الإعالم
خروقات الإعالم
ويدخ ��ل يف منطق ��ة الت�ش ��هري واالنتقا� ��ص
من ��ه ويوجّ ه له اتهام ��ات جتعله حتت انظار وخل�ص ال�ش ��بيبي اىل الق ��ول "�أن خروقات
حميطي ��ه يف العمل �أو بني �أف ��راد عائلته �أو و�س ��ائل الإع�ل�ام يف ال�ص ��حيفة والتلف ��از
التجمّع االجتماعي ال ��ذي يتواجد فيه حمل والإذاع ��ة ،يتحمّله ��ا الإعالم ��ي ورئي�س ��ه
ُ�ش ��بهة ويه ّز ثقتهم به وي�شوّ ه �سمعته ويق ّلل �صاحب الو�س ��يلة ،مب�س�ؤولية م�شرتكة �أمام
من حظوظ ت�س ّنمه �أية وظيفة حينما يُج ّرده الق�ض ��اء ،مثلم ��ا �أ ّك ��د املُ�ش� � ِّرع يف امل ��ادة 80
من قان ��ون العقوبات ،وه ��ذا الأمر نافذ قبل
من �صفة النزاهة".
ع ��ام  ،2003ومل تدخ ��ل �ش ��بكة االنرتني ��ت
للخدمة يف البل ��د حينها ،ويجري ا ُ
احلذر والوعي
حلكم يف
و�أ�ش ��ار اىل �أن :امل ��ادة  38مت ّث ��ل حماي ��ة �ض ��وء ذلك ح�س ��ب نوع ال�ش ��كوى ،فاجلنبة
د�س ��تورية للإعالم ��ي ،ومن دونه ��ا ال ميكنه اجلزائيّة تتم ّثل يف الغرامة �أو احلب�س (24
العم ��ل بحرية لت�ش ��خي�ص مكامن اخللل يف �س ��اعة – � 5س ��نوات) �أو كال العقوبتني� ،أما
امل� ّؤ�س�سات الريا�ض� �يّة وفق ًا ل�ضوابط العمل اجلنبة املدن ّي ��ة فيتم التعوي�ض عن ال�ض ��رر
ال�ص ��حفي ،ويف الوق ��ت ذات ��ه تبق ��ى حر ّي ��ة ال ��ذي �أح ��اق باملُجن ��ى علي ��ه ،علم ًا �أن �أ�ش� � ّد
الإعالمي كال�س ��يف �إن مل ي�ستطع ا�ستخدامه العقوبات ملثل هذه الق�ض ��ايا التي ت�ص ��درها
بحذر ووعي تامّني مثلما ق�ص ��د امل�ش ّرع ذلك املحاك ��م اليوم بحق اجلاين فقد درجت على
يف الد�س ��تور والقانون �س ��يعود وبا ًال عليه معاقبته باحلب�س ملدة �سنة �أو �ستة �أ�شهر مع
ويُحاك ��م بتهمة الت�ش ��هري ظ ّن ًا �أنه ا�س ��تخدم وقف التنفيذ� ،شريطة لي�س لديه �صورة قيد
ح ّقه يف النقد الب ّناء"!
(ا�صحاب �سوابق) يف الأدلة اجلنائيّة".

كرة النا�شئني ت�سعى لالحتكاك يف خوز�ستان
 بغداد  /املدى
يغادرن ��ا �ص ��باح الي ��وم اخلمي�س،
وف ��د منتخبن ��ا الوطن ��ي للنا�ش ��ئني
لك ��رة الي ��د ،متوجّ ه ��ا �إىل حمافظة
الب�ص ��رة ،يف طريق ��ه للم�ش ��اركة
يف بطول ��ة خوز�س ��تان الدولي ��ة
لأعمار(19عام� � ًا) الت ��ي �س ��تقام يف
�إيران.
ي ��وم غ ��د اجلمع ��ة وت�س ��تمر لغاية
وقال ح�س ��ام عبدالر�ض ��ا ،املن�س ��ق الع�ش ��رين من ال�شهر اجلاري ،ومن
الإعالم ��ي الحت ��اد ك ��رة الي ��د ل� �ـ امل�ؤ ّم ��ل �أن ت�ش ��ارك فيه ��ا منتخبات
"امل ��دى" �أن البطول ��ة تنطل ��ق جورجي ��ا و�أوزبك�س ��تان و�س ��وريا

لل�ش ��باب ومنتخبي �إيران لل�ش ��باب
والنا�ش ��ئني �إ�ض ��افة اىل منتخبنا".
و�أو�ضح ح�سام �أن "رئي�س االحتاد
حممد الأعرجي وزمالئه يف اللجنة

التنفيذ ّي ��ة يعملون عل ��ى خلق جيل
جدي ��د لفريق ي�ض ��م العبني �ص ��غار
ويك ��ون ن ��واة النطالق ��ة حقيق ّي ��ة،
على غ ��رار ما توف ��ر ملنتخبنا الأول
م ��ن مع�س ��كرين داخلي�ي�ن يف وقت
�س ��ابق" .و�أك ��د "�أن االحت ��اد ال
يهت ��م للنتائ ��ج بق ��در اال�س ��تفادة
واالحتكاك من البط ��والت العربية
والآ�س ��يوية املقبلة� ،س ��يما �أن فرق
البطول ��ة �ست�ش ��ارك بفئة ال�ش ��باب
با�س ��تثناء منتخبنا ممث ًال مبنتخب
النا�شئني".

رياضة
معالي الكلمة
 عمـار �سـاطع

تنقيب عن مد ّربني!
ال اختبار حقيقي يعلو على �إظهار معادن املد ّربني احلقيقيني� ،أكرث
من اختبارهم يف قيادة فرق دوري الكرة املمتاز.
خا�صة ال�شباب
يف املناف�سات الر�سمية ،تنك�شف قابليّات املد ّربنيّ ،
منهم ،وت ّت�ضح ال�صورة �أكرث ،وتظهر �إمكانات كل مد ّرب من خالل
ّ
املحك الفعلي ،وهي املناف�سات املحليّة التي متنح كل ذي ٍ ّ
حق ح ّقه!
�أكرث من مد ّرب كروي �ش ��اب وطموح ،برز على ال�ساحة التدريبيّة،
و�أعطى بع�ض ��هم �ص ��ورة مقاربة لأيام الزمن الكروي اجلميل ،يف
�سبعينيّات وثمانينيّات وحتى ت�سعينيّات القرن املا�ضي ،من خالل
�إ�ش ��راف بع�ض ��هم على فرق الدوري وتو ّليهم م�س�ؤوليّات قد تكون
�أكرب من ا�س ��مائهم التدريبيّة حديثة العهد على الإطار الف ّني العام،
مثلما �أن بع�ض ��هم �أ�ص ��بحت والدته ك�أ�س ��م تدريبي م�ؤ ّثرة ومهمّة،
ورمبا �أثبتت التجارب �أن هناك �إمكانيات مميّزة لعدد من اال�س ��ماء
الفعلي يف قادم الأعوام!
التي �ستنال دورها وا�ستحقاقها
ّ
م ��ن امله ّم ج ّد ًا �أن نقول ..لي�س من امله� � ّم �أن ينجح املد ّرب يف �أوىل
جتارب ��ه يف ع ��امل التدريب ،بعد �س ��نوات م ��ن اللع ��ب ،مثلما لي�س
�ش ��رط ًا �أن يف�ش ��ل املد ّرب مع �أوّ ل اختباراته يف دُنيا التدريب ،لكن
م ��ن املهم �أن تكون له ب�ص ��مة فعليّة وم�ؤ ّثرةُ ،تبنى فيه �شخ�ص� �يّته
و ُتع ��رف قابليّته و�إمكاناته و ُت�س ��تخرج قدراته ممّا نالها من خربة
طويل ��ة كالعب ،يفرت�ض به �أن مينحها للأجي ��ال الكرويّة اجلديدة
ويعطيهم درو�س ًا من خال�صة عمله ل�سنوات م�ضت!
التنقي ��ب ع ��ن �إيج ��اد مد ّرب�ي�ن ب�أف ��كار جدي ��دة ومواكِ ب ��ة للتطوّ ر
التدريب ��ي� ،أم ٌر لي�س باله�ّي نّ �أبد ًا ،لكن من ال�س ��هولة �أن نبحث عن
ا�س ��ماء تدريبيّة عملت و�س ��جّ لت لنف�س ��ها بدايات حقيقيّة وم�ؤ ّثرة
يف ع ��امل تدري ��ب كرة الق ��دم ،يفرت� ��ض �أن مي ّر مبراح ��ل تطويريّة
لقابليّتها �شريطة �أن ي�ص ��قلها بال�شكل ال�صحيح ويدرك �أن النجاح
بحاج ��ة اىل خط ��وات �أه ّمه ��ا املتابع ��ة الفعل ّي ��ة والثق ��ة بالنف� ��س
والبحث عن اجلديد وا�ستيعاب ال�شخ�صيّة التي يفرت�ض �أن يكون
عليه ��ا املد ّرب ومدى تف ّهم ��ه واحرتامه لعمله ،ه ��ذا اىل جانب نيل
الفر�ص ��ة الفعل ّي ��ة للعمل ،وكذل ��ك �إميانه الكامل ب�أن الريا�ض ��ة فوز
وخ�سارة يف النهاية!
يف اعتق ��ادي ال�شخ�ص ��ي� ،أن هناك جي�ل� ًا تدريب ّي ًا جدي ��د ًا بد�أ ينال
ا�س ��تحقاقه الفعلي من خ�ل�ال تواجدهم مع فرق ال ��دوري الكروي
منذ �س ��نوات ،ب ��ل �أن هناك ا�س ��ماء تدريبيّة ُ�س ��حبت و�أخذت دور ًا
مه ّم� � ًا من خ�ل�ال الفر�ص التي خطفتها با�س ��تحقاق كب�ي�ر ،وح ّققت
لنف�س ��ها موقع ًا مه ّم ًا ،بل �أنها �أج ��ادت يف املجازفة وتفوّ قت عالية،
بع ��د �أن �أثبت ��ت �أنها قادرة عل ��ى الت�أ ّل ��ق تدريب ّي ًا و�أك ��دت على �أنها
امتداد لتل ��ك الأجيال التي �أخرجت جنوم ًا المعني يف العقود التي
م�ضت!
لق ��د ب ��ات من امله ��م ج ��د ًا �أن تتم الي ��وم عملي ��ة ت�ص ��فية فعليّة لكل
اال�س ��ماء التدريبيّة املتواجدة على ال�ساحة ،و�إجراء م�سح �شامل،
وتثبي ��ت قاع ��دة للبيان ��ات لكل م ��د ّرب من قب ��ل اللجن ��ة الفنيّة يف
احتاد كرة القدم بالتن�س ��يق مع جلنة املنتخبات� ،شريطة �أن تكون
القاعدة مبنيّة على �أ�س ���س و�ض ��وابط تعطي ّ
لكل م ��د ّرب ُكنيته يف
عامل التدريب وم�س�ي�رته من ��ذ �أول يوم عمل في ��ه باجلانب الفني،
مع الت�أكيد على تثبيت النتائج التي �س ��جّ لها يف كل مو�س ��م ،ومدة
عمله مع كل فريقّ ،
كل ذلك من �أجل الك�شف عن ا�ستحقاق كل مد ّرب
ً
�س ��واء عمل مع الفئات العمرية وتد ّرج و�صوال اىل فرق املتقدّمني،
ومدّة تواج ��ده يف ّ
كل عمل تدريبي ،مع التذكري مبا يحمل ُه املد ّرب
من �شهادة درا�سيّة ،و�ش ��هادات الت�صنيف التدريبية واللغات التي
يجيدها.
�أق ��ول� ..إن م ��ن �ش� ��أن ذل ��ك الت�ص ��نيف� ،إنه ��اء عملي ��ة االختيارات
الع�شوائيّة �أو اخل�ض ��وع للرغبات ،و�إيقاف الت�أثريات على مواقع
القرار ،بهدف الو�ص ��ول اىل قناعات فعليّة يف اختيار الأف�ضل من
املد ّرب�ي�ن و�إعطاء كل مد ّرب ح ّقه الطبيعي يف العمل مع املنتخبات
الوطنية �أي ًا كانت ،هذا اىل جانب تثبيت اال�سماء التي يفرت�ض �أن
تط ��رح ب�ي�ن حني و�آخر الختيار االن�س ��ب منهم للعم ��ل مع الأجهزة
الفن ّي ��ة يف املنتخبات الوطنيّة ،بد ًال من الدخول يف دهاليز الطرق
التي من �ش� ��أنها ت�ش ّتت الرتكيز وتبعثرِ الو�صول اىل الهدف الأهم
وهو اال�ستقرار الف ّني.
�أخ�ي�ر ًا ف�إن املد ّربني ال�ش ��باب بحاج ��ة لمِ َن ي�أخذ ب�أيديه ��م وهم �أمام
طريق طويل ي�ص ��نعون فيه املجد لوطنهم على �ص ��عيد كرة القدم،
و�أمام مهام �شا ّقة قد يفلحون فيها وقد يخفقون ،لك ّنهم على العموم
أنف�سهم ت�أريخ ًا جيّد ًا� ،شريطة �أن ال يقع عليهم
يريدون �أن يرتكوا ل ِ
ال ُغ�ب�ن �أو االجحاف وحتى الإهمال ،مثلم ��ا �أن هناك مد ّربون جُ دد
يت�أمّلون لو يهت ّم احتاد الكرة بجانب �إنعا�ش م�س�ي�رتهم التدريبيّة
عرب زجّ هم يف مُعاي�شات ودورات عالية امل�ستوى �أو منحهم فر�صة
الدخ ��ول يف مع�س ��كرات وفق� � ًا لالتفاق ّي ��ات املو ّقع ��ة م ��ع احتادات
وطني ��ة متلك باع� � ًا طوي�ل� ًا ُتط ��وّ ر م ��ن امكانياته ��م �أو �أكادمييّات
ينالون من خاللها �شهادات ُتعنى بعلم كرة القدم احلديث.
ً
جيال
في اعتقادي ال�شخ�صي� ،أن هناك
تدريب ّي ًا جديداً بد�أ ينال ا�ستحقاقه
الفعلي من خالل تواجدهم مع فرق
الدوري الكروي منذ �سنوات ،بل �أن
هناك ا�سماء تدريب ّية ُ�سحبت و�أخذت
مهم ًا من خالل الفر�ص التي
دوراً ّ
خطفتها با�ستحقاق كبير

�آ�سيوي القو�س وال�سهم يتف ّقد بطولة ال�سليمانية
 بغداد  /املدى
تف ّق ��دت بعث ��ة االحت ��اد الآ�س ��يوي للقو� ��س
وال�سهم� ،أم�س الأربعاء ،املن�ش�آت الريا�ضية
واخلدمية يف حمافظة ال�سليمانية للوقوف
على مدى جاهزيتها ال�ستقبال امل�شاركني يف
بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا  -املرحلة الثانية ،امل�ؤمّل
انطالقها للفرتة من � 6إىل � 11أيار املقبل.
وقال �سعد امل�ش ��هداين رئي�س احتاد القو�س
وال�س ��هم لـ"امل ��دى" �:أن بعث ��ة االحت ��اد
الآ�س ��يوي برئا�س ��ة جاب ��ول كازي �أحم ��د
النائب الأول لرئي�س االحتاد ،زارت الفندق
املخ�ص�ص ال�سكان �ضيوف البطولة ،وكذلك
ّ
املخ�ص ���ص للتناف� ��س ،ولقاء جمل�س
امللع ��ب
ّ
حمافظة ال�س ��ليمانية للت�ش ��اور يف م�س ��ائل
عدّة تهدف �إىل �إجناح التجمّع القاري الكبري
بجهود م�ش�ت�ركة بني �أع�ض ��اء �إدارة احتادنا

و�أبناء املدينة".
الآ�س ��يوي عل ��ى كل التفا�ص ��يل وي� ّؤ�ش ��ر نفق ��ات البطول ��ة حال اط�ل�اق املوازنة للعام
و�أ�ض ��اف �:س ��تكون هن ��اك جول ��ة لإح ��دى انطباع ��ه النهائ ��ي ع ��ن ا�س ��تعدادات العراق  ،2022وجه ��ود وزير ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
جامعات املحافظة ،وكذلك �إحدى ال�ش ��ركات للتنظيم.
ورئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية واكبت
الراغب ��ة برعاي ��ة البطول ��ة ّ
ليطل ��ع االحت ��اد و�أ�ش ��ار اىل �أن "هناك وعد حكومي بتغطية املل ��ف من ��ذ موافقة االحت ��اد الآ�س ��يوي على
من ��ح الع ��راق �ش ��رف تنظي ��م املناف�س ��ة على
�أر�ض ��ه ،ونرت ّق ��ب ال�ش ��هرين املقبلني لتوفري
الأم ��وال والته ّي�ؤ لو�ض ��ع برنامج ال�ض ��يافة
ب�ش ��كل متكامل مع اقرتاب توافد امل�ش ��اركني
حينها الذين �سيوجّ ه االحتاد القاري دعواته
لهم للح�ضور اىل حمافظة ال�سليمانية".
وك�ش ��ف ع ��ن ت�س ��مية االحت ��اد الآ�س ��يوي
احلكم ��ة الدولي ��ة الإيرانية غزالة ر�س ��ويل،
رئي�س ��ة للجن ��ة ح� � ّكام بطول ��ة ك�أ�س �آ�س ��يا،
وبرفقته ��ا حكمة من تايالند وحكم دويل من
بنغالدي�ش و�آخر من الهند".
وبينّ �:س ��تزور بعثة جابول دوائر ال�ص ��حة
وال�ش ��رطة واملط ��ار ،وكل م ��ا يتع ّل ��ق يف

اجلوان ��ب اخلدميّة يف البطولة لال�س ��تفهام
منه ��م ح ��ول ماهية ا ُ
خلط ��ط املُع� �دّة لغر�ض
تذليل �أية عوائق �أثناء فرتة املناف�س ��ة ،ولنا
ثقة كبرية �أن الإخوة يف حمافظة ال�سليمانيّة
ميتلكون م ��ن اخلربات والكف ��اءات املج ّربة
للتكات ��ف مع م�ش ��ريف البطول ��ة بعطاء كبري
ودعم لوج�ستي بال حدود".
وختم امل�ش ��هداين بالقول :يوا�ص ��ل احتادنا
ان�ش ��طته يف الع ��ام اجلدي ��د ،وتع ��د بطول ��ة
�آ�س ��يا م ��ن �أه ��م الواجب ��ات الت ��ي تقت�ض ��ي
اجنازها بتنظي ��م مثايل يتوافق مع ُ�س ��معة
بلدن ��ا يف اللعبة ،ورغبة ريا�ض ��يينا لتمثيله
ب�أف�ض ��ل النتائ ��ج ،برغ ��م قوّ ة االحت ��كاك مع
نظرائهم يف بع�ض دول �آ�سيا ،ليكون كرنفال
القا ّرة مُبهر ًا فني ًا و�إداري ًا ويحظى ب�ش ��هادة
مم ّي ��زة ت�س ��بق ت�ض ��ييفنا �أحداث� � ًا كبرية يف
الأعوام التالية".

آراء وافكار
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فا�شية التخلف– البعث العربي نموذج ًا ()10
م���ي�������ش���ي���ل ع���ف���ل���ق وا����س���ت���ن�������س���اخ الإي�������ط�������ايل م���ازي���ن���ي

في مقالة بعنوان “الإ�سالم والدعاية
النازية” ن�شرت في  10ني�سان 1939
بمجلة “الر�سالة” ،كتب كامل محمود
حبيب ما يلي:
«اعلن الهر غوبلز وزير الدعاية
في الرايخ ان خم�سة وع�شرين الفا
من الألمان �سيعتنقون الإ�سالم،
والم�سلمون في اقطار الأر�ض
يغتبطون ان يهتدي الى دينهم هذا
العدد ال�ضخم من �أعداء ال�سامية».
كذب ��ة غوبلز ه ��ذه �أب�ش ��ع م ��ن ان ي�صدقها �أح ��د لكنها
تك�ش ��ف ع ��ن �ضخام ��ة الدعاي ��ة الهتلري ��ة املوجهة اىل
امل�سلم�ي�ن والع ��رب خالل احل ��رب العاملي ��ة الثانية ،ما
جع ��ل حبيب ي�ست ��درك قائال“ :لكن اع�ل�ان هذا اخلرب
عل ��ى ل�س ��ان وزير الدعاي ��ة النازية ي�شككن ��ا يف اميان
ه� ��ؤالء االخ ��وة ،ويحملن ��ا عل ��ى ان نظنه ��م فرق ��ة من
اجلي� ��ش �ص ��درت اليه ��ا الأوام ��ر بالقي ��ام اىل (مهم ��ة
حربي ��ة) به ��ذا ال�س�ل�اح وعل ��ى ه ��ذه ال�ص ��ورة .وق ��د
علمن ��ا نابليون وفلب ��ي ولورن�س ان اعتن ��اق الإ�سالم
ق ��د يكون يف بع�ض الأحيان �أق�ص ��ر الطرق اىل الغاية
اال�ستعمارية».
ه ��ذا اال�ست ��دراك يك�شف ،بال ريب ،وج ��ود وعي مبكر
بالغاي ��ات اال�ستعماري ��ة وراء الدعاي ��ة النازية لك�سب

امل�س ��لمني والعرب اىل جانب النظام الن ��ازي .اال انها
كان ��ت دعاية م�ؤثرة مع ذل ��ك اذ وجد الكثري من يف�ضل
هتل ��ر عل ��ى غريه م ��ن الزعم ��اء الغربي�ي�ن يف خمتلف
�أنحاء الع ��امل ومنه العامل الإ�سالم ��ي .ويخربنا عفلق
نف�س ��ه خالل حديث يف اجتم ��اع لطلبة املغرب العربي
يف  ،1955انه “وجد دوما يف البالد العربية مئات من
النا�س كانوا يتبنون النظ ��رة النازية حتى قبل ظهور
النازي ��ة نتيجة للجهل” وخا�صة �أولئك الذين اعتقدوا
ب�إم ��كان حتقيق �أهدافه ��م ال�سيا�سية مب�ساع ��دة املانيا
الهتلري ��ة له ��م وال �سيم ��ا للتخل� ��ص م ��ن اال�ستعمارين
الفرن�س ��ي والربيط ��اين والزح ��ف ال�صهي ��وين عل ��ى
فل�سط�ي�ن ،ومنه ��م جمموع ��ة مهم ��ة م ��ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي ��ة العربية ذهب ��ت اىل املانيا لهذا الغر�ض يف
الفرتة الهتلري ��ة .وتفيد معلوماتن ��ا �أن اهتمام ه�ؤالء
ال�ضباط وال�سيا�سيني الع ��رب بالقوة الأملانية يف تلك
الف�ت�رة مل يتعلق ب� ��أي قناعة بالأيديولوجي ��ا النازية،
لك ��ن معظمه ��م كان ي�أم ��ل �أن ي� ��ؤدي انت�ص ��ار املح ��ور
الأملاين-الإيط ��ايل �إىل ا�ستق�ل�ال ال ��دول العربي ��ة من
فرن�سا وبريطانيا ،وقد حدثت مفاو�ضات بني وزارتي
اخلارجي ��ة الأملاني ��ة والإيطالية حول ه ��ذا الأمر .ومل
يك ��ن القومي ��ون الع ��رب الوحيدين الذي ��ن �أقاموا يف
برل�ي�ن خالل ف�ت�رة احل ��رب العاملية الثاني ��ة ،بل كانت
�أملاني ��ا ت�شجع وتدع ��م كل احل ��ركات املعار�ضة للحكم
الربيط ��اين والفرن�سي ،ولذا ُوج ��دت فيها قيادات من
الهن ��د و�إيرلن ��دا وغريها م ��ن الدول الت ��ي كانت حتت
احلكم اال�ستعماري الفرن�سي �أو الربيطاين.
ام ��ا �أه ��م ال�شخ�صي ��ات الت ��ي كانت يف برل�ي�ن يف تلك
الفرتة ،فهي �إ�ضافة لفوزي القاوقجي ،رئي�س الوزراء

العراقي الأ�سبق ر�شيد عايل الكيالين ،ومفتي القد�س
�أم�ي�ن احل�سين ��ي ،و�أي�ض� � ًا ال�صحف ��ي ال�س ��وري منري
الري� ��س وغريهم .وكله ��م لعب دورا يف بل ��ورة �أفكار
الرعي ��ل الأول م ��ن الق ��ادة البعثي�ي�ن وال �سيم ��ا عفلق
والبيط ��ار اللذي ��ن ا�ش�ت�ركا يف ع ��ام  ،1941بت�شكي ��ل
تنظي ��م �سيا�س ��ي قوم ��ي با�س ��م “الإحي ��اء العرب ��ي”،
وجاء يف طليعة بياناته �إعالن ت�أييد ثورة ر�شيد عايل
الكي�ل�اين يف الع ��راق �ضد الربيطاني�ي�ن يف ذلك العام
حتديدا.
اال ان ت�أث�ي�ر ه� ��ؤالء عل ��ى التوجه ��ات القومية الأوىل
ملي�شيل عفل ��ق �سبقه اطالع ��ه وت�أثره الق ��وي باالفكار
القومي ��ة الأ�صولي ��ة الإيطالي ��ة والأملاني ��ة والت ��ي
انعك�س ��ت �صراح ��ة يف كتابات ��ه الأوىل رغ ��م ما يزعم
ب�ش ��كل غام�ض م ��ن انه كان نا�شط ��ا �شيوعيا يف مطلع
حياته ال�سيا�سية ث ��م قطع عالقاته باحلركة ال�شيوعيّة
ال�سباب جمهول ��ة كاال�ستياء من بع�ض مواقف احلزب
ِال�شيوع � ِ ّ�ي ال�س � ِ ّ
�ات اال�ستعماريّة
�وري ح ��ول ال�سيا�س � ِ
الفرن�س ّي ��ة او ع ��دم تقب ��ل بع� ��ض الأف ��كار الفل�سفي ��ة
املارك�سية ب�ش�أن تف�سري الوجود والتاريخ واملجتمع.
ومي�شي ��ل عفلق يع�ت�رف ان للفل�سف ��ة الأملانية “ف�ضل
علين ��ا يف توجي ��ه فكرن ��ا مل ��ا ه ��و �أعمق م ��ن الظواهر
املادي ��ة والعالق ��ات االقت�صادي ��ة يف تف�س�ي�ر التاري ��خ
ومن ��و املجتم ��ع ،و�أنه ��ا كان ��ت معدل ��ة لأث ��ر الفل�سف ��ة
املادية فين ��ا” .وبالفعل فقد �سع ��ى البعثيون االوائل،
كالفا�شي�ي�ن الأوروبيني الأوائل وغريهم من القوميني
املتطرف�ي�ن� ،إىل اجلمع بني خمتل ��ف التيارات القومية
واال�شرتاكي ��ة م ��ا ا�سف ��ر ع ��ن ت�شكيل نوع جدي ��د �آخر
منها .فعنا�ص ��ر العقيدة البعثي ��ة ،م�ستلهمة من خليط

 د .ح�سني الهنداوي

هجني من مفاهي ��م فا�شية و�أخ ��رى ا�شرتاكية تقليدية
وثالث ��ة غيبية كم ��ا انه ��ا �أُن�سنت ُ
و�شذب ��ت وعدلت مع
م ��رور الوقت واالح ��داث .وقد لوح ��ظ ان طبعة كتاب
(يف �سبي ��ل البع ��ث) – وه ��و خطب ومق ��االت مي�شيل
عفل ��ق -لع ��ام  1974تختل ��ف ع ��ن طبعة ع ��ام ،1959
ب�سب ��ب حذف اف ��كار عفل ��ق االوىل املت�أث ��رة بالفا�شية
االوربية �آنذاك.
ويف كتاب ��ه «البع ��ث» ال�صادر ع ��ن دار النهار ببريوت
يف ع ��ام  ،1969ي�ؤك ��د �أح ��د اه ��م م�ؤ�س�س ��ي التنظي ��م
البعث ��ي يف �سوري ��ا و�أوائل قادت ��ه يف منت�صف القرن
املا�ض ��ي ال�سيا�س ��ي الراحل �سامي اجلن ��دي (-1921
 ،)1995ان زك ��ي االر�س ��وزي املهت ��م بان�ش ��اء حزب ��ه
ال�سيا�س ��ي القوم ��ي العرب ��ي اخلا� ��ص ،عق ��د اجتماعا
يف  29ت�شري ��ن الثاين  1940ح�ض ��ره �ستة ا�شخا�ص
فق ��ط وانته ��ى بت�شكيل تنظيمه اجلدي ��د با�سم (البعث
العرب ��ي) ،فيما �ش ��كل مي�شيل عفلق و�ص�ل�اح البيطار
تنظيما �آخر با�سم حركة (االحياء العربي) والذي راح
هو الآخ ��ر ي�صدر بياناته حتت ا�س ��م (البعث العربي)
كم ��ا كث ��ف عفل ��ق ن�شاطات ��ه اىل ح ��د اجت ��ذاب غالبية
�أع�ض ��اء حزب االر�سوزي اىل حزب ��ه الذي تغيرّ ا�سمه
اىل “البع ��ث العربي” اعتبار ًا م ��ن  ،1943م�ؤديا اىل

قبل �أن تغلق الحلول �أبوابها

 د .عبا�س العلي
يف كل املجتمع ��ات الب�شري ��ة حت ��ى م ��ا
ي�سم ��ى منها بالبدائية جن ��د حراكا بنيويا
وبينيا ب�ي�ن �أف ��راده يعمل �ضم ��ن �أطارين
مهم�ي�ن و�ضروري�ي�ن ،الأول احلف ��اظ على
منظومة العمل اجلمعي التي ت�ؤمن البقاء
للمجتم ��ع �ضمن دائ ��رة الفع ��ل والوجود،
والث ��اين البح ��ث ع ��ن فر�ص ��ة للت�أقل ��م من
تط ��ورات الزم ��ن وم�ستحكم ��ات ما يجب
لذل ��ك من خالل ر�ؤى و�أف ��كار وحلول على
كل املديات ،ومن الطبيعي جدا خا�صة يف
الق�ضية الأوىل ب�ش ��كل مركز يتم الأهتمام
اجل ��اد واحلري� ��ص ب ��كل تفا�صي ��ل القي ��م
واحل ��دود وال�ضوابط التي متنع �أنتكا�س
املجتم ��ع والرج ��وع ب ��ه للوراء ،ل ��ذا جتد
املجتم ��ع بذاته يندفع حت ��ت غريزة البقاء
لرف� ��ض كل ما مي� ��س البني ��ان الأجتماعي
وب ��كل الو�سائل مدافعا ع ��ن قيمه و�إرادته
تل ��ك� ،أم ��ا النقط ��ة الثانية فنج ��د التفاوت
يف الأهتم ��ام به ��ا من�صب ��ا بدرج ��ة �أك�ب�ر
على املجتمع ��ات التي متلك وعيا ح�ضاريا
مع ��ززا باملعرف ��ة والعل ��م والرغب ��ة يف
النهو� ��ض ولو عل ��ى م�ستوي ��ات متدرجة،
لكنها بالأخر موجودة وفاعلة.
ه ��ذه احلقيق ��ة الأجتماعي ��ة واح ��دة م ��ن
الأ�س�س التي يدر�سها علم الأجتماع ويفهما
امل� ��ؤرخ وال�سيا�سي واملثق ��ف والفنان كما
يفهمه ��ا ويدركه ��ا اجلمي ��ع عل ��ى �أنه ��ا من
بديهيات التفكري الإن�ساين الطبيعي ،وكل
م ��ن خالل زاوي ��ة النظر اخلا�ص ��ة به يرى
تف�سريا وتعليال وفهما خا�صا لها ،لذا فهي
م�شرتك جمعي مهم م ��درك وحمدد وحتى
قبل ظهور الدرا�سات الأجتماعية احلديثة
ب�صورته ��ا املنهجي ��ة ،فاملجتم ��ع ال ��ذب ال
يتح�س�س م�شاكل ��ه و�إ�شكالياته ال ميكن �أن
ي�ستم ��ر ويتط ��ور وينمو وف ��ق ال�سياقات
الت ��ي يعي�شها �أو هو �ضمن مدارات الفعل،
فالتنظي ��م الأجتماعي والإنعكا�س الثقايف
واحل�ض ��اري ل ��روح املجتم ��ع تظه ��ر م ��ن
خ�ل�ال وعيها بتلك الإ�شكالي ��ات وامل�شاكل،
�أم ��ا روح العم ��ل والبن ��اء واحلر�ص على
�ضمان الأ�ستق ��رار الإيجابي مبا يعزز قيم
املجتم ��ع فتنتج عادة من خالل فعل الوعي
وقدرته على التج�سيد يف الواقع ،من هنا
ي�ب�رز دور النخب ��ة الفكري ��ة والأجتماعية
يف الت�أث�ي�ر على م�سارات الوع ��ي و�إعادة
�صياغة روح البق ��اء والتطور ،بالرغم من
�أن وج ��ود النخب ��ة الفاعل ��ة دائم ��ا مرتبط
�أي�ض ��ا باحلري ��ة واملعرف ��ة والرغب ��ة يف
التجديد واملتابعة.

من خالل ما تق ��دم نرى بو�ضوح �أن الفعل
الأجتماع ��ي عموما يبنى عل ��ى ركائز عدة
منها �أ�س�س البن ��اء التي قام عليها املجتمع
م ��ن جمموع ��ة عالق ��ات تتمي ��ز بالأحرتام
والتق ��دمي ،ي�سانده ��ا طي ��ف وا�س ��ع م ��ن
ال�ضواب ��ط والقوان�ي�ن والأع ��راف الت ��ي
ن�ش�أت من خالل الوعي والإدراك ومتالئمة
م ��ع ثقاف ��ة وح�ضور عقلي لق ��وى املجتمع
الفاعل ��ة ،بعده ��ا طبيعة التنظي ��م و�أ�س�س
التداول يف �أليات وعمل مفا�صل املجتمع،
و�أي�ض ��ا دور النخ ��ب ب ��كل م�ستوياته ��ا
العامل ��ة يف �أجت ��اه التطوي ��ر �أو ب�أجت ��اه
احلف ��اظ على البن ��ى الأحتماعية التحتية،
هن ��اك عامل غري ملحوظ دوما وهو واحد
من �أليات تعزي ��ز البناء الأجتماعي ،وهي
ما يع ��رف بال�صراع ��ات الناعم ��ة النا�شئة
من ح ��وار الأجيال �أو م ��ا يعرف بتغريات
الزم ��ن عل ��ى الإدراك الب�ش ��ري لأع�ض ��اء
املجتمع ،هذا العن�صر الذي يغيب يف كثري
من الأحي ��ان عن الب�ص�ي�رة والتب�صر عند
املفكري ��ن و�أ�صحاب امل�شاري ��ع النه�ضوية
هو م ��ن العوامل التي ال ميكن جتاهلها �أو
املرور عليها مرور الكرام.
�إذا املجتم ��ع م ��ن خ�ل�ال م ��ا تق ��دم ال ميكن
بن ��اءه �أو تطوي ��ره وفق ��ا لر�ؤي ��ة �أحادي ��ة
�أو حموري ��ة دون �أن نعط ��ي ل ��كل الق ��وى
واملتغريات والعوامل والأ�سباب �أهميتها،
و�أتاح ��ه الفر�صة له ��ا �أن تعم ��ل وفق عمل
م�شرتك متداخل ومتفاعل ب�أجتاه التغيري،
فالقوان�ي�ن والق ��رارات وحت ��ى النظريات
الأجتماعي ��ة التي ال تدرك ه ��ذه احلقيقية
تف�ش ��ل يف قي ��ادة املجتم ��ع نح ��و التغيري
املن�شود واملنتظر �أفرتا�ضا ،لأنها مت�سكت
بجان ��ب رئي�سي بنظره ��ا وتركت جوانب
عدي ��دة �أخ ��رى ذات ق ��درة عل ��ى الفع ��ل،
الأيديولوجي ��ات الدينية والفكرية وحتى
النظري ��ات الفل�سفي ��ة عج ��زت لوحدها �أن
تبن ��ي جمتمع ��ات متط ��ورة مبع ��زل ع ��ن
الإحاط ��ة ب ��كل العنا�ص ��ر ال�سالف ��ة ،ميكن
�أن يك ��ون الدي ��ن �أق ��رب يف فه ��م ذل ��ك لكن
املمار�س ��ة الدينية التي حول ��ت الدين �إىل
�أيديولوجي ��ا ع ��ززت م ��ن انكما�ش ��ه يف
التعاطي م ��ع مو�ضوع البن ��اء الأجتماعي
وجعلت ��ه واح ��دا م ��ن م�ص ��ادات التغ�ي�ر
والتط ��ور ،الذن ��ب طبع ��ا لي� ��س يف الدين
ور�ؤيته بالت�أكيد لكن يف التف�صيالت التي
ي�ضعها املتدين يف طريق املجتمع والدين،
وه ��و يعك� ��س ذاته عل ��ى املجتمع ب ��دل �أن
يعك�س ذات املجتمع على نف�سه ،هذا �أي�ضا

مزي ��د من التدهور يف عالقة التناف�س على القيادة بني
عفل ��ق والأر�سوزي الذي اتهم عفلق ب�سرقة ا�سم حزبه
ومنطلقاته.
تلك املنطلقات البعثية ،كما ي�ؤكد �سامي اجلندي نف�سه،
تنهل ب�شكل �صريح ومبكر م ��ن االيديولوجية النازية
م�ش�ي�را اىل ان بداي ��ات م�ؤ�س�سي ح ��زب البعث عبرّ ت
عن “ت�أ ّثر باالجتاه النازيّ �سيا�سيا ،وبالرومانطيقية
�أدب ّي ��ا ،وبالباطني ��ة ال�صوف ّي ��ة والطائفي ��ة مذهبي ��ا
وديني ��ا” .وي�ضيف اجلن ��دي مو�ضحا“ :كنا عرقيني
معجب�ي�ن بالنازية نقر�أ كتبها ومناب ��ع فكرها وخا�صة
نيت�ش ��ه (هك ��ذا تكل ��م زراد�ش ��ت) ،وفيخت ��ه (خطابات
اىل االم ��ة الأملانية) و هـ� .أ .ت�شمربل�ي�ن (ن�شوء القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر) وداره (الع ��رق) .وكن ��ا اول م ��ن فكر
برتجمة (كفاحي) – كتاب هتلر -م�شريا �أي�ضا اىل ان
“من غرائب ال�صدف اين كنت ابحث عن “ا�سطورة
الق ��رن الع�شري ��ن” لروزن�ب�رغ فلم اج ��د يف دم�شق اال
ن�سخ ��ة بالفرن�سي ��ة ملوج ��ز عنه عن ��د الأ�ست ��اذ مي�شيل
عفلق ا�ستعرتها من احد تالميذه”�( .ص.)27
فمن امل�ؤكد لدينا ان عفلق ت�أثر ب�شكل خا�ص بالتجربة
ال�سيا�سي ��ة وحت ��ى ال�شخ�صية لزعيم حرك ��ة االنبعاث
الإيطايل جوزيب ��ي مازين ��ي Giuseppe Mazzini

 )1872-(1805التي نقل افكارها وحتى �أهدافها �إىل
الواق ��ع العربي عرب ا�سترياد حت ��ى �شعارها و�أهدافها
الثالثية وه ��ي (الوحدة  -احلرية  -اال�ستقالل) ،التي
حتولت اىل (الوحدة -احلرية اال�شرتاكية) لدى عفلق
وحزبه .ومنه �أي�ضا اخذ ا�سم ومفهوم البعث حلركته.
وجوزيب ��ي مازيني مفكر و�سيا�س ��ي ما�سوين �إيطايل
لق ��ب ب� �ـ”روح �إيطالي ��ا” ل ��دوره الرئي�س ��ي يف والدة
احلرك ��ة القومية الإيطالية احلديث ��ة ويف قيام الدولة
الإيطالي ��ة امل�ستقلة واملوحدة بعد ان كانت حتى مطلع
الق ��رن التا�سع ع�شر ،جمموع ��ة دويالت حتت �سيطرة
الق ��وى الأجنبية وال �سيم ��ا الإمرباطورية النم�ساوية
الت ��ي كانت ت�سيطر ب�شكل مبا�شر على اجلزء ال�شمايل
ال�شرق ��ي م ��ن �إيطاليا وال ��ذي يغلب عل ��ى �سكانه اللغة
الإيطالي ��ة كما كانت تع ��اين من اال�ستب ��داد االقطاعي
واالمتي ��ازات الأر�ستقراطي ��ة وال�سلط ��ة الدينية .كما
�أ�سهم ��ت �أف ��كاره الوحدوي ��ة واجلمهوري ��ة يف تعزيز
احلركة الدميقراطية الأوروبية احلديثة ويف الت�أثري
يف ف�ت�رة الحق ��ة عل ��ى كثري م ��ن كب ��ار ال�سيا�سيني يف
�أوروب ��ا والع ��امل مث ��ل الرئي� ��س الأمريك ��ي وودرو
ويل�س ��ون ورئي� ��س ال ��وزراء الربيطاين ديفي ��د لويد
ج ��ورج والزعي ��م الهن ��دي املهامت ��ا غان ��دي والزعي ��م
ال�صيني �صن يات �صن.
ومازين ��ي كان معروف ��ا يف الأو�س ��اط الثقافي ��ة يف
العامل العربي خ�ل�ال اربعينيات الق ��رن املا�ضي حيث
وجدن ��ا عدة درا�س ��ات عنه م ��ن بينها �سل�سل ��ة مقاالت
فكرية تاريخي ��ة بقلم امل�ؤرخ امل�صري حممود اخلفيف
ن�شرتها له جملة الر�سالة على حلقات يف اعدادها لعام
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رأي من الخارج
ينطبق على الأيديولوجيات الفكرية التي
تخت ��زل املجتمع بفكرته ��ا دون �أن تعي �أن
الفك ��ر متغري واملجتمعات باقي ��ة لأنها من
ثوابت الوجود.
�إنطالقا من فهم طبيع ��ة احلركة املجتمعية
وبنظ ��رة حتليلي ��ة �أجتماعي ��ة حمرتف ��ة
وعلمي ��ة عندم ��ا يواجه جمتمع م ��ا �إن�سداد
ت�أريخ ��ي يف وج ��وده ،وعدم الق ��درة على
جت ��اوز الواق ��ع بغي ��اب حل ��ول جذري ��ة
وحقيقية وواقعية تنبع من طبيعة املجتمع
وتفاعالت ��ه مع ذات ��ه ،على الق ��وى الفاعلة
البح ��ث يف عنا�ص ��ر البن ��اء والرواب ��ط
والقي ��م اجلمعي ��ة ال الت�سلي ��م بالف�ش ��ل
وحماولة تربيره �أو جلد الذات يف حماولة
لله ��روب بامل�شكلة �إىل الأمام ،بل العمل من
مالحظ ��ة ال�سي ��اق التاريخ ��ي ال ��ذي �سبب
�إ�شكالي ��ة الإن�سداد بروح النق ��د الإيجابي
امل ��درك حلقيق ��ة الأزم ��ة وم ��دى خطورتها
يف احلف ��اظ على احل ��د الأدنى م ��ن العمل
ال�سليم ،يف الواقع العراقي الراهن ولي�س
منقطعا عن جذوره و�أ�سبابه العميقة جند
الإ�شكالية الأجتماعية ذات ر�ؤو�س متعددة
ومناب ��ع خمتلفة ب�ي�ن الدين ��ي وال�سيا�سي
والأقت�ص ��ادي التي تتفرع جميعا من �سبب
رئي�سي ،ه ��و غياب الفع ��ل النخبوي احلر
ل�صالح العم ��ل الأيديولوجي املنظم �سواء
يف ط ��وره الدين ��ي �أو يف جمال ��ه العريف،
الدين املهيم ��ن على املقدرات الفكرية يفعل
ككاب ��ح قوي لأي تطلع ��ات للحرية الفردية
واجلمعي ��ة لأن ��ه ي ��رى يف نف�س ��ه الق ��دوة
والقي ��ادة ،واحلرية تعني ل ��ه اخلروج عن
�سيا�سة القطيع امل�ؤدلج� ،أما الفاعل العريف
الأجتماعي فه ��و ال يختلف يف نظرته على
نف�س العلة ويرى يف �ضعف دوره �إنح�سار
للمك�سب الت�أريخي الذي ي�ؤمن له ال�سطوة
والقيادة وال�سلطة الأجتماعية.
امل�شكل ��ة الأجتماعي ��ة العراقي ��ة �إذا
م�شكلة مركبة يتفاعل به ��ا الت�أريخي مع
احلا�ض ��ر الديني مع العريف الأقت�صادي
م ��ع ال�سيا�س ��ي ،نت ��ج عنه ��ا خلي ��ط م ��ن
الأمرا� ��ض الأجتماعي ��ة املتنوع ��ة م ��ن
املر� ��ض والفق ��ر والتجهي ��ل والظل ��م
والإق�ص ��اء والديكتاتوري ��ة الفردي ��ة
واجلمعية ،تغي ��ب الوعي الكلي وظهور
�سلوكي ��ات �أجتماعي ��ة �ش ��اذة ولي ��دة
واقع مته ��رئ و�شاذ �أي�ض ��ا بغياب الفعل
املوج ��ه وامل�س� ��ؤول� ،أنت�ش ��ار اجلرمي ��ة
كما ونوع ��ا و�أ�سالي ��ب مل ي�ألفها املجتمع
�سابقا ،ظهور عوار� ��ض تفكيك وانحالل
يف بني ��ة املجتم ��ع نتيج ��ة ثقاف ��ات
منحرف ��ة عن اجل ��ذر التاريخ ��ي لل�شعب
العراق ��ي ،والأه ��م م ��ن ذل ��ك كل ��ه �أن ال
�أحد م ��ن امل�ستويات الق ��ادرة على �صنع
الوع ��ي تتح ��رك وفق منهجي ��ة مدرو�سة
لإيج ��اد احلل ��ول �أو حت ��ى تعم ��د منعه ��ا
م ��ن ذل ��ك ،ال�سب ��ب الرئي�س ��ي يكم ��ن يف
�أن امل�ؤ�س�ست�ي�ن الديني ��ة والأجتماعي ��ة
احلري�صت�ي�ن على بق ��اء مفه ��وم القطيع
وتنمي ��ة ورمها ال�سرط ��اين يف املجتمع
تتعاون ��ان وتت�ش ��اركان يف حمارب ��ة
عوامل الوع ��ي احلقيقي ،وه ��ي املعرفة
احلرة والعم ��ل التح ��رري للخال�ص من
�سلطة قدمي ��ة تراوح مكانه ��ا وت�ؤمن �أن
كل احللول بيده ��ا وحدها ،ترف�ض حتى
مبد�أ ال�شراكة �أو احلوار من �أجل الغد.

الأ�شتراكية تعود الى ال�ساحة ال�سيا�سية في �أوروبا
 جان-نوما دوكاجن

*

ترجمة :عدوية الهاليل
من ��ذ ع ��ام  ،2015ع ��اد اال�شرتاكي ��ون
الدميقراطي ��ون �إىل ال�سلطة يف بع�ض الدول
الأوروبي ��ة و�أثاروا الأم ��ل يف ي�سار القارة،
مب ��ا يف ذل ��ك فرن�س ��ا.يف جري ��دة اللومون ��د
الفرن�سي ��ة حت ��دث م�ؤلف ��و كت ��اب «التاري ��خ
العامل ��ي لال�شرتاكية ،« ،ج ��ان نوما دوكاجن،
�ستيف ��اين روزا ورازمي ��ج كوت�شي ��ان ع ��ن
ظه ��ور �أ�ش ��كال و�أف ��كار ا�شرتاكي ��ة جدي ��دة
وعن الق�ضايا املتعلق ��ة بالن�ضاالت الن�سائية
واحلركات البيئية التي �ستجد لها مكا ًنا هناك
كما يبدو فهم يرون ب�أن هذه الق�ضايا �ستكون
عل ��ى املحك للف�ت�رة املقبلة .وم ��ع ذلك ،يجب
بالفعل الإ�ش ��ارة �إىل �أن هذه الق�ضايا مدجمة
يف الربام ��ج احلالية.وم ��ا ه ��و عل ��ى املح ��ك
حقا ه ��و االفتقار ال�شديد ملزي ��ج من النظرية
والتطبي ��ق .لإن ال�سم ��ة املمي ��زة لال�شرتاكية
التاريخي ��ة هي �أنها جنح ��ت يف التغلب على
تناق�ضاته ��ا و�صعوباته ��ا عندم ��ا متكنت من
تن�شي ��ط نف�سها م ��ن التط ��ورات االجتماعية
امللمو�س ��ة يف املجتمع.وي ��رى امل�ؤلف ��ون ان
االح ��زاب اال�شرتاكي ��ة مث ��ل ح ��زب العم ��ال
يف اململك ��ة املتح ��دة ،واحل ��زب اال�شرتاك ��ي
الدميقراط ��ي يف �أملانيا ،الت ��ي ي�ضم كل منها
 600000ع�ض ��و� ،أو احل ��زب الدميقراط ��ي
يف �إيطالي ��ا ،واحل ��زب الدميقراط ��ي يف
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،ت�ش ��كل ميزة
كب�ي�رة لآف ��اق تطوراال�شرتاكي ��ة الثق ��ايف
وال�سيا�س ��ي يف م�شه ��د الأح ��زاب ال�سيا�سية
الفرن�سي ��ة يف الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن
و�إن ه ��ذه الهي ��اكل الدولية ه ��ي �أ�صول قيمة
من الناحي ��ة النظرية .كم ��ا �إن هذه الأحزاب
اال�شرتاكية ماكان ��ت لتوجد لوال اال�شرتاكية
الدولي ��ة .لكننا نالحظ يف الواق ��ع واملفارقة
(يف ع�صر العومل ��ة والإنرتنت!) �أن االهتمام
يف الأحزاب اال�شرتاكية بالأممية والتنظيم،
ول ��و عل ��ى م�ست ��وى بع� ��ض البل ��دان فق ��ط،
ه ��ي اعتب ��ارات غائب ��ة� ،إذا ج ��از التعبرييف
امل�ؤمترات،فامل�ؤمت ��ر الأخ�ي�ر للح ��زب
اال�شرتاكي الفرن�س ��ي �أو امل�ؤمتر اال�شرتاكي
الأمل ��اين بال ��كاد تطرق ��ا �إىل م�س�أل ��ة الأممية
اال�شرتاكي ��ة ،ولعل هنا تكم ��ن �إحدى م�شاكل
احلقوق احلالية.
و ي ��رى امل�ؤلف ��ون ان هنال ��ك جتدي ��د نظ ��ري
يحمل هذه املوج ��ة اال�شرتاكية فهناك عدد ال
يح�صى من املن�ش ��ورات اجلديدة ،ذات الفكر
النق ��دي يف معظم البل ��دان الغربية ،وفرن�سا
م ��ن وجهة النظر هذه دول ��ة غنية �إىل حد ما.
وغال ًب ��ا م ��ا ترتبط ه ��ذه النه�ض ��ات بالي�سار
الراديكايل (بودميو� ��س واحلزب ال�شيوعي
يف �إ�سباني ��ا ،والكتل ��ة الي�ساري ��ة واحل ��زب
ال�شيوعي يف الربتغال ،عل ��ى �سبيل املثال).
ولكن اليزال ت�أثري اال�شرتاكية على �سيا�سات
احلكوم ��ات ينت ��ج بال ��كاد ن�صو�ص ��ا ت�سم ��ح
بالتط ��ورات اجلدي ��دة فيما يتعل ��ق ب�سل�سلة
كاملة م ��ن الق�ضاي ��ا،ال �سيم ��ا اال�سرتاتيجية

والتنظيمية.
ه ��ل ميك ��ن للي�س ��ار الفرن�س ��ي �أن ي�أم ��ل حق ًا
يف اال�ستف ��ادة م ��ن ه ��ذا االجت ��اه امللح ��وظ
ب�ي�ن بقي ��ة ال ��دول؟ ي ��رى امل�ؤلف ��ون ان ل ��كل
�شخ�ص م�صلحة يف �إظه ��ار ان الي�سار يحتل
موقع ��ا على رقعة ال�شط ��رجن ال�سيا�سية.وقد
تفاقم ��ت هذه الظاهرة منذ عام  2002ب�سبب
اقرتان االنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة باالنتخابات
الت�شريعية.ويتوق ��ع امل�ؤلف ��ون ان تنج ��ح
احلكوم ��ات اال�شرتاكي ��ة يف وق ��ف �صع ��ود
ال�شعبوي ��ة واليم�ي�ن املتط ��رف يف �أوروب ��ا؟
ورمب ��ا �سيك ��ون اال�شرتاكي ��ون قادرين على
الت�أقل ��م ،فف ��ي الواق ��ع ،وعندم ��ا تك ��ون يف
ال�سلط ��ة ،يف معظ ��م احل ��االت يف الأنظم ��ة
الربملاني ��ة الت ��ي تف�ض ��ل التحالف ��ات ب�ي�ن
الأح ��زاب ،تتمك ��ن احلكوم ��ات اال�شرتاكي ��ة
م ��ن ت�شكي ��ل �أغلبي ��ة متن ��ع اليم�ي�ن املتطرف
م ��ن الو�ص ��ول �إىل ال�سلط ��ة .ومع ذل ��ك ،ف�إن
خط ��ر خيب ��ة الأم ��ل ال�سيا�سي ��ة� ،إذا طبق ��وا
�إج ��راءات نيوليربالي ��ة ،ميك ��ن �أن يهدد هذا
الت ��وازن .اذ مت يف بع� ��ض البل ��دان ،يف هذه
املرحل ��ة ،حمو الي�سار تقري ًب ��ا من اخلريطة،
خا�ص ��ة يف بولن ��دا واملج ��ر .ميكنن ��ا � ً
أي�ض ��ا
مالحظ ��ة االجتاه ��ات امل�ض ��ادة املحلية ،على
�سبي ��ل املث ��ال يف مدينة غرات� ��س الثانية يف
النم�س ��ا ،حي ��ث جن ��ح حتالف ي�س ��اري خلف
احل ��زب ال�شيوع ��ي النم�س ��اوي ،عل ��ى الرغم
م ��ن �صغر حجم ��ه عل ��ى امل�ست ��وى الوطني،
يف هزمي ��ة املحافظني واليمني املتطرف .من
خالل تفعي ��ل املو�ضوعات االجتماعية ومنها
(الإ�سكان)على وجه اخل�صو�ص.
وي�ؤكد امل�ؤلفون ان اال�شرتاكية لي�ست عبارة
ع ��ن قوقعة فارغ ��ة ميكن للجمي ��ع اال�ستثمار
فيه ��ا ب�إرادتهم ب ��ل ان لها تاريخه ��ا وهويتها
اخلا�صة،مايجع ��ل الأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة
الأوروبي ��ة القدمي ��ة ال ت ��زال مرتبط ��ة به ��ا
فعل ��ى الرغ ��م م ��ن االختالف ��ات والتوجه ��ات
ب�ي�ن خمتل ��ف الأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة ،ف� ��إن
الق�ضي ��ة الت ��ي ظل ��ت حموري ��ة ه ��ي توزي ��ع
ال�ث�روة والعدال ��ة االجتماعي ��ة .لأن
اال�شرتاكي ��ة هي عك� ��س الر�أ�سمالي ��ة،و طاملا
�أن هن ��اك عالق ��ات ر�أ�سمالي ��ة يف املجتم ��ع،
ف� ��إن الأف ��كار اال�شرتاكي ��ة �ستحت ��ل مكانه ��ا.
وبع ��د ظه ��ور مو�ضوع ��ات �أخرى مث ��ل (علم
البيئ ��ة ،والق�ضاي ��ا الن�سوي ��ة عل ��ى وج ��ه
اخل�صو� ��ص ،)...تظ ��ل امل�س�أل ��ة االجتماعية
مركزية ،وهك ��ذا ف�إن الأح ��زاب الأخرى مثل
(حزب اخل�ض ��ر على �سبيل املث ��ال) ميكن �أن
ت�شغل حيزه ��ا ال�سيا�س ��ي يف نهاية املطاف.
وميك ��ن للم ��رء �أن ي�ضي ��ف �أن هن ��اك ف�ص�ًل�اً
قو ًي ��ا ب�شكل متزايد ب�ي�ن التكوينات النظرية
اال�شرتاكي ��ة (امل�ستوح ��اة على �سبي ��ل املثال
م ��ن املارك�سي ��ة) وواقع الأح ��زاب ال�سيا�سية
الدميقراطي ��ة االجتماعية الت ��ي ال تهتم بهذا
النوع من الق�ضايا.

ويتح ��دث امل�ؤلف ��ون ع ��ن ع ��ودة اال�شرتاكية
يف ظ ��ل التغ�ي�رات يف العقيدة الت ��ي حدثت
فيم ��ا ي�سم ��ى بالأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة ويف
احلكومات اال�شرتاكي ��ة عندما تطبق تدابري
وا�ضحة للغاية على اليمني ،كما هو احلال يف
الدمن ��ارك ،فيما يتعل ��ق بطالبي اللجوء،فمن
الوا�ض ��ح ،يف �ضوء التط ��ورات الأخرية يف
بع� ��ض الأح ��زاب الدميقراطي ��ة االجتماعية،
ميكن للم ��رء �أن يطرح ب�ش ��كل �شرعي م�س�ألة
الهوي ��ة اال�شرتاكية .ولكن مل يتم �إ�صالح �أي
�ش ��يء م�سب ًق ��ا :على �سبيل املث ��ال ،كان حزب
العم ��ال الربيط ��اين يف �أواخ ��ر الت�سعينيات
عل ��ى و�شك �إنهاء الهوي ��ة احلزبية التاريخية
(“الطري ��ق الثال ��ث” لتوين بل�ي�ر) .لكن كان
هناك انعط ��اف ي�سار م ��ع جريميي كوربني،
والذي مت تهمي�شه بدوره يف احلزب.
ويف �أملانيا،كان ��ت القي ��ادة يف احل ��زب
اال�شرتاكي الدميقراطي هي �إىل الي�سار �أكرث
م ��ن �أوالف �شولت ��ز (امل�ست�ش ��ار امل�ستقبلي)،
الذي ف�شل يف تويل احلزب� .أما يف �إ�سبانيا،
فقد مت تهمي�ش �أولئك املوجودين يف احلزب
اال�شرتاك ��ي الذي ��ن ال يري ��دون التحال ��ف مع
بودميو�س.
وي ��رى امل�ؤلف ��ون �إن احل ��زب اال�شرتاك ��ي
الدميقراطي واحل ��زب اال�شرتاكي الربتغايل
لديهم ��ا �شيء م�شرتك فهن ��اك �سمات م�شرتكة
له ��ذه الأحزاب ،والتي ولدت جميعًا يف نهاية
القرن التا�سع ع�ش ��ر وبداية القرن الع�شرين.
لك ��ن هن ��اك اختالف ��ات عميق ��ة مرتبط ��ة
بتاريخهم .على �سبيل املثال ،ال تزال النقابات
العمالية الربيطانية والأملانية مرتبطة ،ويف
بع� ��ض احل ��االت تقري ًب ��ا مرتبط ��ة ،بح ��زب
العمال �أو باال�شرتاكية الدميقراطية الأملانية.
ويف احلال ��ة الفرن�سية ،وحتى لو كانت هناك
رواب ��ط ،هناك ا�ستق�ل�ال متب ��ادل ر�سميًا بني
النقابات والأحزاب.
ولأخ ��ذ احل ��زب اال�شرتاك ��ي الدميقراط ��ي
واحل ��زب اال�شرتاك ��ي الربتغ ��ايل كامثل ��ة،
فق ��د ح ��دد التاري ��خ احلدي ��ث �إىل ح ��د كب�ي�ر
خ�صائ�صهم ��ا :فالربتغ ��ال ه ��ي �آخ ��ر دول ��ة
يف �أوروب ��ا الغربي ��ة �شه ��دت ث ��ورة ه ��ي
“ث ��ورة القرنفل” يف ع ��ام  )1974بعد نظام
ديكتات ��وري .وكذل ��ك يف �إ�سباني ��ا ،بوف ��اة
اجلرنال فرانكو .ومثال �آخر يف �أملانيا،حيث
ا�ستخ ��دم احل ��زب اال�شرتاك ��ي الدميقراط ��ي
الدميقراطية الربملاني ��ة منذ عام ( 1949على
الأقل يف اجلزء الغربي من البالد).
ومن الوا�ضح �أن بع�ض املو�ضوعات احلالية
املرتبط ��ة بالوباء وعدم امل�ساواة االجتماعية
ت�ش ��كل �أر�ضي ��ة م�ؤاتي ��ة للأف ��كار واملنظمات
اال�شرتاكي ��ة .لك ��ن ال�سياق ��ات الوطني ��ة ،وال
�سيما الرتتيب ��ات امل�ؤ�س�سية ،جتع ��ل القراءة
العاملي ��ة �صعبة.ويج ��ب �أن ن�ص ��ر عل ��ى دور
اخلالفات ب�ي�ن الأطراف وح�س ��ب البلد .ففي
�أملاني ��ا ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،ال ي ��زال احلزب

اال�شرتاكي الدميقراطي منظمة را�سخة (على
الرغم م ��ن �أنه فقد العديد من الأع�ضاء)� ،أكرث
بكثري من احلزب اال�شرتاكي يف فرن�سا.
وع ��ن ال ��دول الأوروبي ��ة الت ��ي تقوده ��ا
احلكوم ��ات اال�شرتاكي ��ة ،يق ��ول امل�ؤلفون ان
دول الق ��ارة الأوروبي ��ة الت ��ي لديه ��ا رئي� ��س
حكوم ��ي ا�شرتاكي هي� :إ�سباني ��ا ،الربتغال،
الرنوي ��ج ،فنلن ��دا ،الدمن ��ارك ،وقري ًب ��ا ج� �دًا
�أملاني ��ا ،حي ��ث ت�شكل ��ت احلكوم ��ة امل�ستقبلية
م ��ن احلزب الدميقراط ��ي االجتماعي الأملاين
وامل�ست�ش ��ار امل�ستقبل ��ي �أوالف و�سيول ��د
�شولت ��ز ،بالتحال ��ف م ��ع ح ��زب اخل�ض ��ر
والليربالي�ي�ن ،يف �أوائ ��ل كان ��ون الأول .كما
�شه ��د الي�س ��ار الإيط ��ايل للت ��و ظاه ��رة عودة
الي�س ��ار خالل االنتخاب ��ات البلدي ��ة اجلزئية
يف ت�شري ��ن االول ع ��ام  .2021وف ��ازت قوى
الي�سار ،بقيادة احل ��زب الدميقراطي  -حزب
ي�س ��ار الو�س ��ط وركي ��زة حكوم ��ة الوح ��دة
الوطني ��ة بقي ��ادة ماري ��و دراجي من ��ذ �شباط
 - 2021يف الواقع مب ��دن رئي�سية مثل روما
وتورين ��و وميالنو وبولوني ��ا ونابويل� .أما
�أملاني ��ا فق ��د �شهدت عودة احل ��زب اال�شرتاكي
الدميقراط ��ي �إىل ال�سلط ��ة بع ��د ف ��وزه يف
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة يف ايل ��ول ،فبعد ان
ق ��اد االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة يف  26ايل ��ول،
بن�سبة  25.7٪من الأ�صوات ،ا�ستعاد احلزب
اال�شرتاك ��ي الدميقراط ��ي الأمل ��اين ال�سلط ��ة
بع ��د تركها قب ��ل �ستة ع�ش ��ر عامًا ،م ��ع انتهاء
والي ��ة جريه ��ارد �ش ��رودر ()2005-1998
وو�ص ��ول �أجني�ل�ا م�ي�ركل اىل امل�ست�شاري ��ة.
وبقي ��ادة �أوالف �شولت ��ز ،نائ ��ب امل�ست�ش ��ار
احل ��ايل ووزير املالية الفي ��درايل وامل�ست�شار
امل�ستقبل ��ي� ،سي�ش ��كل احل ��زب حتال ًف ��ا م ��ع
اخل�ض ��ر والليربالي�ي�ن .ويف  15ت�شري ��ن
االول ،ك�ش ��ف ال�شركاء الثالث ��ة عن اخلطوط
العري�ض ��ة لل�سيا�س ��ة التي يعتزم ��ون اتباعها
م ًع ��ا على م ��دار ال�سنوات الأرب ��ع القادمة .اذ
يج ��ب �أن ي ��رى التحال ��ف امل�ستقبل ��ي الن ��ور
قريبا..ويحت ��ل اال�شرتاكي ��ون منا�صب مهمة
يف احلكوم ��ة يف دول �أخ ��رى ،مث ��ل �إيطالي ��ا
و�سوي�سرا.
وكان الي�س ��ار �أي�ضاعل ��ى ر�أ� ��س ال�سلطة منذ
ع ��ام  2015يف �إ�سباني ��ا والربتغ ��ال ،وف ��از
يف االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف الدمنارك يف
ع ��ام � ،2019أو يف الرنوي ��ج و�أملاني ��ا يف
�أيل ��ول ،2021ثم يف منت�ص ��ف ت�شرين الأول
يف االنتخاب ��ات البلدي ��ة يف �إيطاليا ،فقد عاد
اال�شرتاكيون �إىل ال�سلط ��ة بني الأوروبيني.
وبد�أت موجة وردية كانت حلم اال�شرتاكيني
الفرن�سي�ي�ن والأح ��زاب الدميقراطي ��ة
االجتماعية الأوروبية الأخرى ،والتي فقدت
زخمها مل ��دة ع�شر �سنوات ،بينما �شهد اليمني
املتطرف طفرة يف القارة.
*�أ�ست ��اذ التاري ��خ املعا�ص ��ر بجامع ��ة روان
نورماندي
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كوناكري و�صداعها ..جبال من النفايات
تط ّوق العا�صمة وتقرع جر�س الإنذار

كالكيت

 عالء املفرجي

النفاي ��ات وطمره ��ا لثالث ��ة من ��ازل وموت 8
�أ�شخا� ��ص يوم � 22آغ�سط� ��س � /آب 2017م.

عدنان ح�سين �أحمد
مل يك ��ن «كوكانك ��ري و�صداعه ��ا» للمخ ��رج
الغيني احل�سن لينغي ��وي هو الفيلم الوحيد
ال ��ذي يعالج ثيم ��ة النفاي ��ات وتلويث البيئة
يف �أف�ل�ام امل�سابقة الر�سمية للدورة التا�سعة
مهرجان زاكورة ال�سينمائي ،فقد �سبق لنا �أن
توقفنا عند فيلم «�إدارة النفايات يف بوزغني»
للمخ ��رج اجلزائ ��ري جم ��ال با�ش ��ا ال ��ذي
يتمح ��ور ح ��ول ف ��رز النفاي ��ات ،وتدويرها،
وح ��رق املخ ّلف ��ات النهائي ��ة منه ��ا� .أم ��ا فيلم
كوناكري فيتحدث عن خماطر هذه النفايات
الت ��ي حتول ��ت �إىل جب ��ال �شاهق ��ة االرتف ��اع
حتي ��ط باملدين ��ة م ��ن جهاتها الأرب ��ع ،ومتلأ
�سواقيه ��ا ،وتغلق جم ��اري �صرفها ال�صحي.
يعتمد الفيلم عل ��ى تقنية «الر�ؤو�س املتكلمة»
والفوي� ��س �أوفر ب�شكل حم ��دود وذلك لق�صر
الفيلم الذي تبلغ مدته  11دقيقة الغري .ومع
ذلك ف� ��إن املخرج قد منح ال�شخ�صيات الثالث
فر�ص ��ة احلدي ��ث لأكرث من مرة ك ��ي يدلو كل
واح ��د منه ��م بدل ��وه ،وميك ��ن للمتلق ��ي يف
خامتة املط ��اف �أن ي�ست�شف م ��ن مداخالتهم
ق�صة النفايات يف هذه العا�صمة التي يعي�ش
فيها قرابة ملي � يَ
�ون مواطن غيني مل ي�أخذوا
مو�ضوع النظاف ��ة على حممل اجلد .فالدولة
و�إن كان ��ت م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر عن نظافة
العا�صم ��ة والبل ��د برمت ��ه �إ ّال �أن ذلك ال يعفي
املواطن�ي�ن الغينيني من بذل ق�صارى جهدهم
بغية تنظي ��ف عا�صمته ��م و�إظهارها باملظهر
الالئق الذي يتما�شى مع روح الع�صر.
ي�شرتك يف �صفة «القلق واحلزن»* �أكرث من
�شخ�صي ��ة يف ه ��ذا الفيلم الوثائق ��ي و�أولهم

عبدالرحمن ،وه ��و مواطن من بلدية راتوما
ال ��ذي يقرع جر� ��س الإنذار وين ّب ��ه خلطورة
النفايات ،وتلويث البيئة ،وت�أثريها ال�سلبي
عل ��ى �صح ��ة املواط ��ن م ��ن خ�ل�ال ا�ستعم ��ال
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي منتق� �دًا
املواطن�ي�ن لق ّل ��ة وعيه ��م ،وع ��دم �شعوره ��م
بامل�س�ؤولي ��ة فيم ��ا يتع ّل ��ق ب�إلق ��اء النفاي ��ات
والف�ض�ل�ات املنزلي ��ة ب�ش ��كل ع�شوائ ��ي يف
القن ��وات واملج ��اري ال�صحي ��ة �أو تكدي�سه ��ا
على مقربة من الأحي ��اء ال�سكنية الأمر الذي
يف�ض ��ي �إىل تف�ش ��ي الأمرا� ��ض والأوبئة بني
املواطن�ي�ن من خمتلف الأعم ��ار .كما ت�ساهم
ه ��ذه الع�شوائي ��ة يف التلوي ��ث ال َب�صَ ��ري،
فبع� ��ض الأحي ��اء ال�سكني ��ة تب ��دو جميلة يف
مبانيه ��ا احلديثة لكن �أكدا� ��س ال ُقمامة تلغي
�أي ملم ��ح جمايل وحت ��رم �ساكنيها من متعة
النظ ��ر �إىل املَ�شاه ��د املديني ��ة الت ��ي حتتف ��ي
بطرزه ��ا املعماري ��ة املحلي ��ة والعاملي ��ة،

وجت ّردها من �أي مل�سة جمالية وفنيّة.
�أما ممادو يايا ديالو ،وهو مواطن من بلدية
راتوما � ً
أي�ضا فهو يح� � ّذر من خطورة التن ّقل
وال�سك ��ن يف املناط ��ق املحا�ص ��رة بالنفايات
الت ��ي ت�سببت يف الكثري م ��ن احلوادث الأمر
الذي ب ��ات يهدد الإن�س ��ان نف�س ًي ��ا وج�سديًا.
كم ��ا يلقي مم ��ادو بالالئمة عل ��ى الدولة التي
تب ��دو وك�أنه ��ا غائب ��ة ع ��ن م�شه ��د التنظيف.
وه ��و يدعو املواط ��ن وامل�س� ��ؤول يف الدولة
ملكافح ��ة التل ��وث و�إنقاذ الب�شري ��ة من كارثة
�صحية و�شيكة الوق ��وع .و�إذا ا�ستمر احلال
عل ��ى ما هو عليه ف�إن احلي ��اة الطبيعية تبدو
م�ستحيل ��ة و�س ��ط جبال م ��ن النفاي ��ات التي
تت�سامق كل يوم.
ال �ش � ّ�ك يف � ّأن �ألف ��ا �أم ��ادو ب ��اري ،الطبي ��ب
العام من بلدي ��ة �سونفونيا هو الأكرث �إدرا ًكا
وحت�س�سً ��ا خلط ��ورة النفاي ��ات وت�أثريه ��ا
الف ��ادح عل ��ى ال�صح ��ة العام ��ة للمواطن�ي�ن

والبيئ ��ة م ًع ��ا ،ومن حق ��ه �أن ي�شع ��ر باحلزن
والأ�س ��ف ال�شدي ��د لفق ��دان الأرواح الب�شرية
من خمتلف الأعمار لأن هذه النفايات ت�سبب
�أمرا�ض كثرية مُعدي ��ة كاملالريا والتيفوئيد،
و�أخ ��رى قاتلة كال�سرط ��ان فالغرابة �أن يقدّم
حل ��و ًال منطقية حت ِّفز �سلطة البلد على ان�شاء
بنى حتتي ��ة م�ستوفي ��ة لل�ش ��روط ال�صحية،
ً
وتوف ��ر كل و�سائ ��ل ومتطلب ��ات التنظي ��ف
احلديث ��ة جلم ��ع النفاي ��ات وتدويره ��ا،
والتخ ّل�ص م ��ن خملفاتها ب�ش ��كل نهائي لكي
يتفادوا �أي كارثة �صحية محُ تملة.
تتمث ��ل ر�سال ��ة ه ��ذا الفيل ��م بدع ��وة املخرج
لينغي ��وي احلكوم� � َة واملواطن�ي�ن �إىل حتمّل
م�س�ؤوليته ��م و�إيج ��اد ح � ّ�ل ج ��ذري له ��ذه
امل�شكل ��ة الت ��ي ت�سب ��ب كل يوم �صداعً ��ا حادًا
لأبن ��اء ه ��ذه املدين ��ة ال�ساحلي ��ة املط ّل ��ة على
املحيط .ال تخلو ثيمة الفيلم من نربة درامية
م�ؤثرة ،فاملخرج مايزال يتذكر فاجعة انهيار

وه ��و مث ��ل �أي مواطن �آخ ��ر يف العامل يحب
�أن يك ��ون بل ��ده نظي ًف ��ا ،وجمي�ل ً�ا ،و�صا ً
حلا
مكب كبري
للعي� ��ش وال�سكن ال �أن يتحوّ ل �إىل ٍ
للنفايات واملخ ّلفات والأنقا�ض.
ق�صة (�أقذر) عا�صمة يف
ي ��روي الفيلم برمته ّ
العامل ب�سبب تراكم النفايات ،وتلوّ ث البيئة
وت�أثريهما على املواطن�ي�ن الغينيني ،وتظل
نهايته ��ا املفتوح ��ة بانتظ ��ار احل � ّ�ل ال ��ذي ال
يحت ��اج �إىل معجزة كبرية تهبط من ال�سماء،
و�إمن ��ا يتط ّل ��ب �شحذ للذه ��ن وا�ستنفار لهمم
املواطنني و�أع�ضاء احلكومة على حد �سواء.
بق ��ي �أن نقول ب� �� ّأن املخرج الغين ��ي احل�سن
لينغيوي هو من موالي ��د  27فرباير .1996
ن�ش� ��أ يف قري ��ة داالب ��ا ،ث ��م انتق ��ل �إىل كوي ��ا
ملوا�صلة تعليمه باملدر�سة الثانوية .ويف عام
 2015ان�ض� � ّم �إىل املعه ��د الع ��ايل للفنون يف
موري كانت ��ه يف دوبري ��كا لدرا�سة الإخراج
وكتابة ال�سيناري ��و� .أجنز «م�صري منغوي»
وهو فيلمه الأول ،وحاز على جائز َتي �أف�ضل
فيلم ،و�أف�ضل خمرج يف مهرجان «عا�شوراء
�أونالين»عام  2020يف العراق.
* اعتم ��دت يف كتاب ��ة ه ��ذه املقال ��ة عل ��ى ترجم ��ة
الأ�س ��تاذة ربح ال�سهيلي ل�س ��يناريو فيلم «كوناكري
و�ص ��داعها» م ��ن الفرن�س ��ية �إىل العربي ��ة ،وترجم ��ة
ب�ص ��ور ل�س ��يناريو الفيلم
الأ�س ��تاذة الفنان ��ة فاطم ��ة ّ
ذاته .وهما ت�س ��تحقان ت�س ��تحقان الإ�شادة وال�شكر
والثناء .وكال ال�ص ��ديقتني ،ربح وفاطمة ،ع�ضو يف
جلنة التحكيم للم�س ��ابقة الر�س ��مية ملهرجان زاكورة
ال�سينمائي التا�سع.

محمد الغ�ضبان( :غير معلن) هو اجتزاء لحزن مررت به في طفولتي
المحرر

محمد الغ�ضبان �صانع �أفالم
عراقي ،مار�س الكثير من االعمال
التي تخ�ص ال�سينما في العراق
فقد عمل كمدير فني لمهرجان
 3دقائق في  3ايام ال�سينمائي في
دورته الثانية والثالثة و مديراً
لمكتب بغداد في �شركة ما�ستر
الم للدعاية واالعالن  ،و المن�سق
العام لمهرجان بغداد الجامعي
الدولي لل�سينما والتلفزيون 2019
 ,م�ؤ�س�س �شركة رولة لالنتاج
الفني والت�سويق  ,در�س ال�سينما
في جامعة بغداد  -كلية الفنون
الجميلة .عن فكرة فيلمه الجديد
(غير معلن) واال�سلوب الذي اتبعه
في تنفيذه ،يقول الغ�ضبان:

يتح ��دث الفيل ��م عن �سلم ��ى � 15سنة ،فتاة
ريفية عراقية  ،تتعر�ض لالعتداء اجلن�سي
 ،فتقرر الدفاع ع ��ن نف�سها لكن جتد نف�سها
امام خيار �صعب جدا �سيغري حياتها لالبد
 ..و�أ�ش�ي�ر اىل انني كنت يف اغلب حلظات
الفيلم �شاهد ًا على تلك االحداث يف الريف
العراقي وحتدي ��د ًا يف املنطقة التي ولدت
فيه ��ا وتر�سخ ��ت يف ذهن ��ي �ص ��ور عديدة
منه ��ا � ،شاه ��دت م ��ا �سيح ��دث م ��ع �سلم ��ى
وم ��ع والدته ��ا  ،الأ�سل ��وب ال ��ذي �أعتمدته
هنا يق�ت�رب من ال�شخ�صي ��ات ويحاول ان
جتعله ��ا تبوح ما هو غ�ي�ر معلن ،وبالتايل
يجعلن ��ا نغو�ص قلي�ل� ًا يف تل ��ك التفا�صيل
وينت�شلها مع الغ ��رق واملوت ،واق�صد هنا
احلقائ ��ق واالح ��داث ليجعله ��ا معلنة امام
اجلمي ��ع ومتداول ��ة بع ��د ان كان ��ت حتدث
ب�سري ��ة عالي ��ة وتواط ��ئ يتخلل ��ه اخلوف
والعادات والتقاليد .
 ما اجلديد بفيلم (غري معلن )وما اال�سئلة التي
يطرحها؟.
 اجلدي ��د يف الفيل ��م يرتك ��ز يف احلقيق ��ة ،يف ع ��دم التزيي ��ف حت ��ى وان البع� ��ض
يعت�ب�ر الفيلم اجتزاء احل ��زن العميق فقط
م ��ن الريف  ،لكن ��ه هو بال ��ذات هذا احلزن
ايل م ��ررت ب ��ه بطفولت ��ي دفعن ��ي لك ��ي
ا�صن ��ع هذا الفيلم ،فان ��ا ال ارغب ان ا�صنع
افالم� � ًا دعائية او ترويجي ��ة حتى وان كنا
بحاج ��ة له ��ا � ،سيات ��ي م ��ن ي�صنعها غريي
بالت�أكي ��د  ،لكني اركز عل ��ى �صناعة الفيلم
ال ��ذي ميثلن ��ي ويجعلن ��ي احي ��ا وا�شع ��ر
واحت�س�س يف متاه ��ات ال�صورة ومعرتك
احل ��ق والق ��درة على الب ��وح  ،ه ��ذا الفيلم
ميث ��ل بالن�سبة يل �سي ��ل جارف من احلزن
واخل ��وف والرعب  ،من الظ�ل�ام يف الليل
و�ضوء القمر هو املنق ��ذ الوحيد  ،ويطرح
الفيلم �أ�سئلة جوهري ��ة مهمة ومعقدة ،من
�أهمها ماذا يحدث لو مت االعتداء على فتاة

قا�ص ��رة جن�سي ًا م ��ن قبل والده ��ا ؟ يف �أي
م ��كان يف الع ��امل لي� ��س �شرط� � ًا يف العراق
 ،م ��اذا يح ��دث ل ��و ان امل ��ر�أة مت معاملته ��ا
ك�آل ��ة او �أداة تق�ض ��ي حاج ��ة الرجل فقط ؟
بالت�أكيد انا ل�ست حمامي ًا عن املر�أة  ،لكنها
تعني يل الكثري كان�سان  ،الإن�سانية حتتم
عل ��ي على الأقل ان �أقول احلق  ،واحلقيقة
�ستنك�شف مبرور الزمن.
 ان ��ت م ��ن �أوائل املخرجني ال ��ذي تناول العنف
�ض ��د الن�س ��اء يف الع ��راق ..م ��ا الذي جعل ��ك تلج�أ
لهذه الفكرة؟
 كما ا�سلف ��ت �سابقا بانن ��ي ل�ست حمامياع ��ن الن�ساء ب ��ل �أح ��اول �إماط ��ة اللثام عن
ما هو م�سكوت عن ��ه  ،عن ماهو غري معلن
للعامة  ،يعتقد البع�ض �أن املراة يف الريف
من ا�ستحقاقها الطبيعي ان ال يكون لها �أي
كينون ��ة  ،وهو م ��ا اعار�ضه بالكام ��ل  ،انا
كن ��ت �شاهد ًا على م ��وت الن�ساء يف الريف
يف كل حلظ ��ة يع�ش ��ن فيها مع الرجال  ،يف
كل موق ��ف يحاول ��ن الب ��وح وال ي�ستطعن
 ،يف كل ي ��وم جتل� ��س في ��ه وه ��ي مرتدي ��ة
القما�ش ح ��ول كل جزء �صغ�ي�ر من را�سها
رجلها يدها حتى عينها ،يف بع�ض االحيان
النها عورة  ،اولي�ست ان�سانة  ،اولي�س لها
احل ��ق يف ان تعي� ��ش بكرام ��ة  ،ان تعي� ��ش
بق ��رار  ،انا دائم� � ًا اردد مبد�أي اخلا�ص يف
احلي ��اة  ،ال ميلك امل ��رء يف الدنيا اال كلمته
وكرامت ��ه  ..وم ��ن هنا ا�ستطي ��ع القول ان
الن�س ��اء ال ميتلك ��ن �أي �ش ��يء يف الدني ��ا
يف الري ��ف  ،النه ��ن يف كثري م ��ن الأحيان
يت ��م انت ��زاع كرامته ��ن وال ي�ستطعن حتى
الرف�ض .
 ماذا عن االنتاج والتمويل يف فيلمك؟
 مت انت ��اج الفيل ��م م ��ن قب ��ل �شرك ��ة رولةللإنت ��اج الفن ��ي واكادميي ��ة انك ��ي للفيلم ،
ومت متويل ��ه بالكامل م ��ن قبل ��ي �شخ�صي ًا

خباي ��ا الفيل ��م الغ�ي�ر معلن ��ة  ،وكانه روح
املخ ��رج يتحدث بالنياب ��ة عنه ويرتجم مع
يتخيل ��ه املخ ��رج  ،هك ��ذا كان مهن ��د �ساحر
ب ��ارع وم�صور فن ��ان ا�ستخ ��دم كل قدراته
التعبريية يف ف ��ن الت�صوير الفوتوغرايف
للطبيعة واحلياة والري ��ف وجعلها مرئية
يف �شريط حمرتك ينب�ض باملتعة واجلمال
واحلياة  ،ويع�ب�ر عن املوت بجر�أة  ،وعن
الكتمان ببوح �صوري ماهر.

كمدي ��ر �شرك ��ة رول ��ة وبالن�سب ��ة للأجهزة
واملع ��دات مت توفريه ��ا من قب ��ل اكادميية
انك ��ي للفيل ��م  ،بالإ�ضاف ��ة اىل عم ��ل ٪٩٠
م ��ن فري ��ق العم ��ل ب�شكل جم ��اين تطوعي
لإميانه ��م الكب�ي�ر بامل�ش ��روع و�أهميت ��ه
و�شغفه ��م الع ��ايل بالفيلم و�صناع ��ة الفيلم
 ،ه ��م ال�ش ��ركاء احلقيقني  ،وه ��م املنتجني
احلقيقيني للفيلم .
 هل حتدثنا عن كا�ست العمل وبالتحديد مدير
الت�صوير الذي كان له ح�ضور بارز يف الفيلم؟
 فري ��ق العم ��ل كان لهم نف� ��س الت�أثري يف�أي ��ام الت�صوي ��ر ونف� ��س الأهمي ��ة  ،كان ��وا
كخلي ��ة نح ��ل توا�ص ��ل الليل بالنه ��ار على
م ��دى � ٣أيام  ،مدي ��ر الت�صوير هو امل�صور
واملخ ��رج مهن ��د ال�س ��وداين ال ��ذي كان له
ح�ض ��ور ممي ��ز ج ��د ًا عن ��د كل م ��ن ي�شاهد
الفيل ��م  ،برع ومتي ��ز مهند يف ه ��ذا الفيلم
بالتحديد لأنه من نف�س البيئة  ،من الريف
 ،لدي ��ه ت�ص ��ور كام ��ل وخميلة فني ��ة هائلة
ع ��ن الريف والن�ساء والعن ��ف هناك  ،كانه
ع�ي�ن ال�شاه ��د يتفح� ��ص ويك�ش ��ف لن ��ا عن

 هل �شارك يف مهرجانات �سينمائية معينة؟
 العر� ��ض الأول للفيل ��م كان يف مهرج ��انده ��وك ال�سينمائي الدويل بدورته الثامنة
والق ��ى ا�ستح�سان اجلمه ��ور ب�شكل مميز
وه ��ذا م ��ا مل�سته م ��ن تفاعل اجلمه ��ور بعد
العر� ��ض مع ��ي ،وا�سئلته ��م يل ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر وم ��دى انبهارهم بج ��ر�أة الطرح،
كما �سي�شارك الفيل ��م يف مهرجان مومباي
الدويل للفيلم الق�صري الذي ينعقد بتاريخ
 ٥دي�سمرب ٢٠٢١
 ه ��ل تفك ��ر يف فيل ��م روائ ��ي طوي ��ل حدثن ��ا
بالتف�صيل عن ذلك؟
 �س�ي�رى فيلم ��ي الروائي الطوي ��ل الأوليف ع ��ام  ٢٠٢٥ح�س ��ب اخلط ��ة املر�سومة
منذ � ٣سن ��وات  ،و�سيتح ��دث الفيلم اي�ض ًا
عن الن�ساء  -فيلمي الق�صري القادم والذي
�سن�ص ��وره ان �شاء الله الع ��ام املقبل اي�ض ًا
يتح ��دث ع ��ن الن�س ��اء  ،بالن�سب ��ة يل ه ��ذا
املحور ميثل يل �أهمي ��ة جوهرية غاية يف
العم ��ق  ،الن�ساء هن من يلدن الرجال  ،هذا
بحد ذاته اعجاز هائل ال ميكن التعبري عنه
بكلمات مهم ��ا كانت بليغة  ،ان ��ا �أحاول ان
�أك ��ون �شاع ��ر ًا و�أمتنى  ...لك ��ن بال�صورة
ال بالق ��ول  ،لأجع ��ل الكلم ��ات تتح ��رك يف
ح�ضرة الن�ساء واالنت�صار لهن يف جمتمع
يغ� ��ص بالذكوري ��ة  ،ويع ��دم روح العدالة
حتى وان ح�ضرت .

لنكولن ح�صة اال�سد
في المعالجة ال�سينمائية
تناول ��ت يف (افالم ال�س�ي�رة الذاتية) �س�ي�رة ر�ؤ�س ��اء امريكا
و�سلط ��ت ال�ضوء ب�ش ��كل خا�ص على املخ ��رج اوليفر �ستون
يف توثي ��ق جوانب من حياة ه� ��ؤالء الر�ؤ�س ��اء ،ولكن تبقى
�سرية لنكولن ال�سرية التي تناولتها ال�سينما الكرث من مرة،
ف ��ق جتاوزت الأفالم التي تناولت �شخ�صية لنكولن اكرث من
ع�شري ��ن فيلم ��ا روائيا ،ف�ضال ع ��ن االف�ل�ام الت�سجيلية عنه،
ال�سب ��اب تتعل ��ق ب�شعبي ��ة ه ��ذا الرئي� ��س ،ودوره التاريخي
يف تعدي ��ل املادة الثالثة ع�شرة م ��ن الد�ستور الأمريكي التي
مبوجبها انتهى ع�صر العبودية والرق يف امريكا ،وبنهايته
انتهت احلرب االهلية بني ال�شمال واجلنوب.
فيل ��م (لينكول ��ن) الذي يع ��ود به املخ ��رج �ستيف ��ن �سبيلربغ
اىل تق ��دمي االفالم الكبرية بعد كب ��وة مل تدم طويال ،يتناول
ال�شه ��ور االخ�ي�رة من حي ��اة الرئي�س لينكول ��ن وهي الفرتة
الت ��ي ح�سم ��ت به ��ا واح ��دة م ��ن اه ��م الق�ضاي ��ا يف التاريخ
االمريكي واملتمثلة بانهاء عقود من العبودية  ،وانهاء حرب
اهلية تعد االعنف واالطول يف التاريخ .
يف ه ��ذا الفيل ��م نح ��ن م ��رة اخ ��رى اذن عند ح ��دث يف حياة
�شخ�صية ا�ستثنائية كان لها دور فاعل ومف�صلي يف التاريخ
االمريك ��ي ،ولي� ��س فح�ص ��ا تاريخي ��ا كامال ل�س�ي�رة الرئي�س
ال�ساد� ��س ع�شر للواللي ��ات املتحدة االمريكية ،ب ��ل اننا ازاء
�سيناريو فيلم درام ��ا تاريخي  ،لوال ال�سيناريو املحكم الذي
كتب ��ه توين كو�ش�ن�ر عن كت ��اب لدوري� ��س كرين ��ز جودوين
بعن ��وان «فري ��ق متناف�سني :العبقري ��ة ال�سيا�سي ��ة لأبراهام
لنكول ��ن» ،وال ��ذي جعل من �شخ�صي ��ة لنكولن حمور احلدث
و�صانعت ��ه ،واحل ��دث هنا مرتبط ب�شكل وثي ��ق بطبيعة هذه
ال�شخ�صية ودورها الفاعل.
ورمب ��ا ل�سب ��ب يتعلق بك ��ون احلادث ��ة التاريخي ��ة مو�ضوع
الفيل ��م معلوم ��ة تفا�صيله ��ا  ،ف ��كان عل ��ى خم ��رج م ��ن طراز
�سبيلربغ ان يعيد انت ��اج احلادثة مبا عرف عنه من ا�ستنفاد
اق�ص ��ى ما متتلكه ادواته يف �صياغ ��ة لغة �سينمائية متقدمة،
وه ��و ال�سبب نف�سه ال ��ذي جعله يجتزئ ه ��ذا التف�صيل املهم
من حياة لنكولن.
فالرئي� ��س لنكولن الذي يجمع امل�ؤرخون على انه �إىل جانب
ج ��ورج وا�شنطن وفرانكلني روزفلت ،اح ��د اف�ضل الر�ؤ�ساء
يف تاريخ امريكا على االطالق ،وتت�ضمن �سريته ال�شخ�صية
درام ��ا هائل ��ة من ال�ص ��راع واالح ��داث ال�شخ�صي ��ة والكفاح
املتفاين للو�صول اىل املجد.
وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن االح ��داث ال�شخ�صي ��ة والعام ��ة الت ��ي
عا�شه ��ا لنكول ��ن ت�ستح ��ق ان ندخله ��ا مو�ش ��ور ال�سينم ��ا ،
لنق ��ف عن ��د درام ��ا متكامل ��ة .حياة تب ��دا من العم ��ل امل�ضني
يف بن ��اء ال�شخ�صي ��ة الت ��ي �سيحتفظ لها التاري ��خ االمريكي
فيم ��ا بعد ب ��اروع �صفحاته ،فف�ضال عن احل ��دث االبرز الذي
تناوله الفيل ��م واملتعلق بتعدي ��ل املادة الد�ستوري ��ة املتعلقة
بالغ ��اء ال ��رق ونهاية احل ��رب االهلية  ،هن ��اك احداث اخرى
تتعل ��ق بال�سعي املحموم منه القن ��اع م�شاركيه يف احلكومة
باملوافق ��ة عل ��ى ه ��ذه التعدي�ل�ات  ،ث ��م تعقي ��دات احل ��رب
و�ضراوته ��ا ..وااله ��م هي حادث ��ة اغتياله الت ��ي تعد االوىل
من نوعها لرئي�س امريك ��ي  ،واي�ضا للطريقة التي نفذت بها
عل ��ى يد ممثل مع ��روف وجا�سو�س كونف ��درايل يدعى جون
ويلك�س بوث.
�ستيف ��ن �سبيبلرغ ي�ب�رع مرة اخرى يف تق ��دمي فيلم ال�سرية
بعد فيلمه الكب�ي�ر «قائمة ت�شاندلر» الذي ينتمي للنوع نف�سه
من االفالم بتناوله ق�صة �أو�سكار ت�شاندلر ال�صناعي الأملاين
ال ��ذي �أنق ��ذ  1100يه ��ودي بولن ��دي م ��ن القت ��ل يف حمرقة
الهولوكو�س ��ت يف احل ��رب العاملي ��ة الثانية.ولك ��ن بنف� ��س
الطريق ��ة التي يعالج بها �سبيلربغ �شخ�صية لنكولن  ..اعني
يف ان يكون احلدث هو املحور.
ا�ستنف ��ر �سبيل�ب�رغ كل ادواته لنج ��اح هذا الفيل ��م الذي يعد
احد اهم االفالم يف م�سريته ،ومنها لفتته الذكية باال�ستعانة
باعظ ��م ممث ��ل حي ه ��و داني ��ال دي لوي� ��س يف دور لنكولن
وال ��ذي قدم اداء �إعجازي ��ا متاهى في ��ه بال�شخ�صية بهدوئها
وحكمتها وذكائها بادارة ال�صراع ،وكذلك باداء مبهر للممثلة
�س ��ايل فيل ��د بتاريخه ��ا املتخم باجلوائ ��ز ومنه ��ا اثنتان من
االو�سكار بدور ماري تود لنكولن زوجة الرئي�س لنكون.
فيلم (لينكولن) الذي يعود به المخرج
�ستيفن �سبيلبرغ الى تقديم االفالم
الكبيرة بعد كبوة لم تدم طويال،
يتناول ال�شهور االخيرة من حياة
الرئي�س لينكولن وهي الفترة التي
ح�سمت بها واحدة من اهم الق�ضايا في
التاريخ االمريكي والمتمثلة بانهاء
عقود من العبودية  ،وانهاء حرب اهلية
تعد االعنف واالطول في التاريخ .

الفيلم الأردني تاالفيزيون في القائمة الق�صيرة لتر�شيحات الأو�سكار
متابعة :المدى

�أعلنت �أكادميية فنون وعلوم ال�صور
املتحركة املانحة جل��وائ��ز الأو��س�ك��ار،
ع��ن اخ�ت�ي��ار الفيلم الأردين الق�صري
تاالفيزيون للمخرج م��راد �أب��و عي�شة،
يف القائمة الق�صرية لفئة �أف�ضل فيلم
ق�صري ،ليكون �ضمن  15فيلم ًا تناف�س
على اجلائزة من بني  145فيلم ًا ت�أهلوا
يف ه���ذه ال �ف �ئ��ة ،وج � ��اءت م���ش��ارك�ت��ه
بعدما ف��از بجائزة �أف�ضل فيلم روائ��ي
يف م�سابقة ج��وائ��ز الأو��س�ك��ار الطلبة
م�سج ًال �أول فوز عربي يف هذه الفئة.
فيلم ت��االف�ي��زي��ون ه��و الفيلم العربي
الوحيد ال��ذي مت اخ�ت�ي��اره يف ن�سخة
الأو��س�ك��ار  2022وامل �ق��رر �إق��ام��ة حفل
توزيع جوائزها يوم  27مار�س املقبل
يف لو�س �أجنلو�س .وقبل �أ�سبوع ،فاز
الفيلم بجائزة الي�سر الذهبي لأف�ضل
ف�ي�ل��م ق���ص�ير يف ال � ��دورة الأوىل من

م�ه��رج��ان ال�ب�ح��ر الأح �م��ر ال�سينمائي
الدويل لتكون اجلائزة الدولية الرابعة
للفيلم ،كما عُر�ض م�ؤخر ًا يف مهرجان
بورتالند ال�سينمائي امل�ستقل.
تاالفيزيون ك��ان عر�ضه العاملي الأول
يف مهرجان ماك�س �أوفول�س ب�أملانيا،
حيث ف��از بجائزتي اجلمهور وجلنة
التحكيم لتكون املرة الأوىل يف تاريخ
املهرجان التي ينال فيها فيلم متو�سط
امل��دة ج��ائ��زت�ين �ضمن فعالياته ،وف��از
�أي�ض ًا اجلائزة الأوىل لفيلم ق�صري من
مهرجان فليكرز رود �آيالند ال�سينمائي
ال ��دويل .وح�صل م�شروع الفيلم على
جائزة فري�ست �ستيب�س ،وجائزة مايكل
بولهاو�س لأف�ضل كامريا ،ون��ال �أي�ض ًا
دع��م �صندوق الأردن لدعم الأف�ل�ام يف
دورت��ه الرابعة �سنة  ،2019واختارته
جلنة حتكيم مهرجان كلريمون فريان

للأفالم الق�صرية �ضمن �سوق كلريمون.
ت��دور �أح��داث الفيلم ح��ول الطفلة تاال
ذات ال�ث�م��ان � �س �ن��وات ،امل�ح��ا��ص��رة يف
واق��ع مزقته احل ��روب ،فتجد احلرية
وال�سلوان يف تلفاز حمظور .ولكن هذا
التلفاز ال�سري يتحول مل�س�ألة حياة �أو
موت.
الفيلم ت�أليف و�إخراج مراد �أبو عي�شة،
�إنتاج �أردين �أمل��اين م�شرتك ،وبطولة
زي ��اد ب �ك��ري ،ع��ائ���ش��ة ب�لا� �س��م ،وخ��ال��د
ال �ط��ري �ف��ي ،وت �� �ص��وي��ر ف�ي�ل�ي��ب هينز،
و�إن� �ت ��اج ج ��ود ك ��وع وت �ت��وىل MAD
 Solutionsم�ه��ام ت��وزي��ع الفيلم يف
العامل العربي.
مراد �أبو عي�شة وُلد يف عمان بالأردن عام
 .١٩٩٢ح�صل على درجة البكالوريو�س
يف ت�صميم االت �� �ص��االت امل��رئ �ي��ة من
اجلامعة الأملانية الأردنية عام .٢٠١٤

�أخرج مراد العديد من الأفالم الق�صرية
والإعالنات لرويال هاي كريت الأردن
قبل �أن يبد�أ درا�سة الإخراج يف �أكادميية
ال �ف �ي �ل��م ب� ��ادن ف ��ورمت� �ب�ي�رغ .و�أث� �ن ��اء
درا�سته �أ�ستغل مراد وقته بالتقرب من
ال�سيا�سة يف ال�شرق الأو�سط مبنظور
�أو� �س��ع ،وا�ستخدم نهجة ال�سينمائي
لإل�ق��اء ال�ضوء على املظامل ال�سيا�سية
والإن�سانية يف العامل العربي .عُر�ضت
�أف�لام��ه يف �أك�بر مهرجانات للمواهب
ال�شابة يف �أمل��ان�ي��ا .وبجانب درا�سته
فهو ممثل ب��رن��ام��ج التنمية ال�سمعية
الب�صرية لبلدان �أفريقيا Follow The
 Nileمل�ؤ�س�سة روب��رت ب��و���ش ،حيث
لديه الفر�صة �أن مينح الدعم للمخرجني
الأف� ��ارق� ��ة ال �ن��ا� �ش �ئ�ين خل �ل��ق ر�ؤي �ت �ه��م
اخل��ا� �ص��ة ول�ت��و��س�ي��ع �آف��اق��ه ك�م��واط��ن
وكمخرج.
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كنت �أنوي الكتابة عن امل�سكني
"بوري�س جون�سون" رئي�س وزراء
بريطانيا الذي وجد نف�سه يف ورطة
ومل ينفعه تقدمي اعتذاره فاع�ضاء
يف حزبه املحافظ يطالبونه ب�أن
ي�ستقيل ،وقبل �أن �أقر�أ تفا�صيل
اخلرب ت�صورت �أن ال�سيد جون�سون
راودته نف�سه على املال الربيطاين
العام فحول حل�سابه ب�ضعة ماليني
من العقود الوهمية � ،أو �أنه
ا�ستخدم نفوذه فقرر مطاردة �شباب
وقن�صهم النهم طالبوا بالتغيري،
لكن حني قر�أت اخلرب اكت�شفت
�أنني �أجتنى كل يوم على �سيا�سيينا
"الأكارم" حني �أتهمهم بالف�ساد
ولفلفة املال العام والرتويج
للطائفية ،فالربيطاين جون�سون
ارتكب جرم ًا �أ�شد و�أقبح ،فقد �أقام
حف ًال يف حديقة مقر احلكومة،
�أثناء فر�ض البالد �إغالق ًا ملواجهة
فايرو�س كورونا عام ،2020
ورغم �أنه خرج على النا�س يعتذر
ويقول �إن االجتماع كان اجتماع
عمل ر�سمي� ،إال �أن حالة الغ�ضب
حتا�صره من كل جانب ،فكيف
ت�سنى للم�س�ؤول الأول �أن يخالف
القانون؟ ،ومثلما حريتني ق�ضية
رئي�س وزراء بريطانيا ،فقد �أ�صبت
بحالة من الده�شة و�أنا �أ�شاهد
"القامة التاريخية" بهاء الأعرجي،
جال�س ًا يف �أحد برامج ال�شو وهو
يعلن بكل ثقة �أن ال قرار للعراقيني
بت�شكيل احلكومة� .س�أطلب منكم �أن
ال تتجهموا قلي ًال ،وترتكوا ال�سيد
بهاء الأعرجي من�شغ ًال بتحليالته
وتنظرياته عن النزاهة ونكاته عن
حماربة الف�ساد ،ونظريته يف �أن
املحا�ص�صة هي ال�سبيل الوحيد
لإنقاذ العراق ،ومقولته التي قالها
يف برنامج ال�سيد �أحمد املال طالل
�إن على املكونات الأخرى �أن ت�أكل
من "جوه اجلدر" ،وا�سمحوا
يل وانا اتذكر برامج التوك �شو
ان احتدث عن واحد ًا من �أبرز
مقدمي الربامج الذي رحل عن
عاملنا قبل ا�شهر ا�شتهر ب�أكمام
قمي�صه امللفوفة ،وربطات العنق
متعددة الألوان التي كان ي�ضعها،
واحلماالت والنظارات الكبرية،
الري كينغ الثمانيني كان قد عمل
لأكرث من �ستة عقود متوا�صلة
تنقل فيها بني الإذاعة والتلفزيون،
�أجرى خاللها � 60ألف مقابلة
ارتبطت ب�أحداث العامل الذي �صار
جزء ًا من برناجمه التلفزيوين ،يف
�شبابه كان يحلم بوظيفة �صغرية
يعيل بها �أمه و�شقيقه ،لكن حب
املغامرة �سيدفعه باجتاه الإذاعة،
هناك �سيُطلب منه تغيري ا�سمه،
فمن ي�ستطيع نطق ا�سم "لورن�س
هاريف زايغر"؟ قال �إن ا�سمه
اجلديد الري كينغ كان ب�شارة خري
عليه .املذيع املتفر�س يف وجوه
�ضيوفه كان يع�شق الكوميديا ،قال
يف حوار ن�شرته معه قبل �سنوات
�صحيفة ال�شرق الأو�سط "لو مل
اكن �إعالميا الخرتت الكوميديا
االرجتالية" ،عندما ت�ستمع �إليه
تت�صور �أنك تقر�أ ن�ص ًا ادبي ًا ممتع ًا،
�أو ت�شاهد فيلم ًا م�شوق ًا ،فيه البطل
و�ضيوفه يحافظون على رزانة
الإعالم ،وال يلقون درو�س ًا يف
الوطنية على امل�ستمعني مثلما
يفعل "الآن" �أحمد املال طالل ،وال
يدخلون يف منازعات ال حترتم
مهنة الإعالم ،ولن يجد امل�شاهد
نف�سه �أمام �صرخات ،ولوثات
ل�ضيوف ينا�صبون ال�شعب العداء
لأنه يت�آمرعلى رموز العملية
ال�سيا�سية .

مظفر النواب يف �أعايل ال�شجن
�ص ��در عن دار املدى كتاب بعنوان "مظفر النواب يف اعايل
ال�شج ��ن" للباحث والكاتب ح�سني الهن ��داوي الذي قال عن
كتابه" :ظلت الكتابة عن �أبي عادل تراودين دائما ،وطوال
ما يني ��ف على اربعة عقود من الزم ��ن ام�ضينا معظمها يف
املنفى اال�ضط ��راري مبعرثين هنا او هناك .الوفاء ،ازعم،
كان الداف ��ع اال�سا� ��س ل ��دي .وج ��اء مبك ��ر ًا .واذك ��ر جيدا
انني ب ��د�أت الكتاب ��ة عنه مبقال ��ة اوىل اث ��ارت اهتماما"،
وي�ضي ��ف ان عبقرية مظفر النواب جتمع بني �شعر �شعبي
يتدف ��ق عراق ��ي ال ��روح ،وب�ي�ن �شع ��ر ري ��ادي وحداثوي
وملحم ��ي ،يت�سامى غالبا بلغته العربي ��ة الرفيعة اجلذلة
واخل�صيبة".

حم�لات للرفق باحليوان واكرب بنايات العا�صم��ة تتبنى ذلك مبحتوى �إعالين
عامر م�ؤيد
يف االون ��ة االخرية ،بد�أ اهتمام كبري برتبية
احليوان ��ات ومبختل ��ف انواعه ��ا �س ��واء
الطي ��ور او ال ��كالب والقط ��ط وزادت املحال
التي تبيع م�ستلزماتها املتنوعة.
وغالب ��ا م ��ا ن�شاهد ع�ب�ر مواق ��ع ال�سو�شيال
ميدي ��ا فديوه ��ات و�ص ��ور ين�ش ��ر فيه ��ا اذى
للحي ��وان �سواء ب�ضربه او جتويعه ،ما ادى
اىل القي ��ام بحم�ل�ات منظمة من قب ��ل مربي
احليوانات للحفاظ عليها.
وخ�ل�ال اال�سبوع املا�ض ��ي� ،شع ��ر نا�شطون
يف جم ��ال حقوق احلي ��وان بن�صر كبري بعد
و�ض ��ع �صورة لقطة عل ��ى واجهة مول بغداد
ح

ول العا

لم

ال ��ذي يع ��د من اك�ب�ر البناي ��ات يف العا�صمة
وفيه ��ا عب ��ارة م ��ن اجل احل ��ث عل ��ى الرفق
باحليوان.
ورمب ��ا ه ��ذه ال�صورة ،ج ��اءت بع ��د انت�شار
فيدي ��و يف امل ��ول نف�س ��ه الم ��ر�أة ترم ��ي قطة
يف الناف ��ورة الرئي�س ��ة املوجودة يف الباحة
االمامي ��ة ،وم ��ع �ضغ ��ط ا�صح ��اب املنظمات
حدث ذل ��ك .هذه ال�ص ��ورة تداول ��ت وب�شكل
كبري يف مواق ��ع التوا�صل االجتماعي وفيها
ح ��ث لعالمات جتاري ��ة اخ ��رى و�شخ�صيات
م�شه ��ورة ب�ضرورة الرف ��ق باحليوان وعدم
امل�سا�س به اطالقا.
االكادميي ��ة وم�س�ؤول ��ة فري ��ق ع�س ��ل للرفق
باحلي ��وان �آالء ك ��رمي كان ��ت ه ��ي �صاحب ��ة
مب ��ادرة و�ضع �ص ��ورة لقطة يف م ��ول بغداد
حد يثه ��ا
وقال ��ت يف

�ساندرا بولوك :لوال
"نتفليك�س" لكنت
خارج الأ�ضواء
ك�شفت املمثل ��ة العاملية �ساندرا بولوك
يف �أح ��دث مقابل ��ة له ��ا �أنه ��ا تن�س ��ب
جناحه ��ا ل�شبكة "نتفليك� ��س" التي "ما
كان ��ت لتح ّق ��ق النج ��اح واال�ستمرارية
يف عمله ��ا م ��ن دونه ��ا". .و�أو�ضح ��ت
بول ��وك �أن "نتفليك� ��س" ت�ؤ ّم ��ن العمل
لعدد كبري من جنوم هوليوود قائلة:
"�إنه ��ا جي ��دة للفنان�ي�ن ول�صانع ��ي
الأفالم .من دونها كان عدد كبري من
الأ�شخا�ص فقد عمله".
وتابعت" :من دون (نيتفلك�س) ما
ك ّنا لن�سم ��ع ق�ص�ص الآخرين .من
ّ
�ستظل
كان يظ ��نّ �أن ام ��ر�أة مثلي
تعمل حتى هذه املرحلة؟ كنت ال
�شك �س�أكون خارج الأ�ضواء".
يذك ��ر �أن بول ��وك حقق ��ت يف
الآون ��ة الأخ�ي�رة جناح ��ات الفتة
يف ع ��امل الرتفي ��ه حي ��ث �صن ��ف
فيل ��م "�صن ��دوق بري ��د" ،الذي
�شارك ��ت يف بطولت ��ه ،وه ��و
واح ��د م ��ن �أجن ��ح �أف�ل�ام
"نتفليك�س" ،بعدما �شاهده
نح ��و  35ملي ��ون �شخ� ��ص
يف الأ�سبوع الأول من بثه
على ال�شبكة.

بيت املدى ي�ؤبن ال�شخ�صية االقت�صادية
�سنان ال�شبيبي

يقي ��م بي ��ت الم ��دى حف�ل�ا تابيني ��ا
للراحل �سنان ال�شبيبي ال�شخ�صيىة
االقت�صادية البارزة والذي رحل عن
عالمن ��ا قب ��ل اي ��ام ،ويع ��د ال�شبيبي
واح ��دا م ��ن اب ��رز االقت�صاديين في
العال ��م تولى من�ص ��ب محافظ البنك
المرك ��زي بعد ع ��ام  ،2003الفعالية
الت ��ي تقام في بيت المدى في �شارع
المتنب ��ي يوم غ ��د الجمع ��ة ال�ساعة
الحادي ��ة ع�شرة �صباح ��ا ي�شارك بها
عدد من اال�ساتذة وزمالء الراحل.

� شاكر مجيد �سيفو
ال�شاع ��ر والكاتب نع ��اه االتحاد العام لالدباء والكتاب ف ��ي العراق وقد رحل عن
عالمن ��ا يوم ام� ��س بعد معاناة مع المر� ��ض ،الراحل �أ�صدر خ�ل�ال م�سيرته التي
تج ��اوزت �أربع ��ة عقود العديد م ��ن االعمال ال�شعري ��ة ،مثل�" :س�أق ��ف في هوائه
النظي ��ف ،قالئ ��د افرودي ��ت ،حم ��ى �آن ��و� ،إ�صحاح ��ات الإله ن ��رام �سي ��ن ،جنون
الجغرافي ��ا ال�سعي ��دة ،ن�صو� ��ص عين ��ي الثالثة ،مثل ��ي ت�شهق الناي ��ات� ،أطرا�س
البنف�س ��ج ،اليوم الثامن م ��ن �أيام �آدم ،ا�سمي ال�سعيد بنقاط ��ه� ،أطل�س �سرياني .
�إ�ضافة �إلى كتب نقدية تر�صد الظاهرة ال�شعرية في العراق.

لـ(املدى) ،انه ��ا "تهتم باحليوان ��ات ال�سائبة
مل ��ا تعي�ش ��ه يف البل ��دان العربي ��ة م ��ن و�ضع
م ��زر" .وا�ضاف ��ت ان "احليوان ��ات تتعر�ض
اىل تعني ��ف وعدم االح�سا�س به ��ا كارواح"،
مبين ��ة "ات� ��أمل ب ��اين اتواجد يف بل ��د يعي�ش
العن ��ف بجمي ��ع احواله ولهذا اتخ ��ذت عهدا
بان اهتم باحليوانات النها كائنات �صامتة".
وا�ش ��ارت اىل ان "حمالتها كانت كبرية فيما
يخ� ��ص اطع ��ام احليوان ��ات والحق ��ا توف�ي�ر
�سك ��ن لها ولكن ه ��ذا االمر بحاج ��ة اىل جهد
كبري واليقت�صر على �شخ�ص واحد فقط".
وبين ��ت ك ��رمي ان "الهدف م ��ن كل هذا العمل
هو توفري بيئة �آمن ��ة للحيوانات والتخل�ص
م ��ن ثقافة العن ��ف الت ��ي ت�س ��ود املجتمع من
خالل ايقاف م�شاهد التعنيف التي ي�شاهدها
االطف ��ال يومي ��ا م ��ن خ�ل�ال اب ��ادة ال ��كالب
وتعذيب القطط او ده�سها".
وع ��ن الآلي ��ات املفرت� ��ض اتباعه ��ا م ��ن اجل

الق�ضاء على ه ��ذه الظواهر تقول ان "الرفق
باحلي ��وان هو بداية ملجتمع خ ��ال من لعنف
وي�سوده ال�سالم وه ��ذا بالتزامن مع ال�سعي
من اج ��ل قانون حماية احلي ��وان ب�شكل عام
واحليوانات ال�سائبة ب�شكل خا�ص".
وبينت ان "الزعيم غان ��دي قال يقا�س تطور
وعظمة االمم بطريقة االهتمام بحيواناتها،
فال�سع ��ي للح ��د م ��ن ظاه ��رة العن ��ف �ض ��د
احليوان ��ات والعاجزة ع ��ن مقاومتنا ي�شكل
حق ��ا عالم ��ة عل ��ى جمتم ��ع متح�ض ��ر" .وعن
االعت ��داء عل ��ى احليوانات يف اح ��د املوالت
ذكرت انها قررت تنظيم مظاهرة بعد انت�شار
فيدي ��و االعت ��داء على قط ��ة ولع ��دم ح�صول
املوافق ��ات االمني ��ة مت التفاو� ��ض م ��ع ادارة
م ��ول بغ ��داد حي ��ث عر�ضن ��ا علي ��ه حمت ��وى
اعالين يتم عر�ضه على �شا�شة املول الكبرية
كبدي ��ل للوقفة والي�ص ��ال �صوتنا بخ�صو�ص
نبذ العنف والدعوة اىل الرفق باحليوان".

قريبا حبة دواء تغنيك عن التمارين الريا�ضية
يقرتب علماء من حتقيق �إجناز طبي غري م�سبوق ،وهو
طرح كل فوائد التمرينات الريا�ضية يف حبةدواء ،بدال
من ممار�ستها ب�صورة فعلية.
و�ستجمع احلبوب اجلديدة بني هرمون حرق الدهون،
الذي تطلقه الع�ضالت �أثناء التمرين� ،إىل بروتني
معزز للذاكرة م�صنوع �أثناء الن�شاط البدين ،وفقا
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية .كما �أن��ه من
املفرت�ض �أن حتمل هذه احلبوب عالجات حلاالت
من ال�سمنة ومر�ض ال�سكري من النوع  ،2وحتى

ف�ق��دان الب�صر وه�شا�شة ال�ع�ظ��ام واخل ��رف ،بح�سب
الدرا�سة املن�شورة يف جملة "نيت�شر" الطبية.
وي ��أم��ل ب��اح�ث��و ج��ام�ع��ة ��س�ت��ان�ف��ورد يف اب�ت�ك��ار عقار
ا�صطناعي يعك�س ت�أثري التمرينات الريا�ضية ،على
الرغم من �أن التجارب الب�شرية الأوىل من املحتمل �أن
تكون على بعد � 7سنوات من الآن على الأق��ل .وقرر
علماء �ستانفورد العمل على تطوير ه��ذه احلبوب،
ب�سبب ان�صراف العديدين عن �أداء التمارين الريا�ضية،
�إما ب�سبب الك�سل �أو ل�ضيق الوقت.

الطالق قد يعر�ض الرجال للنوبات القلبية واخلرف
تو�صل ��ت درا�سة جدي ��دة �إىل �أن الطالق ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل اعتالل �صح ��ة الرجال ووفاتهم يف منت�صف العمر،
خا�ص ��ة �إذا زادت الفرتة التي يعي�ش فيها �أولئك الرجال
مبفرده ��م بعد االنف�صال عن � 7أع ��وام .ووفقا ل�صحيفة
"ديل ��ي مي ��ل" الربيطانية ،فق ��د قام ��ت الدرا�سة ،التي
�أجري ��ت على �أكرث من � 4800شخ� ��ص ترتاوح �أعمارهم

بني  48و 62عام ًا بتتبع حاالت الطالق واالنف�صال واملدة لأك�ث�ر م ��ن � 7سن ��وات زادت لديه ��م م�ستوي ��ات مادت�ي�ن
التي ق�ضاها املطلقون واملطلقات مبفردهم بعد االنف�صال كيميائيت�ي�ن ت�ش�ي�ر �إىل وج ��ود الته ��اب باجل�س ��م  -وهي
يف الفرتة ما بني عامي  1986و .2011مع متابعة احلالة �إنرتلوك�ي�ن  6وبروتني �س ��ي التفاعلي  -وذلك بن�سبة 17
ال�صحي ��ة للم�شارك�ي�ن جميع� � ًا .ووج ��د فري ��ق الدرا�سة ،يف املائ ��ة .وقد ت�ؤدي هذه املواد يف النهاية للموت املبكر
التاب ��ع جلامع ��ة كوبنهاغن بالدمن ��ارك� ،أن الرجال الذين وت�صلب ال�شرايني والنوبات القلبية وال�سكتات الدماغية
تعر�ض ��وا لالنف�ص ��ال والذين ا�ضط ��روا للعي�ش مبفردهم وال�سرطان واخلرف.

"الأدوية الأوروبية"� :أوميكرون �سينهي املرحلة الوبائية لكورونا
توقع ��ت وكال ��ة الأدوي ��ة الأوروبي ��ة �أن
يح ��ول انت�ش ��ار املتحور �أوميك ��رون ،وباء
كوفي ��د� 19-إىل مر� ��ض متوط ��ن ميك ��ن
للب�شرية �أن تتعلم التعاي�ش معه.
و�أعربت الوكالة ع ��ن �شكوكها ب�ش�أن �إعطاء
جرع ��ة لق ��اح مع ��ززة رابع ��ة ،م�ؤك ��دة �أن
تك ��رار من ��ح اجلرع ��ات لي� ��س �سرتاتيجي ��ة
"م�ستدامة".
وقال ماركو كافالريي م�س�ؤول �سرتاتيجية
التلقيح يف الوكالة الأوروبية للأدوية التي

تتخذ مقرا لها يف �أم�سرتدام" ،ال �أحد يعرف
بال�ضب ��ط مت ��ى �سنبل ��غ نهاي ��ة النف ��ق ،لكننا
�سن�صل �إليها".
و�أ�ض ��اف كافال�ي�ري يف م�ؤمت ��ر �صح ��ايف
"م ��ع زيادة املناعة لدى ال�سكان  -وانت�شار
�أوميك ��رون �سيوف ��ر املزي ��د م ��ن املناع ��ة
الطبيعية بالإ�ضاف ��ة �إىل التطعيم � -سننتقل
ب�سرعة نحو �سيناري ��و �أقرب �إىل التوطن".
لكنه �ش ��دد على �أنه "يج ��ب �أال نن�سى �أننا ما
زلنا يف جائحة".

اختيار "�سبايدر مان" م�ض ّيفا حلفل توزيع جوائز الأو�سكار
ي�شه ��د حف ��ل توزي ��ع جوائ ��ز الأو�س ��كار يف
ن�سخته الـ  94املقبلة ،عودة امل�ضيف الرئي�س
لأبرز حدث فني واملق ��رر �إقامته يوم � 27آذار
املقبل بح�سب موقع هوليوود ريبورتر.
كان املذي ��ع جيم ��ي كيميل هو �آخ ��ر من توىل
ا�ست�ضافة حف ��ل الأو�سكار خالل عامي 2017
و ،2018يف ب ��ث تلفزي ��وين مبا�ش ��ر �شاهده
�أك�ث�ر م ��ن  26ملي ��ون �شخ� ��ص ،وبداي ��ة م ��ن
 2019غ ��اب امل�ضيف الرئي�س عن هذا احلدث
ال�سن ��وي ف ��زادت امل�شاه ��دات املبا�ش ��رة �إىل
ح ��وايل  30مليون .ويف مقابلة مع هوليوود
ريبورت ��ر ع�ب�ر ت ��وم هوالن ��د بط ��ل �سل�سل ��ة
�أف�ل�ام �سبايدر مان ،عن رغبت ��ه يف ا�ست�ضافة
حفل توزي ��ع جوائز الأو�س ��كار ،وعلم املوقع
الأمريك ��ي �أن �أكادميية فن ��ون وعلوم ال�صور
توا�صلت معه من �أجل حتقيق هذه الأمنية.
ظل م ��كان م�ضيّف حفل الأو�س ��كار فارغا منذ

الطقس

�أزم ��ة املمث ��ل الكومي ��دي كيفني ه ��ارت الذي
ان�سح ��ب م ��ن تق ��دمي ه ��ذا احل ��دث ال�سن ��وي
ال�ضخ ��م بعدم ��ا مت الإع�ل�ان ع ��ن اختي ��اره
وحتقيق حلمه على �إثر تغريدات م�سيئة �أعيد

ن�شرها ل ��ه على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
رغم مرور �سنوات عليها.
وقررت �أكادميية فنون وعلوم ال�صور امل�ضي
قدما و�إقامة حفالته ��ا املا�ضية بدون م�ضيف،

واال�ستعان ��ة بنج ��وم هولي ��وود لتق ��دمي
اجلوائ ��ز وعرو�ض فنية عل ��ى امل�سرح لإمتاع
اجلمهور .مازال م�صري حفل الأو�سكار املقبل
جمه ��وال ،خا�ص ��ة بعدم ��ا �أقيم الع ��ام املا�ضي
بح�ض ��ور ع ��دد قليل م ��ن امل�شاه�ي�ر يف �أماكن
متفرقة ،ب�سبب الإج ��راءات االحرتازية التي
فر�ضته ��ا جائح ��ة كورون ��ا .وب�سب ��ب زي ��ادة
�أع ��داد الإ�صاب ��ة بفايرو� ��س كورون ��ا وظهور
متحورات ��ه اجلدي ��دة الت ��ي ت�سبب ��ت ب�أزم ��ة
ك�ب�رى ،ت�أجل ��ت العدي ��د م ��ن حف�ل�ات توزيع
اجلوائز الفنية العاملية خالل الأيام املا�ضية.
كان مق ��ررا ع ��ودة العديد من حف�ل�ات توزيع
اجلوائ ��ز واملهرجان ��ات الفني ��ة لطقو�سه ��ا
االحتفالي ��ة املعت ��ادة م ��ا قب ��ل اجلائح ��ة ،لكن
وب�ش ��كل مفاجئ ب ��د�أ الإع�ل�ان ع ��ن ت�أجيالت
وتغيريات كبرية يف اخلطط.
فت ��م وب�ش ��كل نهائ ��ي ت�أجي ��ل حف ��ل توزي ��ع

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احل ��رارة مقاربة ملعدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون غائم ًا وممطر ًا يف بع�ض مناطق البالد.

الغرامي املو�سيقية لأجل غري م�سمي ،ب�سبب
خماوف متعلقة بفايرو�س كورونا ،ومل يحدد
�أي موعد جديد لإقامة احلدث.
كان ��ت الغرامي ت�ستعد هذا العام لعودة �أعداد
اجلمه ��ور الكب�ي�رة �إىل هذا احل ��دث ال�سنوي
ي ��وم  31يناير اجل ��اري ،يف مكانه التقليدي،
و�س ��ط مدين ��ة لو� ��س �أجنلو� ��س ،لك ��ن زيادة
�أعداد الإ�صابات ت�سبب يف ت�أجيله.
و�أعلن ��ت جمعية اختيارات النقاد ت�أجيل حفل
توزي ��ع اجلوائ ��ز ال�سن ��وي ال ��ذي كان مقررا
�إقامته ي ��وم  9كان ��ون الأول/يناير اجلاري،
دون حتديد موعد حديد للحدث.
و�أك ��دت جمعي ��ة النق ��اد يف بيان له ��ا على �أن
الت�أجي ��ل هو الق ��رار الأ�صح يف ه ��ذا الوقت،
وذل ��ك بع ��د الت�ش ��اور م ��ع م�س� ��ؤويل ال�صحة
العام ��ة يف لو�س �أجنلو� ��س ،ل�ضمان احلفاظ
على �سالمة اجلميع.
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