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قرر الوقوف بجانب املحتجني

اجلي�ش يقتل وي�صيب  43عن�صر ًا من قوات
املهمات اخلا�صة فـي النا�صرية
 بغداد /املدى
انق�س ��مت الق ��وات الت ��ي ت�ؤ ّم ��ن
املتظاهرين يف النا�ص ��رية ،ام�س،
اىل مع�س ��كرين؛ االول ي�ض ��م اجلي� ��ش الذي
ق ��رر الوقوف م ��ع املحتجني ،والثاين ي�ض ��م
ق ��وات املهم ��ات اخلا�ص ��ة وه ��ي ق ��وة تابعة
اىل اال�س ��تخبارات االحتادي ��ة ومعه ��ا قوات
مكافحة ال�شغب.
وبح�س ��ب مرا�س ��ل (امل ��دى) يف املدين ��ة ،فان
ق ��وات املهم ��ات ت�ؤج ��ج املوقف منذ ا�س ��بوع
حيث د�شنت عمليات العتقال مئات املحتجني

و�آخرهم اح�س ��ان الهاليل الذي ده�س ��ته �آلية
ع�سكرية ثم اعتقلته.
وت�س ��ببت حمل ��ة االعتق ��االت بع ��ودة
االحتجاج ��ات اىل املدين ��ة بق ��وة ،بح�س ��ب
املرا�س ��ل ،ال ��ذي اك ��د ان اجلي� ��ش وق ��ف اىل
جان ��ب املحتج�ي�ن وفت ��ح الن ��ار عل ��ى قوات
املهمات اخلا�صة وا�س ��قط منهم قتيال واحدا
و 42جريح ��ا ،باملقابل ا�ص ��يب  7متظاهرين
بكدمات ب�سيطة.
عب املتظاهرون عن غ�ضبهم ،جراء
بدورهم ،رّ
"االعتق ��االت التع�س ��فية والتعذي ��ب" ،التي
يواجهونه ��ا ،معلنني عن قطع اغلب �ش ��وارع

املدني ��ة ،كم ��ا �أعلنت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمني،
مقتل و�إ�صابة � 34شرطي ًا ،يف الأحداث التي
ح�صلت� ،أم�س.
وقالت خلية الإعالم الأمني يف بيان مقت�ضب
�إن "�أحد عنا�صر ال�ش ��رطة ا�ست�شهد و�أ�صيب
� 33آخري ��ن خ�ل�ال الأح ��داث الت ��ي ح�ص ��لت
الي ��وم يف مدين ��ة النا�ص ��رية مبحافظ ��ة ذي
قار".
بدوره ،قال ع�ض ��و مفو�ضية حقوق االن�سان
عل ��ي البيات ��ي �إن الق ��وات االمنية م�س ��تمرة
باعتقال املتظاهرين والنا�شطني يف حمافظة
ذي ق ��ار ،مبين� � ًا ان حاالت االعتقال و�ص ��لت

ح�سب م�صادر �إىل � 72شخ�ص ًا.
ودعت املفو�ض ��ية كافة االطراف اىل التهدئة
و�ض ��بط النف�س وتغليب لغة احلوار بد ًال من
لغ ��ة العن ��ف والعمل مع ��ا للحف ��اظ على امن
املحافظة وحقوق ابنائها.
وج ��ددت دعوتها لرئي�س ال ��وزراء اىل تويل
امللف االمني يف املحافظة الذي �ش ��هد العديد
م ��ن االنتكا�س ��ات واالنته ��اكات ومعاجل ��ة
امللف ��ات كاف ��ة واع ��ادة االم ��ن واالم ��ان لهذه
املحافظ ��ة ،وايق ��اف م�سل�س ��ل االغتي ��االت
واخلط ��ف وتقيي ��د احلري ��ات ،ح�س ��ب
املفو�ضية.

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

�إرجاء االنتخابات مينح جمل�س النواب فر�صة الت�صويت

�إجماع برملاين لإقرار قانون التجنيد
الإلزامي ..واحلكومة ت�ؤيد
 بغداد /حممد �صباح
�أب ��دت احلكوم ��ة مرونة مع رغبة ر�ؤ�س ��اء
الكتل ال�سيا�سية بت�ش ��ريع قانون التجنيد
الإلزامي (خدمة العلم) .ويعتقد نواب ان الت�ش ��ريع
�سيق�ضي على البطالة بني ال�شباب ويحارب "الأفكار
الهدام ��ة" واملخ ��درات ،ف�ض�ل�ا ع ��ن جتدي ��د الدم ��اء
للم�ؤ�س�س ��ة الأمنية .وت�شري توقعات برملانية اىل �أن
�إقرار ه ��ذا القانون يتوقف على �إج ��راء االنتخابات
�أو ت�أجليه ��ا ،لأن ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات يبق ��ي جمل�س
النواب ب�ص�ل�احيات وا�س ��عة وهو ما �سيفتح املجال
لالنتهاء من مترير هذا امل�شروع بعد �إر�ساله من قبل
احلكومة .ويقول كاطع الركابي ،ع�ض ��و جلنة الأمن
والدفاع الربملانية يف ت�صريح لـ(املدى) �إن "م�شروع

قانون التجنيد الإلزامي م ��ازال يف �أروقة احلكومة
التي جتري عليه بع�ض التعديالت والإ�ض ��افات قبل
�إر�س ��اله �إىل جمل�س النواب" ،م�شددا على �أن "هناك
�ش ��به �إجماع بني القوى ال�سيا�س ��ية عل ��ى مترير هذا
القان ��ون" .وبرزت �أوىل الدع ��وات �إىل �إعادة العمل
بالتجني ��د الإلزامي قبل عامني بعدما طالب �أع�ض ��اء
يف الربمل ��ان ال�س ��ابق ب�إق ��رار القان ��ون ،معتقدي ��ن
�أن التجني ��د الإلزام ��ي ل ��ه �أهمية يف �إعداد ال�ش ��باب
وت�أهيله ��م ملواجه ��ة التحديات .ويو�ض ��ح كاطع �أن
"هناك �ش ��به �إجماع بني كل الكتل ال�سيا�س ��ية على
�ض ��رورة مترير ه ��ذا القانون من اجل الق�ض ��اء على
البطالة بني �ص ��فوف ال�شباب ،وحماربة الأفكار غري
ال�صاحلة كاملخدرات والتطرف والأفكار الهدامة".
 التفا�صيل �ص2
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نواب عن الفتح :زيادة خم�ص�صات
"القوات امل�سلحة" �شرط �شراء
ال�سالح من دول �شرقية

مهند الرباك يكتب :ال
نهو�ض دون الكهرباء !

 بغداد /فرا�س عدنان
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يتح ��رك نواب م ��ن حتالف الفت ��ح لزيادة خم�ص�ص ��ات القوات
امل�س ��لحة ،لكن هذه الزيادة تكون م�شروطة ب�شراء ال�سالح من
"دول �شرقية".
باملقاب ��ل يعرت� ��ض اجلان ��ب الأمريك ��ي عل ��ى �أي حماول ��ة للتعاق ��د عل ��ى
الأ�سلحة.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة النائب بدر الزي ��ادي ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن
"اجلانب الأمريكي يبدو حري�ص ًا على �إبقاء اجلي�ش العراقي �ضعيف ًا على
�صعيد التجهيز والت�سليح والت�أهيل".
وتابع الزيادي� ،أن "احلكومات املتعاقبة منذ عام  2003مل تفكر بو�ض ��ع
�آلية علميّة وا�ض ��حة املعامل؛ لبناء جي�ش قوي ال�س ��يما بع�ض الت�شكيالت
املهمة" ،ولفت �إىل "�ض ��عف وا�ض ��ح يف �أداء �سالح اجلو والدفاع اجلوي
تتحمله اجلهات التنفيذية امل�س�ؤولة عن هذين الت�شكيلني اخلطرين".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "جلن ��ة الأمن والدفاع النيابية �أبلغت القادة الع�س ��كريني
من خالل اللقاءات املبا�ش ��رة وامل�س ��تمرة ،ب�أنها �س ��تدعم القوات امل�سلحة
يف م�ش ��روع قانون موازنة  2021بزيادة التخ�صي�صات ،من �أجل امل�ضي
بالت�سليح ولكن يكون ذلك من الدول ال�شرقية".
ولفت الزيادي� ،إىل �أن "اجلانب الأمريكي لطاملا ي�س ��جل اعرتا�ضاته على
كل حماولة لت�أهيل وت�سليح وتطوير قدرات اجلي�ش العراقي".
 التفا�صيل �ص3

�ستار كاوو�ش يكتب:
ثقافة ُ
الق َّب َعة
القا�سم ي�سعى
للتعاقد
مع  6العبني
جدد
يف املريكاتو
ال�شتوي
جُتار ال�سجاد ي�شكون انتهاء املو�سم مبكر ًا ( ...عد�سة :حممود ر�ؤوف)

توجه برملاين لإلغاء ا�ستقطاعات املوظفني� :ضريبة الدخل ُت َق ّر بقانون منفرد
 بغداد /المدى
ي�ؤكد �أع�ض ��اء ف ��ي اللجن ��ة المالية
النيابي ��ة ان �س ��قف الموازن ��ة
الت�ش ��غيلية مرتف ��ع جدا ،كما اك ��دوا ان فر�ض
�ض ��ريبة الدخل يجب ان ي�شرع بقانون خا�ص
ولي�س عب ��ر الموازنة الن هذا التوجه يخالف
قانون االدارة المالية.

و�ش ��هد البرلم ��ان� ،أم� ��س الأح ��د ،اجتماع� � ًا
لمناق�شة قانون الموازنة االتحادية.
وذك ��رت الدائ ��رة الإعالمي ��ة ف ��ي بي ��ان تلقت
(الم ��دى) ن�س ��خة من ��ه� ،أن "البرلم ��ان �ش ��هد
اجتماعا للكتل ال�شيعية برئا�سة النائب الأول
ح�سن الكعبي لمناق�شة قانون الموازنة".
وف ��ي الوق ��ت ذات ��ه عق ��دت اللجن ��ة المالي ��ة
النيابي ��ة اجتماع ًا لمناق�ش ��ة قان ��ون الموازنة
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فرا�س ناجي يكتب:
امل�شروع الوطني لثورة
ت�شرين واالنتخابات
القادمة

خالد ال�سلطاين يكتب 7
يف تنويع "�صورة"
العمارة الإ�سكانية

االتحادية ،بح�سب بيان الدائرة االعالمية.
وقال ع�ض ��و اللجن ��ة المالية النيابي ��ة النائب
عب ��د اله ��ادي ال�س ��عداوي� ،أم� ��س االح ��د� ،إن
"عجز موازنة  2021ي�صل الى  100تريليون
دينار عراقي" .وبح�س ��ب م�ش ��روع الموازنة
المر�س ��ل الى البرلمان ،ف� ��إن العجز يبلغ �أكثر
من  73تريليون دينار.
وو�ص ��ف النائ ��ب الموازن ��ة االتحادي ��ة له ��ذا

الع ��ام باالنفجاري ��ة واال�ض ��خم بع ��د ،2003
قائ ًال �إن "الموازنة لي�س ��ت تق�شفية ،والأرقام
التي ت�ضمنتها ال تن�س ��جم مع �إيرادات الدولة
واالنفاق الحقيقي".
و�أ�ضاف ال�سعداوي� ،أن "بع�ض البنود زجت
ف ��ي الموازن ��ة ،ومنها ما يتعلق بدي ��ون �إقليم
كرد�ستان".
 التفا�صيل �ص3

انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر لليوم الثاين على التوايل
 بغداد /المدى
انخف�ض ��ت �أ�س ��عار �ص ��رف
الدوالر في البور�صة الرئي�سة
في بغداد واقليم كرد�ستان ،االحد.
و�س ��جلت بور�ص ��ة الكف ��اح المركزية في
بغداد  142800دينار عراقي مقابل 100
دوالر اميركي �أم�س ،و�س ��جلت بور�ص ��ة

الحارثية ببغ ��داد  142800دينار مقابل
 100دوالر.
في حين �سجلت بور�صة الكفاح المركزية
في بغداد ال�سبت  143600دينار عراقي
مقابل  100دوالر اميركي.
وانخف�ضت ا�س ��عار البيع وال�شراء اي�ضا
في محال ال�ص ��يرفة بالأ�س ��واق المحلية
في بغداد حيث بلغ �سعر البيع 143750

دين ��ارا عراقي ��ا ،بينم ��ا بلغ ��ت ا�س ��عار
ال�شراء  141750دينارا لكل  100دوالر
اميركي.
�أما في اربيل عا�صمة اقليم كرد�ستان فقد
�ش ��هدت ا�س ��عار الدوالر انخفا�ض ��ا اي�ضا
حيث بلغ �سعر البيع  143500دينار لكل
مائة دوالر ،وال�ش ��راء وبواقع 143000
دينار لكل مائة دوالر اميركي.
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�أطاحت بـ 33مطلوب ًا في الب�صرة

الوعد ال�صادق :عملية من حمورين تطبق
على الب�صرة من ال�شمال واجلنوب
 بغداد /المدى
اعلنت قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة ،انطالق
عملية الوعد ال�ص ��ادق ،ب�صفحتها الثالثة.
وقال ��ت عملي ��ات الب�ص ��رة في بي ��ان تلق ��ت (المدى)
ن�س ��خة من ��ه ،انه ��ا "با�ش ��رت فج ��ر االح ��د ،بتنفي ��ذ
المرحلة االولى /ال�صفحة الثالثة من عمليات الوعد
ال�صادق".
و�أ�ض ��اف البيان �أن "العملية انطلقت على محورين،
الأول المحور ال�ش ��مالي من خالل لواء الم�شاة الآلي
 36ومديرية �ش ��رطة الب�ص ��رة ولواء القوة ال�ضاربة
والوكاالت الأمنية واال�س ��تخبارية ومفرزة من هيئة
الح�ش ��د ال�ش ��عبي لغر�ض مداهمة وتفتي�ش المناطق
ال�شمالية في الب�صرة".
وتابع �أن "المحور الثاني ت�ض ��من مداهمة وتفتي�ش

المناطق الجنوبية في الب�صرة ،من قبل قيادة القوة
البحري ��ة وقي ��ادة حر�س الح ��دود المنطقة 4/ولواء
مغاوي ��ر قيادة عمليات الب�ص ��رة وال ��وكاالت الأمنية
واال�س ��تخبارية ومفرزة من هيئة الح�ش ��د ال�ش ��عبي
و�أق�سام مديرية �شرطة الب�صرة".
و�أ�ش ��ار البيان الى �أن "ه ��ذه العملية ،جاءت لغر�ض
الق ��اء القب�ض عل ��ى المطلوبين ونزع الأ�س ��لحة غير
المرخ�صة لتحقيق الأمن واال�ستقرار �ضمن محافظة
الب�صرة" .بالتزامن مع ذلك� ،أعلنت وزارة الداخلية،
�أنها تعتزم ت�سلُّم الملف الأمني في خم�س محافظات
قريب ًا .وقال مدير دائ ��رة التفتي�ش المهني والإداري
في ال ��وزارة اللواء عامر الع ��زاوي �إن "الوزارة في
المراح ��ل الأخي ��رة لت�س� �لُّم الملف االمن ��ي بناء على
توجيهات رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي".
 التفا�صيل �ص2

العراق ّ
يح�ض��ر درا�س��ة جدوى لت�ص��دير الب�ض��ائع ال�ص��ينية من �أرا�ض��يه �إىل �أوروبا
 بغداد /المدى
وجه وزير النقل نا�صر ح�سين بندر
ال�شبلي� ،أم�س الأحد ،ب�إعداد درا�سة
جدوى اقت�ص ��ادية لت�ص ��دير الب�ضائع ال�صينية
عب ��ر القن ��اة الجاف ��ة العراقي ��ة و�ص ��وال ال ��ى
اال�سواق االوروبية عبر االرا�ضي التركية.
وق ��ال �إع�ل�ام وزارة النق ��ل ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه
(الم ��دى)� ،إن "وزي ��ر النق ��ل الكابت ��ن نا�ص ��ر

ح�س ��ين بن ��در ال�ش ��بلي تر�أ�س اجتماع ��ا للجنة
االم ��ر الديوان ��ي  70لع ��ام  2018ال ��ذي �ض ��م
ممثلي ��ن ع ��ن وزارات ��ي الخارجي ��ة والمالي ��ة
والبنك المركزي العراقي".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه "ت ��م التباحث حول تنفي ��ذ البند
االول م ��ن مهام لجنة االمر الديواني الخا�ص ��ة
بت�ش ��ريع قان ��ون ان�ض ��مام الع ��راق ال ��ى بن ��ك
اال�ستثمار الآ�سيوي للبنى التحتية" ،كما تمت
"خ�ل�ال االجتماع مناق�ش ��ة �آخر الم�س ��تجدات

م ��ع الجان ��ب الترك ��ي ح ��ول الرب ��ط ال�س ��ككي
والتو�ص ��ل ال ��ى �ص ��يغة اتفاق م�ش ��ترك لتمهيد
عبور الب�ض ��ائع القادمة من موانئ العراق عبر
االرا�ض ��ي التركية الى اوروبا على ان يت�ضمن
االتفاق ت�سهيل اجراءات العبور وفتح اكثر من
منفذ حدودي".
ووج ��ه ال�ش ��بلي بـ"�إع ��داد درا�س ��ة ج ��دوى
اقت�ص ��ادية فيم ��ا يخ� ��ص الطاق ��ة الت�ص ��ميمية
لمين ��اء الف ��او ف ��ي ح ��ال ا�س ��تقبال الب�ض ��ائع

والحاويات الواردة من ال�صين والتي �سيكون
مخطط �س ��يرها عب ��ر القن ��اة الجاف ��ة العراقية
و�صوال الى اال�سواق االوروبية عبر االرا�ضي
التركية".
ووفق ��ا للبي ��ان "ت ��م اع ��داد درا�س ��ة تعتمد على

4

الكلفة والوقت واالمان في حال ورود الب�ضائع
ال�ص ��ينية القادم ��ة م ��ن مين ��اء ج ��وادار ف ��ي
باك�س ��تان الى موانئ العراق ونقلها بوا�س ��طة
ال�س ��كك الحدي ��د والط ��رق البري ��ة عب ��ر القناة
الجافة داخل االرا�ضي العراقية".

منزل يف ال�سماوة يتحول �إىل متحف
يخت�صر روح اجلنوب

2

سياسة

العدد ( )4848ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االثنني ( )11كانون الثاين 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

�إجماع برملاين لإقرار قانون التجنيد الإلزامي
واحلكومة ت�ؤيد

�إرجاء االنتخابات يمنح
مجل�س النواب فر�صة
الت�صويت

تحديد الفئات الم�شمولة
�أبدت الحكومة مرونة مع رغبة ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية بت�شريع قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم).
ويعتقد نواب ان الت�شريع �سيق�ضي على البطالة بين ال�شباب ويحارب "الأفكار الهدامة" والمخدرات ،ف�ضال عن
تجديد الدماء للم�ؤ�س�سة الأمنية .وت�شير توقعات برلمانية الى �أن �إقرار هذا القانون يتوقف على �إجراء االنتخابات
�أو ت�أجليها ،لأن ت�أجيل االنتخابات يبقي مجل�س النواب ب�صالحيات وا�سعة وهو ما �سيفتح المجال لالنتهاء من تمرير
هذا الم�شروع بعد �إر�ساله من قبل الحكومة.

 بغداد /محمد �صباح

وي�ؤك ��د النائب عن ائتالف دولة القانون
�أن "التجني ��د الإلزامي �سي�ش ��مل من كان
عم ��ره ( )18فما فوق ،و�س ��يحدد وينظم
عملي ��ة التجني ��د بالقانون الذي �س ��يقدم
من الحكومة �إلى مجل�س النواب" ،الفتا
�إلى �أن "تمرير ه ��ذا القانون خالل العام
الحالي يتوقف على �إج ��راء االنتخابات
من عدمه".

�إجماع على التجنيد الإلزامي
ويق ��ول كاط ��ع الركاب ��ي ،ع�ض ��و لجن ��ة
الأم ��ن والدف ��اع البرلمانية في ت�ص ��ريح
لـ(المدى) �إن "م�ش ��روع قان ��ون التجنيد
الإلزام ��ي م ��ازال ف ��ي �أروق ��ة الحكوم ��ة
الت ��ي تج ��ري علي ��ه بع� ��ض التعدي�ل�ات
والإ�ض ��افات قب ��ل �إر�س ��اله �إل ��ى مجل�س
الن ��واب" ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن "هناك �ش ��به
�إجماع بين القوى ال�سيا�سية على تمرير
هذا القانون".
وب ��رزت �أولى الدعوات �إلى �إعادة العمل
بالتجني ��د الإلزام ��ي قب ��ل عامي ��ن بعدما
طال ��ب �أع�ض ��اء ف ��ي البرلم ��ان ال�س ��ابق
ب�إق ��رار القان ��ون ،معتقدي ��ن �أن التجنيد
الإلزام ��ي ل ��ه �أهمية ف ��ي �إعداد ال�ش ��باب
وت�أهيلهم لمواجهة التحديات.
وتج ��دد ط ��رح فك ��رة التجني ��د الإلزامي
للم ��رة الأول ��ى ف ��ي ال ��دورة البرلماني ��ة
الحالي ��ة �أثناء ا�ست�ض ��افة رئي�س مجل�س
ال ��وزراء ال�س ��ابق ع ��ادل عب ��د المه ��دي
�أع�ض ��اء في لجن ��ة الأمن والدف ��اع العام
الما�ض ��ي واقترحوا عليه �إعادة التجنيد
الإلزامي.
ويو�ض ��ح كاط ��ع �أن "هناك �ش ��به �إجماع
بي ��ن كل الكتل ال�سيا�س ��ية على �ض ��رورة
تمرير هذا القانون من اجل الق�ضاء على
البطالة بين �ص ��فوف ال�شباب ،ومحاربة
الأف ��كار غي ��ر ال�ص ��الحة كالمخ ��درات
والتط ��رف والأف ��كار الهدام ��ة وغيرها،
ف�ض�ل�ا ع ��ن وجود رغب ��ة ل ��دى الكتل في
تجدي ��د الدم ��اء للم�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة عبر
�إ�ش ��راك �أو �إدخ ��ال ال�ش ��باب ف ��ي ه ��ذه
الم�ؤ�س�سة".

اجلي�ش خالل ا�ستعرا�ض ذكرى ت�أ�سي�سه قبل �أيام  ..عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ً
مطلوبا في الب�صرة ..والداخلية تعتزم ت�س ُّلم الملف الأمني
�أطاحت بـ 33

الوعد ال�صادق :عملية من حمورين تطبق على الب�صرة من ال�شمال واجلنوب
 بغداد /المدى
اعلن ��ت قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة،
انط�ل�اق عملي ��ة الوع ��د ال�ص ��ادق،
ب�ص ��فحتها الثالثة .وقال ��ت عمليات
الب�ص ��رة ف ��ي بي ��ان تلق ��ت (المدى)
ن�س ��خة من ��ه ،انه ��ا "با�ش ��رت فج ��ر
االح ��د ،بتنفي ��ذ المرحل ��ة االول ��ى/
ال�ص ��فحة الثالثة م ��ن عمليات الوعد
ال�صادق".
و�أ�ضاف البيان �أن "العملية انطلقت
عل ��ى محوري ��ن ،الأول المح ��ور
ال�ش ��مالي م ��ن خ�ل�ال ل ��واء الم�ش ��اة
الآلي  36ومديرية �ش ��رطة الب�ص ��رة
ول ��واء الق ��وة ال�ض ��اربة والوكاالت
الأمني ��ة واال�س ��تخبارية ومف ��رزة
من هيئ ��ة الح�ش ��د ال�ش ��عبي لغر�ض
مداهمة وتفتي�ش المناطق ال�شمالية
في الب�صرة".
وتاب ��ع �أن "المحور الثاني ت�ض ��من
مداهمة وتفتي�ش المناطق الجنوبية
في الب�ص ��رة ،م ��ن قبل قي ��ادة القوة
البحري ��ة وقي ��ادة حر� ��س الح ��دود
المنطق ��ة 4/ول ��واء مغاوي ��ر قي ��ادة
عمليات الب�ص ��رة والوكاالت الأمنية
واال�س ��تخبارية ومف ��رزة م ��ن هيئة
الح�ش ��د ال�ش ��عبي و�أق�س ��ام مديري ��ة
�شرطة الب�صرة".
و�أ�ش ��ار البي ��ان ال ��ى �أن "ه ��ذه
العملي ��ة ،ج ��اءت لغر� ��ض الق ��اء
القب� ��ض عل ��ى المطلوبي ��ن ون ��زع
الأ�س ��لحة غي ��ر المرخ�ص ��ة لتحقيق
الأم ��ن واال�س ��تقرار �ض ��من محافظة
الب�صرة".
و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن نتائ ��ج العملية
�أ�س ��فرت ع ��ن "الق ��اء القب� ��ض عل ��ى
 ٣٣مطلوب� � ًا وف ��ق م ��واد قانوني ��ة

ويو�ض ��ح �أن ��ه "ف ��ي ح ��ال �إج ��راء
االنتخاب ��ات المبك ��رة يعن ��ي انتهاء عمر
البرلمان وبالتالي �س ��يرج�أ هذا القانون
�إل ��ى الدورة المقبلة ،لكن في حال ت�أجيل
االنتخاب ��ات �س ��يعر�ض خ�ل�ال الفت ��رات
المقبل ��ة عل ��ى مجل� ��س النواب م ��ن اجل
تمريره" .طبقت فكرة التجنيد الإلزامي
في العراق في ثالثينيات القرن المن�صرم
بع ��د  14عا ًم ��ا م ��ن ت�أ�س ��ي�س الجي� ��ش
العراق ��ي ،حت ��ى حُ � ّ�ل الجي� ��ش والغي ��ت

مختلف ��ة ،و�ض ��بط  ٧بن ��ادق �آلي ��ة
كال�ش ��نكوف ور�شا�ش ��ة متو�س ��طة
 ،BKCوبندقيتين نوع �سيمينوف
ور�شا�ش ��ة خفيف ��ة  ،RBkو٣٩
مقذوف ��ا نم�س ��اويا ،ورمان ��ة قاذف ��ة
عي ��ار  ٤٠مل ��م �ض ��د الأ�ش ��خا�ص،
ورمان ��ة قاذف ��ة عي ��ار  ٤٠مل ��م �ض ��د
الدباب ��ات و�أخ ��رى يدوي ��ة ،كم ��ا تم
�ضبط عجلتين مدنيتين دون �أوراق
�أ�صولية".
وكان ��ت الب�ص ��رة خ�ل�ال الفت ��رة
الما�ض ��ية م�س ��رح ًا لعمليات اغتيال
عدد م ��ن النا�ش ��طين ومنهم �أ�س ��امة
تح�سين وريهام يعقوب ،ما ا�ستدعى
�إج ��راء تغيي ��رات ف ��ي المنا�ص ��ب
الأمنية وت�شديد الإجراءات بتوجيه
م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء ،م�ص ��طفى
الكاظم ��ي .وي�ش ��هد �ش ��مال مدين ��ة
الب�ص ��رة نزاع ��ات ع�ش ��ائرية عل ��ى

مدار ال�سنة ،ت�ستخدم فيها الأ�سلحة
المتو�سطة ف�ض ًال عن الخفيفة ،غالبا
ما ي�سقط جراءها قتلى وجرحى من
المتخا�صمين ،وحتى من المدنيين.
كم ��ا تعان ��ي بع� ��ض المحافظ ��ات
العراقي ��ة م ��ن تك ��رار اال�ش ��تباكات
بي ��ن القبائل ،با�س ��تخدام الأ�س ��لحة
المتو�س ��طة والخفيفة ،وفي الغالب
تعم ��ل الحكوم ��ة عل ��ى ف�ض ��ها عب ��ر
الت�صالح.
ويجي ��ز القان ��ون العراق ��ي احتفاظ
كل �أ�س ��رة عراقي ��ة بقطع ��ة �س�ل�اح
خفيفة بعد ت�س ��جيلها لدى ال�سلطات
المعني ��ة ،غي ��ر �أن العراقيي ��ن
يحتفظ ��ون ،بموج ��ب الأع ��راف
الع�شائرية ،بالكثير من الأ�سلحة في
منازلهم.
بالتزام ��ن م ��ع ذل ��ك� ،أعلن ��ت وزارة
الداخلي ��ة� ،أنها تعتزم ت�س� �لُّم الملف

الأمني في خم�س محافظات قريب ًا.
وق ��ال مدير دائ ��رة التفتي�ش المهني
والإداري ف ��ي ال ��وزارة اللواء عامر
العزاوي �إن "ال ��وزارة في المراحل
الأخيرة لت�س� �لُّم المل ��ف االمني بناء
عل ��ى توجيه ��ات رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطفى الكاظمي".
و�أ�ض ��اف ان "المحافظ ��ات الخم�س
ه ��ي باب ��ل ووا�س ��ط وديال ��ى
والديواني ��ة والمثنى" ،م�ش ��يرا الى
�أن "عملية الت�س ��لم �ستتم فيها خالل
�ش ��هر �أو �ش ��هرين ،حي ��ث اكتمل ��ت
المراحل الأخيرة".
وحول �آلية الت�سليم� ،أ�شار الم�س�ؤول
�إل ��ى "وج ��ود لج ��ان م�ش ��تركة بي ��ن
الداخلي ��ة والدف ��اع ،لت�س ��ليم الملف
الأمن ��ي للداخلي ��ة �إ�ض ��افة �إل ��ى دعم
كامل للعمل اال�ستخباراتي".
و�ش ��دد العزاوي ،على تعزيز قدرات

قوة ع�سكرية يف الب�صرة

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

وكالة اال�ستخبارات وتحقيقاتها في
الداخلي ��ة ،بالقول �إن "الوكالة لديها
دورات متقدم ��ة تطويرية للعاملين،
حي ��ث يمكنن ��ا الآن الق�ض ��اء عل ��ى
الإرهاب بن�سبة  90بالمئة".
وكانت قي ��ادة العمليات الم�ش ��تركة،
ق ��د اك ��دت ف ��ي وق ��ت �س ��ابق وجود
تفاهم ��ات بي ��ن وزارت ��ي الداخلي ��ة
والدف ��اع ل�س ��حب قطع ��ات الجي� ��ش
خ ��ارج المدن ،م�ؤكدة �أنه تم ت�س ��ليم
الكثير من نق ��اط التفتي�ش في المدن
�إلى الداخلية.
وقال المتحدث با�س ��م القيادة اللواء
تح�س ��ين الخفاجي �إنه "تم التن�سيق
بي ��ن وزارت ��ي الدف ��اع والداخلي ��ة،
ل�س ��حب قطع ��ات الجي� ��ش خ ��ارج
الم ��دن ،و�إعطاء المهم ��ة �إلى وزارة
الداخلية ،بناء على توجيهات القائد
الع ��ام للق ��وات الم�س ��لحة م�ص ��طفى
الكاظمي" ،م�ش ��ير ًا �إل ��ى �أن "الكثير
م ��ن ال�س ��يطرات الخارجي ��ة وف ��ي
مداخل ومخارج المدن تم ت�س ��ليمها
�إل ��ى وزارة الداخلي ��ة ،وكذل ��ك
ت�س ��ليم المل ��ف الأمن ��ي للكثي ��ر م ��ن
المحافظات".
و�أو�ض ��ح �أن "هن ��اك تحدي ��ات لدى
وزارة الداخلية في هذه الأيام ،فعند
اكتمال قدراتها و�إمكانياتها الأمنية،
�سي�س ��لم المل ��ف الأمن ��ي بكامل ��ه
�إليه ��ا" ،مبين� � ًا �أن "مهم ��ة العمليات
الم�شتركة الآن هي م�ساعدة قطعات
وزارة الداخلي ��ة في ال�س ��يطرة على
الأم ��ن الداخل ��ي ،وكذل ��ك بنف� ��س
الوقت الت�س ��ليم تباع� � ًا ،وفق جدول
زمني معد بي ��ن الداخلي ��ة والدفاع،
وبالتن�س ��يق م ��ع قي ��ادة العملي ��ات
الم�شتركة".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

خدمة التجني ��د من قبل الحاك ��م المدني
الأميرك ��ي ب ��ول بريم ��ر ال ��ذي ن�ص ��بته
القوات االميركية بع ��د احتاللها العراق
في  .2003ويفر� ��ض التجنيد الإلزامي
(خدمة العل ��م) على العراقيي ��ن بمراحل
عمري ��ة يحدده ��ا القان ��ون لاللتح ��اق
بالجي�ش لت�أدية الخدمة الع�س ��كرية التي
تكون مدتها وف ًقا للتح�صيل الدرا�سي.
الحكومة ت�ؤيد فكرة التجنيد
وي�ؤك ��د الل ��واء يحي ��ى ر�س ��ول الناط ��ق
با�س ��م القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�س ��لحة
�أهمية ت�ش ��ريع قانون التجنيد الإلزامي،
وفوائده للم�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�شباب،
معتقدا �أن "خدمة العلم تجعل البلد لديه
�أعداد احتياط يتم ا�س ��تخدامهم في حال
حدوث �أي حالة طوارئ".
وي ��رى ر�س ��ول ف ��ي ت�ص ��ريح لـ(المدى)
�أن "الخدم ��ة الإلزامية �ست�ص ��قل موهبة
ال�ش ��باب العراقي وتزرع فيه ال�ش ��جاعة
وال�ص ��بر والتحم ��ل ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ذل ��ك
�س ��توفر الم ��ردود المال ��ي لفئة ال�ش ��باب
الم�شمولين في التجنيد" ،م�شيرا �إلى �أن
"هذا القانون �س ��يكون لنا قوة احتياط
للق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة م ��ن خ�ل�ال
�إعداد هوالء ال�شباب" .ويبين ر�سول �أن
"القانون يتطلب وقتا طويال لأنه يحدد
ويف�ص ��ل عملي ��ة خدمة العل ��م لخريجي
الدرا�س ��ات االبتدائي ��ة والمتو�س ��طة
والإعدادي ��ة والمعاه ��د والجامع ��ات"،
م�ش ��ددا عل ��ى "�ض ��رورة تفعي ��ل خدم ��ة
العلم �أ�سوة بباقي دول العالم" .وتطرق
الد�س ��تور في مادته التا�س ��عة /ثانيا �إلى
خدم ��ة العل ��م م ��ن خ�ل�ال �إ�ص ��دار قانون
ينظم خدمة العلم من دون ذكر �أو تحديد
هل هذه الخدمة طوعية �أم �إلزامية.
ويلفت الناطق با�سم القائد العام للقوات
الم�س ��لحة �إل ��ى �أن "الم�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة
بحاج ��ة �إل ��ى بن ��ى تحتي ��ة ال�س ��تيعاب
الأع ��داد التي �س ��تكون م�ش ��مولة في هذا
القانون والعمل عل ��ى توفيرها" ،م�ؤكدا
ان "التجني ��د االلزامي مهم جدا لتعاي�ش
ال�شباب في جميع طوائفهم ومكوناتهم،
بالإ�ضافة الى المردود المادي".

نائب :الموعد الذي حدده الكاظمي غير ملزم

رئي�س احلكومة يناق�ش �إجراء االنتخابات
الربملانية مع املفو�ضية
 بغداد /المدى
ناق� ��ش رئي�س الوزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي ،ام�س ،مع
رئي� ��س و�أع�ض ��اء مفو�ض ��ية االنتخابات التح�ض ��يرات
لتنفيذ االنتخابات المبكرة في موعدها المحدد.
وذك ��ر المكت ��ب الإعالم ��ي لرئي� ��س ال ��وزراء ف ��ي بيان
تلق ��ت (الم ��دى) ن�س ��خة من ��ه �أن االخي ��ر "ا�س ��تقبل
رئي� ��س و�أع�ض ��اء مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات وجرت خالل
اللقاء ،مناق�ش ��ة �س ��ير التح�ض ��يرات لتنفيذ اال�ستحقاق
االنتخاب ��ي في المواعي ��د التي �س ��بق و�أن �أعلنت عنها
الحكومة في ال�ساد�س من حزيران ."2021
وقال الكاظمي بح�سب البيان �إن "الحكومة ما�ضية في
دعم عمل المفو�ضية بكل ما ت�ستطيع ،من �أجل االلتزام
بالتوقيت ��ات والج ��داول الزمني ��ة الت ��ي يتطلبها نجاح
العملية االنتخابية".
وتاب ��ع البي ��ان �أن "رئي�س ال ��وزراء ا�س ��تمع الى �إيجاز
�آخ ��ر المراح ��ل المنج ��زة م ��ن عم ��ل المفو�ض ��ية ،ف ��ي
مج ��ال ت�س ��جيل الكيان ��ات ال�سيا�س ��ية والمر�ش ��حين
وعملي ��ة الت�س ��جيل البايومت ��ري للناخبي ��ن وتحدي ��ث
ال�س ��جل االنتخابي" .و�أ�ض ��اف البيان �أن "اللقاء �ش ��هد
ا�س ��تعرا�ض ال�س ��بل المتبع ��ة لتذلي ��ل المعوق ��ات التي
تواج ��ه عم ��ل المفو�ض ��ية ،بانتظ ��ار ت�ش ��كيل المحكمة
االتحادية وفقا لل�سياقات الد�ستورية".
م ��ن جانبه �ش ��كر مجل�س المفو�ض ��ين الدع ��م الحكومي
لعمل المفو�ض ��ية والعملية االنتخابية والتح�ض ��يرات
لها ،من �أجل نجاح االنتخابات وبما ي�ضمن لمخرجاتها
�أن تكون مُعبّر ًا حقيقي ًا عن �إرادة ال�شعب العراقي.
و�س ��بق �أن ح ��دد رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظمي،
ال�ساد�س من حزيران المقبل موعد ًا لإجراء االنتخابات
المبكرة ،وهو ما �أيده رئي�س الجمهورية برهم �صالح.
وبح�س ��ب ن� ��ص قان ��ون تخ�ص ��ي�ص وتموي ��ل نفق ��ات
انتخاب ��ات مجل�س النواب ،الذي �ص ��وت عليه البرلمان
ف ��ي  17كان ��ون الأول الج ��اري ،فق ��د بلغ ��ت تقدي ��رات
نفق ��ات االنتخاب ��ات ل�س ��نة  133ملي ��ار ًا و 300مليون

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

دينار من الر�ص ��يد النقدي الم ��دور لموازنة عام 2019
لح�ساب المفو�ضية ا�س ��تثنا ًء من قانون الإدارة المالية
االتحادي ��ة .بالمقابل هناك توجه الرج ��اء االنتخابات
البرلمانية الى �أواخر عام .2021
الى ذل ��ك ،قال رئي�س كتلة التغيير ف ��ي مجل�س النواب،
يو�سف محمد� ،إن ال�سلطات ومفو�ضية االنتخابات غير
ملزم ��ة بالموعد ال ��ذي اقترحه رئي� ��س مجل�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي لإجراء االنتخابات المبكرة.
وذك ��ر محمد في بي ��ان تلقته (الم ��دى) �أن "االنتخابات
المبكرة تحتاج �إلى قانون لحل مجل�س النواب ي�صوت
عليه الأع�ضاء بالأغلبية المطلقة ،وبناء علیه يتفق على
موعد اجراء هذه االنتخابات ،وهذا المو�ضوع يختلف
جذريا عن اجراء االنتخابات في موعدها االعتیادي".
و�أ�ض ��اف �أن "الموع ��د ال ��ذي ح ��دده الكاظم ��ي لإجراء
االنتخاب ��ات المبك ��رة ف ��ي حزي ��ران المقبل غي ��ر ملزم
لل�س ��لطات �أو لمفو�ض ��ية االنتخاب ��ات عل ��ى االط�ل�اق،
مبين� � ًا ان ��ه ح ��دد ه ��ذا الموع ��د كن ��وع م ��ن االلت ��زام
ال�سيا�س ��ي ببرنامجه االنتخابي الذي تعهد فيه ب�إجراء
ه ��ذه االنتخاب ��ات" .واك ��د رئي� ��س كتل ��ة التغيي ��ر �أن،
"االنتخابات المبكرة في حال اجرائها يجب �أن تختلف
ب�ش ��كل ج ��ذري ع ��ن االنتخاب ��ات ال�س ��ابقة وال تتك ��رر
االخط ��اء التي ح�ص ��لت فيها ،اذ يج ��ب ان تكون هنالك
�ضمانات لنزاهتها خا�صة فيما يتعلق ب�سجل الناخبين
واعتماد البطاقة البايومترية ح�صرا الجرائها".
واو�ض ��ح محم ��د �أن "الجه ��ات التنفيذي ��ة يج ��ب �أن
تعم ��ل عل ��ى تح�س ��ين نظ ��ام الع ��د والف ��رز االلكتروني
�س ��يئ ال�ص ��يت والذي �ش ��ابه الكثير من المخالفات في
االنتخابات ال�سابقة و�أثار الكثير من اللغط ،اال انه رغم
كل هذه ال�سلبيات اعتمد �ضمن قانون االنتخابات".
وح ��ذر رئي� ��س كتل ��ة التغيي ��ر م ��ن "اهمال جمي ��ع تلك
المتطلبات المتعلقة باالنتخابات المبكرة ،والتي يمكن
ان ت� ��ؤدي ال ��ى زعزع ��ة الثقة وح�ص ��ول ه ��وة ال يمكن
ان ت ��ردم ب�س ��هولة بين الناخ ��ب والعملي ��ة االنتخابية
وال�سيا�سية التي تنتج عنها".
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المالية النيابية� :ضريبة
الدخل تقر بقانون منفرد

سياسة

توجه برلماني لإلغاء ا�ستقطاعات الموظفين و�ضغط العجز
البالغ  100تريليون دينار

 بغداد /املدى

ي�ؤكد �أع�ضاء يف اللجنة املالية
النيابية ان �سقف املوازنة
الت�شغيلية مرتفع جدا،
كما اكدوا ان فر�ض �ضريبة
الدخل يجب ان ي�شرع بقانون
خا�ص ولي�س عرب املوازنة
الن هذا التوجه يخالف
قانون االدارة املالية.
و�شهد الربملان� ،أم�س الأحد،
اجتماع ًا ملناق�شة قانون
املوازنة االحتادية.
وذكرت الدائرة الإعالمية
يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
منه� ،أن "الربملان �شهد
اجتماعا للكتل ال�شيعية
برئا�سة النائب الأول ح�سن
الكعبي ملناق�شة قانون
املوازنة".

ويف الوق ��ت ذات ��ه عق ��دت اللجن ��ة املالية
النيابي ��ة اجتماع� � ًا ملناق�ش ��ة قان ��ون
املوازنة االحتادية ،بح�سب بيان الدائرة
االعالمية.
وقال ع�ضو اللجنة املالية النيابية النائب
عبد الهادي ال�س ��عداوي� ،أم�س االحد� ،إن
"عج ��ز موازن ��ة  2021ي�ص ��ل اىل 100
تريليون دينار عراقي".
وبح�س ��ب م�ش ��روع املوازنة املر�س ��ل اىل
الربمل ��ان ،ف�إن العج ��ز يبلغ �أك�ث�ر من 73
تريليون دينار.
وو�ص ��ف النائب املوازنة االحتادية لهذا
العام باالنفجارية واال�ضخم بعد ،2003
قائ�ل ً�ا �إن "املوازن ��ة لي�س ��ت تق�ش ��فية،

�أحد مكاتب
�صرف الرواتب
 ...ار�شيف
والأرق ��ام التي ت�ض ��منتها ال تن�س ��جم مع
�إيرادات الدولة واالنفاق احلقيقي".
و�أ�ض ��اف ال�س ��عداوي� ،أن "بع�ض البنود
زج ��ت يف املوازن ��ة ،ومنه ��ا م ��ا يتعل ��ق
بديون �إقليم كرد�ستان".
ولفت ال�س ��عداوي �إىل وجود "توجه يف
جمل�س الن ��واب وبع�ض �أع�ض ��اء اللجنة
املالي ��ة العتم ��اد ذات البن ��د ال ��ذي ج ��رى
و�ض ��عه يف قان ��ون متويل العج ��ز املايل
الع ��ام املا�ض ��ي يف �آلي ��ات التعام ��ل م ��ع
كرد�ستان".
بدوره �أكد ع�ض ��و اللجنة املالية النيابية
هو�ش ��يار عبد الله ،توج ��ه جلنته حلماية
رواتب املوظفني يف موازنة .2021

وق ��ال عبد الله �إن ��ه "بعد اجن ��از القراءة
الثاني ��ة مل�ش ��روع موازن ��ة ( 2021مق ��رر
له ��ا الي ��وم) �س ��نتفرغ للتعدي�ل�ات الت ��ي
نراها �ض ��رورية ون�أمل ان تكون جاهزة
للت�ص ��ويت بعد التعديالت بداية �ش ��باط
املقبل".
و�أ�ض ��اف "بالن�س ��بة لروات ��ب املوظف�ي�ن
واال�س ��تقطاع ال�ض ��ريبي منهم ،ان املالية
النيابية ما�ض ��ية بحمايتهم خا�صة وانهم
ت�ض ��رروا مرت�ي�ن االوىل ب�س ��بب خف�ض
قيم ��ة الدينار امام ال ��دوالر والثانية عرب
فر� ��ض �ض ��رائب عل ��ى دخوله ��م ورمب ��ا
�سي�صار �إىل ال�س ��ماح باال�ستقطاعات من
الدرجات العليا فقط".

حتدثوا عن تدخل �أمريكي وا�ضح يف القرار الع�سكري

نواب عن الفتح :زيادة مخ�ص�صات القوات
الم�سلحة �شرط �شراء ال�سالح من دول �شرقية
 بغداد /فرا�س عدنان

يتحرك نواب من حتالف الفتح لزيادة
خم�ص�صات القوات امل�سلحة ،لكن هذه
الزيادة تكون م�شروطة ب�شراء ال�سالح
من "دول �شرقية" .باملقابل يعرت�ض
اجلانب الأمريكي على �أي حماولة
للتعاقد على الأ�سلحة .وقال ع�ضو
اللجنة النائب بدر الزيادي ،يف حديث
�إىل (املدى)� ،إن "اجلانب الأمريكي
يبدو حري�ص ًا على �إبقاء اجلي�ش
العراقي �ضعيف ًا على �صعيد التجهيز
والت�سليح والت�أهيل".
وتاب ��ع الزي ��ادي� ،أن "احلكوم ��ات املتعاقب ��ة من ��ذ
ع ��ام  2003مل تفك ��ر بو�ض ��ع �آلي ��ة علم ّية وا�ض ��حة
املعامل؛ لبناء جي�ش قوي ال�س ��يما بع�ض الت�شكيالت
املهمة" ،ولفت �إىل "�ض ��عف وا�ض ��ح يف �أداء �س�ل�اح
اجل ��و والدفاع اجل ��وي تتحمله اجله ��ات التنفيذية
امل�س�ؤولة عن هذين الت�شكيلني اخلطرين".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع النيابي ��ة
�أبلغ ��ت الق ��ادة الع�س ��كريني م ��ن خ�ل�ال اللق ��اءات
املبا�ش ��رة وامل�س ��تمرة ،ب�أنه ��ا �س ��تدعم الق ��وات
امل�س ��لحة يف م�ش ��روع قانون موازنة  2021بزيادة
التخ�صي�صات ،من �أجل امل�ضي بت�سليح ولكن يكون
ذلك من الدول ال�شرقية".
ولف ��ت الزي ��ادي� ،إىل �أن "اجلان ��ب الأمريكي لطاملا
ي�سجل اعرتا�ضاته على كل حماولة لت�أهيل وت�سليح
وتطوير قدرات اجلي�ش العراقي".
وي ��رى ع�ض ��و حتالف الفت ��ح�" ،ض ��رورة �أن تبحث
احلكومة ع ��ن حلول وجه ��ات �أخرى لها ا�س ��تعدادا
للتعاقد مع العراق على تطوير القدرات الع�س ��كرية
والأمنية".
و�شدد ،على �أن "الو�ض ��ع العام يتطلب �إ�صدار قرار
�سيا�س ��ي ودعم احلكوم ��ة من �أجل ت�س ��ليح اجلي�ش
مبختلف املعدات ومن مع�سكرات عدة".
ويجد ع�ض ��و جلنة الأم ��ن النيابية� ،أن "هذا املوقف

ينبغي �أن ي�أتي �س ��ريع ًا ليبقى الع ��راق معتمد ًا على
نف�س ��ه يف مواجه ��ة التحدي ��ات ويبتع ��د ع ��ن طل ��ب
العون من التحالف الدويل".
وفيما يوا�ص ��ل الزيادي� ،أن "املمار�س ��ة ال�صحيحة
للجي�ش العراقي تكون ب�إخالء العراق من �أي تواجد
�أجنبي" ،وحتدث يف الوقت ذاته ،عن "وجود تدخل
وا�ضح للأمريكان يف القرار الع�سكري الوطني".
و�أورد� ،أن "الق ��وات امل�س ��لحة العراقي ��ة قادرة على
م�س ��ك زمام امللف الأمني يف جميع الأرا�ض ��ي داخل
الب�ل�اد ،وظهر ذلك وا�ض ��ح ًا يف انت�ص ��ارات معارك
التحري ��ر �ض ��د تنظي ��م داع� ��ش ،لكنن ��ا نحت ��اج يف
الوقت ذاته �إىل ت�س ��ليح وعدم تدخل �أجنبي يف هذا
اجلانب" .وم�ضى الزيادي� ،إىل �أن "جمل�س النواب
�س ��وف ي�س ��تمر بال�ض ��غط عل ��ى احلكوم ��ة لإجب ��ار
الق ��وات الأجنبي ��ة على االن�س ��حاب واتخ ��اذ كل ما
�ش�أنه دعم القيادة الع�سكرية الوطنية".
من جانبه ،ذكر ع�ض ��و اللجنة النائب حممد تقي يف
ت�ص ��ريح �إىل (املدى)� ،أن "اتخ ��اذ القرارات املتعلقة
ب�سيا�س ��ة امل�ؤ�س�س ��ة الع�س ��كرية تق ��ع عل ��ى عات ��ق
الرئا�س ��ات الثالث بالدرجة الأ�س ��ا�س وهي ال متتلك
الإرادة عل ��ى حتقيق �أي تطور على م�س ��توى ت�أهيل
القوات امل�س ��لحة" .وتابع تقي� ،أن "املوازنة ينبغي
لها �أن توفر التخ�ص ��ي�ص املايل املنا�سب لإدامة زخم
الق ��وات الأمني ��ة مبالحقة بقاي ��ا داع� ��ش الإرهابي
وزيادة الت�أهيل والتدريب".
وي ��رى� ،أن "جهود التوف�ي�ر املايل ينبغ ��ي �أن ت�أتي
بالتزامن مع �ض ��غط متار�س ��ه احلكومة لتنفيذ قرار
الربملان ب�إخراج القوات الأجنبية من البالد".
وانته ��ى تق ��ي� ،إىل �أن "وج ��ود االم�ي�ركان عل ��ى
�أرا�ض ��ينا يع ��د �أح ��د معرق�ل�ات تطوي ��ر وت�س ��ليح
اجلي�ش العراقي ال�س ��يما من املع�س ��كرات ال�شرقية،
وهو �أمر ينبغي عدم ال�س ��كوت عنه ،وعلى اجلهات
الر�س ��مية �أن متار�س دورها يف البحث عن م�صلحة
القوات امل�سلحة".
وكان مكتب القائد العام للقوات امل�س ��لحة قد حتدث
ع ��ن ا�س ��تمرار اجله ��ود احلكومية لت�أهي ��ل اجلي�ش
العراقي والت�شكيالت الع�س ��كرية اجلوية من خالل
التعاون مع التحالف الدويل.
وي�ش ��ار �إىل �أن جمل�س النواب كان قد بد�أ الأ�سبوع
احل ��ايل بالق ��راءة الأوىل مل�ش ��روع قان ��ون املوازنة
وال ��ذي يت�ض ��من ع ��دد ًا م ��ن الأب ��واب ب�ض ��منها
التخ�صي�صات الع�سكرية والأمنية.

و�أك ��د ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة �أن "فر� ��ض
�ض ��ريبة الدخ ��ل يجب ان ي�ش ��رع بقانون
خا� ��ص ولي� ��س ع�ب�ر املوازن ��ة الن ه ��ذا
التوجه يخالف قانون االدارة املالية".
وح ��ول احلل ��ول البديل ��ة لرف ��د املوازنة
باالم ��وال ق ��ال �إن "هناك جم ��اال لتعظيم
االي ��رادات م ��ع ارتف ��اع ا�س ��عار النف ��ط
واي�ض� � ًا ع�ب�ر حمارب ��ة الف�س ��اد وم�س ��ك
�إي ��رادات الكم ��ارك وبالت ��ايل باالم ��كان
ايج ��اد بدائل خلف� ��ض الرواتب او فر�ض
ا�ستقطاعات".
ويف �س ��ياق ذي �ص ��لة ،قال ع�ضو اللجنة
القانوني ��ة الربملاني ��ة النائ ��ب ح�س�ي�ن
العقاب ��ي� ،إن املوازنة االحتادية �س ��تمرر

مخت�ص في ال�ش�أن
الأمني :عوامل �إحياء
التنظيم ما تزال قائمة
 ترجمة /املدى
بع ��د مرور اكرث من �س ��ت �س ��نوات على قيام
كن ��دا بن�ش ��ر قواتها يف العراق �ض ��من جهود
التحال ��ف ال ��دويل ملحارب ��ة داع�ش م ��ا تزال
هن ��اك ع ��دة مئ ��ات من الق ��وات منت�ش ��رة يف
املنطق ��ة يف وق ��ت تناق� ��ش في ��ه احلكوم ��ة
الكندي ��ة وقادتها الع�س ��كريني كم من القوات
�س ��ترتكها يف البل ��د بع ��د انته ��اء املهم ��ة يف
العراق نهاية �آذار القادم .
وزي ��ر الدف ��اع الكن ��دي هارجي ��ت �س ��اجان
مل يب�ي�ن يف مقبل ��ة م ��ع موق ��ع كن ��دا بر� ��س
االخب ��اري فيم ��ا اذا �س ��يتم متدي ��د املهمة يف
الع ��راق ،ولكن ��ه اكد ب ��دال من ذل ��ك بقوله ان
كندا "�ست�س ��تمر بكونها �شريكا يعتمد عليه"
حللفائه يف العراق واملنطقة .
وق ��ال �س ��اجان ان احلكوم ��ة �ست�س ��تند يف
قرارها على �ضمان "احلفاظ على املكت�سبات
الت ��ي حتقق ��ت ب�ص ��عوبة" خالل ال�س ��نوات
املا�ضية يف احلرب على داع�ش يف العراق .
وم�ضى بقوله "ولهذا ف�ستكون هناك قرارات
لت�ض ��من ان العراق يكون قادرا يف الوقوف
عل ��ى قدمي ��ه ليمن ��ع تكرار م ��ا ح�ص ��ل له مع
داع�ش مرة اخرى ".
وكان ��ت كندا قد ن�ش ��رت قواتها الول مرة يف
العراق يف ت�ش ��رين االول ع ��ام  2014كجزء
م ��ن جهود التحال ��ف الدويل اليق ��اف داع�ش
من التو�س ��ع باحتالله لالرا�ض ��ي يف العراق
و�سوريا وحتويلها اىل خالفة مزعومة .
وا�ش ��تملت الدفع ��ة االوىل م ��ن املهم ��ة عل ��ى

بع ��د �إج ��راء بع� ��ض التعدي�ل�ات عليه ��ا،
مبين ًا �أن الربملان ملزم د�س ��توري ًا باجراء
املناقالت املنا�سبة.
و�أ�ض ��اف العقاب ��ي �أن "حتدي ��د 164
تريليون ��ا لالنف ��اق يع ��د رقم ��ا كب�ي�ر ًا
و�س ��نعمل عل ��ى خف�ض ��ه" ،م�ض ��يفا �أن ��ه
"�س ��تتم معاجل ��ة الفق ��رات املخت�ص ��ة
باجلان ��ب الت�ش ��غيلي حي ��ث تخ�ص ��ي�ص
 120تريليون ��ا غ�ي�ر مقب ��ول ،و�س ��نلج�أ
�إىل درا�س ��ته فقرة فقرة ،ووزارة وزارة،
و�س ��نعمل على خف�ض ه ��ذه النفقات �إىل
�أدنى مقدار ميكن من خالله �أن يتنا�س ��ب
مع ال�س ��نوات املا�ض ��ية الت ��ي مل يتجاوز
فيها االنفاق العام  70تريليونا".

وح ��ول الأزم ��ة م ��ع �إقلي ��م كرد�س ��تان،
ق ��ال النائ ��ب� :إن "�أحد جوان ��ب احللول
يتمح ��ور ح ��ول �إب ��رام اتف ��اق ع ��ام م ��ع
الإقلي ��م" .اىل ذلك ،قالت ع�ض ��وة جمل�س
الن ��واب النائب ��ة عالية ن�ص ��يف ،يف بيان
تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أم� ��س� ،إن "م�س ��ودة
املوازن ��ة املالي ��ة للع ��ام احلايل تت�ض ��من
فق ��رات تر�س ��خ مب ��د�أ االحت ��كار ل�ص ��الح
�ش ��ركتي (جي اي) و(�س ��يمن�س) ،وتلغي
املناف�س ��ة ب�ي�ن ال�ش ��ركات يف م�ش ��اريع
الت�أهيل وال�صيانة والإنتاج وغريها ملدة
عام كامل".
و�أ�شارت �إىل �أن "املبالغ يف هذه الفقرات
تتع ��دى مليارين ون�ص ��ف امللي ��ار دوالر،

بدون الفرز بني امل�ش ��اريع املنجزة والتي
م ��ا زال ��ت قي ��د التنفي ��ذ ومل يت ��م التعاقد
عليها".
وتابع ��ت قائل ��ة�" :إذا كان ��ت وزارة
الكهرب ��اء ج ��ادة و�ص ��ادقة يف نواياه ��ا
بك�س ��ر االحتكار ،وتفويت الفر�ص ��ة على
االنتهازي�ي�ن و�أ�ص ��حاب الكوم�ش ��نات،
وفت ��ح ب ��اب املناف�س ��ة العادل ��ة �أم ��ام
جمي ��ع ال�ش ��ركات ،يتوجب عليه ��ا تقدمي
طل ��ب ر�س ��مي ب�إزالة ا�س ��ماء ال�ش ��ركتني
املذكورت�ي�ن م ��ن ه ��ذه الفق ��رات يف
املوازن ��ة" .باملقاب ��ل ،ق ��ال اخلب�ي�ر
القانوين طارق حرب يف �إي�ض ��اح تابعته
(امل ��دى)" :ال جتعل ��وا املوازن ��ة حمقق ��ة
لغاي ��ات انتخابية مبك ��رة ،وابعدوها عن
التجاذبات ال�سيا�س ��ية فقد حدد الد�ستور
�ص�ل�احية الربمل ��ان ب�ش ��أنها وكتبته ��ا
احلكوم ��ة للجمي ��ع بعي ��د ًا ع ��ن الغاي ��ات
االنتخابية والتجاذبات ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "�أح ��كام املوازن ��ة الواردة
يف الد�س ��تور العراق ��ي يف امل ��ادة  57من
الد�س ��تور �أوجب ��ت ا�س ��تمرار الربمل ��ان
يف ت�ش ��ريع املوازن ��ة حت ��ى ولو �ص ��ادف
وجود عطلة برملاني ��ة ،ويكون ذلك بحكم
الد�س ��تور ولي� ��س بق ��رار متدي ��د كما يف
ح ��االت التمدي ��د الأخ ��رى" ،مبين ��ا �أن
"املادة  62من الد�س ��تور منعت الربملان
من �إ�ض ��افة حتى ولو دين ��ار ًا واحد ًا على
املوازنة" .وتابع� ،أن "�ص�ل�احية الربملان
ه ��ي املناقل ��ة وتخفي� ��ض جمم ��ل مبال ��غ
املوازنة فقط ولي�س له �ص�ل�احية �أخرى،
وذل ��ك يعن ��ي �أن �ص�ل�احية الربمل ��ان يف
قانون املوازنة مقيدة يف ت�ش ��ريع قانون
املوازن ��ة ج ��د ًا" .وتاب ��ع� ،أن "الد�س ��تور
قرر ذلك وبن�ص ��و�ص وا�ض ��حة فالبد من
�إبعاد املوازنة من الغايات االنتخابية عن
طري ��ق املبال ��غ املخ�ص�ص ��ة و�إبعادها عن
التجاذبات ال�سيا�س ��ية واعتماد ما قررته
احلكوم ��ة يف م�ش ��روع قان ��ون املوازنة،
فاحلكومة بعيدة عن الغايات االنتخابية
�أو ًال وعن التجاذبات ال�سيا�س ��ية ثاني ًا ،ال
�سيما و�أن الت�صريحات ت�شري اىل الكثري
م ��ن الغاي ��ات االنتخابي ��ة والتجاذب ��ات
ال�سيا�س ��ية الت ��ي تبتع ��د ع ��ن حك ��م
الد�ستور".

كندا تناق�ش �إنهاء مهمة قواتها في العراق :الجي�ش
يواجه داع�ش والخارجين عن القانون

ار�س ��ال الع�ش ��رات م ��ن ق ��وات العملي ��ات
اخلا�ص ��ة وكذل ��ك طائرات مقاتلة للم�س ��اعدة
يف ايقاف زحف م�سلحي تنظيم داع�ش .
و�شهدت املهمة يف ال�سنوات القليلة االخرى
الت ��ي تل ��ت ع ��ام  2014فقدان داع� ��ش ملعظم
االرا�ض ��ي الت ��ي كان يحتله ��ا يف الع ��راق
وحتول ��ت احل ��رب اىل م ��ا ي�س ��مى بحوادث
ارهابية متقطعة بعد ان جل�أ م�س ��لحو داع�ش
للمخابئ واملناطق النائية ل�شن هجمات على
نطاق �ض ��يق يف البالد  .املهمة احلالية التي
تتوالها القوات الكندية يف العراق ت�ش ��تمل
عل ��ى عدد غري معروف من القوات اخلا�ص ��ة
الكندية والتي ذكر بع�ض قادتها الع�س ��كريني
بان مهمتها الرئي�س ��ة هي م�ساعدة العراقيني
للعثور على خاليا داع�ش وازالتها .
وت�ش ��تمل املهمة اي�ضا على موا�صلة املدربني

الع�س ��كريني الكندي�ي�ن بالعمل م ��ع نظرائهم
العراقي�ي�ن على تدري ��ب اجلن ��ود العراقيني
لك�س ��ب مهارات القتال اال�سا�س ��ية والتدريب
على التخطيط ال�سرتاتيجي عايل امل�ستوى.
ويقول خرباء ع�س ��كريون انه على الرغم من
خ�ساراته الفادحة فان تنظيم داع�ش �سيبقى
ي�شكل تهديدا اذا مل يكن هناك �ضغط م�ستمر
عليه  .وقال توما�س جينو ،خبري من جامعة
اوتاوا ب�ش� ��ؤون ال�ش ��رق الأو�سط" :بقدر ما
يك ��ون تنظي ��م داع� ��ش �ض ��عيفا االن ،فلي� ��س
هناك �ش ��ك م ��ن ان عوامل احيائ ��ه من جديد
م ��ا ت ��زال قائم ��ة  ".وكان حمللون ق ��د القوا
بالالئمة على االن�س ��حاب االمريكي املت�سرع
م ��ن الع ��راق ع ��ام  2011لت�س ��ببه بح�ص ��ول
فراغ امني متكن داع�ش من ا�س ��تغالله .ومن
ث ��م هب املجتم ��ع الدويل من جديد مل�س ��اعدة

م�ست�شارون كنديون يدربون جنودا يف العراق

العراق يف مواجهة التنظيم .
يف الوقت احل ��ايل يواجه الع ��راق حتديات
جدي ��دة ته ��دد ال�س ��لم واال�س ��تقرار القلي ��ل
املتحقق يف البلد ،ومن �ضمن هذه التحديات
االنق�س ��امات املزمن ��ة يف البل ��د وحتوله اىل
خط جبهوي ملناو�شات بني الواليات املتحدة
وايران  .وتقول ب�س ��مة موماين ،خبرية من
جامعة ووترلو ب�ش� ��ؤون ال�ش ��رق االو�س ��ط،
ان كن ��دا ق ��د تبقي بع�ض الق ��وات يف العراق
لتعم ��ل على احلد من تنام ��ي نفوذ ايران يف
البلد واحليلولة دوت تفككه .
وا�ض ��افت موماين "من ب�ي�ن اكرب التحديات
الت ��ي يواجهه ��ا اجلي� ��ش العراق ��ي االن ه ��و
وح ��دات الف�ص ��ائل امل�س ��لحة اخلارج ��ة على
القان ��ون املوالية اليران .ولذل ��ك نحن هناك
مل�س ��اعدة اجلي� ��ش العراق ��ي يف حرب ��ه �ض ��د
داع� ��ش وجنعل ��ه اكرث مهنية لكي ال يخ�ض ��ع
لهذه الف�صائل ".
وت�س ��عى كن ��دا اىل تقلي� ��ص تواجده ��ا يف
املنطق ��ة م ��ن  800جن ��دي اىل  500خ�ل�ال
هذا ال�ص ��يف ح�س ��ب ما يراه القادة يف مهام
التدري ��ب  .وح ��ول م ��ا �س ��يتخذه الرئي� ��س
الأمريك ��ي القادم ج ��و بايدن م ��ن موقف يف
�سيا�س ��ته اخلارجية جتاه الع ��راق واملنطقة
ف ��ان اخلبريان جينو وموم ��اين يذكران بان
الرئي�س بايدن �سي�س ��تمر بالت ��زام الواليات
املتحدة جتاه العراق يف احلرب �ض ��د داع�ش
مع حث ال ��دول املتحالفة االخرى لفعل نف�س
ال�شيء ب�ضمنها كندا .
عن :موقع كندا بر�س االخباري

ال�س��فري الكن��دي ينع��ى مف��كك الغ��ام عراق��ي اجلن�س��ية
 بغداد  /املدى
نع ��ى ال�س ��فري الكندي ل ��دى الع ��راق �أولريك �ش ��انون� ،أم�س
الأح ��د ،مفكك �ألغام عراقي اجلن�س ��ية يف تلعفر ،وكان يعمل
يف م�ش ��روع ممول م ��ن قبل كندا .وذكر �ش ��انون يف تغريدة
عل ��ى توي�ت�ر�" :إنني حزين للغاي ��ة ،للوفاة امل�أ�س ��اوية ملزيل
�ألغام عراقي يف تلعفر كان يعمل يف �س ��ياق م�ش ��روع ممول
�ّب  عن خال�ص تعازينا لأ�س ��رته"،
من كندا" .و�أ�ض ��اف" :نع� رّ
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "ه ��ذا احلادث ،ي�ؤكد ا�س ��تمرار التهديد الذي
ت�شكله الألغام الأر�ضية والذخائر غري املنفجرة يف العراق".

واختت ��م ال�س ��فري الكن ��دي تغريدت ��ه قائ�ل� ًا� ،إن "كن ��دا تظل
ملتزمة بهذا العمل االن�ساين املهم".
�ّب�ت املجموع ��ة اال�ست�ش ��ارية للألغ ��ام ،التي
من جهته ��ا ،ع� رّ
ذكرها ال�س ��فري الكن ��دي ،و�أ�ش ��ار �إىل متويل ب�ل�اده لها ،عن
"بال ��غ احلزن ملقتل �أحد مزيل ��ي الألغام يف املنظمة ،جراء
ح ��ادث انفجار مبخ ��زن ذخائ ��ر يف منطقة تلعف ��ر مبحافظة
نينوى ،العراق".
و�أ�ض ��افت املجموعة يف بيان� :أن "حت�سني غايب �صالح24 ،
عام ��ا ،عمل يف املجموع ��ة اال�ست�ش ��ارية للألغام ) )MAG
منذ �س ��ن  ،18وقد ت�سبب احلادث يف �إ�صابة موظف �إ�ضايف
للمجموعة اال�ست�شارية للألغام وثالثة �أفراد مدنيني بجروح

خفيفة وكلهم يف املنزل لعملية التعايف".
ووفق� � ًا للبي ��ان ،ق ��ال داري ��ن كورم ��اك ،الرئي� ��س التنفي ��ذي
للمجموعة� ،إن "حت�س�ي�ن كان ع�ض ��وا حمبوبا وحمرتما يف
عائل ��ة  MAGالع ��راق ،وكل م ��ن كان حمظوظ ��ا مبعرفته
والعمل معه �س ��وف يتذكره كمزيل �ألغام متفان ملتزم بعمله
املنقذ للحي ��اة" .وتابع كورماك" :يف هذا الوقت امل�أ�س ��اوي
قلوبن ��ا مع عائلة حت�س�ي�ن و�أ�ص ��دقائه وزمالئ ��ه" ،مبين ًا �أن
"املجموعة اال�ست�ش ��ارية للألغام وال�س ��لطات الوطنية ذات
ال�ص ��لة ،تعمل معا للتحقيق يف �س ��بب االنفج ��ار ،ومت �إبالغ
هيئة تنظيم امل�ؤ�س�س ��ات اخلريية يف اململكة املتحدة ،وهي
مفو�ضية امل�ؤ�س�سات اخلريية".
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ال�صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين تتوا�صل لليوم الرابع

حق��وق الإن�س��ان تدع��و الكاظم��ي لتول��ي المل��ف الأمن��ي ف��ي ذي ق��ار

 ذي قار  /ح�سني العامل
يف الوقت الذي جتدّدت فيه الإ�ش ��تباكات
ما ب�ي�ن القوات الأمني ��ة واملتظاهرين يف
حميط �ساحة احلبوبي بالنا�صرية ع�صر
يوم االحد ،دعت املفو�ضية العليا حلقوق
الإن�س ��ان يف الع ��راق رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء م�ص ��طفى الكاظم ��ي اىل ت ��ويل
�إدارة املل ��ف الأمني يف حمافظ ��ة ذي قار
�إث ��ر ت�ص ��اعد وترية العن ��ف يف املحافظة
التي �ش ��هدت مواجهات دامية بني القوات
الأمني ��ة واملتظاهري ��ن ،فيما ك�ش ��فت عن
اغتيال �شخ�ص�ي�ن واعتق ��ال  30متظاهر ًا
و�إ�ص ��ابة ٤٣متظاه ��ر ًا وعن�ص ��ر �ش ��رطة
خالل اليومني املن�صرمني.
وق ��ال املتظاه ��ر �أحم ��د النا�ص ��ري للمدى
�إن "امل�ص ��ادمات م ��ا بني الق ��وات الأمنية
واملتظاهري ��ن توا�ص ��لت للي ��وم الراب ��ع
عل ��ى التوايل " ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " القوات
الأمنية اقتحمت �س ��احة احلبوبي ع�ص ��ر
الأح ��د بع ��د �أن جتم ��ع فيه ��ا املئ ��ات م ��ن
املتظاهري ��ن م ��ا �أدى اىل اال�ش ��تباك ب�ي�ن
اجلانبني".
و�أ�شار النا�صري اىل �أن " القوات الأمنية
ا�ستخدمت الر�صا�ص احلي وقنابل الغاز
لتفري ��ق املتظاهرين " ،م�ؤكد ًا " توا�ص ��ل
عملي ��ات الك ��ر والف ��ر يف حمي ��ط �س ��احة
احلبوبي وال�شوارع امل�ؤدية لها".
ويف ذات ال�س ��ياق �أ�ص ��درت املفو�ض ��ية
العلي ��ا حلق ��وق الإن�س ��ان يف الع ��راق
بيان� � ًا ح ��ول �أعم ��ال العن ��ف والأح ��داث
اجلاري ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار ج ��اء فيه
�أن " املفو�ض ��ية راقب ��ت م ��ن خ�ل�ال فرقها
الر�ص ��دية الأحداث اجلارية يف حمافظة
ذي ق ��ار خ�ل�ال اليومني املا�ض ��يني والتي
و ّثق ��ت فيه ��ا ح�ص ��ول ح ��االت اغتي ��ال
واختط ��اف وح�ص ��ول م�ص ��ادمات ب�ي�ن
املتظاهري ��ن والقوات الأمنية " ،م�ؤكدة "
ا�ستخدام القوات الأمنية الغازات امل�سيلة
للدم ��وع والر�ص ��ا�ص احل ��ي واملطاطي ،
وا�س ��تخدم املتظاه ��رون احلج ��ارة �ض ��د
القوات الأمنية".
و�أ�شار البيان الذي اطلعت عليه املدى اىل
�أن " ح�صيلة الأحداث �أ�سفرت عن �إ�صابة
� ٤٣شخ�ص� � ًا م ��ن املتظاهري ��ن والق ��وات
الأمنية واغتيال �شخ�صني  ،اعقبتها حملة
اعتقاالت قام ��ت بها القوات الأمنية �ض ��د

حمتجون يحرقون االطارات قرب �ساحة احلبوبي  ..ار�شيف
نا�ش ��طني ومتظاهري ��ن �إذ مت اعتق ��ال  ٣٠وكان املتظاه ��رون قد ا�س ��تعادوا �س ��احة  10مناط ��ق متفرق ��ة يف توقي ��ت واح ��د
متظاهر ًا بينهم �صحفي" ،و�أ�ضاف " ويف احلبوبي ليلة يوم ال�سبت وذلك بعد ثالثة وتوا�ص ��لت عل ��ى مدار يوم ال�س ��بت وهو
الوق ��ت ال ��ذي ت�ؤكد في ��ه املفو�ضي ��ة على �أيام من املواجه ��ات وعمليات الكر والفر ما ا�ض ��طر القوات الأمنية لالن�سحاب من
ح ��ق املواط ��ن بحرية التعبري ع ��ن الر�أي بينهم وبني الق ��وات الأمنية التي حاولت معظم �شوارع مركز املدينة باجتاه �صوب
والتظاهر ال�س ��لمي والأمن والأمان ف�إنها منعهم من الو�صول لل�ساحة املذكورة عرب ال�شامية حيث مقر قيادة �شرطة ذي قار.
تدعو كافة الأطراف اىل التهدئة و�ض ��بط ا�ستخدام الر�ص ��ا�ص احلي وقنابل الغاز يف حني �ش ��هد �ص ��باح ي ��وم االح ��د عودة
النف� ��س وتغلي ��ب لغ ��ة احل ��وار ب ��د ًال من واله ��راوات ومئ ��ات الآلي ��ات الع�س ��كرية اله ��دوء اىل �س ��احة احلبوب ��ي بالتزام ��ن
لغة العنف والعم ��ل معا للحفاظ على �أمن امل�س ��تخدمة يف مالحق ��ة املتظاهري ��ن مع ان�س ��حاب طوعي من قبل املتظاهرين
م ��ن �ش ��ارع اىل �ش ��ارع  ،فيم ��ا ا�س ��تخدم �أعقبه انت�ش ��ار وا�س ��ع للقوات الأمنية يف
املحافظة وحقوق �أبنائها".
وختمت مفو�ض ��ية حقوق الإن�سان بيانها املتظاه ��رون احلج ��ارة والإط ��ارات مركز مدينة النا�صرية.
وعن جمريات �أحداث يوم ال�س ��بت يقول
" كما تدعو املفو�ضية رئي�س الوزراء اىل املحروقة لإيقاف تقدم القوات الأمنية.
ت ��ويل املل ��ف الأمن ��ي يف املحافظ ��ة الذي وت�أت ��ي ا�س ��تعادة ال�س ��يطرة على �س ��احة املتظاه ��ر حي ��در ال�س ��عيدي للم ��دى �إن "
�ش ��هد العديد من االنتكا�سات واالنتهاكات احلبوب ��ي بع ��د اعتم ��اد املتظاهري ��ن املتظاهري ��ن وبع ��د منعهم من الو�ص ��ول
ومعاجل ��ة كاف ��ة امللف ��ات و�إع ��ادة الأم ��ن تكتي ��ك الت�ص ��عيد املناطق ��ي الذي �ش ��تت اىل �س ��احة احلبوب ��ي وتوا�ص ��ل حمل ��ة
والأمان لهذه املحافظة و�إيقاف م�سل�س ��ل ق ��وة العنا�ص ��ر الأمني ��ة و�أنه ��ك قواه ��ا االعتق ��االت جل� ��أوا اىل تبن ��ي تكتي ��ك
االغتياالت واخلطف وتقييد احلريات" .حي ��ث اندلع ��ت التظاه ��رات يف �أك�ث�ر من الت�صعيد املناطقي � ،إذ اندلعت التظاهرات

منزل في ال�سماوة يتحول �إلى متحف يخت�صر روح الجنوب

يف الأحياء ال�ش ��عبية يف مناطق ال�شرقية
وال�صاحلية و�سومر وال�شهداء و�شوارع
الني ��ل والعروب ��ة والنب ��ي �إبراهي ��م يف
مركز مدينة النا�ص ��رية" ،و�أ�ض ��اف "فيما
�شهدت �أق�ضية �س ��وق ال�شيوخ والإ�صالح
وال�ش ��طرة وقلعة �س ��كر ت�ص ��عيد ًا مماث ًال
وقط ��ع للط ��رق الرئي�س ��ة بالإط ��ارات
املحروقة".
و�أ�ش ��ار ال�س ��عيدي اىل �أن " الت�ص ��عيد
املناطق ��ي يف مناط ��ق متفرق ��ة ومتباعدة
�أدى اىل ت�ش ��تيت ح�ش ��ود القوات الأمنية
وافقده ��ا زخم القوة الذي كانت تتمتع به
وهي جمتمعة " ،منوه� � ًا اىل �أن " اعتماد
ه ��ذا التكتيك �أربك حرك ��ة القوات الأمنية
و�أنهكه ��ا وبع ��ث التذم ��ر ب�ي�ن �ص ��فوفها
م ��ا ا�ض ��طرها اىل االن�س ��حاب �أم ��ام تقدم

املتظاهري ��ن الذي ��ن ا�س ��تعادوا �س ��احة
احلبوب ��ي من خالل مهاجمته ��ا من �أربعة
حماور".
ويف ذات ال�س ��ياق دع ��ا نا�ش ��طو
التظاه ��رات يف �أق�ض ��ية ونواح ��ي
حمافظ ��ة ذي ق ��ار واملحافظ ��ات الأخ ��رى
اىل املزي ��د م ��ن الت�ص ��عيد للت�ض ��امن م ��ع
متظاه ��ري النا�ص ��رية ومواجهة حمالت
االعتقال والعنف املفرط امل�س ��تخدم �ض ��د
املتظاهرين.
وي�ش ��هد مركز مدينة النا�ص ��رية منذ يوم
اخلمي� ��س املن�ص ��رم ت�ص ��عيد ًا يف وترية
الفعالي ��ات االحتجاجي ��ة �إث ��ر ا�س ��تمرار
حمل ��ة االعتق ��االت الت ��ي طال ��ت ع�ش ��رات
النا�ش ��طني من بينه ��م النا�ش ��ط املعروف
�إح�س ��ان الهاليل (�أب ��و كوثر) ال ��ذي �أدى

اعتقاله اىل ان ��دالع التظاهرات يف اليوم
املذك ��ور ،وما زاد من وت�ي�رة العنف قيام
جهات جمهولة با�ستهداف دور النا�شطني
وترويع �أ�س ��رهم بتفجري عبوات نا�س ��فة
و�صوتية.
و�أ�س ��فرت �أعم ��ال العن ��ف الت ��ي �ش ��هدتها
تظاهرات النا�ص ��رية التي توا�صلت على
م ��دى يوم ��ي اخلمي�س واجلمع ��ة (  7و8
كانون الثاين ) 2021عن �إ�صابة ع�شرات
املتظاهرين وعنا�ص ��ر من القوات الأمنية
ناهيك عن اعتقال ع�ش ��رات �آخرين ،وفيما
�أك ��د م�ص ��در يف مكت ��ب مفو�ض ��ية حقوق
الإن�س ��ان ر�ص ��د �أكرث م ��ن ع�ش ��رة مقاطع
فيديوية توثق �أعمال العنف التي �شهدتها
التظاهرات� ،أعربت منظمات حقوقية عن
قلقه ��ا م ��ن الع ��ودة اىل املرب ��ع الأول من
العنف ،وال�سيما بعد اغتيال رئي�س غرفة
املحامني يف ال�شطرة.
وكانت القوات الأمني ��ة قد قامت باعتقال
النا�ش ��ط يف تظاهرات النا�صرية �إح�سان
اله�ل�ايل (�أب ��و كوثر) بع ��د مالحقته ،فيما
ت�ش�ي�ر مواقع ومدونات تابعة لنا�ش ��طني
يف تظاه ��رات ذي ق ��ار اىل �أن اله�ل�ايل
تعر�ض للده�س قبيل اعتقاله.
وذك ��ر نا�ش ��طون يف تظاه ��رات حمافظة
ق ��ار م�ؤخر ًا �أن ا�س ��تمرار حمل ��ة االعتقال
والرتهي ��ب الت ��ي ت�س ��تهدف نا�ش ��طي
التظاه ��رات يف املحافظة تهدف لإرغامهم
على التخلي عن التظاه ��رات والفعاليات
االحتجاجية يف �س ��احة احلبوبي ،وفيما
ك�ش ��فوا عن تفج�ي�ر  17منز ًال م ��ن منازل
املتظاهرين واملواطن�ي�ن واعتقال العديد
منذ و�ص ��ول فري ��ق خلية الأزمة برئا�س ��ة
م�ست�ش ��ار الأمن الوطني قا�س ��م االعرجي
اىل املحافظ ��ة مطل ��ع �ش ��هر كان ��ون الأول
املن�صرم� ،أ�شاروا اىل تداول قائمة ا�سماء
م�س� � ّربة ت�ضم �أكرث من  50نا�شط ًا مطلوب
اعتقالهم يف مديرية مكافحة الإرهاب.
وج� �دّد �آالف م ��ن متظاه ��ري النا�ص ��رية
فعالياته ��م االحتجاجي ��ة يف �س ��احة
احلبوبي ي ��وم اجلمعة ( 18كانون الأول
 )2020وذل ��ك بع ��د نحو �أ�س ��بوع من رفع
خي ��ام االعت�ص ��ام يف ال�س ��احة املذكورة،
داع�ي�ن لوقف حمل ��ة االعتق ��االت وجرائم
االغتي ��ال وحتقي ��ق املطال ��ب امل�ش ��روعة
التي يطال ��ب بها املتظاهرون منذ انطالق
تظاهرات ت�شرين وحتى الآن.

� 700ألف طن متور و�شعري وخ�ضار
عراقية ُ�ص ّدرت �إىل العامل
 بغداد  /املدى
�أكدت وزارة الزراعة ،ت�س ��هيل عمليات منح �إجازات الت�صدير
اىل ال ��دول لزيادة الدخ ��ل القومي للبلد ،م�ش�ي�رة اىل �إمكانية
�إ�ضافة الرز العنرب املحلي اىل مفردات البطاقة التموينية.
وقال الناطق با�سم الوزارة حميد النايف يف ت�صريح �صحفي
�إنه “مت زراعة حم�ص ��ول احلنطة بقرابة ١٤مليون ًا و� ٥٠٠ألف
دومن م ��ن �ض ��منها خم�س ��ة مالي�ي�ن م�ض ��مونة الإرواء من قبل
وزارة املَ ��وارد املائية و ٩ماليني تعتمد عل ��ى املياه الدميية”،
مبين ًا �أن الوزارة م�س ��تمرة لتحقيق الأم ��ن الغذائي واالكتفاء
الذاتي يف البالد”.
و�أ�ض ��اف �أن” الوزارة لي�ست جهة ت�صديرية “ ،م�شري ًا اىل �أن
“دورها يتقت�ص ��ر على الإنتاج بجهود الفالحني و�سد حاجة

وزارة التجارة ملنع اال�سترياد اخلارجي”.
و�أ�ش ��ار اىل “اال�ستمرار بت�ص ��دير التمور وحم�صول ال�شعري
بحدود � ٧٠٠ألف طن اىل �إيران”.
وتاب ��ع �أن ��ه “مت ت�ص ��دير من قب ��ل القطاع اخلا�ص حم�ص ��ول
الباذجن ��ان واخلي ��ار والطماطة بحدود  ٤٠٠٠طن لل�س ��عودية
عن طريق منفذ عرعر”.
ولف ��ت اىل �أن” الوزارة تعمل على ت�ش ��جيع الت�ص ��دير وهناك
ت�س ��هيل يف من ��ح �إج ��ازات الت�ص ��دير لزي ��ادة الدخ ��ل القومي
للبلد”.
ونوّ ه اىل �أن “عمليات ا�س ��تالم حم�ص ��ول ال�ش ��لب م�س ��تمرة،
مبين� � ًا �أنه “مت زراعة قرابة� ٥٠٠ألف دومن ونتوقع احل�ص ��ول
على � ٣٠٠ألف طن و�سيكون حم�صول اليا�سمني والعنرب �ضمن
مفردات احل�صة التموينية”.

�أكرث من مليوين موظف دخلوا "بنك املعلومات"
 بغداد  /املدى

 متابعة  /املدى
�ش ��رفات خ�ش ��بية مميزة معروفة بال�شنا�ش ��يل تعك�س
ال�ت�راث العراق ��ي ،تطل م ��ن واجهة من ��زل احلاج عبد
اللطي ��ف يف مدينة ال�س ��ماوة ،الذي ت�ب�رع به ليتحول
اىل متحف يعك�س روح وطبيعة جنوبي العراق حيث
الأرياف واحلياة الع�شائرية.
ت�ب�رع عبد اللطي ��ف اجلبالوي ،وه ��و ثمانيني يعرف
بـ"احلجي" لأدائه املنا�س ��ك ،مبنزله البالغة م�س ��احته
 196مرت ًا مربع ًا والواقع يف �شارع النجارين يف قلب
ه ��ذه املدينة التي تبعد  300كيلومرت اىل اجلنوب من
بغداد ،ليكون متحف ًا تراثي ًا.
ن�ش� ��أ اجلبالوي وتربى كما هي ح ��ال ثالثة �أجيال من
عائلته الكبرية ،جدود ًا و�أبناء و�أحفاد ًا ،يف هذا البيت
امل�ؤلف من  13غرفة تزينها �ش ��بابيك ملونة بالأخ�ض ��ر
والأزرق والأ�صفر.
ويروي احلجي �أن اجلميع غادروا املنزل "خ�صو�ص� �اً
مع رغبة اجلي ��ل اجلديد بالعي�ش يف منزل م�س ��تقل"،
وذل ��ك بعدما كان يجم ��ع يف ثمانينيات الق ��رن الفائت
كل �أفراد العائلة موزعني على الغرف املميزة ب�إ�ض ��اءة
ملون ��ة ع�ب�ر �ش ��بابيك بالأخ�ض ��ر والأزرق والأ�ص ��فر،

تربطها �سالمل �شديدة االنحدار.
يف �أحد جوانب املنزل موقد يعرف بـ"قبة نار" للتدفئة
و�إع ��داد الطع ��ام ،ويف جانب �آخر بئر م ��اء يتدىل فيها
دورق مثبت بحبل.
م ��ع الوق ��ت� ،أخ ��ذ الإهمال يت�س ��لل �إىل �أنح ��اء املنزل.
وي�ستذكر احلجي �أنه يف ال�سنوات املا�ضية "كنت �أم ّر
قرب ��ه و�أراقب حاله ،ف�أ�ش ��عر ب�أنه يعاتبن ��ي ك�أنه يقول
�+أهك ��ذا يك ��ون الوفاء؟ ،+ف�أت�أمل ب�ش ��دة حت ��ى عاهدت
نف�سي �أن �أعيد �إليه احلياة".
ويو�ض ��ح "ا�ش�ت�ريت ح�ص ���ص جمي ��ع الورث ��ة ليكون
ملك ��ي لوح ��دي وع ��ام  2015قررت ترميم ��ه ووجدت
مهند�س ًا معماري ًا متخ�ص�ص ًا بالرتاث".
دف ��ع احلج ��ي  250ملي ��ون دين ��ار (ح ��واىل � 200ألف
دوالر) مقاب ��ل ه ��ذا العمل ،علما ب�أنه قوبل مبعار�ض ��ة
معظم �أفراد عائلته بينهم ابنه الأكرب علي.
ويق ��ول عل ��ي لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س "يف البداي ��ة مل
نوافق على م�ش ��روع والدي لأن ��ه باهظ الكلفة والبيت
متهالك .طلبنا هدمه لبناء م�ش ��روع مكانه لأنه يقع يف
مركز املدينة ،لكن والدي رف�ض رف�ض ًا �شديد ًا".
وي�ض ��يف "عادت احلياة �إىل البيت من جديد و�أ�صبح
قبل ��ة للزائرين ورمز ًا ُتعرف به عائلتنا .عرفنا الآن �أن

الوالد كان على �صواب".
علقت على جدران املنزل بعد ترميمه �صور �آثار قدمية
و�أخرى ل�ش ��يوخ ع�ش ��ائر من جنوبي البالد ،وو�ض ��ع
دوالب خ�ش ��بي قدمي يف �إحدى غرفه �إ�ضافة �إىل مذياع
قدمي و�أواين للطبخ �أكل منها الزمان.
مل تتمك ��ن دائ ��رة الآث ��ار يف حمافظ ��ة املثن ��ى� ،أك�ث�ر
حمافظ ��ات الع ��راق فق ��ر ًا ،من دع ��م م�ش ��روع الرتميم
الذي جعل املنزل �صرح ًا ثقافي ًا يج�سد مناطق جنوبي
الع ��راق الت ��ي متتد فيه ��ا �أه ��وار و�أرياف و�ص ��حارى
وت�شتهر بطابع قبلي.
ويقول م�س� ��ؤول وحدة الرتاث يف املحافظة م�صطفى
الغ ��زي لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س �إن "دورن ��ا يكم ��ن يف
حماية هذه الأماكن الرتاثية ( )...ونوفر حرا�س� � ًا لهذا
الغر�ض �إذا ا�ستدعى الأمر".
ويلفت علي بفخر اىل �أنه قبل تف�شي فايرو�س كورونا
يف الع ��راق "كان ��ت تق ��ام �أم�س ��يات �أدبية ومو�س ��يقية
و�ش ��عرية يف البي ��ت وي ��زوره كث�ي�رون م ��ن حمب ��ي
الرتاث" ،م�شري ًا �أي�ض ًا �إىل ا�ستخدامه موقع ًا لت�صوير
�شريط تراثي حمل عنوان "روح ال�سماوة".
عن "فران�س بر�س"

�أعل ��ن وزي ��ر التخطيط ،خالد بت ��ال النجم ،يوم �أم� ��س ،عن ارتفاع
عدد املوظفني امل�س ��جلني يف بنك املعلوم ��ات الوظيفي لدى اجلهاز
املرك ��زي للإح�ص ��اء� ،إىل �أك�ث�ر م ��ن ملي ��وين موظ ��ف م ��ن عم ��وم
م�ؤ�س�سات الدولة العراقية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال تر�ؤ�س ��ه االجتم ��اع الأول للجنة الأم ��ر الديواين
 ٥٥املكلف ��ة بتطوير عملية �إ�ص ��دار الرق ��م الوظيفي جلميع موظفي
الدولة العراقية.
و�أو�ضح الوزير ،بح�سب بيان للوزارة �أن "هذه اللجنة تعد واحدة
من �أهم اللجان لأنها �س ��تتوىل �إيجاد احللول واملعاجلات ،مل�ش ��كلة
تع ��د معقدة ،وه ��ي حركة الوظيف ��ة يف العراق ،الت ��ي تواجه خل ًال
بنيوي ًا مرتاكم ًا على مدى ال�س ��نوات املا�ضية" ،مبين ًا �أن "الوزارة
قام ��ت ب�إر�س ��ال فرق جوال ��ة �إىل الوزارات لغر�ض احل�ص ��ول على
البيانات التف�ص ��يلية للموظفني ،بالإ�ض ��افة �إىل امل�سار الآخر وهو
خماطب ��ة اجلهات املعني ��ة لتزويد اجلهاز املركزي للإح�ص ��اء بتلك
البيانات".
ولفت الوزير �إىل �أن "اللجنة �ستعمل على �إن�شاء من�صة �أو تطبيق
على الهوات ��ف الذكية ،جلمع بيانات املوظف�ي�ن ،من خالل �إدخالهم
ب�ش ��كل �شخ�ص ��ي لبياناتهم باالعتماد على بيانات البطاقة الوطنية
املوح ��دة" ،م�ش�ي�ر ًا يف الوقت نف�س ��ه �إىل "�أن من ب�ي�ن الإجراءات
التي �س ��يجري العمل عليها ،ه ��ي قيام وزارة الداخلية بالعمل على
�إ�ص ��دار البطاقة الوطنية جلميع املوظفني الذين مل يح�صلوا عليها
حلد الآن ،ف�ض�ل ً�ا عن خيارات �أخرى� ،س ��تعمل اللجنة على اختيار
الأف�ضل منها".

و�ش� �دّد بتال عل ��ى �أن مهم ��ة اللجنة حم ��ددة ب�أربعة �أ�ش ��هر لإجناز
مهمتها ب�إ�ش ��راف وزارة التخطيط" ،داعي ًا الوزارات وم�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة كافة� ،إىل "الإ�س ��راع يف �إر�س ��ال بيان ��ات موظفيها ،بهدف
العمل على �إن�ش ��اء نظام موحد للروات ��ب ،جلميع وحدات الإنفاق،
التي �س ��يتم �إطالقها من خالل املن�ص ��ة االلكرتوني ��ة املوجودة لدى
وزارة التخطيط".
ويرت�أ�س جلنة الأمر الديواين  ٥٥رئي�س اجلهاز املركزي للإح�صاء
الدكتور �ض ��ياء عواد كاظم ،وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني من مكتب
رئي� ��س ال ��وزراء والأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء ،ووزارات
الداخلية واالت�ص ��االت ودي ��وان الرقابة املالية ،ف�ض�ل ً�ا عن اجلهاز
املركزي للإح�ص ��اء ،وناق�ش ��ت اللجنة يف اجتماعها الأول عدد ًا من
الق�ضايا املتعلق ب�إعداد نظام الرقم الوظيفي.

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من
كلية الطب– جامعة بغداد باسم
(شهد ح��ازم عابد خلف) يرجى
ممن يعثر عليها تسليمها إلى جهة
اإلصدار..
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رياضة

 12نادي ًا يطالبون باجتماع ا�ستثنائي لحجب الثقة عن اتحاد اليد
ل���ل���ت���ج���م���ع ال������ث������اين مل����ن����اف���������س����ات ال�������������دوري امل���م���ت���از
 ب������غ������داد م�����������س�����رحٌ
ّ
 بغداد  /حيدر مدلول
حتت�ض ��ن قاع ��ة ن ��ادي ال�صي ��د االجتماع ��ي
مبنطقة املن�ص ��ور يف ال�ساعة احلادية ع�شرة
ظهر يوم ال�ساب ��ع والع�شرين من �شهر كانون
الثاين اجلاري االجتم ��اع اال�ستثنائي للهيئة
العام ��ة باحت ��اد ك ��رة الي ��د حلج ��ب الثقة عن
جمل� ��س الإدارة بن ��ا ًء عل ��ى الطل ��ب الر�سم ��ي
ال ��ذي ق ّدم ��ه  12نادي� � ًا م ��ن العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظات اجلنوبي ��ة والو�سطى والغربية
و�إقلي ��م كرد�ستان ح�سب امل ��ادة  11من قانون
االحت ��ادات املرك ��زي املرق ��م  16ل�سنة 1986
املع� �دّل بح�ض ��ور ممث ��ل ع ��ن وزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة وممث ��ل ع ��ن اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطني ��ة العراقية ومبراقب ��ة االحتاد الدويل
لكرة اليد عرب نظام زووم.
وطالب ��ت �أندي ��ة اجلي� ��ش والك ��رخ والدف ��اع
امل ��دين والفتوة املو�صلي والدغارة الديواين
وقلع ��ة الرتكم ��اين و�أربي ��ل وال�سليماني ��ة
والط ��وز وفرودي ��ت وكرب�ل�اء وال�صم ��ود،
ي ��وم الرابع م ��ن �شهر كانون الث ��اين اجلاري
ع�ب�ر ممثله ��ا حي ��در �سكر ع ��ودة ،احت ��اد كرة
اليد مبوج ��ب كتاب ر�سم ��ي مت �أر�سال ن�سخة
من ��ه اىل وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة واللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة ،طالب ��ت بعق ��د
م�ؤمت ��ر ا�ستثنائ ��ي غ�ي�ر ع ��ادي للجمعي ��ة
العمومي ��ة م ��ن �أجل حج ��ب الثقة ع ��ن بع�ض
�أع�ض ��اء جمل� ��س االحت ��اد احل ��ايل ،وذل ��ك
لوج ��ود �شبهات ف�س ��اد �إداري ومايل يف عمل
االحت ��اد ،ومطالب ��ة ب�سندات ال�ص ��رف املايل
للأع ��وام ( 2015و 2016و 2017و2018
و 2019و ) 2020اىل جان ��ب تقدمي ن�سخ من
ال�شهادات الدرا�سية جلميع الأع�ضاء.
ومت االتفاق مع �أع�ض ��اء الهيئة العامة الحتاد
كرة اليد على حتدي ��د يوم ال�سابع والع�شرين
من ال�شه ��ر اجلاري موعد ًا النعق ��اد االجتماع
على قاعة نادي ال�صيد االجتماعي يف ال�ساعة
احلادي ��ة ع�شرة ظه ��ر ًا ح�سب قان ��ون االحتاد
املركزي حيث مت الطل ��ب من اللجنة الأوملبية
الوطني ��ة العراقية مبفاحتة االحت ��اد الدويل
لك ��رة اليد لت�سمية ممثل عن ��ه ملراقبة الوقائع
التي �ستجرى عرب نظام زووم.
من جهته اعتمد احتاد كرة اليد العا�صمة بغداد

كرة اليد تواجه �أزمة ثقة باحتادها املركزي
مكان ًا نهائي ًا لإقامة التجمّع الثاين من املرحلة
الأوىل بال ��دوري املمت ��از للمو�س ��م -2021
 2020ي ��وم الع�شرين م ��ن �شهر كانون الثاين
اجل ��اري مب�شارك ��ة ف ��رق ال�شرط ��ة واجلي�ش
والفتوة املو�صلي والقا�سم البابلي والدغارة
الدي ��واين وال�سليماني ��ة وبلدي ��ة الب�ص ��رة
وكربالء والك ��وت الوا�سطي وال�شرطة حامل
اللق ��ب ،وف ��ق اج ��راءات �صحّ ي ��ة احرتازي ��ة
ووقائية ح�سب الربوتوك ��ول الطبي ال�شامل
املر�س ��ل م ��ن قب ��ل وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة
اىل جمي ��ع االحتادات املركزي ��ة للحفاظ على
�سالمة اجلميع من فايرو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد )-19الذي �ضرب البالد منذ اخلام�س
والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �شب ��اط املا�ض ��ي الذي
ت�س ّب ��ب يف �إ�صاب ��ة � 602331شخ�ص� � ًا ووفاة
12881ح�س ��ب �آخ ��ر �إح�صائي ��ة �ص ��ادرة من
قب ��ل وزارة ال�صحّ ة بالتع ��اون والتن�سيق مع

منظمة ال�صحة العاملية.
وم ��ن امل�ؤ ّم ��ل �أن تت ��م ت�سمي ��ة القاعة
الت ��ي �ستحت�ض ��ن مناف�س ��ات التجمّع
الثاين من مرحلة الإياب خالل الأيام
القليلة املقبلة من قبل االحتاد برئا�سة
�س�ل�ام ع ��واد بع ��د الت�ش ��اور مع جلنة
امل�سابق ��ات املركزي ��ة و�إع�ل�ان جدول
املباري ��ات بعد تع ّذر �إج ��راء مباريات
اجلوالت اخلم�س املتبقية على القاعة
املحلي ��ة يف حمافظة كرب�ل�اء املقد�سة
ب�سب ��ب الأزم ��ة املالي ��ة التي مي ��ر بها
ن ��ادي كرب�ل�اء الريا�ضي حي ��ث كانت
مباري ��ات التجم ��ع الأول م ��ن املرحلة
الأوىل ال ��ذي ج ��رى يف حمافظ ��ة ال�سليمانية
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان خ�ل�ال الفرتة م ��ن الأول
ولغاي ��ة اخلام� ��س م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول
املا�ض ��ي قد �أ�سفرت عن ت�ص� �دّر فريق ال�شرطة

لك ��رة اليد الرتتيب بر�صي ��د  15نقطة متفوق ًا
عل ��ى و�صيف ��ه فري ��ق اجلي� ��ش وح ��ل فري ��ق
كرب�ل�اء يف املرك ��ز الثال ��ث بر�صي ��د  12نقطة
وفريق القا�س ��م البابلي رابع ًا بر�صيد  9نقاط
وفري ��ق الك ��وت الوا�سطي باملرك ��ز اخلام�س

وجاء فريق دياىل يف املركز ال�ساد�س بر�صيد
 7نق ��اط وفريق ال�سليمانية يف املركز ال�سابع
بر�صي ��د  8نق ��اط وفري ��ق الفت ��وة املو�صل ��ي
ثامن ًا بر�صيد نقطة واحدة فقط وفريق بلدية
الب�ص ��رة تا�سع ًا من دون نق ��اط متفوق ًا بفارق
الأهداف عن فريق الدغارة الديواين �صاحب
املركز العا�شر والأخري.
وح� �دّد احت ��اد ك ��رة الي ��د ي ��وم الع�شرين من
�شه ��ر كانون الث ��اين اجلاري املوع ��د اجلديد
النط�ل�اق مناف�س ��ات التجم ��ع الث ��اين خ�ل�ال
االجتم ��اع الأخري الذي عق ��ده ليكون بد ًال من
املوع ��د ال�ساب ��ق الذي كان ي ��وم الع�شرين من
�شه ��ر كان ��ون الأول املا�ض ��ي بن ��اء على طلب
ر�سمي تقدّمت به معظ ��م �إدارات الأندية التي
ت�ش ��ارك فرقه ��ا يف املو�س ��م احلايل م ��ن �أجل
�إتاح ��ة الفر�صة لهم لال�ستع ��دادات الكافية من
خالل تكثيف وحداتها التدريبية على قاعاتها
يف العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات الو�سطى
واجلنوبي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان ملعاجلة نقاط
اخلل ��ل وال�ضع ��ف وزي ��ادة درج ��ة اجلاهزية
جلمي ��ع الالعب�ي�ن قبي ��ل خو� ��ض مناف�س ��ات
اجل ��والت اخلم� ��س املتبقية من عم ��ر املرحلة
الأوىل م ��ن امل�سابق ��ة وال�سيم ��ا �أنه ��ا �ستكون
احلا�سم ��ة التي �سيت ��م يف نهايتها الك�شف عن
هوي ��ة الف ��رق ال�ست ��ة الأوىل الت ��ي �ست�شارك
يف املرحل ��ة الثاني ��ة الت ��ي ت�ضيفه ��ا القاع ��ة
التخ�ص�صي ��ة بك ��رة الي ��د التابع ��ة اىل وزارة
ّ
ال�شباب والريا�ضة يف �شارع فل�سطني بجانب
الر�صافة .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن فريق ال�شرط ��ة لكرة اليد
ت ��وّ ج بط�ل ً�ا للن�سخ ��ة الأخ�ي�رة م ��ن ال ��دوري
املمت ��از وه ��و اخلام� ��س عل ��ى الت ��وايل حتت
قي ��ادة امل ��درب ظاف ��ر �صاح ��ب بع ��د ت�ص ��دره
الرتتي ��ب بر�صي ��د  30نقط ��ة م ��ن ف ��وزه يف
جمي ��ع املباريات الت ��ي �أقيمت خ�ل�ال التجمّع
الأول ال ��ذي ج ��رى يف حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة
ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان خ�ل�ال �شهر كان ��ون الثاين
 2020والتج ّم ��ع الث ��اين ال ��ذي احت�ضنت ��ه
حمافظة الب�صرة خ�ل�ال �شهر �شباط من العام
ذات ��ه مب�شاركة اىل جانبه فرق دياىل والطلبة
واجلي� ��ش وامل�سي ��ب وال�سليماني ��ة والبلدية
الب�ص ��ري وكرب�ل�اء والدغ ��ارة الدي ��واين
واخلليج العربي والكوت الوا�سطي.

الكرخ ي�أمل بنقاط النجف لدخول دائرة الع�شرة الكبار
 بغداد /املدى
يلتقي فريق الكرخ لكرة القدم الرابع ع�شر
بالرتتيب الذي ميلك  14نقطة يف ال�ساعة
الثاني ��ة ظهر اليوم الأثنني مع �ضيفه فريق
النجف لك ��رة الق ��دم العا�ش ��ر بر�صيد 17
نقطة على ملعب ال�ساح ��ر (�أحمد را�ضي )
باملن�صور يف العا�صمة بغداد بلقاء م�ؤجل
من املرحل ��ة ال�ساد�س ��ة من جول ��ة الذهاب
بدوري الكرة املمتاز الذي كان يوم الثالث
م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول املا�ض ��ي ب�سب ��ب
وف ��اة امل ��درب عبد الك ��رمي �سلم ��ان متاثر ًا
مب�ضاعف ��ات فايرو� ��س كورون ��ا امل�ستج ��د
(كوفي ��د  ) -19يف م�ست�شف ��ى ال�س�ل�ام
مبعر�ض بغداد الدويل .
وي�أمل املالك التدريبي لفريق الكرخ لكرة الكرخ يطمح اىل الفوز على النجف
القدم بقيادة امل��درب امل�ساعد �أحمد عبد من �شهر كانون الأول املا�ضي اىل جانب
اجلبار والعبيه الظفر بالنقاط الثالث من تعوي�ض الهزمية التي تلقوها م��ن قبل
خ�صمه من �أجل �أهدائها اىل روح املرحوم فريق القوة اجلوية بنتيجة ( )2-0يف
عبد ال�ك��رمي �سلمان ال��ذي حظي بزيارة م�ب��اراة �ضمن اليوم الأخ�ير م��ن اجلولة
ق�بره يف مقربة الكرخ �صباح ي��وم �أم�س الثالثة ع�شرة من مرحلة الذهاب ودخول
الأح��د من قبلهم مبنا�سبة مرور �أربعني قائمة الفرق الع�شرة الكبار يف املو�سم
يوم ًا على وفاته التي كانت ي��وم الثاين احل� ��ايل خ �ل��ف ن �ف��ط ال��و� �س��ط امل�ت���ص��در

والقوة اجلوية الو�صيف
وال�شرطة �صاحب املركز
الثالث والزوراء
ال� � � ��راب� � � ��ع
ون � �ف� ��ط

القا�سم ي�سعى للتعاقد
مع  6العبين جدد
في الميركاتو ال�شتوي
 بغداد  /املدى
ك�ش ��ف مدرب فري ��ق القا�سم لك ��رة القدم ع ��ادل نعمة عن
ني ��ة جمل�س �إدارة النادي التعاقد مع  6العبني جدد خالل
ف�ت�رة االنتق ��االت ال�شتوي ��ة لل ��دوري املمتاز لك ��رة القدم
امل�ؤم ��ل انطالقها يف االول م ��ن �شهر �شباط املقبل لتدعيم
ال�صف ��وف من �أجل حتقيق نتائج جي ��دة ت�سهم يف البقاء
�ضمن الفرق الكبار ملو�سم جديد .
و�أ�ض ��اف يف ت�صري ��ح خ� ��ص ب ��ه امل ��دى � :إن ��ه �سيت ��م
اال�ستعان ��ة ب�أربع ��ة العب�ي�ن حمرتف�ي�ن اىل جانب العبني
حملي�ي�ن �سيتكف ��ل بدف ��ع مبال ��غ عقوده ��م رج ��ل الأعمال
ح�س�ي�ن الرماح ��ي يف �إطار دعمه الالحم ��دود الذي �أعلنه
منذ ت�سلمي رئا�سة املالك التدريبي للفريق خلف ًا للدكتور
جا�س ��م جابر الذي قدم ا�ستقالته �أم ًال يف ت�صحيح امل�سار
من جديد و�إيقاف نزي ��ف املزيد من النقاط التي �ساهمت
يف الرتاجع يف الرتتيب اىل املركز التا�سع ع�شر بر�صيد

 10نقاط من  13مباراة تذوق فيها طعم الفوز
يف مباراتني فق ��ط مقابل تعادلني و�سبع هزائم
يف ختام اجلولة الثالثة ع�شرة من مرحلة الذهاب
.
وتاب ��ع � :إن وفد الفريق الأول لكرة القدم يف النادي
�سيغادر الي ��وم الأثنني اىل حمافظة دهوك يف �أقليم
كرد�ست ��ان من �أجل اال�ستع ��داد ملواجهة فريق زاخو
عل ��ى ملعبه يوم اجلمعة املقب ��ل يف افتتاح اجلولة
الرابع ��ة ع�ش ��رة يف م�سع ��ى جديد نطم ��ح فيه اىل
حتقي ��ق االنت�ص ��ار الث ��اين عل ��ى الت ��وايل حت ��ت
قيادتي رغم �صعبة املهمة بحكم �أن الفريق اخل�صم
�سيكون �صعب� � ًا وخا�صة عندما يلع ��ب على �أر�ضه
ويتطل ��ع اىل ني ��ل ث�ل�اث نق ��اط جديدة تع ��زز من
مركزه اىل الأم ��ام اعتمادا عل ��ى النتائج الرفيعة
الت ��ي حققه ��ا خ�ل�ال اجل ��والت اخلم� ��س ب�ش ��كل
و�ضعته يف املركز ال�ساد�س بر�صيد  21نقطة .

مي�سان اخلام�س وزاخوال�ساد�س و�أمانة
ب�غ��دادال���س��اب��ع و�أرب �ي��ل ال�ث��ام��ن والنفط
التا�سع يف ظل الرعاية وال��دع��م اللذان
يحظيان بها من قبل جمل�س �إدارة النادي
برئا�سة جنم الكرة العراقية ال�سابق �شرار
حيدر .
يف املقاب ��ل ين�ش ��د رئي� ��س ن ��ادي النج ��ف
الريا�ض ��ي د .ر�ض ��وان الكندي م ��ن فريقه
الك ��روي �أن يتج ��اوز الظ ��روف ال�صعب ��ة
الت ��ي مير به ��ا نتيجة لتع�ث�ر االتفاق
النهائ ��ي م ��ع م ��درب املنتخب
االوملب ��ي ال�ساب ��ق لك ��رة
الق ��دم عب ��د الغن ��ي �شه ��د
ليك ��ون عل ��ى رئا�سة املالك
التدريبي ب ��د ًال من املدرب
ح�س ��ن �أحم ��د ال ��ذي ق ��دم
اعت ��ذاره الر�سم ��ي ع ��ن
ع ��دم اال�ستم ��رار بعد

اخل�س ��ارة �أمام احلدود ( )2-1على ملعب
ن ��ادي التاج ��ي الريا�ض ��ي �ضم ��ن اجلولة
االخ�ي�رة والعودة من العا�صمة بغداد اىل
حمافظة النجف الأ�شرف بنتيجة ايجابية
الت ��ي �سيتقدم بها اىل الأم ��ام واال�ستقرار
يف املرك ��ز ال�ساب ��ع يف الرتتي ��ب ب ��د ًال من
فري ��ق �أمان ��ة بغ ��داد حي ��ث ي�ش�ي�ر �سجل ��ه
من ��ذ بداي ��ة عم ��ر امل�سابقة ي ��وم اخلام�س
والع�شرين من �شهر ت�شرين الأول املا�ضي
م ��ن  12مب ��اراة خا�ضه ��ا اىل حتقيق ��ه
االنت�ص ��ار يف  4وتعادل ��ه يف  5وتعر�ض
اىل الهزمي ��ة يف  3و�سج ��ل العب ��وه 8
�أهداف مقاب ��ل  7دخلت �شباك ��ه وتنتظره
مواجه ��ة يف غاية الأهمي ��ة �ضمن اجلولة
الرابعة ع�شرة عندما يحل فيها �ضيف ًا ثقي ًال
على فري ��ق نف ��ط الب�صرة اخلام� ��س ع�شر
بر�صي ��د  13نقطة على ملعب جذع النخلة
باملدينة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة .
و�أ�سن ��دت جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحتاد ك ��رة القدم اىل
احلك ��م الدويل زيد ثامر حممد مهمة قيادة
مب ��اراة فريق ��ي النج ��ف وم�ضيف ��ه
فريق الكرخ .

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

الأنيق بال هيبة!
ق ��د يكون احلديث عن امل�أزق الذي مي ّر به نادي الطلبة على �صعيد
�س ��وء النتائ ��ج وهبوط م�ست ��واه الفن ��ي للمو�س ��م 2021-2020
يحم ��ل م ��ن الأمل واحل�سرة الكث�ي�ر ،لي�س جلماه�ي�ره فح�سب ،بل
لكل حمبي الك ��رة العراقية التي مازال ��ت ذاكرتها تختزن مب�شاهد
�ساح ��رة من �أجيال حمل ��ت لواء النادي على م ��دار �سنوات طويلة
لتفر� ��ض وجوده بني الأندية اجلماهريية وتخطف لقب الأناقة له
عن ا�ستحقاق وجدارة.
ال مقدم ��ات دبلوما�سية عل ��ى ح�ساب الأنيق وتاريخ ��ه ،بل حديث
مبا�ش ��ر و�صري ��ح نوجّ هه ل ��وزارة التعلي ��م الع ��ايل و�إدارة النادي
م�شفوع� � ًا ب�س� ��ؤال ب ��ات ي�شغل تفك�ي�ر جماهريه � :أمل حت ��ن �ساعة
االع�ت�راف بالف�ش ��ل الإداري يف �إيجاد ح � ّ�ل للأزمة ،وجتاوز عقدة
العالق ��ة املت�أ ّزم ��ة بهم ��ا ،واالنت�ص ��ار ل�سمع ��ة الن ��ادي بعي ��د ًا ع ��ن
ح�سابات الإح�سا�س بالهزمية ال�شخ�صية؟!
طرف ��ان ا�ش�ت�ركا يف الرتاج ��ع اخلط�ي�ر للم�ستوى الفن ��ي للطالب
ويتح ّم�ل�ان �آخر خ�سارة قا�سية تع ّر� ��ض لها يف الدوري بخما�سية
�أم ��ام نادي �أربيل �أك�ث�ر ممّا يتحمّله ال ��كادر التدريبي والالعبون،
ف� ��إدارة النادي افتقدت القدرة على تقدير موقف �إمكانياتها املادية
وكيفية �ضمان ا�ستمرارية متويل ميزانياتها ال�ستقطاب جهاز فني
والعب�ي�ن على م�ستوى عال ت�ضمن بها املناف�سة ،بل �إنها ف�شلت يف
توف�ي�ر �أب�سط �أجواء الإعداد قبل انطالق الدوري ،بينما ا�ستم ّرت
ب�ش ��كل غري ��ب يف توجي ��ه كل خطاباته ��ا نح ��و ال�ش ��ارع الطالبي
بوع ��ود الق ��درة على املناف�س ��ة واملراهن ��ة على خياراته ��ا وهو ما
و�ضعه ��ا يف موق ��ف حرج �أخذ الكث�ي�ر من ج ��رف م�صداقيتها عند
توايل الإخفاقات وما رافقه من انهيار يف اجلانب النف�سي لالعبني
وتهدي ��د ق�سم منهم لرتك النادي ب�سب ��ب ت� ّأخر ا�ستالم م�ستحقاتهم
املالية ،اما الإجراء الوحيد والروتيني فهو خروج �أحمد خلف من
القيادة الفنية وقبول ح�سن �أحمد باملهمّة واخت�صار �سيل الأزمات
والأ�سب ��اب احلقيقية بتغيري امل ��درب ،وال نعلم �إن كان هذا التغيري
�سينقذ الفريق فني ًا ويحل عقدة الأزمة املالية !
�أما الطرف الثاين املتم ّثل بوزارة التعليم العايل التي متتلك احلق
القان ��وين يف التمويل واال�شراف على الن ��ادي ف�إنها هي الأخرى
�أم ��ام م�س�ؤولي ��ة املحافظ ��ة على �إرث الن ��ادي كم� ّؤ�س�س ��ة تابعة لها
حتر�ص على تق ��ومي �أدائها وت�صحيح �أخطائه ��ا ،وهي ملزمة بني
املخ�ص�ص �ضم ��ن امليزانية
خياري ��ن �أم ��ا االلتزام بالدع ��م امل ��ادي
ّ
العام ��ة وفق� � ًا جل ��داول وتوقيت ��ات متفق عليه ��ا م ��ع �إدارة النادي
ومتابع ��ة كل تفا�صي ��ل الإنف ��اق �أو �إيج ��اد خم ��رج قان ��وين �ضمن
ال�صالحيات املمنوحة لها لفر�ض �أو التفاو�ض ودي ًا لتغيري الإدارة
احلالي ��ة �إذا م ��ا كانت ه ��ي من مت ّثل جوه ��ر امل�شكلة ب�ي�ن الوزارة
والنادي.
ال�سك ��وت والت ��زام ال�صم ��ت ال مي ّث ��ل قيم ��ة ومكان ��ة وزارة متثل
اجلانب املعريف والثقايف ومتتلك من الأ�ساليب والقدرات والأفق
الوا�سع الت ��ي متكنها من ا�ستيعاب املوق ��ف ،واالنت�صار للريا�ضة
وتاري ��خ الن ��ادي الذي ميثله ��ا �أكرث م ��ن ان�شغاله ��ا يف م�ساجالت
م ��ع �شخو� ��ص بعناوينهم ،وبالتايل ف� ��إن من املُعي ��ب �أن تكون كل
م� ّؤ�س�ساته ��ا تفتخ ��ر باعتالئه ��ا قمّة التعلي ��م ،بينما يته ��اوى �أحد
�صروحه ��ا بهب ��وط خميف نح ��و �أر�صف ��ة العوز امل ��ادي واالنهيار
الفني وفقدان الهيبة!
ح�ي�ن نطرح الأ�سب ��اب احلقيقي ��ة لرتاج ��ع الأنيق ف�إنن ��ا ن�ستهدف
جم�س ��ات احلكمة لكل املعنيني
خماطبة اجلان ��ب العقلي وتن�شيط ّ
بعي ��د ًا عن امل�سمّيات ،يف وقت ندرك جيد ًا �أن �أي �إدارة ال ميكن �أن
حتقق الإجناز دون �أن تتوفر لها كل و�سائل النجاح ،ومثلما كانت
هن ��اك ّ
حمطات م�ضيئ ��ة يف �سنوات م�ض ��ت لإدارة النادي حاولت
فيه ��ا العم ��ل و�سط ظروف قاه ��رة وحققت نتائج جي ��دة برغم قلة
الإمكاني ��ات املتاح ��ة �إال �أن ما و�صل اليه احل ��ال يفر�ض عليها الآن
املحافظ ��ة على �سجل �أداءه ��م الإداري ،وما حت ّق ��ق منذ ا�ستالمهم
املهمة ع ��ام  2007والنظر نحو تغليب م�صلحة النادي لإنهاء هذا
املل ��ف ال�شائك من �أجل �أن يبقى الأني ��ق مت�أنق ًا ومزهوّ ًا ب�إجنازاته
الت ��ي توجّ ها بخم�س ��ة �ألقاب كبطل لل ��دوري العراق ��ي كان �آخرها
مو�س ��م  2001-2002مع ع� �دّة �ألقاب داخلي ��ة وخارجية ،ويكفيه
فخ ��ر ًا �أنه قدّم جي ًال ذهبي� � ًا يف عقد الثمانيني ��ات توجّ ها بان�ضمام
�سبعة العبني منهم للمنتخ ��ب العراقي الذي �شارك بنهائيات ك�أ�س
العامل يف املك�سيك .1986
ال مقدمات دبلوما�سية على ح�ساب الأنيق
نوجهه
وتاريخه ،بل حديث مبا�شر و�صريح ّ
لوزارة التعليم العالي و�إدارة النادي م�شفوع ًا
ب�س�ؤال بات ي�شغل تفكير جماهيره � :ألم
تحن �ساعة االعتراف بالف�شل الإداري في
�إيجاد ّ
حل للأزمة ،وتجاوز عقدة العالقة
المت� ّأزمة بهما،

كرو�س يحتفل بمباراته رقم  300مع الريال

 بغداد /املدى
املدرب عادل نعمة

احتف ��ل جن ��م
املنتخب الأملاين
لك ��رة الق ��دم توين
كرو� ��س الع ��ب و�س ��ط فري ��ق
ري ��ال مدري ��د الإ�سب ��اين رقم قيا�سي لـ كرو�س مع امللكي
بو�صول ��ه اىل املباراة رقم  300االجتماع ��ي (توي�ت�ر )قائ�ل ً�ا  300 :مب ��اراة
بقمي� ��ص الن ��ادي امللك ��ي الذي لأف�ض ��ل ناد يف الع ��امل بعد امل�شارك ��ة �أمام فريق
�أن�ض ��م اليه ي ��وم ال�ساب ��ع ع�شر �أو�سا�سون ��ا يف املب ��اراة الت ��ي �ضيفه ��ا ملعب ال
من �شهر متوز  2014قادم ًا من �س ��ادار يف مدينة بامبلونا �ضمن اجلولة الثامنة
�صفوف فريق باي ��رن ميونيخ ع�شرة من مرحلة الذهاب بدوري الدرجة الأوىل
االمل ��اين لك ��رة الق ��دم بعق ��د الإ�سباين لك ��رة القدم التي �أ�سف ��رت عن التعادل
ر�سمي ميتد ملدة �ست �سنوات �سلبا و�ضع ��ت ريال مدري ��د يف ترتيب الو�صافة
وغ ��رد كرو� ��س عل ��ى ح�ساب ��ه بر�صي ��د  37نقطة بف ��ارق نقطة واحدة عن فريق
الر�سم ��ي مبوق ��ع التوا�ص ��ل �أتلتيكو مدريد املت�صدر .

ويتمت ��ع املدي ��ر الفني لفري ��ق ري ��ال مدريد زين
الدين زيدان بعالق ��ة وثيقة مع كرو�س ويعتربه
من �أف�ضل النجوم يف خط الو�سط بالعامل حيث
�ساه ��م يف �صناع ��ة العديد م ��ن الألق ��اب املحلية
والأوروبية والعاملية اىل جانب رغبته اجلاحمة
يف �إنهاء م�ش ��واره الكروي يف قلعة امللكي الذي
ك�سب من خالل ��ه املاليني من الع�ش ��اق يف جميع
�أنح ��اء املعمورة الذي ��ن يتابعونه من على جميع
مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة به .

آراء وأفكار

 د .مهند الرباك

و ي ��رى خ�ب�راء �أن ��ه فيم ��ا ح ّل ��ت الكوي ��ت
مث ًال م�شكلة الكهرب ��اء عندها �إثر االحتالل
ال�صدام ��ي ،ب�ست ��ة �شه ��ور فق ��ط  . .ف ��ان
امل�شكل ��ة ت ��زداد تعقي ��د ًا يف الب�ل�اد طيل ��ة
ثماني ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا م ��ن حك ��م الإ�س�ل�ام
ال�سيا�س ��ي التحا�ص�ص ��ي و رغ ��م �أن ��واع
الوع ��ود التي مل تحُ َ ل �شيئ� � ًا ،بل و ت�سببت
بتعقي ��دات نتج ��ت و تداخل ��ت م ��ع النفط
و الغ ��از و �شح ��ة و انقط ��اع امل ��اء ال�صالح
لل�ش ��رب و االنرتن ��ت ،و �شل ��ل الب�ل�اد . .
لي�ستنتج ��وا ب� ��أن امل�شكل ��ة لي�س ��ت م�شكلة
ف�س ��اد �إداري فق ��ط ،ب ��ل �سيا�س ��ة ر�سمته ��ا
و تر�سمه ��ا املكات ��ب االقت�صادي ��ة للكت ��ل
احلاكم ��ة لق�صورها املع ��ريف و الال�أبالية،
�أو بار�ش ��ادات "�أرجنتيني ��ة ! "ال�ستخ ��دام
الكهرب ��اء و توليده ك�أداة �سيطرة و فر�ض
�سيا�سة و قمع !
وي ��رى �سيا�سيون م�ستقلون ،ب� ��أن م�شكلة
الكهرب ��اء بع ��د  ، 2003ب ��د�أت بعملي ��ات
تخريبي ��ة قام ��ت به ��ا فل ��ول الدكتاتوري ��ة
املنه ��ارة ب�ضرب حمطات و �أبراج ال�ضغط
الكهربائ ��ي الع ��ايل و توا�صل ��ت بوت�ي�رة
�أعل ��ى على يد القاع ��دة و داع�ش ،و الف�ساد
الإداري ال ��ذي التهم الأم ��وال الفلكية التي
ج ��رى تخ�صي�صه ��ا لإ�ص�ل�اح الكهرب ��اء .
 .لتتط ��ور اىل ق�ضي ��ة �أمني ��ة ح�سم ��ت و
حت�س ��م و تع ّق ��د الق ��رارات يف م�ش ��اكل و
حل ��ول �سيا�سي ��ة ك�ب�رى  . .يف بل ��د ث ��ري
كان ��ت دولته تعاين �أ�ص ًال من ثغرات جدية
ب�سب ��ب ال�سيا�س ��ات الع�سكري ��ة احلربي ��ة
ل�ص ��دام ،و ب�سبب احل�ص ��ار  . .ثم قرارات
برمير الغبية يف حل الدولة و اجلي�ش �إثر
انهيار الدكتاتورية ،لتتدافع دول كربى و
دول اجل ��وار خ�صو�ص� � ًا عل ��ى اال�ستحواذ
عل ��ى ماميكنها ا�ستح ��واذه و جلعل البالد
ا�سواق ًا لب�ضائعها الكا�سدة و العاطلة . .
و رغ ��م �إعالنات و ت�شكي ��ل جلان حتقيقية
من ��ذ �سنني ،عل ��ى ف�ساد دوائ ��ر الكهرباء و
م�س�ؤول�ي�ن كبار فيها يف حكومات متعاقبة
للتحقي ��ق يف اك�ث�ر م ��ن  60ملي ��ار دوالر
�صرف ��ت عل ��ى الكهرباء من ��ذ ،)!!( 2003
ا ّال �أن ��ه مل ُتعلن و ال نتيج ��ة اىل الآن ،و مل
يعلن حتى عن ماو�صلته التحقيقات ب�ش�أن
حيت ��ان هذا امللف ،و ال عن� ،إن ّ
مت ا�سرتداد
الأم ��وال �أو جزء ًا منها على االقل  . .و اىل
الآن !
و فيما ي�شري خرباء يف الطاقة و الكهرباء،
اىل �أن �أبع ��اد الب�ل�اد ع ��ن حوا�ضنه ��ا
الكهربائي ��ة الأ�صلية و العم ��ل على جعلها
تابع ��ة حلوا�ض ��ن كهربائية جدي ��دة �سوا ًء
بالفر� ��ض او بالتهدي ��دات ،بعد ان انعدمت
الإجراءات ال�ضروري ��ة اال�صولية ل�صيانة
مراف ��ق الكهرب ��اء طيل ��ة عق ��ود و ت�سب ��ب

ذل ��ك بتلف حمطات التولي ��د و التحويل و
التوزي ��ع و تلف االجه ��زة الكهربائية ،يف
زم ��ن التطورات العا�صفة لآليات الكهرباء
التكنيكية و االلكرتونية . .
ف� ��إن ذلك قد ك�شف ال�ست ��ار عن جهود تعمل
بال �ضجيج على ا�ستخ ��دام الكهرباء ك�أداة
�ضغط �سيا�سي و تهديد ل�صالح و ل�شروط
من يعر�ض ا�ستعداده حلل امل�شكلة� ،سواء
كان ��ت �ش ��ركات عاملي ��ة �أو دول غني ��ة �أو
جريان �ساعني لعدم تفويت فر�صة الأرباح
الفلكي ��ة �أو املواق ��ف احلا�سم ��ة ل�صاحله ��ا
ال�ض ّي ��ق  . .و ا ّال م ��اذا يعن ��ي االعتم ��اد
عل ��ى اجل ��ارة �إي ��ران (الغارق ��ة يف تخلفها
التكنيك ��ي و االلك�ت�روين الآن ب�سب ��ب
احل�صار) يف �شراء الغاز لتوليد الكهرباء،
و ملي ��ارات الأمت ��ار املكعب ��ة العراقية منه
حترق يومي ًا يف البالد . .
و ي ��رى كث�ي�رون �أن مطالب ��ات اجل ��ارة
بت�سديد مليارات ال ��دوالرات كاثمان للغاز
يف ظ ��روف الع ��راق الإقت�صادي ��ة احلرجة
الآن ! ب ��ل و قد قطعت معظ ��م ماي�سيل منه
اىل الب�ل�اد ب�شكل مفاج ��ئ ،ك�إنذار للدفع و
ا ّال ؟! � . . .أال يدخ ��ل ذل ��ك يف نطاق اعتبار
الكهرب ��اء ك�أداة �سيا�سي ��ة مد ّم ��رة لل�ضغط
عل ��ى الب�ل�اد ؟؟ رغم جه ��ود الع ��راق لف�سح
املجال ل ��ه لال�ست�ي�راد منها رغ ��م احل�صار
املفرو� ��ض عل ��ى اجل ��ارة  . .و رغ ��م مرور
ثمانية ع�شر عام ًا و امل�س�ؤولون العراقيون
النائم ��ون اليج ��دون م�ص ��در ًا �أو ح ًال �آخر
لتولي ��د الكهرب ��اء غ�ي�ر امل�ص ��در احل ��رج
املتخلف تكنيكي ًا اجل ��اري  . .موقف يحار
يف تف�سري معن ��اه و هو يهدد حياة ماليني
العراقيني !
مما تقدم يتو�ض ��ح ان ق�ضية الكهرباء هي
ق�ضي ��ة الق�ضاي ��ا امللتهب ��ة الآن يف الب�ل�اد،
يعتمد جزء �أ�سا�سي من حلها على مواجهة
الإره ��اب و ال�س�ل�اح املنفل ��ت و ح�ص ��ره
باجلي� ��ش و الق ��وات امل�سلح ��ة النظامي ��ة،
حماربة الف�ساد علنا و باال�سماء و االعالن
ع ��ن ا�سم ��اء حيت ��ان الف�س ��اد و تقدميه ��م
للعدال ��ة� ،إنه ��اء املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة
العرقي ��ة ،عل ��ى �أ�سا�س الهوي ��ة الوطنية و
الكفاءة يف عراق احتادي فدرايل . .
و ي ��رون ب ��ان حله ��ا ه ��و ح ��ل �سيا�س ��ي
ي�ستوج ��ب تغي�ي�ر معادل ��ة احلك ��م عل ��ى
�أ�سا�س وح ��دة ال�صف الوطني ،و التوافق
ال ��دويل و الإقليم ��ي على قاع ��دة ا�ستقالل
البالد الإحتادية ،للنهو�ض بها نحو ال�سلم
و �إعادة احلياة للدورة االقت�صادية ،بعيد ًا
ع ��ن احلل ��ول الرتقيعي ��ة  . .لأن النهو� ��ض
�صناع ��ي ،زراع ��ي و جت ��اري ممك ��ن دون
الكهرب ��اء  . .و احلدي ��ث ع ��ن الإ�صالحات
فيه ��ا لي�س �أكرث من ه ��واء يف �شبك  . .يف
بالدنا التي عا�ش ��ت التدمري و التخريب و
�أخري ًا الف�ساد الإداري املروّ ع طيلة عقود.

نافذة من موسـكو
يف كان ��ون الأول  ، *2020ظ ��ل الو�ض ��ع
الع�سك ��ري ال�سيا�سي يف العراق �صعب ًا  ،مع
وجود عنا�صر توتر ملحوظة .ويغرق البلد
يف �أزم ��ة منهجي ��ة طويلة الأم ��د .وما تزال
قائم ��ة التناق�ض ��ات اخلطرية ح ��ول العديد
من الق�ضاي ��ا الأ�سا�سي ��ة لل�سيا�سة الداخلية
واخلارجية ال بني القوى ال�سيا�سية الرائدة
يف الع ��راق .ويتفاق ��م الو�ض ��ع يف الب�ل�اد
 ،وخا�ص ��ة يف املج ��ال االقت�ص ��ادي � ،إىل
ح ��د كب�ي�ر ب�سب ��ب االنخفا� ��ض الن�سبي يف
�أ�سع ��ار النفط املتبقي ��ة يف ال�سوق العاملية.
هن ��اك نق� ��ص ح ��اد يف املي ��اه والكهرباء يف
البالد .ويف الوق ��ت نف�سه ،وعلى الرغم من
عمليات مكافحة الإرهاب التي يتم �إجرا�ؤها
بانتظ ��ام ،ال ت ��زال الع�صاب ��ات الإرهابي ��ة
التابعة لـم ��ا ي�سمى ب "الدول ��ة الإ�سالمية"
تن�ش ��ط يف مناط ��ق خمتلف ��ة م ��ن الع ��راق.
كم ��ا ت�ضاعفت الهجمات عل ��ى القوافل التي
تنقل ب�ضائ ��ع لقوات التحال ��ف الدويل �ضد
الإره ��اب بقي ��ادة الوالي ��ات املتح ��دة وعلى
خمتل ��ف املن�ش� ��آت الأمريكي ��ة يف الع ��راق.
وتع ّقد العديد من الق�ضايا العالقة العالقات
ب�ي�ن احلكومة الفيدرالي ��ة يف بغداد وقيادة
�إقليم كرد�ستان العراق.
وبح�سب خ�ب�راء �أمريكيني  ،ف�إن «احلكومة
العراقي ��ة تفتق ��ر �إىل الق ��درة عل ��ى تعزي ��ز
وا�ستقرار الدول ��ة العراقية  ،وحتى لو كان
لدى قادت ��ه الإرادة .ال قوات الأمن العراقية
امل�شتتة ،وال املجتمع املدين النا�شئ قادران
عل ��ى بذل جه ��ود لإح�ل�ال اال�ستق ��رار الذي
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ي�شكل الواقع العراقي المت�شظي تهديداً
ً
حقيقيا لإنجازات ثورة ت�شرين وم�آالتها
الم�ستقبلية ،خا�صة مع قرب �إجراء
االنتخابات القادمة .فالقوى الت�شرينية
ً
�سيا�سيا بين مقاطعي
ال�شبابية منق�سمة
العملية ال�سيا�سية ،و�أولئك الذين يتحالفون
مع ال�سيا�سيين االنتهازيين� ،أو الذين
ينجذبون الى ال�شعبويين ممن يختزلون
مطالب ثورة ت�شرين في العداء لإيران
والتخل�ص من عمالئها في ال�سلطة ،في حين
يحاول �آخرون من الت�شرينيين �أن ي�ؤ�س�سوا
قوى �سيا�سية جديدة لتكملة م�سيرة
الثورة.

ويف الوق ��ت نف�س ��ه انك�ش ��ف ت�ض ��اد التي ��ار ال�ص ��دري
ال�سيا�س ��ي م ��ع ث ��ورة ت�شرين ع�ب�ر حتوله نح ��و ترميم
البيت ال�شيعي وابتعاده عن التوافق مع القوى الوطنية
املدنية �شركائه ال�سابقني يف حتالف �سائرون� .أما القوى
املدنية الوطنية وهي الأقرب مفاهيمي ًا وقيمي ًا من ثورة
ت�شرين ،فال يزال خطابها ال�سيا�سي غري نا�ضج ،فال هي
جتذب الت�شرينيني بعاطفتهم وال هي تك�سبهم عرب خطة
طري ��ق واقعية ووا�ضحة .فكي ��ف ميكن حماية منجزات
الث ��ورة من الق ��وى امل�ضادة؟ وما ه ��ي الأولويات لقوى
الثورة وجماهريهم ال�ساندة م ��ن �أجل ا�ستمرار الثورة
يف م�سريته ��ا باجتاه حتقيق �أهدافها الرا�سخة يف وعي
الغالبية من العراقيني؟
نحو م�شروع وطني ذو �أولويات محددة

 فرا�س ناجي
ف� ��إذا ما �سار العراق باجتاه ه ��ذا امل�شروع الوطني الذي
يوف ��ر له جمتمع� � ًا م�ستق ��ر ًا �سيا�سي ًا ودول ��ة فاعلة ،فذلك
يحق ��ق ل ��ه الأ�سا� ��س املطل ��وب لإكم ��ال حل بقي ��ة م�شاكل
الع ��راق املت�صلة ببع�ضها ،مث ��ل الف�ساد الإداري وتطوير
االقت�ص ��اد وحت�س�ي�ن اخلدم ��ات ومعاجل ��ة امل�ش ��اكل
االجتماعية.
الدولة ال�سيادية الوطنية

يع ��اين نظام  2003ال�سيا�سي من خلل بنيوي مت�صاعد
يف ال�سي ��ادة من ��ذ ت�أ�سي�س ��ه� ،إذ و�صل حالي� � ًا اىل مديات
تقو�ض ��ت فيه ��ا �سلط ��ة الدول ��ة ع�ب�ر الف�ش ��ل يف حماي ��ة
املواطن�ي�ن م ��ن االعت ��داءات ،ويف فر� ��ض القان ��ون ،م ��ا
يهدد ال�سلم واال�ستق ��رار املجتمعي .وميكن اعتبار متدد
ن�ش ��اط اجلماع ��ات امليلي�شياوي ��ة حت ��ت مظل ��ة احل�ش ��د
ال�شعبي �إ�ستخباراتي ًا واقت�صادي ًا وقتالي ًا �أهم التهديدات
ل�سيادة الدولة ك�سلطة رديفة ومناف�سة للدولة وال متتثل
لأوامرها.
والأمثل ��ة كث�ي�رة ح ��ول حت ��دي بع� ��ض ه ��ذه اجلماعات
امل�سلح ��ة للأوام ��ر الق�ضائي ��ة باعتق ��ال �أف ��راد منه ��م،
وا�ستخفافهم وازدرائهم لرمزية اجلي�ش العراقي والقائد
العام للقوات امل�سلح ��ة ،بالإ�ضافة اىل �أعمال عنف وقمع
ب ��دون حما�سبة �ضد مواطنني وم�ؤ�س�سات معار�ضة لهذه
امليلي�شيات .وادّى ذل ��ك بف�صائل احل�شد ال�شعبي التي ال
تتقبل هذا التحدي ل�سلطة الدولة – مثل "ح�شد العتبات"
– اىل العمل على ارتباطها املبا�شر بالقائد العام للقوات
امل�سلح ��ة للحفاظ على �سمعتها ولإبعاد هذه الف�صائل عن
"كل ما يلوث توجهاتهم ويحرف م�ساراتهم".
ولأنه ال ميكن حتقي ��ق جمتمع م�ستقر �أو اقت�صاد مزدهر
�أو عالقات خارجية متوازنة بدون احتكار الدولة املطلق
لإ�ستخ ��دام العن ��ف داخل حدوده ��ا ،لذلك ف�أح ��د احللول
له ��ذه التحدي ��ات ه ��و العم ��ل على �إع ��ادة هيكل ��ة احل�شد
ال�شعب ��ي ليكون حتت �سلط ��ة الأجهزة الأمني ��ة الوطنية
مع دمج قوات ��ه املقاتلة بالقوات الأمنية االحتادية وطرد
جمامي ��ع املقاتلني الذي ��ن ي�شك بوالئهم للدول ��ة العراقية
وعدم اطاعتهم للأوامر الع�سكرية ،بالإ�ضافة اىل جترمي
واملعاقب ��ة ال�شدي ��دة لأي حت ��دي ل�سلط ��ة الدول ��ة ل ��ردع
املجموعات امل�سلحة والع�شائر غري املن�ضبطة.
�أما بالن�سبة اىل التدخل اخلارجي ،فقد �أ�صبحت موافقة
اي ��ران وامريكا عل ��ى احلكومات العراقية عن ��د ت�شكيلها
�أحد الأعراف ال�سيا�سية للنظام ال�سيا�سي احلايل ،بينما
ت�ستبيح القوات الرتكية الأرا�ضي العراقية بدون رادع.
وميكن معاجلة ذلك عرب العمل على التو�صل اىل اتفاقيات
�شفافة مع كل من ايران وتركيا وامريكا حلماية امل�صالح
امل�شروع ��ة لهذه البل ��دان يف العراق مقاب ��ل التعهد بعدم
خرق �سيادة العراق والتجاوز على حدوده والتدخل يف
�ش�ؤونه الداخلي ��ة .ويف نف�س الوقت يتم ت�شريع وتنفيذ
قانون منع مزدوجي اجلن�سية من ت�سلم منا�صب عليا يف
الدول ��ة مع ت�شري ��ع وتنفيذ قانون لتج ��رمي التعاون غري
القانوين مع القوى ال�سيا�سية اخلارجية.

من ال�شعب العراقي يف الأربعينيات واخلم�سينيات من
الق ��رن املا�ضي� ،أق� � ّرت مبفهوم ال�شراك ��ة يف الوطن بني
الع ��رب والكرد مع االعرتاف باحلق ��وق القومية لكليهما
كبدي ��ل ملفهوم الهوية العربي ��ة الأحادية للدولة العراقية
الت ��ي �أ�س�سه ��ا االحتالل الربيطاين بعد احل ��رب العاملية
الأوىل.
ورغ ��م ذلك ،مل تعم ��ل جمي ��ع �أنظمة احلك ��م اجلمهوري
يف الع ��راق والتي اعرتفت بحقوق الك ��رد القومية على
تطبي ��ق حقيقي لنظ ��ام المركزي احت ��ادي ي�ضمن للكرد
ممار�س ��ة حقوقه ��م القومي ��ة ب ��ل ا�ستخدم ��ت العنف يف
قم ��ع احلركات الكردية املعار�ضة التي كانت تطالب بهذا
النظام.
فاملع�ضلة يف عالقة �إقليم كرد�ستان بالدولة العراقية يف
نظام  2003هي ع ��دم ت�أ�سي�س هذه العالقة على �أ�س�س
احتادي ��ة �سليم ��ة بل كانت على �أ�س� ��س تعك�س واقع عدم
الت ��وازن ب�ي�ن الإقلي ��م �شب ��ه امل�ستقل من ��ذ  1991وبني
دولة املكون ��ات ال�ضعيفة والفاقدة لل�سي ��ادة وقت كتابة
الد�ستور العراق ��ي يف  .2005وظلت هذه العالقة حلد
الي ��وم ت�ت�راوح ح�سب واق ��ع التوازن ب�ي�ن الطرفني بال
�ضواب ��ط د�ستوري ��ة وا�ضح ��ة بل يتم ت�أجي ��ل اخلالفات
دون ح�سمه ��ا ح�س ��ب اتفاقات وقتية ت� ��ؤدي بالتايل اىل
تراك ��م للم�شاكل تن ��ذر باالنفج ��ار حيث يت ��م ا�ستغاللها
عاطفي ًا بني احلني والآخر لتغليب طرف على �آخر.
لذل ��ك يك ��ون احل ��ل له ��ذه امل�شكل ��ة ع�ب�ر �إع ��ادة ت�أ�سي�س
العالق ��ة بني الطرفني على �أ�س� ��س فيدرالية �سليمة تكون
الغلب ��ة فيه ��ا للحكوم ��ة االحتادي ��ة فيم ��ا يتعلق ب� ��إدارة
االقت�ص ��اد الوطني والدفاع عن حدود العراق اخلارجية
و�إدارة املناف ��ذ احلدودية وال�سيا�س ��ة اخلارجية للدولة
العراقية وتطبيق القوان�ي�ن االحتادية يف الإقليم .ويف
الوقت نف�سه تتعه ��د احلكومة العراقية بحماية ممار�سة
الك ��رد حلقوقه ��م القومي ��ة وح�صولهم عل ��ى ا�ستحقاقهم
م ��ن ال ��واردات االحتادية .كذل ��ك ينبغي �إنه ��اء ال�صراع
ح ��ول "املناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا" بالتواف ��ق م ��ع جميع
فئ ��ات جمتمعات ه ��ذه املناطق بدون اللج ��وء اىل ح�سم
اخلالف ��ات ع�ب�ر الأغلبية العددي ��ة .كما ميك ��ن �أن ت�ؤدي
�أط ��راف حيادية موثوقة مثل ممثلية الأمم املتحدة دور ًا
مهم ًا يف عملية بناء الثقة بني حكومة الإقليم واحلكومة
االحتادي ��ة للو�ص ��ول اىل االتفاقات اجلدي ��دة وتنفيذها
على االر�ض.
�إن ت�أ�سي� ��س عالقة قوية وم�ستدام ��ة بني �إقليم كرد�ستان
واحلكوم ��ة االحتادي ��ة على �أ�س�س فيدرالي ��ة �سليمة مهم
�أي�ض ًا كنم ��وذج لأي عالقة م�ستقبلية مع �أقاليم المركزية
�أخرى ق ��د يتم ت�شكيلها �ضمن الدولة العراقية ،وهو �أمر
لي�س بال�ضرورة �سلبي بل ميكن �أن ي�شكل ح ًال م�ستدام ًا
لكثري من امل�ش ��اكل املناطقية يف الدول ��ة العراقية اذا مت
منط يحفظ فاعلية ال�سلط ��ة االحتادية وم�صالح
ح�س ��ب ٍ
العراق الوطنية.

�إن الق�صور يف الر�ؤية ال�سيا�سية لثورة ت�شرين بالن�سبة
لل�سيا�س ��ات املطلوبة لتحقيق �أهدافه ��ا ميكن �أن يع ّر�ض
الث ��ورة اىل خماطر جدي ��ة� ،إذ ميك ��ن �أن ت�ستغل القوى
ال�سيا�سي ��ة امل�ض ��ادة واالنتهازي ��ة هذا الق�ص ��ور بحيث
تر�ض ��ي م�شاعر بع� ��ض جماه�ي�ر املحتج�ي�ن ب�إجراءات
حم ��دودة بينم ��ا تعمل على تنفي ��ذ �أجندته ��ا اخلا�صة ما
ميك ��ن �أن يُدخل العراق يف نفق مظلم �آخر .كما �إن تب ّني
�أط ��راف حم�سوب ��ة على حرك ��ة االحتجاج ��ات ال�شبابية
لر�ؤية �سيا�سية �ضيقة �أو جدالية ميكن �أن يثري االنق�سام
بني القوى الداعمة للثورة وجماهريها ويعزز من ت�أثري
القوى ال�سيا�سية امل�ضادة واالنتهازية.
لذل ��ك حتت ��اج ث ��ورة ت�شري ��ن اىل ر�ؤي ��ة �سيا�سي ��ة متثل
م�شروع� � ًا وطني� � ًا ميك ��ن �أن يلت ��ف حوله جمه ��ور وا�سع
من امل�ساندين من �أجل بن ��اء حتالف انتخابي قوي تعرب
ب ��ه الثورة من خ�ل�ال االنتخاب ��ات القادم ��ة نحو حتقيق
الهيمن ��ة الثقافية الت ��ي متثل ال�ضم ��ان احلقيقي حلماية
م�سرية ثورة ت�شرين باجتاه حتقيق �أهدافها.
م ��ن ه ��ذا املنطل ��ق تط ��رح ه ��ذه املقال ��ة ر�ؤي ��ة للم�شروع
الوطن ��ي لث ��ورة ت�شري ��ن ميكن �أن ت�ش ��كل �أ�سا�س� � ًا للبدء
يف مناق�شة ه ��ذا املو�ضوع املهم ،وخا�صة من قبل القوى
الت�شرينية والأحزاب املدنية الوطنية ومنظمات املجتمع
املدين ،مبا ي�ؤدي �إىل رفع �سقف مطالب ثورة ت�شرين من
جهة وفرز القوى ال�سيا�سية االنتهازية من جهة �أخرى.
الديمقراطية والتداول ال�سلمي لل�سلطة
ت�ستند ه ��ذه الر�ؤية على ثالثة ركائز �أ�سا�سية �آخذين يف
لقد �أثبت نظ ��ام  2003النيابي مع انتخاباته الدورية
االعتب ��ار �أهداف ثورة ت�شري ��ن يف التحول نحو جمتمع
نظام المركزي اتحادي
ف�شل ��ه يف ت�أ�سي� ��س عملية �سيا�سي ��ة دميقراطية �سليمة
عراق ��ي م�ستقر ودول ��ة ذات �سيادة وطني ��ة تعمل خلدمة
م�صالح العراقيني ب ��دون متييز .وهذه الركائز تت�ضمن :مل يكن تبني النظ ��ام الالمركزي االحتادي حلل الق�ضية يك ��ون �أح ��د �أطرافه ��ا يف احلك ��م بينما يك ��ون الطرف
دول ��ة �سيادي ��ة وطني ��ة ،ونظ ��ام ال مركزي احت ��ادي ،مع الكردي ��ة يف الع ��راق ه ��و فك ��رة طارئة �أو نت ��اج ظروف الآخ ��ر معار�ض له ،يحا�سبه وي�سعى ليكون بدي ًال عنه.
معين ��ة ،بل هو نتاج تطور فكري ع�ضوي لفئات متعددة فقد كانت جميع الكتل الرئي�سية حتكم عرب املحا�ص�صة
احلفاظ على الدميقراطية والتداول ال�سلمي لل�سلطة.

املكوناتي ��ة ع ��ن طريق تقا�س ��م ال�سلط ��ات واالمتيازات
بينه ��م م ��ا �أدّى اىل ت�أ�صي ��ل الطائفية وانت�ش ��ار الف�ساد
امل ��ايل والإداري وت�شري ��ع قوان�ي�ن تخ ��دم امل�صال ��ح
الفئوية ولي�س الوطنية.
بالرغ ��م من ذلك ،يبق ��ى النظام الدميقراط ��ي والتداول
ال�سلم ��ي لل�سلطة هو ركن �أ�سا�سي م ��ن �أركان ا�ستقرار
املجتم ��ع العراق ��ي ،فالتجرب ��ة التاريخي ��ة يف الع ��راق
احلدي ��ث ت�ش�ي�ر �إىل �أن جمي ��ع فئات املجتم ��ع العراقي
دفعوا ثمن ًا باهظ ًا ب�سبب احتكار ال�سلطة من قبل فئات
جمتمعية �ضيقة وب�سب ��ب �ضعف متثيل جمتمع الدولة
ال�سيا�س ��ي للمجتم ��ع العراق ��ي الأو�سع .لذل ��ك ال يكمن
احل ��ل يف الغاء جتربة النظام النياب ��ي ،بل يف تعديله
باجتاه حل الإ�شكاالت التي فيه.
فالنظ ��ام �شب ��ه الرئا�س ��ي ال ��ذي يجمع ب�ي�ن خ�صائ�ص
النظ ��ام الربمل ��اين النيابي والنظ ��ام الرئا�س ��ي – مثل
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي يف فرن�س ��ا – ميك ��ن �أن ميث ��ل ح ًال
منا�سب� � ًا .فرئي� ��س الدول ��ة ال ��ذي يُنتخ ��ب مبا�شرة من
ال�شعب ل ��ه �صالحيات وا�سعة مث ��ل املوافقة امل�شروطة
عل ��ى ق ��رارات احلكومة بالإ�ضاف ��ة �إىل احلق امل�شروط
يف ح ��ل الربمل ��ان وفر�ض قان ��ون الط ��وارئ وا�ستفتاء
ال�شعب يف الأمور املهمة ،يف حني تبقى احلكومة متثل
الأغلبي ��ة الربملانية مع �صالحية ع ��زل رئي�س احلكومة
�أو ال ��وزراء .فيمكن �أن ميثل التح ��ول نحو هكذا نظام
�سيا�س ��ي يف الع ��راق خطوة باجتاه ت ��وازن جديد بني
�سلط ��ة الرئي�س املو�سع ��ة و�سلطة الربمل ��ان املحددة ما
يتي ��ح ا�ستق�ل� ً
اال �أك�ث�ر لل�سلط ��ة التنفيذية ع ��ن ال�سلطة
الت�شريعي ��ة وبالت ��ايل تنفي ��ذ برنام ��ج حكوم ��ي ببع ��د
وطني بعيد عن املحا�ص�صة وتقا�سم ال�سلطة.
و�إذا كان ��ت ه ��ذه الر�ؤي ��ة للم�ش ��روع الوطن ��ي لث ��ورة
ت�شري ��ن ال تتن ��اول �أم ��ور ًا مهم ��ة مث ��ل حماكم ��ة قتل ��ة
املتظاهري ��ن وحما�سب ��ة كب ��ار الفا�سدي ��ن ومعاجل ��ة
الو�ضع االقت�صادي ال�سيء وحت�سني اخلدمات – على
�أهمية هذه املوا�ضي ��ع وحموريتها لل�شارع العراقي–،
فذل ��ك ينطلق م ��ن �أن �أية حل ��ول مقرتحة له ��ذه الأمور
ب ��دون ب�س ��ط �سيط ��رة الدولة عل ��ى املناف ��ذ احلدودية
وقدرته ��ا عل ��ى ردع املعتدي ��ن وتطبي ��ق القوان�ي�ن يف
كل انح ��اء الع ��راق ه ��ي حل ��ول ترقيعي ��ة �أو ال حلول،
كمحاوالت حكومة الكاظمي يف حترير �سجاد العراقي
من خاطفي ��ه والتي انته ��ت اىل تراجع ق ��وات مكافحة
الإره ��اب نتيج ��ة تهدي ��د الع�شائر له ��م ملداهمتهم منزل
رئي�س ع�شريتهم.
كما من املهم جد ًا الت�أكيد ب�أن ال�صراع ال�سيا�سي احلايل
ه ��و ب�ي�ن مع�سك ��ر وطن ��ي ي�سعى لبن ��اء دول ��ة املواطنة
ال�سيادية �ضد مع�سك ��ر الالدولة الذي يحتمي مبربرات
طائفي ��ة واثنية و�سيا�سية لبق ��اء دولة النفوذ اخلارجي
وعمالءه ��م املحليون .فهو لي� ��س �صراع� � ًا �أيديولوجي ًا
ب�ي�ن القوى املدنية العلمانية �ض ��د التيارات الإ�سالمية،
لأن ه ��ذا هو �أق�صى ما تتمناه �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي
لإعادة ترميم قاعدتها ال�شعبية التي ت�آكلت ب�سبب ف�شلها
املدوي يف حتقيق �أي اجناز جلمهورها منذ .2003
م ��ن هنا ت�أت ��ي �أهمي ��ة تبني امل�ش ��روع الوطن ��ي لقوى
الث ��ورة ،الذي ال يكتفي بال�شع ��ارات واحللول املبهمة،
ب ��ل يط ��رح احلل ��ول الواقعي ��ة ملناق�شته ��ا يف الف�ض ��اء
العام وبناء اجم ��اع اجلماهري ال�ساندة للثورة حولها.
فال يكف ��ي طرح �شعار ح�صر ال�سالح بي ��د الدولة بدون
مناق�ش ��ة كيفية حل حتدي ��ات تع ��دد والءات اجلماعات
امليلي�شياوي ��ة حت ��ت مظل ��ة احل�ش ��د ال�شعب ��ي ك�سلط ��ة
رديف ��ة للدول ��ة ال ت�أمت ��ر ب�أمره ��ا .كذلك ال يكف ��ي �شعار
انه ��اء املحا�ص�صة بدون مناق�شة تعديل النظام النيابي
احل ��ايل ومع�ضل ��ة الكتل ��ة الأك�ب�ر وا�ستغ�ل�ال النواب
لنفوذهم يف ال�سلطة التنفيذية.
�آن الأوان للق ��وى الوطني ��ة العراقي ��ة احلقيقي ��ة �أن
يرتك ��وا تردده ��م و�ضبابية ر�ؤيته ��م ال�سيا�سي ��ة ،واال
�ستبق ��ى الأح ��داث تتجاوزهم ويظل ��ون يراهنون على
حركة احتجاج قادمة قد يطول انتظارها كما يف الربيع
العربي او ت�أتي ُمد ِّمرة وت�أكل الأخ�ضر والياب�س.

دول���������ة اال������س�����ت�����ق�����رار ال���م���ف���ق���ود

يحتاج ��ه البلد " ،وال ت�سطي ��ع الدولة اليوم
" يف بل ��د ميتلك �أغن ��ى احتياطيات نفطية
 ،الوف ��اء بالتزاماته ��ا املالي ��ة" .ويعي ��دون
الأذه ��ان �إىل �أنه وخ�ل�ال �سنوات العقوبات
الدولي ��ة واالحت�ل�ال الأجنب ��ي للع ��راق ،
“دم ��رت ال�صناع ��ة بالكام ��ل ،وتده ��ورت
الزراع ��ة .وو�ص ��ل الف�س ��اد احلكوم ��ي �إىل
�أبع ��اد حم�ي�رة للعق ��ل .ونتيج ��ة " لإ�شاعة
الدميقراطية"� ،أ�صبح العراق اليوم معتمد ًا
 د .فالح احلمـراين
كلي ًا عل ��ى الواردات ،وعائدات النفط لي�ست
كافية لدفع رواتب موظفي واخلدمة املدنية
" .واع�ت�رف رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي كمنظم ��ة �إرهابي ��ة وحمظ ��ور) يف املناطق العمل ��ة الوطني ��ة منذ الغ ��زو الأمريكي عام واملزايا الأخرى للعراقي�ي�ن" �أكرب رب عمل
م�صطف ��ى الكاظمي  ،يف خطابه يف اجتماع احلدودي ��ة يف �شم ��ايل الع ��راق .وعلى هذا .2003حي ��ث �أعل ��ن البن ��ك املرك ��زي يف يف الع ��راق الي ��وم ه ��و احلكوم ��ة  ،الت ��ي
حكوم ��ي ط ��ارئ يف  21كان ��ون الأول �إن النحو �شن �سالح اجل ��و الرتكي ،يف ال�شهر  19كان ��ون الأول عن خف�ض بن�سبة  22٪توظ ��ف  4مالي�ي�ن عامل يف القط ��اع العام ،
النظ ��ام االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي يف البالد املا�ضي  4 ،غارات جوية على �أهداف حزب لقيم ��ة الدين ��ار .وقد اتخ ��ذت ال�سلطات هذا وتدفع  3ماليني يف �شكل معا�شات  ،وتوفر
يق�ت�رب من االنهيار الكامل منذ عام  2003العمال الكرد�ست ��اين يف الأرا�ضي العراقية "الإجراء اليائ�س" ا�ستجابة لأزمة �سيولة الرعاية االجتماعية ملليون �شخ�ص يف �شكل
ب�سبب ع ��دد من الأخط ��اء .وبح�سب رئي�س  -يف  6و  12و  18و  19كان ��ون الأول ،ح ��ادة ناجمة ع ��ن انخفا�ض �أ�سع ��ار النفط� .إعانات .تعت ��زم احلكوم ��ة العراقية خف�ض
احلكوم ��ة  ،ف� ��إن الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة يف �إ�ضاف ��ة �إىل ذلك  ،عر�ض اجلي�ش الرتكي يف يف الوقت نف�س ��ه �" ،سي�سمح تخفي�ض قيمة الإنف ��اق على �أجور القط ��اع العام من 25٪
الع ��راق مرتبط ��ة بث�ل�اث ق�ضاي ��ا  -ال�سلطة  18كان ��ون الأول منطقة زاخو احلدودية العمل ��ة للحكومة بدفع �أج ��ور القطاع العام من الن ��اجت املحلي الإجم ��ايل �إىل  12٪من
وامل ��ال والف�ساد  ،و "ملن ��ع التدمري الكامل  ،يف حمافظ ��ة ده ��وك التابعة للحك ��م الذاتي عل ��ى املدى الق�صري  ،لكنه لن ي�ساعد يف حل الناجت املحل ��ي الإجمايل خالل عام 2021
من ال�ضروري �إج ��راء �إ�صالحات يف جميع الك ��ردي العراق ��ي لنريان املدفعي ��ة الثقيلة .م�شكل ��ة الأ�سعار املتزايدة لأجور ومعا�شات  ،وه ��ذا بح�س ��ب اخل�ب�راء "�سيعن ��ي عل ��ى
املجاالت".
وبح�س ��ب خ�ب�راء �أمريكي�ي�ن ف� ��إن «تركي ��ا التقاع ��د والفوائ ��د يف القط ��اع الع ��ام عل ��ى الأرجح اال�ستقالة الق�سرية للحكومة و�سط
ال ي ��زال الو�ض ��ع الأمني متوت ��ر ًا يف �أجزاء تتجاه ��ل ا�ستق ��رار العراق .وتعت�ب�ر انقرة املدى الطويل" .كما �سي�ؤدي تخفي�ض قيمة احتجاجات حا�شدة".
عدي ��دة من العراق  ،ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا �إىل كرد�ستان العراق ا�ستم ��رار ًا طبيعي ًا ملنطقة العمل ��ة �إىل "خف�ض قيمة الأج ��ور بالدوالر بالإ�ضافة �إىل ذل ��ك � ،سي�ؤدي تخفي�ض قيمة
الأن�شطة املزعزعة لال�ستقرار التي يقوم بها عملياته ��ا الداخلي ��ة ملكافح ��ة الإرهاب دون للقط ��اع العام واملطلوب ��ات الأخرى املقومة العمل ��ة �إىل زي ��ادة �أ�سع ��ار اال�ست�ي�راد يف
تنظيم داع�ش الإرهابي.
اعتبار لل�سيادة العراقية  ،وتتدخل بانتظام بالدينار  ،لكن االنخفا�ض الفعلي يف التكلفة الب�ل�اد .ويف ه ��ذا ال�صدد  ،نذك ��ر �أن العراق
ووا�صل ��ت الق ��وات امل�سلح ��ة الرتكي ��ة يف يف ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة وتزيد م ��ن نفوذها الإجمالية للأجور كن�سبة مئوية من الإنفاق “ي�ست ��ورد معظ ��م ب�ضائع ��ه ولي� ��س لدي ��ه
كانون الأول ق�ص ��ف قوات و�أهداف مقاتلي على موارد العراق املائية القيمة ".
يف امليزاني ��ة �سيتطل ��ب �إلغ ��اء ال�ضمان ��ات الق ��درة على بناء بدائل حملية ب�شكل �سريع
ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين الرتكي (حزب ومن الناحية االقت�صادي ��ة �شهد العراق يف االجتماعي ��ة احلكومي ��ة طويل ��ة الأمد التي  ،مم ��ا �سيزي ��د م ��ن تكلف ��ة املعي�ش ��ة وي�ؤدي
العم ��ال الكرد�ستاين املعرتف ب ��ه يف تركيا كان ��ون الأول � ،أك�ب�ر انخفا� ��ض يف قيم ��ة توف ��ر الرعاي ��ة االجتماعي ��ة والتوظي ��ف �إىل تداب�ي�ر تق�شفية �أخ ��رى .و�سوف ت�ؤدي

الزي ��ادة احل ��ادة يف تكلف ��ة ال ��واردات دون
وجود بدائل حملية �أرخ�ص كافيًا �إىل تفاقم
الت�ضخ ��م وال�ص ��راع م ��ن �أج ��ل رف ��ع تكلفة
املعي�شة  ،حتى لو �أدى ذلك �إىل حتفيز تنمية
الإنتاج املحلي على املدى الطويل.
�إن اال�ستي ��اء الع ��ام م ��ن ق ��رار احلكوم ��ة
بخف� ��ض قيم ��ة العمل ��ة �سي�ضع ��ف ق ��درة
ال�سلط ��ات عل ��ى تنفي ��ذ الإ�صالح ��ات الت ��ي
ت�شتد احلاجة �إليها .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،ف�إن
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف يوني ��و 2021
"�ستجعل العديد م ��ن ال�سيا�سيني يخ�شون
�أي ق ��رارات �إ�صالحية غري �شعبية قد ت�ؤدي
�إىل تداب�ي�ر تق�شفي ��ة .وب ��دون الق�ضاء على
الف�س ��اد املنهج ��ي (وهو م�س ��ار غري حمتمل
للغاي ��ة للأح ��داث خ�ل�ال العام املقب ��ل)  ،من
ال�صع ��ب تخيل حت�س ��ن االقت�ص ��اد العراقي
على املدى الطويل ".
ولك ��ي يبن ��ي الع ��راق �أ�سا�س� � ًا مالي� � ًا قوي� � ًا
على امل ��دى الطوي ��ل  ،يقدر �صن ��دوق النقد
ال ��دويل �أن ��ه يحت ��اج �إىل "تعزي ��ز املالي ��ة
العام ��ة  ،وحت�س�ي�ن احلوكم ��ة  ،و�إ�ص�ل�اح
قط ��اع الكهرب ��اء  ،وتعزي ��ز تنمي ��ة القط ��اع
اخلا� ��ص  ،و�ضم ��ان ا�ستق ��رار القط ��اع
امل ��ايل" .كل ه ��ذا "�سيتطل ��ب زي ��ادة كبرية
يف �سلط ��ة احلكومة وا�ستقرارها" .ويعتقد
االقت�صاديون الأمريكيون �أن تخفي�ض قيمة
العملة الوطنية �سي�ساعد العراق على �إبطاء
تراج ��ع احتياطي ��ات النقد الأجنب ��ي  ،لكنه اعتم ��دت امل ��ادة عل ��ى تقري ��ر الر�ص ��د ال�ش ��هري
�سريف ��ع تكلف ��ة املعي�ش ��ة  ،وي�ضع ��ف الدعم للتط ��ورات يف الع ��راق ال ��ذي يع ��ده معه ��د ال�ش ��رق
الع ��ام امل�ش ��روط بالفع ��ل جله ��ود احلكومة الأو�سط يف مو�سكو.

العراقي ��ة لتنفي ��ذ �إ�صالحات �أخ ��رى طويلة
الأجل يف عام .2021
يف  22كان ��ون الأول  ،وافق ��ت احلكوم ��ة
العراقي ��ة عل ��ى م�ش ��روع موازن ��ة .2021
قيمته ��ا  150تريلي ��ون دين ��ار  -ح ��وايل
 103ملي ��ار دوالر .عجز املوازنة يتجاوز
 ، 40٪حجمه ��ا ي�ص ��ل �إىل  63تريلي ��ون
دين ��ار .وت�ستن ��د امليزاني ��ة عل ��ى �سعر نفط
ق ��دره  42دوالرا للربميل و�ص ��ادرات تبلغ
 3.25مليون برميل يومي ًا.
وق ��ع برنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائ ��ي
ومكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي مذكرة
تفاهم جدي ��دة يف  11كانون الأول لتعزيز
ال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة يف القطاعني
العام واخلا�ص .وت�ستند املذكرة �إىل جهود
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لدعم برنامج
الإ�ص�ل�اح ملكافحة الف�س ��اد يف العراق � ،إىل
جانب احلكوم ��ة الفيدرالية والوكاالت غري
احلكومية الرئي�سية ويف كرد�ستان العراق.
يقوم برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائي حالي ًا
بتنفي ��ذ م�ش ��روع مكافح ��ة الف�ساد م ��ن �أجل
الثق ��ة يف الع ��راق  ،وال ��ذي يوف ��ر الدع ��م
لتطوي ��ر ال�سرتاتيجي ��ات وال�سيا�س ��ات
والأط ��ر القانونية والت�شريعات ملنع الف�ساد
 ،ويوفر فر�ص ًا متزايدة للوكاالت احلكومية
واملنظمات غري احلكومية.
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باليت

"�إذا كان النا�س مختلفين ،فلماذا يتعين �أن تكون �شقق �سكناهم متماثلة
على حد �سواء؟!" ،يت�ساءل المعمار الدانمركي ال�شاب ذو ال�شهرة العالمية
م�صممي بلوك المبن ّيين
"بياكه انغيل�س" (� ،Bjarke Ingels )1974أحد
ّ
ال�سكني ّين غير العادي ّين ( )WVبمدينة كوبنهاغن ،عمارتهما اللتان
�ستكونان "ثيمة" هذه الحلقة من "عمارات" .بالطبع يبقى هذا الت�سا�ؤل
يمتلك �صدقيته (..وم�شروعيته �أي�ض ًا) ،كما نعتقد ،في بالد مترفة ال
تعاني من �أزمات عديدة ،وخ�صو�ص ًا �أزمة �سكن .لكنه ما فتئ يثير قدراً من
اال�ستفهام واال�ستف�سار عن جدوى طرحه ،وعن موثوقيته

عمارات

� ستار كاوو�ش

ثقافة ال ُق َّب َعة

في تنويع "�صورة" العمارة الإ�سكانية
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي
(..و�صوابيته �أي�ض ًا) يف بلدان تتطلع �أن
جتد حلو ًال مل�ش ��اكلها الإ�س ��كانية العديدة
واملزمن ��ة م ��ن خ�ل�ال مداخ�ل�ات معمارية
تت�ض ��من يف غالبيته ��ا �س ��عي ًا وا�ض ��ح ًا
وراء تكثي ��ف �إجراءات النمذجة وتوحيد
املقايي�س  Standardizationللعنا�ص ��ر
الإن�ش ��ائية جله ��ة الت�س ��ريع يف �إنت ��اج
الوح ��دات املقي�س ��ة الداخل ��ة يف عمليات
تنفي ��ذ تل ��ك املب ��اين .معل ��وم �إن اجله ��د
التنظ�ي�ري املعم ��اري ،م ��ا انف ��ك ،ين ��ادي
وحت ��ى يوج ��ب على م ��دى عق ��ود عديدة
ب�ض ��رورة االلتف ��ات نح ��و "التنمي ��ط"
واملعيارية كحل واقعي مل�شاكل الإ�سكان.
مبعن ��ى �آخ ��ر يتع�ي�ن �إدراك �إج ��راءات
توحيد املقا�س ��ات وتنميطها بكونها عماد
التعاطي مع امل�ش ��كل الإ�س ��كاين؛ ولي�س،
قطع� � ًا ،اىل التغيري واملخالفة كما تدعونا
مقول ��ة املعم ��ار الدامنركي العامل ��ي .و�إذا
كان الأم ��ر كذل ��ك ،فلم ��اذا �إذ ًا حتظ ��ى تلك
الأعم ��ال غ�ي�ر امل�ألوف ��ة وغ�ي�ر العادي ��ة،
وحتى ال�ش ��اذة باهتمام الو�س ��ط املهني،
و�أحيان ًا باهتمام من خارج ذلك الو�سط؟
 ملاذا؟ لأن مهام "ك�سر" امل�ألوف وتخطيهوجت ��اوزه ،مثلم ��ا هي حماوالت تق�ص ��ي
اجلديد من رحم القدمي ،كانت دوم ًا �شغ ًال
�إن�ساني ًا و�إبداعي ًا� :ض ��روري ًا وممتع ًا يف
�آن ،جله ��ة ك�ش ��ف �آف ��اق معرفي ��ة جديدة،
ق ��ادرة للو�ص ��ول نح ��و تخ ��وم املجه ��ول
وبالتايل الدنو من �إمكانات جديدة وغري
م�سبوقة يف �س�ب�ر �أغوار املهنة و�أ�ساليب
تقدمه ��ا والنهو� ��ض به ��ا .من هن ��ا يتعني
�إدراك قيمة هذا اجله ��د الإبداعي وتقدير
�أهميته الذي يقوم به املبدعون يف �إظهار
ذلك اجلديد والبوح به.
نّ
عندم ��ا كلف �أحد املطوريي املعروفني يف
الدامنرك جمموعة من املعماريني ال�شباب
(وقته ��ا) ،الذي ��ن مل ي�س ��بق له ��م تنفي ��ذ
م�ش ��اريع معمارية كربى ،كان ذلك مبثابة
حم�ض "مغامرة" ا�ستثمارية حقيقية من
املطوّ ر "ب�ي�ر هوبفن ��ه" Per Høpfner
(�أو بالأح ��رى من قبل ابن ��ه!) .حدث ذلك
يف ع ��ام  ،2004وكان "املزاج" املعماري
يف الدامن ��رك ق ��د �ش ��رع يتغ�ي�ر ب�س ��رعة
نح ��و تب ّن ��ي مقارب ��ات <عم ��ارة م ��ا بعد
احلداث ��ة> وتوظيف قيمها يف املمار�س ��ة
املعماري ��ة املحلي ��ة؛ ه ��ي الت ��ي ظلت ،يف
الغال ��ب الأعم ،لعق ��ود "قانعة" مبا يعرف
بالأ�س ��لوب "الوطني الرومان�سي" ،الذي
ي�س ��تمد مبادئه الت�ص ��ميمية م ��ن التقاليد
البنائي ��ة املحلية املمزوج ��ة مع بع�ض من
قيم عمارة احلداثة.
يف خ�ض ��م تل ��ك الأثن ��اء احلافل ��ة بظهور
ت�ص ��اميم غري عادية يف امل�ش ��هد املعماري
الدامنرك ��ي ،لف ��ت انتباه الو�س ��ط املهني
املحلي ت�صاميم معماريني �شباب �أ�س�سوا
لأنف�سهم مكتب ًا ا�ست�ش ��اري ًا با�سم "بلوت"
� ،PLOTس ��نة  2001وكان من م�ؤ�س�سيه
الرئي�س ��يّني الدامنرك ��ي "بياكه انغيل�س"
(ال ��ذي �سي�ص ��بح ،الحق ًا ،واح ��د ًا من �أملع
"جن ��وم" العمارة العاملي ��ة) والبلجيكي
"جوليان دي �س ��ميث" (Julien )1975
 ،De Smedtوق ��د عم�ل�ا �س ��وية �س ��ابق ًا

املجمع ال�سكني ( )WVكوبنهاغن /الدامنرك ،الواجهة اجلنوبية لبلوك ( ،)Vمنظر عام )2005( ،املعمار " :مكتب بلوت"
عن ��د مكت ��ب OMAيف روت ��ردام
بهولن ��دا الذي �أ�س�س ��ه املعم ��ار الهولندي
العامل ��ي "رمي كولها� ��س" (Rem )1944
( Koolhaasوالأخ�ي�ر ،كما هو معروف
�أ�س ��تاذ معماريتن ��ا الفذة" :زه ��اء حديد"
يف مدر�س ��ة  .A.Aبلن ��دن يف نهاي ��ة
ال�س ��بعينيات ،وق ��د عمل ��ت ه ��ي الآخرى
بع ��د تخرجه ��ا يف مكتب ��ه اال�ست�ش ��اري).
وم ��ع �أن مكتب املعماريني ال�ش ��باب ّ
انحل
الحق ًا بعد خم�س �سنوات من العمل املثمر
والتجدي ��دي يف �س ��نة  ، 2006وانف�ص ��ل
اىل مكتب�ي�ن هم ��ا  BIGو  JDS؛ �إال �أنن ��ا
نتحدث يف مقالنا هذاـ عن فرتة الت�ش ��ارك
املثم ��رة �إياه ��ا ،وع ��ن عم ��ارة املبن ّي�ي�ن
ال�سكنيني ( )WVيف كوبنهاغن.
يع ��ود تاريخ البناء لهذا املجمع ال�س ��كني
املتك ��ون م ��ن كتلت�ي�ن متث�ل�ان مبن ّي�ي�ن
�س � نّ
�كنيي منف�ص ��لني  ،لكنهم ��ا متجاوران
ومتقاب�ل�ان الواح ��د جت ��اه الآخ ��ر اىل
 ،2005 - 2004ومب�س ��احة �إجمالي ��ة
مبني ��ة تقدر ب� �ـ � 25ألف مرت مرب ��ع .ي�أخذ
املجم ��ع ا�س ��مه م ��ن ال�ش ��كل الع ��ام ال ��ذي
يفرت�ض �أن يُرى من الأعلى لكال املبنيني.
فكتل ��ة املبنى الأول ال�ش ��مايل تتعرج على
�ش ��كل  Zigzagوتعم ��ل م ��ا ي�ش ��به حرف
( ،)Wيف حني كتلة املبنى ال�سكني الآخر
اجلنوبي تك ��ون "منبعجة" من و�س ��طها
م�ش ��كلة ح ��رف ( )Vالالتين ��ي .والفك ��رة
الت�صميمية لـ "�شكل" هذين املبنيني تبدو
"غريبة" عن �سياق كتل املباين ال�سكنية
العادي ��ة التي تنط ��وي يف الغال ��ب الأعم
عل ��ى كت ��ل بنائي ��ة ذات �أ�ش ��كال هند�س ��ية
منتظم ��ة جهد الإم ��كان ،لكنه ��ا يف جممع
(� )WVإ�ض ��افة اىل "تعرجه ��ا" ،فانه ��ا
تغ ��دو متفاوت ��ة يف ارتفاع ��ات �أق�س ��امها
املختلف ��ة ،وتظه ��ر وك�أن بع� ��ض �ش ��ققها
"حمذوف ��ة" من طوابق بلوكها ال�س ��كني
 .ويف�س ��ر م�ص ��ممّوها هذا الأمر ب�إ�ض ��فاء
ن ��وع م ��ن اخل�صو�ص ��ية و"الذاتي ��ة" اىل

<اميج> الكتلة املبنية وتكري�س فرادتها!
جدير بالذكر �أن ح�ص ��يلة وعواقب نزوع
التف ��رد والتمي ��ز اللذي ��ن ي�س ��عيان �إليهما
املعماري ��ان ،تط ّلب ��ا �أن تك ��ون ت�ص ��اميم
ال�ش ��قق ال�س ��كنية خمتلف ��ة �س ��واء يف
امل�س ��احة الإجمالي ��ة �أم متنوع ��ة يف عدد
الطواب ��ق الت ��ى تت ��وزع فيها �أحي ��از تلك
ال�ش ��قق ،ذلك لأن ت�ص ��اميم �شقق املبنيني
امتلك ��ت جميعها على ف�ض ��اءات مزدوجة
االرتف ��اع  Double Volumeوامتدت
فراغاته ��ا �ض ��من طاب ��ق واح ��د �أو اثن�ي�ن
وحتى ثالثة طوابق يف ال�ش ��قة الواحدة!
وقد بلغ عدد ال�ش ��قق يف بل ��وك (V 114
)وحدة ،وهناك ح ��وايل  40نوع ًا خمتلف ًا
من تلك ال�شقق يف هذا البلوك وحده!
يت ��ذرع املعماري ��ان يف اختيارهم ��ا له ��ذه
ال�ص ��يغة من "اميج" العمارة الإ�س ��كانية،
بحج ��ة "الفرداني ��ة" ،Individuality
الت ��ي تقوم عل ��ى ت�أكي ��د وتر�س ��يخ القيمة
املعنوية للف ��رد ،داعية يف الوقت ذاته اىل
جعل رغبات الفرد وممار�ساته مبثابة قيمة
م�س ��تقلة .ويف هذا ال�ص ��دد يذكرنا املعمار
"جوليان دي �س ��ميث" ..<..ب�أننا نعي�ش
يف ع ��امل �أ�ص ��بح "للفرداني ��ة" فيه �ص ��دى
وا�س ��ع� ،أكرب من ذي قب ��ل .فالتنوع ،الآن،
لي�س فقط �أمر ًا مقبو ًال ،و�إمنا مرغوب ًا به.
يجب �أن نوفر للأ�ش ��خا�ص الذين يعي�شون
يف م�ش ��روع �س ��كني �إمكاني ��ة الو�ص ��ول
اىل الفرداني ��ة والتمت ��ع مبزاياه ��ا!" .بيد
�أن ال�س ��عي وراء تكري� ��س ه ��ذه الرغب ��ة
ت�ص ��ميمي ًا يف م�ش ��روعهما الإ�س ��كاين،
ال تعن ��ي ،البت ��ة ،تخل ��ي املعماري ��ان ع ��ن
حم ��اوالت التق�ص ��ي والبح ��ث ع ��ن حلول
ت�صميمية واقعية وحتى حم�ض عقالنية.
�إذ ما ميي ��ز �أعمال هذيّن املعماريني القدرة
والكفاءة يف �إيجاد "جماورات" من�سجمة
ب�ي�ن م ��ا ه ��و خ ��ارق وم�أل ��وف ،وب�ي�ن م ��ا
هو غري ��ب وع ��ادي ،يف �ص ��ياغة مفردات
اللغ ��ة الت�ص ��ميمية� .إذ يع ��زو املعماري ��ان

ق ��رار "انبع ��اج" و�س ��ط كتل ��ة مبن ��ى ()V
وات�س ��اعها وانفراجها ،على �س ��بيل املثال،
جله ��ة ح�ص ��ول غالبية ال�ش ��قق عل ��ى �أكرب
ق ��در م�ش ��اهدة بانورامي ��ة للمنظر املحيط
باملبنى .كما �أن قرار ا�صطفاء �أ�شكال مثلثة
ل�ش ��رفات "بلكونات" Balconyالواجهة
اجلنوبية يف املبنى نف�س ��ه ،املمتدة بو�سع
وبعيد ًا عن جدار الواجهة ،والتي �أ�ض ��فت
منظر َا مده�ش� � ًا وغري م�أل ��وف يف معاجلة
تل ��ك الواجه ��ة ،يرج ��ع يف الأ�س ��ا�س لي�س
لبواعث "ب�صرية" فح�سب ،و�إمنا ال�سماح
ملرور �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س بوفرة اىل كل �شقة
م ��ن �ش ��قق البل ��وك ال�س ��كني ،يف الوق ��ت
عين ��ه ميك ��ن� ،أي�ض� � ًا ،ب ��ه ت�أم�ي�ن التهوية
ب�س ��هولة ،و�إمكانية االت�ص ��االت الب�صرية
ب�ي�ن ال�ش ��رفات الأخ ��رى .وقد يج ��د املرء
ثمة عالق ��ة توحي ،ب�ش ��كل وب�آخر ،ما بني
�أ�سلوب معاجلة ت�صميم خمططات طوابق
املجمع ال�س ��كني ( ،)WVوتلك املعاجلات
الت ��ى اجرتحه ��ا يوم ًا ما "ل ��و كوربوزيه"
وطبقها يف م�ش ��روعه الإ�س ��كاين ال�ش ��هري
"الوحدة ال�سكنية" (Unité )52 - 1947
 d'habitationيف مر�س ��يليا بفرن�س ��ا.
بي ��د �أن جترب ��ة املعم ��ار الرائد ال�س ��ابقة،
و�إن �ألهمت عمل امل�ص ��مميّني ال�شابني ،فقد
مت ت�أويلها وحتى حت�س ��ينها يف امل�ش ��روع
الكوبنهاغن ��ي م ��ن حي ��ث "تق�ص�ي�ر" املمر
الداخلي الرابط بني �شقق املجمع و�إنارته
من كال اجلانبني.
وتبق ��ى عم ��ارة املجمع ال�س ��كني ()WV
املميزة ،متث ��ل �إحدى املح ��اوالت اجلادة
من قب ��ل املعماريني ال�ش ��ابني يف �إ�ض ��فاء
"�ص ��ورة" جدي ��دة يف "معج ��م" تنويع
تابولوجي ��ة العم ��ارة الإ�س ��كانية الت ��ي
ظلت يف الغالب الأع ��م عمارة "حمافظة"
وم�س ��تقرة ،يف وق ��ت �ش ��هدت تنويع ��ات
العم ��ارات الأخ ��رى طف ��رات تغيريي ��ة
جذرية يف ت�ش ��كيل "اميجها" الت�صميمي
وتعددت �أ�س ��اليب لغته ��ا املعمارية .وهذا

املجم ��ع بعمارت ��ه الالفتة ،يعك�س �أي�ض� � ًا،
ت�أث�ي�رات الوف ��رة املالي ��ة وغن ��ى بع� ��ض
املجتمع ��ات التي ت�س ��عى لتوظيف تراكم
ال�ث�روة باحل�ص ��ول عل ��ى �أك�ب�ر ق ��در من
املتعة وتغيري النمط املعي�ش ��ي لها ف�ض�ل� ًا
على ا�س ��تبدال قيم الذائقة اجلمالية بقيم
�أخ ��رى تك ��ون مت�س ��اوقة م ��ع امل�س ��توى
املعي�ش ��ي ال ��ذي و�ص ��لت �إلي ��ه واىل ذل ��ك
ال ��ذي تت ��وق نح ��وه .كم ��ا تب�ي�ن النزع ��ة
املغايرة التي ات�س ��مت به ��ا عمارة املجمع
ال�سكني �إياه ،اىل التقدم الكبري احلا�صل
يف �إنت ��اح امل ��واد الإن�ش ��ائية و�ص ��فاتها
الفيزياوي ��ة م ��ن حي ��ث الع ��زل احلراري
وال�ص ��وتي وتنوع تل ��ك امل ��واد و�ألوانها
املختلف ��ة .ه ��ذا بالإ�ض ��افة اىل التوظيف
املتق ��ن للنجاحات الت ��ي �أحرزته ��ا النظم
البنائي ��ة وما تقدمه م ��ن امتيازات عديدة
مل تكن متاحة �سابق ًا.
وم�ص ��مما املجمع ال�س ��كني ( ،)WVكما
�أ�شرنا هما :الدامنركي "بياكه انغيل�س"،
ال ��ذي �أنهى تعليمه املعماري من مدر�س ��ة
العم ��ارة يف كوبنهاغ ��ن �س ��نة 1999
(املدر�س ��ة الت ��ي عمل ��ت� ،شخ�ص ��ي ًا ،فيها
باحث ًا حل ��وايل عقد من ال�س ��نني)؛ وهو
م�ؤ�س ���س مكتب "جمموعة بياكه انغيل�س
.)Bjarke Ingels Group (BIG
ويحظ ��ى مكتب ��ه الآن ب�ش ��هرة معماري ��ة
عاملي ��ة وله فروع بالعديد من مدن العامل.
�أما املعمار الآخر امل�ش ��ارك يف الت�صميم،
فه ��و البلجيك ��ي" :جوليان دي �س ��ميث"
( ،Julien De Smedt )1975مول ��ود
يف مدين ��ة بروك�س ��ل ،و�أنه ��ى تعليم ��ه
املعم ��اري يف ع ��دة مدار� ��س معماري ��ة،
وح�صل على �شهادته املعمارية ،وبدرجة
�ش ��رف ،من مدر�س ��ة بارتليت للعمارة يف
لندن �س ��نة  .2000م�ؤ�س ���س مكتب بلوت
مع انغيل�س يف  ،2001ثم مكتبه اخلا�ص
( JDSوهي ت�س ��مية ترم ��ز اىل احلروف
الأوىل ال�سمه)

هن ��اك مثل �إجنليزي ق ��دمي يق ��ول (�أذا �أردتَ �أن ترت�أ�س ،فعلي ��ك �أن تعتمر
قبع ��ة �أو ًال) وهذا ي�ش�ي�ر مب ��ا فيه الكفاي ��ة اىل القبعة و�أهميته ��ا وت�أثريها
عل ��ى ر�ؤو� ��س النا� ��س و�شخ�ص ��ياتهم ون ��وع االنطباع ال ��ذي يرتكونه يف
�أع�ي�ن الآخري ��ن .وتزداد معرفتن ��ا بهذه الأهمي ��ة كلما ت�أملن ��ا القبعة وهي
ت�س ��تقر على ر�ؤو�س الآخرين وفكرنا يف الأ�س ��باب املتعددة التي تدعوهم
ال�ستعمالها.
يف �أيام ��ي الأوىل يف مدينة كييف ،بينما كنت �أنتظر البا�ص� ،ص ��احت بي
�تارچك،
جارتي ناديجدا ب�ص ��وتٍ ع � ٍ
�ال بع ��د �أن ر�أتني واقف ًا يف الربد( �س � ِ
عليك بالقبعة) وهذا هو �أ�س ��م الت�ص ��غري �أو التحبب ال ��ذي كان يناديني به
�أ�ص ��دقائي الرو�س واالوكرانيني ح�سب اللغة الرو�س ��ية .و�أك َم َلتْ جارتي
بعده ��ا (�س ��يقتلك ال�ب�رد بدونها) لتق ��ول يف النهاية بطريقة ا�ستعرا�ض ��ية
�س ��اخرة (مرحب ًا بك يف كييف!) وهناك بد�أت اعتمر القبعات كث ً
ريا لتقيني
الربد ال�ش ��ديد ،لكني مع الأ�س ��ف كنت عادة ما �أكت�شف بعد عودتي مت�أخراً
اىل البيت ،ب�أين قد �أ�ضعت قبعتي يف واحدة من حانات كييف.
وبعد �س ��نوات حني ا�س ��تقر بي املق ��ام يف هولندا ،با َنتْ قيم ��ة القبعة �أكرث
حني عرفت �أن هذا البلد املحب للجمال لديه عيد ًا �أو يوم ًا خا�ص� � ًا للقبعات،
وه ��و يوم احتفايل تعتمر فيه الن�س ��اء يف الغالب قبع ��ات خمتلفة وغريبة
الت�صاميم.
وال تتوق ��ف دالالت القبع ��ات عل ��ى البل ��دان وثقافاته ��ا فق ��ط ،ب ��ل ت�ش�ي�ر
�أي�ض� � ًا اىل الأ�ش ��خا�ص �أو املجموعات وما ميثلونه مهني� � ًا ،علمي ًا �أو حتى
اجتماعي ًا .ففي �أ�س ��واق وبور�ص ��ات اجل�ب�ن الهولندي ��ة التقليدية القدمية
مث ًال ،هناك �ش ��خ�ص يدعى (الأب) وهو يراقب �أوزان اجلنب وكمياته التي
تدخل ال�س ��وق وي�شرف على الأ�س ��عار والعمليات ال�ضخمة لتوزيعه ،وهو
ع ��ادة ما يعتمر قبعة بلون برتقايل ،عك�س جمموعة الرجال الأربعة الذين
ي�ساعدونه حيث تكون قبعاتهم باللون الأبي�ض.
وهناك قبعة اخلريجني امل�سطحة من الأعلى ،والتي اختلف امل�ؤرخون بني
�أ�ص ��لها �إن كان ديني� � ًا �أو يرج ��ع لقبعات عمال البناء الذين كانوا ي�ض ��عون
الإ�س ��منت عل ��ى ر�ؤو�س ��هم ،وهناك �أي�ض� � ًا م ��ن يقول ب� ��أن �ش ��كلها يعود ملا
كان يعتم ��ره فنانو وفال�س ��فة �أوروب ��ا يف القرن الرابع ع�ش ��ر� .أما القبعة
ال�صينية (قبعة الأرز) امل�صنوعة من الق�ش ب�شكلها املخروطي ،فقد ُ�صممت
بهذا ال�ش ��كل لتقي معتمريها ال�ش ��م�س واملطر على حد �س ��واء ،كذلك ميكن
ترطيبها باملاء لتحافظ على �إنعا�ش الر�أ�س عند ا�شتداد درجة احلرارة.
ومثلم ��ا هناك قبعة ال�س ��احر التي تخرج منها الأران ��ب واملناديل الغريبة،
فهن ��اك قبعات الر�س ��امني واجلن ��ود والفالحني ،وغريها للملك ��ة والطباخ
وعامل البناء ،وحتى التاج لي�س �س ��وى قبعة ،لكنها م�صنوعة من الذهب.
وقبعة ت�شاريل �شابلن ال�ش ��هرية التي ت�شري اىل الأفالم ال�صامتة و�صارت
رمز ًا من رموز الت�ش ��رد والب�ساطة .وقبعة املك�سيكيني الوا�سعة وعالمتهم
املتمي ��زة التي تقيهم حر ال�ش ��م�س .وغري ذلك الكثري م ��ن القبعات خمتلفة
الوظائف والأ�شكال.
م�ض ��ت ال�س ��نوات وابتعدت القبعة عن مهماتها الوظيفية كث�ي�ر ًا �أو قلي ًال،
لتكت�س ��ي �أهمية جمالية �أو رمزية �أو حتى اجتماعية ،وت�ش ��ق طريقها �أكرث
نحو النا�س ،وتدخل يف الأمثال واحلكايات والق�صائد والإعالنات وحتى
الأغاين ،وبني كل ه�ؤالء كانت ح�ص ��ة الر�سامني كبرية ،حيث �أدخلوها يف
�أعمال �ص ��ارت عالمات مهمة يف تاريخ الفن مثل لوحات الفنان البلجيكي
ال�ش ��هري ريني ��ه ماغري ��ت ،والأمل ��اين �أوغ�س ��ت ماك ��ه والهولندي فن�س ��نت
ف ��ان غوخ والفرن�س ��ي تولوز لوتري ��ك واالمريك ��ي ادوارد هوبر وغريهم
الكثريين ،وبتن ��ا نعرف الفرتة الزمنية من خالل طرز القبعات التي تظهر
يف اللوح ��ات كذلك نعرف طبيعة ال�شخ�ص ��يات املر�س ��ومة ورمبا مكانتهم
االجتماعية من هيئات و�أنواع قبعاتهم.
وك ��ي ال �أك ��ون بعيد ًا عن �أج ��واء ه�ؤالء الر�س ��امني الذين �أحبب � ُ�ت �أعمالهم
وو�ض ��عتها ن�صب عيني دائم ًا ،لذا كان يل ن�ص ��يب كبري من ر�سم القبعات،
و�أدخلتها يف لوحاتي مرار ًا ومبختلف الأ�ش ��كال واحلجوم والت�صميمات
والألوان ،حتى بات الكثريون ي�س�ألونني عن �سبب اهتمامي بهذه املفردة،
ومل ��اذا �أن ��ا مولع بها اىل ه ��ذه الدرجة؟ وه ��ل �أن هذا االهتم ��ام يخفي بني
طيات ��ه �ش ��يئ ًا رمزي� � ًا معين� � ًا؟ واحلقيقة ه ��ي �أين ا�س ��تخدمت القبعة كحل
كنت � ُ
ت�ش ��كيلي� ،إذ ُ
أبحث دائم ًا عن عذر ال�ض ��افة بع�ض اخلطوط والألوان
اىل ل ��ون ال�ش ��عر ،وكانت القبعة هي املفتاح ال�س ��حري لذل ��ك ،وهنا بحثت
عن �ش ��كل منا�س ��ب لهذا ال�ش ��يء ال ��ذي يغطي الر�أ� ��س ،فلم �أج ��د �أجمل من
ا�س ��تعارة (العرقج�ي�ن) الت ��ي كان ي�ض ��عها �أبي على ر�أ�س ��ه ،ليل ��ف حولها
(اجلراوي ��ة) كعادة �أهل بغداد يف تلك الأيام اجلميلة ،وهكذا ر�س ��مت هذه
القبعة ال�ص ��غرية و�ألب�س ��تها للن�س ��اء والرجال على حد �س ��واء ،ثم � ُ
أدخلت
بعده ��ا قبع ��ات خمتلفة يف لوحات ��ي ،ومثلما َم َنحَ تْ هذه املفردة ح�ض ��وراً
لل�شخ�ص ��يات املر�س ��ومة ،فهي قد �أعطت ا�س ��تقرار ًا وتناغم ًا للتكوين الذي
�أبحث عنه.
م�ضت ال�سنوات وابتعدت القبعة عن مهماتها
ً
قليال ،لتكت�سي �أهمية
الوظيفية كثيراً �أو
جمالية �أو رمزية �أو حتى اجتماعية،
وت�شق طريقها �أكثر نحو النا�س ،وتدخل في
الأمثال والحكايات والق�صائد والإعالنات
وحتى الأغاني ،وبين كل ه�ؤالء كانت
ح�صة الر�سامين كبيرة،

ّ
التجدد الفني الرمزي ونغماته التاريخية في �أعمال الفنانة بثينة ملحم
�ضحى عبد الر�ؤوف املل
تك�شف �أعمال الفنانة "بثينة ملحم"
() Bouthaina mulhem
ع ��ن رمزي ��ة القمي�ص الفل�س ��طيني،
وتراثي ��ة التقالي ��د الفني ��ة الغني ��ة
برتجم ��ات ب�ص ��رية ته ��دف �إىل
�إختزال املعاناة الفل�س ��طينية بر�ؤية
توجته ��ا بفل�س ��فات حم�سو�س ��ة
ب�ص ��ريا ،وبتنوع ا�س ��لوبي تتكيف
مع ��ه جوهري ��ا املفاهي ��م التعددي ��ة،
لتقري ��ب مفه ��وم التعاي� ��ش الواحد
املتم�س ��ك بالع ��ادات والتقالي ��د
الفني ��ة التي ال ت�ض ��اهى ب�ي�ن داخل
وخ ��ارج ،وب�ي�ن اندث ��ار وبق ��اء
للحف ��اظ عل ��ى ا�س ��تمرارية متث ��ل
نظ ��رة فني ��ة غ�ي�ر قابل ��ة للمح ��و
�أو للإزال ��ة ،ومبو�ض ��وعية الف ��ن

الي ��دوي ،وبعقالني ��ة ال تقت�ص ��ر
فقط عل ��ى ماديات العم ��ل الفني بل
عل ��ى ت�أمالت ��ه العميقة التي ت�س ��مح
بالرب ��ط بني ال�ت�راث اليدوي والفن
ع ��ن طري ��ق التب�س ��يط املفاهيم ��ي،
وبتكيث ��ف رم ��زي هو اخت�ص ��ارات
للواق ��ع التاريخ ��ي ال ��ذي مين ��ح
الب�ص ��ر حد�س� � ًا ت�ش ��كيلي ًا لطبيع ��ة
الأ�ش ��كال الفنية وحيويته ��ا املرئية
الرثي ��ة بتكوينها اللم�س ��ي� ،ض ��من
�ص ��فات ومقايي�س ت�ش ��كل نوع ًا من
االيقاع ��ات احل�س ��ابية الدقيق ��ة يف
عنا�ص ��رها امللمو�س ��ة الت ��ي ت�ش�ي�ر
�إىل �أمكن ��ة من خالل ال�ش ��كل الفني
املعق ��ول �ض ��مني ًا  ،الت ��ي ال تقت�ص ��ر
عل ��ى القمي�ص فقط ب ��ل على نوعية
زرك�ش ��اته ،وبتكاف� ��ؤ تف�ص ��يلي
م ��ن حي ��ث اخلي ��وط وتقاربه ��ا
م ��ع اخلط ��وط ( النقط ��ة ،اخل ��ط،
امل�س ��توى ،الل ��ون ،احلج ��م ) وم ��ن

منظ ��ور يتكيف م ��ع الأزمنة مبعنى
التج� �دّد الفن ��ي الرم ��زي ونغمات ��ه
التاريخي ��ة من حيث ال�ت�راث وقوة
التم�س ��ك بالث ��وب الفل�س ��طيني
حتديد ًا الذي يعتم ��د على احلقائق
الفل�س ��طينية وق ��وة التطري ��ز
الي ��دوي ،و�إمنا بفن ترميزي بعيد ًا
ع ��ن اال�ستن�س ��اخ لواق ��ع القمي� ��ص
وتطورات ��ه والتزامات ��ه بالر�ؤي ��ة
التقليدي ��ة ،ومنهجي ��ة ال�ص ��يغة
الرمزي ��ة الت ��ي تك�ش ��ف ع ��ن حقيقة
ت�ش�ي�ر �إىل وج ��ود الواق ��ع املمت ��د
من خ�ل�ال قمي�ص متم�س ��ك باملفهوم
الوطني وقوة العم ��ق امليتافيزيقي
للأ�شياء .
تهيم ��ن القوة الب�ص ��رية على املعنى
الرم ��زي يف �أعم ��ال الفنان ��ة بثين ��ة
ملحم  ،و�أ�سا�سية الفن املتنا�سب مع
الرتابط ال�ش ��كلي ،و�ضمن املحاكاة
التناظري ��ة واملفه ��وم الفن ��ي احل ��ر

امل�ؤدي �إىل التلقائية يف ا�س ��تخراج
ال�ش ��كل وروحانية الوجود املتمثل
بالقمي� ��ص ،و�أ�س ��لوب رم ��وزه �أو
�شفراته ،و�ضمن املعايري اجلوهرية
لفن التطريز التقليدي وامل�س ��تحدث
يف ه ��ذا الفن املعتم ��د على اخليوط
وا�ش ��كالها ،واجتاهاته ��ا وحت ��ى

قدرته ��ا يف التقري ��ب ب�ي�ن الف ��ن
اليدوي والفن الت�شكيلي ومفاهيمة
الأعمال املرتبطة برمزيات ب�ص ��رية
ه ��ي ج ��زء م ��ن معان ��اة ال�ش ��عب
املتم�س ��ك بتقالي ��ده الوجودي ��ة،
و�ض ��من اخلرائط احلياتية القدمية
الت ��ي كان ��ت وم ��ا زال ��ت مرتبط ��ة

بالذاك ��رة وعالم ��ات البق ��اء بع ��د
�صراعات التجدد وال�شحن النف�سي
لإبرة هي دلي ��ل رمزي لبقاء الرتاث
الفل�س ��طيني مفتوح� � ًا وطني ًا كدليل
لوجود فل�سطيني ال ميوت .
متزيق وتركيب وت�ش ��ظني و�إعادة
حتوي ��ل وبن ��اء كالوط ��ن بع ��د

االحت�ل�ال ،و�إعادت ��ه اىل اخلارط ��ة
املكاني ��ة املتبقي ��ة يف ت ��راث تعيده
بثينة ملحم كهوية فل�سطينية لقرى
ومدن هي مزيج من جماليات قدمية
م�س ��رودة بخام ��ات ارتبط ��ت يدويا
باجل ��دات وااللف ��ة بينه ��ن ،وب�ي�ن
االب ��رة واخلي ��ط والف ��ن احلاف ��ل
برتاثي ��ات ه ��ي جمالي ��ات لأجي ��ال
حتي ��ا �إن�س ��اني ًا يف ذاك ��رة اجلي ��ل
اجلدي ��د املحم ��ل بالقي ��م والع ��ادات
التقليدي ��ة ،والرتاثية ل�ش ��عب قادر
عل ��ى حياك ��ة احلقائق ��ن ون�ش ��رها
على م�س ��احات جمالية تعيد لنا قوة
البق ��اء بعيد ًا عن االحالم .و�ض ��من
اجلغرافي ��ا املتمثل ��ة بالقمي� ��ص
ومعناه وم�ساحته ،واحلنني الدائم
لتطري ��ز اجل ��دات الفل�س ��طينيات
ولغته ��ن يف كل قرية م ��ع االحتفاظ
بالتغريات ما بني املا�ضي واحلا�ضر
والتفاعل الفني الرا�سخ يف احلنني

اىل الع ��ودة  .فه ��ل االنفع ��االت
احل�س ��ية يف �أعمال الفنان ��ة" بثينة
ملحم " هي ملحمة تراثية من�سوجة
بخيوط املقاومة الفنية؟
متع ��ة فني ��ة يف تطري ��ز تقلي ��دي
حتليل ��ي يف نظرت ��ه امل�س ��تمدة
م ��ن ق ��وة البق ��اء ،رغ ��م التمزي ��ق
الرم ��زي ال ��ذي يتغ ��ذى يف �أعمال"
بثين ��ة ملحم" من اخلي ��ط الواحد،
وا�ص ��الته يف االمت ��داد اجلغ ��رايف
على م�ساحات هي م�ساحة القمي�ص
الواح ��د ومعن ��اه الرم ��زي ال ��ذي
ي�ث�ري ب�ص ��ري ًا وجمالي� � ًا جوهري ��ة
املو�ض ��وع ومرجعيت ��ه يف التمثيل
الرمزي لكينونة فل�س ��طينية ت�ضعنا
�أم ��ام ذاكرة �ش ��عب مثق ��ل باحلكايا
التي متثل الوط ��ن وت�ؤكد على قوة
التم�س ��ك في ��ه  .فه ��ل م ��ن عالقة بني
الرم ��ز واملعن ��ى يف الأعم ��ال الفنية
ب�شكل عام ؟
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الرائد علي حممد ال�شبيبي ذكريات التنوير واملكابدة
�ص ��در عن دار املدى كتاب "الرائد علي حممد ال�ش ��بيبي ذكريات
التنوي ��ر واملكابدة" ال ��ذي جمعه ابنه حممد علي ال�ش ��بيبي من
ع ��دة �أوراق جمعه ��ا ع ��ن �أبي ��ه ،و يف مذكرات املربي ال�ش ��بيبي
جن ��د عنوان (معل ��م يف القرية) يذكر تعيين� � ُه الأول يف التعليم
االبتدائي يف قرية �أطراف مدينة النجف ،كما يتناول ال�ش ��بيبي
يف مذكرات ��ه �أ�س ��لوبا نقدي ��ا للطائفية وت�أثرياتها ال�س ��لبية على
الوح ��دة الوطنية� ،أم ��ا يف الق�س ��م الثاين من الكت ��اب فيتناول
ذكريات ��ه التعليمي ��ة وارتباط ��ه تنظيمي� � ًا باحل ��زب ال�ش ��يوعي
العراقي ،ويت�ض ��من الق�س ��م الثالث طريقة اعتقاله وف�ص ��له من
عمل ��ه يف جم ��ال التعلي ��م ويف االق�س ��ام االخ ��رى ورحلته يف
احلياة بعد ثورة  14متوز  1958وماجرى يف جمزرة �شباط
عام .1963

كني�سة �أم الأحزان حا�ضرة التعاي�ش املجتمعي بني �أبناء مدينة العمارة

ح

مهدي ال�ساعدي
حتت ��وي الكني�س ��ة عل ��ى العدي ��د من
املحتوي ��ات والكت ��ب واملخطوط ��ات
كني�س ��ة ام االح ��زان الكلداني ��ة يف االثرية التي تعود اىل اجيال وعهود
مدينة العمارة تعد من معامل املدينة �س ��ابقة ،منها ناقو�س الكني�سة الذي
البارزة و�أكرثها �شهرة ،يعود تاريخ يعود اىل فرتات زمنية قدمية جدا".
ت�أ�سي�سها وبنائها للقرن الثامن ع�شر
املي�ل�ادي يف اح ��د احي ��اء املدين ��ة
تعاي�ش جمتمعي
ال�ش ��عبية التي �ش ��هدت تنوع ��ا دينيا الزي ��ارات التي ينظمه ��ا �أبناء مدينة
ومذهبي ��ا تعاي� ��ش ب�س�ل�ام ولقرون العمارة لكني�س ��ة ام االحزان مل تكن
عدي ��دة .يقول ج�ل�ال داني ��ال راعي وليدة اليوم او االم�س بل نتجت عن
الكني�س ��ة وممثل الطائفة امل�سيحية تراث �ضخم �سطره ابناء املدينة منذ
يف مي�سان "يعود تاريخ بناء كني�سة القدم يف تخليدهم ل�ص ��ور التعاي�ش
ام االح ��زان ب�ش ��كلها احل ��ايل اىل املجتمع ��ي ال�س ��لمي ب�ي�ن كاف ��ة
ع ��ام 1880م وتعد م ��ن اقدم كنائ�س االديان والطوائف التي عا�ش ��ت يف
جنوبي العراق ب�ص ��ورة عامة ويف املدين ��ة ومنها امل�س ��يحية واملندائية
حمافظة مي�س ��ان ب�ص ��ورة خا�ص ��ة ،ال�ص ��ابئية باال�ض ��افة اىل الديان ��ة
اال�س�ل�امية ،يقول الكات ��ب والباحث
ول العا
املي�ساين �صالح ال�س ��يالوي "اعترب
لم
ابناء مدين ��ة العمارة من اثقف ابناء
املحافظ ��ات العراقي ��ة ،كونه ��م مل

ي�ؤمنوا بالطائفية وتعاي�شوا ب�سالم
على م ��دى عهود ،وعندما تعر�ض ��ت
كني�س ��ة ام االح ��زان خ�ل�ال اح ��د
ال�سنني ال�س ��ابقة اىل حريق عر�ضي
نتج عن متا�س كهربائي ،هرع ابناء

املدين ��ة ونظموا عل ��ى اثرها حمالت
لإع ��ادة ترميمها ،وان حالة التعاي�ش
املجتمع ��ي يف املدين ��ة مل تكن وليدة
االم� ��س او الي ��وم فح�س ��ب ،بل متتد
اىل ق ��رون عدي ��دة امتزج ��ت فيه ��ا

دور عبادة
التن ��وع الدين ��ي والعقائ ��دي لأبناء
مدين ��ة العمارة خل ��ق طيفا متازجت
في ��ه ال ��وان االدي ��ان ال�س ��ماوية يف
املدين ��ة ،تق ��ف عليه ��ا دور العب ��ادة
املختلفة �ش ��اهدا حقيقيا .فباال�ضافة
اىل كني�س ��ة ام االح ��زان الكلداني ��ة
يف املدينة هناك كني�س ��ة ماريو�سف
الت ��ي ت�ش ��غلها العوائل حالي ��ا ودار
عبادة ال�صابئة املندائيون وامل�سمى
(املن ��دي) والت ��ي ت�ش ��هد مبجمله ��ا
طقو�س العبادات املختلفة كل ح�سب
معتق ��ده ب ��كل حري ��ة يزينه ��ا جميعا
تق ��دمي الته ��اين م ��ن قب ��ل اخوانه ��م
العالقات بني االديان على حد �سواء ،امل�س ��لمني م ��ن ابن ��اء املدين ��ة يف
فعا� ��ش يف املدين ��ة اليهود وامل�س ��يح اعيادهم ومنا�سباتهم املختلفة.
وال�ص ��ابئة املندائي ��ون وامل�س ��لمون
وم ��ا زال ��ت �آثاره ��م �شاخ�ص ��ة لغاية
كني�سة �أم الأحزان
الآن".
قدم الكني�سة اك�سبها مكانة تاريخية

هل تعود حياة املتعافني من "كورونا" ملا كانت عليه قبل الإ�صابة؟
يق ��ول �أح ��د اخت�صا�ص ��يي الع�ل�اج
الطبيعي� ،إن الأمر بد�أ لدى �أحد املر�ضى
الذي ��ن يق ��وم مبعاجلته ��م ،ب�ش ��عور
بال ��دوار والرتن ��ح .وبع ��د م ��رور ثالثة
�أرب ��اع العام� ،ش ��عر الأطب ��اء املعاجلون
له ��ذا املري� ��ض ،يف مدينة �إنغول�ش ��تات
الأملانية ،بال�س ��عادة الغامرة لأنه �ص ��ار
م ��ن املمك ��ن ملري�ض ��هم �أن يتح ��دث مرة
�أخ ��رى ،و�أن يدخ ��ل �إىل العي ��ادة عل ��ى
قدمي ��ه .وك�ش ��فت درا�س ��ة �ش ��ملت 143
مري�ض� � ًا يف �إيطالي ��ا� ،أن  %87م ��ن
امل�ص ��ابني ظل ��وا يعان ��ون م ��ن عر� ��ض
واحد على الأقل� ،أو العديد من �أعرا�ض
"كوفي ��د –  ،"19رغم م ��رور  60يوم ًا

عل ��ى ظه ��ور �أعرا� ��ض الإ�ص ��ابة الأوىل
عليه ��م .وق ��د ت�ض ��منت تل ��ك الأعرا� ��ض
ال�ش ��عور بالإعي ��اء وذلك ل ��دى  %53من

امل�ص ��ابني ،و�ص ��عوبة يف التنف�س لدى
 %43منه ��م� ،إىل جان ��ب املعاناة من �آالم
يف الع�ض�ل�ات وال�ص ��در ،وال�س ��عال،

وفق ��دان حا�س ��ة ال�ش ��م .وق ��د تو�ص ��لت
درا�س ��ات �أخ ��رى �إىل نتائ ��ج مماثل ��ة.
ووُ�صفت هذه الظاهرة بـ"كوفيد طويل
الأج ��ل" �أو "متالزم ��ة ما بع ��د كوفيد"،
وه ��ي تظه ��ر �أي�ض� � ًا ل ��دى الأ�ش ��خا�ص
الذين �أُ�ص ��يبوا باملر�ض ومل يتطلب
عالجهم �إقامتهم يف امل�ست�ش ��فى.
وح�س ��ب بحث �أمريكي ُن�ش ��ر
يف دوري ��ة اجلمعية الطبية
الأمريكي ��ة (جام ��ا) ،ف�إن ��ه
م ��ن املمك ��ن �أن ي�ؤث ��ر
فايرو� ��س "كورون ��ا"
امل�س ��تجد عل ��ى حامله
يف ثالث مراحل.

"�ستال�ين" يت�سب��ب بغل��ق مطع��م بع��د ي��وم م��ن افتتاح��ه
قال مالك مطعم لبيع ال�شاورما يف
مو�سكو� ،إن��ه ا�ضطر لإغ�لاق��ه بعد
ي��وم م��ن اف�ت�ت��اح��ه ب�سبب غ�ضب
ال��ن��ا���س م ��ن ع�لام �ت��ه ال �ت �ج��اري��ة
اال�ستفزازية التي حملت �صورة
جوزيف �ستالني.
وو�� �ض ��ع م �ط �ع��م � �س �ت��ال�ين دون ��ر
��ص��ورة للزعيم ال�سوفيتي املثري
للجدل �أع �ل��ى ال �ب��اب ،بينما وقف
يف الداخل عامل يرتدي زي رجال
الأمن يف عهد �ستالني لتقدمي لفائف
اللحوم ،التي حتمل �أ�سماء القادة
ال�سوفييت للزبائن .وقال �صاحب

املطعم �ستاني�سالف فولتمان" :كان
االفتتاح ب�شكل كامل �أم�س الأول،
وخدمنا نحو  200عميل" ،وفقا
ل��وك��ال��ة "رويرتز" .و�أ� �ض��اف "مل
تكن هناك �أ�سباب قانونية (لإغالق
املطعم)" ،لكنه ق��ال �إن ال�شرطة
�أرغمته على �إزال��ة عالمة �ستالني
ثم ا�ضطره "ال�ضغط الهائل" من
ال���س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة �إىل الإغ�ل�اق
التام.
واح� �ت ��دم اجل� ��دل ح� ��ول ال �ع�لام��ة
ال�ت�ج��اري��ة على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،وو�صفها البع�ض ب�أنها

تثري اال�شمئزاز .وق��ال فولتمان:
"كنت �أتوقع بع�ض ال�ضجيج على
مواقع التوا�صل االجتماعي .لكن
مل �أك ��ن �أت��وق��ع �أن ي�ت��دف��ق جميع

املرا�سلني وامل��دون�ين وجميع
حم�ط��ات التلفزيون �إىل هنا
وي�صطفون كما يفعلون �أمام
�ضريح لينني".

مميزة كونه ��ا تعد من املعامل االثرية
الب ��ارزة يف املدين ��ة ،فبنا�ؤه ��ا
وطرازه ��ا املعماري ال يزال �ش ��اهدا
على عم ��ق تاريخه ��ا ،تعززه ��ا بذلك
�شواهد بع�ض القبور التي توجد يف
اح ��د زواياها ومل تتبق منها �س ��وى
�أط�ل�ال .تتك ��ون الكني�س ��ة م ��ن حرم
لل�ص�ل�اة وقاعة ال�س ��تقبال ال�ضيوف
وم�س ��كن لراعي الكني�س ��ة باال�ضافة
اىل باح ��ة تزين ��ت برم ��ز ال�س ��يدة
الع ��ذراء ومكان لإ�ش ��عال ال�ش ��موع.
وجلمي ��ع ابن ��اء مدين ��ة العم ��ارة
ذكري ��ات جميلة معها ،م ��ا جعل منها
م ��ادة تاريخي ��ة د�س ��مة للم�ؤرخ�ي�ن
والكت ��اب ،يق ��ول داني ��ال "ت�ش ��هد
الكني�س ��ة زي ��ارات ب�ش ��كل يوم ��ي
ومتوا�ص ��ل م ��ن قب ��ل ابن ��اء املدينة،
وتربطه ��م ب�أخوانه ��م امل�س ��يحيون
عالقات وطيدة جدا ،كما ي�ش ��اركونا
ب�أعيادنا وافراحنا على حد �سواء".

جوين ديب يتهم
�آمرب هريد بالكذب
تطور اخلالف بني جنم هوليوود جوين ديب ،وزوجته ال�سابقة
املمثلة �آمرب هريد ،البالغة من العمر " 34عام ًا" �إىل ف�صل جديد
يتعلق باملال والأكاذيب ،حيث ك�شف جوين ديب �أن �آمرب
هريد وعدت بالتربع بت�سوية الطالق املالية بينه وبينها
التي تبلغ  7ماليني دوالر مل�ؤ�س�سات خريية ،لكنها كذبت
واحتفظت باملال لنف�سها .ففي عام طالق جوين ديب
و�آم�بر هريد  ،2016زعمت �آم�بر �أنها "لي�ست بحاجة
للمال ال��ذي �ستح�صل عليه مبوجب ت�سوية طالقها
املالية من ج��وين دي��ب ،و�أعلنت �أنها �ستتربع باملال
مل�ست�شفى �أطفال يف لو�س �أجنلو�س ،و�إىل م�ؤ�س�سة
غري ربحية للحقوق املدنية ،لكن مل تفعل ما وعدت
به ،ويريد الآن جنم "قرا�صنة كاريبي" جوين ديب
اال�ستفادة من هذه الر�سالة التي وجهت لزوجته
ال�سابقة هريد التي تثبت �أنها مل تتربع بكامل
املبلغ كما �أعلنت ووع��دت.
وقد علقت �آمرب هريد "34
عام ًا" على م��زاع��م جوين
دي� ��ب الأخ� �ي ��رة ،ب��ال�ن�ف��ي،
و�أع � �ل � �ن� ��ت امل��م��ث��ل��ة �آم �ب�ر
ه �ي��رد ع �ب�ر حم��ام �ي �ه��ا
ومم �ث �ل �ه��ا ال �ق��ان��وين
�أنها "تربعت بالفعل
مب� �ب� �ل ��غ م� ��ن � �س �ب �ع��ة
�أرقام جلمعية خريية،
وت � �ن� ��وي اال���س��ت��م��رار
والتربع والوفاء بوعدها
يف نهاية املطاف".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

يف بالد املايكروفون..
وبالد ال�سعادة
نحن بالد ُنحكم باخلطابات
وال�شعارات ،ي�صدح امل�س�ؤول
ب�صوته ليخفي ف�شله وعجزه عن
�إدارة �ش�ؤون النا�س ..كل م�س�ؤول
يختار طبقة �صوتية خا�صة به،
ليخفي معها �سنوات من العجز
عن مواجهة واقع ي�سري بنا �إىل
اخللف ،م�س�ؤولون يعتقدون
�أن املايكروفون يعطيهم فر�صة
ليخدعوا النا�س ،وليخفوا ،و�سط
�ضجيج اخلطابات ،مالمح العجز
املمتدة يف مدن وقرى العراق.
املواطن �صار ب�سبب كرثة
اخلطابات مييّز بني امل�س�ؤول
احلقيقي وامل�س�ؤول ال�ساعي �إىل
النجومية ،الأول هو الذي يعمل
من �أجل النا�س ب�صمت ،والثاين
م�صاب بهو�س املايكروفونات
وال�صراخ .
كلما �أنظر �إىل وجوه �سا�ستنا �أتذكر
التجارب التي خا�ضتها ال�شعوب
للتخل�ص من ثقافة املايكروفون،
و�أت�ساءل ،كيف ا�ستطاعت بلدان
مثل �سنغافورة والإمارات وال�صني
وكوريا اجلنوبية واليابان �أن
حتقق كل هذا التطور يف �سنوات
معدودات؟ قبل �أيام وقع يف يدي
كتاب "�أفكار من العامل اجلديد"
�أ�صدره املركز القومي للرتجمة
يف القاهرة ،الكتاب يتناول
الأ�س�س التي قام عليها التطور يف
بلد مثل ال�صني ،حيث ي�شرح لنا
مفكر �صيني ا�سمه "واي ..واي"
االفكار التي و�ضعها باين ال�صني
احلديثة دينغ �شياو والتي قام
عليها التطور احلديث يف ال�صني،
التي تتلخ�ص يفً � :
أوال :الواقعية
قبل ال�شعارات� ..أي الإميان بقدرة
حقائق الواقع على �أن ت�شكل
التغيري ومربراتهً ،
بديال عن
�إيهام النا�س بخطب غري واقعية..
وبحيث تكون �أقوى من �أي �شعار.
ومن ثم ف�إن تلك الواقعية هي التي
حددت طرق التنمية اعتماد ًا على
التحديث واملحا�سبة ..ثاني ًا :املهم
هو ال�شعب ،وتلبية احتياجاته
ب�أي طريقة ..وبكل ال�سبل ..ثالث ًا:
الإدارة اجليدة ً
بديال عن الإدارة
الثقة ..رابع ًا :تطبيق معايري الأداء
على النخبة ال�سيا�سية ..والتحقق
من �أنها تقوم بدورين �أ�سا�سيني،
الأول هو معاجلة م�شكلة الفقر،
والثاين حتقيق النمو.
نقر�أ جتارب ال�شعوب ونتح�سر
لأننا نعي�ش يف ظل �سا�سة ال
يريدون لنا �أن نخرج �إىل املجتمع
املعافى ،حيث ميكن للإن�سان �أن
ينام على �أ�صوات امل�صانع ،ال
�أ�صوات امليكروفونات ،العامل
من حولنا مي�شي ونحن �أ�سرى
�شعارات �سيا�سية عفا عليها الزمن،
�أُعطينا الرثوة والأر�ض فقررنا �أن
نطلق النار على التنمية والتطور
وامل�ستقبل ،لنعي�ش يف ظل
م�س�ؤولني يع�شقون �ضياع الأمل
و�إهدار احلا�ضر ،لكي نعي�ش معهم
يف الزمن امليت ،بالد مثل االمارات
وال�صني و�سنغافورة �أ�صبحت يف
املقدمة ،ونحن مل نقرر بعد :هل
ال�سالح يجب ان يكون يف يف يد
الدولة  ،ام اننا بحاجة اىل اكرث
من جهة تدعي انها الدولة  ..نقر�أ
خربا يقول ان االمارات تتخطى
حاجز املليون جرعة لقاح ملواجهة
فايرو�س كورونا  ،فيما نحن ننتظر
متى يهل هالل وزارة ال�صحة !
�أعتقد �أننا ب�أم�س احلاجة اليوم �إىل
(واي ..واي) �صيني رمبا ي�ستطيع
�إخراج النخبة ال�سيا�سية العراقية
من �أزمة ق�صر النظر ،وي�شري لها
اىل بالد مثل االمارات ترفع �شعار
املواطن اوال .

خاص جدًا ...

وف�����اة ه�����ادي اجل����� ّي�����ار ...خ���ري���ج م��در���س��ة امل�����ش��اغ��ب�ين

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(االثنني) �أن درجات احلرارة �ستحافظ
عل ��ى معدالتها لي ��وم ام� ��س ،وان اجلو
�س ��يكون غائم ��ا وممط ��را يف بع� ��ض
مناطق البالد.
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 متابعة املدى
رحل فجر ام�س الأحد عن عمر
 71عام ًا الفنان امل�صري هادي
اجليار بعد �صراع مع فايرو�س
كورونا ،لين�ضم �إىل قائمة
الفنانني امل�صريني الذين توفوا
ب�سبب الفايرو�س بعد كل من
رجاء اجلداوي ،وفايق عزب.
وودع اجلمهور امل�صري ،الفنان
اجليار بر�سائل م�ؤثرة ،وت�صدر
ها�شتاك #هادى_اجليار تريند
م�صر على موقع التوا�صل
االجتماعي "تويرت" ،عقب
�إعالن نب�أ وفاته ،ولقي الها�شتاك
كبريا بن�شر �صور �أحد
تفاعال
ً
رموز الفن يف م�صر وا�ستعادة
دوره يف م�سرحية مدر�سة
امل�شاغبني ،والتعبري عن حزنهم
من ال�سقوط املتوايل لأوراق
�شجرة مدر�سة امل�شاغبني.

وكان اجلي ��ار التلمي ��ذ الراب ��ع يف
م�سرحية "مدر�سة امل�شاغبني" ال�شهرية
ال ��ذي يرحل بع ��د �أحمد زك ��ي ،ويون�س
�شلبي ،و�سعيد �صالح.
تخ� � ّرج اجلي ��ار بتقدي ��ر امتي ��از م ��ن
املعه ��د العايل للفنون امل�س ��رحية ،وكان

م ��ن املفرت� ��ض �أن ي�ش ��ارك يف �أول
عم ��ل تلفزيوين م ��ع الفنان ع ��ادل �إمام
واملخ ��رج حمم ��د فا�ض ��ل .لك ��ن مل يت ��م
الأم ��ر ،ليعر� ��ض علي ��ه �إم ��ام العمل مع
فرقة "املتحدين" يف العر�ض امل�سرحي
"مدر�س ��ة امل�ش ��اغبني" التي كتبها علي

�سامل ،و�أخرجها جالل ال�شرقاوي.
واف ��ق اجلي ��ار و�س ��ط انتق ��ادات م ��ن
�أ�ص ��دقائه وزم�ل�اء درا�س ��ته ،ذل ��ك لأن
فرقة "املتحدي ��ن" كانت معروفة باللون
الكومي ��دي ،يف الوقت الذي كان يت�س ��م
فيه هادي اجليار ب�ي�ن زمالئه باجلدية،

فن�ص ��حوه بالعمل يف امل�سارح الأخرى
مث ��ل "القوم ��ي" �أو "م�س ��رح احلكيم"،
لكن ��ه حت ��دى ه ��ذه االنتق ��ادات ،وق� �دّم
�شخ�ص ��ية "لطف ��ي" يف "مدر�س ��ة
امل�شاغبني".
وو�س ��ط الك ��م الهائ ��ل م ��ن الإفيه ��ات
الكوميدية الت ��ي كان يطلقه ��ا الفنانون
امل�ش ��اركون يف "مدر�س ��ة امل�ش ��اغبني"،
وجد نف�سه حائر ًا ال ي�ستطيع االندماج،
فقدّم ا�س ��تقالته ،ولكن الفنان عبد املنعم
مدبويل �أقنعه بالعدول عنها ،ون�ص ��حه
ب� ��أن التمثي ��ل "ف ��ن عم ��ل ال�ل�ا ممك ��ن
وحت ��دي امل�س ��تحيل" فع ��اد �إىل زمالئه
وحق ��ق جناح� � ًا كب�ي�ر ًا ،وكان يح�ص ��ل
عل ��ى �أج ��ر �ش ��هري  15جنيه ًا م�ص ��ري ًا.
ول ��ذا ميكن اعتبار م�س ��رحية "مدر�س ��ة
امل�ش ��اغبني" مف�ص�ل ً�ا هام� � ًا يف م�س�ي�رة
الفن ��ان الراح ��ل ،ر�س ��خت ا�س ��مه ب�ي�ن
جمايليه من الفنانني.
قدّم اجليار �أي�ض� � ًا عدد ًا من امل�سرحيات

الأخ ��رى مث ��ل "�أوالدن ��ا يف لن ��دن"،
"القاه ��رة يف �أل ��ف ع ��ام"" ،ال�س ��فرية
عزي ��زة" ،وبعدها دخل عامل التلفزيون
وم ��ن �أ�ش ��هر م�سل�س�ل�اته "الع�ص ��يان"،
و"ال�س�ي�رة الهاللية" ،و"امللك فاروق"،
و"�أدهم ال�ش ��رقاوي" ،و"كف ��ر دلهاب"،
وغريها.
�أم ��ا �س ��ينمائي ًا ،ف�ش ��ارك يف �أف�ل�ام
عدي ��دة بد�أها يف عقد ال�س ��بعينيات من
خ�ل�ال �أف�ل�ام "مل ��ن ت�ش ��رق ال�ش ��م�س"،
و"�ش ��لة امل�ش ��اغبني" ،و"بائعة احلب"،
و"ع ��ذراء ولك ��ن" ،ويف الثمانيني ��ات
�أف�ل�ام "�إنق ��اذ ما ميكن �إنق ��اذه"" ،رحلة
امل�ش ��اغبني"" ،انته ��ى التحقيق" ،وقدم
يف الت�س ��عينيات والألفي ��ة اجلدي ��دة
�أفالم "جيل �آخر زمن"" ،كل �ش ��يء قبل
�أن ينته ��ي العمر"" ،رحلة امل�ش ��اغبني"،
و"من �أطلق هذه الر�صا�صة؟".
وكان �آخ ��ر ظه ��ور فن ��ي للفن ��ان ه ��ادي
اجليار يف م�سل�سل "�شديد اخلطورة" .

