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)2004( ) ل�سنة768( رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

جريدة سياسية يومية

) دينار500(  �صفحة مع امللحق12

خطة حكومية ال�ستقبال
"الآالف من "�أ�سر الهول
و�إ�سكانهم قرب �سنجار
 وائل نعمة/ بغداد
 الف30  تخطط احلكوم ��ة لنقل اكرث من،دون �ساب ��ق انذار
 م ��ن اخطر بقع ��ة يف الع ��امل اىل �شم ��ال املو�صل يف،الج ��ئ
منطقة قريبة من مدينة �سنجار التي �شهدت "مذبحة االيزيديني" قبل
. �سنوات5 اكرث من
 على ا�ستقب ��ال ه�ؤالء،ويعرت� ��ض امل�س�ؤول ��ون وال�س ��كان يف نين ��وى
 فيما ي�صع ��ب الت�أكد من،" الذين ي�صنفون ب� �ـ"ذوي داع�ش،الالجئ�ي�ن
. ب�سبب ظروف هروبهم وغياب قاعدة املعلومات،انهم عراقيون فعال
، ان ي�سلم ه�ؤالء بالكامل اىل العراق نهاية ال�شهر املقبل،ومن املفرت�ض
 قبل، عرب املعرب احلدودي مع �سوريا،عل ��ى �شكل دفعات تقدر بالآالف
 على الرغم م ��ن انهم لي�سوا جميعا،نقله ��م اىل خميم ��ات داخل نينوى
.من �سكان املحافظة
 من �إغالق ملف، ت�أمل �أن تتمكن نهاية العام املا�ضي،وكان ��ت احلكومة
 خ�صو�صا فيما، لكن املهم ��ة لي�ست بال�سهل ��ة،النازح�ي�ن ب�ش ��كل نهائي
يتعلق بع�شرات �آالف من العوائل التي ينتمي �أحد �أفرادها �إىل تنظيم
."داع�ش" والتي ترف�ض مناطقهم ا�ستقبالهم من جديد
 ب ��د�أت عمليات �إغالق املخيمات يف �أطراف،ومنذ مطلع العام املا�ضي
 و�سجلت ح ��االت �إع ��ادة �إجبارية لبع� ��ض النازحني،بغ ��داد والأنب ��ار
الذي ��ن دمرت بيوته ��م يف العمليات الع�سكرية �أو �أثن ��اء فرتة �سيطرة
.التنظيم على مناطقهم
 ان نواب املحافظة، وهو نائب عن نينوى،وي�ؤكد �شريوان الدوبرداين
 نيابة،"قدموا اعرتا�ضا اىل رئي�س الربملان وقيادة العمليات امل�شرتكة
." على ا�ستقبال ه�ؤالء الالجئني يف نينوى،عن ال�سكان
 الذين تنوي احلكومة نقلهم من خميم، اعداد الالجئني،ويقدر النائب
." الجئ31400" بـ،الهول ال�سوري اىل داخل البالد
،واك ��د الدوبرداين وهو ع�ضو جلنة الهج ��رة واملهجرين يف الربملان
 تربوا، ان "اطفاال حتولوا اىل �شبان االن،يف ت�صريح لـ(املدى) ام�س
."داخل املخيم على افكار التكفري
،" ان املخيم (الهول) مازال يخ�ضع لتعليمات "داع�ش،ويق ��ول النائب
 فيما اكد ان العراقيني داخله هم من،وتتواجد داخله حمكم ��ة �شرعية
. وكركوك، ودياىل، واالنبار، و�صالح الدين، نينوى،�سكان
وتبل ��غ ن�سبة االطفال والن�ساء يف االعداد التي من املفرت�ض ان تدخل
%12 و، عاما12  حتت عمر%23  بينهم،%90  اىل80  بني،اىل العراق
.حتت �سن اخلام�سة
3 التفا�صيل �ص

كتل �سيا�سية ت�ضغط للإبقاء على "املحا�ص�صة" يف الطاقم احلكومي اجلديد

 وزراء من كابينته10 عالوي يلوح باالن�سحاب بعد اختيار
توفي ��ق عالوي عن خطت ��ه امل�ستقبلية لإدارة
الب�ل�اد يف لقائه مع عدد من النواب الأ�سبوع
املا�ض ��ي و�شمل ��ت اخلطة ت�أكي ��دا على فر�ض
 و�إحالة ملفات،القانون و�إعادة هيبة الدولة
 وا�ستب ��دال وكالء،الف�س ��اد �إىل الق�ض ��اء
ال ��وزارات وامل ��دراء العام�ي�ن والدرج ��ات
 وم�ست�ش ��اري جمل� ��س ال ��وزراء،اخلا�ص ��ة
،ب�شخ�صي ��ات تتمت ��ع بالنزاه ��ة والكف ��اءة
متعه ��دا يف الوقت ذات ��ه ب�إج ��راء انتخابات
.برملانية مبكرة نزوال عند رغبة املتظاهرين
2 التفا�صيل �ص

جمل�س ال ��وزراء املكلف رف�ض �شروط الكتل
ال�سيا�سية وطلباتها التي تتعلق مبنحها حق
اختيار املر�شح�ي�ن حلقائبها الوزارية مقابل
 ويكم ��ل امل�س�ؤول.ت�أييد الكابين ��ة الوزارية
احلكوم ��ي ال�سابق حديثه قائ�ل�ا ان "غالبية
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة وعل ��ى وج ��ه التحدي ��د
الداعمة لرئي�س احلكومة املكلف ترف�ض ترك
 االمر ال ��ذي قابله عالوي،مب ��د�أ املحا�ص�صة
بالتهديد برتكه مهمة التكليف لأنه يعتقد انه
."جاء للإ�صالح
و�أعلن رئي� ��س جمل�س الوزراء املكلف حممد

رغ ��م ان ق�سم ��ا منه ��م قد يكون ��ون م�شرتكني
وي�ش ��كك االعرج ��ي.يف العملي ��ة ال�سيا�سية
بـ"�إمكانية و�صول حممد عالوي �إىل مرحلة
عر�ض كابينته احلكومية على جمل�س النواب
ملنحه ��ا الثقة يف ظ ��ل التقاطعات واخلالفات
واالعرتا�ض ��ات الت ��ي تبديه ��ا غالبي ��ة الكتل
 الفتا،"ال�سيا�سية على عملية اختيار الوزراء
�إىل �أن "ا�ستم ��رار هذه امل�ش ��اكل والتحديات
."�س ��وف ي�ؤثر على �إكمال الكابينة الوزارية
وكانت �أو�ساط �سيا�سية ك�شفت لـ(املدى) يف
الثام ��ن من �شهر �شب ��اط اجل ��اري �أن رئي�س

ف�شل منح الثقة حلكومة عالوي يف ظل هذه
 م�ضيف ��ة �أن ��ه يف الأي ��ام املقبلة،التقاطع ��ات
�سيك ��ون هناك خل ��ل كبري يف امت ��ام ت�شكيل
ويك�شف به ��اء االعرجي.احلكوم ��ة املرتقبة
نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ال�سابق يف
ت�صري ��ح لـ(املدى) قائ�ل�ا ان "رئي�س جمل�س
الوزراء املكلف حمم ��د توفيق عالوي اختار
يف ح ��دود ع�شرة وزراء م ��ن �أع�ضاء كابينته
 ويف طريق ��ه لإكم ��ال،احلكومي ��ة املرتقب ��ة
 م�ضيف ��ا �أن غالبي ��ة،"ال ��وزارات املتبقي ��ة
الأ�سماء اجلديدة بعيدة عن الواقع ال�سيا�سي

 المدى/ بغداد

4
5

يدع ��و فيه احلكوم ��ة بال�ضغط الخراج
. القوات االمريكية من البالد
وا�شنطن م ��ن جانبها ردت على مطالب
العراق بو�ضع جدول الن�سحاب قواتها
 حتى انها هددت بعقوبات،برف�ض قوي
�أولي ��ة ق ��د ت� ��ؤدي اىل �ش ��ل االقت�ص ��اد
 تل ��ك التوت ��رات ه ��د�أت اكرث.العراق ��ي
 م ��ع تراجع،خ�ل�ال اال�سابي ��ع االخرية
.الطرفني عن التلويح بالتهديدات
3 التفا�صيل �ص

اخت ��ار رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء
املكل ��ف حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي
ع�ش ��رة وزراء من كابينته احلكومية املتوقع
 و�سط،�أن تت�ألف من ثالث ��ة وع�شرين وزارة
�أنباء تتح ��دث عن وقوع خالفات كبرية بينه
وب�ي�ن غالبي ��ة الكت ��ل ال�سيا�سية الت ��ي تبدي
مت�سكها بح�ص�صها الوزارية وترف�ض منحه
.احلق يف حرية اختيار احلقائب
 رجح ��ت �أو�ساط �سيا�سية،ويف هذه الأثناء

تد�شني عملية تطهري
ً م�شرتكة
ردا على
حتركات لداع�ش يف
املناطق املحررة

ذي قار ت�صعّد
االحتجاجات وتطالب ب�إقالة قائد ال�شرطة
بنيان ي�صارح املدى
عن م�صري الأوملبية يف بيت احلكومة

 المدى/ بغداد

) حممود ر�ؤوف: (عد�سة..الطلبة يراهنون على موا�صلة االحتجاجات

ا�ستثناء جديد ًا من العقوبات على طهران
وا�شنطن متنح بغداد
ً

اال�ستثن ��اء اجلدي ��د �سيك ��ون مبثاب ��ة
اختب ��ار للعالقات بني وا�شنطن وبغداد
بع ��د ت�صاع ��د التوت ��رات الت ��ي اعقبت
هجوم ��ا امريكي ��ا بطائ ��رة م�س�ي�رة يف
 كان ��ون الث ��اين على رتل ق ��رب مطار3
بغداد ت�سب ��ب مبقتل اجلرنال االيراين
قا�س ��م �سليم ��اين ونائ ��ب قائ ��د احل�شد
 منذ ذلك.ال�شعب ��ي ابو مه ��دي املهند�س
الوق ��ت حترك ق ��ادة �سيا�سي ��ون �شيعة
نح ��و ا�ص ��دار ق ��رار برملاين غ�ي�ر ملزم

اح ��د امل�س�ؤولني الثالثة ق ��ال "اجلانب
".االمريك ��ي �صرح لنا ع ��ن ا�ستعدادهم
امل�س�ؤولون الذي ��ن ادلوا بت�صريحاتهم
لوكال ��ة ا�سو�شييتدبر� ��س ي�شغل ��ون
،منا�ص ��ب رفيعة يف احلكومة العراقية
ب�ضمنه ��م م ��ن ه ��و عل ��ى اط�ل�اع قريب
باملفاو�ض ��ات اجلاري ��ة م ��ع االم�ي�ركان
 لكنهم طلبوا،بخ�صو�ص هذا املو�ضوع
. عدم الك�شف عن ا�سمائهم
وق ��ال م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون ان ه ��ذا

 من املقرر ان ينتهي يف،ت�شري ��ن االول
 امل�س�ؤولون الثالثة. �شب ��اط احلايل13
قال ��وا ان وزارة اخلارجي ��ة االمريكية
التي ت�صدر اال�ستثناءات قد املحت عن
ا�ستعداده ��ا لتمدي ��د اال�ستثن ��اء لثالثة
 وذلك اذا يك ��ون العراق،�أ�شه ��ر اخ ��رى
قادرا عل ��ى �صياغة جدول زمني بنهاية
 يف�ص ��ل فيه خط ��ة ميكن من،اال�سب ��وع
خالله ��ا فطام نف�س ��ه من االعتم ��اد على
. الغاز االيراين

اختب ��ار جوه ��ري للعالقات ب�ي�ن بغداد
. ووا�شنطن
وي�أت ��ي ه ��ذا الق ��رار و�س ��ط توت ��ر يف
العالق ��ات االمريكي ��ة – العراقية عقب
ال�ضرب ��ة اجلوية التي نفذتها وا�شنطن
ال�شه ��ر املا�ض ��ي يف بغ ��داد عن ��د مطار
بغداد الدويل ت�سببت مبقتل قائد فيلق
القد� ��س االي ��راين ونائب قائ ��د احل�شد
. ال�شعبي يف العراق
اال�ستثن ��اء ال�ساب ��ق ال ��ذي ُمن ��ح يف

التعادل الإيجابي يح�سم لقاء ال�شرطة وا�ستقالل طهران
م ��ن قب ��ل احلك ��م االردين �أحمد جم ��رى املب ��اراة ل�صال ��ح فريق �سريعة ا�ستطاع حار�س املرمى
العل ��ي و�شهدت الدقائق املتبقية ا�ستقالل طه ��ران االيراين الذي �أحم ��د با�سل فا�ض ��ل واملدافعني
من ال�ش ��وط الث ��اين تغيريا يف ب ��ادر العب ��وه يف �ش ��ن هجمات الت�ص ��دي لها مما �أج�ب�ر املدرب
ال�صرب ��ي الي�سكن ��در اليتي� ��ش
عل ��ى اج ��راء ثالث ��ة تبدي�ل�ات
خالل الدقائ ��ق االربعة االخرية
م ��ن الوقت اال�صل ��ي حيث نزل
الكولومب ��ي دييغ ��و كالدي ��رون
بدال من مازن فيا�ض وجونيور
مابوك ��و ب ��دال من عل ��ي يو�سف
و�سع ��د ناط ��ق ب ��دال م ��ن نبي ��ل
�صباح زغري للحفاظ على نتيجة
اللقاء الذي ا�ضاف احلكم احمد
العلي ثالث دقائق كوقت �ضائع
قب ��ل ان يطلق �صفارته بالتعادل
االيجابي بني الفريقني ويح�صل
كل واح ��د منهم ��ا عل ��ى نقط ��ة
.واحدة فقط

والع�شري ��ن م ��ن املب ��اراة بهدية
ثمين ��ة ع ��ن طريق مداف ��ع فريق
ال�شرط ��ة ح�س ��ام كاظ ��م ال ��ذي
�سجل هدف ��ا يف مرمى احلار�س
�أحم ��د با�س ��ل فا�ض ��ل و�س ��ط
ذه ��ول وتعج ��ب م ��ن اجلماهري
الغف�ي�رة الت ��ي ح�ض ��رت م ��ن
العا�صم ��ة بغ ��داد اىل حمافظ ��ة
�أربي ��ل مل� ��ؤازرة الالعب�ي�ن م ��ن
عل ��ي مدرج ��ات ملع ��ب فران�سو
حري ��ري لينته ��ي ال�شوط االول
مل�صلحة اال�ستقالل بهدف مقابل
. ال�شيء
وا�ستطاع مدافع فريق ال�شرطة
لك ��رة الق ��دم عل ��ي فائ ��ز عطي ��ة
م ��ن اح ��راز ه ��دف التع ��ادل يف
الدقيق ��ة الثامن ��ة واالربع�ي�ن
ع ��ن طريق ركل ��ة ج ��زاء منحت

 المدى/ بغداد
التع ��ادل
ح�س ��م
االيجاب ��ي نتيجة لقاء
فريق ال�شرطة حامل لقب دوري
الك ��رة املمتاز باملو�س ��م املا�ضي
و�ضيفه فري ��ق ا�ستقالل طهران
االيراين التي جرت م�ساء �أم�س
االثن�ي�ن عل ��ى ملع ��ب فران�س ��و
حريري يف حمافظ ��ة �أربيل يف
اقليم كرد�ستان �ضمن مناف�سات
اجلول ��ة االوىل من الدور االول
حل�س ��اب املجموع ��ة االوىل
مبنطقة غرب الق ��ارة يف دوري
. 2020 ابطال �آ�سيا لكرة القدم
وجنح فري ��ق ا�ستق�ل�ال طهران
االي ��راين يف ت�سجي ��ل ه ��دف
التق ��دم بالدقيق ��ة الرابع ��ة

 حامد احمد: ترجمة

ك�ش ��ف ثالث ��ة م�س�ؤول�ي�ن
عراقي�ي�ن ه ��ذا اال�سب ��وع عن
تلمي ��ح الوالي ��ات املتح ��دة ع ��ن نيته ��ا
متدي ��د ا�ستثناء العراق م ��ن العقوبات
املفرو�ضة على اي ��ران لتمكني البلد من
اال�ستم ��رار با�ستريادات ��ه م ��ن مادت ��ي
الغ ��از والكهرب ��اء احليويت�ي�ن م ��ن
 وه ��ي خطوة قد تك ��ون مبثابة،اي ��ران

بع ��د �ساع ��ات م ��ن اع�ل�ان
انطالق عملية �أمنية م�شتركة
لتطهي ��ر جزي ��رة نين ��وى م ��ن عنا�ص ��ر
 ق ��ال ع�ض ��و ف ��ي لجن ��ة االم ��ن،داع� ��ش
والدفاع البرلمانية ان التنظيم يتواجد
ف ��ي مطيبيجة وت�ل�ال حمرين واطراف
-الحويج ��ة �ضم ��ن محافظ ��ات (ديال ��ى
 �ص�ل�اح الدي ��ن) وه ��و يتخ ��ذ-كرك ��وك
من الودي ��ان والتالل العالي ��ة م�ضافات
.لخالياه المتناثرة
 ان "الق ��وات االمنية،وا�ض ��اف عليوي
والح�شد ال�شعبي حققت انجازات مهمة
ف ��ي معركتها م ��ع داع�ش خ�ل�ال اال�شهر
الما�ضي ��ة م ��ن خ�ل�ال تدمي ��ر ع�ش ��رات
الم�ضاف ��ات وقت ��ل واعتق ��ال قي ��ادات
مهمة في التنظيم خا�صة في قاطع تالل
."حمرين واطراف الحويجة
و�أ�ش ��ار علي ��وي �إل ��ى �أن "ق ��درة داع�ش
،عل ��ى ال�سيط ��رة عل ��ى االر� ��ض انته ��ت
لكن ��ه يعتم ��د ا�سل ��وب الع�صاب ��ات ف ��ي
 وق ��ال ان."اال�سته ��داف واله ��روب
"وج ��ود الوي ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي ف ��ي
 اعط ��ى دفع ��ة قوي ��ة3المحافظ ��ات ال� �ـ
لال�ستق ��رار واالم ��ان واحب ��ط العدي ��د
م ��ن م�ؤام ��رات داع� ��ش االجرام ��ي ف ��ي
ا�سته ��داف م ��دن وق ��رى مح ��ررة وانقذ
."ارواح الع�شرات من االبرياء
وف ��ي وق ��ت �ساب ��ق من ي ��وم �أم� ��س �أكد
الح�ش ��د ف ��ي بي ��ان ن�ش ��ر عل ��ى موقع ��ه
االلكتروني �أن "قوة م�شتركة من �ألوية
الح�ش ��د ال�شعب ��ي والجي� ��ش العراق ��ي
،وب�إ�سن ��اد ج ��وي م ��ن طي ��ران الجي�ش
�شرع ��ت بعملية �أمني ��ة وا�سعة لمالحقة
فلول داع� ��ش في جزيرة نينوى لتطهير
الأرا�ض ��ي م ��ن المخلف ��ات الحربي ��ة
."لداع�ش
2 التفا�صيل �ص

 هدف ًا101 تركيا تعلن تدمري
�سوري ًا رد ًا على قتل جنودها
 هدف ��ا للحكوم ��ة115 الق ��وات الرتكي ��ة ق�صف ��ت
 منها ردا عل ��ى ما اعتربته101 ال�سوري ��ة ودمرت
ذك ��رت ال ��وزارة �أن �أنق ��رة.""الهج ��وم ال�سوري
�ستوا�ص ��ل ال ��رد عل ��ى �أي هجم ��ات عل ��ى قواته ��ا
املتواج ��دة يف مراك ��ز تركية للمراقب ��ة يف �أق�صى
و�أر�سل ��ت �أنق ��رة تعزيزات.�شم ��ال غرب ��ي �سوريا
كب�ي�رة �إىل منطقة �إدلب حيث يوج ��د جنود �أتراك
 نقط ��ة مراقب ��ة ع�سكري ��ة مبوج ��ب12 بالفع ��ل يف
اتف ��اق �أبرمته م ��ع رو�سيا و�إيران به ��دف تخفيف
ح ��دة القتال حول �إدلب �آخر معقل كبري للمعار�ضة
وحتا�ص ��ر ق ��وات احلكوم ��ة ال�سوري ��ة.ال�سورية
حاليا عددا من نقاط املراقبة تلك لكن تركيا �أر�سلت
�إىل املنطق ��ة نحو خم�سة �آالف جن ��دي و�أرتاال من
املركب ��ات الع�سكري ��ة ع�ب�ر احلدود حتم ��ل دبابات
وعربات مدرعة لنقل الأفراد و�أجهزة رادار بهدف
.تعزيز وجودها

 المدى/  بغداد
 �إن القوات،قال ��ت وزارة الدفاع الرتكية
احلكومي ��ة ال�سورية قتلت خم�سة جنود
،�أتراك يف �شمال غرب ��ي �سوريا يوم ام�س االثنني
.وذلك بعد �أن ن�شرت تركيا �آالف اجلنود هناك
وا�ستهدف ��ت �سوري ��ا قاع ��دة ع�سكري ��ة تركي ��ة
جدي ��دة يف منطق ��ة تفتن ��از مبحافظ ��ة �إدل ��ب بعد
�أ�سب ��وع من مقت ��ل ثمانية جنود �أت ��راك يف ق�صف
وتع ��د هات ��ان الواقعت ��ان م ��ن.للجي� ��ش ال�سوري
�أخط ��ر املواجه ��ات املبا�شرة بني الق ��وات الرتكية
وال�سوري ��ة خ�ل�ال ال�ص ��راع املمت ��د منذ م ��ا يقرب
م ��ن ت�سع �سن ��وات يف �سوري ��ا حيث تدع ��م �أنقرة
معار�ض�ي�ن كانوا يوما ي�أمل ��ون الإطاحة بالرئي�س
.ال�سوري ب�شار الأ�سد
وقال ��ت وزارة الدف ��اع الرتكي ��ة يف بي ��ان �آخ ��ر �إن
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عالوي يلوح باالن�سحاب بعد اختيار  10وزراء من كابينته

 بغداد  /المدى

اختار رئي�س مجل�س
الوزراء المكلف محمد
توفيق عالوي ع�شرة
وزراء من كابينته
الحكومية المتوقع �أن
تت�ألف من ثالثة وع�شرين
وزارة ،و�سط �أنباء تتحدث
عن وقوع خالفات كبيرة
بينه وبين غالبية الكتل
ال�سيا�سية التي تبدي
تم�سكها بح�ص�صها الوزارية
وترف�ض منحه الحق في
حرية اختيار الحقائب.
وف ��ي ه ��ذه الأثن ��اء ،رجح ��ت �أو�س ��اط
�سيا�سية ف�شل منح الثقة لحكومة عالوي
ف ��ي ظ ��ل ه ��ذه التقاطع ��ات ،م�ضيف ��ة �أنه
الأي ��ام المقبلة �سيكون هن ��اك خلل كبير
في اتمام ت�شكيل الحكومة المرتقبة.
ويك�ش ��ف به ��اء االعرج ��ي نائ ��ب رئي�س
مجل� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) قائ�ل�ا ان "رئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء المكل ��ف محم ��د توفيق عالوي
اخت ��ار ف ��ي ح ��دود ع�ش ��رة وزراء م ��ن
�أع�ض ��اء كابينت ��ه الحكومي ��ة المرتقب ��ة،
وفي طريقه لإكمال الوزارات المتبقية"،
م�ضيف ��ا �أن غالبي ��ة الأ�سم ��اء الجدي ��دة
بعي ��دة ع ��ن الواق ��ع ال�سيا�س ��ي رغ ��م ان
ق�سم ��ا منهم ق ��د يكون ��ون م�شتركين في
العملية ال�سيا�سية.
وي�ش ��كك االعرج ��ي بـ"�إمكاني ��ة و�صول
محمد عالوي �إلى مرحلة عر�ض كابينته
الحكومي ��ة على مجل�س الن ��واب لمنحها
الثق ��ة ف ��ي ظ ��ل التقاطع ��ات والخالفات
واالعترا�ضات التي تبديها غالبية الكتل
ال�سيا�سية على عملية اختيار الوزراء"،
الفت ��ا �إل ��ى �أن "ا�ستم ��رار ه ��ذه الم�شاكل
والتحدي ��ات �س ��وف ي�ؤث ��ر عل ��ى �إكم ��ال
الكابينة الوزارية".
وكانت �أو�ساط �سيا�سية ك�شفت لـ(المدى)
ف ��ي الثامن م ��ن �شهر �شب ��اط الجاري �أن
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء المكلف رف�ض
�شروط الكت ��ل ال�سيا�سية وطلباتها التي
تتعل ��ق بمنحها حق اختي ��ار المر�شحين
لحقائبه ��ا الوزارية مقابل ت�أييد الكابينة
الوزارية.
ويكم ��ل الم�س� ��ؤول الحكوم ��ي ال�ساب ��ق
حديثه قائال ان "غالبية الكتل ال�سيا�سية
وعل ��ى وج ��ه التحدي ��د الداعم ��ة لرئي�س
الحكوم ��ة المكل ��ف ترف� ��ض ت ��رك مب ��د�أ
المحا�ص�ص ��ة ،االمر ال ��ذي قابله عالوي

رئي�س
اجلمهورية
خالل تكليف
عالوي
بالتهديد بتركه مهمة التكليف لأنه يعتقد
انه جاء للإ�صالح".
و�أعل ��ن رئي�س مجل�س ال ��وزراء المكلف
محم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي ع ��ن خطت ��ه
الم�ستقبلي ��ة لإدارة الب�ل�اد ف ��ي لقائه مع
ع ��دد م ��ن الن ��واب الأ�سب ��وع الما�ض ��ي
و�شمل ��ت الخط ��ة ت�أكي ��دا عل ��ى فر� ��ض
القان ��ون و�إع ��ادة هيبة الدول ��ة ،و�إحالة
ملفات الف�س ��اد �إلى الق�ض ��اء ،وا�ستبدال
وكالء ال ��وزارات والم ��دراء العامي ��ن
والدرج ��ات الخا�ص ��ة ،وم�ست�ش ��اري
مجل� ��س ال ��وزراء ب�شخ�صي ��ات تتمت ��ع
بالنزاه ��ة والكف ��اءة ،متعه ��دا في الوقت
ذاته ب�إجراء انتخاب ��ات برلمانية مبكرة
نزوال عند رغبة المتظاهرين.
ويتاب ��ع االعرج ��ي �أن "الق ��وى ال�سني ��ة
والكردي ��ة ال تقب ��ل من ��ح رئي� ��س مجل�س
ال ��وزراء المكلف حرية اختي ��ار وزرائه
بمف ��رده" ،م�ضيفا ان "ه ��ذه الكتل ت�صر
على انها تريد الدفع بعدد من المر�شحين
لوزاراته ��ا وترك حق االختي ��ار لرئي�س
الحكومة المكلف".
ويتوقع االعرجي �أنه "في الأيام المقبلة
�سيكون هناك خلل كبير في �إتمام ت�شكيل

الحكوم ��ة ب�سب ��ب فر� ��ض �إرادة بع� ��ض
الكت ��ل ال�سيا�سية على رئي� ��س الحكومة
المكل ��ف" ،مذك ��را �أن ع�ل�اوي "�أو�ص ��ل
ر�سالة للكتل الم�ص ��رة على المحا�ص�صة
مفادها انه �سي�سحب تكليفه".
وكلف رئي� ��س الجمهوري ��ة برهم �صالح
مطل ��ع �شه ��ر �شب ��اط الج ��اري مر�ش ��ح
تحالف ��ي �سائرون والفت ��ح محمد توفيق
ع�ل�اوي بت�شكي ��ل الحكوم ��ة االنتقالي ��ة
بع ��د ا�ستقالة حكومة ع ��ادل عبد المهدي
ب�سب ��ب حرك ��ة االحتجاج ��ات التي عمت
العا�صم ��ة بغ ��داد وع ��دد م ��ن محافظات
الو�سط والجنوب.
وف ��ي اط ��ار ذل ��ك ي�ؤك ��د محم ��د الغب ��ان
رئي� ��س كتل ��ة تحال ��ف الفت ��ح ف ��ي بي ��ان
اطلع ��ت علي ��ه (الم ��دى) �أن "رئي� ��س
الحكوم ��ة المكل ��ف يواج ��ه �ضغوطا من
بع� ��ض الكتل الت ��ي ترف� ��ض التخلي عن
ا�ستحقاقاتها االنتخابي ��ة" ،الفتا �إلى ان
كتل ��ة الفتح "داعمة لع�ل�اوي �شريطة ان
يف ��ي بوع ��وده التي الزم نف�س ��ه بها امام
ال�شعب ف ��ي التعامل م ��ع الجميع بمنهج
واح ��د واختيار ذوي الكف ��اءة بعيدا عن
اية �ضغوطات".

وكان التيار ال�صدري قد هدد بـ"�إ�سقاط،
رئي� ��س ال ��وزراء المكل ��ف محمد عالوي
خ�ل�ال � 3أي ��ام ،في حال �ضم ��ت ت�شكيلته
الحكومية المرتقبة �شخ�صيات حزبية".
وق ��ال كاظ ��م العي�س ��اوي ،الم�ست�ش ��ار
الع�سكري لمقتدى ال�صدر قبل يومين �إن
"ال�ص ��در �سيقلب العراق على (عالوي)
جحيم ��ا� ،إذا �ضم حزبيي ��ن �إلى حكومته
وخا�صة من الف�صائل الم�سلحة".
بدوره ي�ؤك ��د النائب احم ��د الكناني عن
كتل ��ة �صادق ��ون البرلماني ��ة �أن "الق ��وى
ال�شيعية منحت رئي� ��س مجل�س الوزراء
حري ��ة اختي ��ار كابينت ��ه الحكومية دون
الرجوع �إليها �شريطة �أن يكون �أع�ضا�ؤها
م ��ن الم�ستقلي ��ن والمهنيي ��ن" ،مبينا �أن
"القوى ال�سنية والكردية مازالت م�صرة
عل ��ى تر�شيح �أ�سم ��اء لرئي� ��س الحكومة
المكلف".
وي�ضيف الكناني في حديث مع (المدى)
�أن "مهم ��ة ع�ل�اوي باتت �صعب ��ة في ظل
تم�سك العديد من الكتل ال�سيا�سية بمبد�أ
المحا�ص�ص ��ة ف ��ي الحكوم ��ة الجدي ��دة
الت ��ي �ستكون م�ؤقتة وتعم ��ل على تهيئة
الأجواء لإج ��راء االنتخابات البرلمانية

المبك ��رة" .ويتاب ��ع النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة
�صادق ��ون المن�ضوية ف ��ي تحالف الفتح
�أن "مطال ��ب الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة و�صل ��ت
�إل ��ى المطالب ��ة بالح�صول عل ��ى وزارات
معين ��ة ومحددة ،وهذا ما يرف�ضه رئي�س
الحكوم ��ة المكل ��ف" ،مو�ضح ��ا �أنه "في
حال �إ�صرار هذه الكتل على المحا�ص�صة
�ستكون المهمة �صعبة ومعقدة".
وي�ؤك ��د الكنان ��ي �أن "رئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء ه ��دد في وق ��ت �ساب ��ق ب�سحب
تكليفه �إذا �أ�ص ��رت الكتل في �ضغوطاتها
علي ��ه للح�ص ��ول عل ��ى بع� ��ض المواق ��ع
والمنا�ص ��ب" ،الفت ��ا �إل ��ى ان "الأي ��ام
المقبلة هي من �سيحدد الموقف النهائي
من الحكومة".
وك�شف ائتالف دول ��ة القانون لـ(المدى)
في وقت �سابق عن حراك �سيا�سي تقوده
�أطراف ا�سماها "قوى االعتدال" تح�ضر
للإطاحة بحكوم ��ة محمد توفيق عالوي
داخل مجل�س النواب ،معتقدا �أن تكليف
ع�ل�اوي ج ��اء مخالف ��ا لإرادة المحتجين
والمرجعية الدينية.
و�أك ��د ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون ،ع ��دم
تر�شيح ��ه �أي ا�سم لكابينة حكومة محمد

عالوي الوزارية.
وقال القيادي في ائت�ل�اف دولة القانون
�سعد المطلبي �إن "ائتالف دولة القانون
ملت ��زم بت ��رك مهم ��ة اختي ��ار الكابين ��ة
الوزاري ��ة لرئي� ��س ال ��وزراء المكل ��ف"،
م�ضيف� � ًا �أن "االئت�ل�اف ل ��ن يق ��دم �أي
مر�ش ��ح ف ��ي الكابينة الوزاري ��ة لحكومة
عالوي" ،فيما رج ��ح المطلبي �أن "يقدم
ع�ل�اوي كابينت ��ه الوزارية �ضم ��ن المدة
الد�ستورية المحددة".
الى ذل ��ك ،ح ��ذر ع�ضو ائت�ل�اف الوطنية
نايف ال�شمري ،من تكرار �سيناريوهات
"اللحظ ��ة االخي ��رة" في تقدي ��م �أ�سماء
المر�شحين للكابينة الوزارية.
وقال ال�شم ��ري �إن "التظاهرات ال�شعبية
والأحداث الكبيرة التي ع�صفت بالم�شهد
الع ��ام للبل ��د ،كان ��ت نتيجته ��ا ا�ستقال ��ة
حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،وتكلي ��ف
محمد توفيق عالوي في ت�شكيل حكومة
ربما تكون ا�ستثنائية في طبيعة والدتها
والظروف المحيطة بها".
و�أ�ض ��اف� ،أن "الحكوم ��ة المرتقب ��ة
�ستك ��ون ثمرة �صوت الجماهير ،بالتالي
فعل ��ى رئي�س ال ��وزراء المكل ��ف التعامل

ب�شفافي ��ة م ��ع حج ��م التحدي ف ��ي جميع
خطوات اختيار المر�شحين والحوارات
م ��ع الكتل ال�سيا�سي ��ة" .وتابع �أن "حالة
الغمو�ض ف ��ي الح ��وارات تعيدنا لمربع
الغ ��رف المغلق ��ة ،وه ��و الو�ض ��ع ال ��ذي
�أو�صل البل ��د �إلى ما هو عليه ،ما يجعلنا
ن�شع ��ر بالريب ��ة والخ ��وف م ��ن تك ��رار
�سيناريو ت�شكيل الحكومات ال�سابقة".
ودع ��ا ال�شمري ع�ل�اوي �إل ��ى "الو�ضوح
واالبتع ��اد ع ��ن بدع ��ة اللحظ ��ة الأخيرة
بتقدي ��م �أ�سماء المر�شحي ��ن تحت ذريعة
ح ��رق الأ�سماء ،والخ ��روج �أم ��ام الر�أي
الع ��ام و�إع�ل�ان الآلي ��ات الت ��ي يعمل من
خاللها في الحوارات مع الكتل ال�سيا�سية
بعي ��د ًا ع ��ن المحا�ص�ص ��ة والمزاي ��دات
والم�ساوم ��ات الحزبية التي دفع العراق
و�شعبه ثمن� � ًا باهظ ًا لها مع عر�ض جميع
�أ�سم ��اء المر�شحين �أم ��ام العراقيين قبل
�أ�سب ��وع م ��ن موع ��د تقديمه ��ا للت�صويت
داخل قبة البرلمان".
وفي �سياق مت�صل ،ك�شفت الكتل الكردية
عن تفا�صيل اجتماعها مع رئي�س الوزراء
المكلف محمد توفيق عالوي.
و�سبق ان زار وفد ك ��ردي بغداد والتقى
رئي�س الوزراء المكل ��ف .وقالت م�صادر
مطلعة ان الوفد لم يكن يمثل وجهة نظر
الكرد خالل اللقاء.
وقال النائب عن كتلة الجماعة الإ�سالمية
الكرد�ستاني ��ة �أحم ��د حاج ��ي ر�شي ��د ان
"الكت ��ل الكردي ��ة عق ��دت اجتماع� � ًا م ��ع
رئي� ��س ال ��وزراء المكلف محم ��د توفيق
عالوي لمعرف ��ة �شكل الحكوم ��ة المقبلة
وتقدي ��م الدعم له ��ا" ،مبين� � ًا �أن "عالوي
�أك ��د خالل االجتماع �أنه �سي�شكل حكومة
تكنوقراط و�سيعمل عل ��ى تعيين وزراء
من خارج العملية ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف ر�شي ��د �أن "رئي� ��س ال ��وزراء
المكل ��ف محم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي ح ��دد
�شرطين لتعيين وزرائه� ،أولهما �أن يكون
نزيه ًا ،والثاني �أن يكون كفوء ًا" ،م�شير ًا
ال ��ى �أن "الكتل الكردي ��ة لم تتطرق خالل
االجتم ��اع ال ��ى مو�ضوع ط ��رح مر�شح،
ك ��ون ال�ش ��روط الت ��ي و�ضعه ��ا ع�ل�اوي
ه ��ي الأن�سب الختي ��ار ال ��وزراء والقيام
بواجباته الحكومية دون قيود".
و�أو�ضح �أن "عالوي �شدد خالل االجتماع
على محارب ��ة الف�ساد والعم ��ل على مبد�أ
ال�شفافي ��ة وجع ��ل م�س�أل ��ة الخدم ��ات من
العوام ��ل الرئي�سة لكابينت ��ه الوزارية"،
الفت ًا �إل ��ى �أن "الكتل الكردي ��ة �أكدت دعم
هذه الخطوات لرئي�س الوزراء المكلف،
من �أجل �إنجاح عمل الحكومة المقبلة".
وتاب ��ع ر�شي ��د �أن "الكت ��ل الكردي ��ة
عر�ض ��ت عل ��ى رئي� ��س ال ��وزراء المكلف
مطالبه ��ا و�أك ��دت �أهمي ��ة �إبع ��اد م�س�أل ��ة
رواتب موظف ��ي الإقليم ع ��ن الموا�ضيع
ال�سيا�سي ��ة ،وكذل ��ك ت ��م التط ��رق ال ��ى
م�س�ألة محا�صيل وا�ستحقاقات الفالحين
والخدمات الأ�سا�سية" ،مبين ًا �أن "رئي�س
الوزراء المكلف �أبدى تعاونه الإيجابي
مع هذه المطالب".

تد�شني عملية تطهري م�شرتكة رد ًا على حتركات لداع�ش يف املناطق املحررة
 بغداد  /المدى
بع ��د �ساع ��ات م ��ن اع�ل�ان انط�ل�اق عملي ��ة �أمنية
م�شترك ��ة لتطهي ��ر جزي ��رة نين ��وى م ��ن عنا�صر
داع� ��ش ،ق ��ال ع�ض ��و ف ��ي لجن ��ة االم ��ن والدفاع
البرلماني ��ة ان التنظي ��م يتواج ��د ف ��ي مطيبيجة
وت�ل�ال حمري ��ن واط ��راف الحويج ��ة �ضم ��ن
محافظ ��ات (ديالى -كركوك� -صالح الدين) وهو
يتخ ��ذ م ��ن الودي ��ان والت�ل�ال العالي ��ة م�ضافات
لخالياه المتناثرة.
وا�ض ��اف عليوي ،ان "الق ��وات االمنية والح�شد
ال�شعب ��ي حققت انجازات مهمة ف ��ي معركتها مع
داع� ��ش خ�ل�ال اال�شهر الما�ضية م ��ن خالل تدمير
ع�ش ��رات الم�ضاف ��ات وقت ��ل واعتق ��ال قي ��ادات
مهم ��ة في التنظيم خا�ص ��ة في قاطع تالل حمرين
واطراف الحويجة".
و�أ�ش ��ار علي ��وي �إل ��ى �أن "ق ��درة داع� ��ش عل ��ى
ال�سيط ��رة عل ��ى االر� ��ض انته ��ت ،لكن ��ه يعتم ��د
ا�سل ��وب الع�صابات في اال�سته ��داف والهروب".
وق ��ال ان "وج ��ود الوي ��ة الح�ش ��د ال�شعب ��ي ف ��ي
المحافظ ��ات ال� �ـ 3اعط ��ى دفعة قوي ��ة لال�ستقرار
واالم ��ان واحب ��ط العديد م ��ن م�ؤام ��رات داع�ش
االجرام ��ي ف ��ي ا�سته ��داف م ��دن وق ��رى محررة
وانقذ ارواح الع�شرات من االبرياء".

وف ��ي وقت �سابق م ��ن يوم �أم�س �أك ��د الح�شد في العراق ��ي وب�إ�سن ��اد جوي م ��ن طي ��ران الجي�ش ،المخلفات الحربية لداع�ش".
الح�ض ��ر للح�ش ��د ال�شعب ��ي ولوائ ��ي  21و 43و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "قوة من اللواء  21بالح�شد
بي ��ان ن�ش ��ر عل ��ى موقع ��ه االلكترون ��ي �أن "ق ��وة �شرع ��ت بعملي ��ة �أمني ��ة وا�سع ��ة لمالحق ��ة فلول و�أو�ض ��ح الح�شد ان "العملي ��ة انطلقت بم�شاركة للجي�ش العراقي ب�إ�سناد طيران الجي�ش وهند�سة ال�شعب ��ي توجه ��ت لم ��كان الهجوم به ��دف ا�سناد
م�شترك ��ة م ��ن �ألوية الح�ش ��د ال�شعب ��ي والجي�ش داع� ��ش في جزيرة نينوى لتطهي ��ر الأرا�ضي من االلوي ��ة  44ـ و 33و 25وف ��وج الرع ��د ح�ش ��د الميدان والهند�سة الع�سكري ��ة ومقاومة الدروع قوات الجي�ش".
للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،و�أن العملي ��ة �ست�ستمر لحين وعل ��ى اث ��ر الهج ��وم ،عق ��دت القي ��ادات االمني ��ة
تحقيق كامل اهدافها".
اجتماع ��ا امني ��ا مو�سع ��ا لبح ��ث التط ��ورات في
وكان ��ت ق ��وات الح�ش ��د ال�شعب ��ي �أعلن ��ت الأح ��د محافظ ��ة �صالح الدين ،فيم ��ا اكدت على التعاون
�إن�ش ��اء نق ��اط �أمني ��ة منتظم ��ة في محي ��ط ق�ضاء والتن�سي ��ق الم�شت ��رك للحف ��اظ عل ��ى االم ��ن في
القائ ��م غرب ��ي محافظة الأنب ��ار ،لت�أمي ��ن محيط المحافظة.
الق�ضاء بين العراق و�سوريا.
وفي �سياق �آخ ��ر� ،أعلنت مديري ��ة اال�ستخبارات
واعلن ��ت ق ��وات الل ��واء  33بالح�ش ��د ال�شعب ��ي الع�سكرية ،ام�س االثني ��ن ،القب�ض على م�س�ؤول
الم�شارك ��ة في العملي ��ة ،ام�س االثني ��ن ،معالجة الدفاع الجوي لداع�ش �شرق المو�صل .
�سي ��ارة مفخخ ��ة مجه ��زة ال�سته ��داف الق ��وات وقال ��ت المديري ��ة ،ف ��ي بي ��ان� ،إن "مف ��ارز �شعبة
المتقدم ��ة لتطهير جزي ��رة الح�ضر ف ��ي محافظة اال�ستخب ��ارات الع�سكرية في الفرق ��ة ( 16قيادة
نينوى.
عملي ��ات نينوى ) نفذت عملية نوعية وا�ستباقية
وذك ��ر بي ��ان لإع�ل�ام الح�ش ��د ال�شعب ��ي �أن "ق ��وة لمطاردة �أحد الإرهابيين المهمين".
من الل ��واء  33بالح�شد ال�شعب ��ي عالجت �سيارة و�أَ�ضافت� ،أن "العملية ت�ضمنت مراقبة تحركات
مفخخ ��ة ن ��وع بي ��ك اب كان ��ت ُمع ��دة ال�ستهداف الإرهاب ��ي ومحاولت ��ه الف ��رار" ،م�شي ��رة الى �أن
القطع ��ات الأمني ��ة المتقدم ��ة لتطهي ��ر جزي ��رة "الق ��وة الأمنية تمكنت من محا�صرة االرهابي
الح�ضر في محافظة نينوى".
والق ��اء القب�ض عليه في �سيط ��رة ال�شهيد �سبهان
الى ذلك اعلنت قوة ع�سكرية تعر�ضها لهجوم من �شرق المو�صل".
تنظيم داع�ش االجرامي �شرق �صالح الدين.
وبين ��ت المديري ��ة �أن "الإرهاب ��ي كان ي�شغ ��ل
وذكر بيان ع�سكري �أن "قطعات الجي�ش العراقي من�ص ��ب م�س� ��ؤول الدف ��اع الج ��وي لداع� ��ش قبل
في مطيبيجة �شرق �صالح الدين تعر�ضت لهجوم التحرير وه ��و من المطلوبي ��ن للق�ضاء بموجب
من قبل عنا�صر داع�ش".
مذكرة قب�ض وفق �أحكام المادة � 4إرهاب".
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سياسة

خطة حكومية ال�ستقبال الآالف من "�أ�سر الهول" و�إ�سكانهم قرب �سنجار
دون �سابق انذار ،تخطط الحكومة لنقل اكثر من  30الف الجئ ،من اخطر بقعة في العالم الى �شمال المو�صل في
منطقة قريبة من مدينة �سنجار التي �شهدت "مذبحة االيزيديين" قبل اكثر من � 5سنوات.
ويعتر�ض الم�س�ؤولون وال�سكان في نينوى ،على ا�ستقبال ه�ؤالء الالجئين ،الذين ي�صنفون بـ"ذوي داع�ش" ،فيما
ي�صعب الت�أكد من انهم عراقيون فعال ،ب�سبب ظروف هروبهم وغياب قاعدة المعلومات.
جماعية من قب ��ل "داع�ش" في ،2014
كم ��ا يق ��ول الجرب ��ا وه ��و م ��ن �سكان
ربيعة" :ال يمكن ال�سيطرة على �سكان
المخيم �سواء في داخل العراق او في
�سوري ��ا ،الن الحدود بيت البلدين غير
مم�سوكة ب�شكل جيد".

 بغداد /وائل نعمة
وم ��ن المفتر� ��ض ،ان ي�سل ��م ه� ��ؤالء
بالكام ��ل ال ��ى الع ��راق نهاي ��ة ال�شه ��ر
المقب ��ل ،عل ��ى �ش ��كل دفع ��ات تق ��در
ب ��الآالف ،عب ��ر المعب ��ر الح ��دودي مع
�سوري ��ا ،قبل نقلهم الى مخيمات داخل
نينوى ،على الرغم انهم لي�سوا جميعا
من �سكان المحافظة.
وكان ��ت الحكوم ��ة ،ت�أم ��ل �أن تتمك ��ن
نهاي ��ة العام الما�ضي ،م ��ن �إغالق ملف
النازحي ��ن ب�ش ��كل نهائي ،لك ��ن المهمة
لي�ست بال�سهلة ،خ�صو�صا فيما يتعلق
بع�شرات �آالف من العوائل التي ينتمي
�أح ��د �أفراده ��ا �إل ��ى تنظي ��م "داع� ��ش"
والتي ترف� ��ض مناطقهم ا�ستقبالهم من
جديد.
ومن ��ذ مطل ��ع الع ��ام الما�ض ��ي ،ب ��د�أت
عملي ��ات �إغالق المخيم ��ات في �أطراف
بغ ��داد والأنب ��ار ،و�سجل ��ت ح ��االت
�إعادة �إجبارية لبع�ض النازحين الذين
دمرت بيوتهم في العمليات الع�سكرية
�أو �أثن ��اء فت ��رة �سيط ��رة التنظيم على
مناطقهم.
وي�ؤك ��د �شي ��روان الدوبردان ��ي ،وهو
نائب عن نين ��وى ،ان نواب المحافظة
"قدموا اعترا�ضا الى رئي�س البرلمان
وقيادة العمليات الم�شتركة ،نيابة عن
ال�سكان ،على ا�ستقبال ه�ؤالء الالجئين
في نينوى".
ويقدر النائب ،اعداد الالجئين ،الذين
تنوي الحكومة نقلهم من مخيم الهول
ال�س ��وري الى داخل البالد ،بـ"31400
الجئ".
واك ��د الدوبردان ��ي وهو ع�ض ��و لجنة
الهجرة والمهجري ��ن في البرلمان ،في
ت�صري ��ح لـ(المدى) ام� ��س ،ان "اطفاال
تحول ��وا الى �شب ��ان االن ،تربوا داخل
المخيم على افكار التكفير".
ويق ��ول النائ ��ب ،ان المخي ��م (الهول)
م ��ازال يخ�ض ��ع لتعليم ��ات "داع� ��ش"،
وتتواجد داخل ��ه محكمة �شرعية ،فيما
اكد ان العراقيين داخله هم من �سكان،
نين ��وى ،و�ص�ل�اح الدي ��ن ،واالنب ��ار،
وديالى ،وكركوك.
وتبل ��غ ن�سب ��ة االطف ��ال والن�س ��اء ف ��ي
االع ��داد التي من المفتر� ��ض ان تدخل

ن�ساء يف
خميم الهول
ال�سوري..
(�أر�شيف)
الى العراق ،بي ��ن  80الى  ،%90بينهم
 %23تح ��ت عمر  12عاما ،و %12تحت
�سن الخام�سة.
جن�سيات الالجئين
ويخ�شى �س ��كان نينوى ،ان يكون بين

الالجئي ��ن ،ا�شخا� ��ص غي ��ر عراقيين.
ويقول ابينان الجربا ،وهو احد �شيوخ
الع�شائر ف ��ي �شمال المو�ص ��ل ،انه "ال
توج ��د عمليات تدقيق لن ��زالء المخيم،
وبع�ضهم يدعي بانه عراقي".
ويق ��ول الجربا ف ��ي ات�ص ��ال ام�س مع

(الم ��دى) ان "اغل ��ب �س ��كان اله ��ول
مجهولي ��ن ،وال توج ��د قاع ��دة بيانات
م�ؤك ��دة" ،مح ��ذرا م ��ن خط ��ر ادخالهم
ال ��ى العراق ب ��دون تدقي ��ق ،خ�صو�صا
م ��ع حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي في
البالد.

وم ��ن المرج ��ح ان يت ��م نق ��ل ه� ��ؤالء
الالجئي ��ن ،عل ��ى �ش ��كل دفع ��ات ت�ضم
 2000الج ��ئ حت ��ى نهاي ��ة �آذار
المقبل ،الى مخي ��م قرب منطقة ربيعة
الحدودي ��ة ،المحاذية لمدينة �سنجار،
وي�ض ��م المخيم � 4آالف خيمة ،فيما تم

ا�ستثناء جديد ًا
م�س�ؤولون عراقيون :وا�شنطن متنح بغداد
ً
من العقوبات على طهران
 ترجمة :حامد احمد
ك�ش ��ف ثالث ��ة م�س�ؤولي ��ن عراقيي ��ن ه ��ذا
اال�سبوع عن تلميح الواليات المتحدة عن
نيتها تمديد ا�ستثناء العراق من العقوبات
المفرو�ض ��ة عل ��ى ايران لتمكي ��ن البلد من
اال�ستمرار با�ستيرادات ��ه من مادتي الغاز
والكهرب ��اء الحيويتي ��ن من اي ��ران ،وهي
خط ��وة قد تكون بمثاب ��ة اختبار جوهري
للعالقات بين بغداد ووا�شنطن .
وي�أت ��ي ه ��ذا الق ��رار و�س ��ط توت ��ر ف ��ي
العالق ��ات االميركي ��ة – العراقي ��ة عق ��ب
ال�ضرب ��ة الجوي ��ة التي نفذته ��ا وا�شنطن
ال�شهر الما�ضي في بغداد عند مطار بغداد
الدول ��ي ت�سببت بمقتل قائ ��د فيلق القد�س
االيراني ونائ ��ب قائد الح�شد ال�شعبي في
العراق .
اال�ستثناء ال�سابق ال ��ذي مُنح في ت�شرين
االول ،من المقرر ان ينتهي في � 13شباط
الحال ��ي .الم�س�ؤول ��ون الثالث ��ة قال ��وا ان
وزارة الخارجي ��ة االميركي ��ة التي ت�صدر
اال�ستثن ��اءات قد المحت ع ��ن ا�ستعدادها
لتمدي ��د اال�ستثن ��اء لثالث ��ة �أ�شه ��ر اخرى،
وذل ��ك اذا يكون العراق قادرا على �صياغة
جدول زمني بنهاية اال�سبوع ،يف�صل فيه
خط ��ة يمكن م ��ن خالله ��ا فط ��ام نف�سه من
االعتماد على الغاز االيراني .
اح ��د الم�س�ؤولي ��ن الثالث ��ة ق ��ال "الجانب
االميرك ��ي �ص ��رح لن ��ا ع ��ن ا�ستعدادهم".
الم�س�ؤول ��ون الذين ادل ��وا بت�صريحاتهم
لوكالة ا�سو�شييتدبر�س ي�شغلون منا�صب
رفيع ��ة في الحكوم ��ة العراقي ��ة ،ب�ضمنهم
م ��ن هو على اط�ل�اع قري ��ب بالمفاو�ضات
الجاري ��ة م ��ع االمي ��ركان بخ�صو�ص هذا
المو�ض ��وع ،لكنه ��م طلب ��وا ع ��دم الك�شف

عن ا�سمائهم .وق ��ال م�س�ؤولون عراقيون
ان ه ��ذا اال�ستثناء الجديد �سيكون بمثابة
اختب ��ار للعالق ��ات بين وا�شنط ��ن وبغداد
بع ��د ت�صاع ��د التوت ��رات الت ��ي اعقب ��ت
هجوم ��ا اميركي ��ا بطائ ��رة م�سي ��رة في 3
كانون الثاني على رت ��ل قرب مطار بغداد
ت�سب ��ب بمقت ��ل الجن ��رال االيران ��ي قا�سم
�سليماني ونائب قائد الح�شد ال�شعبي ابو
مه ��دي المهند�س .منذ ذل ��ك الوقت تحرك
ق ��ادة �سيا�سيون �شيعة نح ��و ا�صدار قرار
برلمان ��ي غي ��ر مل ��زم يدعو في ��ه الحكومة
بال�ضغط الخ ��راج الق ��وات االميركية من
البالد .
وا�شنط ��ن م ��ن جانبه ��ا ردت عل ��ى مطالب
الع ��راق بو�ضع جدول الن�سح ��اب قواتها
برف� ��ض قوي ،حتى انها ه ��ددت بعقوبات
�أولي ��ة ق ��د ت� ��ؤدي ال ��ى �ش ��ل االقت�ص ��اد

العراق ��ي .تلك التوترات هد�أت اكثر خالل
اال�سابيع االخي ��رة ،مع تراج ��ع الطرفين
عن التلويح بالتهديدات.
وم ��ا ي ��زال الع ��راق يعتمد اعتم ��ادا كبيرا
عل ��ى غ ��از طبيع ��ي م�ست ��ورد م ��ن اي ��ران
ل�س ��د الطلب ��ات المتزايدة عل ��ى الكهرباء،
خ�صو�صا خ�ل�ال ا�شهر ال�صي ��ف الحارقة
عندما ت�ش ��كل اال�ستيرادات م ��ن الكهرباء
بمع ��دل ثل ��ث الطاق ��ة الم�ستهلك ��ة.
الت�سديدات المت�أخرة م ��ن بغداد لتكاليف
الغ ��از والكهرب ��اء الم�ستوردة م ��ن ايران
ت�سبب ��ت بقطوع ��ات خ�ل�ال ال�سن ��وات
االخي ��رة .ف ��ي �صي ��ف ع ��ام  2018كان ��ت
تلك احدى العوام ��ل التي ادت الى اندالع
احتجاجات مربكة لال�ستقرار في محافظة
الب�صرة .
اال�ستثن ��اء االميرك ��ي يمك ��ن الع ��راق من

تجن ��ب العقوب ��ات ف ��ي وق ��ت يدف ��ع في ��ه
الي ��ران ملي ��ارات ال ��دوالرات مقاب ��ل م ��ا
ي�ست ��ورده من غاز وطاق ��ة كهربائية .وقد
مُنح اال�ستثناء عل ��ى التعاقب منذ ت�شرين
الثان ��ي ع ��ام  2018عندم ��ا اع ��ادت ادارة
ترامب فر� ��ض العقوبات االقت�صادية على
ايران .
لقد ا�ستخدمت وا�شنطن تهديد العقوبات
كحافز لدفع الحكومة العراقية الى ت�شييد
م�ص ��ادر تجهيز داخلية للطاق ��ة وتقلي�ص
اعتمادها على اي ��ران .يلج�أ العراق حاليا
الى ح ��رق كميات �ضخمة من الغاز ب�سبب
افتق ��اره ال ��ى البن ��ى التحتي ��ة الخا�ص ��ة
بتجمي ��ع ه ��ذا الغ ��از ومعالجت ��ه .ول ��دى
الع ��راق اي�ضا حقل ��ي غاز ف ��ي محافظتي
االنب ��ار وديال ��ى ولكن جه ��ود تطويرهما
تعر�ض ��ت لعراقي ��ل وتراجع ��ت بع ��د ان

�سيط ��ر تنظي ��م داع� ��ش عل ��ى المناطق في
�صيف عام . 2014
التهديد بفر�ض عقوبات و�ضع م�س�ؤولين
عراقيي ��ن ام ��ام خي ��ار �صعب :ام ��ا و�ضع
نهاي ��ة لم�ص ��در حي ��وي م ��ن الطاق ��ة
الكهربائية �أو الحرمان من الح�صول على
العمل ��ة ال�صعبة م ��ن الوالي ��ات المتحدة.
لدى العراق ملي ��ارات من دوالرات عوائد
النف ��ط المودع ��ة ل ��دى بن ��ك االحتي ��اط
الفيدرال ��ي ف ��ي نيوي ��ورك .حي ��ث ت�شكل
عوائد النفط ما ن�سبت ��ه  %90من ميزانية
الدولة .
وا�ستن ��ادا الى بيان لمجل� ��س الوزراء في
 23كان ��ون الثان ��ي ،فان مجل� ��س الوزراء
العراق ��ي تح ��رك ف ��ي �شهر كان ��ون الثاني
الما�ض ��ي نح ��و تهدئ ��ة �ش ��روط وا�شنطن
بتجدي ��د اال�ستثناء من العقوب ��ات ،وذلك
بالم�صادق ��ة على �ستة عقود نفطية منحت
م ��ن قب ��ل وزارة النف ��ط ف ��ي ني�س ��ان عام
 2018والتي من �ش�أنها ان تعزز تجهيزات
محلية للغاز في غ�ضون �سنتين .
وج ��اء ف ��ي البي ��ان ان العق ��ود "ق ��د ت ��م
تمريرها �ضمن خطة عمل جهود حكومية
لتعزيز االكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل
االعتماد على الغاز الم�ستورد ".
وا�ض ��اف البي ��ان ب ��ان حكوم ��ة ت�صري ��ف
االعم ��ال �صادق ��ت عل ��ى العق ��ود ،والت ��ي
�ست�شتمل على حق ��ول بمقدورها ان تنتج
م ��ا يزي ��د عل ��ى  750ملي ��ون ق ��دم مكع ��ب
قيا�س ��ي من الغ ��از يوميا ف ��ي غ�ضون 36
�شهرا .
وقال احد م�س�ؤولي ال�صناعة النفطية من
بي ��ن ال�شركات الث�ل�اث التي ر�س ��ت عليها
العقود "نتوقع ان نوقع العقد قريبا ".
 عن :ا�سو�شييتدبر�س

�إن�ش ��اء نقط ��ة ا�ستالم حدودي ��ة عبارة
ع ��ن بي ��ت م�ؤجر ب� ��إدارة مدي ��ر ناحية
ربيعة وبحماية ال�شرطة المحلية.
ويعتب ��ر موق ��ع ا�ستقب ��ال الالجئي ��ن
ح�سا� ��س للغاي ��ة ،حي ��ث تعر� ��ض
االيزيدي ��ون في ه ��ذا الم ��كان ،البادة

�إغالق المخيمات
بح�س ��ب تقدي ��رات (هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش) ف ��ان هن ��اك نح ��و  100الف
�شخ� ��ص يعتبرون م ��ن ذوي "داع�ش"
ف ��ي الع ��راق ،يعي�ش ��ون ف ��ي مخيمات
بمختلف المحافظات التي كانت تحت
�سيط ��رة التنظي ��م .ونقل ��ت المنظم ��ة
العالمية في تقارير �سابقة عن تعر�ض
بع� ��ض الن�ساء الى انته ��اكات ج�سدية
وجن�سية كم ��ا ن�شرت �ص ��ور و�صفتها
بـ"الم�أ�ساوية" عن او�ضاع العي�ش في
تلك المخيمات.
ومن ��ذ مطل ��ع الع ��ام الما�ض ��ي ،ب ��د�أت
عمليات �إغ�ل�اق المخيمات في �أطراف
بغ ��داد والأنب ��ار ،و�سجل ��ت ح ��االت
�إع ��ادة �إجباري ��ة لبع� ��ض النازحي ��ن
الذي ��ن تدم ��رت بيوتهم ف ��ي العمليات
الع�سكري ��ة �أو �أثن ��اء فت ��رة �سيط ��رة
التنظيم على مناطقهم.
وحاول ��ت الحكوم ��ة ف ��ي ايل ��ول
الما�ض ��ي ،نقل مئ ��ات الأ�س ��ر النازحة
�إل ��ى ال�شرق ��اط� ،شم ��ال تكري ��ت ،فيما
ت�ضاربت الأنباء ع ��ن هوية النازحين
ومراكز الإيواء التي قدموا منها ،لكن
ف ��ي كل الأحوال واجه ��وا (النازحون
الج ��دد) معار�ضة �شديدة م ��ن ال�سكان
وتطور الأم ��ر �إلى ا�ستخ ��دام رمانات
يدوية لإخراجهم.
ويق ��ول �شي ��روان الدوبرداني ،ع�ضو
لجن ��ة المهجري ��ن ف ��ي البرلم ��ان ،ان
"العوائل التي هجرت العام الما�ضي،
ع ��ادت الى جن ��وب المو�صل ،و�سكنت
في العراء".
وي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��دم وج ��ود خط ��ة
للحكوم ��ة ف ��ي ادارة مل ��ف النازحين،
م�ضيف ��ا" :الحكومة �سحبت الخيم من
النازحي ��ن الذين ع ��ادوا بع ��د طردهم
م ��ن محافظ ��ات اخرى ،ومنع ��ت عنهم
وجبات الطع ��ام لأ�شهر قبل ان تتدخل
لجنة المهجرين لتح�سين او�ضاعهم".

العمليات امل�شرتكة تنفي
نية  3دول �ضمن التحالف
االن�سحاب من العراق
 بغداد /المدى
نفت قيادة العمليات الم�شتركة ،ام�س ،نية
 3دول �ضمن التحالف الدولي االن�سحاب
من العراق.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العمليات
الم�شترك ��ة الل ��واء تح�سي ��ن الخفاج ��ي،
لـ(�سبوتني ��ك)� ،إن "الأخبار التي تحدثت
ع ��ن تقدي ��م كل م ��ن فرن�س ��ا و�أ�سترالي ��ا
و�ألماني ��ا طلبا �إل ��ى العملي ��ات الم�شتركة
لالن�سح ��اب م ��ن التحال ��ف الدول ��ي غي ��ر
�صحيح ��ة ول ��م يت ��م تقدي ��م مث ��ل هك ��ذا
طلب".
و�أ�ضاف" :هناك �أخبار �أخرى تحدثت عن
ان�سحاب القوات الأمريكية من  15قاعدة
في الع ��راق ،وه ��ذه الأخب ��ار �أي�ض ��ا غير
�صحيحة وال يوج ��د �أ�صال مثل هذا العدد
من القواعد الأمريكية في العراق".
و�أك ��د الخفاج ��ي� ،أن "ق ��وات التحال ��ف
ال ت�ش ��ارك حالي ��ا بعملي ��ات ع�سكري ��ة مع
الجانب العراقي وما زالت متوقفة".
وكان ع�ضو لجنة الأمن والدفاع النيابية
ف ��ي العراق ب ��در الزيادي ،ق ��ال �إن "ثالث
دول ،ه ��ي فرن�س ��ا و�ألماني ��ا و�أ�سترالي ��ا،
قدم ��ت طلب ��ات �إل ��ى قي ��ادة العملي ��ات
الم�شترك ��ة م ��ن �أجل و�ضع ج ��دول زمني
ل�سحب قواتها م ��ن العراق" ،الفتا �إلى �أن
"جميع ق ��وات التحالف �أوقفت عملياتها
كخطوة �أول ��ى لالن�سحاب" ،ح�سب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
و�ص ��وت مجل� ��س الن ��واب ف ��ي  5كان ��ون
الثان ��ي الما�ض ��ي ،عل ��ى ق ��رار نيابي غير

مل ��زم يت�ضم ��ن مطالب ��ة الحكوم ��ة ب�إلغاء
طلب الم�ساعدة المقدم منها �إلى التحالف
الدولي لمحاربة تنظيم داع�ش الإرهابي.
ف ��ي �سياق مت�صل ،ق ��ال "معهد وا�شنطن"
ف ��ي تقرير كتب ��ه �إيري ��ك بوردنكير�شر �إن
"الحكومة الحالية في بغداد �أثبتت عدة
مرات �أنها لي�ست �شريكا موثوقا للواليات
المتحدة� ،إذ يمك ��ن للواليات المتحدة �أن
تخف� ��ض ب�ش ��كل ملح ��وظ تواجده ��ا ف ��ي
بغداد م ��ن دون االن�سحاب م ��ن المنطقة،
من خالل توطيد عالقتها مع حكومة �إقليم
كرد�ستان العراق ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى
ممار�س ��ة �ضغوط ق�صوى عل ��ى الحكومة
الإيراني ��ة �إلى حي ��ن التو�ص ��ل �إلى اتفاق
نووي �أكثر �شمولية".
ب ��دوره ،يق ��ول رئي� ��س مرك ��ز البح ��وث
ال�سيا�سية وال�ستراتيجية في كلية العلوم
ال�سيا�سي ��ة ف ��ي الجامع ��ة الم�ستن�صري ��ة
عزيز جب ��ر �شيال" :فعال بغ ��داد �أ�صبحت
خط ��رة لأ�سب ��اب عدي ��دة� ،أهمه ��ا امت�ل�اك
الميلي�شي ��ات لأ�سلحة و�صواريخ� ،إ�ضافة
�إلى ع ��دم قدرة ال�سلطة حت ��ى على حماية
المواطن العراقي".
وتاب ��ع �شي ��ال قائ�ل�ا" :ال �أح ��د ي�ستطي ��ع
ت�شخي� ��ص الق ��وى الت ��ي ت�سيط ��ر عل ��ى
ال�سلط ��ة وت�ص ��ادر الملف الأمن ��ي ،وهي
بمجملها لها امت ��دادات �إيرانية ،وتتحرك
لإدارة ال�صراع الأمريكي الإيراني".
و�أ�ض ��اف �شي ��ال بالق ��ول" ،الوالي ��ات
المتحدة قد انهزمت في عام  2011عندما
ان�سحبت من العراق ،وهي اليوم قد تجد
مالذا �آمنا لها في كرد�ستان العراق".
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ا�شتباكات في النا�صرية والح�صيلة �شهيد واحد من المتظاهرين

المطالبة ب�إقالة قائد ال�شرطة ُت�صعد من حدة االحتجاجات
�شه��دت الفعاليات االحتجاجية في محافظة ذي قار �صباح يوم االثنين ( � 10شباط  ) 2020ت�صعيداً كبيراً و�سط
مدين��ة النا�صري��ة  ،وذلك لل�ضغط باتجاه �إقالة قائ��د �شرطة المحافظة وتحقيق المطال��ب الأخرى التي نادوا
به��ا منذ �أكثر من �أربعة �أ�شهر ،وفيما اتهموا قائد ال�شرطة بالتحزب وارتكاب جرائم قتل بحق المتظاهرين في
واقعة ج�سر فهد والخط ال�سريع والحبوبي � ،أعلنت دائرة �صحة ذي قار عن ا�ست�شهاد �أحد المتظاهرين .
 ذي قار  /ح�سين العامل
وقال مدير عام �صحة ذي قار الدكتور عبد
الح�سي ��ن الجاب ��ري للم ��دى �إن " الطبابة
العدلية في م�ست�شف ��ى الح�سين التعليمي
ا�ستقبل ��ت جثم ��ان �أح ��د المتظاهري ��ن "،
م�شي ��ر ًا ال ��ى �أن " ال�ضحي ��ة �أ�صي ��ب بعدة
�إطالق ��ات نارية قاتلة ف ��ي مناطق مختلفة
من الج�سد".
وكان محي ��ط جامع ��ة العي ��ن الأهلي ��ة
بالنا�صري ��ة قد �شهد �صب ��اح �أم�س االثنين
�إطالق نار كثيف ال يعرف م�صدره باتجاه
مجموع ��ة م ��ن المتظاهري ��ن يطل ��ق عليها
(فوج مكافحة ال ��دوام) وذلك عند محاولة
عنا�ص ��ر تل ��ك المجموعة �إغ�ل�اق الجامعة
المذكورة �ضمن فعاليات ت�صعيد الإ�ضراب
والفعاليات االحتجاجي ��ة المطالبة ب�إقالة
قائ ��د ال�شرط ��ة وتنفيذ المطال ��ب الأخرى
للمتظاهرين.
وم ��ن جانب �آخر ذك ��ر بيان لث ��وار �ساحة
الحبوب ��ي اطلعت عليه الم ��دى �إن " ثوار
�ساح ��ة الحبوبي ي�ؤك ��دون �أن ال �ش�أن لهم
بع ��ودة دوام المدار� ��س الثانوي ��ة ك ��ون
الأم ��ر مرهون� � ًا بي ��د الطلب ��ة " ،وا�ستدرك
( لكن البيئ ��ة التعليمية تحت ��اج ا�ستتباب
الأم ��ن وه ��ذا يتطل ��ب قائ ��د �شرط ��ة كفوء
ونزيه وغي ��ر متح ّزب ومهن ��ي ومن �أبناء
ذي ق ��ار" .وتابع البيان �أن ��ه " ولحر�صنا
عل ��ى حياة طلبتن ��ا الأع ��زاء وتوفير بيئة
تربوي ��ة �أمنة يتوج ��ب �إقالة قائ ��د �شرطة
ذي ق ��ار المدع ��و ( نا�صر الأ�س ��دي ) كونه
عم ��ل على زعزعة �أمن المحافظة من خالل
جرائم ��ه و�أ�ساليب ��ه وممار�سات ��ه المثيرة
ل�سخ ��ط ال�ش ��ارع " ،و�أردف " عالوة على
�أن ل ��ه تاريخ� � ًا دموي� � ًا حاف�ل ً�ا كمج ��زرة
ج�س ��ر فه ��د وح ��رق الخي ��ام المن�صوب ��ة
عليه و�أحداث تقاط ��ع البهو الذي �أراد بها

�سح ��ب الثائرين ال ��ى مقر قي ��ادة ال�شرطة
لتك ��رار مج ��زرة المجرم جمي ��ل ال�شمري
واب ��و الولي ��د لكن وعي الث ��وار حال دون
ذلك  ،على ح ��د قول البيان" .وم�ضى بيان
ثوار �ساحة الحبوبي بقوله " ومن بعدها
حادث ��ة ح ��رق خيام ف ��ي �ساح ��ة الحبوبي
وغيرها من الأحداث الت ��ي ت�سببت بارقة

دم ��اء المئ ��ات م ��ن المواطنين دونم ��ا �أية
محا�سب ��ة "  ،و�أ�ض ��اف " وعليه ن�ؤكد على
�إقالته حر�ص ًا منا على �أمن محافظتنا ".
ه ��ذا وتوا�صل ��ت التظاه ��رات ف ��ي �ساحة
الحبوب ��ي و�س ��ط النا�صري ��ة وع ��دد م ��ن
الأق�ضية والنواحي فيما �شهد مركز مدينة
النا�صرية �صباح ي ��وم �أم�س االثنين قطع

مراهقون يت�سببون بحوادث مرورية قاتلة

ّ
بالت�شدد يف تطبيق
مواطنون يطالبون
قانون املرور العراقي

ج�س ��ري الح�ضارات والن�ص ��ر با�ستخدام
الإط ��ارات المحروق ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ج�س ��ر
الزيت ��ون الذي �أغلق �أمام حركة المركبات
من ��ذ �أكثر م ��ن �شهرين �إثر مج ��زرة جميل
ال�شم ��ري الت ��ي راح �ضحيتها �أكثر من 50
�شهيد ًا من المتظاهرين ونحو  500جريح
 ،كما تم قط ��ع تقاطع بهو بلدية النا�صرية

و�أغل ��ق �أمام حرك ��ة المركب ��ات ف�ض ًال عن
�إغ�ل�اق كلية مزايا الأهلي ��ة وجامعة العين
وكلي ��ة الإم ��ام الكاظ ��م  ،وجمي ��ع الدوائر
الحكومي ��ة م ��ا ع ��دا الخدمي ��ة وال�صحية
منها.
فيما ذكر �شهود عي ��ان عدة حاالت لإطالق
الن ��ار قرب جامعة العي ��ن ومناطق �أخرى

م ��ن دون �أن يبين ��وا الجه ��ة الت ��ي �أطلقت
الن ��ار  ،ف ��ي حي ��ن تدخلت ق ��وات ال�شرطة
لإع ��ادة ال ��دوام ف ��ي كلية القان ��ون جامعة
ذي قار بعد م�شادات بين الطلبة وعنا�صر
"مكافحة الدوام" التي تتبع المتظاهرين.
هذا وعادت االن�سيابي ��ة لحركة المركبات
عل ��ى ج�س ��ري الن�ص ��ر والح�ض ��ارات عند
ال�ساع ��ة العا�شرة من �صباح االثنين حيث
قرر المتظاهرون فتح الج�سور المذكورة
بع ��د قطعها لع ��دة �ساع ��ات لغر�ض تعطيل
الدوام في الدوائر الحكومية.
وف ��ي ال�سياق ذات ��ه �أ�صدر طلب ��ة جامعات
ذي قار المعت�صم ��ون في �ساحة الحبوبي
بيان� � ًا �أك ��دوا في ��ه موا�صل ��ة الإ�ضراب عن
ال ��دوام وج ��اء ف ��ي البي ��ان ال ��ذي تابعته
الم ��دى " �إننا كطلب ��ة معت�صمين لم نخرج
من� � ُذ �أربع ��ةِ �أ�شهر م ��ن �أجل الله ��و �أو كما
يق ��ول البع� ��ض تهرب� � ًا م ��ن الدرا�س ��ة ،بل
ن�ؤكد �إننا خرجنا من �أجل المطالبة بوطن
جدي ��د دف� � َع ُ�شهدا�ؤنا ثمنَ ذل � َ�ك بدمائهم"،
و�أ�ض ��اف " �إننا ل ��ن ن�ساهم ف ��ي �أن تذهب
كل تل ��ك الت�ضحيات والدم ��اء الزكية هدر ًا
ب ��ل �سنم�ضي على خطاه ��م وحتى تحقيق
جمي ��ع المطال ��ب" .و�أكد البي ��ان موا�صلة
الطلب ��ة العت�صامهم حتى تحقيق مطالبهم
المتمثل ��ة " باختي ��ار رئي� ��س وزراء غي ��ر
جدل ��ي ،وبموافقة �ساح ��ات االعت�صامات
وا�ستكم ��ال قانون االنتخاب ��ات  ،و�إجراء
انتخاب ��ات مبكرة" ،كما جدد البيان رف�ض
تكلي ��ف محم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي بت�شكي ��ل
الحكومة المقبلة" .ونفى البيان "الأخبار
الكاذب ��ة من بع� ��ض القنوات الت ��ي �أعلنت
�إنه ��اء الطلب ��ة اعت�صاماته ��م"  ،م�ش ��دد ًا
عل ��ى " العم ��ل عل ��ى حلول عملي ��ة وجدية
ال�ستم ��رار االعت�ص ��ام الطالب ��ي دون �أن
يلحق الأذى بالطلب ��ة المعت�صمين .وكان
ع ��دد م ��ن المتظاهري ��ن والمتظاهرات في

يديرها م�ستثمرون ال عالقة لهم بالطب

تقرير ر�سمي يك�شف "دهاليز" مراكز التجميل� :أطباء بال
موافقات ووزارة الداخلية "خارج اخلدمة"!
 متابعة املدى

 متابعة املدى
ك�شف ��ت املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق الإن�س ��ان يف العراق،
�أن احل ��وادث املروري ��ة يف الب�ل�اد �أودت بحياة �أكرث من
� 5000شخ�ص خالل عام .2019
وق ��ات املفو�ضي ��ة يف بي ��ان �ساب ��ق له ��ا �إنه ��ا " �أ�ش ��رت
ارتفاع� � ًا ملحوظ ًا يف عدد ح ��وادث الطرق ب�سبب انعدام
متطلبات
ال�سالم ��ة يف الطرق ويف ال�سي ��ارات امل�ستخدمة من قبل
املواطنني وقدم الطرق".
وطال ��ب البيان مديرية املرور العام ��ة بتطبيق متطلبات
ال�سالم ��ة يف ال�سي ��ارات ومعاي�ي�ر ال�سالم ��ة لل�سي ��ارات
امل�ست ��وردة ومتابعة �أعم ��ار ال�سائق�ي�ن وو�ضع غرامات
مالية عالية وعقوبات رادعة للحد من �سرعة ال�سياقة.
وت�سجل مديريات املرور يومي ًا حوادث �سري يت�سبب بها
مراهق ��ون يقودون �سي ��ارات ب�سرعات زائ ��دة ،يعتربها
امل ��ارة �أق ��رب �إىل حماوالت �شروع يف القت ��ل ،ف�ض ًال عن
ك ��ون كثري منهم ال ميلك ��ون رخ�ص ًا للقي ��ادة ،ما يت�سبب
بحالة من الفو�ضى.
وين�ص قان ��ون املرور يف العراق عل ��ى عقوبات م�شددة
ت�ص ��ل �إىل ال�سج ��ن يف ح ��ال قي ��ادة ال�سي ��ارة م ��ن دون
رخ�صة ،وكذا تطبق عقوبات على من ال يلتزم بال�سرعات
املحددة يف ال�شوارع ،وخا�صة يف املناطق ال�سكنية� ،إال
�أن القانون ال يطبق ب�صرامة ما يف�سح املجال ملخالفته.
و�أك ��د م�س�ؤول يف وزارة ال�صح ��ة �أن م�ست�شفيات البالد
ت�سج ��ل و�ص ��ول م�صاب�ي�ن يف  10ح ��وادث �س�ي�ر يف
املتو�س ��ط يومي ًا يت�سبب بها مراهقون يقودون �سيارات
ب�سرع ��ة ،وم ��ن دون رخ� ��ص قي ��ادة ،و�أن بع� ��ض تل ��ك
احلوادث تت�سبب بوفيات.

و�أ�ش ��ار امل�س� ��ؤول � ،إىل �أن "هن ��اك تق�ص�ي�ر ًا كب�ي�ر ًا من
قب ��ل �أجهزة الأمن يف تطبيق قان ��ون املرور ،وال�شوارع
العراقي ��ة تغ� ��ص بال�سي ��ارات الت ��ي يقوده ��ا مراهقون،
وعلى مديري ��ة املرور و�ضع حد لذل ��ك االنفالت بتطبيق
القانون" .وداف ��ع م�س�ؤول يف مديرية املرور بالعا�صمة
بغداد ،عن ال�شرطة م�ؤكد ًا �أن الالئمة ال تقع عليها وحدها،
م�ش�ي�ر ًا �إىل ثقافة �سائدة جتاه االلتزام بالقوانني ،ف�ض ًال
ع ��ن وج ��ود جه ��ات وطبق ��ات تعت�ب�ر نف�سه ��ا �أعل ��ى من
القانون ،خا�صة �أبناء امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني.
و�أو�ض ��ح �أن "هن ��اك جه ��ات ت ��رى نف�سه ��ا ف ��وق �سلط ��ة
القان ��ون ،وال تقب ��ل االلت ��زام بالنظ ��ام ،و�أبن ��اء ه� ��ؤالء
يق ��ودون �سياراته ��م م ��ن دون رخ�ص ،وعندم ��ا نحاول
احتجازهم لتطبيق القانون يربزون لنا هويات احلزب،
�أو اجله ��ة ،م ��ا ي�ضع �شرطي امل ��رور يف دائ ��رة التهديد،
وعلى احلكومة حتم ��ل م�س�ؤولية هذا االنفالت ،وفر�ض
عقوبات على اجلهات التي ترى نف�سها فوق القانون".
ويدع ��و باحث ��ون اجتماعي ��ون الأه ��ايل اىل الإ�سه ��ام
بتطبي ��ق قانون امل ��رور من خالل توعي ��ة �أبنائهم بحجم
اخلطر الذي يت�سببون به يف حال �إهماله .وقال الباحث
�ضرغ ��ام الع ��زاوي� ،إن "تطبي ��ق القوان�ي�ن يحتاج اىل
تكاتف جمتمعي ،ونحن كمجتمع و�أرباب عوائل يتحتم
علينا ن�شر ثقافة تطبيق القانون ،و�أال نعتمد على جانب
اخلوف من العقاب فقط يف تطبيقه".
و�أ�ضاف العزاوي" :نحتاج �إىل �أن يعي الآباء والأمهات
حج ��م اخلط ��ر عندم ��ا يرتك ��ون �سياراته ��م بي ��د �أبنائهم
املراهق�ي�ن ،و�أن يتحملوا م�س�ؤولي ��ة �أية خماطر ترتتب
على ذل ��ك ،وعندها نكون ق ��د حافظنا على حي ��اة النا�س
الت ��ي يج ��ب �أال تكون لعبة يلهو به ��ا املراهقون الذين مل
كاف من الرتبية داخل �أ�سرهم".
يح�صلوا على ق�سط ٍ

�ساح ��ة الحبوبي ق ��د �أقاموا �صب ��اح �أم�س
الأول االح ��د ب ��ازار ًا طالبي� � ًا لدع ��م زخ ��م
تظاه ��رات الحبوب ��ي  ،فيم ��ا �أق ��ام �أبن ��اء
مدين ��ة النا�صرية م�ساء ي ��وم االحد �صالة
ال�سج ��دة للدع ��اء عل ��ى الظالمي ��ن وطلب
الرحمة والف ��رج لل�شع ��ب العراقي .وكان
اتحاد الخيم الطالبية في �ساحة الحبوبي
�أعل ��ن ي ��وم االح ��د ( � 9شب ��اط ) 2020
موا�صلة الإ�ض ��راب العام وتنظيم م�سيرة
طالبية تح ��ت عنوان م�سيرة الثبات وذلك
لتجديد رف�ضهم لرئي�س الوزراء المكلف ،
فيم ��ا �أعرب ��ت قيادة �شرط ��ة المحافظة عن
نيتها فت ��ح الج�سور وح�ص ��ر التظاهرات
ف ��ي ميدان الحبوب ��ي .وكان المتظاهرون
في محافظة ذي قار �أمهلوا في يوم االثنين
( � 3شباط  ) 2020رئي�س الوزراء المكلف
محمد توفي ��ق عالوي ثالثة �أي ��ام للتخلي
ع ��ن تر�شيح ��ه  ،وفيم ��ا طالب ��وا بتكلي ��ف
رئي� ��س وزراء مطابق للمعايي ��ر الوطنية
التي حدّدته ��ا التظاهرات  ،ح ّذر نا�شطون
ف ��ي التظاهرات من مح ��اوالت الت�شوي�ش
عل ��ى التظاه ��رات م ��ن خ�ل�ال �أفتع ��ال
ا�شتب ��اكات جانبية بي ��ن مجاميع �صغيرة
م ��ن المح�سوبي ��ن عل ��ى التي ��ار ال�صدري
ومجامي ��ع �أخ ��رى م ��ن المتظاهري ��ن.
وت�شهد مدينة النا�صرية التي ت�ضم �ساحة
الحبوب ��ي  ،موقع االحتجاج ��ات الرئي�س
ف ��ي المحافظ ��ة ،حم�ل�ات م�ستم ��رة م ��ن
العن ��ف كان �آخرها هج ��وم دموي من قبل
م�سلحين مجهولين عل ��ى خيام االعت�صام
ف ��ي ال�ساحة المذك ��ورة ومواجهات دامية
بين القوات الأمني ��ة والمتظاهرين دارت
يوم ��ي ال�سب ��ت واالح ��د  25و  26كانون
الثاني  2020قرب ج�سر فهد على الطريق
ال�سريع ومركز مدينة النا�صرية و�أ�سفرت
ع ��ن �سقوط �أربعة �شه ��داء و�أكثر من 110
جرحى .

ك�شف تقرير حكومي عن
ارتفاع �أعداد املراكز والعيادات
اخلا�صة املعنية ب�أمور التجميل
امل�سجلة واملخالفة لل�شروط،
وغري امل�سجلة “الوهمية” التي
مت ت�سجيلها خالل العامني
املا�ضيني  2018و  2019يف البالد،
وفيما �أ�شار �إىل �ضعف الرقابة
عليها ،ن ّبه �إىل �سل�سلة من
املخاطر التي تواجه املراجعني
نظراً لوجود �شبهات تتعلق
بالعقاقري ونوعية املواد
والأدوية امل�ستخدمة يف �أغلب
املراكز.
وبح�سب التقرير ال ��ذي اطلعت عليه “ املدى
�أم� ��س االثن�ي�ن ) ،ف�إنه “ومـــن خ�ل�ال �سل�سلة
زي ��ارات ميداني ��ة قـــ ��ام بهـــ ��ا فري ��ق عمـ ��ل
خمت�ص �إىل الـدوائر والأق�سام وال�شعب ذات
العالق ��ة يف وزارة ال�صـح ��ة والبيئ ��ة ومـــ ��ن
خالل االط�ل�اع عل ��ى الأوليـــات املقدم ��ة مـــن
قبـــ ��ل دائـــ ��رة التفتـــي� ��ش يف وزارة ال�صحة
واالق�سام التابعة لها يف بغداد واملحافظات،
تب�ي�ن “ع ��دم انتظ ��ام الزي ��ارات الدوري ��ة
للم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية الأهلي ��ة يف العا�صمة
واملحافظ ��ات ،نظر ًا لعدم ت�ضمن خطة وزارة
ال�صح ��ة زي ��ارات تفتي�شية ملراك ��ز التجميل،
الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إىل عدم متابعته ��ا والت�أكد
م ��ن تطبي ��ق ال�ش ��روط الواجب االلت ��زام بها
يف تل ��ك املراك ��ز” .وي�ضي ��ف التقري ��ر �أي�ض ًا
�أن “ت ��ردي الو�ض ��ع الأمن ��ي ،وع ��دم توف�ي�ر
حماية �أمنية كافية للفرق التفتي�شية من �أجل
�إج ��راء الزي ��ارات الدوري ��ة ت�سب ��ب يف ع ��دم
�إدراج مراكز التجمي ��ل �ضمن خطة الزيارات
امليدانية يف بع�ض دوائر ال�صحة”.
وي�ش�ي�ر �إىل �أن “ع ��دم و�ضع حم ��ددات تلزم
املراك ��ز التجميلية با�ستخدام امل ��واد الطبية
للعملي ��ات التجميلي ��ة� ،أدى �إىل انع ��دام
ال�سيط ��رة املبا�ش ��رة من قبل دائ ��رة التفتي�ش
يف وزارة ال�صح ��ة عل ��ى فر� ��ض �أن ��واع

الأدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة امل�ستخدم ��ة
يف امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة الأهلي ��ة ،وحتديد
م�صادرها ونوعياتها ،و�إمنا يتم االكتفاء فقط
مبراقبة تاريخ انتهاء �صالحيتها �سواء كانت
م�سجلة بطرق ر�سمية �أو غري ر�سمية”.
و�أك ��د التقري ��ر “ع ��دم اتخاذ الإج ��راءات من
قبـ ��ل بعـ� ��ض اجله ��ات املعنية ب�ش� ��أن تطبيق
التعليمات بحق امل�ؤ�س�سات ال�صحية ومراكز
التجمي ��ل املخالف ��ة له ��ا ،حي ��ث يت ��م اتخ ��اذ
االجراءات املطلوبة مـ ��ن قبل وزارة ال�صحة
والبيئ ��ة ورفعه ��ا �إىل وزارة الداخلي ��ة؛ �إال
�أن الأخ�ي�رة مل ت ��زود وزارة ال�صحة والبيئة
باالجراءات املتخذة مـن قبلهم”.
ولفت �إىل �أن “اخلطة ال�سرتاتيجية ال تت�ضمن
�أهداف ًا خا�صة بن�شر الوعي ال�صحي ،وتثقيف
النا� ��س ح ��ول خماطر عملي ��ات التجميل غري
الأ�صولي ��ة التي تت ��م يف مراكز التجميل غري
الأ�صولية واملخاط ��ر الناجمة عنها” .وي�ؤكد
التقري ��ر �أي�ض ًا “عدم وج ��ود ا�ستمارة جودة
خا�ص ��ة لتقيي ��م ج ��ودة �أداء مراك ��ز التجميل
يف الب�ل�اد” .وتابع �إن “امل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية ال تقدم خدم ��ات جتميلية تكميلية
كعملي ��ات �شف ��ط الدهون ،وعملي ��ات جتميل
و�شد الب�شرة ،وعملي ��ات زرع ال�شعر ،وق�ص

املع ��دة ،بح�س ��ب تعليم ��ات وزارة ال�صح ��ة
والبيئ ��ة ،مما كان �سبب� � ًا رئي�س� � ًا يف التوجه
نح ��و مراكز التجمي ��ل الأهلية للح�صول على
تل ��ك اخلدمات ،حت ��ى و�إن كان ��ت ب�أيدي غري
متخ�ص�ص�ي�ن ،كونه ��ا نوع من �أن ��واع الرتف
و�أحد �أوجه الرفاهي ��ة ،وعدم اهتمام القطاع
احلكومي ،بتل ��ك العمليات التجميلية لكونها
حتت ��اج تداخ�ل�ات جراحي ��ة تتطل ��ب تقنيات
طبي ��ة حديثة ومعقدة و�أجه ��زة متطورة غري
داخلة �ضمن خطة وزارة ال�صحة لتوفريها”.
وي�ؤ�شر “�ضعف تطبيق القوانني وال�ضوابط
املعدة من قب ��ل وزارة ال�صحة يف فتح مراكز
التجميل ومنحها ممار�س ��ة املهنة والعمليات
التي يتم اجرا�ؤها”.
�أطباء يجرون عمليات دون
ت�صاريح ..
وحت ��دث التقري ��ر املط ��ول �أي�ض� � ًا ع ��ن “عدم
جتديد �إجازة ممار�سة املهنة لأ�صحاب مراكز
التجمي ��ل ،ف�ض ًال عن ع ��دم �إخ�ض ��اع مزاويل
مهنة التجميل اىل التدريب يف معهد معرتف
ب ��ه دولي� � ًا ،للح�ص ��ول عل ��ى �شه ��ادة معتمدة
تت�ضمن عدد �ساع ��ات التعليم الطبي امل�ستمر
والتطبي ��ق يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وحتدث

عن معايري �إخبار املري�ض وتثقيفه بخطورة
العمليات الت ��ي يخ�ضع لها ،والآثار اجلانبية
ملخاط ��ر ا�ستخ ��دام العقاق�ي�ر التجميلي ��ة،
وع ��دم الت ��زام �أغلب تل ��ك املراك ��ز بال�شروط
وال�ضواب ��ط ومنها تعي�ي�ن طبيب اخت�صا�ص
جتميل �أو جلدية ،ف�ض ًال ع ��ن ا�ستقدام �أطباء
�أجان ��ب ،دون موافق ��ات �أ�صولي ��ة ت�سمح لهم
ب�إج ��راء التداخ ��ل اجلراح ��ي �أو العملي ��ات
التجميلية ،و�إن بع�ض ًا من الأطباء دخلوا �إىل
البالد ب�سمة دخول �سياحية فقط”.
وب�ش� ��أن �إدارة تل ��ك املراك ��ز �أك ��د التقري ��ر �أن
“�أغلبه ��ا يدار من قب ��ل م�ستثمرين ال عالقة
له ��م ب�شريح ��ة الأطب ��اء �أو الط ��ب ب�ص ��ورة
عام ��ة ،و�إمنا يت ��م ا�ستقدام �أطب ��اء للعمل بال
م�ست�سمكات قانونية و�أ�صولية لهم”.
ور�ص ��د التقرير “عدم وجود �أي دور �إعالمي
خا�ص ��ة لق�س ��م الإع�ل�ام يف وزارة ال�صح ��ة
والبيئ ��ة لتوعي ��ة املواطن�ي�ن به ��ذا ال�ص ��دد،
خا�صة فيما يتعلق مبحاذير ا�ستخدام بع�ض
الأدوي ��ة والعقاق�ي�ر وامل�ساحي ��ق التجميلية
وغريه ��ا ،و�ضع ��ف تن�سي ��ق ال ��وزارة م ��ع
اجله ��ات الأخرى ك ��وزارة الثقافة والداخلية
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن النقاب ��ات” .و�أو�ص ��ى التقري ��ر
وفق� � ًا للدرا�سة الت ��ي �أجراها بـ”قي ��ام وزارة
ال�صح ��ة والبيئة ب�إع ��ادة النظر يف اخلدمات
التجميلي ��ة يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة
ورفده ��ا ب ��كل احتياج ��ات �إج ��راء العمليات
الالزم ��ة ب�شكل ي�ضم ��ن �سالم ��ة املراجع لها،
و�ض ��رورة التعاون والتن�سيق ب�ي�ن الوزارة
واجله ��ات الأخرى ك ��وزارة الداخلية ونقابة
الأطباء لغر�ض اال�ستجاية ال�سريعة للق�ضايا
املرفوع ��ة �ض ��د مراك ��ز التجمي ��ل املخالف ��ة
لل�شروط� ،إ�ضاف ��ة �إىل اهتمام وزارة ال�صحة
ب�أق�سام التفتي�ش ،وتوفري احلماية لها لكونه
اجلهة الوحي ��دة املخولة بتطبيق االجراءات
العقابي ��ة عل ��ى مراك ��ز التجمي ��ل ،و�ضرورة
�إع ��ادة النظ ��ر بالفق ��رات القانوني ��ة اخلا�صة
بالغرامات املفرو�ضة على املخالفات للمراكز
التجميلية غري املرخ�صة �أو املخالفة ،وزيادة
التن�سي ��ق ب�ش� ��أن الإج ��راءات االن�ضباطي ��ة
الواجب اتخاذها من قبل نقابة الأطباء لكون
�أغلبها �إجراءات �إداري ��ة ،و�إعادة النظر فور ًا
ب�إجراءات و�ضواب ��ط و�صالحية فتح مراكز
جتميل وجعلها �أكرث ت�شديد ًا”.
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بنيان ي�صارح المدى عن م�صير الأولمبية في بيت الحكومة
أق��ر مب��واد الق��رار  .. 140ومل نخ��رق الد�ست��ور والقان��ون كبقي��ة احلكوم��ات
 توما���س ب��اخ � ّ
ن��اد ال ميتل��ك ال�شه��ادة الأكادميي��ة م�ستقب�ل ً
ا
 ل��ن نخف��ي ر�أ�سنا يف الرم��ل � ..سنفتح ملف��ات الريا�ض��ة املغلقة بهام�ش رئي���س النزاهة  ال ميك��ن قب��ول ع�ض��و �إدارة احت��اد �أو ٍ
بغداد � /إياد ال�صاحلي

()2-1
�أكد م�ست�شار رئي�س مجل�س
الوزراء �إياد بنيان �أن الفترة
المقبلة �ست�شهد انتهاء �أزمة
اللجنة الأولمبية الوطنية
واالتحادات في ق�ضية تخ�صي�ص
الأموال  ،ومن المرتقب �صدور
قرار من مجل�س الوزراء ب�ش�أن
ذلك في �ضوء م�شروع �إلغاء
القرار  140المقدّ م من وزير
ال�شباب والريا�ضة  ،ولفت �إلى
تورط الحكومة في تب ّني
عدم ّ
�آلية الإ�صالح ما بعد انتخابات
الم َ
بط َلة بقرار
الأولمبية ُ
ق�ضائي  ،ووعد في الوقت
مت�ضرر
نف�سه ب�إحالة �شكوى �أي
ّ
من �شبهة ف�ساد مالي �ضد �أي
موظف في لجنة القرار الى
رئي�س الحكومة ومنه �إلى هيئة
النزاهة كون تلك االتهامات ال
ت�سقط بالتقادم.

وق ��ال بني ��ان يف حديث �شام ��ل �صارح به
(املدى) و ُيع ��د الأول من ��ذ ت�سنمه من�صبه
احلايل �":إن مهمّة م�ست�شار رئي�س جمل�س
ال ��وزراء مف ّعل ��ة يف �أغل ��ب احلكوم ��ات
ال�سابق ��ة  ،ومل ي�ستحدث يل كوين �أمتلك
درج ��ة وظيفية ب�صف ��ة م�ست�ش ��ار منذ عام
 ، 2005والالفت �أن ما مييّز الفرتة هذه �أن
رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبداملهدي من
روّ اد الريا�ضة  ،ووزير ال�شباب والريا�ضة
د�.أحمد ريا� ��ض ريا�ضي �سابق و�أنا �أي�ض ًا
لديّ م�شوار طويل يف الريا�ضة".
و�أ�ضاف � ":إن واجب ��ات امل�ست�شار لي�ست
مكتبي ��ة وال ميداني ��ة  ،ف�أن ��ا �أعط ��ي ر�أي� � ًا
ل�صاح ��ب الق ��رار ليتخ ��ذ م ��ا يل ��زم ب�ش�أنه
 ،ف� ��أي ق�ضي ��ة ريا�ضي ��ة ترف ��ع اىل رئي�س
الوزراء حتوّ ل يل �أدر�سها و�أكتب امل�شورة
املنا�سبة لها  ،و�أجزم �أن كل ما كتبته �أتخذ
في ��ه الإجراء املطل ��وب  ،ودوري فاعل يف
كل احل ��راك الدائر �ضم ��ن �ساحة الريا�ضة
م ��ن كتاب ��ة القوان�ي�ن وامل�ساهم ��ة يف و�أد
الأزم ��ات بدعم من رئا�س ��ة الوزراء وبقية
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية".
بلورة القرار 140

وذك ��ر �":أول حت� � ٍد واجهت ��ه يف م�سته ��ل
مبا�شرتن ��ا بامله ّم ��ة ي ��وم الأح ��د � 17آذار
 ، 2019ه ��و كيفي ��ة �إيج ��اد احلل ��ول
الالزم ��ة لأزمة الأوملبي ��ة  ،وطرحنا بع�ض
املقرتح ��ات املوائم ��ة لها  ،وكذل ��ك ا�سهمنا
يف بلورة الق ��رار  140املعدّل والذي ُكتب
من قبل وزير ال�شب ��اب والريا�ضة د�.أحمد
ريا� ��ض ومل ُيق� � ّر �إال بع ��د عر�ض ��ه علين ��ا
 ،و�أ�صلحن ��ا يف بع� ��ض فقرات ��ه بق ��در م ��ا
ت�ستوجب ��ه  ،ووقته ��ا كان القرار  60نافذا

قب ��ل مبا�شرت ��ي امله ��ام وو�صفت ��ه مبثابة
(و�ض ��ع العربة قبل احل�ص ��ان) لأن القرار
� 140أ�سيء ا�ستخدامه �أحيان ًا واحلكومة
ا�صطدم ��ت بعقب ��ة قانوني ��ة ال ت�ستطي ��ع
�أن متن ��ح الأموال للأوملبي ��ة واالحتادات
 ،فك�أنن ��ا عملن ��ا انعطافه لإعط ��اء الأموال
ولي� ��س حجبه ��ا �أو ت�أخريها  ،ل ��ذا �أ�سيء
فهم ��ه يف البداي ��ة ث ��م �أخ ��ذ ان�سيابيت ��ه
الحق ًا".

عل ��ى بقي ��ة امل� ّؤ�س�س ��ات الت ��ي ت�سارعت
ونحن معه ��م بالإعالن عن ع ��دم ر�صانة
القان ��ون ووج ��وب اعتم ��اد الن�سخ ��ة
املودعة ل ��دى جمل�س الدول ��ة  ،وبالفعل
ح�ضرن ��ا مع ممثل ��ي الأوملبي ��ة ووزارة
الريا�ضة وجلنة الريا�ضة الربملانية اىل
قبّة الربملان ملناق�شته ��ا وقراءتها م ّرتني
وعُر�ض ��ت عل ��ى الت�صوي ��ت وح�صل ��ت
املوافقة على ت�شريعها".

�ضغوط �شقيق الرئي�س

�شرط ال�شهادة
و�أ�ش ��ار امل�ست�ش ��ار �إىل �ش ��رط ال�شه ��ادة
الدرا�سي ��ة يف القانون قائ�ل ً�ا ":اختلفت
م ��ع املعني�ي�ن بخ�صو� ��ص ح ��ذف �شرط
ال�شه ��ادة الدرا�سي ��ة من القان ��ون عطف ًا
عل ��ى ميث ��اق الأوملبي ��ة الدولي ��ة الذي ال
يت�ضمّن ه ��ذا ال�شرط  ،وه ��و ما ناق�شت
ب ��ه جيم� ��س م ��اكالود مدير ع ��ام اللجنة
الأوملبي ��ة الدولية وج�ي�روم فالكه مدير
العالقات امل�ؤ�س�ساتي ��ة يف اللجنة ذاتها
قل ��ت لهم ��ا �أنتما �أبن ��اء م� ّؤ�س�س ��ة عريقة
يتوجّ ��ب مراع ��اة ال�شه ��ادة عند حتديث
القوانني  ،وا�ست�شهدت له ب�أن بريطانيا
العظم ��ى ميكن �أن يقودها رئي�س وزراء
يحم ��ل ال�شهادة الإعدادي ��ة لأنه ميار�س
عمل ��ه يف م�ؤ�س�سة ر�صين ��ة  ،بينما نحن
لي� ��س لدين ��ا م�ؤ�س�س ��ات ر�صينة تف ��رز لنا
�شخ�ص� � ًا ال يحمل ال�شه ��ادة ون�س ّلمه قيادة
حكوم ��ة �أو رئا�سة احتاد �أو نا ٍد  .ال �أخفي
�س ��ر ًا  ،مت تطويق مو�ض ��وع ال�شهادة عند
كتاب ��ة قان ��وين الأندي ��ة واالحت ��ادات  ،ال
ميكن قبول ع�ض ��و هيئة �إدارية الحتاد �أو
نا ٍد ال ميتلك ال�شهادة الأكادميية".

ح ��ال �أغل ��ب م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة  ،و�أي
اتهام ��ات باالبت ��زاز �ض ��د �أي موظ ��ف لن
ت�سقط بالتقادم و�ست�شق طريقها للق�ضاء
عاج ًال �أم �آج�ل ً�ا  ،و�أعلن من خالل جريدة
املدى ب�إمكان �أي �شخ�ص مت�ض ّرر من �آلية
الق ��رار  140بق�ضي ��ة ف�س ��اد م ��ايل ميكن
�أن يق� �دّم �شك ��واه اىل مكتبن ��ا و�سرنفعها
باحل ��ال اىل رئي� ��س احلكوم ��ة وب ��دوره
يحيله ��ا اىل هيئ ��ة النزاه ��ة  .دعن ��ا مبثل
ه ��ذه ال�صراحة وللأن�ص ��اف �أن ن�ست�شهد
با�ستتب ��اب العم ��ل م ��ع ت�س ّلم �أك ��رم نعيم
رئا�س ��ة اللجنة حيث �شع ��رتْ االحتادات
كافة براحة كبرية عند مراجعتها لإجناز
�أوراقها وا�ستح�صال �أموالها".
وا�سرت�س ��ل �":إن الإع�ل�ان ع ��ن وج ��ود
ملف ��ات ف�س ��اد ته� �دّد ا�صحابه ��ا بعقوبات
ت�صل اىل ال�سجن لي�س عملية ()Show
م ��ن احلكوم ��ة �أو وزارة الريا�ض ��ة  ،ب ��ل
ه ��و حقيق ��ة  ،وبحوزتن ��ا جمي ��ع امللفات
منه ��ا م ��ا مث ّب ��ت عل ��ى �صفحاته ��ا الأوىل
عب ��ارة (�أغل ��ق) بهام�ش م ��ن رئي�س هيئة
النزاه ��ة �أو نائب ��ه دون ذك ��ر اال�سب ��اب ،
وه ��ذه العبارة ا�ضع حتته ��ا خط عري�ض
 ،ون�سع ��ى �إىل فت ��ح ه ��ذه امللف ��ات م ��ن
جدي ��د  ،مع �إمياننا ب� ��أن الق�ضاء العراقي
لن ُيق ��دِ م على هذا الإج ��راء �إال �إذا طر�أت
معلومات ذات �صلة بفحوى �أوراق امللف
املغلق! �أم ��ا بقية امللفات بع�ضها منظورة
�أم ��ام الق�ضاء و�أخرى لأ�سم ��اء المعة يف
الريا�ض ��ة م�شمول ��ة بالعف ��و � ،أي توج ��د
قي ��ود ترق ��ى اىل اجلرمية به ��در املال �أو
التزوير  ،ومت حماكمتهم ب�سببها  ،ومنها
مغلق نهائي بعفو خا�ص".

�صفة حمودي

اموال االتحادات

وعن مدى �صحّ ة ال�ضغ ��وط التي متار�س
علي ��ه م ��ن قب ��ل �شقي ��ق رئي� ��س ال ��وزراء
الدكت ��ور با�سل عبدامله ��دي مثلما يتداول
يف الو�سط الريا�ضي � ،أكد ":ال �صحة لذلك
لي� ��س ك ��ون املعلومة مثلبة  ،ب ��ل ال وجود
له ��ا �أ�سا�س ًا  ،مل يكن الرج ��ل طرف ًا �ضاغط ًا
باجتاه مع�ي�ن  ،نعلم دواف ��ع من يغمز يف
قن ��اة العالقة م ��ا بني مواق ��ف د.با�سل يف
ملفات ريا�ضية ا�ستقر�أ نتائجها قبل تويل
�شقيق ��ه امل�س�ؤولية  ،وب�ي�ن عملنا بال�صفة
احلالية املرتبطة مبا�شرة برئي�س جمل�س
ال ��وزراء الذي ي�ؤكد لن ��ا يف �أكرث من لقاء
�أن ��ه يت�ش ��اور معن ��ا وي�سمع من ��ا �أكرث من
ت�ش ��اوره مع �شقيقه  ،مربّر ًا �أن ما نتداوله
حتت قب ��ة جمل�س الوزراء نتحمّل نتائجه
وحدنا".
وتاب ��ع ":د.با�س ��ل ا�ست ��اذي و�أفتخر به ،
وعالقت ��ي ب ��ه متت ��د ما قب ��ل ع ��ام ، 1977
وغالب ًا م ��ا �أتوجّ ه له بالأ�سئل ��ة عن ق�ضايا
معينة لن ي�ت�ردّد يف الإجابة عنها ب�أف�ضل
احلل ��ول � .أما م�س�ألة وج ��وده يف احلراك
الريا�ض ��ي وق ��وة ر�أيه فهو �أم ��ر مفرو�ض
بحك ��م خربته وتفاعله �سواء قبل مغادرته
الع ��راق عام � 1991أو ما بع ��د عودته عام
 ، 2003ث ��م �أن جمي ��ع احلكوم ��ات الت ��ي
�ش ّكل ��ت عل ��ى م ��دى  17عام ًا كان ��ت تعتمد
على خربته وت�أخ ��ذ مب�شورته يف تكييف
اللوائ ��ح والقوان�ي�ن  ،فف ��ي حقب ��ة رئي�س
ال ��وزراء �إبراهي ��م اجلعفري ال ��ذي عملتُ
مدير ًا ملكتبه اخلا�ص �ش� � َرع د.با�سل لبناء
العالق ��ة الريا�ضية مع احلكوم ��ة  ،وكذلك
كان دوره مه ّم ًا مع حكومتي نوري املالكي
وحي ��در العب ��ادي  ،كنا نح�ض ��ر معه ومع
الدكتور �سعد حم�سن و�آخرين اجتماعات
الأمان ��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء للتن�سيق
اال�ست�ش ��اري وال ّلوج�ستي ح ��ول �سيا�سة
الدولة يف الريا�ض ��ة  .وال يحتاج د.با�سل
مني �أو من غ�ي�ري �إىل �أي دعم للدفاع عن
وج ��وده احلي ��وي فه ��و يحمل �س� � ّر قوته
العلمي ��ة الت ��ي واج ��ه به ��ا ظروف� � ًا معقدة
ط ��وال العق ��ود املا�ضي ��ة  ،و�أن الأ�صوات
التي �أتهمته ب�أن ��ه وراء �إعداد القرار 140
مغر�ضة  ،فالدكتور با�سل َعلِم
املعدّل كانت ِ
بالقرار ع�ب�ر و�سائل الإعالم  ،لذا ال ي�صحّ
انتق ��اء فرتة معينة لبيان الت�أثري احلقيقي
خل�ب�رة الرج ��ل  ،فمثلما هن ��اك �سيا�سيني
يُعدّون اطرف ًا مهمة يف العملية ال�سيا�سية
ب�أفكاره ��م وم�شورتهم و�إن مل يظهروا يف
م�شه ��د احل ��دث اليومي  ،فالدكت ��ور با�سل
طرف مهم يف العملية الريا�ضية".

مبل ��ف الريا�ضة يف حقبة عادل عبداملهدي
� ،إىل ":ت�س ّن ��م �إدارة جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة الريا�ضية ومواق ��ع ا�صدار القرار
م ��ن �شخ�صي ��ات ريا�ضية خ�ب�رت ما�ضيها
وجت ��ارب حا�ضره ��ا  ،و�أثم ��رت جهودهم
عن �إ�ص ��دار قانون جديد للجن ��ة الأوملبية
بعد غي ��اب  17عام ًا  ،ولدى الأندية قانون
م�ش� � ّرع من ��ذ ع ��ام  1986ومل يكتب قانون
جدي ��د له ��ا  ،والي ��وم ن ّ
رت�أ�س جلن ��ة كتابة
قانون الأندية واالحتادات ب�أمر ديواين ،
ومت �إع ��داد م�سودّة قانون الأندية و�أر�سل
اىل جمل� ��س الدولة  ،والأم ��ر ذاته لقانون
االحتادات الذي �سينج ��ز خالل �أ�سبوعني
�أو ثالثة  ،وحزم ��ة القوانني هذه املطابقة
للمعياري ��ة الدولي ��ة ت�ؤك ��د �أنن ��ا نخط ��و
باالجت ��اه ال�صحي ��ح  ،و�ستح ��دث قف ��زة
بالريا�ضة يف امل�ستقبل القريب بالرغم من
املرحلة الراهن ��ة التي ت�شوبها ال�صراعات
واملماح ��كات واملناكفات ب�ي�ن الريا�ضيني
حول املواقع".
�إقرار باخ

وي�ؤك ��د امل�ست�ش ��ار بني ��ان �":أن احلكومة
مل تت ��و ّرط يف الت�ص ��دي ملل ��ف الأوملبي ��ة
بالق ��رار  ، 60بدليل م ��ا بعد �صدور القرار
 140املعدّل  ،ج ��رى ات�صال ما بني رئي�س
احلكوم ��ة ع ��ادل عبدامله ��دي ورئي� ��س
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة توما� ��س باخ
يف �أي ��ار  ، 2019و�أق� � ّر الأخ�ي�ر بكل مواد
 140وع ّده ��ا طبيعية  ،م�ؤك ��د ًا �أن من حق
الدول ��ة التي متنح امل ��ال وتراقبه ومتنعه
�إذا ا�ستوج ��ب الأم ��ر  ،وم�ؤخ ��ر ًا �سمع ��ت
�أن رئي� ��س جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى ذك ��ر
(�أن جمي ��ع احلكوم ��ات ال�سابق ��ة مار�ست
خرق� � ًا د�ستوري� � ًا وقانوني� � ًا عندما منحت
الأم ��وال اىل اللجن ��ة الأوملبي ��ة بو�صفه ��ا
حزمة القوانين
�آن ��ذاك كيان� � ًا منح�ل ً�ا)  ،فيم ��ا جل� ��أت هذه
وعزا رئي� ��س جلنة كتابة قوان�ي�ن الأندية احلكومة اىل اتخ ��اذ القرار  140ال�صائب
واالحت ��ادات  ،االهتم ��ام احلكومي املر ّكز كمحطة لتدوير الأموال لالحتادات بهدف

�صفاءهادي ينهي م�سل�سل رحيل النجوم في الميركاتو ال�شتوي
 بغداد  /املدى
�أ�صب ��ح �صان ��ع الع ��اب املنتخ ��ب الوطني
لك ��رة الق ��دم �صفاء ه ��ادي �أخ ��ر الالعبني
املغادري ��ن ل ��دوري الك ��رة املمت ��از خ�ل�ال
لال ح�ت�راف
فرتة االنتقاالت ال�ش ��توية
اخلارج ��ي حي ��ث واف ��ق
جمل� ��س �إدارة ن ��ادي
ال�شرط ��ة الريا�ض ��ي
عل ��ى العر� ��ض
الر�سم ��ي ال ��ذي
و�ص ��ل اليه ��ا من
ن ��ادي كريلي ��ا
�سو فيت ��و ف
الرو�س ��ي بخ�صو�ص الالع ��ب من �أجل
اللع ��ب يف �صف ��وف فريقه ��ا الك ��روي
خالل الفرتة املقبلة بالدوري الرو�سي
املمت ��از وه ��و الأم ��ر الذي دف ��ع �إدارة
الن ��ادي اىل عدم و�ض ��ع �أ�سمه �ضمن
ك�شوف ��ات الفري ��ق ل ��دى جلن ��ة
امل�سابق ��ات يف االحتاد اال�سيوي
لكرة القدم .
ومن امل�ؤمل �أن يعود الالعب
�صفاء ه ��ادي اىل العا�صمة
بغداد من �أجل عقد جل�سة
مع �إدارة ن ��ادي ال�شرطة

الريا�ض ��ي ملناق�ش ��ة ه ��ذا العق ��د الر�سم ��ي
والتو�ص ��ل اىل �صيغ ��ة اتف ��اق يت ��م فيه ��ا
ا�سرتجاع م ��ا ح�صل عليه م ��ن مبلغ مقدمة
املبل ��غ الذي وقعه قبي ��ل انطالق املناف�سات
قادم ��ا من فري ��ق ال ��زوراء لكرة الق ��دم الذي
يوج ��د فيه �شرط املغ ��ادرة يف حالة تلقيه عقد
احرتايف خارج ��ي اىل جانب االتفاق
بخ�صو� ��ص ح�ص ��ة الن ��ادي م ��ن
عق ��ده اجلديد م ��ع فري ��ق كريليا
�سوفيتوف �أح ��د �أندية الدوري
الرو�س ��ي املمت ��از حي ��ث ب ��ات
الالعب العراق ��ي الثاين الذي
يط ��رق �أبواب اللعب يف
الدوريات االوروبية
خ�ل�ال املريكات ��و
ال�شتوي بعد مهاجم
املنتخ ��ب الوطني
لك ��رة الق ��دم مهند
علي كاظم الذي �أن�ضم
اىل �صف ��وف فري ��ق بورتيمونين�س ��ي
الربتغ ��ايل قادم� � ًا م ��ن فري ��ق الدحي ��ل
القطري على �سبي ��ل الإعارة حتى نهاية
املو�س ��م احل ��ايل اىل جانب ��ه الالع ��ب
العرب ��ي الث ��اين ال ��ذي ين�ض ��م اىل
�صفوف فريق كريلينا �سوفيتوف بعد
اجلزائري مهدي زفان .

عدم ارتكاب خ ��رق د�ستوري وعدم حجب
الأموال عنها"!
وي�ضي ��ف ":مب ��ا �أن امل�ل�اكات املوج ��ودة
يف اللجن ��ة الأوملبي ��ة متم ّر�س ��ة وقدمي ��ة
ت�ض ��م حما�سب�ي�ن و�إداري�ي�ن بخ�ل�اف م ��ا
موج ��ود ل ��دى جلن ��ة الق ��رار  140الت ��ي
واجه عملها معار�ضة �شديدة من الأوملبية
نف�سه ��ا وحرب ت�صريح ��ات �إعالمية  ،ف�إن
ع ��دم التعاط ��ي مع الق ��رار ت�س ّب ��ب بنفور
الأوملبي�ي�ن وع ��دم تفاعله ��م معه ��ا  ،ول ��و
�أح�س ��ن اجلمي ��ع النواي ��ا من ��ذ البداية ملا
حدثت �ضجّ ة كبرية حول ��ه  ،ونعرتف �أنه
�أ�سيء ا�ستخ ��دام القرار  140وتعرقل يف
ف�ت�رات معينة  ،لكن بعد ت ��ويل �أكرم نعيم
رئا�س ��ة اللجنة ج ��رت الأم ��ور بان�سيابية
دون �شكوى من �أحد".
ولفت اىل �أن ":القرار  140لي�س له عالقة
بانتخاب ��ات التنفي ��ذي ،احلكوم ��ة لديه ��ا
ق ��رار املحكمة االحتادية العليا عام 2017
يف زمن وزير ال�شباب والريا�ضة ال�سابق
عبداحل�س�ي�ن عبط ��ان ال ��ذي ع� � ّد الأوملبية
كيان ًا منح ًال  ،وبالتايل كان ال ب ّد �أن ت�شرع
ب�إ�ص�ل�اح العم ��ل الأوملب ��ي ك ّل ��ه  .و�سواء
انق�سم ��وا �أم اجتمع ��وا ح ��ول الفك ��رة �أو
الر�أي �أو التف�س�ي�ر فالقرار الق�ضائي لعام

 2017هو الفي�صل واحلاكم بني اجلميع ،
لأن الأوملبية ظ ّلت ت�سيرّ �أمورها باللوائح
ولي�س القانون".
�سماحات دولية

وعن كيفية موافق ��ة الأوملبية الدولية بعد
عام من ا�صدار القرار على �إقامة انتخابات
�شرعية للمكت ��ب التنفيذي بح�ضور ممثل
عنها � ،أج ��اب ":م�س�ؤولو اللجنة الأوملبية
كان ��وا يعتق ��دون من ��ذ ع ��ام  2008تاريخ
�صدور الق ��رار � 184أن اللوائ ��ح ال�سارية
يف منظوم ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة مكت�سبة
لل�صبغ ��ة القانوني ��ة  ،ومل يدرك ��وا �أنها مل
ت�ش ّرع كقانون يف الع ��راق  ،ومل مت ّر على
جمل�س الدول ��ة  ،ومل ي�صوّ ت عليها  ،لذلك
كانوا مينح ��ون ال�سماحات تقدير ًا لو�ضع
الع ��راق اخلا� ��ص دون �أن ين�س ��وا التنبيه
ب�ضرورة كتابة القانون".
وي�ستدرك بني ��ان ":انتبهت جلنة ال�شباب
والريا�ض ��ة الربملاني ��ة �إىل خط ��ورة
الو�ض ��ع  ،وكان للنائ ��ب الأول لرئي� ��س
جمل� ��س النواب ح�سن ك ��رمي الدور املميّز
يف االتف ��اق م ��ع رئي� ��س و�أع�ض ��اء جلن ��ة
الريا�ضة بكتابة م�س ��ودّة قانون للأوملبية
حت ��ى و�إن بدت غري ر�صين ��ة لكي يُ�ضغط

م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى  ،ب� � ّرر بني ��ان اعتم ��اد
الكاب�ت�ن حمودي �ضمن جلنة تنفيذ القرار
 60بالق ��ول "�أن وجوده �سبق قرار بطالن
انتخاب ��ات �شب ��اط  2019ال ��ذي �ص ��در
مت� ّأخ ��ر ًا  ،حي ��ث و ّق ��ع حم ��ودي حم�ض ��ر ًا
حم� � ّرر ًا يوم الثالث ��اء � 12آذار العام نف�سه
يف مقر ال ��وزارة اىل جانب وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة د�.أحم ��د ريا� ��ض (رئي� ��س
اللجن ��ة الثالثية) وممثلة دي ��وان الرقابة
املالي ��ة االحتادية انت�ص ��ار ف�ضيل يف �أول
اجتماع لت�شكيل اللجان  ،وكان حُ �سن نية
احلكوم ��ة جت ��اه الأوملبي ��ة الدولي ��ة بائِن ًا
بع ��دم �إق�صاء حم ��ودي من مه ّم ��ة ا�صالح
م�ؤ�س�سته كونها (�أي الدولية) تتعامل معه
ر�سمي ًا  ،فتم زجّ ه �ضمن جلنة تنفيذ القرار
ب�صفته ال�شخ�صية وجتريده من الت�سمية
(رئي� ��س الأوملبية الوطني ��ة) كي ال ت�ضفي
ال�شرعية االعتباري ��ة ملكتبه التنفيذي غري
املعرتف به من احلكومة".
الف�ساد واقع حال!

وع ّل ��ق بني ��ان ع ��ن ت�ش ّكي احت ��ادات عدّة

م ��ن عدم عدال ��ة جلنة تنفيذ الق ��رار 140

وتع ّر�ض بع�ضها للم�ساومة على حقوقها
املالي ��ة  ،قائ ًال ":ال �أنف ��ي وال �أخفي  ،ف�أنا
م�ؤمتن يف امل�شورة �أمام رئي�س احلكومة
يخ�ص ملف الريا�ضة  ،املعلومات
بكل ما ّ
الت ��ي تفيد بوقوع خ ��روق للجنة و�صلتْ
للرئي� ��س م ��ن خ�ل�ال ال�ش ��كاوى  ،وكي ال
ن�ض ��ع ر�أ�سن ��ا يف الرم ��ل فالف�س ��اد واقع

وك�شف بنيان عن م�صري جلنة القرار 140

للفرتة املقبلة قائ�ل ً�ا ":بعد �صدور قانون
الأوملبية  ،قدّم وزي ��ر ال�شباب والريا�ضة
د�.أحم ��د ريا� ��ض م�شروع ًا لإلغ ��اء القرار
املخ�ص�صة
وحتوي ��ل �أم ��وال االحت ��ادات
ّ
م ��ن احلكوم ��ة �إىل وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة لتتبنى توزيعه ��ا متع ّكز ًا يف
ذلك على قانون الأوملبي ��ة اجلديد وكذلك
تبلي ��غ م�س� ��ؤويل الأوملبي ��ة الدولي ��ة اىل
رع ��د حمودي عل ��ى هام� ��ش اجتماع قطر
يوم ��ي  13و 14ت�شرين الأول � 2019أنه
(ال عالقة للأوملبية باالحتادات) والرجل
اب ��دى تفهمه له ��ذا الأم ��ر  ،ويرى جمل�س
ال ��وزراء �ضرورة وجود ط ��رف حكومي
ملنح الأم ��وال لالحت ��ادات  ،وزارة املالية
امل�س�ؤولة عن من ��ح املال ومراقبته تعترب
نف�سه ��ا طرف� � ًا حكومي� � ًا ووزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة اجله ��ة القطاعي ��ة الأوىل يف
�ش�ؤون الريا�ضة هي طرف حكومي �أي�ض ًا
 ،ومب ��ا �أن االحت ��ادات متتل ��ك �شخ�صي ��ة
خم�ص�ص ��ىة لها ف�أنا
معنوي ��ة وامليزانية ّ
ان�سجم مع قرار ت�س ّلمها الأموال مبا�شرة
وتف�ص ��ل ميزانياته ��ا وفق� � ًا ملقت�ضي ��ات
ّ
عمله ��ا  ،وتخ�ض ��ع للرقاب ��ة كالع ��ادة ،
و�سي�صدر قرار من جمل�س الوزراء خالل
يوم�ي�ن ب�ش� ��أن ذل ��ك بع ��د �أن مت درا�ست ��ه
قانوني ًا و�أبديت ر�أيي فيه ب�أن دور وزارة
الريا�ضة يعد خ ��ازن للمال فقط وبوجود
الرقابة ت�صبح الوزارة حلقة زائدة"!
* يتبع غد ًا

قمة جماهريية بني الزوراء والطلبة ..والوحدة ي�ؤجل انطالق قطار ال�شرطة املحلي
 بغداد  /حيدر مدلول
قررت جلنة امل�سابقات املركزي ��ة يف احتاد كرة القدم امل�ستقيل
و�ضع فريق ال�شرطة على الئحة االنتظار �ضمن الدور الأول من
دوري الكرة املمتاز باملو�س ��م  2020-2019امل�ؤمل انطالقه
ي ��وم االح ��د املقب ��ل امل�ص ��ادف ال�ساد� ��س ع�شر من �شه ��ر �شباط
اجل ��اري مب�شاركة  15فريقا م ��ن العا�صمة بغداد واملحافظات
.
وج ��اء و�ض ��ع فري ��ق ال�شرطة حامل لق ��ب دوري الك ��رة املمتاز
باملو�س ��م املا�ض ��ي عل ��ى الئح ��ة االنتظ ��ار خ�ل�ال ال ��دور الأول
الرتباطه با�ستحق ��اق �آ�سيوي مهم حيث �سيواجه �شقيقه فريق
الوح ��دة االماراتي لكرة القدم يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يوم
ال�ساب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شهر �شب ��اط اجل ��اري على ملع ��ب فران�سو
حري ��ري مبحافظ ��ة �أربي ��ل يف �أقلي ��م كرد�ست ��ان يف ديرب ��ي
خليج ��ي �ساخن �ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة الثانية م ��ن الدور
الأول حل�س ��اب املجموعة االوىل التي ت�ضم اىل جنبهما فريقي
الأهل ��ي ال�سع ��ودي وا�ستق�ل�ال طهران الإي ��راين مبنطقة غرب ملته ��ب بني املين ��اء ونفط اجلن ��وب ويلتقي فري ��ق ال�صناعات
الق ��ارة يف دوري �أبطال �آ�سيا لكرة الق ��دم  2020حيث يعترب الكهربائي ��ة مع م�ضيفه فريق النجف ويلعب فريق الكهرباء مع
ممث ��ل الكرة العراقية الوحي ��د يف البطولة بعد اخلروج املبكر فري ��ق النفط فيما يحت�ض ��ن ملعب ال�شعب ال ��دويل ببغداد قمة
لفريق الزوراء بطل م�سابقة ك�أ�س العراق لكرة القدم من الدور جماهريية بني الزوراء والطلبة .
الت�أهيل ��ي الثاين �إث ��ر خ�سارت ��ه بنتيجة (� )4-1أم ��ام م�ضيفه وحر�ص ��ت جلنة امل�سابقات املركزية خ�ل�ال �سحب قرعة دوري
فريق بونيو دكور االوزبكي يف املباراة التي جرت بينهما على الك ��رة املمت ��از الت ��ي مت فيه ��ا اختي ��ار املالع ��ب يف العا�صم ��ة
ملعب اجلار بالعا�صمة ط�شقند يوم الثاين والع�شرين من �شهر بغ ��داد واملحافظ ��ات الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة و�أقلي ��م كرد�ستان
كانون الثاين املا�ضي حي ��ث �أ�سفرت القرعة عن مواجهة فريق بع ��د اعتماده ��ا من الف ��رق  15امل�شارك ��ة الت ��ي �أ�شرتطت فيها
�أمانة بغداد على ملعبه مع فريق نفط الو�سط ويحل فريق نفط جلن ��ة الرتاخي�ص يف االحتاد امل�ستقي ��ل �أن يكون حا�ص ًال على
مي�س ��ان �ضيف ًا ثقي ًال على فريق الق ��وة اجلوية وديربي ب�صري الرتخي�ص منها للمو�سم الكروي احلايل من �أجل �إعطاء العدالة

وامل�س ��اوة بينه ��ا وال�سيم ��ا �أن كل واحدة منه ��ا �ستلعب �سبعة
مباري ��ات عل ��ى �أر�ضها وبني جماهريها مقاب ��ل �سبعة مباريات
عل ��ى مالعب الف ��رق املناف�س ��ة على �ض ��وء الآلي ��ة اجلديدة من
خالل �إجراء دوري جم ��ز�أ من مرحلة واحدة التي مت اعتمادها
ب�صورة ر�سمية يف االجتم ��اع اال�ستثنائي الذي عقدته اللجنة
برئا�س ��ة النائب الثاين لرئي�س االحتاد امل�ستقيل علي جبار مع
ممثل ��ي تلك الفرق يف قاعة امل�ؤمت ��رات ال�صحفية يوم االربعاء
املا�ض ��ي بدال م ��ن الآلية ال�سابق التي كان ��ت تعتمد على تكوين
ث�ل�اث جمموعات تلع ��ب بطريقة الذهاب واالي ��اب على مالعب
الأقلي ��م خ�ل�ال ال ��دور الأول يرت�شح منه ��ا بط ��ل وو�صيف كل
جمموع ��ة اىل ال ��دور النهائي الذي �سيج ��ري مب�شاركة  6فرق
بنظ ��ام املرحل ��ة االوىل يت ��م يف نهائيت ��ه الإع�ل�ان ع ��ن الفريق
املتوج باللقب .
ومت التجدي ��د عل ��ى ع ��دم هب ��وط �أي فريق م�ش ��ارك يف دوري
الك ��رة خالل املو�سم � 2020-2019أو فرق الكرخ وال�سماوة
وزاخ ��و والقا�س ��م والديوانية التي �أعلن ��ت ان�سحابها ب�صورة
ر�سمي ��ة خالل االجتماع الط ��ارئ الذي �ضيفت ��ه قاعة متوز يف
فن ��دق ع�شت ��ار �شرياتون ي ��وم اخلام� ��س والع�شري ��ن من �شهر
كانون االول املا�ضي بني ممثلي  20فريقا مع جلنة امل�سابقات
املركزي ��ة يف احت ��اد الك ��رة امل�ستقي ��ل نتيج ��ة للأزم ��ة املالي ��ة
اخلانقة التي متر بها �إداراتها حيث قامت عدد منها ب�إعارة عدد
م ��ن العبيه ��ا اىل الفرق البغدادي ��ة واملحافظاتي ��ة اجلماهريية
وت�سري ��ح مالكاته ��ا الفني ��ة واالداري ��ة حيث �سيك ��ون املو�سم
 2021-2020بتواجد  22فريق ًا بعد �صعود بطل وو�صيف
دوري الدرج ��ة االوىل لكرة القدم م ��ن �أجل هبوط  4فرق التي
حتتل مراكز مت�أخرة يف الرتتيب يف نهاية امل�سابقة .
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ت��ك��ه��ن��ات وق���رائ���ن ع���ن ال���وب���اء ال��ف�يرو���س��ي
يعي�ش تالمذة ومدر�سو القانون الدويل مع وهم يت�صورون فيه �أن العالقات الدولية تبنى �إما على نهج مثايل
قائم على مبادئ �إن�سانية �أو على مقاربة واقعية قائمة على امل�صالح ،اىل �أن ينتبهون يوما اىل �أن العامل
الوحيد الذي يهيمن على املبادئ اجليو�سيا�سية للواليات املتحدة االمريكية هو امل�صالح ،على وجه التحديد
م�صالح �أنانية وذاتية �ضيقة ،وجميع الو�سائل الفعالة من �أجل حتقيق تلك امل�صالح ،مهما كانت خ�سي�سة
وال �إن�سانية ،هي من وجهة نظر قادة الواليات املتحدة االمريكية و�سائل جيدة .عندها �سيدركون ب�أنهم
ي�سريون يف جنازة القانون الدويل ال بهدى مبادئه.

ب ��ادئ ذي ب ��دء ،دعون ��ا ن ��ويل اهتمام� � ًا
للوالي ��ات املتح ��دة وبنيته ��ا العميق ��ة،
التي ت�سمى امل�ؤ�س�س ��ة .هذه هي واحدة
من الدول املنت�ص ��رة يف احلرب العاملية
الثاني ��ة ،والت ��ي يف نهاية ه ��ذه احلرب
نظم ��ت ا�ستعرا�ض ًا م�أ�ساويا ،غري مربر،
للق ��وة ،ب�إلقائه ��ا القناب ��ل الذري ��ة عل ��ى
املدنيني يف اليابان.
بع ��د انته ��اء احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة،
كان ��ت الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة،
الت ��ي ت�ستح ��وذ ،حينه ��ا ،عل ��ى ن�ص ��ف
الإنت ��اج العاملي ،يف و�ض ��ع مريح متام ًا
م ��ن حي ��ث هيمنته ��ا عل ��ى االقت�ص ��اد
العاملي .ومن �أجل احلفاظ على مزاياها
اجليو�سيا�سي ��ة بع ��د احل ��رب و�ضم ��ان
�إدارة الع ��امل بطريق ��ة تخ ��دم م�صاحلها
اخلا�صة� ،أوجدت نظام عاملي جديد قائم
عل ��ى الدميقراطي ��ة الليربالية والتجارة
احل ��رة ،ب ��كل م�ؤ�س�سات ��ه التنظيمي ��ة
والإدارية.
والأهم م ��ن ذل ��ك� ،أن الوالي ��ات املتحدة
بع ��د انته ��اء احلرب �أج�ب�رت العامل على
قبول ال ��دوالر كعملة عاملية ونظام مايل

دويل جعل م ��ن العملة االمريكية �أ�سا�سا
يف التب ��ادل التجاري بني ال ��دول ،وهذا
بالت�أكي ��د مل يك ��ن اال ليخ ��دم م�صاحله ��ا
اخلا�صة ونظامها العاملي اجلديد.
ولك ��ن ه ��ذا النظ ��ام العامل ��ي اجلدي ��د
ب�صيغت ��ه االمريكي ��ة التقليدي ��ة ،ال ��ذي
واف ��ق و�ض ��ع الوالي ��ات املتح ��دة بع ��د
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة وحت ��ى انتهاء
احلرب الب ��اردة مع االحت ��اد ال�سوفيتي
ونظام ��ه اال�شرتاك ��ي العامل ��ي ،مل يع ��د
منا�سبا لأمريكا اليوم ،بعد �أن انخف�ضت
ح�ص ��ة الوالي ��ات املتح ��دة يف الإنت ��اج
العامل ��ي �إىل  .٪ 24تغري الو�ضع الدويل
وتغريت مع ��ه م�صالح امري ��كا ،ف�أ�صبح
ه ��ذا النظ ��ام العامل ��ي ،ال ��ذي مت �إن�شا�ؤه
بع ��د احلرب العاملي ��ة الثاني ��ة ومل�صلحة
الوالي ��ات املتح ��دة ،حينه ��ا ،يتعر� ��ض
للتهديد ،اليوم.
بع ��د هجم ��ات � 11سبتم�ب�ر ،كان الهدف
اجليو�سيا�س ��ي ذي الأولوي ��ة يف
الإ�سرتاتيجي ��ة الوطنية الأمريكية التي
ته ��دف �إىل قي ��ادة العامل ه ��و منع ظهور
الق ��وى �أو التحالف ��ات االقليمية امل�ؤثرة

التي ميكنها �أن تناف�سها على الهيمنة يف
�أي منطق ��ة م ��ن العامل .ولك ��ن الرياح لن
جتري كما ت�شتهي ال�سفن ،كما يقال.
فعل ��ى م ��دار الع�شري ��ن عام� � ًا املا�ضي ��ة،
�أحبطت ال�ص�ي�ن ورو�سيا ه ��ذه اخلطط
الأمريكي ��ة .و�أ�صبحت هذي ��ن الدولتني،
وفق ًا مل�س�ؤول�ي�ن �أمريكيني ،تعدان �أخطر
تهدي ��د للنظ ��ام ال ��دويل ال ��ذي �أن�ش�أت ��ه
الوالي ��ات املتح ��دة بعد احل ��رب العاملية
الثاني ��ة .واعت�ب�رت الوالي ��ات املتح ��دة
نف�سه ��ا يف حال ��ة ح ��رب ،غ�ي�ر �ساخن ��ة،
م ��ع رو�سي ��ا وال�ص�ي�ن .ومب ��ا �أن املقالة
خم�ص�ص ��ة لك�شف جانب من تلك احلرب
عل ��ى ال�ص�ي�ن حتدي ��دا ،ف ��اين �س�أجتنب
احلدي ��ث ع ��ن العالق ��ات االمريكي ��ة
الرو�سي ��ة يف ه ��ذه املقال ��ة ،ت ��اركا ذل ��ك
لفر�صة �أخرى.
ب ��د�أت الوالي ��ات املتح ��دة حربه ��ا عل ��ى
ال�ص�ي�ن يف اجلبهة االقت�صادية ،حماول َة
كبح من ��و ال�ص�ي�ن االقت�ص ��ادي ،و�إعاقة
تنفي ��ذ مب ��ادرة "ح ��زام واح ��د ،طري ��ق
واحد" ،وال�ضغط من اجل خف�ض الإنتاج
يف ه ��ذا البلد .خا�ص ��ة وانه ال خيار �أمام

هل ِّ
يهد ُد «كورونا» ال�سيد الرئي�س؟

 غ�سان �شربل

يف الليل َّ
يتم�شى وحيد ًا يف مكت ِبه الف�سيح.
مل ت� ِأت الطعنة من رفاقه يف احلزب حيث ال
يج ��ر�ؤ �أحد على رف ��ع �س ��بابتِه .ومل يتمر ْد
�أح ٌد من اجل�ن�راالت الذين ز َّي ��ن �صدو َرهم
بالأو�سم ��ة وامليداليات فهم يعرفون الثمن.
�ألد الأعداء �سوء احل ��ظ� .أنْ ت�أتيَك ال�ضرب ُة
م ��ن حي ��ث ال تتوق ��ع .و�أنْ يك � َ
�ون ع ��دوُّك
«�شيطان� � ًا» جمهو ًال بال عن ��وان معروف .ال
جدوى م ��ن تعبئة احلزب �ض ��ده �أو �إطالق
اجلي�ش اجلرار يف وجهه.
كان كل �ش ��يء م�ستتب� � ًا .و«احللم ال�صيني»
يتق ��دم وف ��ق اخلط ��ة املر�سوم ��ة وبدق ��ة
�ساع ��ة �سوي�سري ��ة .جن ��ا م ��ن االمتحانات
الأخ�ي�رة .مل ي�سم ��ح ال�ضطراب ��ات هون ��غ
كونغ با�ستدراجه �إىل قرار غا�ضب .يخ�سر
املالك ��م الكب�ي�ر �إذا امتح ��ن يف احللب ��ات
ال�صغ�ي�رة .جنا م ��ن امتح ��ان �آخ ��ر� .أدرك
�أنَّ دونال ��د ترم ��ب العب ي�صع ��ب التكهنات
بنقلته املقبلة على رقعة العالقات الثنائية.
ق َّل � َ�ب الأم َر على �أوجهه ومع ��ه احتمال بقاء
ترم ��ب يف البي ��ت الأبي�ض واخت ��ار تفادي
احلرب التجارية .لي�س مهم ًا ما يجري على
الطريق .املهم ما يحدث يف نهايتها.
كل �ش ��يء كان م�ستتب� � ًا .ال�صينيون يعدون
�أنف�سهم للعي�ش طوي�ل ً�ا يف ظله .يف 2018
�شطبت الن�صو�ص الت ��ي ال ت�سمح للرئي�س
ب�أك�ث�ر من واليت�ي�ن .وهذا يعن ��ي �أن ترمب
�سيغ ��ادر قبل ��ه والأم ��ر نف�س ��ه بالن�سبة �إىل
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن .مل يبخ ��ل علي ��ه احلزب
بالدع ��م والتك ��رمي .فك ��ره �صار ج ��زء ًا من
د�ست ��ور احلزب وهو ما مل َ
يحظ به �أحد من
ورثة م ��او ت�سي تونغ .تكرمي دينغ ه�سياو
بينغ جاء بعد وفاته.
�إطالالت ��ه اخلارجي ��ة ك َّر�س ��ت ل ��ه �ص ��ورة
ا�ستثنائي ��ة� .أب ��رز الدوري ��ات الت ��ي كان ��ت
معجبة بق ��وة بوتني �أحالت ��ه يف ال�سنوات
الأخرية �إىل املرتبة الثانية وطوَّبت الزعيم
ال�صين ��ي يف موق ��ع «الرج ��ل الأق ��وى يف
العامل» .القوة وامل�س�ؤولية ظهرتا يف كلماته
يف منتدى «دافو� ��س» وخارجه ،خ�صو�ص ًا
ح�ي�ن ت� �ولىَّ الزعي ��م ال�شيوع ��ي الدفاع عن
العومل ��ة والتدف ��ق احل ��ر لل�سل ��ع يف وج ��ه
دعاة الإجراءات احلمائية وبناء اجلدران.
ويف الوقت نف�س ��ه ،تابعت «مبادرة احلزام

والطري ��ق» اخرتاقاته ��ا موقظ ��ة ذكري ��ات
طريق احلرير ،لكن حممولة هذه املرة على
قطار «ه ��واوي» و«عل ��ي باب ��ا» وجناحات
جتارية وتكنولوجية.
َّ
يتم�ش ��ى وحي ��د ًا يف مكتب ��ه� .أبل ��غ �شعب ��ه
والع ��امل �أنَّ بالده ق ��ادرة على مواجهة هذه
الأزم ��ة غ�ي�ر امل�سبوق ��ة .مت ا�ستنف ��ار كل
�شيء .اجلي�ش واحل ��زب والكوادر الطبية
واملخت�ب�رات والعلماء .لكن م ��اذا �سيحدث
ل ��و َّ
تف�شى الوباء مث�ل ً�ا يف �شنغهاي املدينة
الت ��ي ت�ض ��م  25مليون ن�سمة م ��ع ما تعنيه
ل�سكانه ��ا وللعامل؟ ال يكف ��ي بالت�أكيد �إظهار
القدرة على بناء م�ست�شفى �ضخم يف ع�شرة
�أيام.
�آملت ��ه تقاري ُر مل يكن يتوقع �أن تزو َر مكتبه.
ووه ��ان ب�شوارعه ��ا اخلالي ��ة و�سكانه ��ا
املذعوري ��ن يف منازله ��م� .أع ��داد الوفي ��ات
اليومية و�أخبار ظه ��ور فريو�س «كورونا»
يف  30دول ��ة .قي ��ام دول كث�ي�رة ب�إج�ل�اء
رعاياه ��ا ومنا�ش ��دة مواطنيها ع ��دم زيارة
ال�صني� .صور مالي�ي�ن الأ�شخا�ص يرتدون
الكمام ��ات حتى و�صل الأم ��ر مبجلة «تامي»
�إىل و�ضع ��ه مع كمامته على غالفها الأخري.
وثم ��ة م�شاهد �أك�ث�ر �إيالم ًا .ابتع ��اد الركاب
يف عوا�ص ��م قريبة �أو بعيدة عن �أي �صيني
ي�ستقل القط ��ار .و�صور املطاع ��م ال�صينية
فارغة من الزبائن.
�أم ٌر �آخ� � ُر يقلق �شي هو ال�س� ��ؤال الذي راح
ي�ت�ر َّد ُد يف بع� ��ض الدوائر الغربي ��ة عما �إذا
�أخط� ��أت ال ��دول ح�ي�ن وافق ��ت عملي� � ًا على
�أن تتح� � َّو َل ال�ص�ي�ن �إىل «م�صن ��ع الع ��امل»،
وبحيث ي�ؤدي �أي �إغالق للم�صانع فيها �إىل
نق�ص يف �سلع �أ�سا�سية يحتاجها الآخرون؟
�س�ؤال �آخر ومفاده هل �أخط�أت �أوروبا حني
�س َّلمت لل�صني بدور «�صيدلية العامل» كونها
تنت ��ج �أدوي ��ة �أو م ��واد �ضروري ��ة ل�صناعة
�أدوي ��ة ي�ستخدمه ��ا العامل يومي� � ًا وبكرثة؟
الأم ��ر ال يتعل ��ق فق ��ط بالإلكرتوني ��ات
وال�سي ��ارات والأن�سجة� .إن ��ه ي�شمل الئحة
طويلة ي� ��ؤدي �أي انتكا�س للو�ضع ال�صيني
�إىل انتكا�س عمليات �إنتاجها �أو ت�سليمها.
�أزعجت ��ه التعليق ��ات الغا�ضب ��ة التي ظهرت
على و�سائل التوا�صل االجتماعي بعد وفاة
طبيب العيون يل وين ليانغ ،الذي كان �أول

امري ��كا �إال خيار احلرب االقت�صادية بعد
�أن �أ�صبحت احلروب التقليدية ال�ساخنة
ب�ي�ن ال ��دول الك�ب�رى� ،شب ��ه م�ستحيل ��ة
وكارثية نظ ��ر ًا ملا متلكه ه ��ذه الدول من
�أ�سلحة نووية وتقليدية متطورة.
ل ��ذا ت�ستخ ��دم الوالي ��ات املتح ��دة
�سرتاتيجي ��ات غري مبا�ش ��رة يف احلرب
�ض ��د ال�ص�ي�ن .فه ��ي حتي ��ط بال�صني يف
املحي ��ط اله ��ادئ مب�ساع ��دة �أ�سطوله ��ا
وحلفائه ��ا ،وه ��ي تعرق ��ل حم ��اوالت
ال�ص�ي�ن لاللتفاف على م�ضيق ملقا ،املمر
الرئي�س لتزويد ال�ص�ي�ن بالنفط ،وتثري
اال�ضطراب ��ات العرقي ��ة والديني ��ة يف
منطقة ترك�ستان ال�شرقية ،وحتول دون
و�ص ��ول ال�ص�ي�ن �إىل �أرا�ض ��ي �أورا�سيا،
با�ستخ ��دام العقوب ��ات واحل ��روب
التجاري ��ة ،لتقوي� ��ض �إنت ��اج ال�ص�ي�ن
واقت�صادها.
وقد اثار انت�شار الوباء االخري ،فريو�س
كورون ��ا �أو فريو�س ووه ��ان ،ن�سبة اىل
املدينة ال�صينية التي �سجلت فيها بداية
انت�شار الفريو� ��س ،يف دي�سمرب/كانون
االول � ،2019شك ��وكا كبرية يف ال�صني

د .جا�سم ال�صفار

وغريها ،من �أن تكون امريكا �ضالعة يف
حرب بيولوجية على ال�صني ،وفريو�س
كورون ��ا واح ��دة م ��ن افرازاته ��ا .وذلك
مل ��ا لووهان م ��ن �أهمية كب�ي�رة من حيث
موقعه ��ا يف ال�ص�ي�ن وكثاف ��ة خط ��وط
املوا�ص�ل�ات التي تربطها مب ��دن ال�صني
الأخ ��رى والع ��امل �إ�ضاف ��ة اىل اهميته ��ا
االقت�صادية.
ع ��دا ع ��ن تل ��ك القرائ ��ن التي تلق ��ي ظالل
�شك عل ��ى ظاه ��رة انت�ش ��ار الفريو�س يف
ال�ص�ي�ن ،يف ه ��ذه الف�ت�رة الت ��ي ي�ستع ��د
فيها �س ��كان ال�صني لالحتفال ب�أعياد العام
ال�صين ��ي اجلدي ��د ،ف�إن ما يجع ��ل انت�شار
وب ��اء فريو� ��س الكورون ��ا �أ�شب ��ه بهجوم
بيولوج ��ي يف �إط ��ار ح ��رب كب�ي�رة عل ��ى
ال�صني ،ه ��و �أن الفريو�س ينت�شر اعتمادا
عل ��ى نق ��اط �ضعف يف ال�سل�سل ��ة اجلينية
للعرق الأ�صفر حتديد ًا.
و�إال ،فكيف ميكن تف�س�ي�ر انت�شار املر�ض
ب�ي�ن ال�صينيني وحده ��م يف مدينة تغ�ص
بامل�ستثمري ��ن الأجان ��ب م ��ن اجلن�سي ��ات
االوروبية ،ويعمل فيها على مدار ال�ساعة
مطار يربطها ب�أوروب ��ا .رمبا هذا الواقع

هو ال ��ذي دعا املحل ��ل ال�سيا�سي الرو�سي
املع ��روف (فالدمي�ي�ر �سولوفي ��وف) م ��ن
توجي ��ه �س� ��ؤال "ب ��ريء" اىل �ضي ��وف
برناجم ��ه م ��ن املتخ�ص�ص�ي�ن يف االوبئة
الفريو�سية ،بعد منت�صف ليلة  06فرباير/
�شباط " ،ملاذا يكون �ضحايا وباء فريو�س
كورون ��ا من ال�صينيني فقط؟ "وباملنا�سبة
فان خطاب الرئي�س االمريكي يف جمل�س
ال�شي ��وخ ،يف جل�سة اخلل ��ع �أو التنحية،
يف  05فرباير�/شباط مل يت�ضمن �أي كلمة
عن الوب ��اء مع �أن اخلطاب �أحاط بالعديد
من امل�شاكل العاملية.
وعل ��ى �أي ح ��ال ،ف�إنه ��ا جم ��رد قرائ ��ن ال
متنحن ��ا احلق يف اتهام الواليات املتحدة
االمريكي ��ة بتدب�ي�ر �أمر انت�ش ��ار فريو�س
الكورونا يف ال�صني يف �إطار حربها على
هذا البلد .وحتى و�إن كانت هنالك براهني
عل ��ى �ضلوع امريكا يف ح ��رب بيولوجية
عل ��ى ال�صني فان امريكا �سوف لن تعرتف
يوما بذلك ،كما ح�صل مع رو�سيا ،بح�سب
قناة التلفزيون الرو�سية االوىل.
فبع ��د اكت�شاف اال�ستخب ��ارات الرو�سية
وج ��ود  11خمت�ب�ر ًا بيولوجي� � ًا تابع ��ة

للناتو تدار م ��ن قبل خرباء امريكان يف
�أوكرانيا ،جتري جت ��ارب على ال�سل�سلة
اجليني ��ة لل�ص ��رب ،والرو� ��س حتدي ��د ًا،
يف البيئ ��ة احلا�ضنة له ��ا ،وعند مفاحتة
اجلانب االمريك ��ي واال�ستف�سار منه عن
اله ��دف من وجود تلك املختربات� ،أجاب
االمري ��كان بكل �صالف ��ة وا�ستهت ��ار� ،أن
اله ��دف من وج ��ود خمت�ب�رات االبحاث
البيولوجي ��ة يف اوكراني ��ا ه ��و لتطوير
االنتاج الزراعي االوكراين (!!!!).
ما من �شك �أن لوباء الفريو�س الذي اندلع
يف ال�ص�ي�ن ت�أثري عميق عل ��ى هذا البلد،
م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ؤثر بطبيع ��ة احلال على
�إنتاجه وجتارته واقت�صاده و�أولوياته،
والأه ��م من ذلك ،على حي ��اة �سكانه .وال
ميل ��ك العامل ،حتى ه ��ذه ال�ساع ��ة ،دلي ًال
�أكيد ًا يك�شف الغمو�ض عن �أ�سباب ن�شوء
وانت�شار وب ��اء فريو� ��س الكورونا ،وال
تكف ��ي لذلك ثقتنا بان م ��ن ي�ضع اخلطط
اجليو�سيا�سي ��ة يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
العميق ��ة يف الواليات املتحدة االمريكية
�أنا� ��س لي� ��س لديهم �ضم�ي�ر ....ومل يكن
على مر التاريخ.

�صراع الهوية العراقية في� ...إنتفا�ضة ت�شرين
من ح َّذر من انت�شار الفريو�س ،وكان الثمن
تعر�ض ��ه للت�أني ��ب م ��ن احل ��زب وال�شرط ��ة
و�إدارة امل�ست�شفي ��ات .و�ش ��اءت ال�صدف ��ة
�أن يدف ��ع الطبيب حيا َته ثمن� � ًا لإ�صابته ،ما
�أعط ��اه ل ��دى املواطن�ي�ن العادي�ي�ن �صورة
البط ��ل .ويف مناخ ��ات الذع ��ر الع ��ام ميكن
العثور دائم ًا على �أ�صحاب النوايا اخلبيثة
الذين يبحثون عن فر�صة لتحويل فريو�س
مث ��ل «كورونا» �إىل فريو�س �سيا�سي يطرح
�س� ��ؤال �أهلي � ِ�ة النظ ��ام وكفاءت ��ه وم ��دى
اهتمامه ب�صحة النا�س.
عب ��ارات الغ�ض ��ب الداخلي ��ة ال تث�ي�ر قل َق ��ه
حت ��ى الآن .و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي
تخ�ضع ،ك�سائر املواطن�ي�ن ،لرقابة �صارمة
ت�ضم ��ن ال�شطب ال�سري ��ع لأي عبارة ت�شكك
يف ج ��دارة النظ ��ام وحر�صه .ميك ��ن �أي�ض ًا
امت�صا� ��ص غ�ضب النا� ��س بالت�ضحية بعدد
من امل�س�ؤولني وحتميلهم م�س�ؤولية �إ�ضاعة
ثالث ��ة �أ�سابي ��ع كان يج ��ب التح ��رك خاللها
الحتواء الفريو�س قبل ا�ستفحاله.
االمتحان الأ�صعب ه ��و يف اخلارجَ � .
أحلق
«كورون ��ا» �أ�ضرار ًا فادحة ب�ص ��ورة النظام
ال�صين ��ي .انطالق� � ًا م ��ن م�شكل ��ة �صحية َّ
مت
و�ض ��ع النظام عل ��ى امل�شرح ��ة يف �أكرث من
عا�صم ��ة� .أخطر هذه الأ�سئلة هو ما �إذا كان
يح ��ق للعامل �أن َ
يرتك نف�سه تابع ًا لـ«امل�صنع
ال�صين ��ي»� ،أم ال ،خ�صو�ص� � ًا بعدم ��ا �أظه ��ر
احل ��دث الأخري م ��دى الرتابط ب�ي�ن �أحوال
�أحي ��اء «القري ��ة الكوني ��ة» وم ��دى تداخ ��ل
امل�صائر بني الدول القريبة والبعيدة ،وهل
ت�ستنت ��ج بع� ��ض ال ��دول �ض ��رورة التنويع
ب ��دل االعتم ��اد عل ��ى مرك ��ز واح ��د تقريب ًا،
خ�صو�ص� � ًا �إذا كان ه ��ذا املرك ��ز حمكوم� � ًا
ب�آل ��ة حزبية ودعائي ��ة قادرة عل ��ى �إخ�ضاع
الوقائ ��ع والأرقام ملعاجل ��ات �سرية حر�ص ًا
على �صورة النظام؟
َ
اخلفا�ش �أم
�س ��واء �أكان م ��روجُ الفريو� ��س
�آك َل النم ��ل �أم غريهما ،ف�إنَّ الأكيد �أن التنني
ال�صين ��ي �أ�صي ��ب ب�ضرب ��ة قوي ��ة ومكلفة.
�أل ��د الأع ��داء �س ��وء احل ��ظ .ال ميك ��ن حتى
ال�ساع ��ة �ضبط ح ��دود اخل�سائر .وال ميكن
التكه ��ن مبا �أحلقته امل�أ�س ��اة ب�صورة ال�سيد
الرئي� ��س ونظام ��ه .ويف مكتب ��ه يتذكر �شي
جي ��د ًا م ��ا قاله وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي
ماي ��ك بومبي ��و خ�ل�ال الأزمة ،ح�ي�ن اعترب
�أنَّ احل ��زب ال�شيوع ��ي ال�صيني هو اخلطر
الأك�ب�ر على العامل ،لأ َّنه يحاول حتت قيادة
�شي فر�ض قيم مناق�ض ��ة لقيم الدميقراطية
الغربية.
ثالث ��ة رج ��ال يف «ن ��ادي الأقوي ��اء» .جن ��ا
الأول م ��ن الع ��زل وانطل ��ق يطال ��ب بوالية
ثاني ��ة تدعم ��ه �أرق ��ام االقت�ص ��اد .ويدي ��ر
الثاين �أ�صعب علمية تعاي�ش بني اجليو�ش
واحلروب عل ��ى الأر�ض ال�سورية .وينهمك
الثال ��ث «الرج ��ل الأق ��وى يف الع ��امل» يف
حماولة منع حت ��ول «كورونا» �إىل فريو�س
�سيا�س ��ي ي� ��أكل م ��ن ر�صي ��ده وم ��ن �صورة
بالده واقت�صادها يف العامل.
عن ال�شرق الأو�سط

ْ
ْ
إندلعت �شرارتها الإولى في الأول من ت�شرين الأول عام 2019
أفرزت الإنتفا�ضة ال�شعبية التي �
�
،هدف ًا �أو هاج�س ًا وطني ًا جديداً بد�أ يداعب ذاكرة الفكر ال�سيا�سي لدى الجيل الجديد الناه�ض
في المجتمع العراقي � ،أال وهو الت�أكيد على الذات العراقية ومحاولة �إبراز �أهم مالمحها الوطنية
م�س ْت على مدى �سنوات طويلة وخا�صة ً في الـ  16عام ًا الما�ضية الأخيرة من الحكم
التي ُط َ
َّ
الم�شوه والفا�شل الذي � َّأ�س َّ�س ُه الإحتالل الأميركي بعد �سقوط النظام ال�صدامي في
الديمقراطي ُ
يوم . 2003 /4 /9

ولقد ج ��اء الت�أكيد على ال ��ذات العراقية
مبالحمه ��ا الوطني ��ة داخ ��ل موج ��ات
الإحتج ��اج اجلماه�ي�ري نتيج ��ة ً
للإح�سا� ��س ال�شعب ��ي الع ��ام ب�ضي ��اع
الهوي ��ة العراقي ��ة يف خ�ض ��م ت�شاب ��ك
وتداخ ��ل النف ��وذ ال ��دويل والإقليم ��ي
وخا�ص ��ة َ تداعي ��ات ال�ص ��راع الإيراين
 الأمريك ��ي عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ةبواجهتهِ الع�سكرية وما تبع ُه من �أفعال
حربي ��ة متبادلة بني اجلانبني تدخل يف
جم ��ال ت�صفي ��ة احل�سابات م ��ع ما رافق
ذلك من تداعيات �أمنية و�سيا�سية .
ه ��ذا الإندف ��اع اجلماه�ي�ري وحما�ست ُه
الوا�ضح ��ة يف ت�أكي ��د الهوي ��ة الوطنية
املُهددة بال�ضياع للوطن العراقي املُغيّب
ع ��ن الوجدان�،أم ��اط اللث ��ام يف جانب
كبري من ��ه ،عن الوجه الدم ��وي بطابعهِ
القمع ��ي ع ��ن الدميقراطي ��ة العراقي ��ة
املُ�شوَّ هة العرجاء التي حاول الإحتالل
الأمريكي بعد ع ��ام  2003بوا�سطة قلة
�سيا�سي ��ة تبنته ��ا �أو بالأح ��رى �أع َّد ْته ��ا
داخ ��ل مطب ��خ الإدارة االمريكي ��ة �ضمن
م�ش ��روع ال�ش ��رق االو�س ��ط اجلديد ...
حاول الإحت�ل�ال الأمريكي زرعها داخل
بنية املجتمع العراقي والذي ر�ضخ ،قبل
ذلك وطوال ما يقرب من 25عام ًا ،حتت
ن�ي�ر الديكتاتورية ال�صدامي ��ة بطابعها
القمعي الدموي،هي الإخرى،ونزوعها
نح ��و الهيمنة والتو�س ��ع وب�سط النفوذ
حتت وه ��م البطولة القومية وبوا�سطة
غطر�ست ��ه الع�سكري ��ة ورعونت ��ه
احلربية.
غياب م�شروع الدولة

�إنَّ �أبرز ما مي ّثل �ضياع الهوية العراقية
ومالحمها الوطنية هو غياب م�شروع (
الدول ��ة العراقي ��ة) اجلدي ��دة ال ��ذي بد�أ
بتد�شين ��ه بع ��د ع ��ام  2003م ��ع ب ��دء ما
ي�سم ��ى ب (العملي ��ة ال�سيا�سية)و�إتباع
النظام الدميقراطي بدوراته االنتخابية
ومن ث ��م �إتب ��اع الن�سخ ��ة التوافقية من
تل ��ك الدميقراطي ��ة التي انته ��تْ بنظام
املحا�ص�ص ��ة ولغة املكون ��ات املجتمعية
لل�شع ��ب العراقي ،وما َّ
متخ�ض عنها من
�أزم ��ات وم�ش ��كالت و�أخط ��اء و�سلبيات
و�ضعت النظ ��ام ال�سيا�سي الراهن �أمام

 ر�ضا املحمداوي
طريق م�سدود.
ومع غياب امل�شروع ال�سرتاتيجي لبناء
( الدول ��ة العراقي ��ة ) اجلديدة ودخولنا
يف متاهة ال�ضي ��اع ال�سيا�سي وفقداننا
للبو�صل ��ة ال�سيا�سي ��ة الوا�ضح ��ة ،
ب ��د�أَ التده ��ور الع ��ام مل�ست ��وى حي ��اة
املجتمع العراق ��ي و�إفتقادنا للم�ستوى
احل�ضاري الراه ��ن بطبيعته املتنامية ،
كما �أنَّ الطبيعة الرتاكمية لذلك التدهور
والإنحط ��اط ق ��د و َّل َد �ش ��رارة الإنفجار
ال�شعب ��ي الناج ��م ع ��ن م�شاع ��ر ال�سخط
والغ�ضب والف ��وران ال�شعبي املناه�ض
لل�سيا�س ��ة العام ��ة للدول ��ة وخططه ��ا
الفا�شلة على مدى �سنوات طويلة .
لقد �أثبتتْ ال�سنوات الطويلة من املعاناة
والف�شل التنظيمي الذي قاد اىل الف�ساد
الإداري واملايل حتى �أ�صبحتْ املنظومة
ال�سيا�سي ��ة بق�شرته ��ا الدميقراطي ��ة
اخلارجي ��ة الكاذب ��ة واملزيف ��ة قدمي ��ة ً
ومتهرئ ��ة ً ب ��كل وجوهه ��ا وواجهاته ��ا
ورجاالتها وقادة كتلها وزعماء �أحزابها
 ،ذل ��ك لأنه ��م الي�شعرون مب ��دى املعاناة
وال يدركون حجم امل�أ�س�آة التي يعي�شها
املجتم ��ع العراق ��ي  ،وم ��ن جان ��ب �آخر
ب ��دوا لنا ،من خ�ل�ال �سكوتهم و�صمتهم
املخجل بل واملخزي عن الطابع الدموي
للتعام ��ل م ��ع االنتفا�ض ��ة ال�شعبي ��ة ...
بدوا مت�شبثني بكرا�سي الف�ساد والف�شل
واخلراب الذي �أ�شاعو ُه يف منظومتهم
ال�سيا�سية  .ذلك لإن مكامن الف�ساد الذي
قاد اىل ه ��ذا اخلراب املتفاقم والتدهور
امل�أ�س� ��آوي يف م�ستوى احلياة العراقية
العام ��ة تكمن يف طبيع ��ة تعامل الطبقة
ال�سيا�سي ��ة م ��ع �إدارة الدول ��ة بلغ ��ة
الإمتي ��ازات واملكا�سب و�إ ّتباع �سيا�سية
املغ ��امن يف التعامل مع منا�صب الدولة

وم�ؤ�س�ساته ��ا الر�سمية  ،م ��ع غياب تام
وكام ��ل ملفاهي ��م امل�س�ؤولي ��ة والواجب
الوطني .
�إن منظومة �أح ��زاب الإ�سالم ال�سيا�سي
الت ��ي �أ�شاع ��تْ ووظف ��تْ الدميقراطي ��ة
النا�شئ ��ة الغ�ضة يف التجرب ��ة العراقية
املرتبك ��ة  ،مل تر�س � ْ�خ يف �أنظم ��ة عملها
و�أهدافه ��ا االيديولوجي ��ة �أو يف
ال�سيا�سة العامة لإدارة الدولة اجلديدة
�أ َّي ��ة ت�ص ��ورات �أو قي ��م �أو مفاهي ��م او
�أفكار عامة عن ( احلياة احلرة الكرمية)
الت ��ي و�ضعته ��ا يف د�ستورع ��ام 2005
 .و�أح�س � ُ�ب �أن مفاهي ��م مث ��ل ( العدال ��ة
االجتماعي ��ة ) و( املواطن ��ة ) �أو الت�أكيد
عل ��ى احلق ��وق االن�ساني ��ة يف احلي ��اة
العامة للمجتمع ه ��ي يف �صلب مفهوم(
احلياة احلرة الكرمية)
�أ�سئلة �صعبة تطرق االبواب

ويف ظل غياب التنظ�ي�ر الأيديولوجي
مل�ش ��روع الدول ��ة الع�صري ��ة  ،وم ��ن ث ��م
الف�ش ��ل الذري ��ع يف �إدارة بن ��اء الدول ��ة
العلمي ��ة الراهن ��ة و�إنت�ش ��ار �شواخ�ص
الف�ش ��ل الإداري واملايل و�شيوع حاالت
الفو�ض ��ى و�إ�ست�ش ��راء الف�س ��اد وبن ��اء
الهي ��كل التنظيم ��ي للدول ��ة وف ��ق مبد�أ
املحا�ص�صة العرقية والطائفية و�إعتماد
لغ ��ة (املُ ِّكون ��ات ) املجتمعي ��ة يف البناء
ال�سيا�س ��ي للدول ��ة  ...كل هذه وغريها
دفع ��تْ بالأ�سئل ��ة ال�صعب ��ة اىل ال�ب�روز
والوق ��وف بوج ��ه التجرب ��ة العراقي ��ة
التي �أغلق ��تْ الأبواب عل ��ى نف�سها  ،يف
حني ت�صاع ��دتْ يف الإنتفا�ضة ال�شعبية
وموجاته ��ا املتعاقب ��ة ح ��االت الغ�ض ��ب
ال�شعب ��ي الع ��ام الذي ق ��اد م�ؤخ ��ر ًا اىل
ن ��زول ال�شع ��ب امل�س ��امل اىل ال�ش ��وارع

وال�ساحات واجل�سور من �أجل املطالبة
بحق ��ه يف احلي ��اة احل ��رة الكرمي ��ة
والت�أكيد على هويته العراقية مبالحمها
الوطني ��ة التي بات ��ت ُمه ��دد ًة بال�ضياع
وامل�صادرة والإ�ستالب  ،وباملقابل نزلت
ال�سلط ��ة املدجج ��ة بالأ�سلح ��ة واملُع ّب�أة
باملواجه ��ة الدموي ��ة القاتل ��ة يف ره ��ان
خا�سر تراهن عليه املنظومة ال�سيا�سية
احلاكم ��ة دون �أن تق ��ر�أ �أو تتع ��ظ م ��ن
درو� ��س الت�أري ��خ وباخل�صو�ص تاريخ
العراق القريب حيث ما زالتْ املنظومة
ال�سيا�سية احلاكمة يف ّ
قطاع كبري منها
وخا�صة ً َمنْ كانوا يتفاخرون ويدعَّون
ويتبجحون بعنوان ( املعار�ضة) ...ما
زالتْ تتغنى وحتتف ��ي وحتتفل بذكرى
الإنتفا�ض ��ة ال�شعبي ��ة ع ��ام  1991التي
�إنتف� ��ض فيه ��ا ال�شع ��ب العراق ��ي  -يف
حمافظات الو�سط واجلنوب على وجه
التحديد � -ضد النظام ال�صدامي املنهار
بع ��د هزميته النك ��راء يف حرب اخلليج
الثانية ( عا�صفة ال�صحراء) التي قاد ْتها
�أم�ي�ركا وحتالفه ��ا ال ��دويل م ��ن �أج ��ل
�إخ ��راج اجلي� ��ش العراقي م ��ن �أرا�ضي
دولة الكويت ال�شقيقة التي قام بغزوها
بت�أريخ � 2آب عام . 1990
يف �شه ��ر �آذار من عام  1991ويف ربيع
عراقي مُب ّكر ملا ع ُِر َف ب (الربيع العربي)
وثورات ��ه ال�شعبي ��ة يف بع� ��ض ال ��دول
العربية الت ��ي اندلعتْ عام ،2011كانت
هن ��اك �إنتفا�ض ��ة �شعبي ��ة عراقي ��ة �ض ��د
النظ ��ام ال�صدام ��ي املنه ��ار و�إنته ��تْ
اىل م ��ا �إنتهتْ �إلي ��هِ من ت�صفي ��ة وف�شل
و�إحب ��اط بفعل التواط� ��ؤ الأمريكي مع
النظام ال�صدامي ال ��ذي واجهها بالقمع
الع�سك ��ري وح ��رب االب ��ادة اجلماعية
�ض ��د اجلماه�ي�ر املنتف�ض ��ة  ،ويف 1
� 2019 / 10 /إندلع ��تْ �إنتفا�ض ��ة
�شعبية �ض ��د نظام �سيا�سي �أثب ��تَ ف�ش َل ُه
وف�س ��ا َد ُه و�إن�س ��داد �أفق ��ه امل�ستقبل ��ي ،
ويف مواجهت ��ه له ��ا والتعاط ��ي معه ��ا
�أعل ��ن النظ ��ام الدميقراط ��ي بعقليت ��ه
الإ�ستبدادي ��ة ع ��ن دمويت ��هِ التي تف�صح
عنه ��ا الأع ��داد املتزاي ��دة كل ي ��وم م ��ن
ال�شهداء واجلرحى وامل�صابني !؟
* خمرج وناقد و�شاعر
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ثقافة

رواية الأج�ساد وظاللها� ..سرديات العنف وذاكرة غري من�س ّية
املدين���ة التي����س اختارها م�س���رح ًا لإعادة
متثي���ل جتربة " رجب " من خالل الراوي
" هيثم " لأن الراوي ومنيف يدركان مع ًا
ب�أن املدن كلها مت�شابهة مع �شرق املتو�سط
.
يف ه���ذه الرواية ا�س���تثمار �س���ريع  ،لكنه
ق���وي الدالل���ة  ،وخ�صو�ص��� ًا ا�س���تعادة
الطفول���ة املبك���رة  ،يف اللحظات االخرية
 ،الت���ي �س���بقت املغ���ادرة  .و�أعن���ي به���ا
امل���ردودات امل�ألوف���ة لنا  ،وا�ستح�ض���ارها
كاف للداللة  ،على �أن ال�س���ائد يف الأبي�ض
املتو�سط غيب هذه املرويات .

ناجح املعموري

�ص���درت رواي���ة ق�ص�ي�رة جدي���دة للقا�ص
هيث���م بهنام بردى بعد روايته املهمة التي
�ص���درت �ض���من من�ش���ورات االحتاد العام
للأدب���اء والكت���اب يف الع���راق  .وخ�ض���عا
مع��� ًا لبناء فني في���ه كثري م���ن التماثل �إذا
مل �أق���ل التطابق  ،لكن املثري لالنتباه قدرة
هذا الأمنوذج ال�سردي الق�صري على قبول
تنوع���ات ال�ش���خو�ص  ،وتداخ���ل الوقائع
والأح���داث وامتدادات زمنية طويلة  .لأن
البن���اء الفن���ي الذي اخت���اره هيثم بردى ،
�ساعد على �إثراء ال�سرد بالتعدد الوقائعي
والتن���وع ال�س���ردي  .واعتقد ب����أن روايته
" الطيف " من الأعمال الفنية التي تظل
بالذاكرة  ،ولي�س �س���ه ًال ن�سيان التفا�صيل
والتداخ�ل�ات والغراب���ة  ،ن�ش���وء الهامات
تع���زز احل�ض���ور اجلوه���ري لل�شخ�ص���ية
املركزي���ة يف رواي���ة " الطيف " واعني به
الفنان دافن�شي  ،حيث حاول القا�ص هيثم
بردى ا�ستح�ض���اره عرب وثائق ومدونات
 ،اتخذت �ص���فة تاريخي���ة وتراثية  .وك�أن
هيثم بردى مل يجد �أف�ض���ل من املخطوطة
 ،ليق���دم عربها ً
عم�ل�ا روائي��� ًا انفتح نحو
التحدي���ث  ،لدرجة ا�ستح�ض���ر ن�صو�ص��� ًا
لدافن�شي �ض���من عمله الروائي الق�صري "
الطيف " ومثل هذه التجربة جديدة متام ًا
وكان���ت املنقوالت من ق�ص����ص و�أ�س���اطري
دافن�ش���ي  ،ذات وق���ع بنائي عزز ح�ض���ور
الر�أ�س���مال الرمزي ل�شخ�ص���ية فنان كبري

 ،انفت���ح من خالل عديد م���ن جماالت فنية
متعددة ومتنوع���ة  ،وهذا ذاته جتاور مع
�شخ�ص���ية الروائ���ي ع�ب�ر الرحم���ن منيف
يف رواي���ة هيث���م اجلدي���دة " الأج�س���اد
وظاللها " والتي ح�ص���ل فيها تباين بنائي
ع���ن رواية " الطي���ف " ال�س���ابقة  .ومتثل
بتق���دمي تو�ص���يفات �ش���به كاملة ع���ن عبد
الرحم���ن مني���ف  ،كي ي�س���تعيد ح�ض���وره
و�س���ط ف�ض���اءات ذات جغرافيات وا�سعة
جد ًا  ،هي " �ش���رق املتو�س���ط " و�شخ�صية
" رجب " الرمز الذي اخت�صر الكثري من
ال�شخ�ص���يات و�ص���ار مع�ب�ر ًا عنه���ا  .وهم
اع���داد هائل���ة  ،لأن " �ش���رق املتو�س���ط "
جغرافي���ة اال�س���تبداد ال�ش���رقي  /العربي
والذي ا�ستح�ض���ره هيثم ب���ردى عرب عبد
الرحمن منيف  .و�أي�ض��� ًا الت�ش���ارك و�إياه
بتبن���ي ه���ذه ال�س���ردية الك�ب�رى  ،والت���ي
تكر�س���ت وتع���ززت يف زم���ن افرتا����ض
الربي���ع ال�سيا�س���ي  ،لكن���ه مل يك���ن كذلك .
واعتمد هيثم على جتربة امل�ش���ارك  ،الذي
كان �ش���اب ًا �ص���غري ًا  ،واتخذ قراره ملغادرة
الوط���ن م���ن �أج���ل حي���اة ح���رة  .لكن���ه مل
ي�ستطع فهم مغزى حكاية والدته املنطوية
على ن�صيحة البقاء  .وفع ًال واجه م�صري ًا
مرعب��� ًا  ،ومثري ًا للفزع حت���ى تبدّت حياته
يف املعتق���ل منط��� ًا غرائبي ًا  ،م���ع معرفتنا
ب����أن ال�س���لطة مبتك���رة  ،ملا ه���و جديد يف
الإخ�ضاع والقمع واالنتهاك وك�أن " هيثم

" و�ضع �س���رديته هو  ،جماورة ل�سردية
رجب ال�شخ�صية املحورية  ،يف رواية عبد
الرحم���ن منيف وكيف تعرفا على ال�ش���رق
املتو�س���ط  ،وتفا�ص���يل الإزاحة والتدمري
الكام���ل للكائ���ن الب�ش���ري  ،من �أج���ل بقاء
ال�سلطة  ،وهيمنة خطابها الثقايف .
لعب���ت املخطوط���ة دور ًا جوهري��� ًا ،
باعتباره���ا عن�ص���ر ًا بنائي��� ًا يف الروايتني
وال�ص���دفة وحدها ك�شفت عن وجودهما ،
وابتداء �س���ردية العمل الروائي الق�ص�ي�ر
 ،واغتن���اه بالتع���دد والتن���وع والب���د م���ن
التذك�ي�ر ب�أن رواي���ة " الطيف " ال�س���ابقة
�أكرث حتكم ًا بعنا�ص���رها البنائية  ،وتوفر
فر�ص �ص���عود البناء ال�س���ببي على الرغم
م���ن �أنها �س���ردية م���ا بعد حداثي���ة واعتقد
ب����أن كل ما قاله هيثم من تو�ص���يفات فنية
عن ه���ذا الن���وع ال�س���ردي قاب ًال ب���ه  ،لأنه
ميث���ل وجهة نظر " اب���و املعاطي الرمادي
" الذي تو�صل عرب بحث �أكادميي ل�ضبط
العنا�صر الفنية اخلا�صة مبثل هذا العمل
 .والدلي���ل بروز �أكرث م���ن ملمح مل تذكره
جدول���ه هيث���م ب���ردى  .ع���ن ه���ذا الن���وع
ال�س���ردي وال �أجد �ض���رورة له غري تنبيه
الق���ارئ خل�ص���ائ�ص عمله ه���و � ،أكرث مما
قدم تو�ص���يف ًا دقيق ًا لهذا النوع ال�س���ردي .
وعلى �سبيل املثال برز يف الرواية الثانية
" الأج�س���اد وظاللها " �سريات �سردية له
ولأخيه زهري بردى و�أي�ض��� ًا لعبد الرحمن

منيف .
ويف هذه الرواية ق�ص���دية وا�ضحة لك�سر
الإيه���ام التقلي���دي يف احلك���ي  ،ال���ذي
عرفت���ه الرواي���ة من���ذ زمن ق���دمي  .وذهب
هيثم باجت���اه خلخلة النمط���ي  ،واقرتاح
ت�ص���ور فني جديد  .وات�ضح هذا جلي ًا يف
روايت���ه " الطيف " و " الأج�س���اد وظاللها
" �إنه ما زال يف منطقة التجريب املقبول
 ،وتداخ���ل العنا�ص���ر النمطي���ة واحلديثة
 ،م���ع جت���اور ق���وي م���ن خ�ل�ال متاث�ل�ات
خا�صة بحياة الفرد وحريته وهذا ما عمل
عليه مني���ف وبردى  .وذه���ب بردى نحو
ا�س���تكمال التماثل التقريبي بالعناية عرب
مالحق���ة �شخ�ص���ية " رج���ب " والراوي "
هيثم " الذي ا�ستطاع االقرتاب اىل منيف
كثري ًا  ،لي�س مبو�ضوعة " �شرق املتو�سط
" فق���ط و�إمنا بال�س���عي لتدمري التقليدي
وتكري����س بق���اء مط���اردة املختل���ف وهذا
ما مت التع���رف عليه ����ص ، 55عندما كتب
بردى عنونة � :ش���رق املتو�سط  ،من جديد
 ،وجدي���د  ،وجدي���د  :كتبه���ا هيث���م بهن���ام
ب���ردى �آذار  .1978للتاري���خ داللة عميقة
 ،وكلن���ا نعرف حج���م املط���اردة ومالحقة
املختلف ال�سيا�سي  ،ونوع القمع والإبادة
 ،الذي مل يكن بحاجة لتدوين بع�ض مواد
�ش���رعة حقوق الإن�س���ان  ،ومل يحدد ا�س���م

دول دول دولية
بابا ذهب اىل الرباري البعيدة
كي يجلب الدهان والأم�شاط
كي ادهن �شعرك و�أم�شط قذلتك
ح�ض���ور اليوليو�س���ية يف الرواي���ة
الق�ص�ي�رة في���ه متظهر وا�ض���ح ع���ن نوايا
ال���راوي للتهج���رة  .و�أي�ض���ا اال�ش���تغال
عل���ى بينل���وب مغاي���رة ع���ن الت���ي عرفتها
الأ�سطورة الإغريقية � ،أنها نافذة �صغرية
للأم���ل واخلال����ص  .بعدم���ا مترك���زت
الفجيع���ة بت�ص���فية حامد و�أني�س���ة زوجة
رج���ب ما يعن���ي ب�أن م���ا كان مت���داو ًال من
تقاليد لل�س���لطة ما زال م�س���تمر ًا وتعاي�ش
مع���ه الأف���راد  .لك���ن ذكاء هيث���م بردى يف
التوظي���ف الأ�س���طوري من���ح الرواي���ة
منف���ذ ًا للخال����ص  ،متث���ل بحي���اة جدي���دة
متام��� ًا من خ�ل�ال طائر الفيني���ق  /العنقاء
 /ال�س���يمرغ م���ع الأهمي���ة الت���ي تف�ض���ي
�إليها هذه الأ�س���طورة املتنوعة واملختلفة
ً
قلي�ل�ا ب�إ�ض���افات ال�س���يمرغ اخلا����ص بـ "
منطق الطري " لفري���د الدين العطار  .لكن
اجلوهري هو �أن الأبي�ض املتو�سط ذاكرة
هذه الأ�سطورة ولن تبقى �ساكنة  .فحتم ًا
ه���ي متغرية ووجود طائر ال�س���يمرغ دال
عل���ى ذلك  .لكن البد من ت�أ�ش�ي�ر الق�س���اوة
التي انطوى عليها موقع " من�سيون " وما
قدمه من معلومات هي دائم ًا ما تتكرر يف
�أعم���ال هيثم الق�ص�ص���ية والنقدية  ،لكنها
يف هذه الرواية ذات داللة فاعلة  ،توميء
لر�أ�سمال بردى الرمزي .

ال�سومريون بر�ؤية �إيطالية ..ابتكروا �أول  100مفردة في المدنية
�أمري دو�شي

�صدر حديثا يف ايطاليا عن دار (Hoepli
) كتب �سومر املجلد االول بـ � 160صفحة

مل�ؤلف����ه الدكت����ور فرانكو دي اغ�س����تينو .
يبح����ث الكتاب ا�ص����ول منجز احل�ضارة
ال�سومري����ة تل����ك احل�ضارة الت����ي فقدت
الثقافة االن�ساني����ة كل معرفة �أو ذكريات
ع����ن ال�ش����عب ال�س����ومري حتى منت�ص����ف
الق����رن التا�س����ع ع�ش����ر  ،عندم����ا تغ��ي�رت
الأ�ش����ياء بف�ض����ل النتائ����ج يف التنقيبات
يف مدن �آ�ش����ور ونين����وى وبابل يف بالد

ما ب��ي�ن النهري����ن ومع فك رم����وز الكتابة
امل�س����مارية .قبل البابليني والآ�ش����وريني
 ،حيث �أ�س�س ال�س����ومريون املدن الأوىل
واخرتع����وا الكتابة امل�س����مارية  ،مع �أول
�ش����هادات يف نهاي����ة الألفي����ة الرابعة قبل
امليالد.
يق����دم امل�ؤلف البنية املتط����ورة والرائعة
له����ذه احل�ض����ارة  ،يراف����ق الق����ارئ يف
رحلة ع��ب�ر بالد ما ب��ي�ن النهرين القدمية
من خالل ال�ش����هادات الأثرية والن�ص����ية ،
من كن����وز مقابر �أور امللكية �إىل ق�ص����ائد
ملحمية م�ستوحاة من جلجام�ش.
وي�ش����رع امل�ؤلف بعد املقدم����ة للبحث يف
ا�ص����ل الكتابة وكيف �ش����كل ال�سومريون
احل����رف االول ث����م مي�ض����ي للبح����ث يف
ت�ش����كل املدين����ة االوىل يف احل�ض����ارة
الب�ش����رية فق����د ابتك����ر ال�س����ومريون اول
 100مف����ردة يف املدني����ة م����ن العجل����ة
واملحكمة واملدر�سة واملتحف اىل االدارة
والدين.

بعد ذل����ك يبحث الكات����ب يف فرتة
اال�س����ر احلاكمة واالمرباطورية
ال�س����ومرية ونهايته����ا لينتق����ب
يف احلياة اليومية لل�سومريني
عرب البحث يف االن�س����ان والهة
والطبيعة  ،ومن ابرز ف�ص����ول
الكتاب :
الطري����ق الطوي����ل للغ����رب
الكت�ش����اف ال�س����ومريني،
الكتاب����ة واللغة ال�س����ومرية،
فر�ض����ية م����ا قب����ل التاري����خ
الطويل وميالد �أول مدينة،
م����ن واح����دة �إىل العدي����د
م����ن املدن :ف��ت�رة الأ�س����رة
احلاكم����ة � ،إمرباطوري����ة
 ،مملك����ة ونهاي����ة
ال�س����ومريني ،احلي����اة
اليومي����ة لل�س����ومريني
 الإن�س����ان  ،الآله����ة ،الطبيعة.

ويعد فرانكو دي �أوغو�ستينو � ،أحد �أهم
امل�ست�ش����رقني الإيطاليني  ،و�أ�س����تاذ علم
الآث����ار يف املعهد الإيطايل للدرا�س����ات
ال�ش����رقية بجامع����ة روما "�س����ابينزا"،
من����ذ ع����ام  ، 2011كان مدي ًرا م�ش����ار ًكا
للبعث����ة الأثري����ة الإيطالي����ة يف جن����وب
الع����راق  ،يف موقع �أب����و تبريه  ،ومدي ًرا
منذ ع����ام  2014حلفريات مدينة �إريدو ،
وهو موقع حتت حماية اليون�سكو .وقد
كرمت مدينة النا�صرية الدكتور فرانكو
حي����ث يعمل من����ذ اكرث من عق����د فيها بان
منحت����ه ع�ض����وية احت����اد ادب����اء وكت����اب
العراق  ،فللدكتور فرانكو كتب يف اللغة
البابلية وال�سومرية وروايات وجماميع
�شعرية بالإ�ضافة اىل كتاب عن كالكام�ش
طب����ع اك��ث�ر م����ن طبعة .وق����د �ش����ارك يف
الكثري من الفعاليات واالن�شطة الثقافية
بالإ�ض����افة اىل ور�ش����ة ثقافية عن الكتابة
من رق����م الطني اىل الف�ض����اء الإلكرتوين
واخر عن حترير الكتب.

توا�صل المدى ن�شر الأعمدة الثقافية ،والتي
�سبق و�أن �أر�سلها الفنان الرائد الراحل �سامي
عبد الحميد �إلى المدى ،بغية الن�شر.
والمدى �إذ تن�شر هذه الأعمدة ت�ؤكد الح�ضور
الثقافي الفاعل الذي كان يميز فناننا الكبير.

كواليس

� سامي عبد الحميد

(الباليه) فن درامي !!
2-1

يعّ���رف (دلي���ل �أوك�س���فورد للم�س���رح) رق����ص البالي���ه بو�ص���فه نوع��� ًا م���ن
اال�س���تعرا�ض الدرام���ي و ُيق���دم الفع���ل في���ه بالرق����ص وبالتمثيل ال�ص���امت
ومرافقة املو�س���يقى  .وقد ن�ش����أ هذا الفن بداية يف فرن�س���ا يف القرن ال�سابع
ع�شر .علم ًا ب�أن هناك ا�ستعرا�ضات راق�صة �شبيهة بالباليه قد ظهرت مثل ذلك
التاري���خ يف العهد االليزابث���ي واجلاكوبي الإنكلي���زي و�أثبتت بان الرق�ص
جزء مهم من ت�سليات الق�صور امللكية وق�صور النبالء ،وارتبط الرق�ص ذلك
الوقت بال�شعر والدراما وبعد ذلك انتقل اىل الأوبرا عند ظهورها.
يف �أوا�س���ط الق���رن الثام���ن ع�ش���ر مت �إ�ص�ل�اح (البالي���ه) وتطوي���ره وذل���ك
بار�س���اء قواع���د ومبادئ ل���ه .وكان (خان جورج نوفري) هو �أول من �س���اهم
يف ذل���ك التطوي���ر وكان الرج���وع اىل الطبيعة واخل�ص���ال الأب�س���ط كما هو
يف الكال�س���يكية الت���ي م���ن �أوىل مبادئه���ا االعتم���اد عل���ى ثقاف���ات الأغري���ق
والرومان.
ويف الناحي���ة التطبيقي���ة دع���ا (نوف�ي�ر) اىل تب�س���يط الأزي���اء احل���ركات
واالهتم���ام بالتعبري عن امل�ش���اعر و�س���رد احلكاية باالداء ال�ص���امت .وعلى
الرغم من �إ�ص���رار (نوفرب) على التوافق الدرامي يف ت�ص���ميم الرق�ص���ات �أو
ما ي�سمى (الكوريوغرايف ( )Choreographyفان خطوات الراق�صني
وحركتهم قد �أ�ص���بحت من �أعراف الباليه الكال�سيكي وحتت رعايته وحتت
ابتكارات الراق�صني �أنف�سهم.
قامت����أ الث���ورة الفرن�س���ية بتعجيل حترير الراق�ص�ي�ن من الأع���راف القدمية
واجت���اه الفنانني اىل اقتبا�س ثيماتهم و�أزيائه���م وحركاتهم مما عرفوه عن
املوروث الكال�سيكي.
يف بداية القرن التا�سع ع�شر انتقلت القيادة املبدعة يف فن الباليه كما يف فن
االوبرا اىل �إيطاليا ولوحظ �أن معظم الراق�ص�ي�ن يف الباليه الفرن�سي كانوا
�إيطاليني وهكذا �سادت الأ�ساليب الإيطالية املو�سيقية والدرامية يف الباليه
وبالأخ����ص يف مدين���ة ميالنو بع���د �أن توفرت فيها بنايات م�س���رحية كبرية
ت�صلح لتقدمي اال�ستعرا�ضات الوا�سعة ولتوفر عدد من امل�ؤلفني املو�سيقيني
البارعني �أمثال (فريدي) و(رو�س���يني) وخالل ذلك القرن تعززت العنا�ص���ر
املكونة للباليه الرومانتيكية املو�سيقية والدرامية.
وكان���ت بالي���ه (جيزيل) جلان كورايل هي الأ�ش���هر يف تل���ك املرحلة وعندما
حتق���ق مركز فن البالي���ه كان من الطبيعي �أن ت�أخذ الأعراف �ص���يغ القوانني
وهكذا �أ�ص���بح ذل���ك الفن تقليدي��� ًا  .وكان من نتائ���ج ذلك التطور �أن �أ�ص���بح
للراق����ص الذك���ر دور ثانوي يف الباليه ن�س���بة لدور الراق�ص���ة االنثى .ويف
نهاي���ة القرن اختفى الراق����ص الذكر يف الباليه خ�صو�ص��� ًا من باري�س حتى
�أ�ص���بحت �أدوار الرجال متثل من قبل راق�صات �أناث وكانت باليه (احل�سناء
النائمة) التي �ألف مو�سيقاها (جايكوف�سكي) هي الأ�شهر.
خالل الن�ص���ف الأول من القرن التا�س���ع ع�ش���ر �أنتقلت جاذبية فن الباليه من
�إيطالي���ا اىل رو�س���يا .ورغ���م �أن التوجي���ه الفن���ي للبالي���ه الأمرباطوري يف
مدينة (�س���ان بطر�س���بورغ) بيد الفنانني الأجانب �إال �أن الراق�ص�ي�ن �أنف�سهم
هم من الرو�س ومن م�ص���ادر حملية وجلبوا معهم الن�ش���اط املثري للرق�صات
الفالحية والتي ميّزت الباليه الرو�س���ي ومنها (برتو�ش���كا) والرق�ص���ات يف
(الأمري �أيغور) و(حكايات الأطفال).
ويذك���ر �أن الباليه الرو�س���ي مل يهم�ش دور الراق�ص�ي�ن الذك���ور كما حدث يف
البالي���ه الأوروبية وذلك لأن للراق�ص�ي�ن الرو�س ج���ذور ًا يف الرتاث املحلي.
ويف �أواخر القرن التا�سع ع�شر قدمت فرقة الباليه الإمرباطوري اىل العامل
وب����أدارة (بيتيبا) تلك الروائع �أمثال (بح�ي�رة البجع) و(بوري�س ورمانت)
وكان (جايكوف�س���كي) �أعظم مو�سيقار ي�ؤلف للباليه وكان يتلقى الإر�شادات
من م�صممي الرق�صات – الكوبوغراف.
لم نكن نت�صور �أن يظهر على م�سارح بغداد
ممثلون يقدمون الدراما ال�صامتة التي
ت�سمى �أحيان ًا (بانتومايم) و�أحيان ًا �أخرى
(مايم  )Mimeولكن ظهر �أكثر من ممثل
من هذا النوع نذكر منهم (منعم �سعيد)
و(مح�سن ال�شيخ) وكان بذلك من �أبرز
المجيدين والمجددين

الإخ��������������راج وال���ن�������ص
د .عقيل مهدي

(التزام الفنان الم�سرحي )

امل�س���رحي امللت���زم ت���راه يعق���ل اجتاه���ات
امل�س���رح املعا�ص���رة بدراي���ة وتيقن م���ن جدارتها
وم�ش���اهدتها بعد االحتكاك بها وتفكيكها  .فهو ال
ينقاد اىل �س���طحية ما ين�شر يف مواقع التوا�صل
االجتماع���ي من اف�ت�راءات تدعي املغاي���رة لكنها

ال تخ����ص حداثة امل�س���رح  ،وال معا�ص���رته  ،لذلك
يندف���ع الفنان امللتزم لإقامة حم���اورة مثمرة مع
قدمي الفن الكال�س���يكي ويتبن���ى طروحات متثل
انفتاح���ه املو�ض���وعي الر�ص�ي�ن م���ع اجلدي���د ال
ملجرد جد ّته بل ملا ميهّد له من م�س���رح م�س���تقبلي
باعتماده معي���ار ّا جمالي ّا يلتم�س القيمة النوعية

ثمين���ة ا�س���تثنائية متف���ردة لرييه���م �أحالمه���م
الفردو�سية وهي معا�شة فوق اخل�شبة  ،وبالتايل
ميه���د لهم �إمكاني���ة ح ّرة يف اتخ���اذ موقف خا�ص
ولكل متف���رج احلق يف كيفي���ة التعامل مع معنى
العر����ض ودالالت���ه ،كذل���ك م���ع الع���امل وقوانينه
املو�ض���وعية العامة بعد خروجه من امل�س���رح اىل
ف�ضاء املجتمع الأو�سع ليمار�س فيه حقه وواجبه
يف الدف���اع ع���ن احلري���ة والعدال���ة �ض���د العنف
والقمع وال�شقاء واملوت .

للعرو����ض املتمثل���ة يف عم���ق جتربته���ا املنزاحة
عن �ش���كل الواقع ال�س���طحي �أَو املبا�شرة النرثية
بتف���رد ابداعي عن �س���واه من التج���ارب العقيمة
يتج�س���م فيها البطل ال�سلبي بطريقة جتعله
التي
ّ
يفارق �ص���احبه مع املفارق�ي�ن �أو يخذله ويخونه،
ويتج ّرد من الأمانة والوفاء �س���واء يف �أقواله �أو
�أفعاله ويتبنى �ض���رها ال نفعها  .وهذا ما يدفعني
�أنا وزمالئي للبحث عن جتارب م�س���رحية جادّة،
لكل منا مربراته ودوافعه وذرائعه اخلا�صة .
ٍ
 ( -2هوية العر�ض امل�سرحي )
ال ميك���ن ملخ���رج �أن يرف����ض عر�ض��� ًا م�س���رحي ًا
ملجرد �أنه ( ب�س���يط ) ولي�س معقد ّا وال متناق�ض��� ّا
Complexity And Contradiction
لأن عرو�ض امل�س���رح متتل���ك هوياتها اخلا�ص���ة،
�س���واء يف الق�ص���دية ال�ش���كالنية �أو يف �أ�س���لوب
تكوينه���ا و�إن�ش���ائها الرتكيب���ي  ،لأنه���ا ّ
توظ���ف
عنا�ص���ر ماهيته���ا اجلمالي���ة املنتخب���ة ،بدراية ،
مت����س هواج����س الإن�س���ان وتطام���ن رغائبه يف
حي���اة م�س���تقرة حيث تنتقي م�ض���امني درامية ال
ي�ش���وبها ك���در �سيا�س���ي ت�س���لطي وال مهيمن���ات
حمنطة من العادات املجتمعية املتخلفة .

(توهمات م�سرحية )

يخ�ص جتربة الفنان الذاتية املتمو�ضعة
امل�سرح ّ
ح�س���ي ًا يف ع���امل معا����ش � ،أو مبت���دع م���ن خميلة
ّ
املخ���رج لكي يقتن�ص من زم���ن اجلمهور حلظات

(تفاعل المخرج )

( �أحالم الم�سرح )

من التوهمات الإخراجية هو ( خلط ) � ،أ�س���لوب
برخ���ت مع �أ�س���اليب خمالف���ة ملنهجه عن���د بع�ض
اله���واة �أو حت���ى عن���د بع�ض من املتمر�س�ي�ن يف
الإخراج  .املطلوب هو �أن منيّز ذلك الذي يتعامل
مع ن�ص���و�ص برخت وجتربته ب�أ�سلوب م�سرحي
مبتكر من ذلك الذين يقدم �أ�سلوب برخت ،بطريقة
عقيمة فهو يقدم العر�ض ب�ضعف بينّ ال تظهر يف
جتربت���ه  ،تلك املالمح ،وال اخل�ص���ائ�ص امللحمية
اجلريئ���ة التي حققها برخت عملي ّا ونظري ّا  ،فهو
يذه���ب اىل ما ي�ش���به ( الكابو����س ) الذي ّ
يتوهمه
�ض���رب ًا من (احلداث���ة )امل�س���رحية واخلروج عن
امل�ألوف !
يوظ���ف املخرج مهارات���ه وقدراته عن���د ( تركيب

) العر����ض بهدف حتريك �ش���غف املتف���رج  ،فكري ًا
و وجداني��� ًا م���ن خ�ل�ال مواكب���ة تط���ور العر�ض
ومتابع���ة ح���راك ال�شخ�ص���يات و�أدواره���ا وم���ا
ت�صطفيه من ميول واجتاهات و�أحكام �إذ يحر�ص
املخ���رج عل���ى اختيار املمث���ل الذي ي�ص���بح جزء ًا
حيوي ًا من عنا�صر العر�ض وكائن ًا ع�ضوي ًا مكون ًا
ال للمجموعة الفنية امل�ش���اركة يف تقنيات الإطار
الت�ش���كيلي الب�ش���ري يف معمار مادي ب�ص���ري �أو
يف م�سموعات و�إيقاعات مو�سيقية مع امل�ؤثرات.
فاملخرج هو الذي ينجز خارطة العر�ض الإبداعية
ويوزع �شبكة ّ
خطته الإخراجية اجلامعة اخلالقة
عل���ى الدرام���ي وعلى املمث���ل والتقن���ي واملتفرج
�أي�ضا .
( المخرج والإطار المفاهيمي )

يتوفر املخ���رج على معرفة خا�ص���ة بالن�ص���و�ص
الدرامي���ة يتم ّث���ل ذل���ك يف قدرته على تف�س�ي�رها
لينقلها اىل جمال التطبيق العملي الذي يقت�ض���ي
منه القيام على حتليل عنا�صر العر�ض على وفق
عالقات ومبادئ ت�أويلية متكنه من �إ�صدار �أحكام
تقوميي���ة متثل���ه �أو متث���ل اجلمه���ور يف ّ
كل م���ا
ي�سعى اليه حني ي�ش���رع باجناز عر�ض م�سرحي
تتوفر فيه عنا�ص���ر من اجلودة و" اجلاذبية " و"
الر�شاقة " الفنية التي تو�ضع يف �إطار مفاهيمي
ت�س���تهوي قي���م املتفرج�ي�ن وتخاطب م�ش���اعرهم
و�أذواقه���م الفني���ة واجتاهاتهم احلياتية �أي�ض��� ًا
عند تقبلهم للعر�ض� ،أو عند رف�ضهم له.
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اقــــرأ
ال�سيــد بالـومـــار

رواي ��ة "ال�سيد بالومار" ال�ص ��ادرة طبعتها اجلديدة عن
دار املدى برتجمة ال�ش ��اعر القدير يا�سني طه حافظ ،هي
�آخ ��ر عمل روائ ��ي للكاتب الإيط ��ايل "�إيتال ��و كالفينو"،
ويتح ��دث فيه ��ا عن "ال�س ��يد بالومار" ال ��ذي يعقد العزم
على �أن يقت�صر ن�شاطه الرئي�س على معاينة الأ�شياء من
اخل ��ارج ،على الرغم م ��ن �ضعف نظره وميل ��ه الوا�ضح
�إىل االنكف ��اء على ذاته ،مما يجعل من ��ه م�شاهد ًا رديئ ًا،
�إال �أنه يعرف يقين ًا �أن العامل من دون عينني ال ميلك �أن
يكون العامل الذي ندركه جميع ًا.

مشاهد من ساحات االحتجاج
�أو�سكار  :2020الفيلم الكوري "بارازيت" يدخل التاريخ و"اجلوكر" الأف�ضل
�أعلن ��ت "�أكادميي ��ة فن ��ون وعل ��وم
ال�سينم ��ا" ،ع ��ن جوائز الأو�س ��كار ،يف
ال ��دورة ال� �ـ 92م ��ن مهرج ��ان توزي ��ع
اجلوائ ��ز الأ�شه ��ر ح ��ول الع ��امل .ورغم
توقع ��ات النق ��اد مبناف�س ��ة ح ��ادة ب�ي�ن
فيلم ��ي "بارازي ��ت" للمخ ��رج الك ��وري
اجلنوب ��ي بون ��غ ج ��ون ـ ه ��و ،وفيل ��م
" "1917للربيط ��اين �سام مندي�س� ،إال
� ّأن الفيل ��م الك ��وري مت ّكن م ��ن الإطاحة
مبناف�س ��ه حا�ص ��د ًا جوائز ع� �دّة �أبرزها
�أف�ض ��ل فيل ��م ،و�أف�ضل خم ��رج ،و�أف�ضل
�سيناريو �أ�صل ��ي ،و�أف�ضل فيلم �أجنبي.
وبذلك وللمرة الأوىل يف التاريخ تفوز
كوريا اجلنوبي ��ة بجائ ��زة �أو�سكار عن
�أف�ض ��ل فيل ��م ،بع ��د ح ��وايل عق َدي ��ن من
انتقال ال�سينما يف تلك البالد �إىل مرحلة
االحرتافي ��ة والعاملي ��ة .كذل ��ك وللم ��رة
الأوىل يف التاري ��خ ،يف ��وز فيل ��م غ�ي�ر
ناطق باللغة الإنكليزية ب�أو�سكار �أف�ضل
فيل ��م� .أما عن باق ��ي الفئات ،فل ��م ي�شهد
احلفل مفاج� ��آت كث�ي�رة ،فح�صل واكني
فينيك� ��س عل ��ى جائزة �أف�ض ��ل مم ّثل عن
دوره يف "جوكر" ،كما فازت الأمريكية

� إياد را�ضي
املمثل انتهى من متثيل دوره يف
امل�سل�سل االذاع ��ي "متر ولبنى"
وال ��ذي ت ��دور احداث ��ه يف اطار
كوميدي اجتماعي ريفي يتحدث
عن عالقة حب تربط �شاب وفتاة
يف اح ��دى الق ��رى وتواجههم ��ا
م�صاع ��ب عدي ��دة .العم ��ل م ��ن
ت�أليف ح�س�ي�ن النج ��ار واخراج
ح�سن جا�سم ي�شاركه يف التمثيل
الفنان ��ون ام�ي�رة ج ��واد ون ��زار
علوان ومقداد م�سلم و�آخرون.
 ن�ؤا�س �أموري
املطرب وامللحن �سيقدم ومبنا�سبة
عيد احل ��ب اغنية بعن ��وان "احلى
خ�س ��ارة" م ��ن كلمات ق�ص ��ي با�سل
واحل ��ان وتوزيع ن�ؤا� ��س اموري.
يذك ��ر ان الفن ��ان ن�ؤا� ��س ام ��وري
ي�سع ��ى لتقدمي ل ��ون غنائي �شبابي
بالتع ��اون م ��ع ع ��دد م ��ن كت ��اب
االغنية.

�أف�ضل �سيناريو �أ�صلي
ه ��ان جن وون وبون ��غ جون ـ هو ،عن
فيلم "بارازيت".
�أف�ضل �سيناريو مقتب�س
تاي ��كا وايتيت ��ي ع ��ن فيل ��م "جوج ��و
رابيت".
�أف�ضل فيلم حتريك
توي �ستوري .4
�أف�ضل فيلم �أجنبي
برازيت (كوريا اجلنوبية)
�أف�ضل وثائقي
�أمريكان فاكتوري.
�أف�ضل ت�صوير �سينمائي
رودجر ديكنز عن فيلم .1917
ريني ��ه زيلويغر ب�أو�س ��كار �أف�ضل ممثلة �أف�ضل ممثلة
�أف�ضل م�ؤثرات ب�صرية
عن دورها يف فيلم "جودي".
ريني ��ه زيلويغ ��ر ع ��ن دوره ��ا يف فيلم غي ��وم رو�ش ��ورون ،وغري ��غ باتل ��ر،
وتوزع ��ت اجلوائ ��ز عل ��ى ال�ش ��كل "جودي".
وودومينيك تووهي ،عن فيلم .1917
التايل:
�أف�ضل ممثل يف دور م�ساند
�أف�ضل مو�سيقى ت�صويرية
�أف�ضل فيلم
براد بيت عن دوره يف "وان�س �آبون �آ هيل ��دور غونادوت�ي�ر ع ��ن فيل ��م
بارازيت
تامي �إن هوليوود".
"جوكر".
�أف�ضل خمرج
�أف�ضل ممثلة يف دور م�ساند
�أف�ضل �أغنية �أ�صلية
بون ��غ ج ��ون ـ ه ��و ع ��ن فيلم ��ه ل ��ورا دي ��رن ع ��ن دوره ��ا يف "ق�ص ��ة �إلتون جون وب�ي�رين توبان ،من فيلم
"بارازيت".
زواج".
"روكيتمان".

تقريــــر...

حممد جا�سم

 فار�س كمال نظمي
الكات ��ب والباح ��ث يف �سيكولوجي ��ا
ال�سيا�س ��ة والدين �سي�ص ��در له قريبا
ع ��ن م�ؤ�س�سة املدى لالع�ل�ام والثقافة
والفنون كتاب بعنوان "االحتجاجات
الت�شريني ��ة يف الع ��راق" (احت�ض ��ار
القدمي وا�ستع�صاء اجلديد) والكتاب
اجن ��ز بالتعاون مع عدد من الباحثني
منهم ح ��ارث ح�س ��ن وعقي ��ل عبا�س،
ويق ��دم الكت ��اب خم� ��س مقارب ��ات
متعددة االخت�صا�صات لالحتجاجات
والتي هي احلدث ال�سيا�سي ال�شا�سع
واملف�صلي يف تاريخ العراق وتطوره
ال�سيا�سي.

ادير العني ماعندي حبايب
غريب الدار وحدي بال كَرايب
ي�شوفوين ويحنون ..وعلى حايل
يونون
اويلي �شكرث احتمل م�صايب
اويلي� ..إنهدم حيلي
بهذه الكلمات لل�شاعر �سيف الدين
والئ ��ي ا�ستعدنا ��ص��وت واحل��ان
الفنان الراحل ر�ضا علي يف جل�سة
فخمة تليق به ومبكانته الفريدة
يف ت ��اري ��خ االغ �ن �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة.
اجلل�سة �أقامتها االعالمية الفنانة
"ب�شرى �سمي�سم" بدعم من الفنان
بال�سم ع�ج��وب ال��ذي ادى حلنني
م��ن احل��ان ر� �ض��ا ،وب��ال�ت�ع��اون مع

الطقس

"خواكني" ..خطاب ملهم يف ليلة الأو�سكار

مبا�شرة بعد ت�سلم ��ه جائزة الأو�سكار لأف�ضل
ممثل� ،ألقى خواك�ي�ن فينيك�س خطابا و�صف
بـ"املله ��م" ،حت ��دث فيه عن نف�س ��ه وم�سريته،
�إ�ضافة �إىل بع�ض الق�ضايا الإن�سانية.
وفاز فينيك�س بجائزة �أو�سكار لأف�ضل ممثل،
ع ��ن دوره اال�ستثنائ ��ي يف فيل ��م "اجلوكر"،
وهي اجلائزة الثانية له ��ذه ال�شخ�صية خالل
 11عام ��ا .ويف كلمت ��ه �أم ��ام اجلمه ��ور ،ق ��ال
النج ��م الأمريك ��ي ،البالغ من العم ��ر  45عاما
"ال �أ�شعر ب�أي تفوق على زمالئي املر�شحني

يف هذه القاعة ،لأننا ن�شرتك جميعا يف نف�س
احل ��ب" .و�أ�ض ��اف "�أعتق ��د �أن �أعظ ��م هدي ��ة
قدم ��ت يل ولكثري م ��ن النا�س يف جمالنا هذا،
ه ��ي فر�صة ا�ستخ ��دام �أ�صواتن ��ا للحديث عن
م ��ن ال �صوت له ��م ..لطاملا فك ��رت يف امل�شاكل
املحزنة التي نواجهها ب�شكل جماعي".
و�أردف قائ�ل�ا "نحن نح ��ارب �أي اعتقاد يقول
�إن �أم ��ة واح ��دة �أو �شعب ��ا واح ��دا �أو جن�س ��ا
واح ��دا ل ��ه احل ��ق يف ال�سيط ��رة عل ��ى الآخر
والتحكم فيه".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ّ
�سجل �أنا "جوكر"
م�ؤمل للغاية ان جتد مواطنني
عراقيني يتعر�ضون حلملة
�شر�سة من التخوين ملجرد �أنهم
خرجوا للمطالبة بنظام �سيا�سي
يحرتم �آدميتهم ،ومده�ش جدا
�أن جتد "كتال �سيا�سية" تعلن
حرب الب�سو�س �ضد فتيات
جرميتهن الوحيدة �أنهن طالنب
ببالد �أكرث عدالة و�إن�سانية،
وم�ضحك للغاية �أن تعتقد معظم
الكتل ال�سيا�سية �أنه لوالها ملا
كان هنالك �شيء ا�سمه عراق،
منذ �أن بد�أت االحتجاج وهناك
�أكرث من طبخة م�سمومة يُراد
من املتظاهرين تناولها وم�ضغها
وه�ضمها ،ثم توجيه ال�شكر
للحكومة و�أجهزتها الأمنية
و�أحزابها امل�سلحة على كرمها
ال�شديد مع املواطن العراقي،
الذي �سمحت له �أن يعي�ش معها
حتت �سماء واحدة ..تخيل
جنابك �أن قناة تلفزيونية تتهم
املتظاهرين بانهم � ّأ�س�سوا مركزا
لبيع الأع�ضاء الب�شرية يف املطعم
الرتكي ..كيف؟ ال يجيبك مقدم
الربنامج الذي ال ترتدد على
ل�سانه �سوى كلمة "اجلوكر"،
اجلوكر كانوا هنا ،اجلوكر
يتاجرون بالأع�ضاء الب�شرية،
اجلوكر لديهم معمل ل�صناعة
اخلمور ،اجلوكر � ّأ�س�سوا جناحا
يف الطابق ال�ساد�س من املطعم
الرتكي للأطفال اخلدج ،اجلوكر
يريد �أن يبيع العراق لرتامب،
اجلوكر ات�صل بنتنياهو واتفق
معه على �صفقة القرن ..حتى
تخيل املواطن العراقي الب�سيط
�أن "اجلوكر" هو الذي نهب
ثروات العراق ،وهو الذي مينع
الكهرباء من �أن تنري بيوت
العراقيني ،وهو ال�سبب وراء
انت�شار املدار�س الطينية ،وغياب
اخلدمات ال�صحية ،وانت�شار
�أكوام القمامة يف ال�شوارع
وال�ساحات ،هو امل�س�ؤول عن
ارتفاع ن�سبة الفقر وتف�شي
البطالة يف بالد الرافدين.
يف املقابل ،كان املمثل خواكني
فينيك�س الذي �أدى �شخ�صية
اجلوكر يقول لنا �أم�س وهو
ي�ستلم جائزة الأو�سكار" :نعمل
يف املجال الفني ل�سبب واحد
رغم اختالف الطرق والو�سائل،
ف�سواء عاجلنا م�شاكل مثل عدم
امل�ساواة �أو العن�صرية �أو حقوق
الإن�سان �أو حقوق ال�سكان
الأ�صليني �أو حقوق احليوان،
ف�إن هدفنا الرئي�س هو مكافحة
الظلم".
مكافحة الظلم ،هذا ما يبحث
عنه املواطن العراقي الذي وجد
نف�سه دون �أن يدري ملقبا بـ
"اجلوكر" ،تخيل عزيزي القارئ
نائب رئي�س الربملان ي�ستنكر
ب�شدة تعطيل اجلامعات يف
حمافظة ذي قار ،لكنه مل ي�ستنكر
الر�صا�ص الذي �أطلق �أم�س على
املتظاهرين و�أدى �إىل ا�ست�شهاد
�أحد طلبة اجلامعة لأنه خرج من
�أجل مكافحة الظلم.
�إذن الكل "جوكرية" وخارجون
على القانون ،لأنهم يرف�ضون
طاعة الربملان ..ويرف�ضون
�أن يعود ع�صر تدجني ال�شعب
لكي يتوافق مع قيم ومفاهيم
وو�صايا �صدام التي عا�ش
العراقيون عقودا يف ظل
جحيمها " ..ولأنهم يرف�ضون �أن
يعي�شوا يف ظل نظام �سيا�سي
يعتقد �أن البالد ملك �صرف له.
بعد �سبعة ع�شر عاما من �سرقة
ثروات البالد ،واخلراب وفقدان
االمن واالمان يريدون منا ان
ن�ؤمن بان البالد  ،تدهورت
احوالها ب�سبب املدعو "
اجلوكر" .

ا�ستذكار عميد الأغنية البغدادية ر�ضا علي
جمعية الثقافة للجميع ،بح�ضور
جمهورعري�ض غ�صت بهم مقاعد
ال �ق��اع��ة� � ،ش��ارك ف�ي�ه��ا مبعلومات
قيمة الباحث "فالح اخلياط" اىل
ج��ان��ب نخبة م��ن امل�ط��رب�ين غنوا
احل��ان ر�ضا علي كمجدي ح�سني
واديبة واملطربة املقيمة بال�سويد
حنان ني�سان .االعالمية �سمي�سم
قالت -:ر�ضا علي من اهم ملحني
االغ��ن��ي��ة ال� �ب� �غ ��دادي ��ة ،واحل ��ان ��ه
تالقحت مع اهم اال�صوات الغنائية
يف ال �ع��راق ،ف�ضال ع��ن اال��ص��وات
العربية مثل فايزة احمد و�سمرية
توفيق ونرج�س �شوقي ونهاوند
وغريهم .وهو من مواليد 1929
ال �ك��رخ � �/س��وق ح �م��ادة ،وخ��ري��ج
م �ع �ه��د ال��ف��ن��ون اجل �م �ي �ل��ة .لكنه

لال�سف ظل معتما عليه يف حياته
وب �ع��د وف ��ات ��ه .وت� ��أت ��ي جل�ستنا
ال��س�ت��ذك��اره ورد ال��دي��ن لتاريخه
املجيد .وحت��دث با�سهاب الباحث

ف�ل�اح اخل �ي��اط ع��ن اه��م املحطات
الغنائية يف م�سرية ر�ضا فقال-:
ا��س�م��ه احلقيقي ع�ل��ي ر��ض��ا وه��و
ا�سم م��رك��ب ،وقلبه الن الظروف

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(الثالثاء) �أن درجات احلرارة �ستنخف�ض ب�صورة كبريةعن معدالتها لاليام
املا�ضي ��ة ،وان اجل ��و �سيك ��ون غائما مع �ضب ��اب وت�ساقط امط ��ار يف بع�ض
املناطق.

االجتماعية �آن��ذاك ال ت�سمح بذلك.
ب��د�أ م�سريته الفنية كمطرب عام
 1949بعد ان دخ��ل معهد الفنون
ع���ام  1948واول اغ�ن�ي��ة كانت
حبك ح�يرين ،ثم ق�صيدة ذكريات
لل�شاعر زكي اجلابر ،وبعدها مايل
عتب وياك .وقدم �شدعي عليك يلي
ح��رك��ت كلبي للمطربة امل�صرية
نرج�س �شوقي .ث��م ج��اءت اغنية
ال�شهرة �سمر �سمر التي ا�صبحت
اغ �ن �ي��ة امل��و� �س��م .ومل ي �غ��ن ر��ض��ا
م��ن احل� ��ان غ �ي�ره ،وك� ��ان �سفريا
ل�لاغ�ن�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ع�ب�ر ج��والت��ه
امل �ك��وك �ي��ة يف ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي.
وا� �ض��اف اخل��ي��اط -:ت �ع��رف على
ام كلثوم وع�ب��د ال��وه��اب وح�ضر
بروفات اغنيتهما انت احلب .كما
بغدادC° 0 - C° 8 /
�أربيلC° 0 - C° 5 /
املو�صلC° 0 - C° 6 /

تعرف على عبد احلليم حافظ يف
بريوت بعد ان غنى معه يف مدرج
لبنان ،وغنت معهما الفنانة جناة
ال�صغرية والفنان ك��ارم حممود.
وحني جاء عبد احلليم اىل بغداد
اعطاه حلنني هما (عذبني ما�شئت)
و(اين غريي) لكن مل يحالفه احلظ
بادائهما .وغنى له ناظم الغزايل
اغنية كولوله للبا�شا .يف ال�سينما
�شارك يف عدة افالم هي ارحموين،
ولبنان يف الليل ،وياليل ياعني،
وغريبة على ال�شاطئ  .وا�صيب
بال�شلل الن�صفي نتيجة جلطة
دم��اغ��ي��ة ..ت ��ويف ر� �ض��ا ع �ل��ي يف
ال�ساد�س من ماي�س عام  2005ومل
مي�ش يف جنازته اال انفار قليلة من
الفنانني.
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