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

العدد ( )4860ال�سنة الثامنة ع�شرة  -االربعاء ( )27كانون الثاين 2021

جريدة �سيا�سية يومية

ادعو �أن املحافظ ينفذ �أغلب امل�شاريع يف املناطق العربية
ّ

نواب كركوك ُيريدون حرمان املحافظة من املوازنة:
تنفق كدعاية انتخابية
 بغداد /متيم احل�سن
حت ��ى نهاي ��ة الع ��ام املا�ض ��ي كان ��ت
كرك ��وك على م�شارف اع�ل�ان اتفاق
تاريخ ��ي بني املكونات النهاء ملفات عالقة منذ
عقود ،لك ��ن اال�ستع ��دادات لالنتخابات �أعادت
االو�ض ��اع اىل املرب ��ع االول ،بح�س ��ب بع� ��ض
امل�س�ؤولني يف املحافظة.
وعاد الكرد والرتكمان يف كركوك لل�شكوى من
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االدارة العربي ��ة للمحافظ ��ة ،وال�سيط ��رة على
االم ��وال واملنا�ص ��ب ،بينما ينف ��ي العرب تلك
املزاع ��م ،ويعتربونه ��ا �ضمن احل ��رب الدائرة
منذ �سنوات لل�سيطرة على من�صب املحافظ.
وتته ��م بع� ��ض االط ��راف يف كرك ��وك املحافظ
بان ��ه انفق نح ��و  45مليار دين ��ار على "اكالت
�شعبية" م ��ن اموال املحافظة ،م ��ا دفع م�ؤخرا
بع� ��ض ن ��واب كرك ��وك ،اىل الدع ��وة اليق ��اف
�صرف املوازن ��ة للمحافظة ب�سب ��ب "الف�ساد"،

ذي قار تعلن ا�ستئناف العمل بامل�شاريع
املعطلة و�صرف م�ستحقات املقاولني

يف اغرب طلب ي�شهده الربملان منذ �سنوات.
وب ��د�أ الكرد والعرب فعليا عق ��د لقاءات ثنائية
يف اال�شه ��ر االخرية م ��ن الع ��ام املا�ضي ،على
امل ان يلتحق الرتكمان اىل �صف التفاهمات،
الت ��ي تدور ح ��ول االتفاق على ن�سب ��ة لتوزيع
املنا�ص ��ب الإداري ��ة والع�سكري ��ة يف كرك ��وك،
واع ��ادة اكثـ ��ر م ��ن  3مالي�ي�ن م�ت�ر مرب ��ع من
الأرا�ض ��ي �صادره ��ا نظ ��ام �ص ��دام م ��ن "غ�ي�ر
العرب".
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ودخل ��ت االزم ��ة يف كرك ��وك بنف ��ق مظلم بعد
اع ��ادة االنت�ش ��ار الت ��ي نفذتها حكوم ��ة حيدر
العب ��ادي ال�سابق ��ة ،ردًا على اال�ستفت ��اء الذي
نظم ��ه �إقلي ��م كرد�ست ��ان يف ايل ��ول ،2017
و�شارك ��ت في ��ه كرك ��وك ،حي ��ث اج�ب�ر ق ��وات
البي�شمرك ��ة على العودة اىل حدود ما قبل عام
� 2003أو م ��ا يع ��رف بـ"اخل ��ط االزرق" وهو
خط عر�ض .36
 التفا�صيل �ص3

العمالة الأجنبية � ..أموال مهدورة و�أرقام
ترتفع يف ظل بطالة متزايدة

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

كتل متنفذة ّ
حت�ضر لدمج االنتخابات
الربملانية واملحلية وتتجاهل املعرت�ضني
 بغداد /حممد �صباح
رغم اخلالف ��ات واالعرتا�ض ��ات التي تبديها
اط ��راف �سيا�سية على عودة العمل مبجال�س
املحافظ ��ات ،ت�صر كتل برملانية متنفذة على الغاء قرار
التجمي ��د ،وب ��د�أت ب�إع ��داد مقرتح قان ��ون جديد ينظم
عملية انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية.
وت�سعى االطراف املتنفذة اىل دمج �إجراء االنتخابات
املحلية والربملانية يف يوم واحد.
واتفق ��ت اللجنت ��ان القانوني ��ة واالقالي ��م واملحافظات
الربملانيت ��ان عل ��ى حتدي ��د موع ��د �إج ��راء االنتخابات
املحلية بع ��د االنتهاء من القراءة االوىل للقانون خالل
الأي ��ام القليلة املقبلة بالت�شاور والتعاون مع مفو�ضية
االنتخابات.
ويق ��ول نائ ��ب رئي� ��س جلن ��ة الأقالي ��م واملحافظ ��ات
الربملاني ��ة حمم ��ود الكعب ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�إن جلنت ��ه "واللجن ��ة القانوني ��ة النيابي ��ة اتفقتا على

ا�ستكم ��ال الإجراءات ال�شكلي ��ة لتقدمي مقرتح التعديل
الثالث عل ��ى قان ��ون انتخابات جمال� ��س املحافظات"،
م�ضيفا �أن "من ابرز معامل التعديالت اجلديدة ،اعتماد
الدوائ ��ر املتعددة ،واحت�ساب �أعل ��ى الأ�صوات بال�سنة
للفائزين ،وعدد �أع�ضاء جمل�س املحافظة �سيكون بعدد
�أع�ضاء جمل�س النواب لكل حمافظة من املحافظات".
ويب�ي�ن الكعبي �أن "هناك تقارب ��ا وت�شابها بني قانوين
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب وجمال� ��س املحافظ ��ات
ي�ص ��ل اىل نح ��و  ،"%90مو�ضح ��ا �أن "�أ�ص ��ل اخلالف
ب�ي�ن القانون�ي�ن يكم ��ن يف �إج ��راء انتخاب ��ات جمال�س
املحافظات مع انتخابات جمل�س النواب".
وي�ضي ��ف النائ ��ب �أن جلنت ��ه "اتفق ��ت م ��ع القانوني ��ة
النيابية على حتديد موع ��د �إجراء االنتخابات املحلية
بعد االنتهاء من القراءة الأوىل لقانون التعديل الثالث
لقان ��ون انتخاب ��ات جمال�س املحافظ ��ات ،بالتعاون مع
مفو�ضية االنتخابات".
 التفا�صيل �ص2
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املرور حتتجز 2000
دراجة خالل يومني وت�ستعد
لتطبيق قرار امل�صادرة

احمد عبد الرزاق �شكارة
يكتب� :أين العراق من م�ؤ�شر
الإرهاب العاملي ؟

6

 بغداد /املدى
ن�شر نا�شطون على و�سائط التوا�صل االجتماعي فيديو لرجل
يحرق دراجته احتجاج ًا على قرار احتجازها يف حي املن�صور
ببغداد .و�أعلن مدير املرور العام اللواء طارق �إ�سماعيل� ،أم�س الثالثاء،
احتجاز  2000دراج��ة خمالفة يف بغداد خالل اليومني املا�ضيني ،فيما
�أ�شار �إىل وج��ود �ضغوط ب�ش�أن حما�سبة ال��دراج��ات النارية وال�ستوتة
والتكتك .وقال �إ�سماعيل يف بيان اطلعت عليه (املدى)� ،إن "مفارزنا قامت
بحمالت حجز كبرية للدراجات التي ال حتتوي على لوحات ت�سجيل يف
بغداد واملحافظات" ،مبين ًا �أن��ه "مت حجز  1300دراج��ة يف بغداد يوم
الأحد املا�ضي ،فيما مت حجز  700دراجة يوم االثنني".
و�أ�ضاف �أن "مدة حجز الدراجة هي � 10أيام" ،م�شري ًا اىل �أن "قانون
املرور النافذ رقم  8ل�سنة  2019قد مت تغيريه ،و�ستتم م�صادرة الدراجة
غري امل�سجلة بدعوى جمركية".
ً
و�أكد �إ�سماعيل �أن "حركة ال�سري تكاد تخلو من الدراجات" ،الفتا اىل �أن
"قرار املحا�سبة جاء من الناحية الأمنية التي �سببت الكثري من امل�شاكل من
جرائم ال�سطو امل�سلح واالغتيال وال�سرقة ،وما يعانيه العراق من حتديات
�أمنية خطرية".
 التفا�صيل �ص4

لطفي حامت يكتب :التو�سع
الر�أ�سمايل ومهام الي�سار
الدميقراطي
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لطفية الدليمي تكتب عن
اخلربة الب�شرية وخوارزميات
احلياة الطيبة

(عد�سة :حممود ر�ؤوف)

ابتكر حجة متنع احلكومة من تكرار �سيناريو 2017

جمل�س النواب يتجاهل قانون املوازنة رغم االتفاق ال�سيا�سي على تفا�صيله
 بغداد /المدى
رغ ��م االتف ��اق ال�سيا�سي �شب ��ه النهائي
عل ��ى م�ش ��ررع قان ��ون موازن ��ة 2021
لم يدرج مجل� ��س النواب القان ��ون المت�أخر على
جدول اعماله �أم�س.
وقال ��ت الدائ ��رة الإعالمي ��ة لمجل� ��س الن ��واب
ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه (الم ��دى) ،ام� ��س ،ان المجل�س

�سي�ص ��وت ف ��ي الجل�س ��ة عل ��ى قان ��ون التعدي ��ل
الثان ��ي لقان ��ون الت ��درج الوظيف ��ي ،ومقت ��رح
قان ��ون التعديل الثالث لقانون نقابة المحا�سبين
والمدققي ��ن .و�أ�ضاف ��ت الدائ ��رة الإعالمي ��ة ان
المجل� ��س �سي�ستكم ��ل القراءة الأول ��ى لم�شروع
قانون ال�ضمان االجتماعي.
وف ��ي وقت مت�أخ ��ر من ي ��وم �أم�س �أعل ��ن م�صدر
برلمان ��ي ان الأخي ��ر "�ص ��وت لقان ��ون الت ��درج

الدفاع النيابية مت�ضي بقانون
�إعادة املف�سوخة عقودهم
 بغداد /فرا�س عدنان
توا�صل لجنة الأمن والدفاع
النيابي ��ة م�ساعيه ��ا لإق ��رار
قانون �إع ��ادة المف�صولين من منت�سبي
وزارة الداخلي ��ة والدف ��اع �إلى الخدمة،
و�س ��ط اعترا�ض ��ات م ��ن بع� ��ض الكتل،
الت ��ي ت ��رى ان م�ش ��روع القان ��ون ه ��و
محاول ��ة لغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن م ��زوري
ال�شه ��ادات الدرا�سي ��ة .وق ��ال رئي� ��س
اللجن ��ة النائب محمد ر�ضا �آل حيدر في
ت�صريح �إلى (المدى)� ،إن "قانون اعادة
منت�سب ��ي وزارة الدف ��اع والداخلية �إلى
الخدم ��ة يت�ضمن ثالث م ��واد ،وكان من
المفتر� ��ض �إق ��راره قبل ث�ل�اث �سنوات،
لكنه ت�أخر ب�سبب الخالفات ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف �آل حي ��در� ،أن "الم�ش ��روع

يت�ضم ��ن اعادة الى الخدم ��ة و�إعفاء من
�ش ��رط �شه ��ادة االبتدائية ا�ستثن ��ا ًء من
قانون ��ي الخدم ��ة والتقاع ��د الع�سكري
وق ��وى الأمن الداخل ��ي ،كل من طرد �أو
م ��ن الجن ��ود والمنت�سبي ��ن ف ��ي الدفاع
والداخلي ��ة من عام � 2010إلى ."2019
ون ��وّ ه� ،إلى �أن "الغر� ��ض من الم�شروع
ه ��و �إتاح ��ة الفر�ص ��ة للمتطوعي ��ن م ��ن
الجنود والمنت�سبين �ضمن مالك وزارة
الداخلي ��ة العاملي ��ن لفت ��رات طويل ��ة
وج ��رى تدريبه ��م وت�أهيله ��م ،للقي ��ام
بواجباته ��م م ��رة �أخ ��رى" .وي�ستر�سل
�آل حي ��در� ،أن "الم�شروع �ش ��دد على �أن
تلك ال�شرائح بذلت �شجاعة وت�ضحيات
للدفاع ع ��ن العراق خ�ل�ال المعارك �ضد
تنظيم داع�ش الإرهابي".
 التفا�صيل �ص3

الوظيف ��ي" .وطال ��ب ع ��دد م ��ن النواب ب ��ادراج
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة ف ��ي ج ��دول االعمال
للت�صويت عليها ،لكن مطالباتهم لم تنجح.
وبح�س ��ب مراقبي ��ن ف ��ان اغلب الخالف ��ات ب�ش�أن
الت�شري ��ع انتهت م�ساء يوم االثنين وتحديدا مع
انتهاء االجتماع الذي ح�ضره وفد كردي.
و�أعلن ��ت اللجن ��ة المالي ��ة البرلماني ��ة ،فجر يوم
الثالثاء ،انه ��ا ناق�شت وفد اقليم كرد�ستان ب�ش�أن

تخ�صي�ص ��ات االقلي ��م ف ��ي الموازن ��ة االتحادي ��ة
لع ��ام  .2021و�أك ��دت اللجن ��ة بح�س ��ب بي ��ان
تلقته (الم ��دى)" ،حر�ص الجمي ��ع على �ضرورة
تقري ��ب وجهات النظر واالتف ��اق على �آليات حل
الإ�شكالي ��ات المتعلقة بح�صة الإقليم وما يقابلها
م ��ن التزام ��ات يتوج ��ب الوف ��اء به ��ا للحكوم ��ة
االتحادية".
 التفا�صيل �ص2

دعوا لت�سليم الإقليم � 460ألف برميل يومي ًا �إىل �سومو

" 113نائب ًا يطالبون بتخفي�ض قيمة الدوالر
�إىل  1300دينار
 بغداد /المدى
طالب  113نائبا في البرلمان
بتخفي� ��ض �سع ��ر �ص ��رف
الدوالر �إلى  1300دينار ،بعدما اعتمد
البنك المركزي  1450دينارا.
ووفق ��ا لوثائق موقعة م ��ن قبل النائب
عم ��ار طعم ��ة ،وواف ��ق عليه ��ا 113
نائب ��ا� ،أنه ��م قدم ��وا تعدي�ل�ات عل ��ى
م�ش ��روع قان ��ون الموازن ��ة االتحادية
لع ��ام  ،2021تت�ضم ��ن تخفي� ��ض
اجمال ��ي االنف ��اق ال ��ى  90تريلي ��ون
دين ��ار ،والنفق ��ات الت�شغيلي ��ة تك ��ون
 82تريلي ��ون دين ��ار ،واال�ستثماري ��ة

 8تريليون ��ات م ��ن الدناني ��ر .الوثائق
ت�ضمن ��ت تخفي�ض �سع ��ر ال�صرف الى
 1300دينار لكل دوالر واحد.
النواب طالبوا ب�إلغ ��اء الفقرة اوال من
الم ��ادة  11الت ��ي تحت�س ��ب م�ستحقات
اقلي ��م كرد�ستان لل�سنوات ال�سابقة من
 2014الى .2019
وطالبوا �أي�ض ��ا بتعديل الفقرة ثانيا�-أ
م ��ن الم ��ادة  11لتكون (يلت ��زم االقليم
بت�سلي ��م  460ال ��ف برمي ��ل يومي ��ا
ال ��ى �شركة �سوم ��و ،وفي حال ��ة زيادة
انتاج ��ه ،يلت ��زم بت�سليم ��ه اي�ض ��ا الى
ال�شركة).
وكان وزي ��ر المالي ��ة علي عب ��د الأمير

عالوي ،ق ��د �أعلن ،اعتم ��اد �سعر جديد
للدين ��ار العراقي� ،أمام الدوالر ،بواقع
 1450دينار ًا مقابل كل دوالر.
و�أ�ش ��ار ع�ل�اوي �إل ��ى �أن وزارته ترفع
�سعر �صرف الدوالر �إلى  1450دينار ًا
بالن�سبة �إلى الدوالر المبيع �إلى البنك
المرك ��زي العراقي ،مبين� � ًا �أن موازنة
العام المقبل �ستكون �إ�صالحية.
ولفت �إلى �أن البنك المركزي �سي�ضيف
هام�ش ًا �إل ��ى ال�سعر المح ��دد ،مو�ضح ًا
ف ��ي حدي ��ث لل�صحافيي ��ن �أن الهام� ��ش
ال ��ذي �سي�ضيف ��ه البن ��ك المرك ��زي لن
يك ��ون كبي ��ر ًا ،وق ��د ي�صل �إل ��ى 1490
دينار ًا للدوالر الواحد.

نقل جماين لكال�سيكو الكرة
اخلليجية بني الأ�سود والأزرق
الكويتي
 بغداد /المدى
قررت الهيئ ��ة التطبيعية في
اتح ��اد ك ��رة الق ��دم توزي ��ع
الإ�ش ��ارة مجان ًا بين القنوات الف�ضائية
الراغب ��ة بتغطي ��ة كال�سيك ��و الك ��رة
الخليجي ��ة الجديد ال ��ذي �سيجري بين
منتخبنا الوطني لك ��رة القدم و�شقيقه
الأزرق الكويتي ف ��ي ال�ساعة ال�ساد�سة
م�س ��اء اليوم االربع ��اء على ملعب جذع
النخلة بالمدينة الريا�ضية في محافظة
الب�ص ��رة ف ��ي �إط ��ار تح�ضيراتهم ��ا
للم�شارك ��ة ف ��ي الج ��والت المتبقي ��ة
م ��ن الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة الم�شترك ��ة
لمونديال قط ��ر  2022وك�أ�س �أمم �آ�سيا
لكرة القدم  2023في ال�صين .
و�سيتي ��ح الق ��رار الجدي ��د للهيئ ��ة
التطبيعي ��ة ف ��ي االتح ��اد الفر�ص ��ة
للجماهير العراقي ��ة لم�شاهدة المباراة

عب ��ر تلك القن ��وات العراقي ��ة بعد تعذر
ح�ضوره ��ا ال ��ى ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة
لمتابعته ��ا م ��ن على المدرج ��ات نتيجة
لعدم الح�ص ��ول على ال�ض ��وء الأخ�ضر
م ��ن خلي ��ة الأزم ��ة الحكومي ��ة بتواجد
ن�سب ��ة  %25م ��ن الم�شجعي ��ن لل�سع ��ة
االجمالي ��ة البالغ ��ة � 65أل ��ف متف ��رج
للحفاظ عل ��ى �سالمتهم في ظل توا�صل
�أزمة تف�شي فايرو�س كورونا الم�ستجد
في البالد منذ يوم الخام�س والع�شرين
م ��ن �شه ��ر �شب ��اط الما�ض ��ي حي ��ث ت ��م
الطل ��ب م ��ن تل ��ك القن ��وات المحلي ��ة
والعربي ��ة الراغب ��ة بالنق ��ل التوا�ص ��ل
م ��ع �شركة ع�شتار لالنت ��اج التلفزيوني
وال�سينمائي لمعرفة ال�شروط الواجب
توافره ��ا في التغطي ��ة وتوقيع اتفاقية
ترخي�ص البث وفق� � ًا للبنود وال�شروط
الت ��ي و�ضعها ق�س ��م الت�سويق الخا�ص
في الهيئة.

يوفنتو�س ي�أمل
�إيقاف مفاج�آت �سبال
يف ك�أ�س �إيطاليا

5

سياسة
�سيتم تحديد موعدها
بعد القراءة الأولى
للت�شريع
 بغداد /محمد �صباح

رغم الخالفات واالعترا�ضات
التي تبديها اطراف �سيا�سية
على عودة العمل بمجال�س
المحافظات ،ت�صر كتل
برلمانية متنفذة على
الغاء قرار التجميد ،وبد�أت
ب�إعداد مقترح قانون جديد
ينظم عملية انتخاب �أع�ضاء
المجال�س المحلية.
وت�سعى االطراف المتنفذة
الى دمج �إجراء االنتخابات
المحلية والبرلمانية في يوم
واحد.

القانوني ��ة النيابي ��ة اتفقتا عل ��ى ا�ستكمال
الإجراءات ال�شكلية لتقديم مقترح التعديل
الثال ��ث عل ��ى قان ��ون انتخاب ��ات مجال� ��س
المحافظات" ،م�ضيف ��ا �أن "من ابرز معالم
التعدي�ل�ات الجدي ��دة ،اعتم ��اد الدوائ ��ر
المتع ��ددة ،واحت�س ��اب �أعل ��ى الأ�ص ��وات
بال�سن ��ة للفائزي ��ن ،وعدد �أع�ض ��اء مجل�س
المحافظ ��ة �سيك ��ون بعدد �أع�ض ��اء مجل�س
النواب لكل محافظة من المحافظات".
ويبين الكعبي �أن "هن ��اك تقاربا وت�شابها
بي ��ن قانون ��ي انتخاب ��ات مجل� ��س النواب
ومجال� ��س المحافظ ��ات ت�ص ��ل ال ��ى نحو
 ،"%90مو�ضح ��ا �أن "�أ�ص ��ل الخ�ل�اف بين
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كتل متنفذة ّ
حت�ضر لدمج االنتخابات الربملانية واملحلية
وتتجاهل املعرت�ضني
القانوني ��ن يكم ��ن ف ��ي �إج ��راء انتخاب ��ات
مجال�س المحافظات مع انتخابات مجل�س
الن ��واب" .وف ��ي �شه ��ر تم ��وز م ��ن الع ��ام
� ،2019صوت مجل�س النواب على ت�شريع
قان ��ون التعدي ��ل الأول لقان ��ون انتخابات
مجال� ��س المحافظ ��ات غي ��ر المنتظمة في
�إقلي ��م واالق�ضي ��ة التابع ��ة له ��ا رق ��م ()12
ل�سنة  ،2018بعد خالفات طويلة ومعقدة
بين الكتل والمكونات.
وتح ��ت �ضغ ��ط الح ��راك ال�شعب ��ي �صوّ ت
مجل� ��س النواب ف ��ي �شهر ت�شري ��ن الثاني
م ��ن الع ��ام  2019ل�صالح التعدي ��ل الثاني
لقان ��ون مجال� ��س المحافظ ��ات �أنه ��ى

بموجب ��ه عمله ��ا ،وكلف �أع�ض ��اء البرلمان
بمهم ��ة مراقبة عمل المحاف ��ظ ونائبيه في
المحافظات.
دمج االنتخابات البرلمانية
والمحلية
وي�ضي ��ف النائ ��ب �أن لجنت ��ه "اتفق ��ت مع
القانوني ��ة النيابي ��ة عل ��ى تحدي ��د موع ��د
�إج ��راء االنتخابات المحلي ��ة بعد االنتهاء
من القراءة الأولى لقانون التعديل الثالث
لقانون انتخاب ��ات مجال� ��س المحافظات،
بالتعاون مع مفو�ضية االنتخابات".
وم ��ن �ضم ��ن المقترحات الت ��ي تقدمت بها

عل ��ى ال�صبغة القانونية له ��ذه المجال�س
ارت�أى مجل�س النواب ت�شريع قانون لها
يكون م�شابها �إلى قانون انتخاباته".
وكان ��ت مجال� ��س المحافظ ��ات بمثاب ��ة
�سلطة ت�شريعية م�صغرة تتولى انتخاب
المحافظين ونوابهم و�إ�صدار القرارات
الخا�ص ��ة بالمحافظ ��ة �أو الوح ��دات
الإداري ��ة الأ�صغ ��ر ،وكذلك مراقب ��ة �أداء
ال�سلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة.
وكان م ��ن المق ��رر �إج ��راء انتخاب ��ات
المجال� ��س المحلي ��ة ف ��ي �أي ��ار ،2018
لكنها �أُرجئت �إل ��ى �أيلول  2018ومن ثم
�إل ��ى ت�شري ��ن الأول من الع ��ام نف�سه ،ثم

الأط ��راف البرلماني ��ة المختلف ��ة ب�ش� ��أن
الت�شريع هو تقلي�ص عدد �أع�ضاء مجال�س
المحافظات ،وتخفي�ض امتيازاتهم ،ومنع
�إحالتهم على التقاعد بعد انتهاء دورتهم.
قانون م�شابه
من جهته ي ��رى محمد البل ��داوي ،ع�ضو
لجنة مراقبة تنفي ��ذ البرنامج الحكومي
والتخطي ��ط ال�ستراتيج ��ي �أن "مجال�س
المحافظات واحدة من الجهات الرقابية
والت�شريعية داخ ��ل المحافظة ،ويرتبط
عمله ��ا بالإج ��راءات الت ��ي يق ��وم به ��ا
المحافظ ��ون ،وبالتالي م ��ن اجل الإبقاء

واتفق ��ت اللجنت ��ان القانوني ��ة واالقالي ��م
والمحافظ ��ات البرلمانيت ��ان عل ��ى تحديد
موع ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات المحلي ��ة بعد
االنته ��اء من القراءة االولى للقانون خالل
الأي ��ام القليلة المقبلة بالت�شاور والتعاون
مع مفو�ضية االنتخابات.
وك�ش ��ف تقري ��ر �ساب ��ق لـ(الم ��دى) �أع ��ده
الق�س ��م ال�سيا�سي ف ��ي �شهر كان ��ون االول
الما�ض ��ي عن ني ��ة مجل�س الن ��واب تعديل
قان ��ون انتخاب ��ات مجال� ��س المحافظات،
مح ��اوال دم ��ج االنتخاب ��ات البرلماني ��ة
والمحلية �سوية من اج ��ل خف�ض النفقات
االنتخابية.
انتخابات مجال�س المحافظات
ويق ��ول نائ ��ب رئي� ��س لجن ��ة الأقالي ��م
والمحافظ ��ات البرلماني ��ة محمود الكعبي
في ت�صريح لـ(المدى) �إن لجنته "واللجنة

اجتماع �سابق بني اللجنة القانونية ومفو�ضية االنتخابات ..ار�شيف

قوى مت�ضررة من الإقاالت الأمنية تفتح
ملف "ا�ستجواب احلكومة"
 بغداد /المدى

ت�شير معلومات تلقتها
(المدى) الى ان �أطرافا
�سيا�سية مت�أثرة بجولة
االقاالت الأمنية التي
اتخذها رئي�س الحكومة
م�صطفى الكاظمي،
بد�أت العمل على اقالة
الحكومة بحجة انها
غير قادرة على توفير
االمن.
وت�ضي ��ف المعلوم ��ات ـ� �ـ التي ل ��م يت�سن
لـ(المدى) الت�أكد منها ،ان الفريق الم�ؤيد
القال ��ة الحكومة يتعك ��ز �أي�ضا على حجة
ان الحكوم ��ة الحالي ��ة مكلف ��ة باج ��راء
االنتخاب ��ات المبكرة وان ق ��رار ت�أجيلها
هو واحد من �أ�سب ��اب "الف�شل الكثيرة".
وكان رئي� ��س الوزراء م�صطفى الكاظمي
ق ��د �أ�صدر في  21كانون الثاني الجاري،
�أوام ��ر ب�إقال ��ة  5ق ��ادة �أم ��ن بارزي ��ن من
منا�صبهم على خلفية تفجيري بغداد.
وق ��ال المتح ��دث با�س ��م القائ ��د الع ��ام
للق ��وات الم�سلحة الل ��واء يحيى ر�سول،
في بيان �إن الأوام ��ر �شملت "�إقالة وكيل
وزي ��ر الداخلي ��ة ل�ش� ��ؤون اال�ستخبارات
الفري ��ق الركن عامر �صدام م ��ن من�صبه،

وتكلي ��ف الفريق احمد اب ��و رغيف بدي ًال
عنه ،و�إقالة عب ��د الكريم عبد فا�ضل (ابو
عل ��ي الب�صري) مدي ��ر ع ��ام ا�ستخبارات
ومكافح ��ة الإره ��اب ب ��وزارة الداخلي ��ة
(خلي ��ة ال�صق ��ور) م ��ن من�صب ��ه وتكليف
نائ ��ب رئي�س جهاز الأم ��ن الوطني حميد
ال�شط ��ري بمه ��ام ادارة خلي ��ة ال�صق ��ور
ورب ��ط الخلي ��ة بالقائ ��د الع ��ام للق ��وات
الم�سلح ��ة" .كم ��ا �شملت االوام ��ر" ،نقل
قائ ��د عملي ��ات بغ ��داد الفري ��ق قي� ��س
المحم ��داوي الى وزارة الدفاع ،وتكليف
اللواء الركن احمد �سلي ��م قائدا لعمليات
بغ ��داد ،واقال ��ة قائد ال�شرط ��ة االتحادية
الفريق الرك ��ن جعفر البطاط من من�صبه
وتكليف الفريق الركن رائد �شاكر جودت
بقيادة ال�شرطة االتحادية".
واك ��د المتح ��دث "�إقال ��ة مدي ��ر ق�س ��م
اال�ستخب ��ارات وام ��ن عملي ��ات بغ ��داد
اللواء با�سم مجيد من من�صبه".
وتعر� ��ض الكاظمي لحملة تح�شيد كبيرة
عل ��ى ال�سو�شي ��ال ميديا من ��ددة بالقرار.
كم ��ا نقل ��ت مواق ��ع �إعالمي ��ة يعتق ��د انها
تابعة لف�صائ ��ل م�سلح ��ة ت�صريحا ن�سب
ال ��ى نائب ع ��ن تحالف عراقي ��ون يتوعد
با�ستجواب جميع الوزراء.
وو�ص ��ف النائ ��ب عبا� ��س عوي ��د �سايح،
�أم� ��س ،الحكوم ��ة الحالي ��ة برئا�س ��ة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي بانه ��ا مج ��رد هال ��ة
�إعالمي ��ة ال نات ��ج لها على الواق ��ع .وقال
�سايح لموقع (العهد نيوز) �إن "الحكومة
الحالي ��ة مجرد هالة �إعالمي ��ة ال تملك �أي
منجز على �أر�ض الواقع �سوى التنظير".
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و تحال ��ف عراقي ��ون �أن
"اداء وف�شل حكوم ��ة الكاظمي �سيا�سيا
واقت�صاديا بات اكثر و�ضوحا ،اذ ف�شلت
ف�شال ذريعا في معالجة الملف الخدمي"،

مو�ضح ��ا �أن "هن ��اك مالحظ ��ات كثي ��رة
ح ��ول �إخف ��اق الحكوم ��ة الحالي ��ة ،و�أن
�أغلب وزراء حكوم ��ة الكاظمي �سيطالهم
اال�ستج ��واب داخ ��ل مجل� ��س الن ��واب".
وي�ؤيد ت�صريح النائب �سايح المعلومات
التي تلقتها ال�صحيفة �أم�س.
وكت ��ب الم�س� ��ؤول الأمن ��ي لكتائب حزب
الله ف ��ي تغريدة عبر ح�سابه على تويتر،
قائ�ل�ا" :ا�ستغالل جريمة �ساحة الطيران
لت�صفي ��ة الح�ساب ��ات م ��ع بع� ��ض القادة
الأمنيي ��ن هو خ�سة ونذال ��ة ويجب �أن ال
يمر مرور الك ��رام" ،وتابع�" :إن كان وال
ب ��د ،ف�إن �أول من يج ��ب طرده هو كاظمي
الغ ��در ،ومعه �شلت ��ه المتواطئة في جهاز
المخابرات" .وا�ضط ��رت الحكومة يوم
االثنين لن�شر كتب الإقالة لمواجهة حملة
التح�شي ��د المناه�ضة الت ��ي ادعت تراجع
الحكومة عن بع�ض االقاالت.
وقالت النائبة ن ��دى �شاكر جودت� ،أم�س
الثالث ��اء ،ان ال�ضغ ��وط الت ��ي يتعر� ��ض
لها رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي،
م ��ن قب ��ل ق ��وى �سيا�سية من �أج ��ل تغيير
قراراته التي اتخذها م�ؤخر ًا.
وقال ��ت ج ��ودت ،ف ��ي ت�صري ��ح �صحفي،
ان "ق ��وى �سيا�سي ��ة �ضغط ��ت عل ��ى
رئي�س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي ،من
�أج ��ل تغيي ��ر قرارات ��ه ب�ش� ��أن التغييرات
الأمني ��ة الأخي ��رة" .و�أ�ضافت جودت ان
"�شمول الم�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية والأمنية
بالمحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سي ��ة او الطائفي ��ة،
ه ��و �سب ��ب دماره ��ا وتراج ��ع الأم ��ن
واال�ستق ��رار ف ��ي الع ��راق ،فاالختيارات
يج ��ب �أن تكون وف ��ق الموا�صفات بعيد ًا
ع ��ن الوالءات ال�سيا�سي ��ة او ال�شخ�صية،
وبخ�ل�اف ذلك �سيبقى الو�ضع الأمني في
خطر وقلق".
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�أُرجئ ��ت مجددا �إلى ني�س ��ان  ،2020قبل
قرار البرلمان ب�إلغاء هذه المجال�س.
وي�ضي ��ف البل ��داوي �أن "القان ��ون
الجدي ��د �سيك ��ون م�شابه ��ا لقان ��ون
انتخاب ��ات مجل� ��س الن ��واب م ��ن حي ��ث
الع ��دد والم�ضمون والنظ ��ام االنتخابي
والإج ��راءات" ،مت�سائ�ل�ا "ف ��ي ح ��ال
غي ��اب ه ��ذه المجال� ��س م ��ن ينتخ ��ب
المحافظي ��ن ور�ؤ�س ��اء الدوائر (المدراء
العامي ��ن وال�شرطة) ،و�إع ��داد الموازنة
للمحافظة؟".
خالفات على عودة المجال�س
وي�ش ��دد عل ��ى �أن "تك ��ون المجال� ��س
الجدي ��دة مقنن ��ة م ��ن حي ��ث الع ��دد،
والت ��ي �ستنعك� ��س ب�ش ��كل ايجاب ��ي على
الخدم ��ات" ،مبين ��ا ان "ط ��رح الت�شري ��ع
للق ��راءة يتوق ��ف عل ��ى ع ��دة �إج ��راءات
وم�شاورات بين الكتل من اجل �إنهاء كل
الخالفات القائمة بينها".
وطعنت مجموع ��ة من �أع�ض ��اء مجال�س
المحافظ ��ات بقان ��ون �إلغ ��اء مجال� ��س
المحافظ ��ات الذي اق ��ره مجل�س النواب
�أمام المحكم ��ة االتحادي ��ة� ،إال �أن تعطل
المحكم ��ة ت�سب ��ب بع ��دم الب ��ت به ��ذا
المو�ض ��وع .وي�ضي ��ف ع�ض ��و لجن ��ة
مراقب ��ة الأداء الحكوم ��ي �أن "هن ��اك
ر�أي ��ا داخل المجل� ��س ي�صر عل ��ى عودة
مجال� ��س المحافظ ��ات و�إلغ ��اء تجميدها
وف ��ق ر�ؤي ��ة وم ��واد قان ��ون االنتخابات
البرلماني ��ة ،لك ��ن بالمقاب ��ل هن ��اك ر�أي
�آخ ��ر يدفع بع ��ودة ه ��ذه المجال�س وفق
ر�ؤية قان ��ون مجال�س المحافظات النافذ
من حي ��ث الإعداد وغيرها م ��ن الأمور"،
م�ضيف ��ا �أن "هن ��اك فريق ��ا ثالث ��ا يرف�ض
هذين التوجهين ويعتبر المجال�س حلقة
زائدة" .وي�ضيف البل ��داوي �أن "تحديد
مواعي ��د اج ��راء االنتخاب ��ات المحلي ��ة
متوقف على اكم ��ال ت�شريع هذا القانون
وانجازه من قبل البرلمان" ،الفتا �إلى ان
"هناك رغبة كبيرة ت�صل ن�سبتها لنحو
 %70تقريبا باجراء االنتخابات المحلية
والنيابية �سوي ًة".

ابتكر حجة تمنع الحكومة من تكرار �سيناريو 2017

جمل�س النواب يتجاهل قانون املوازنة رغم االتفاق
ال�سيا�سي على تفا�صيله
رغم االتفاق ال�سيا�س��ي �شبه النهائي على م�ش��ررع قانون موازنة  2021لم يدرج مجل�س
النواب القانون المت�أخر على ج��دول اعماله �أم�س .وقالت الدائرة الإعالمية لمجل�س
النواب ف��ي بيان تلقته (المدى) ،ام�س ،ان المجل�س �سي�ص��وت في الجل�س��ة على قانون
التعديل الثاني لقانون التدرج الوظيفي ،ومقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة
المحا�س��بين والمدققين .و�أ�ض��افت الدائرة الإعالمية ان المجل�س �سي�ستكمل القراءة
الأولى لم�شروع قانون ال�ضمان االجتماعي.

 بغداد /المدى
وفي وقت مت�أخر من يوم �أم�س �أعلن
م�ص ��در برلماني ان الأخي ��ر "�صوت
لقانون التدرج الوظيفي".
وطال ��ب ع ��دد م ��ن الن ��واب ب ��ادراج
م�ش ��روع قانون الموازن ��ة في جدول
االعم ��ال للت�صوي ��ت عليه ��ا ،لك ��ن
مطالباتهم لم تنجح.
وبح�س ��ب مراقبي ��ن ف ��ان اغل ��ب
الخالف ��ات ب�ش� ��أن الت�شري ��ع انته ��ت
م�س ��اء ي ��وم االثني ��ن وتحدي ��دا م ��ع
انته ��اء االجتم ��اع ال ��ذي ح�ضره وفد
كردي.
و�أعلن ��ت اللجنة المالي ��ة البرلمانية،
فج ��ر يوم الثالثاء ،انه ��ا ناق�شت وفد
اقلي ��م كرد�ستان ب�ش� ��أن تخ�صي�صات
االقليم في الموازن ��ة االتحادية لعام
.2021
و�أك ��دت اللجن ��ة بح�سب بي ��ان تلقته
(الم ��دى)" ،حر� ��ص الجمي ��ع عل ��ى

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

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

�ض ��رورة تقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر
واالتف ��اق على �آليات حل الإ�شكاليات
المتعلقة بح�صة الإقلي ��م وما يقابلها
م ��ن التزام ��ات يتوج ��ب الوف ��اء به ��ا
للحكومة االتحادية".
و�سبق ان ق ��ال مقرر اللجن ��ة المالية
النائب احمد ال�صف ��ار �إن "وفد �إقليم
كرد�ستان �سيناق�ش مع اللجنة المالية
النيابية االتفاق النفطي والوارد في
الم ��ادة ( )11ف ��ي م�س ��ودة م�ش ��روع
الموازنة".
و�أ�ضاف ال�صفار �أن "�إجراء تعديالت
عل ��ى �أ�صل االتفاق النفطي �أو الإبقاء
عليه �أمر مره ��ون بالمفاو�ضات التي
�سيق ��وم به ��ا وف ��د �إقلي ��م كرد�ست ��ان
م ��ع الم�س�ؤولي ��ن ف ��ي الحكوم ��ة
االتحادية".
وق ��ال مراقب ��ون ان اتف ��اق الوف ��د
الك ��ردي واللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة
عل ��ى ح�ص ��ة الإقلي ��م م ��ن الموازن ��ة
انهى جولة تعديالت للقانون و�صفت
بـ"الجوهرية".

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

وق ��ال ن ��واب ف ��ي اللجن ��ة المالي ��ة
النيابية لـ(الم ��دى) قبل يومين ،انهم
اقترح ��وا �إ�ضاف ��ة �أكثر م ��ن  18مادة
وفقرة عل ��ى قانون الموازن ��ة العامة
و�إلغ ��اء ع ��دد م ��ن الفق ��رات والمواد
المثبت ��ة .وا�ضاف ��وا ان التعدي�ل�ات
ته ��دف ال ��ى �ضغ ��ط النفق ��ات وتقليل
عجز الموازنة �إلى الن�صف تقريبا.
لك ��ن �أع�ضاء ف ��ي البرلم ��ان يخ�شون
م ��ن �إع ��ادة �سيناري ��و  2017عندم ��ا
طعن ��ت الحكومة الت ��ي كان يتر�أ�سها
حيدر العبادي ب� �ـ 21فقرة من فقرات
الموازنة و�ضعها مجل�س النواب.
وت�ضمن ��ت الطعون المطالب ��ة بالغاء
 15فقرة من القانون ،واعادة �صياغة
 7فق ��رات اخ ��رى .وطال ��ت الطع ��ون
بن ��ود ًا و�صف ��ت بـ"المهم ��ة" ا�سه ��م
ادراجه ��ا �ضم ��ن الموازن ��ة بت�سري ��ع
عملية �إق ��رار الت�شريع ،كمخ�ص�صات
البت ��رودوالر ،الت ��ي تطال ��ب به ��ا
المحافظ ��ات الجنوبي ��ة ،ومراجع ��ة
عقود جوالت التراخي�ص النفطية.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

كما طعنت الحكومة ،حينها ،بالن�سبة
التي ُخ�ص�صت للمحافظات الحدودية
من اي ��رادات المناف ��ذ ،ومخ�ص�صات
البي�شمركة التي اقتطعت من موازنة
الجي� ��ش .وطال ��ت الطع ��ون اي�ض ��ا
بن ��دا ين� ��ص عل ��ى ايق ��اف التعيينات
ف ��ي الرئا�س ��ات الث�ل�اث ،ون�سب ��ة
ا�ستقطاعات الموظفي ��ن التي قل�صها
البرلمان الى  3.8بدال من .4.8
ودخل ��ت اللجن ��ة المالي ��ة البرلمانية
بجول ��ة ق�ضائي ��ة مقاب ��ل الحكوم ��ة
وت�أج ��ل البت بالفق ��رات ق�ضائيا عدة
�أ�شه ��ر .وتالفي ��ا لذل ��ك ،ق ��ال ع�ض ��و
اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة �شي ��روان
مي ��رزا ،ان مجل�س الن ��واب �سير�سل
التعدي�ل�ات بكت ��اب ر�سم ��ي ال ��ى
الحكومة واخذ ر�أيها قبل الت�صويت.
وقال مي ��رزا" :هناك اتف ��اق �سيا�سي
على تمري ��ر م�شروع قانون الموازنة
العام ��ة ل�سنة  2021دون �إعادتها �إلى
الحكوم ��ة" ،مرجح� � ًا "تمريره ��ا في
جل�س ��ات مجل� ��س الن ��واب الأ�سبوع
المقبل".
و�أ�ض ��اف� ،أن "المالية النيابية كثفت
مناق�شاته ��ا ح ��ول تخفي� ��ض االنفاق
الع ��ام وخف�ض العج ��ز وكذلك تعظيم
�إيرادات الدولة في الموازنة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "�سعر �ص ��رف الدوالر
الحال ��ي �سيبق ��ى مثبتا ف ��ي الموازنة
وال يمك ��ن للبرلمان تعديل ��ه �إطالقا"،
م�شير ًا �إل ��ى �أن "ا�ستقطاعات رواتب
الموظفي ��ن �ستجري عليه ��ا تعديالت
بم ��ا ي�ضم ��ن ع ��دم ت�أثيره ��ا عل ��ى
الموظفين".
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�أدعوا �أن املحافظ
ينفذ �أغلب امل�شاريع يف
املناطق العربية

سياسة

نواب كركوك يريدون حرمان املحافظة من املوازنة:
تنفق كدعاية انتخابية

حتى نهاية العام املا�ضي كانت كركوك على م�شارف اعالن
اتفاق تاريخي بني املكونات النهاء ملفات عالقة منذ عقود،
لكن اال�ستعدادات لالنتخابات �أعادت االو�ضاع اىل املربع االول،
بح�سب بع�ض امل�س�ؤولني يف املحافظة.
وعاد الكرد والرتكمان يف كركوك لل�شكوى من االدارة العربية
للمحافظة ،وال�سيطرة على االموال واملنا�صب ،بينما ينفي
العرب تلك املزاعم ،ويعتربونها �ضمن احلرب الدائرة منذ
�سنوات لل�سيطرة على من�صب املحافظ.
 بغداد /تميم الح�سن
وتته ��م بع� ��ض االط ��راف ف ��ي كرك ��وك
المحاف ��ظ بان ��ه انف ��ق نح ��و  45ملي ��ار
دين ��ار عل ��ى "اكالت �شعبية" م ��ن اموال
المحافظ ��ة ،ما دفع م�ؤخ ��را بع�ض نواب
كرك ��وك ،ال ��ى الدع ��وة اليق ��اف �ص ��رف
الموازن ��ة للمحافظ ��ة ب�سب ��ب "الف�ساد"،
في اغ ��رب طل ��ب ي�شه ��ده البرلم ��ان منذ
�سنوات.
وب ��د�أ الكرد والع ��رب فعليا عق ��د لقاءات
ثنائي ��ة ف ��ي اال�شه ��ر االخيرة م ��ن العام
الما�ض ��ي ،على ام ��ل ان يلتحق التركمان
الى �ص ��ف التفاهمات ،الت ��ي تدور حول
االتفاق عل ��ى ن�سب ��ة لتوزي ��ع المنا�صب
الإداري ��ة والع�سكري ��ة ف ��ي كرك ��وك،
واع ��ادة اكثـر من  3ماليين متر مربع من
الأرا�ضي �صادرها نظام �صدام من "غير
العرب".
ودخل ��ت االزم ��ة في كرك ��وك بنفق مظلم
بعد اع ��ادة االنت�شار التي نفذتها حكومة
حي ��در العب ��ادي ال�سابق ��ة ،ردًا عل ��ى
اال�ستفت ��اء ال ��ذي نظمه �إقلي ��م كرد�ستان
ف ��ي ايلول  ،2017و�شاركت فيه كركوك،
حي ��ث اجب ��ر ق ��وات البي�شمرك ��ة عل ��ى
العودة الى حدود م ��ا قبل عام � 2003أو
م ��ا يع ��رف بـ"الخ ��ط االزرق" وهو خط
عر�ض .36

"�سل ��م ال�سلط ��ة في كرك ��وك الى العرب
وه ��م بدوره ��م ل ��م يع ��ودوا ي�سمع ��ون
او يت�ش ��اورون م ��ع اي جه ��ة اخ ��رى،
واحتكروا االموال والوظائف".
وكل ��ف حيدر العبادي ،في ت�شرين االول
 ،2017راكان الجب ��وري ،وه ��و نائ ��ب
محاف ��ظ حينه ��ا ،ب ��ادارة كرك ��وك ك�أول
محاف ��ظ عرب ��ي يدي ��ر المحافظ ��ة بع ��د
 ،2003حي ��ث ي�ؤك ��د الك ��رد ان ��ه ب�سب ��ب
اكت�ساحه ��م لالنتخاب ��ات ف ��ي كل دورة
النتخابات مجال� ��س المحافظات ،يكون
المحافظ من ح�صتهم.
وينق�س ��م التركم ��ان ف ��ي كرك ��وك ال ��ى
فريقي ��ن ،حي ��ث ين ��وي الفري ��ق ال ��ذي
ينتم ��ي الي ��ه نج ��اة ح�سي ��ن ،الطلب من
الم�س�ؤولين في بغداد "اقالة الجبوري"
من من�صبه وتعيين بديل عنه.
وكان فريق �آخر يمثله النائب التركماني
ار�ش ��د ال�صالح ��ي ،ق ��د التق ��ى ف ��ي وقت
�ساب ��ق رئي�س الجمهوري ��ة برهم �صالح،
عقب لقاءات منف�صلة مع العرب والكرد،
وحمل معه جملة مطالبات.
وينتظ ��ر الفري ��ق الثان ��ي م ��رور �شه ��ر
على زي ��ارة ال�صالح ��ي الى بغ ��داد التي
ج ��رت اواخر العام الما�ض ��ي ،ليقدم هو
بدوره قائمة طلبات ابزرها ت�سمية نائب
رئي�س جمهورية م ��ن التركمان ،واعادة
االرا�ضي التي �صادرها نظام �صدام.

احتكار ال�سلطة
ويقول نجاة ح�سين ،القيادي التركماني
ف ��ي كرك ��وك لـ(الم ��دى) ان العب ��ادي

الأرا�ضي المغت�صبة
وي�شت ��رك التركم ��ان والكرد ف ��ي م�شكلة
وجود اكث ��ر من مليون و 200الف دونم

(مايعادل اكثر م ��ن  3ماليين متر مربع)
م ��ن "الأرا�ض ��ي الزراعية ت ��م اال�ستيالء
عليه ��ا م ��ن قب ��ل نظ ��ام �ص ��دام ول ��م تتم
�إعادتها".
وبح�س ��ب �أوام ��ر م ��ن النظ ��ام ال�ساب ��ق
فان ��ه تم منع كل �س ��كان كركوك "من غير
الع ��رب" من الح�صول على حق تملك كل
االرا�ض ��ي ،فيما تقول م�ص ��ادر �سيا�سية
لـ(الم ��دى) ف ��ي المحافظ ��ة ان ��ه "في عام
 2007ا�صدر الق�ضاء قرارا بالغاء القرار
ال�سابق لكن الذين ا�ستولوا على االر�ض
لم يتركوها ،ثم عادوا مجددا وبقوة بعد
ازم ��ة اال�ستفتاء" .ووف ��ق نجاة ح�سين،
القيادي التركماني في كركوك ان "%60
من تل ��ك االرا�ضي تعود ال ��ى التركمان"
والبقية الى الكرد.
لك ��ن العرب ف ��ي كركوك ،ي�ؤك ��دون انهم
ي�سعون على الرغم من "عقدة االرا�ضي"
ال ��ى ح ��ل ه ��ذه الم�سائ ��ل عب ��ر الط ��رق
الع�شائري ��ة .وي�ضي ��ف رع ��د العا�ص ��ي،
ع�ض ��و المجل� ��س العرب ��ي ف ��ي كرك ��وك
وه ��و تجم ��ع �سيا�س ��ي يدع ��م المحافظ،
ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع (الم ��دى) ان "الع ��رب
م�صممي ��ن عل ��ى ح ��ل كل الم�ش ��اكل م ��ع
الك ��رد والتركمان ومنه ��ا االرا�ضي ،لكن
هناك من يحاول تخريب او�ضاع كركوك
ب�سبب اطماع بمن�صب المحافظ.
تبديد الأموال
وتته ��م اط ��راف �سيا�سي ��ة ف ��ي كرك ��وك
المحاف ��ظ راكان الجب ��وري ،بان ��ه انفق
" 45ملي ��ار دين ��ار" م ��ن موازنة 2019

الفتات خالل انتخابات �سابقة ..ار�شيف
على "اكل الكباب والت�شريب" تحت بند
النثريات في المحافظة.
ويواج ��ه الجب ��وري ،كم ��ا هائ�ل�ا م ��ن
الق�ضاي ��ا المرفوعة �ضده ب�سبب �شبهات
ف�ساد ،بح�سب م�صادر مطلعة في كركوك
تحدث ��ت لـ(الم ��دى) ،واك ��دت ان ��ه هناك
"تدخالت �سيا�سية الغالقها".
وف ��از الجب ��وري ف ��ي االنتخاب ��ات
الت�شريعية عن كرك ��وك في  ،2018لكنه
ظ ��ل راف�ضا الذه ��اب ال ��ى المن�صب على
غرار م ��ا فعل ��ه محاف ��ظ الب�ص ��رة ا�سعد
العيداني م ��ن �ضمن  6محافظين �آخرين
فازوا في االنتخابات.
وبح�سب الت�سريبات ان راكان الجبوري
متهم بهدر مبلغ اكثر من تريليون و400
مليون دين ��ار ،حيث افرجت عنه محكمة

نزاه ��ة كرك ��وك م�ؤخ ��را ،بكفال ��ة ،فيم ��ا
يواجه اتهامات في محاكم اخرى.
ف ��ي تلك االثناء ق ��ال هدايت طاهر ،نائب
رئي� ��س تنظيم ��ات االتح ��اد الوطن ��ي
الكرد�ستان ��ي ف ��ي كرك ��وك ،ان "االتفاق
بي ��ن الع ��رب والك ��رد والتركم ��ان كان
ق ��د و�ص ��ل الى مراح ��ل متط ��ورة ،حول
االرا�ض ��ي وتوزي ��ع المنا�ص ��ب ،لك ��ن
الدعاية االنتخابية خ ّربت كل �شيء".
ويته ��م الكرد في كرك ��وك ،المحافظ بانه
يري ��د ا�ستخ ��دام مخ�ص�ص ��ات موازن ��ة
 2021للدعاي ��ة المبكرة في االنتخابات،
وذلك بمنع ممثلي المحافظة في البرلمان
من الم�شاركة في ادارة االموال.
وي�ضي ��ف طاه ��ر" :هناك ف ��رق كبير بين
الخدم ��ات المقدم ��ة للمناط ��ق العربي ��ة

ذي قار تعلن ا�ستئناف العمل بامل�شاريع املعطلة و�صرف م�ستحقات املقاولني
 متابعة /المدى
�أعل ��ن محاف ��ظ ذي ق ��ار ناظ ��م الوائل ��ي� ،أم� ��س الثالث ��اء،
ا�ستئناف العمل بع�شرات الم�شاريع بعد �صرف م�ستحقات
المقاولين المت�أخرة ب�شكل كامل.
وق ��ال الوائلي في ت�صريح �صحفي �إن "ع�شرات الم�شاريع
توقف ��ت ب�سب ��ب الأزمة المالي ��ة وت�أخر �ص ��رف م�ستحقات
المقاولين ،لكن العم ��ل ا�س ُت�ؤنف م�ؤخر ًا بعد �صرف جميع
الم�ستحقات المترتبة بذمة المحافظة".

و�أ�ض ��اف� ،أن "هناك �شركات تق ��وم بتعبيد الطرق وت�أثيث
ال�شوارع وتو�سعتها و�إنارتها في عموم المحافظة ،وهناك
حملة لإعادة الإعمار ف ��ي الأق�ضية والنواحي �ضمن منحة
مجل� ��س الوزراء وت ��م تخ�صي�ص مبالغ مالي ��ة تبع ًا لحجم
الأق�ضي ��ة والنواح ��ي" .وتاب ��ع الوائلي" ،هن ��اك م�شاريع
قي ��د الإحالة مهم ��ة جد ًا وهي قيد الإعالن م ��ن بينها ت�أهيل
�شوارع مدينة النا�صرية بمبلغ  15مليار دينار ،وم�شروع
�إن�ش ��اء طرق رابطة مهمة للمحافظة بمبلغ  15مليار �أي�ض ًا،
وهن ��اك م�شاريع لمدين ��ة ال�شطرة بمبل ��غ  14مليار دينار،

ومدين ��ة الرفاع ��ي بقيمة  5مليارات ،و�س ��وق ال�شيوخ بـ 5
مليارات كذلك ،ومليار واحد لق�ضاء الدواية ومثله لمدينة
الغ ��راف" .م ��ن جهت ��ه �أو�ض ��ح مدي ��ر بلديات ذي ق ��ار عبد
العزيز �شاهين� ،أن "المناط ��ق الزراعية الم�شمولة بتعبيد
ال�شوارع هي التي تم �إجراء الم�سح الجوي لها ،و�ستكون
على مراحل م ��ن حيث الأهمية والأولوي ��ات والتي تعتمد
عل ��ى قدم المناطق ،و�سيتم �شمولها وتطويرها ثم التو�سع
على الأحي ��اء الجديدة" .و�أ�ضاف �شاهي ��ن �أن "ال�شوارع
الت ��ي ل ��م يت ��م تعبيده ��ا �سيت ��م فر�شه ��ا بم ��ادة ال�سبي� ��س

وتنظيمه ��ا وفتح �سواق ��ي جديدة فيها ،وت ��م منح الدوائر
البلدي ��ة �صالحي ��ات �شراء مادة ال�سبي� ��س للمناطق التي ال
ن�ستطيع تعبي ��د �شوارعها ،وفتح كل ال�شوارع التي تعاني
من تراكم مي ��اه الأمطار ،و�سيتم حل  %90-80من م�شاكل
ه ��ذه المناط ��ق خ�ل�ال  ."2021و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "تعبي ��د
ال�ش ��وارع ممول �ضم ��ن منحة رئي�س ال ��وزراء البالغة 10
مليارات ،حيث ا�ستلمت مديرية بلديات ذي قار  8.5مليار
منها توزعت بنا ًء على �أهمي ��ة الق�ضاء والتعداد ال�سكاني،
وتم �شمول  20ق�ضاءً".

والكردي ��ة والتركماني ��ة" ،م�شي ��را ال ��ى
ان كل االم ��وال ت�ص ��رف "للعبا�سي ��ة،
والحويج ��ة والريا� ��ض" وه ��ي مناط ��ق
عربية.
�إيقاف الموازنة
وكان ع�ضو مجل�س النواب عن محافظة
كرك ��وك ،ريبوار طه ،ق ��د طالب البرلمان
بع ��دم �ص ��رف م�ستحق ��ات المحافظة في
موازن ��ة  ،2021ب�سبب "االدارة الفا�شلة
والفا�سدة" في كركوك.
وق ��ال ط ��ه ف ��ي مداخلة ل ��ه خ�ل�ال جل�سة
مجل�س الن ��واب�" :أطالب البرلمان بعدم
تخ�صي�ص �أي م�ستحقات مالية لمحافظة
كركوك" ،الفت ًا �إلى �أن ذلك ب�سبب الإدارة
"الفا�شلة والفا�سدة وغير العادلة ولأنها

تف ��رق بي ��ن المكون ��ات والمناط ��ق بم ��ا
يخ�ص الم�شاريع الخدمية".
ويق ��ول القي ��ادي الك ��ردي ف ��ي كركوك،
ان "تل ��ك المخاوف اجل ��ت تحديد ح�صة
كرك ��وك ف ��ي الموازنة" ،م�شي ��را الى ان
هناك "حوارات لتحديد الن�سبة".
بالمقاب ��ل نف ��ى رع ��د العا�ص ��ي ،ع�ض ��و
المجل� ��س العرب ��ي ف ��ي المحافظ ��ة ان
يك ��ون المحاف ��ظ ق ��د "اعط ��ى االم ��وال
ال ��ى المناط ��ق العربية" ،داعي ��ا الجميع
الى زي ��ارة كركوك وم�شاه ��دة "ت�ساوي
الم�شاريع في كل المدن".
وا�ض ��اف العا�ص ��ي" :االم ��وال الت ��ي
اعطي ��ت للحويج ��ة وغيرها ه ��ي �ضمن
تعوي�ضات المناط ��ق المحررة والتي ال
يملك المحافظ �صالحية التحكم بها".

حملة "ث�أر ال�شهداء" تف�شل يف
العثور على �إرهابيني ..وداع�ش
يكرر هجومه يف �صالح الدين

جولة تعليمات تنتظر وزيرا الدفاع والداخلية لـ"ترتيب العودة"

الدفاع النيابية مت�ضي بقانون �إعادة املف�سوخة عقودهم والتعديالت تطال "املزورين"
توا�صل جلنة الأمن والدفاع النيابية م�ساعيها لإقرار قانون �إعادة
املف�صولني من منت�سبي وزارة الداخلية والدفاع �إىل اخلدمة ،و�سط
اعرتا�ضات من بع�ض الكتل ،التي ترى ان م�شروع القانون هو حماولة
لغ�ض النظر عن مزوري ال�شهادات الدرا�سية.
 بغداد /فرا�س عدنان
وق ��ال رئي� ��س اللجنة النائب محم ��د ر�ضا �آل
حيدر في ت�صريح �إل ��ى (المدى)� ،إن "قانون
اع ��ادة منت�سب ��ي وزارة الدف ��اع والداخلي ��ة
�إل ��ى الخدم ��ة يت�ضمن ثالث م ��واد ،وكان من
المفتر� ��ض �إق ��راره قبل ثالث �سن ��وات ،لكنه
ت�أخر ب�سبب الخالفات ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف �آل حي ��در� ،أن "الم�ش ��روع يت�ضمن
اع ��ادة الى الخدمة و�إعفاء م ��ن �شرط �شهادة
االبتدائي ��ة ا�ستثن ��ا ًء م ��ن قانون ��ي الخدم ��ة
والتقاع ��د الع�سكري وق ��وى الأمن الداخلي،
كل م ��ن ط ��رد �أو م ��ن الجن ��ود والمنت�سبي ��ن
ف ��ي الدف ��اع والداخلية م ��ن ع ��ام � 2010إلى
 ."2019ون� �وّه� ،إل ��ى �أن "الغر� ��ض م ��ن
الم�ش ��روع هو �إتاح ��ة الفر�ص ��ة للمتطوعين
من الجن ��ود والمنت�سبين �ضمن مالك وزارة
الداخلي ��ة العاملي ��ن لفت ��رات طويلة وجرى
تدريبه ��م وت�أهيلهم ،للقي ��ام بواجباتهم مرة
�أخرى" .وي�ستر�سل �آل حيدر� ،أن "الم�شروع
�ش ��دد عل ��ى �أن تل ��ك ال�شرائح بذل ��ت �شجاعة
وت�ضحيات للدفاع عن العراق خالل المعارك
�ض ��د تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي" .وزاد� ،أن
"الظ ��روف باتت مهي�أة �أكثر لإقرار القانون

بالنظر للظروف الحالية وتفهم المعتر�ضين
ل�ض ��رورة �أن نم�ضي ب ��ه" .وانتهى �آل حيدر
�إلى �أن "وزيرا الداخلية والدفاع ،لهما الحق
في �إ�صدار تعليمات ت�سهل من تنفيذ القانون
وذلك بعد �إقراره في مجل�س النواب".
من جانب ��ه ،ذكر ع�ضو اللجن ��ة النائب نايف

ال�شم ��ري ،ف ��ي ت�صري ��ح �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن
"مجل� ��س الن ��واب ف ��ي ط ��ور مناق�ش ��ة هذا
القان ��ون ب�أم ��ل �إق ��راره في �أ�س ��رع وقت بعد
االتف ��اق عل ��ى الجوان ��ب المالي ��ة" .وتاب ��ع
ال�شم ��ري� ،أن "اجتماع ��ات ت ��م عقده ��ا ف ��ي
اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة م�ؤخ ��ر ًا لغر� ��ض

ت�أمين التخ�صي�صات لفئة مف�صولي وزارتي
الداخلية والدفاع من خالل موازنة ."2021
و�أ�ش ��ار ،ال ��ى �أن "اللجن ��ة المالي ��ة �أ�صب ��ح
له ��ا ت�ص ��ور وا�ضح وكام ��ل عن و�ض ��ع هذه
ال�شريح ��ة و�ستعم ��ل م ��ن خ�ل�ال �صالحيات
مجل�س الن ��واب الد�ستورية على �إن�صافهم".
وبي ��ن ال�شم ��ري� ،أن "الذي ��ن ت ��م ف�صله ��م
خ�ل�ال ال�سن ��وات الما�ضي ��ة لي�س ��وا فقط من
الع�سكريي ��ن �أو الأمنيي ��ن� ،إنم ��ا موظفي ��ن
مدنيي ��ن و�إداريي ��ن واجباته ��م لي�ست قتالية
و�أق�ص ��وا م ��ن وظائفهم ب�إج ��راءات تع�سفية
�أو منح ��وا �إج ��ازات طويل ��ة ،والجمي ��ع هم
عر�ض ��ة لال�ستغالل من الجماع ��ات الخارجة
ع ��ن القان ��ون" .و�أو�ض ��ح� ،أن "وزارت ��ي

تظاهرة �سابقة للمطالبة باعادة املف�سوخة عقودهم

الدف ��اع والداخلي ��ة قامتا بتعيي ��ن �أ�شخا�ص
ب ��د ًال عن الذين ت ��م ف�صلهم ،ف ��ي �إجراء مثير
لال�ستغراب ال�سيما الموظفين الإداريين".
و�أورد ال�شم ��ري� ،أن "مح ��اوالت �إن�ص ��اف
تل ��ك ال�شرائ ��ح �ضم ��ن موازن ��ة  2019ل ��م
تنج ��ح ،والع ��ام الما�ضي ل ��م ي�شه ��د العراق
�إق ��رار موازنة ،ن�أمل �أن نحق ��ق لهم �شيئا في
 ."2021ويوا�ص ��ل� ،أن "الم�ؤ�س�س ��ة الأمنية
والع�سكري ��ة بحاجة �إلى جهود ودماء ه�ؤالء
المف�صولي ��ن الذي ��ن اتم ��وا في وق ��ت �سابق
عمليات الفح�ص" .وانتهى ال�شمري� ،إلى �أن
الـ"�أمر مثي ��ر لال�ستغراب وهو �أن الم�ؤ�س�سة
الع�سكري ��ة ورغ ��م �إحال ��ة العدي ��د م ��ن
ع�سكرييه ��ا ورجاله ��ا الأمنيين عل ��ى التقاعد
ف� ��أن درجاته ��م ل ��م تمن ��ح �إل ��ى �آخري ��ن وفي
مقدمتهم الذين تم ف�صلهم �أو �إبعادهم".
�إل ��ى ذل ��ك� ،أكد ع�ض ��و اللجنة الآخ ��ر �سعران
االعاجيبي� ،أن "القانون �سوف تطاله بع�ض
التعدي�ل�ات حتى ال يقال عن ��ه �إنه جاء لإعادة
المزورين" .و�أفاد الأعاجيبي ،ب�أن "مجل�س
الن ��واب منق�س ��م ح ��ول القان ��ون ول ��م يتبن
موقف� � ًا موح ��د ًا ب�ص ��دده ،وال يمك ��ن ت�صور
�إمكانية �إقراره في ظل الن�صو�ص الحالية ما
لم تح�صل هناك تعديالت".
و�أكم ��ل بالق ��ول� ،إن "االجتماع ��ات �س ��وف
ت�ستم ��ر بين اللج ��ان المعني ��ة ال�سيما الأمن
والدف ��اع والقانوني ��ة وكذل ��ك المالي ��ة قب ��ل
عر�ض الم�شروع للت�صويت".
وكانت وزارتا الدف ��اع والداخلية قد اتخذتا
ق ��رارات بف�ص ��ل عدد م ��ن منت�سبيهم ��ا نظر ًا
لثبوت تقديمهم م�ستم�سكات درا�سة لل�شهادة
االبتدائية غير ر�سمية.

 بغداد /المدى
بعد يومين من هجوم داع�ش في �صالح الدين� ،أطلق الح�شد والجي�ش العراقي،
�صباح يوم �أم�س الثالثاء ،عملية "ث�أر ال�شهداء" لتفتي�ش وتطهير منطقة العيث
والق ��رى المج ��اورة له ��ا �شرق ��ي �صالح الدي ��ن  .وقال ��ت مديرية �إع�ل�ام الح�شد
ال�شعب ��ي في بي ��ان تلقته (الم ��دى) �إن الل ��واء التا�سع بالح�شد عث ��ر على خم�س
م�ضاف ��ات لداع�ش ف ��ي العيث ،كانت ت�ضم مخلفات غذائي ��ة لداع�ش وعتاد ف�ض ًال
ع ��ن مفرزة طبية فيها �آثار دماء.وت�ش ��ارك في العمليات ،عمليات كركوك و�شرق
دجل ��ة للح�شد ال�شعب ��ي والألوية ( – 9- 88 -22وف ��وج المهمات الخا�صة) مع
قي ��ادة عمليات �صالح الدين للجي�ش العراق ��ي وب�إ�سناد طيران الجي�ش لتفتي�ش
وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها �شرقي �صالح الدين.
كم ��ا �أ�سفرت العملي ��ة الم�ستمرة عن تدمير عجلة واحدة وع ��دة م�ضافات ونفق
لداع� ��ش ف�ض ًال عن رفع عدة عب ��وات نا�سفة مزروعة على الط ��رق والعثور على
محطة لت�صفية الماء "تابعة للإرهابيين" ،وفق ًا لبيان الح�شد.
وعث ��رت قوات اللواء التا�سع بالح�ش ��د ال�شعبي �أي�ض ًا على نفق بطول � 10أمتار
كان بمثاب ��ة ملج� ��أ "للإرهابيين" .بالتزامن مع ذلك ا�ش ��ارت مواقع �إعالمية الى
ان عب ��وة نا�سف ��ة ا�ستهدفت قوة تابع ��ة للواء  /22ح�شد �شعب ��ي ،فيما لم يت�سن
لـ(الم ��دى) الت�أك ��د منها .وفي حال �صح ف ��ان هذا الهجوم يعتبر ه ��و الثاني من
نوع ��ه خالل يومين .وليلة ال�سبت /الأحد� ،أعلن ��ت هيئة الح�شد ال�شعبي ،مقتل
و�إ�صابة  23من عنا�صرها بينهم ح�سين �سعيدان كاطع (�أبو علياء الح�سيناوي)
�آم ��ر الف ��وج الثالث باللواء  ،22ف ��ي ح�صيلة نهائية لهج ��وم م�سلحي داع�ش في
جزي ��رة العيث �شرق ��ي محافظة �صالح الدين .وقالت هيئ ��ة الح�شد ال�شعبي في
بيان حينها� ،إن ح�صيلة التعر�ض على جزيرة العيث �شرقي �صالح الدين انتهت
بـ"ا�ست�شه ��اد  11مقات�ل ً�ا م ��ن �أبط ��ال الل ��واء  22بالح�شد ال�شعب ��ي وا�صابة 12
�آخري ��ن بج ��روح متفاوتة" .بدوره ،لفت يحيى ر�س ��ول ،المتحدث با�سم القائد
الع ��ام للق ��وات الم�سلح ��ة ،م�صطفى الكاظمي ف ��ي بيان ال ��ى �أن "قواتنا الأمنية
بت�شكيالته ��ا كافة �سوف لن تته ��اون مع الإرهاب و�ست�ستمر ب � ّ
�دك �أوكاره ،فهي
ت�ستمد القوة م ��ن �شهدائنا الأبرار" .وهدد المتح � ُ
�دث ،تنظي َم داع�ش باالنتقام،
بالق ��ول" :ليعلم عنا�صر ع�صابات داع�ش الإرهابية �أن الق�صا�ص قادم ال محالة،
يوم ال ينفعهم الندم".
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طالب عبد العزيز

�إىل �شهيد عراقي
ا�س�ت�رح من ��ه يا �أخي ،الوط ��ن املرعب الذي ابتلي ��ت بحبه ،اتركه
بجراح ��ه وبجراحنا كله ��ا ،لن تندم على �ش ��يء� ،ستظل فاغرة اىل
الأبد اجلراح تلك ،هناك من �سيكمل احت�ضان الدم الذي مل حتتويه
يداك.
ات ��رك لن ��ا �ساحة فارغة جدي ��دة ،تتناثر �أج�سادنا عل ��ى �إ�سفلتها ،ال
حتتك ��ر ال�ساح ��ات كلها يا �أخ ��ي ،اترك لنا ما تبقى م ��ن ال�ضوء يف
�أحزمة التفجري ،نريد �أن ننعم النظر ب�أج�سادنا جيد ًا ،قبل تناثرها
يف �س ��وق الباالت وق ��رب باعة ال�شاي ،يف �ساح ��ة الطريان �أو يف
غريه ��ا ،هذه بالد ال حتف ��ل مبباهجنا طوي ًال ،لذا ل ��ن نفتح املذياع
على �أغنية ،ما لنا والأغاين ،وقد رفع ا�شقا�ؤنا يف الغربة واملر�ض
يافطات �سود كتبوا عليها نعينا الأبدي.
و�إذا �شاق ��ك �أن تران ��ا م ��ن منفاك بالغ ��ري ،نقول لك ب� ��أن مفخخنا
مل ي� ��أت بع ��د ،ها نحن ننتظ ��ره ،هو ما زال يبح ��ث عنا ،يف �إحدى
�ساح ��ات مدنن ��ا الكث�ي�رة ،ع ��ن �ساح ��ة مل يدونه ��ا دم عراق ��ي على
اخلريط ��ة� ،أو عن تقاطع طرق ال متر به مركبات ال�سا�سة امل�صفحة
وال�س ��وداء ،لكن ��ه �سيجدن ��ا ب ��كل ت�أكيد ،ل ��ذا� ،أرج ��وك ا�سرتح من
ينغ�ص عليك ف�ستحك ال�ضيقة تلك.
العذاب هذا ،الذي
ّ
نح ��ن ال نتحدث عن �سخ ��اء دمك وحلمك ،وال عن وقوفك الطويل،
�صب ��اح كل يوم ،وق ��د �أثقلت يدَك خِ � ُ
�رق الثي ��اب امل�ستعملة ،و�أنت
تت�صف ��ح وج ��وه امل ��ارة ،بحث ًا ع ��ن م�ش�ت ٍ�ر �ضائع مثل ��ك ،كل الذين
م ��روا بك هم نح � ُ�ن ،و�أنت تتذكرنا واحد ًا واح ��د ًا ،كلنا تطلعنا يف
وجه ��ك و�س�ألن ��اك �سعر ًا منا�سب� � ًا ،ي�ؤ�سفنا �أن نقول ل ��ك ب�أن ما كان
يف جيوبنا من نقود ال يكفي ثمن ًا لوقوفك ذاك ،وال ي�ساوي جرح ًا
�صغري ًا يف �إ�صبع ��ك ،كان ميكننا الوقوف �أكرث ،وا�ستمالتك ب�سعر
�آخ ��رّ ،
لكن �صاح ��ب احلزام النا�سف اكتفى ببع�ضن ��ا قربك ف�أرج�أنا
حلزام �آخر.
وكان بودن ��ا �أن نعلم ��ك باخت�ل�اف الأحزم ��ة النا�سف ��ة م ��ن حولنا،
ونق ��ول لك :هناك من يتوعدنا يف م ��دن عراقية �أخر ،ففي الب�صرة
والنا�صري ��ة وكرب�ل�اء وغريه ��ا يبتك ��ر النا�سف ��ون ،ومن ��ذ �سنتني
�أحزم ��ة جديدة لنا� ،أحزمة مت�شي ،و�أخ ��رى تركب دراجات نارية،
تتعقبن ��ا يف ال�ش ��وارع اخللفي ��ة لل�ساح ��ات ،وق ��د حتا�صرن ��ا قرب
بيوتن ��ا ،و�أثن ��اء مرورن ��ا ق ��رب الأ�س ��واق ،لكنه ��ا ال تنفج ��ر علينا
مدوي� � ًة ،ه ��ي تنفجر بنا �صامت� � ًة ،فال يتطاير منه ��ا حلم ودم كثري،
وال ي�سمع بها �أحد.
يف اخلت ��ام ي ��ا �أخي� ،أم ��ا زلت تبحث ع ��ن وطن؟ وت�صي ��ح ب�أعلى
�صوتك �إريد وطن ًا !! �أرجوك ّْ
كف عن ذلك� ،إكتف باليافطة ال�سوداء
الت ��ي عل ��ى حائط امل�سج ��د بقعة خلل ��ودك بينن ��ا ،وانتظ ��ر ال�شهر
وال�سنة ورمبا الأ�سب ��وع الواحد ال غري� ،ستمحو الريح وال�شم�س
�أح ��رف ا�سمك ،وين�س ��ى �أهلك وجريانك و�أ�صدق ��ا�ؤك ونحن �أي�ض ًا
كل م ��ا حدث لك ،ذلك لأننا� ،سنلحق ب ��ك ال حمالة ،فالوطن الرتابي
ال�صغري الذي دخلته لي ًال قاد ٌر على �ضمنا جميع ًا .هناك� ،سيتاح لنا
ما نريد و�سرنفع �أ�صواتنا عالي ًة ،ون�صيح نريد وطن ًا ،نريد وطن ًا،
وكم ��ا يحلو لنا ،حيث ال �أح ��د ي�سمع ،وال �أحد يفج ��ر نف�سه قربنا،
وال �أح ��د ي�شهر م�سد�س ًا كامت ًا بوجهن ��ا ،هناك� ،سنتقا�سم مع ًا حفنة
الرمل تلك ،فهي بقولهم حقنا الوحيد يف احلياة.
نحن ال نتحدث عن �سخاء دمك
ولحمك ،وال عن وقوفك الطويل،
�صباح كل يوم ،وقد �أثقلت يدَ ك
ِخ ُ
رق الثياب الم�ستعملة ،و�أنت
ً
م�شتر
تت�صفح وجوه المارة ،بحثا عن
ٍ
�ضائع مثلك ،كل الذين مروا بك هم
ُ
نحن،

ت�ستعد لتطبيق قرار الم�صادرة ..المرور تحتجز  2000دراجة خالل يومين
 بغداد  /املدى
ن�ش ��ر نا�شط ��ون عل ��ى و�سائ ��ط التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي فيدي ��و لرجل يح ��رق دراجته
احتجاج� � ًا على ق ��رار احتجازه ��ا يف حي
املن�صور ببغداد.
و�أعل ��ن مدي ��ر املرور الع ��ام الل ��واء طارق
�إ�سماعيل� ،أم�س الثالث ��اء ،احتجاز 2000
دراج ��ة خمالف ��ة يف بغداد خ�ل�ال اليومني
املا�ضي�ي�ن ،فيما �أ�ش ��ار �إىل وجود �ضغوط
ب�ش� ��أن حما�سب ��ة الدراج ��ات الناري ��ة
وال�ستوتة والتكتك.
وق ��ال �إ�سماعي ��ل يف بي ��ان اطلع ��ت علي ��ه
(املدى)� ،إن "مفارزنا قامت بحمالت حجز
كب�ي�رة للدراج ��ات الت ��ي ال حتت ��وي عل ��ى
لوحات ت�سجيل يف بغ ��داد واملحافظات"،
مبين� � ًا �أن ��ه "مت حج ��ز  1300دراج ��ة يف
بغ ��داد ي ��وم الأحد املا�ض ��ي ،فيما مت حجز
 700دراجة يوم االثنني".
و�أ�ض ��اف �أن "مدة حج ��ز الدراجة هي  10وتاب ��ع �أن "املديري ��ة تق ��وم با�ش ��راف من �سي�ؤدي اىل الف�شل و�ضياع هيبة الدولة" .الع ��راق وخ�صو�ص� � ًا بغ ��داد ،وم ��ع غي ��اب
�أيام" ،م�شري ًا اىل �أن "قانون املرور النافذ الق�ضاء عل ��ى املخالفات الأخرى للمركبات وبح�سب تعليقات النا�شطني الذي ن�شروا الرقاب ��ة والقوان�ي�ن حتول ��ت معظمها �إىل
رقم  8ل�سن ��ة  2019قد مت تغيريه ،و�سيتم كالزج ��اج املظل ��ل وع ��دم وج ��ود لوحات ،الفيدي ��و ف� ��إن ال�ش ��اب �أح ��رق دراجته بعد و�سيلة نقل بدون �أوراق ر�سمية.
م�ص ��ادرة الدراج ��ة غري امل�سجل ��ة بدعوى وال�س�ي�ر باالجت ��اه املعاك� ��س وف ��ق قانون �أن �أوقفت ��ه دوري ��ة لل�شرط ��ة وطلب ��وا منه وكان ��ت (املدى) قد �أج ��رت �سل�سلة لقاءات
جمركية".
امل ��رور حت ��ى و�إن كان ��ت متوقف ��ة عك� ��س ت�سليمها تطبيق ًا للمقررات الر�سمية.
م ��ن �أ�صح ��اب الدراح ��ات ،وق ��ال �سج ��اد
ً
و�أك ��د �إ�سماعي ��ل �أن "حرك ��ة ال�س�ي�ر ت ��كاد ال�سري".
وتباين ��ت �آراء م�ستخدم ��ي و�سائ ��ط ح�سني لـ(امل ��دى) حينها�" :أعمل جنارا يف
تخل ��و من الدراجات" ،الفت� � ًا اىل �أن "قرار وك�ش ��ف مدي ��ر امل ��رور العام ع ��ن "وجود التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ب�ش� ��أن احل ��ادث ،م ��كان يبعد عن بيتنا م�ساف ��ة �ساعة تقريب ًا
املحا�سب ��ة جاء م ��ن الناحي ��ة الأمنية التي �ضغ ��وط عل ��ى ق ��رار حما�سب ��ة الدراجات ففيم ��ا ر�أى البع�ض �أن القرار يقيد الفقراء يف ال�سيارة .املكان لي�س بهذا البعد ،ولكن
�سبب ��ت الكث�ي�ر م ��ن امل�ش ��اكل م ��ن جرائ ��م الناري ��ة وال�ستوت ��ة والتكت ��ك ،لأن الكثري و�أ�صحاب الدخول الفق�ي�رة ،ر�أى �آخرون الزحامات املرورية ت�ؤخر و�صويل" ،الفت ًا
ال�سط ��و امل�سل ��ح واالغتي ��ال وال�سرق ��ة ،من الأ�سر تعتا�ش عليها" ،مبين ًا �أننا "جهة �أن القرار جيد.
اىل �أن "الت�أخر عن العمل والعودة للمنزل
وم ��ا يعاني ��ه الع ��راق م ��ن حتدي ��ات �أمنية تنفيذية ولدينا قانون و�أوامر يتم تنفيذها وتزاي ��دت يف الآون ��ة االخ�ي�رة �أع ��داد مت�أخ ��ر ًا ا�ضط ��رين ل�ش ��راء دراج ��ة رغ ��م
خطرية".
من خالل تطبي ��ق هذا القان ��ون ،وبخالفه الدراج ��ات الناري ��ة يف �أغل ��ب حمافظ ��ات خماطرها وتخويف منها".

م ��ا ت ��زال م�ش ��كلة العمال ��ة الأجنبي ��ة يف الع ��راق
ت�ش ��كل خطر ًا على الأيدي العاملة العراقية والتي
تع ��اين من البطالة  ،فه ��ذه العمالة تناف�س العمال
العراقي�ي�ن يف احل�صول عل ��ى فر�ص العمل ،حيث
عرب الكث�ي�ر من العاطل�ي�ن عن ا�ستيائه ��م من عدم
تدخل احلكوم ��ة واجلهات املعني ��ة بايقاف زحف
العمالة االجنبية على العراق،
وو�صف عدد م ��ن العاطلني العمالة الأجنبية بانها
تناف�سه ��م يف احل�ص ��ول عل ��ى فر� ��ص العم ��ل لأن
ه� ��ؤالء يعمل ��ون يف �أي ظ ��روف وبروات ��ب قليلة
جتع ��ل م ��ن �أرب ��اب العم ��ل ي�ستغنون ع ��ن العامل
العراق ��ي الذي يطلب �أجور ًا كب�ي�رة مقابل العامل
االجنب ��ي ال ��ذي يطلب مبال ��غ قليل ��ة .ال�شاب علي
ج ��واد ق ��ال مانزال ن�شهد تواف ��د �أعداد كبرية من
العم ��ال الأجان ��ب عل ��ى جميع حمافظ ��ات البالد
والت ��ي �أدت اىل ازدي ��اد كبري يف �أع ��داد العاطلني
والبطال ��ة يف الب�ل�اد .و�أ�ضاف �إن ه� ��ؤالء العمال
انت�شروا يف حمافظات البالد بكثافة تتزايد يومي ًا
بحي ��ث �أن �أرب ��اب العمل ا�ستغنوا ع ��ن الكثري من
عماله ��م العراقيني وا�ستبدلوه ��م ب�آخرين �أجانب
 .ويق ��ول �صاح ��ب حم ��ل جتهيزات ل ��دي  4عمال
�أجانب يعملون يف املطعم منذ عدة �أ�شهر وه�ؤالء
يعملون ب�ص ��ورة جيدة من ال�صباح الباكر وحتى
�ساعة مت�أخرة من الليل .و�أ�ضاف انني اخرتت �أن
�أجلب عما ًال �أجانب لأنهم يعملون ل�ساعات طويلة
وي�أخذون �أجور ًا قليلة عك�س العامل املحلي الذي
يطل ��ب مرتب� � ًا مرتفع� � ًا ويعمل ل�ساع ��ات حمدودة
والير�ض ��ى ب� ��أي �ش ��يء .مو�ضح� � ًا �أن العم ��ال
الأجانب ناف�سوا العمال العراقيني ب�صورة كبرية
مماجع ��ل �أغلب �أ�صحاب املحال واملطاعم يجلبون
عما ًال �أجانب بدل العراقيني.
املهند�س ،جمب ��ل احلمداين من حمافظة نينوى،
يعم ��ل يف حق ��ل نفط ��ي جنوب ��ي الع ��راق كفن ��ي

و�أ�ض ��اف ح�س�ي�ن "�أقود دراجت ��ي بخوف
ع�سى �أن ال ي ��راين رجل مرور �أو دوريات
ال�شرط ��ة" ،م�شري ًا اىل �أن "امل ��رور العامة
�ش� �دّدت يف الآون ��ة االخرية عل ��ى احتجاز
الدرجات التي ال حتمل �أوراق ًا �أ�صولية".
و�أو�ض ��ح ح�س�ي�ن �أن "الأوراق والأرق ��ام
تكل ��ف فوق املائ ��ة �أل ��ف دينار و�أن ��ا �أعمل
ب�أج ��ر يوم ��ي � 15أل ��ف" ،م�ضيف� � ًا" :قم ��ت
بعمل �سلفة حت ��ى متكنت من �شراء دراجة
لي� ��س ل ��دي امل ��ال لإكم ��ال هكذا �إج ��راءات
روتينية ال تف ��ي بالغر�ض ،ويحجز املرور
يف �أغل ��ب الأحي ��ان حت ��ى الذي ��ن يحملون
�أوراق ًا �أ�صولية وم�ستثنون من احلجز".
و�أعلن ��ت مديري ��ة املرور العام ��ة يف وقت
�سابق عن �آلي ��ة ت�سجيل الدراجات النارية
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات كاف ��ة ،وف ��ق عدة
�شروط ملنح �إج ��ازة ال�سوق للدراجات من
�ضمن ال�شروط �أن يكون املتقدم قد �أكمل (
 )16عام ًا من عمره.
ب ��دوره ،يق ��ول علي جبار-عام ��ل تو�صيل
يف �أح ��د املطاع ��م� ،إن "الدراج ��ة م�ص ��در
رزق ��ي ،ومن ��ذ ح ��وايل �سنتني و�أن ��ا �أعمل
به ��ا يف خدمة التو�صي ��ل ،ال �أخفيك حقيقة
هن ��اك من يقود بتهور يف ال�شارع وي�سبب
ازعاج� � ًا للنا�س ويكون �سبب ًا يف احلوادث
�أي�ض ًا".
وي�ضي ��ف "ه� ��ؤالء ه ��م م ��ن عمم ��وا ه ��ذه
ال�سلبي ��ات عل ��ى �أ�صحاب الدرج ��ات عامة
ونح ��ن ال ذنب لن ��ا بطي�شه ��م فالكثري ممن
يق ��ودون الدراجات ه ��م موظفون وطالب
و�أنا�س حمرتمون".

مزارع يحافظ على  17نخلة فقط من �أ�صل � 5آالف

�صحيفة بريطانية :الب�صرة قاحلة بعد  4عقود من التجريف
 متابعة  /املدى

�سلطت �صحيفة ميدل �إي�ست �آي البريطانية،
في تقرير لها ،ال�ضوء على واحد من �أهم م�صادر
الدخل ل�سكان المناطق الجنوبية وتحديداً
محافظة الب�صرة ،خالل الزمن الغابر ،لكنه تحول
الى ركام بعد �سنوات من الحروب والدمار.
و�أم�ضى عبد اهلل عبد الجبار 62 ،عام ًا� ،أربعة
عقود في زراعة التمور ومحا�صيل �أخرى في
قطعة �أر�ض ملحقة بمنزله في منطقة �أبو
الخ�صيب في الب�صرة.

العمالة الأجنبية � ..أموال مهدورة و�أرقام ترتفع
و�سط بطالة متزايدة
 متابعة املدى
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�أعم ��ال كهربائية على الرغم م ��ن �أنه يحمل �شهادة
ماج�ستري يف الهند�سة املدنية من جامعة املو�صل.
لكن احلم ��داين "م�ضطر" للعم ��ل بدرجة وظيفية
�أق ��ل م ��ن "ا�ستحقاق ��ه" كم ��ا يق ��ول ب�سب ��ب نق�ص
الوظائ ��ف يف مدينت ��ه ،ولأن الأج ��ر ال ��ذي تقدمه
ال�شرك ��ة ال�صيني ��ة (التي طل ��ب عدم ذك ��ر ا�سمها)
يعت�ب�ر جي ��د ًا ن�سبي� � ًا" .الوظائ ��ف الهند�سي ��ة
والقيادية تعطي للمهند�س�ي�ن والفنيني ال�صينيني
والكوريني والأوربيني ،ولي�س للعراقيني" ،يقول
جمبل 34 ،عام ًا ،ملوقع "احلرة".
ويعم ��ل يف احلق ��ل �أك�ث�ر م ��ن � 4-3آالف عام ��ل
�صين ��ي ،ه ��م ج ��زء م ��ن �أع ��داد �أك�ب�ر م ��ن العمال
ال�صيني�ي�ن املنت�شري ��ن يف �ش ��ركات تعم ��ل يف
اجلن ��وب يف القط ��اع النفط ��ي ،ويف الو�س ��ط يف
النفط والكهرباء.
وتت�ض ��ارب الأرق ��ام الر�سمي ��ة ب�ش�أن ع ��دد العمال
الأجان ��ب املوجودين يف الع ��راق� ،إذ قالت وزارة
العم ��ل العراقي ��ة يف كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي �إن
عدده ��م "� 4آالف عام ��ل" فقط" ،يعم ��ل �أغلبهم يف
التدبري املن ��زيل" بح�سب مدير العم ��ل والتدريب
املهني يف الوزارة.
فيم ��ا قال وزير العمل ال�سابق \ يف متوز من عام
� 2019إن عدد العمال الأجانب بلغ � 750ألف ًا.
ولك ��ن بح�سب �آخ ��ر �أرقام من جه ��ة ر�سمية ،قالت
جلنة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف الربملان �إن
"هناك نحو  1.5مليون عامل �أجنبي يف العراق".
ووفق� � ًا للنائ ��ب عن اللجن ��ة فا�ضل الفت�ل�اوي ف�إن
"معظمه ��م يعمل ��ون يف ال ��وزارات الت ��ي تدف ��ع
رواتب جيدة".
وبح�سب ��ة ب�سيطة ،يتقا�ضى ه� ��ؤالء العمال معدل
 1000-500دوالر يف ال�شه ��ر ،مبعنى �أن "هنالك
ملي ��ار دوالر �شهري� � ًا تخ ��رج من الع ��راق كرواتب
للعم ��ال الأجان ��ب" بح�سب املخت� ��ص االقت�صادي
رحيم خليل.
ويق ��ول خلي ��ل ملوق ��ع "احل ��رة" �إن "الغالبي ��ة

العظم ��ى م ��ن ه� ��ؤالء العم ��ال ه ��م عم ��ال غ�ي�ر
ماهري ��ن ،يعمل ��ون يف امله ��ن التي حتت ��اج قوة
بدنية �أو التي ال يقبل العراقيون بالعمل بها".
لك ��ن املهند� ��س جمبل يق ��ول �إن "رفاهية اختيار
املهن تنح�سر حينما تكون الأو�ضاع االقت�صادية
�سيئة" ،م�ضيف� � ًا "يعمل العراقي ��ون بكل �شيء،
لك ��ن امل�ستثمرين ورجال الأعمال حتى املحليني
منهم يريدون عام ًال �أجنبي ًا لأنه �أقل تركيز ًا على
احلقوق".
ويق ��ول االقت�ص ��ادي خليل �إن "�أ�سب ��اب ت�شغيل
العم ��ال الأجان ��ب مفهومة ،لكن يف بل ��د فيه 40
مليون ن�سمة ون�س ��ب بطالة عالية ف�إن احلل هو
بح ��ث ال�شباب على العم ��ل يف كل �شيء ،ولي�س
ا�ستقدام عمال �أجانب".
ويج�ب�ر القان ��ون العراق ��ي ال�ش ��ركات الأجنبية
على ت�شغيل العراقيني بالن�سبة الأكرب من القوة
العامل ��ة ،لكن هذا "يت ��م االحتيال عليه" بح�سب
اخلبري القانوين العراقي� ،سمري عبا�س.
ويق ��ول عبا� ��س �إن "وزي ��ر العم ��ل �أعل ��ن فر�ض
ن�سب ��ة خم�س�ي�ن باملئة م ��ن العمال ��ة املحلية على
ال�شركات الأجنبية العاملة يف العراق ،لكن هذا
ال يتم تطبيقه".
ويق�ت�رح عبا�س "رف ��ع الر�س ��وم املفرو�ضة على
�أ�صح ��اب العم ��ل الراغب�ي�ن بت�شغي ��ل الأجانب،
ومالحق ��ة العم ��ال غ�ي�ر ال�شرعي�ي�ن وفر� ��ض
غرام ��ات عل ��ى م�شغليه ��م ،و�إنهاء �س ��وق العمل
ال�سوداء الت ��ي ت�سمح با�ستقدام ه� ��ؤالء العمال
وا�ستغاللهم".
وبح�س ��ب درا�س ��ة من�ش ��ورة ع ��ام  2018ف� ��إن
 20باملئ ��ة م ��ن العراقي�ي�ن يعانون م ��ن البطالة،
وترتف ��ع الن�س ��ب يف بع�ض املحافظ ��ات �إىل 58
باملئة.
ويق ��ول املخت�ص ��ون �إن ه ��ذه الأرق ��ام ق ��د
"ت�ضاعف ��ت" ب�سب ��ب �أزمة كورون ��ا والتدهور
االقت�صادي الكبري يف ال�سوق العراقية

تع ّل ��م الزراع ��ة على ي ��د والده عبد اجلب ��ار ،الذي
يعرف ��ه ال�س ��كان املحلي ��ون با�سم �أب ��و غ�سان ،وال
ي ��زال يعتني بحقوله عل ��ى الرغم من �إعاقة �إحدى
يديه ،وقال" :طاملا لدي الرغبة يف العمل� ،س�أفعل
ذلك ،ال �شيء يقف �ضد �إرادتي".
ومع ذلك ،ف�إن ت�صميمه الراقي على زراعة التمور
يتناق�ض مع حقيق ��ة �أن ال�صناعة هي ظل ملا كانت
عليه يف ال�سابق.
م ��ا يزال �أبو غ�سان يعم ��ل يف الزراعة على الرغم
من عق ��ود من احل ��رب ،وتدهور الو�ض ��ع البيئي
يف جنوب ��ي العراق ،وال ��واردات الرخي�صة التي
تقو�ض الإنتاج املحلي.
كان ��ت الب�ص ��رة ،ث ��اين �أك�ب�ر مدين ��ة يف الب�ل�اد،
معروفة على نطاق وا�سع بجودة متورها ،والتي
ت�شم ��ل �أ�صناف احلالوي ،اخل�ض ��راوي ،ال�ساير،
مكتوم ،الدرعي ،الع�شر�سي ،الربحي.
وج ��اء �أي�ض� � ًا يف التقري ��ر "بالن�سب ��ة للعراقيني،
كان ��ت املدين ��ة اجلنوبية ُتع ��رف با�س ��م "الأر�ض
ال�س ��وداء ب�سب ��ب كثاف ��ة �أ�شج ��ار النخي ��ل فيه ��ا،
وكان العدي ��د من �سكان املدين ��ة ،املعروفني با�سم
"الب�صراوي�ي�ن" ،يعتمدون عل ��ى �صناعة التمور
يف معي�شتهم".
وت�ضي ��ف عبد الل ��ه ال�صحيف ��ة "كان العراق ينتج
ثالث ��ة �أرباع التمور يف العامل ،لكن �إنتاجه الآن ال
ميث ��ل �سوى خم�سة باملائ ��ة ..من  33مليون نخلة
يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،مل يتبق منها
�سوى ت�سعة ماليني ،وفق ًا لدعاة حماية البيئة".
وباملث ��ل� ،شه ��د ع ��دد م�صان ��ع معاجل ��ة التم ��ور
انخفا�ض� � ًا ح ��اد ًا من ��ذ غ ��زو العراق ع ��ام - 2003
حي ��ث انخف�ض �إىل �ستة فق ��ط مقارنة بـ  150قبل
احلرب.
هذه �أرقام ميكن لأبو غ�سان �أن "ي�شهد عليها على
امل�ست ��وى ال�شخ�صي ،بعد �أن ر�أى ع ��دد الأ�شجار
الت ��ي ميتلكه ��ا يرتاج ��ع م ��ن � 5000شج ��رة يف
الثمانيني ��ات �إىل  17فق ��ط الي ��وم ،وه ��ي حقيقة
ي�صفها ب�أنها "م�ؤملة" و"مروعة".
ويقول �أب ��و غ�سان �إن "احلرب والأ�ضرار البيئية

وال ��واردات جعل ��ت م ��ن ال�صعب عل ��ى املزارعني
تغطية نفقاتهم".
وما ي ��زال �أبو غ�س ��ان يعتمد عل ��ى الزراعة لك�سب
دخل ��ه ،لكن ��ه ا�ضط ��ر �إىل تنويع �أن ��واع املحا�صيل
التي يزرعها ل�ضمان قدرته على تغطية نفقاته.
ق ��ال" :يف الوقت احل ��ايل� ،أركز �أك�ث�ر على زراعة
اخل�ضراوات �أك�ث�ر من �أ�شجار التمر� ،أزرع �أنواع ًا
خمتلف ��ة م ��ن املنتجات ،مث ��ل الباذجن ��ان واخليار
والبامية والطماطم واخل�ضراوات الورقية".
وهن ��اك العدي ��د م ��ن العوام ��ل الت ��ي �ساهم ��ت يف
تراجع �صناعة النخيل يف الب�صرة ،لكن الأكادميي
العراق ��ي �سعي ��د عب ��د الر�ض ��ا العلوان ،يع ��ود �إىل
عه ��د الرئي� ��س ال�ساب ��ق �ص ��دام ح�س�ي�ن ،وحتديد ًا
احل ��رب الإيراني ��ة العراقي ��ة ب�ي�ن  1980و.1988
وق ��ال عل ��وان ،املحا�ض ��ر يف كلية العل ��وم البيئية
بجامع ��ة الب�ص ��رة� ،إن ��ه "ب�سب ��ب ق ��رب املدينة من
خ ��ط املواجهة بني الق ��وات العراقي ��ة والإيرانية،
ق ��رر العديد من املزارعني "اقتالع" �أ�شجار النخيل
ونقلها �إىل مناطق �أخرى من العراق".
وبح�سب عل ��وان ،ت�سبب العدد الهائ ��ل من �أ�شجار
النخي ��ل يف منطقة الب�ص ��رة يف م�شاكل لوج�ستية
للجي� ��ش العراق ��ي ،وبالت ��ايل مت تدمريه ��ا نتيجة
لذلك.
و�أو�ضح �أن "ماليني �أ�شجار النخيل كانت مزدحمة
على �ضفاف نهر �شط العرب ومنطقة �أبو اخل�صيب
ومنطق ��ة الف ��او ،لك ��ن نظام �ص ��دام قطعه ��ا جميع ًا
لإن�شاء �ساحات قتال وطرق للمركبات الع�سكرية".
ومع ذلك ،ف�إن "الأ�سباب البيئية وال�سلوك الب�شري
ــ املحلي وال ��دويل على حد �سواء ،ولي�ست احلرب
الي ��وم ه ��ي الت ��ي جعل ��ت الأرا�ض ��ي الزراعية يف
الب�صرة �أقل مالءمة ملحا�صيل مثل النخيل".
ويقول تقرير هيوم ��ن رايت�س ووت�ش لعام 2019
�إن "�س ��وء الإدارة م ��ن قب ��ل ال�سلط ��ات العراقي ��ة،
وكذل ��ك بن ��اء ال�سدود عل ��ى الأنهار م ��ن قبل الدول
املج ��اورة ،مثل �إي ��ران و�سوريا وتركي ��ا� ،أدى �إىل
انخفا� ��ض تدف ��ق املي ��اه العذب ��ة �إىل �ش ��ط الع ��رب
وبالتايل زيادة امللوحة".

وتتفاق ��م امل�شكل ��ة ب�سب ��ب ح ��االت اجلف ��اف التي
يُعتق ��د �أن �سببه ��ا تغ�ي�ر املن ��اخ العامل ��ي ،وكذل ��ك
تر�سب امللوث ��ات يف املجرى املائ ��ي مما يعني ما
هو غري �صالح لال�سته�ل�اك الب�شري واال�ستخدام
الزراعي.
وتابع تقرير هيومن رايت�س ووت�ش لعام :2019
"�سيا�س ��ات وممار�سات ال�سلط ��ات العراقية منذ
الثمانينيات كانت ال�سبب الرئي�س لتدهور جودة
مياه �شط العرب".
بالن�سبة للمزارع�ي�ن مثل �أبو غ�سان ،ف�إن النتيجة
النهائي ��ة هي موت املحا�صي ��ل واملزيد من ال�ضرر
مل�صدر رزقهم.
مات ��ت معظ ��م الأ�شج ��ار ب�سب ��ب ملوح ��ة املي ��اه
وتلوثه ��ا ،امل�ص ��در الرئي� ��س للمي ��اه القادم ��ة �إىل
�أر�ض ��ي هو نه ��ر �شط العرب ،ال ��ذي �أ�صبح خزا ًنا
لل�سموم بد ًال من (م�صدر) للمياه العذبة".
وق ��ال امل ��زارع �أب ��و غ�سان "كان ��ت �أر�ض ��ي مليئة
بعدة �أن ��واع من �أف�ضل التم ��ور ،منها :احلالوي،
اخل�ض ��راوي ،ال�ساي ��ر ،مكت ��وم ،الدرع ��ي
والع�شر�س ��ي ،لك ��ن الي ��وم ال �أمل ��ك �س ��وى ب ��رمي
وبرحي".
وعلى الرغم من ه ��ذه املعوقات ،ي�ؤمن �أبو غ�سان
ب�شدة بج ��ودة منتجات ��ه ،خا�صة عل ��ى الواردات
الأجنبية.
وق ��ال" :التمور واخل�ض ��روات املزروع ��ة حملي ًا
ه ��ي �أعذب وطعم �أف�ضل من املنتجات امل�ستوردة،
لكن النا� ��س يف�ضلون �ش ��راء الب�ضائع امل�ستوردة
ب�سبب رخ�ص ثمنها".
�أب ��و غ�سان ق ��ادر على بي ��ع خمزونه ال ��ذي ميلكه
للبائعني املحليني ب�سهولة ن�سبية ب�سبب �سمعتهم
يف ال ��ذوق واجلودة العالية ،لكن ��ه مع ذلك يحذر
م ��ن �أن "احلكوم ��ة العراقية يج ��ب �أن تعمل الآن
لتحفيز �إنتاج الغذاء املحلي للمزارعني �أمثاله".
وق ��ال "عل ��ى احلكوم ��ة فر� ��ض �ضرائ ��ب عل ��ى
املنتج ��ات الغذائية امل�ستوردة لت�شجيع املزارعني
املحلي�ي�ن يف الع ��راق عل ��ى زراع ��ة (�أرا�ضيه ��م)
و�إعادة الزراعة �إىل املدينة".
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كاتانيت�ش يج ّرب العبين ُجدد �أمام الأزرق في قمة الب�صرة

 ف�����اي�����رو������س ك������ورون������ا ي���ل���غ���ي امل�������ؤمت������ري������ن ال����ف����ن����ي وال���������ص����ح����ف����ي !
بغداد  /حيدر مدلول
يلتق ��ي منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم يف
ال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة م�س ��اء الي ��وم الأربع ��اء
م ��ع �ش ��قيقه الكويت ��ي يف ديرب ��ي خليج ��ي
مث�ي�ر بطاب ��ع ودّي على ملعب ج ��ذع النخلة
باملدينة الريا�ض ��ية يف حمافظة الب�صرة يف
�إطار ا�س ��تعداداته خلو� ��ض اجلوالت الثالث
املتبقي ��ة ل ��ه �أم ��ام منتخب ��ات هون ��غ كون ��غ
وكمبودي ��ا و�إي ��ران �ض ��من مناف�س ��ات الدور
الثاين حل�ساب املجموعة الثالثة بالت�صفيات
الآ�س ��يوية امل�ش�ت�ركة امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س
الع ��امل لك ��رة الق ��دم  2022بقطر والن�س ��خة
الثامنة ع�ش ��رة م ��ن بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا لكرة
القدم بال�ص�ي�ن  2023امل�ؤم ��ل انطالقها يوم
اخلام�س والع�شرين من �شهر �آذار املقبل .
وق ��ال املدي ��ر الإداري للمنتخ ��ب الوطن ��ي
لك ��رة الق ��دم با�س ��ل كوركي� ��س يف ت�ص ��ريح
خ�ص به امل ��دى � :إن منتخبنا �أكمل جاهزيته
ّ
خلو�ض املب ��اراة �أم ��ام الأزرق الكويتي بعد
�أدائ ��ه الوح ��دة التدريبية الثالث ��ة والأخرية
يف ال�س ��اعة اخلام�س ��ة م�س ��اء �أم�س الثالثاء
عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ض ��ية
من ��ذ و�ص ��وله اىل حمافظة الب�ص ��رة م�س ��اء
يوم ال�س ��بت املا�ض ��ي حي ��ث �ش ��هدت تواجد
الالعب�ي�ن حممد كا�ص ��د وجالل ح�س ��ن وفهد
طال ��ب وعالء علي مهاوي وم�ص ��طفى حممد
ج�ب�ر وميثم جب ��ار وعلي فائز و�س ��عد ناطق
وح�سن رائد و�أحمد ابراهيم وفي�صل جا�سم
و�ض ��رغام �إ�س ��ماعيل و�أجم ��د عط ��وان كاظم
وحممد قا�س ��م ماجد وهمام طارق وح�س�ي�ن
علي و�ش�ي�ركو ك ��رمي ومراد حممد و�س ��جاد
جا�س ��م حمم ��د وحمم ��د داود و�أمين ح�س�ي�ن
و�إبراهي ��م باي� ��ش الذي ��ن مت اعتماده ��م يف
القائم ��ة النهائي ��ة املكوّ نة م ��ن  22العب ًا فقط
من قب ��ل ال�س ��لوفيني �سريت�ش ��كو كاتانيت�ش
عل ��ى �إث ��ر ا�س ��تبعاد م ��ازن فيا� ��ض نتيج ��ة
لتع ّر�ض ��ه اىل متزق يف الع�ض ��لة ال�ضامة يف
اللقاء الأخري الذي خا�ضه مع فريق ال�شرطة
�أمام غرمي ��ه اللدود فريق القوة اجلوية يوم
اجلمعة املا�ض ��ي يف ختام اجلولة اخلام�سة
ع�ش ��رة م ��ن مرحل ��ة الذه ��اب ب ��دوري الكرة
املمتاز للمو�سم . 2020-2021
دماء جديدة

و�أ�ض ��اف �أن امل�ل�اك التدريب ��ي �س ��يعمل على
جتريب �أكرب عدد ممكن من الالعبني املحليني
وال�س ��يما اجل ��دد املدعوي ��ن لأول م� � ّرة وهي
فر�ص ��ة منا�سبة لهم من �أجل �أثبات ا�ستحقاق
ا�س ��تمرارهم �ضمن �صفوف �أ�س ��ود الرافدين
يف ظ ��ل ال�سيا�س ��ة التي ينتهجه ��ا كاتانيت�ش
يف �ض ��رورة �ض � ّ�خ دماء جديدة �س ��يقف على

م�ساء اليوم الأربعاء على ملعب جذع النخلة
باملدينة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة .
ر�ؤية كارا�سكو

وم ��ن جهت ��ه �أع ��رب مدي ��ر منتخ ��ب الكويت
لكرة القدم فهد عو�ض عن �أمله يف �أن حت ّقق
مواجه ��ة الي ��وم الأربع ��اء الفائ ��دة املرجوّ ة
م ��ن �إقامتها خ�صو�ص� � ًا بالن�س ��بة اىل املالك
التدريب ��ي ال ��ذي مت ّثل املب ��اراة منا�س ��بة له
للتع ّرف على م�س ��تويات الالعبني وخا�ص ��ة
من مت �ضمّهم �إىل القائمة الأ�سا�سية املكوّ نة
من  23العب ًا .
و�أ�ض ��اف :كان ��ت الف�ت�رة املا�ض ��ية �ض ��يقة
بالن�س ��بة لإعداد الأزرق ومل ت�س ��نح الفر�صة
خلو�ض �أكرث من مباراة حيث واجه �ش ��قيقه
اال�سود جاهزون لقمة الب�صرة النارية مع ال�شقيق الكويتي
الفل�سطيني ودي ًا يف الكويت وانتهى اللقاء
بخ�سارته ،ونحن نتم ّنى ب�أن متنح املواجهة
م�ستواها من خالل املباريات الودية الدولية
التح�ض�ي�رية الثاني ��ة �أم ��ام الع ��راق ر�ؤي ��ة
الت ��ي طلبها من الهيئ ��ة التطبيعية يف احتاد
�أف�ضل للمدرب الإ�سباين �أندري�س كارا�سكو
الك ��رة �س ��واء �أقيمت �ض ��من �أي ��ام الفيفا دي
.
املح ��ددة م ��ن قب ��ل جمل� ��س االحت ��اد الدويل
و�أك ��د عو� ��ض �أن �إقام ��ة املب ��اراة ت�س ��تهدف
لك ��رة الق ��دم �أو مل تقم حي ��ث خا�ض منتخبنا
نواح ��ي �أخ ��رى بينه ��ا رغب ��ة الأ�ش ��قاء يف
ث�ل�اث جتريبي ��ات �أم ��ام منتخب ��ات الأردن
العراق يف ت�أكيد جاهزية حمافظة الب�ص ��رة
و�أوزبك�س ��تان يومي الثاين ع�ش ��ر وال�سابع
ال�ست�ضافة الن�س ��خة املقبلة من بطولة ك�أ�س
ع�شر من �شهر ت�ش ��رين الثاين املا�ضي و�أمام
اخللي ��ج العربي لك ��رة القدم م�ش� �دّد ًاعلى �أن
الإمارات يوم الثاين ع�ش ��ر من �ش ��هر كانون
احتاد اللعبة دائم ًا ما يدعم ا�ست�ضافة الدول
الث ��اين اجل ��اري يف مدينة دبي بع ��د توقف
ال�ص ��ديقة وال�ش ��قيقة للبطوالت ونتم ّنى �أن
طويل �أ�ستمر ملدة عام كامل ب�سبب فايرو�س
كورون ��ا امل�س ��تجد (كوفي ��د )19 -وهن ��اك حديث ودي بني بنيان واليو�سف حلظة ا�ستقبال البعثة
يكون خو�ض منتخب الكوي ��ت للمباراة من
مع�س ��كر تدريبي خارجي �س ��يقام خالل املدة العا�ص ��مة القطري ��ة الدوح ��ة حيث �س ��تكون تبدي�ل�ات خ�ل�ال ال�ش ��وطني الأول والث ��اين �أ�س ��باب �إقام ��ة البطولة يف الب�ص ��رة امل�ؤمّل
م ��ن  21-12م ��ن �ش ��هر �ش ��باط املقب ��ل يف مبثاب ��ة بروفة ناجح ��ة من جمي ��ع املقايي�س باعتباره ��ا مب ��اراة ودي ��ة و�س ��يقوم االحتاد �إجرا�ؤها يف �أواخر الع ��ام احلايل �أو بداية
الإمارات نعمل فيه على ترتيب �إقامة مباراة التي �ستكون الطريق نحو ا�ستحقاق العراق ال ��دويل لك ��رة الق ��دم باحت�س ��اب نتيجته ��ا العام املقبل .
واحدة فقط م ��ع �إحدى املنتخبات املتواجدة ل�ض ��يافة الن�س ��خة اخلام�س ��ة والع�شرين من و�إ�ضافة نقاطها اىل ر�صيدهما يف الت�صنيف
 10مباريات خليجية
هناك ف�ض�ل ً�ا ع ��ن لقاء فيتنام الذي �س ��يجري البطولة يف �أواخر �ش ��هر كانون الأول املقبل اجلدي ��د الذي �سي�ص ��در خالل �ش ��هر �ش ��باط
املقبل جلمي ��ع املنتخبات العاملية املن�ض ��وية وتعترب مباراة الي ��وم الأربعاء بني منتخبنا
يف هان ��وي ي ��وم اخلام� ��س والع�ش ��رين من �أو بداية كانون الثاين .2021
حتت لوائ ��ه برغم �إقامتها خ ��ارج �أيام الفيفا الوطن ��ي و�ش ��قيقه الكويت ��ي اللذي ��ن �س ��بق
�ش ��هر �آذار قبل لقاء هونغ كونغ يوم الثالثني
�إلغاء الم�ؤتمرين
دي للعام  2021ح�سب الأجندة التي و�ضعها لهما الت�أهل لك�أ� ��س العامل �أحد �أبرز اللقاءات
�ض ��من اجلول ��ة الثامنة م ��ن ت�ص ��فيات ك�أ�س
وك�ش ��ف املدي ��ر الإداري للمنتخ ��ب الوطن ��ي جمل�س الفيفا باالجتم ��اع الأخري الذي عقده على امل�س ��توى اخلليج ��ي والعربي وديربي
العامل .
لك ��رة الق ��دم �أنه مت �إلغ ��اء امل�ؤمتري ��ن الفني يف �ش ��هر كان ��ون الأول املا�ض ��ي بطريق ��ة يحظى مبتابعة وا�سعة ال�سيما يف املباريات
�سالمة الجماهير
وال�ص ��حفي املخ�ص�ص�ي�ن للمب ��اراة تنفي ��ذ ًا (زووم) حي ��ث يحت ��ل الع ��راق املرك ��ز  69الت ��ي جتمعها يف بط ��والت اخلليج .والتقى
و�أعرب كوركي�س عن حزنه ال�ش ��ديد من عدم للإجراءات ال�ص ��حّ ية االحرتازية والوقائية عاملي ًا بر�ص ��يد  1347نقطة فيما حل الكويت منتخبن ��ا و�ش ��قيقه الكويت ��ي تاريخي� � ًا يف
ال�س ��ماح بتواج ��د اجلماهري عل ��ى مدرجات الت ��ي مت اتخاذها وف ��ق الربوتوكول الطبي باملرك ��ز  148عاملي ًا بر�ص ��يد  1060نقطة يف دورات ك�أ� ��س اخللي ��ج  10م ّرات ،تنا�ص ��فت
ملع ��ب ج ��ذع النخلة من قب ��ل اللجن ��ة العليا ال�ش ��امل املو�ض ��وع من قبل االحت ��اد الدويل الت�ص ��نيف الأخري الذي كان يوم العا�شر من الكوي ��ت والعراق يف عدد م� � ّرات الفوز �أربع
ل ��كل منهم ��ا ،وتع ��اد ًال م ّرت�ي�ن ،وكان ��ت �آخر
لل�صحّ ة وال�سالمة الوطنية مبجل�س الوزراء لك ��رة الق ��دم يف �إط ��ار احلف ��اظ عل ��ى توفري �شهر كانون الأول املا�ضي.
ملكافحة جائحة كورونا للحفاظ على �س�ل�امة �أق�ص ��ى درجات الأمان وال�س�ل�امة للم�شرفني اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن طاقم� � ًا حتكيمي� � ًا قطري ًا مب ��اراة جمعتهم ��ا يف دور املجموع ��ات يف
مم ��ا �أفقد جنومنا عن�ص ��ر ًا مهما من وامل�ل�اكات الإداري ��ة والتدريبي ��ة والطواقم دولي� � ًا مك ��وّ ن م ��ن �س ��لمان الفالح ��ي حكم� � ًا خليجي  22بالعا�ص ��مة ال�س ��عودية الريا�ض
اجلميع ّ
�أجل دفعهم اىل تقدمي �أداء مبهر ورفيع وكما التحكيمي ��ة والالعبني يف ظل توا�ص ��ل �أزمة للو�سط يعاونه زمياله في�صل ال�شمري حكم ًا ك�س ��بتها الكوي ��ت به ��دف نظي ��ف ،و�س ��جّ ل
ّ
تف�ش ��ي الفايرو� ��س الذي �ض ��رب العراق منذ م�ساعد ًا �أو ًال وجمعة بور�شيد حكم ًا م�ساعد ًا الأزرق يف جمم ��ل لق ��اءات الفريق�ي�ن 14
هو احلال لالعبي املنتخب الكويتي ال�شقيق
ً
ً
ً
ً
ً
باعتب ��ار �أن مواجه ��ات املنتخبني ال�ش ��قيقني ي ��وم اخلام�س والع�ش ��رين من �ش ��هر �ش ��باط ثاني� �ا اىل جانب د.واثق حمم ��د حكما رابعا هدفا فيما �س ��جّ ل الأ�س ��ود  17هدف� �ا .وكانت
مبثاب ��ة قمم خليجية نارية تزيد من حالوتها املا�ض ��ي حي ��ث �س ��يتم التع� � ّرف عل ��ى �ألوان ود.ع�ل�اء عبد القادر مقيّم ًا للحكام �س ��يتوىل �آخ ��ر مباراة جمعت املنتخبني على م�س ��توى
احل�ض ��ور الكثيف للم�ش ��جعني من ��ذ �إقامتها فانيلة املنتخبني ال�ش ��قيقني من خالل تبليغنا �إدارة الق ّم ��ة اخلليجية الت ��ي جتمع منتخبنا جميع الأ�صعدة عرب اللقاء الودّي عام 2018
يف ع ��ام  1976يف الن�س ��خة الرابع ��ة م ��ن بوا�سطة كوفند عبد اخلالق م�سعود امل�شرف الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم و�ش ��قيقه املنتخ ��ب بالكويت وانتهى بتعادل �إيجابي بهدفني لكل
بطول ��ة ك�أ�س اخللي ��ج العربي لكرة القدم يف العام الذي مت تعيينه اىل جانب حتديد �ستة الكويت ��ي لكرة القدم يف ال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة منهما.

قرعة الأبطال تك�شف عن جمموعات
ال�شرطة والزوراء واجلوية
 بغداد  /املدى
تتج ��ه الأنظ ��ار اىل مق ��ر االحت ��اد
الآ�س ��يوي لك ��رة الق ��دم بالعا�ص ��مة
املاليزي ��ة كواالملبور حيث يحت�ض ��ن
يف ال�س ��اعة  11:30ظه ��ر الي ��وم
الأربع ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد حف ��ل
مرا�س ��يم �س ��حب قرع ��ة الن�س ��خة
اجلدي ��دة م ��ن دوري �أبط ��ال �آ�س ��يا
لك ��رة الق ��دم الت ��ي �س ��تجري بتقنية
فيدي ��و االت�ص ��ال يف �إط ��ار حمل ��ة
مكافحة فايرو�س كورونا امل�س ��تجد
(كوفيد. )-19
وي�ش ��ارك فري ��ق ال�ش ��رطة حام ��ل
لق ��ب دوري الك ��رة املمتاز باملو�س ��م
 2018-2019ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة
يف دور املجموع ��ات �ض ��من منطق ��ة
غربي القارة والزوراء بطل م�سابقة
ك�أ� ��س الع ��راق والق ��وة اجلوي ��ة
و�ص ��يف حام ��ل اللقب �ض ��من الدور
الأخ�ي�ر امللح ��ق ال ��ذي �س ��يقام يوم
ال�سابع من �شهر ني�سان املقبل للت� ّأهل
من ��ه مبا�ش ��رة �إىل دور املجموع ��ات
على �أثر ح�ص ��ول الع ��راق على مقعد
ون�ص ��في مقعد فقط ح�سب القرارات
ال�ص ��ادرة من قبل املكت ��ب التنفيذي
لالحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم الذي
مت فيه �إقرار نظام البطولة اجلديدة
التي �س ��تقام بطريقة التجمع بحيث
تلع ��ب كل جمموع ��ة يف بل ��د و�أت ��اح
لل ��دول الراغب ��ة يف اال�ست�ض ��افة
التق ��دم بذلك مع اج ��راء القرعة ليتم
معرفة كل جمموعة وبعد ذلك �س ��يتم
توجي ��ه الدع ��وة لل ��دول الراغبة يف
ا�ست�ضافة مباريات هذه املجموعات
.
وي�أتي قرار االحتاد الآ�س ��يوي لكرة
الق ��دم ب�إج ��راء املباري ��ات بنظ ��ام

�سفراء الكرة يرتقبون قرعة دوري االبطال
التج ّم ��ع يف ظ � ّ�ل تزاي ��د الإ�ص ��ابة
بالفايرو� ��س والعم ��ل عل ��ى ع ��دم
انت�ش ��اره ،وكذل ��ك بع ��د النج ��اح
الكب�ي�ر ال ��ذي حققته دول ��ة قطر يف
تنظي ��م البطول ��ة يف العام املا�ض ��ي
وا�ستكمالها ب�ص ��ورة رائعة من دور
املجموعات وحت ��ى املباراة النهائية
الت ��ي �أقيمت ي ��وم الثامن ع�ش ��ر من
�ش ��هر كان ��ون الأول املا�ض ��ي وتوّ ج
من خاللها فريق �أول�س ��ان هيونداي
باللق ��ب الق ��اري ،ث ��م بع ��د ذل ��ك يف
الأدوار الإق�ص ��ائية يلع ��ب دور ثمن
النهائ ��ي ورب ��ع النهائي م ��ن مباراة
واح ��دة يف ح�ي�ن �س ��يجري ال ��دور
ن�ص ��ف النهائي النهائي فيلعبان من
مباراتني بنظام الذهاب والإياب.
وت�ش ��هد بطول ��ة دوري �أبطال �آ�س ��يا
للم ��رة الأوىل م�ش ��اركة  40نادي� � ًا
يف دور املجموع ��ات ويق ��ام ال ��دور
النهائي م ��ن مباراتي ذه ��اب و�إياب
يوم ��ي  21و 27ت�ش ��رين الث ��اين

 2021حي ��ث تق� � ّرر �إقام ��ة دور
املجموع ��ات ملنطق ��ة غرب ��ي �آ�س ��يا
خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن � 14إىل 30
ني�س ��ان عل ��ى �أن جت ��ري مباري ��ات
ال�ش ��رق يف الفرتة من  21ني�س ��ان
ولغاي ��ة � 7آي ��ار  2021وتق ��ام
مباري ��ات دور ثم ��ن النهائ ��ي
�ض ��من الأدوار االق�ص ��ائية
يف دوري الأبط ��ال خ�ل�ال
الف�ت�رة � 15-13أيلول
ورب ��ع النهائ ��ي يف
الف�ت�رة  29-27من
ال�ش ��هر ذات ��ه حي ��ث
جت ��رى املناف�س ��ة
من جولة واحدة
فق ��ط يف ح�ي�ن
تق ��ام مباري ��ات
ال ��دور ن�ص ��ف
النهائي م ��ن مبارات ��ي ذهاب
و�إي ��اب يف الف�ت�رة  20-19و-26
 27من �شهر ت�شرين الأول.

درجال ي�شيد باللجان
والإعالم لإنجاح ودّية الكويت
وملف خليجي25
 الب�صرة  /خا�ص باملدى
�أكد وزير ال�ش ��باب والريا�ضة عدنان درجال ،حِ ر�ص رئا�سة جمل�س
ال ��وزراء ورئي�س جمل�س الوزراء �شخ�ص ��ي ًا عل ��ى �إجناح الأحداث
الريا�ض ��ية وامللتقيات و�أهميتها يف �إبراز دور العراق احل�ض ��اري
واحلي ��وي وم ��ا يتمتع به �ش ��بابه ومالكاته من كف ��اءة واقتدار يف
ميداين ال�شباب والريا�ضة.
ج ��اء ذلك خالل االجتماع الذي عقد يف الب�ص ��رة مع املالك املتقدّم
ل ��وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة املتواج ��د هن ��اك للتن�س ��يق والعم ��ل
امل�ش�ت�رك مع حمافظة الب�ص ��رة والهيئة التطبيعي ��ة لإجناح اللقاء
ال ��ودي الذي يجمع املنتخبني العراق ��ي والكويتي اليوم الأربعاء،
ودع ��م ملف العراق يف ت�ض ��ييف بطول ��ة خليج ��ي  25نهاية العام
احلايل.
و�أ�ش ��اد درجال خالل اللقاء بعمل جميع اللجان امل�شرتكة والإعالم
الريا�ض ��ي ال ��ذي و�ص ��ل الب�ص ��رة مب ّك ��ر ًا لتغطي ��ة ه ��ذا احل ��دث،
وبجماهري الب�صرة و�شبابها املتفاعل مع حق الب�صرة يف ا�ست�ضافة
الأحداث الريا�ض ��ية ،م�ش� �دّد ًا على �أن العمل امل�ستقبلي خالل العام
احل ��ايل �سين�ص ��ب باجتاه �إكم ��ال ملعب امليناء الأوملب ��ي والفنادق
الت ��ي تنفذه ��ا ال ��وزارة (الفن ��دق ال�س ��ياحي يف املدينة الريا�ض ��ية
وفن ��دق �ش ��ط العرب يف جممع الق�ص ��ور) ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التعاون مع
حمافظة الب�ص ��رة يف �إجناز عدد من امل�شاريع الأخرى التي تتع ّلق
بالطرق واجل�سور واملرافق العامة ال�سياحية واخلدمية.
ونا�ش ��د الوزير جميع اللجان امل�شكلة يف الوزارة الت�أكيد على دور
الإعالم الداعم لعمل الوزارة مبختلف �صنوفه و�أهميته يف �إي�صال
�صورة حيّة عن العراق الآمن امل�ستقر �إىل دول العامل من حولنا.
ويف ال�س ��ياق ذاته �أكد درجال �أن ح�ضور الأ�شقاء من دولة الكويت
ال�ش ��قيقة �إىل الب�ص ��رة بوف ��د كب�ي�ر بنجوم ��ه الالعب�ي�ن الدولي�ي�ن
ال�ش ��باب والروّ اد والإعالميني والإداري�ي�ن والأخوة رئي�س الهيئة
العام ��ة للريا�ض ��ة الكويتي ��ة حم ��ود فليط ��ح ورئي�س احت ��اد الكرة
الكويتي �أحمد اليو�سف وجميع من ح�ضر معهما اىل بلدهم الثاين
الع ��راق ينطوي عل ��ى دالالت مهمة ج ��د ًا ور�س ��ائل اطمئنان وحب
وثقة يج�سدها هذا احل�ضور الكرمي.
و�أ�ض ��اف  :اعتقد جازم ًا �أن الر�س ��الة �ست�صل اىل جميع الأخوة يف
اخللي ��ج الذين ح�ض ��روا اىل الب�ص ��رة �أو من �سيح�ض ��ر م�س ��تقب ًال،
وتزيد من �س ��عادة �أهلهم يف العراق ،الفت ًا �إىل �أن ح�ض ��ور الإخوة
من اململكة العربية ال�س ��عودية ومملكة البحرين ودولة قطر �سابق ًا
كان له �أطيب الأثر يف نفو�س ��نا جميع ًا ،و�س ��يكتمل اليوم بح�ضور
الأ�ش ��قاء من دولة الكويت و�ستكون مباراتهم مع منتخبنا الوطني
عِ ر�س� � ًا ب�ص ��ر ّي ًا بامتي ��از للمكانة الت ��ي يتم ّتعان بها ف�أه�ل ً�ا بهم بني
�أهلهم.
وفيم ��ا يخ�ص زي ��ارة وفد التفتي� ��ش اخلليجي �أك ��د الوزير درجال
�أن ح ��دوث خط�أ فن ��ي من الإخ ��وة يف الهيئة التطبيعي ��ة �أمر وارد
جد ًا بعدم �إر�س ��ال ت�أ�ش�ي�رات الدخول بالكامل اىل الوفد اخلليجي
الأم ��ر الذي � ّأخر �إج ��راءات الفح�ص اخلا�ص بالفايرو�س وال�س ��فر
�أي�ض� � ًا ،م�ؤكد ًا �أن الزيارة �ستتم من الأ�ش ��قاء يف اللجنة التفتي�شية
مبوعد �آخر ،م�ض ��يف ًا �أنه يُعتقد ب�أن ما ح�ص ��ل �سيكون در�س ًا مفيد ًا
وحازم ًا يف الإجراءات الإدارية ،وهو �أمر وارد احلدوث على �أعلى
نلم�س يقين ًا ثقة الأ�شقاء
امل�س ��تويات يف العامل ،خ�صو�ص� � ًا ونحن ُ
بقدرة العراق والب�صرة حتديد ًا يف ا�ست�ضافة خليجي  25ونقول
لهم (مرحب ًا بكم ننتظركم جميع ًا يف خليجي . )25

ك�أ�س العالم للأندية تختبر جاهزية ملعبي المونديال
 الدوحة  /خا�ص باملدى
يرتق ��ب ّ
ع�ش ��اق ك ��رة الق ��دم يف الع ��امل
مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل للأندي ��ة
 FIFAقطر 2020التي ت�ضيفها الدوحة
م ��ن � 11-4ش ��باط املقب ��ل ،يف �أثن�ي�ن م ��ن
مالعب مونديال .2022
وتق� �دّم البطولة ،التي ت�ض ��يفها قطر للمرة
الثانية على التوايل ،فر�صة
مثالي ��ة الختبار جاهزية
�أثن�ي�ن م ��ن املالع ��ب
املونديالي ��ة يف حدث
عامل ��ي ،وهم ��ا ملعب
املدين ��ة التعليمي ��ة،
وملع ��ب �أحم ��د ب ��ن
رونالدو يطمح
اىل املزيد من
االهداف

عل ��ي ال ��ذي ج ��رى تد�ش ��ينه يف  18كانون
الأول املا�ض ��ي ،خ�ل�ال ا�ست�ض ��افته نهائ ��ي
الن�س ��خة الثامن ��ة والأربع�ي�ن م ��ن ك�أ� ��س
الأمري.
وتخو� ��ض الأندي ��ة املتوّ ج ��ة ب ��دوري
الأبط ��ال يف خم�س ��ة م ��ن
االحت ��ادات القاري ��ة
ال�س ��تة� ،إىل جان ��ب
ن ��ادي الدحي ��ل ،ممث ��ل
البل ��د امل�ض ��يف� ،س ��بع
مباريات حل�س ��م الفائز
بلقب الن�س ��خة ال�س ��ابعة
ع�ش ��ر م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س
الع ��امل للأندي ��ة 2020
الت ��ي ت� ّأجلت ع ��ن موعدها

يف كانون الأول املا�ض ��ي ب�سبب التحدّيات
التي فر�ضتها جائحة كوفيد.-19
و�إىل جان ��ب ممث ��ل الدول ��ة امل�ض� �يّفة ت�أهل
للم�ش ��اركة يف البطول ��ة كل م ��ن الن ��ادي
الأهل ��ي امل�ص ��ري ،بط ��ل �أفريقي ��ا ،وبايرن
ميونخ الأملاين (�أبطال �أوروبا) ،و�أول�سان
هيون ��داي ،بط ��ل �آ�س ��يا ،وتيجري� ��س
�أونال ،بطل احتاد �أمريكا ال�ش ��مالية
والو�سطى والكاريبي  -كونكاكاف،
فيم ��ا يح� �دّد بط ��ل �أمري ��كا اجلنوبية
خ�ل�ال نهائ ��ي ليربتادوري� ��س يف
 30كان ��ون الث ��اين اجل ��اري .وكان
�أوكالند �س ��يتي ،ممثل �أوقيانو�س ��يا
قد �أعلن عدم م�ش ��اركته يف البطولة
ب�سبب قيود ال�س ��فر املفرو�ضة يف

نيوزيلندا واملتعلقة بجائحة كوفيد.-19
وم ��ع اختبار اجلاهزية الت�ش ��غيلية لكل من
ملعبي (�أحمد بن عل ��ي واملدينة التعليمية)
وتعزي ��ز خربات فرق العمل قبل املونديال،
�ست�س� � ّلط البطول ��ة ال�ض ��وء عل ��ى العدي ��د
م ��ن املزاي ��ا م ��ن بينه ��ا تق ��ارب امل�س ��افات
ب�ي�ن املالع ��ب و�أماك ��ن الإقام ��ة واملقا�ص ��د
ال�س ��ياحية املختلف ��ة يف الدولة ،ف�ض�ل ً�ا عن
�س ��هولة الو�ص ��ول �إىل امللعب�ي�ن عرب مرتو
الدوح ��ة� ،إذ يق ��ع كل منهم ��ا عل ��ى م�س ��افة
قريبة �سري ًا على الأقدام من �إحدى حمطات
م�ت�رو الدوح ��ة ،ما من �ش� ��أنه الإ�س ��هام يف
تق ��دمي جتربة مريح ��ة لالعبني واجلماهري
ومنحه ��م فك ��رة عام ��ة ع ��ن الأج ��واء التي
تنتظرهم يف مونديال قطر .2022

يوفنتو�س ي�أمل �إيقاف مفاج�آت �سبال
في ك�أ�س �إيطاليا
 بغداد  /املدى
يلتقي فري ��ق يوفنتو�س حامل
اللق ��ب مع �ض ��يفه فريق �س ��بال
عل ��ى ملع ��ب �أليان ��ز �س ��تاديوم
يف مدين ��ة تورنت ��و الإيطالي ��ة
يف ال�س ��اعة العا�ش ��رة وخم�سة
و�أربع�ي�ن دقيق ��ة م�س ��اء اليوم
الأربع ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد يف
خت ��ام مناف�س ��ات دور ثم ��ن
النهائ ��ي م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س
ايطالي ��ا لك ��رة القدم باملو�س ��م
احل ��ايل ال ��ذي ي�ش ��هد غي ��اب
اجلماهري عن احل�ض ��ور اىل

املالع ��ب للمو�س ��م الث ��اين عل ��ى التوايل
ح�س ��ب االتف ��اق ال ��ذي �أب ��رم ب�ي�ن رابط ��ة
الأندي ��ة م ��ع ال�س ��لطات احلكومي ��ة يف
�إط ��ار مواجهة فايرو�س كورونا امل�س ��تجد
(كوفي ��د )-19ال ��ذي ظه ��رت ال�س�ل�الة
اجلدي ��دة من ��ه خ�ل�ال �ش ��هر كان ��ون الأول
املا�ضي يف البالد .
وي�أم ��ل امل ��درب �أندري ��ا بريلو م ��ن العبيه
�أن يوقف ��وا املفاج�آت التي حققها خ�ص ��مهم
فري ��ق �س ��بال �أح ��د �أندي ��ة الدرج ��ة الثانية
الإيطالية يف املو�س ��م احلايل وكان �آخرها
هزميت ��ه لفري ��ق �سا�س ��ولو بهدف�ي�ن مقابل
ال �ش ��يء يف �إط ��ار حمل ��ة ال�س ��يدة العجوز
للدف ��اع ع ��ن الن�س ��خة الأخرية م ��ن بطولة
الك�أ�س منت�ش�ي�ن من االنت�صار الذي حت ّقق
عل ��ى فري ��ق بولوني ��ا بنتيج ��ة ( )0-2يف
اللقاء الذي جرى يوم الأحد املا�ضي �ضمن
اجلولة الأخرية من الكالت�شيو الذي ق ّل�ص

الف ��ارق ع ��ن مي�ل�ان املت�ص� �دّر اىل  7نقاط
واىل  5نق ��اط ع ��ن �أن�ت�ر ميالن الو�ص ��يف
ونقطة واحدة فقط عن فريق روما �صاحب
املرك ��ز الثالث مع بقاء مب ��اراة م�ؤجلة �أمام
نابويل.
وي�س ��عى املهاج ��م الربتغايل كري�س ��تيانو
رونال ��دو من ه ��ذه املباراة ت�س ��جيل املزيد
م ��ن الأه ��داف م ��ن �أج ��ل زي ��ادة ر�ص ��يده
التهديفي الذي و�ص ��ل  760جعله �أف�ض ��ل
ه ��داف على م� � ّر الع�ص ��ور الذي تف ��وق به
على النم�ساوي جوزيف بيكان حيث ا�سهم
يف تتوي ��ج فريق يوفنتو�س بك�أ�س �إيطاليا
�إثر فوزه يف املب ��اراة النهائية على غرميه
التقلي ��دي فري ��ق ناب ��ويل بهدف�ي�ن نظيفني
حي ��ث م ��ازال ال ��دون يرت ّب ��ع عل ��ى عر� ��ش
ه ��دايف دوري الدرج ��ة الأوىل الإيط ��ايل
لك ��رة الق ��دم بر�ص ��يد  15هدف� � ًا يف خت ��ام
اجلولة التا�سعة ع�شرة من مرحلة الذهاب.
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�أي����ن ال���ع���راق م��ن م ��ؤ���ش��ر الإره������اب ال��ع��ال��م��ي ؟
�إن ما حدث في يوم الخمي�س الدامي الموافق ال 21من �شهر كانون الثاني  2021في �ساحة الطيران
من قتل وجرح المئات من المواطنين العراقيين (� 32شهيداً و 110جريح ًا وفق ًا لأخر �إح�صائية ليوم
ال�سبت ال 23من كانون الثاني) الب�سطاء الفقراء الكرام (باعة الباالت) من قبل تنظيم دولة "الخرافة
الداع�شية" الإرهابية م�آ�ساة �إن�سانية كبرى بكل المقايي�س ت�ستدعي القيام بجملة م�س�ؤوليات مهمة .
إبتداء الترحم على �أرواح ال�شهداء والدعاء للجرحى بال�شفاء العاجل و�إعالن الحداد العام نهج ًا ر�سمي ًا
�
ً
يثبت قانون ًا  .علم ًا ب�إن ال�سيد رئي�س الوزراء ال�سيد م�صطفى الكاظمي قد وعد برد مزلزل وقا�س لكل
الزمر التكفيرية والإرهاب الداع�شي م�س�ؤولية وال�شك جوهرية وطنية �ستنفذ منهجي ًا ب�صفة عاجلة
على المديات ال�ستراتيجية "الق�صيرة – المتو�سطة والطويلة " .
م ��ن هنا �أهمية البدء مبراجعة جدية ملكانة
الع ��راق الراهنة واملتوقع ��ة ومنها مقيا�س
غاي ��ة يف الأهمية يع ��رف مب�ؤ�شر االرهاب
العامل ��ي The Global Terrorism
� .Indexإذ الب ��د �أن ينتهي م�سل�سل �سقوط
�أبن ��اء �شعبن ��ا العراق ��ي �ضحاي ��ا االرهاب
داع�ش ��ي (وغريه م ��ن كل �أن ��واع الإرهاب)
خا�ص ��ة و�أن ت�أثريات ��ه وتداعيات ��ه تتعدى
ح ��دود الع ��راق الوطني ��ة �إىل املحيط�ي�ن
الإقليم ��ي وال ��دويل م�سبب ��ة الآالم الت ��ي
التو�ص ��ف من اخل�سائ ��ر الفادحة ب�شري ًا –
مادي ًا ومعنوي ًا
�إن الت�شخي�ص الوا�ضح وال�شامل لو�ضع
الع ��راق من احل ��رب امل�ستمرة �ض ��د داع�ش
�أم ��ر مطل ��وب خا�ص ��ة و�إن مهم ��ة التحرير
املقد�سة اجلليلة انته ��ت بتحرير العراق ملا
يتجاوز الثلث من �أرا�ضيه ما يعترب �إجناز ًا
حقيقي� � ًا يح�سب له �ألف ح�ساب �إن �إح�سنت
�إدارة املل ��ف الأمن ��ي وبالت ��ايل �ستعط ��ي
العراق فر�صة مهمة ج ��د ًا للبناء عليه لرفع
مكانته الن�سبية يف م�ؤ�شر الإرهاب العاملي
خالل ال�سنوات مابعد  -2021-و�إن لي�س
حق ًا بالقدر امل�أمول حيث �أن املحاربة لفلول
وخالي ��ا التنظيم مازال ��ت قائمة يف معارك
ال�ش ��رف واال�ست�شهاد والت�ضحي ��ة الغالية
بالنف� ��س والنفي� ��س� .إن م�ؤ�ش ��ر الإره ��اب
العامل ��ي للع ��ام  2020مازال ي�ض ��ع العراق
�دن م ��ن ه ��ذا املقيا� ��س برغم
يف موق ��ع مت � ٍ
جه ��ود حماربة االرهاب الداع�شي �إذ يحتل

املرتبة الثانية من �أك�ث�ر ع�شر دول مازالت
تع ��د الأكرث ت�أثر ًا ب�أالره ��اب العاملي .جدير
بالذك ��ر �إىل �أن العراق احتل املرتبة الأوىل
عاملي� � ًا لل ��دول التي عانت م ��ن الإرهاب منذ
� 2004إىل .2017
نتف ��ق م ��ع ت�صري ��ح رئي� ��س اجلمهورية
العراقية فخامة ال�سي ��د برهم �صالح بقوله
على توي�ت�ر� " :إن االنفجاريني االرهابيني
�ضد املواطنني الآمنني  ،ويف هذا التوقيت
 ،ي�ؤك ��دان �سع ��ي اجلماع ��ات الظالمي ��ة
لإ�ستهداف اال�ستحقاقات الوطنية الكبرية
وتطلع ��ات �شعبن ��ا يف م�ستقب ��ل ي�س ��وده
ال�س�ل�ام" .م�ضيف� � ًا الحق� � ًا م ��ن �أن االرهاب
املمتزج ب�إثارة النع ��رات الطائفية وغريها
الم ��كان له يف العراق ويجب حماربته .من
هن ��ا  ،تت�صاعد �أهمية حماية بلدنا و�شعبنا
ب�ص ��ورة �إ�ستثنائية بعيد ًا م ��ن كل م�صادر
الأخط ��ار والتهدي ��دات الأمني ��ة الداخلي ��ة
واخلارجي ��ة�.إذ الميكن �إعم ��ال التغيريات
واال�صالح ��ات ال�سيا�سي ��ة  -الد�ستوري ��ة
دون توف ��ر من ��اخ �آم ��ن حقيق ��ي لي�س فقط
لإج ��راء االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املع ��ول
عليها يف �إح ��داث تغيريات متثيلية �أ�صيلة
ولكن ووفق� � ًا مل�ؤ�شرات التنمي ��ة الإن�سانية
امل�ستدام ��ة لك ��ون الع ��راق ب�أم� ��س احلاجة
ملحي ��ط �آم ��ن وم�ستقر ميكن �صن ��اع القرار
من بن ��اء م�ؤ�س�سات تنموي ��ة  -دميقراطية
حقيقي ��ة حترتم نقط ��ة الت ��وازن والتكامل
بني حريات الإن�سان اال�سا�سية والواجبات

�أو امل�س�ؤولي ��ات املتطلب ��ة م ��ن قم ��ة ه ��رم
م�س� ��ؤويل الدول ��ة �إىل كاف ��ة مواطن ��ي
الدولة� .إن التغيريات املتطلبة العاجلة يف
الأجهزة االمني ��ة الر�سمية للدولة من �أعلى
امل�ستوي ��ات الوظيفية تعد �أم ��ر ًا مرحب ًا به
طامل ��ا رافقته ��ا �أي�ض ًا جهود حثيث ��ة لتعزيز
الأمن الوطن ��ي و�إجراءات املحا�سبة بعيد ًا
ع ��ن ال�صراعات ال�سيا�سية احلزبية و�إثارة
النع ��رات الطائفي ��ة والعرقي ��ة وغريه ��ا
مع ��ززة يف كل ذل ��ك التوجه ��ات الإن�سانية
يف حماي ��ة ورعاي ��ة ال�شع ��ب العراقي بكل
�أطياف ��ه اجلميلة دون النظ ��ر لأي متايز �أو
متيي ��ز دين ��ي – مذهبي – عرق ��ي – قبلي
�أو جه ��وي �سيا�س ��ي � .صحي ��ح �إن بلدن ��ا
عل ��ى الأقل يف اجلانب الأمن ��ي بد�أ يتنف�س
ال�صعداء �إذ ومنذ قرابة ال�سنتني �أو الثالث
املا�ضي ��ة �إذ ووفق ًا مل�ؤ�ش ��ر االرهاب العاملي
ب ��د�أت �أع ��داد ال�شه ��داء قتل ��ى التفج�ي�رات
الإرهابي ��ة بالتقل� ��ص �إىل ح ��دود ت�سرتعي
االنتباه حي ��ث انخف�ض الرق ��م من 1.054
يف ع ��ام � 2018إىل � 564شخ� ��ص يف ع ��ام
� ، 2019أي بن�سب ��ة  . % 47بالت ��وازي مع
هذا ال�سياق �إنخف�ضت الهجمات االرهابية
االنتحاري ��ة �إىل الن�ص ��ف �أي م ��ن 1.131
يف ع ��ام � 2018إىل � 495شخ�ص� � ًا يف ع ��ام
 .2019ه ��ذا االنخفا�ض يف �أعداد ال�شهداء
�سرى حتى عل ��ى �أعداد العملي ��ات القتالية
�ض ��د االرهاب الت ��ي بلغت ذروته ��ا يف عام
 2014حي ��ث و�صلت ن�سبة االنخفا�ض �إىل

قراب ��ة  % 95يف الع ��ام املا�ضي� .أما �أعداد
ال�شه ��داء الكلية �ضحايا الإره ��اب منذ عام
� 2001إىل  2019فق ��د و�صل ��ت �إىل قراب ��ة
.66.689
م ��ن منظ ��ور مكمل تع ��د داع� ��ش اجلماعة
االرهابي ��ة الأكرث ح�ض ��ور ًا يف العراق يف
عام  2019حيث بلغ ��ت الن�سبة املقدرة من
�أع ��داد القتل ��ى �أو ال�شه ��داء نتيجة الرهاب
داع� ��ش مايق ��ارب ال 66يف املائ ��ة  .علم� � ًا
ب�إن ��ه وبالنظ ��ر للجه ��ود الأمني ��ة املك ّثف ��ة
حلماي ��ة العراق من خط ��ر داع�ش مت تقليل
�أع ��داد القتل ��ى ال�شه ��داء حي ��ث و�صل ��ت
�إىل � 374شخ�ص� � ًا ب�إنخفا� ��ض ي�ص ��ل �إىل
 % 53ع ��ن الع ��ام  .2018ه ��ذا و�إت�ساق� � ًا
م ��ع �إنخفا� ��ض �أع ��داد القتلى م ��ن املدنيني
العراقي�ي�ن و�صل ��ت ن�سب ��ة االنخفا�ض �إىل
 % 69يف ع ��ام  2019مقارنة بعام .2018
ترتيب� � ًا عل ��ى ذل ��ك كله  ،ميك ��ن الق ��ول �إذن
ب� ��إن �سقوط �أك�ث�ر من مائ ��ة �شهيد وجريح
نتيج ��ة للهج ��وم االنتحاري امل ��زدوج على
املدني�ي�ن العراقيني يف �ساحة الطريان تعد
وال�شك م�س�ألة جد خط�ي�رة تقت�ضي ح�سم ًا
ع�سكري� � ًا – �أمني ًا مزل ��ز ًال �سريع ًا يف حملة
�شامل ��ة تنطلق �ض ��د �إرهاب داع� ��ش من كل
�شبكات املواقع املدنية بدء ًا من املحافظات
�إىل �أ�صغر الوح ��دات الإدارية طاملا حددت
بدقة منظوم ��ة اال�ستخبارات الع�سكرية –
الأمنية �أن لداع�ش ح�ضور ًا فيها  ،وبالتايل
م ��ن املفرت� ��ض �أن تتداع ��ي كل الأجه ��زة

اللزوميات الأخالقية لمواجهة
الطارئ ال�سيا�سي!

 ع�صام اليا�سري

بعد �إنتهاء الحرب العالمية الثانية بفترة،
�إتجه ال�صحفيون والك ّتاب في المانيا لأ�سباب
تاريخية ،مو�ضوعية و�سيا�سية مبا�شرة ـ نحو
ر�سم ر�ؤية واقعية جديدة تجاه العالم وما
يحيطه من ن�شوء متغيرات جيو�سيا�سية،
مو�صوفة بااللتزام الأخالقي ،بال�ضد من
النظرة ال�شمولية "الكليانية" التي كانت
�سائدة �آنذاك في �أكثر من مكان في �أوروبا.

متيزت ب�س ��يطرة الدولة على املجتم ��ع بالقوة للتحكم بكافة �أوجه
احلياة مبا يف ذلك االقت�صاد والتعليم و�أخالقيات املواطنني وكافة
جوان ��ب احلي ��اة العامة واخلا�صة .به ��ذه احلقيق ��ة املذهلة وبقدر
امل�س ��تطاع  ،كان البد وقبل كل �ش ��يء ،جعل الفر�صة �أمر ًا "جمعي ًا"
لي�ص ��بح ما يعترب جزء ًا ال يتجز�أ من الإن�سان ،هم موجودون فيه.
مبعن ��ي تطوير الق ��درة الذاتية لأن تكون طرف ًا م�س� ��ؤو ًال عن كل ما
يح ��دث وما يتعل ��ق بحياة االفراد واملجتمعات ..كان يف الأ�س ��ا�س
م ��ن وراء هذه الفكرة يف ذل ��ك الوقت ،التوعية الفكرية املعا�ص ��رة
لإنعا�ش �آمال ال�ش ��عوب باال�س ��تقرار والعدل وال�سالم .امل�شاركون
يف اللق ��اء الرع ��وي يف �إح ��دى امل ��دن االملاني ��ة ،اعتربوه ��ا ق�ضية
يف غاي ��ة من الأهمية .وم ��ن الناحية ال�سيا�سي ��ة والقناعة الفكرية
مل ��ا هو ،فل�سفي� � ًا و�أخالقي ًا ،يج ��ب �أن يكون مرتب ��ط ارتباط ًا وثيق ًا
ب� �ـ "احلري ��ة" ،بطريقة فريدة" :ك ��ن ما �أنت علي ��ه" .لكن اجعل من
"قلم ��ك" و�سيلة �إعتبارية قوية مقرون ��ة بحياة الإن�سان و�ضمان
م�ستقبله بكل تفا�صيله و�إحتياجاته الروحية واملادية املعا�صرة.
افرت�ض م�ؤ�س�سو هذه الأفكار الإن�سانية بعد احلرب العاملية الثانية
اهتمام و�سائ ��ل الإعالم وامل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة والبحثية لتطوير
القدرات الب�شرية بهذا املجال ,وكانت قناعة ال�صحفيني واملفكرين
والفنان�ي�ن والعلم ��اء الذي ��ن ارتبط ا�سمه ��م به ��ذه املو�ضوعة� ..أن

ال جم ��ال �إال التوعي ��ة املجتمعي ��ة على نح ��و� :أو ًال وقب ��ل كل �شيء
الدف ��اع ع ��ن احلرية وم�ساع ��دة النا� ��س لي�صبحوا ج ��زء ًا ال يتجز�أ
من الوج ��ود الإن�ساين .مبعنى القدرة على حتمل امل�س�ؤولية جتاه
الإن�ساني ��ة لتتطور وتعي�ش ب�أمان ورف ��اه� .أو مبعنى �آخر :اعتبار
وجه ��ات النظر بني خمتلف النا� ��س �أمر ًا �أ�سا�سي� � ًا لرت�سيخ الوعي
املرتبط من الناحي ��ة التاريخية باحلرية .وبالتايل فان قراءة هذه
املفاهي ��م ق ��راءة "�سليم ��ة" �سي�ش ��كل امل�ألوف يف حي ��اة املجتمعات
العام ��ة .لقد تركت هذه النخبة التي خرجت تو ًا من ويالت احلرب
ومعاناتها �أثر ًا وتقاليد فكري ��ة ذات طابع �إن�ساين ل�شعوب �أوروبا
ما بعد احلرب ،دفعت �أكرث نحو العقالنية ال�سيا�سية امللتزمة جتاه
الع ��امل .ف�سر �إمنوذج ًا لذلك �إ�ضافة اىل ا�سم جامعة برلني "احلرة"
عن ��د ت�أ�سي�سها قبل  72عام ًا ،ونق�ش كلمة  Libertasليربتا�س على
بوابتها الرئي�سة ليكون واح ��د ًا من م�آثرها املو�سومة بـ "احلرية"
املطلقة.
وبالع ��ودة اىل �أهمية اكت�س ��اب املعرفة ون�شرها ،فق ��د ركزت �أفكار
تل ��ك الفرتة املميّزة على احلرية بني خمتلف النا�س .ويبدو للوهلة
الأوىل �أن حري ��ات الع�صور القدمي ��ة واحلداثة ال �شيء يجمع بني
بع�ضه ��ا البع�ض ،وهن ��اك العديد م ��ن املباريات املث�ي�رة لالهتمام.
فمفهوم التح ��رر  Libertasنف�سه يف ال�سيا�سة املتغرية با�ستمرار
وظ ��روف الإط ��ار التاريخي على مر القرون ق ��د يتغري هو الآخر..
تتمي ��ز �ش ��وارع روما القدمي ��ة ،يف كل م ��كان ،بنقو� ��ش ت�شري اىل
مفه ��وم احلرية ،ويظهر احل ��رف " "Lمنقو�ش ًا على هياكل القبور
ويف الواجه ��ات بطريق ��ة جتع ��ل ال�ص ��ور املر�سومة كم ��ا لو كانت
تط ��ل م ��ن النوافذ عل ��ى ال�ش ��وارع  ،و�إن وجوه الرج ��ال ب�سماتهم
العمري ��ة امل�صممة بواقعية ،والتي تتمي ��ز بالعمل والقلق ،تتوافق
م ��ع �أفكار الرومان احلقيقيني للجمهورية ،مثل �أبناء الطبقة العليا
م ��ن �أمث ��ال كاتو �أو قي�ص ��ر� .سياق الكالم ،ي�ش�ي�ر احلرف "� "Lإىل
كلم ��ة  Libertusالالتينية وتعن ��ي الإن�سان احلر وكلمة Liberta
واملح َررين من
املحرر
َ
الإيطالي ��ة وتعني احلرية ،كل منهما يرمز لـ ِ
العبي ��د ال�سابقني الذين ح�صلوا م ��ن �سيدهم على احلرية واحلرية
املكت�سبة.
احلرف " "Lاملنقو�ش على واجهات تلك الأزقة القدمية والأ�سلوب
ال ��ذي تعرب عنه تلك النقو�ش املن�سوجة ب�شكل دقيق ،يعني احلرية
ـ وحتدي ��د ًا احلرية ال�شخ�صية لفه ��م التحرر من و�ضع قانوين غري
ح ��ر  -يف حالة احلق ��وق املدني ��ة الرومانية .فاحلري ��ة Libertas
عل ��ى النقي�ض م ��ن  servitusالالتينية التي تعن ��ي العبودية التي
ن�ش�أت مع مرور الوقت ..فما احلرف الذي على العراقيني �إختياره
لنق�ش ��ه على هي ��اكل قبورهم وواجه ��ات �شوارعهم اخلرب ��ة و�أزقة
مدنهم املدم ��رة التي خلفها احلكام الرباب ��رة ،يف �أوقات م�ضطربة
ب�ش ��كل ديناميكي على م ��دى عقود� ،أ�صبحت في ��ه م�س�ألة احلرية ال
�صل ��ة لها بالهوية ال�شخ�صي ��ة .ظن ًا ب�أنهم �سيرتك ��ون للأجيال �إرث ًا
فري ��د ًا تفتخ ��ر به وت�ستذك ��ر جمهوريتهم العتيدة م�أث ��ره؟ .نفحات
ي�س�ي�رة اىل ما فا�ض ��ت به ع�صور �آ�ش ��ور و�سومر وباب ��ل من �إرث
نهل ��ت منه ح�ضارات و�شعوب ..نيل العبد احلرية املدنية كما يبدو
يف اجلمهورية الرومانية والع�صر الإمرباطوري ،ارتبط بطقو�س
تتميّز باخللق ،فقط ،غطاء الر�أ�س كان رمز حريته اجلديدة� ،أ�سهل
بكث�ي�ر من طقو� ��س �سلطة دولة فردي ��ة ،تتحكم فيه ��ا �أحزاب وكتل
طائفية و�أ�صحاب عمائم ال يفقهون يف ال�سيا�سة والقيم الإن�سانية،
حي ��ث �أ�صبح املواطن احلر يف بالد الرافدي ��ن عبد ًا تتجاذبه عهود
ما قبل التاريخ.

 د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

الأمنية �ضمن غرفة عمليات موحدة للر�صد
وللمراقب ��ة وللك�ش ��ف االلكرتوني ��ة حي ��ث
توف ��ر معلوم ��ات دقيق ��ة موث ��وق به ��ا عن
جميع ه�ؤالء املجرمني االرهابيني ومواقع
م�ضافاته ��م والت�سهي�ل�ات الت ��ي يح�صلون
عليها يف كل �أرجاء العراق (ريف – مدينة
 بادية)بغي ��ة تقدميهم جمي ��ع الإرهاربنيللعدال ��ة لالقت�صا� ��ص منهم وفق� � ًا للقوانني
اجلنائي ��ة املرعي ��ة (وطني� � ًا �أو دولي� � ًا) كي
يكون ��وا عربة ملن �أعت�ب�ر .لعل من املنا�سب
الإ�ش ��ارة �أي�ض ًا �إىل �أن ال ��دول التي ينتابها
حال ��ة ال�ص ��راع �أو الن ��زاع تع ��د املح ��رك
الأ�سا� ��س للعلمي ��ات االرهابي ��ة كم ��ا �أ�شار
م�ؤ�ش ��ر االره ��اب العاملي حي ��ث �إن الن�سبة
املتحقق ��ة لأعداد القتل ��ى يف مناطق النزاع
conflict zonesتع ��د عالي ��ة ج ��د ًا ت�ص ��ل
�إىل �أك�ث�ر من  % 96يف عام � .2019ضمن
ه ��ذا املنظور تعت�ب�ر الدول الع�ش ��ر الأكرث
معاناة م ��ن العمليات الإرهابي ��ة هي ذاتها
الت ��ي �إنغم�ست على الأق ��ل يف نزاع م�سلح
واحد �أو �أكرث .من املنا�سب الإ�شارة �إىل �أن
م�ؤ�شر االرهاب العاملي للعام � 2020أكد �أن
اخل�سائر الب�شرية التي تعدت الآالف عاملي ًا
رافقته ��ا خ�سائ ��ر مادية و�صل ��ت تقديراتها
املالي ��ة – االقت�صادي ��ة �إىل مايقارب 26.4
بلي ��ون دوالر يف ع ��ام  2019ب�إنخفا� ��ض
بح ��دود  % 25ع ��ن ع ��ام  .2018علم ًا ب�إن
حج ��م ه ��ذه اخل�سائ ��ر �سيت�صاع ��د كث�ي�ر ًا
�إذا �أ�ضفن ��ا �أعب ��ا ًء مالية غ�ي�ر مبا�شرة مثل

الت�أث�ي�رات ال�سلبي ��ة عل ��ى قط ��اع الأعم ��ال
احل ��رة واال�ستثم ��ار  ،تكالي ��ف الت�أم�ي�ن
والأك�ث�ر �أهمي ��ة �إفتق ��اد الفر� ��ص املتاح ��ة
للتنمية و�أخ ً
ريا التكاليف املالية الأ�سا�سية
لتلبي ��ة �إحتياج ��ات ال ��وكاالت الأمني ��ة
املخت�صة مبحاربة الإرهاب.
�أ�سئل ��ة وت�س ��ا�ؤالت يف ذهنن ��ا وذه ��ن
كل متاب ��ع لتط ��ورات ال�ش� ��أن الأمن ��ي –
ال�سيا�س ��ي  ،هل تعلمنا م ��ن درو�س الأم�س
�أو قبله وهل �أخذنا العربة الكافية ملواجهة
كاف ��ة التحدي ��ات الأمني ��ة و�آخره ��ا كيفي ��ة
مواجه ��ة الإره ��اب الداع�ش ��ي ب�ص ��ورة
�شامل ��ة وا�ستباقي ��ة منع� � ًا لأي ��ة عملي ��ات
مماثل ��ة ت�أثرياتها ت�ص ��ل �إىل �أعماق النف�س
الب�شري ��ة ب�صورة مبكية ودامية كتلك التي
�ضربت قلب العا�صم ��ة العراقية ؟ اجلواب
اليب ��دو بالإيجاب هذا برغم من كل اجلهود
ال�ضخم ��ة يف املناط ��ق الرخ ��وة ملحافظات
الع ��راق � ،إذ يكف ��ي الإ�ش ��ارة ملق ��ال كتب ��ه
الباح ��ث االمريك ��ي �أنط ��وين كورد�سم ��ان
بعن ��وان  -الع ��راق  :الأم ��ن وحتدي ��ات
االنت�ص ��ار الأخ�ي�ر –Iraq : Security
and the challenges of Lasting
� ”“Victoryإىل جمل ��ة معطي ��ات ملرحلة
تفج�ي�رات �إرهابي ��ة �سابق ��ة يف ال 19م ��ن
�آب و 25م ��ن ت�شري ��ن الأول  2009تب�ي�ن

لنا م ��ن خاللها �أن الفئة ال�سيا�سية احلاكمة
من ��ذ  2003مل ت�أخ ��ذ باالعتب ��ار الأح ��داث
الإرهابي ��ة عل ��ى �أنه ��ا م�ؤ�ش ��رات وا�ضح ��ة

للتحدي ��ات املتوقعة يف العراق .علم ًا ب�إن
ت�شخي� ��ص الأزمة الأمني ��ة ب�صورة دقيقة
مع توفر اال�ستعدادات الالزمة للمواجهة
�ستعن ��ي الكث�ي�ر م ��ن التغي�ي�رات عل ��ى
خمتلف ال�صع ��د واملجاالت ال�سرتاتيجية
– الأمني ��ة – ال�سيا�سي ��ة -االقت�صادي ��ة
– املالي ��ة – البيئي ��ة – االن�ساني ��ة.
كورد�سم ��ان �أعت�ب�ر �أن الق�ضي ��ة لي�س ��ت
�آمني ��ة �أو عب ��ارة عن �ص ��راع م�ستمر �ضد
املتطرف�ي�ن واملتمردي ��ن ب ��ل ه ��ي �ص ��راع
للتوفي ��ق ال�سيا�س ��ي ب�ي�ن املتخا�صم�ي�ن
عل ��ى ال�سلط ��ة ال ��ذي ووفق� � ًا لتقدي ��ر
كورد�سم ��ان ه ��ي ق�ضي ��ة �ص ��راع للحك ��م
الفاع ��ل "الر�شي ��د"  ،الأم ��ن االقت�ص ��ادي ،
والتنمي ��ة� .أكرث من ذلك ،هي ق�ضية بلورت
�شيئ ًا يق�ت�رب من "حكم القانون" هذا ومن
منظ ��ور مكمل تعت�ب�ر �أي�ض� � ًا ق�ضية �صراع
لإيج ��اد �أ�سل ��وب عملي لي�س فق ��ط لإنعا�ش
قط ��اع النف ��ط العراق ��ي املم ��ول يف الأم ��د
املنظور املوازنة للدولة العراقية بل لت�أكيد
قي ��ام الدول ��ة (يف تقدي ��ري) مب�س�ؤولياتها
لتنويع م�ص ��ادر الدخل م ��ع �صياغة مناذج
لال�ستثم ��ار جدي ��دة تخدم وتنع� ��ش و�ضع
الفئات الأقل حظ ًا والطبقة الو�سطى �أي�ض ًا
ب�صورة ميكن �أن تط ��ور البالد وت�سهم يف
توحي ��د ال�ص ��ف العراقي � .أك�ث�ر من ذلك ،
خل ��ق �شراكة �سرتاتيجي ��ة حقيقية مع دول
االعت ��دال الن�سبي يف املحيط�ي�ن الأقليمي
والدويل بق�صد مراجع ��ة الدرو�س وتتنبه
للم�ستقب ��ل واالم ��ر ينطب ��ق بخا�ص ��ة على
م�ستقب ��ل العالقات بني الع ��راق والواليات
املتحدة االمريكي ��ة وغريها من دول العامل
ب�ص ��ورة ت�ؤ�س� ��س لتحالف ��ات تبن ��ى عل ��ى
امل�صال ��ح املتبادلة واملناف ��ع املتبادلة بذات
الوق ��ت ال ��ذي تخ ��دم عالق ��ات قائم ��ة على
حمارب ��ة اخلطر امل�ش�ت�رك لالرهاب العاملي
– الداع�ش ��ي م ��ن خالل تب ��ادل املعلومات
اال�ستخباري ��ة وتكامل اجله ��ود التقنية –
الأمنية وال�سيا�سية والإن�سانية امل�ستدامة
يف ظ ��ل �سي ��اق جيو�سيا�س ��ي عامل ��ي مثمر
ووفق� � ًا ملقت�ضي ��ات القان ��ون ال ��دويل العام
والقانون الدويل الإن�ساين مع ًا.

التو�سع الر�أ�سمايل ومهام الي�سار الدميقراطي

 لطفي حامت

 ت�ش�ت�رط وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل جتدي ��دع ��دة الي�س ��ار الدميقراط ��ي الفكري ��ة وحتدي ��د مهام ��ه
الوطنية انطالق ًا من مو�ضوع ��ة مفادها �أن بناء الدولة
اال�شرتاكي ��ة مل يع ��د هدف ��ا �آني ًا ب ��ل مطلب� � ًا �سرتاتيجي ًا
تفر�ضه كرثة من التغ�ي�رات ال�سيا�سية – الدولية التي
تنتجها املرحلة اجلديدة من التو�سع الر�أ�سمايل.
 انطالق ًا م ��ن ذلك ما زالت ر�ؤي ��ة الي�سار الدميقراطيح ��ول بن ��اء الدولة الوطني ��ة يف �إطاره النظ ��ري الأمر
ال ��ذي يتطل ��ب �إر�سائ ��ه عل ��ى قاع ��دة فكري ��ة ت�ستم ��د
�شرعيتها من املنهج املارك�س ��ي لغر�ض �صياغة برنامج
وطن ��ي – دميقراط ��ي تعتم ��ده الق ��وى الوطني ��ة يف
كفاحه ��ا الدميقراط ��ي باعتباره ��ا التي ��ار ال�سيا�س ��ي
املناه� ��ض لنه ��وج الر�أ�سمالية املعومل ��ة احلاملة لنهوج
التبعية والتهمي�ش.
اعتماد ًا على املو�ضوعات امل�شار اليها �أعمد اىل تناولها
بثالثة مفا�صل �أ�سا�سية تتمثل ب---
املف�صل الأول –الر�أ�سمالية املعوملة والدولة الوطنية.
املف�صل الثاين --الي�سار الدميقراطي وقواه الطبقية.
املف�ص ��ل الثالث–الي�س ��ار الدميقراط ��ي والتحالف ��ات
الوطنية.
ت�أ�سي�س� � ًا على الع ��دة املنهجية املث ��ارة نحاول التق ّرب
من م�ضامينها الأ�سا�سية.
املف�صل الأول – الر�أ�سمالية املعوملة والدولة الوطنية.
يتمي ��ز الطور اجلديد م ��ن التو�س ��ع الر�أ�سمايل بكرثة
�سماته التي ت�شكل �إطار ًا �سيا�سي ًا عام ًا لتطوره ميكننا
التوقف عندها عرب مو�ضوعات عامة مكثفة-
 -يعتم ��د ر�أ� ��س املال املع ��ومل يف تط ��وره على نهوجالتبعي ��ة والإحل ��اق به ��دف حتجي ��م ال ��دول الوطني ��ة
ودورها يف تطور العالقات الدولية.
 ي�سع ��ى الط ��ور اجلدي ��د م ��ن التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايلاىل تخري ��ب ال�سي ��ادة الوطني ��ة وت�أكي ��د نزعت ��ه
الك�سموبوليتي ��ة ب ��د ًال م ��ن تط ��ور الهويت�ي�ن الوطنية
والقومية.
 -تعم ��ل العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة يف عالقاته ��ا الدولي ��ةاىل تهمي� ��ش ال ��دول الوطني ��ة و�إحلاقه ��ا بالتكت�ل�ات
االقت�صادية الدولية.
 ت�سع ��ى العومل ��ة الر�أ�سمالي ��ة اىل تفكي ��ك الت�شكيالتاالجتماعي ��ة الوطني ��ة وتهمي�ش طبقاته ��ا االجتماعية
النا�شطة يف الإنتاج الوطني.
 -حتت�ض ��ن الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة ح ��ركات اليم�ي�ن

الإرهاب ��ي وم�ساندة فعاليت ��ه الهادفة اىل تخريب كفاح
الطبقات االجتماعية الوطنية وقواها ال�سيا�سية.
 -تعتم ��د الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة �سيا�س ��ة التدخ�ل�اتالع�سكرية وم�ساندة نه ��وج الطبقات الفرعية الوطنية
املتحالفة مع االحتكارات الدولية.
 ت�سع ��ى الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة اىل ا�شع ��ال احل ��روبالأهلي ��ة وم�ساندة النظم اال�ستبدادي ��ة بهدف احلد من
كفاح القوى الوطنية.
 متي ��ل الر�أ�سمالي ��ة املعومل ��ة يف عالقاته ��ا الدولي ��ةاىل �إجها� ��ض تطور ال ��دول الوطنية ومتك�ي�ن طبقاتها
الفرعية على ال�سيطرة على ال�سلطة البالد ال�سيا�سية.
 ته ��دف املناف�س ��ة الر�أ�سمالي ��ة يف طورها املعومل اىل�إث ��ارة احلروب الإقليمي ��ة لغر�ض التدخ ��ل يف �ش�ؤون
الدول الوطنية املتحاربة.
�إزاء ه ��ذه املهام التخريبية للطور املعا�صر من التو�سع
الر�أ�سم ��ايل يتع�ي�ن عل ��ى الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي بن ��اء
حتالفاته الطبقية املرتك ��زة على برامج �سيا�سية قادرة
على بناء دولة وطنية دميقراطية.
املف�صل الثاين  --الي�سار الدميقراطي وقواه الطبقية.
ي�سعى الي�سار الدميقراطي يف كفاحه الوطني اىل بناء
حتالفات وطنية عري�ضة تعتم ��د امل�ساند االجتماعية -
الفكرية التالية --
امل�سن ��د الأول  -يت�ش ��كل التحالف الوطن ��ي الكبري من
القوى والطبق ��ات االجتماعية املناه�ض ��ة لنهوج تفكك
وتهمي�ش الدول الوطنية وت�شكيلتها االجتماعية.
امل�سند الثاين  -تعزيز حتالف الي�سار الدميقراطي مع
الطبقات االجتماعية الوطني ��ة -الربجوازية الوطنية
والطبق ��ة الو�سطى -ف�ض ًال ع ��ن الربجوازية ال�صغرية
الفاعل ��ة يف الإنت ��اج الوطن ��ي والعامل ��ة يف اجله ��از
الإداري للدولة الوطنية.
امل�سن ��د الثالث -ت�سعى قوى الي�س ��ار الدميقراطي اىل
ت�شكي ��ل حتال ��ف طبقي كب�ي�ر يه ��دف اىل �صيانة البالد
م ��ن الر�أ�سم ��ال االحتكاري املع ��ومل ونهوج ��ه املت�سمة
بالتهمي�ش والإحلاق.
امل�سن ��د الرابع -اعتم ��اد برامج �سيا�سي ��ة – اجتماعية
وطنية خلو�ض املناف�سة الدميقراطية االنتخابية.
امل�سن ��د اخلام� ��س -حت ��رمي �إن�شاء ملي�شي ��ات ع�سكرية
وم ��ا حتمله من توترات اجتماعي ��ة �-سيا�سية و�إثارة
احلروب الأهلية.
امل�سن ��د ال�ساد� ��س -حت ��رمي بن ��اء عالق ��ات طائفية مع

اخل ��ارج الإقليمي  -الدويل وما يحمله ذلك من التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية وم�ساندة �أطراف اجتماعية �ضد
�أخرى.
�إن بناء الدولة الوطنية وحتالفات طبقاتها االجتماعية
املنتج ��ة ي�ش ��كل جوه ��ر الكف ��اح املناه� ��ض لنه ��وج
الر�أ�سمالية املعوملة واملناه�ض لإثارة احلروب الأهلية
وم ��ا ينتح عن ذل ��ك من هيمن ��ة الطبق ��ات الفرعية على
�سلطة البالد ال�سيا�سية
املف�ص ��ل الثال ��ث  -الي�س ��ار الدميقراط ��ي والتحالف ��ات
الوطنية
بداية �أ�شري اىل �أن وحدة الي�سار الدميقراطي ال تتحدد
بوحدة ف�صائله الي�سارية فح�سب بل ت�شمل وحدة كافة
القوى الوطني ��ة -الدميقراطية املناه�ض ��ة للر�أ�سمالية
املعوملة التي ت�سعى اىل تفكيك الت�شكيالت االجتماعية
وتهمي� ��ش قواه ��ا الطبقية الكابح ��ة لن�شاطها املناه�ض
للوطنية والعدالة االجتماعية.
ارت ��كاز ًا اىل ذل ��ك �أرى م ��ن ال�ض ��روري حتدي ��د مه ��ام
الربنام ��ج الوطن ��ي للي�س ��ار الدميقراطي الت ��ي �أجدها
يف—
�- 1صياغة برنامج وطني يهدف اىل بناء دولة العدالة
االجتماعي ��ة الراعي ��ة مل�صال ��ح الطبق ��ات االجتماعي ��ة
النا�شطة يف الإنتاج الوطنية.
 - 2ينطل ��ق الربنام ��ج ال�سيا�س ��ي م ��ن مب ��د�أ الوطني ��ة
الدميقراطي ��ة وما يعنيه من الت ��داول ال�سلمي لل�سلطة
ال�سيا�سية و�سيادة ال�شرعي ��ة الدميقراطية االنتخابية
يف حياة البالد ال�سيا�سية.
 - 3يه ��دف الربنامج الوطني اىل بناء الدولة الوطنية
املرتكزة على نهوج التوازنات الطبقية املت�ضمنة تلبية
ال�ضمان ��ات االجتماعي ��ة للطبقات الفاعل ��ة يف الإنتاج
الوطني.
 - 4ي�ش�ت�رط الربنامج الوطني �ضمان الدولة الوطنية
حلري ��ة عمل الأحزاب والق ��وى الوطنية وعدم التدخل
يف براجمه ��ا الوطني ��ة الرامي ��ة اىل خدم ��ة م�صال ��ح
طبقاتها االجتماعية.
 - 5ي�سع ��ى الربنام ��ج الوطن ��ي اىل هيمن ��ة الدول ��ة
الوطني ��ة عل ��ى الأجهزة الع�سكري ��ة – الأمنية و�ضمان
وظائفها الوطنية املتمثلة بحفظ البالد من االعتداءات
اخلارجية والقوى الإرهابية.
 - 6يح ��رم الربنامج الوطني بن ��اء ت�شكيالت ع�سكرية
حزبية تعمل عل ��ى �إثارة النزاعات االجتماعية وتهدف
اىل �إرهاب القوى الوطنية – الدميقراطية.
 - 7يعمل الربنامج الوطني على �سيادة مبد�أ الوطنية -
الدميقراطي ��ة يف النزاعات الوطنية و�إدانة التحالفات
املذهبية وال�سيا�سية مع اخلارج الإقليمي – الدويل.
 - 8يه ��دف الربنامج الوطني اىل �إقامة عالقات وطنية
– دولية عل ��ى �أ�سا�س احرتام مبد�أ ال�سيادة الوطنية
والت�ضامن الدويل واملنافع االقت�صادية امل�شرتكة.
 - 9يعزز الربنامج الوطني الت�ضامن الدويل املناه�ض
لنه ��وج التبعي ��ة والتهمي� ��ش و�سيا�سي ��ة ر�أ� ��س امل ��ال
املناه�ضة للدميقراطية وامل�صالح الوطنية.
- 10يكاف ��ح الربنامج الوطني م ��ن �أجل تعزيز اللحمة
الكفاحي ��ة ب�ي�ن التي ��ارات الدميقراطي ��ة العاملية بهدف
تعزي ��ز التط ��ور ال�سلم ��ي لل ��دول الوطني ��ة وقواه ��ا
الدميقراطية.
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كالمٌ عاديٌّ جد ًا

إلي خبر رحيل �أحد العلماء �أو الفال�سفة
لطالما الزمني ال�شعور بالأ�سى والفجيعة ك ّلما تناهى � ّ
ّ
المفكرين المميزين ّ � .
ٌ
مبدع عبر
تح�صلها
أظل حينها �أ�سائل نف�سي :هاهي خبرة
�أو الروائيين �أو
ّ
عقود طويلة تذهب �إلى مطاوي الن�سيان  ،ثم �أتطلع لأمنية قد تتحقق في �سنوات قادمات يكون
فيها بو�سع الب�شر الحفاظ على الخبرات الثمينة من ال�ضياع .

 حيدر املح�سن

حجر �أ�سا�س ق�ص�ص اخلمي�س

الخبرة الب�شرية وخوارزميات الحياة الطيبة
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كونية ؛ لك ��ن كرثة من البحّ اث ��ة الطالئعيني نفع ��ل  -عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال  -م ��ع
اليقبل ��ون ه ��ذا الرتتيب ويتطلع ��ون ملرحلة اللقاح ��ات املنجي ��ة م ��ن الأمرا� ��ض
ن�ستطي ��ع معه ��ا تعظي ��م الق ��درات اجل�سدية املهلك ��ة  .وهن ��ا قد تواجهن ��ا حقيقة
واخل�ب�رات الفردي ��ة من ��ذ �سن ��وات احلي ��اة �صادم ��ة ّ � :إن ماي ��راه الف ��رد خ�ب�رة
الأوىل لت�ستم ��ر طوال احلي ��اة  ،ولنا حينها عظيمة الأهمية بع ��د �أن عا�ش �ستة
�أن نت�ص ��وّ ر الآث ��ار التي �سترت ّت ��بُ على هذا �أو �سبع ��ة �أو ثمانية عقود �أو �أكرث
الإجن ��از والت ��ي �ستعي ��د ر�س ��م اخلارط ��ة من حياته يتقاطع متام ًا مع مايراه
الب�شرية ومكانة الإن�سان يف الكون .
�ش ��اب يف مطل ��ع حيات ��ه لأ�سب ��اب
كان م ��ن �ضم ��ن اهتمامات ��ي الرتجمي ��ة كثرية تتعلق بالت�ش ��كالت العقلية والنف�سية
يف ال�سن ��وات القليل ��ة املا�ضي ��ة مو�ضوعان وطبيع ��ة التطلع ��ات املنتظ ��رة يف احلي ��اة
حيويان هما  :الأن�سن ��ة االنتقالية  Trans-املقبل ��ة لكل منهما  ،وهذه كلها �أمور م�شتبكة
 humanismومابع ��د الإن�ساني ��ة  Post-تتداخل مع النواق ��ل الع�صبية والبيولوجيا
 ، humanismوق ��د كتب � ُ�ت العدي ��د م ��ن الوظيفية للدم ��اغ واجله ��از الع�صبي ف�ض ًال
املقاالت املن�شورة ب�ش� ��أن هذين املو�ضوعني ع ��ن م�ؤث ��رات بيئي ��ة وجمتمعي ��ة كثرية يف
ُ
ف�ض ًال ع ��ن �أنني
ترجمت كتيب� � ًا �صغري ًا كتبه ت�شكيله ��ا ؛ فكي ��ف ال�سبيل للتعام ��ل مع هذه
الفيل�س ��وف الربيط ��اين – ال�سوي ��دي ِن ��ك املع�ضلة ؟
املتخ�ص�ص
بو�س�ت�روم ( Nick Bostrom
تبقى ال�سنوات التي يعي�شها املرء – مهما
ّ
ب�أخالقيات ال ��ذكاء الإ�صطناعي  ،والكوارث طالت – ق�صرية وغري قادرة على مت ّثل كافة
امله� �دّدة للوج ��ود الب�ش ��ري  ،وع�ص ��ر مابعد �أنواع التجارب الت ��ي ميكن �أن يتفاعل معها
الإن�ساني ��ة ) و�ص ��در عن دار امل ��دى  ،تناول العق ��ل الب�شري ويحولها خل�ب�رات منتجة .
في ��ه خمت�صر ت�أريخ الفك ��ر العابر للإن�سانية لي� ��س الأمر مرهون ًا بق�ص ��ر �سنوات �أعمارنا
 ،ثم الزمني تط ّل ��ع �شغوف ميكن اخت�صاره فح�سب بل مبحدودية الف�ضاءات احلقيقية (
يف الت�س ��ا�ؤل الت ��ايل الذي قد ي ��راه البع�ض مبعنى املختربة يف العامل املادي املح�سو�س
�أقرب �إىل فنتازي ��ات روايات اخليال العلمي بحوا�سن ��ا الب�شري ��ة ) الت ��ي تع ��د ميادي ��ن
 :هل ميكن تخلي ��ق حا�سوب عمالق ( �سوبر حقيقي ��ة الكت�س ��اب خرباتن ��ا  .هن ��ا نواج ��ه
حا�س ��وب ) بو�سع ��ه نقل اخل�ب�رات الب�شرية املفارق ��ة القا�سي ��ة  :كيف ال�سبي ��ل �إىل مت ّثل
املخ ّزن ��ة يف عق ��ل ( �أو ذاكرة  ،الف ��رق ! ) كل جت ��ارب الآخري ��ن – بكل غناه ��ا وثرائها –
�شخ�ص على الأر� ��ض  ،ومن ث ّم معاجلة هذه ونح ��ن نعي�ش حتت �ضغط هذه املحدوديات
الذاك ��رات ال�ضخم ��ة لتحويله ��ا �إىل خربات الت ��ي �أ�صبح ��ت واقع ح ��ال معلن� � ًا ؟  .يبدو
خوارزمية مفيدة لك ّل الب�شر ؟
يل �أن اجل ��واب يتج ��ه ليك ��ون ا�ستك�شاف� � ًا
الب ��د �أول الأم ��ر م ��ن �إي�ضاح حم ��دد ملفهوم متوا�ص�ل� ًا يف ف�ضاءي ��ن م�شتبك�ي�ن ميث�ل�ان
( اخلوارزمي ��ات ) الت ��ي �أق�صده ��ا يف �سياق املنبع الأزيل والدائم للخربات الب�شرية -:

التجربة املبا�شرة
وحميمية اللحظة
الكا�شفة  .وميكننا
ﻧِ ْ
ﻚ ﺑﻮﺳﺘﺮﻭﻡ
ال ��رد عل ��ى ه ��ذه
النق ��ودات بطريق ��ة
علمي ��ة خمت�ب�رة :
ﺍﻟ ِﻔﻜ
ﺮ
ﺍ
ﻟ
ﻌ
ﺎ
ﺑ
ﺮ
ﻟ
لي�س ب�إمكان جهازنا
ﻺ
ﻧ
ﺴﺎﻧﻴﺔ
الع�صب ��ي وطاقتن ��ا
الإدراكي ��ة – مهم ��ا
ﻣ
عل ��ت وت�سام ��ت –
ﻮﺟﺰ ﺗﺄﺭﻳـﺨﻲ
ّ
الق ��درة عل ��ى متثل كل
التج ��ارب ب�سب ��ب م ��ن
املحدودي ��ات الطبيعية
الذاتي ��ة الت ��ي ينق ��اد
له ��ا كل كائ ��ن ح ��ي  .هنا
نكون �أم ��ام خيار �صعب
� :إم ��ا �أن نقن ��ع بب�ض ��ع
جتارب نعي�شه ��ا عن قرب
و بح�سي ��ة مبا�ش ��رة م ��ع
القب ��ول بفق ��ر مزم ��ن يف
عدتن ��ا املفاهيمي ��ة � ،أو �أن
نقب ��ل بخ�ب�رات جاهزة يف
ﺗﺮﺟـﻤﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻟﻄ
�صيغ ��ة حزم ��ة خوارزميات
ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
هي نتاج جتربة �آخرين ممّن
نثق بهم وه ��م �أنف�سهم دفعوا
الف�ض ��اء الأول  :ه ��و الف�ض ��اء
�أثمان� � ًا لتجاربهم تلك  ،فلماذا
اجل ��وّ اين ( الداخل ��ي ) ؛ �إذ هناك دوم ًا دافع
�رة مدفوعة
نعيد دفع ثمن خ�ب ٍ
نبي ��ل وراء �سعي املرء الدائ ��ب �إىل التماهي الثمن �أ�ص ًال ؟
�سيك ��ون م ��ن الطبيع ��ي واملنا�س ��ب متام� �اً
مع الك ��ون  ،وحماولة االنغم ��ار الكامل فيه
ع�ب�ر رواب ��ط ي�صع ��ب ت�شخي�صه ��ا  ،وه ��ي الإ�ش ��ارة �إىل التعلي ��م باعتب ��اره اخل ��زان
رواب ��ط تتج ��اوز عتب ��ة معرفتن ��ا احل�سي ��ة اجلاه ��ز ال ��ذي ميكن ��ه متري ��ر خوارزميات
املبا�ش ��رة اىل ف�ضاء ميتافيزيقي بعد اختبار احلي ��اة الطيب ��ة �إىل الأطفال من ��ذ �سنواتهم
ك�شوفات ثرية تو�صف باال�ستنارة الداخلية االوىل يف احلي ��اة  ،وميك ��ن معاين ��ة حال ��ة
والك�شف الذاتي املده�ش � .إن واحد ًا من �أه ّم عيانية حا�صلة يف املجتمعات الإ�سكندنافية
ي�س ُم هذه املعرفة �أنها ع�صية على التنميط الت ��ي حتقق �أعل ��ى منا�سيب احلي ��اة الطيبة
ما ِ
وال�ضغ ��ط يف خوارزمي ��ات جاه ��زة ب�سبب طبق� � ًا للمقايي� ��س العاملي ��ة املعتم ��دة ؛ فثم ��ة
من غرائبيته ��ا واختالف الداف ��ع لالنخراط تركي ��ز عل ��ى املو�سيق ��ى والريا�ض ��ة وتعل ��م
فيها وتلوّ نها بلون التجربة الفردية املعززة اللغ ��ات و ال�سف ��ر واالط�ل�اع املبا�ش ��ر عل ��ى
بنكهة �شخ�صية يتعذر متريرها للآخرين.
حقائق الطبيعة .
الف�ض ��اء الث ��اين  :ه ��و الف�ض ��اء الطبيع ��ي
م ��ن امله ��م �أن �أ�ش�ي�ر هن ��ا �إىل ذل ��ك النب ��ع
املح ��دود ال ��ذي يحيا فيه الإن�س ��ان ؛ لكن مع اخل�ص ��ب م ��ن �أدب ال�س�ي�رة الذاتي ��ة  -تل ��ك
ال�سعي �إىل حماول ��ة تو�سيع �آفاقه وحدوده الذخرية الرائعة م ��ن اخلوارزميات الثمينة
ع�ب�ر متثل خ�ب�رات �أخرى تتج ��اوز احلدود  ،ولطامل ��ا ق ��ر�أت يف ِ�س�َي�ررَ علم ��اء وك ّت ��اب
الطبيعية حلياته � ،أي بلغة �أكرث دقة ومهنية ومفكري ��ن ومبدع�ي�ن �أنه ��م �أودع ��وا �سريهم
� :أن نح�ص ��ل على اخلربة جاه ��ز ًة بدون �أن خال�ص ��ة خرباتهم الت ��ي قلم ��ا تناولوها يف
نك ��ون طرف ًا يف �صناعتها �أو تخليقها  ،وهذا �أماك ��ن �أخ ��رى وبخا�ص ��ة �أن ه ��ذه ال�س�ي�ر
م ��ا يحي ��ل �إىل خ�ب�رات من ن ��وع خوارزمي ع ��اد َة ما تك َت ��بُ بع ��د �أن تكون اخل�ب�رات قد
حم ��دد  .هناك م ��ن �سينتقد وبلغ ��ة درامية  :تع ّتق ��ت و�ص ��ارت قابل ��ة لل�ضغ ��ط يف �صيغة
�إن هذا النوع من اخل�ب�رات تعوزه �سخونة خوارزمي ��ات مكثف ��ة  ،و رمب ��ا كان ه ��ذا هو

ال�س ّر وراء االهتمام الهائل يف العامل الغربي
بهذا النمط م ��ن الأدب احليوي الذي يك�شف
�أدق تفا�صي ��ل خربات ال�شخ� ��ص الذي نقر�أ
�سريته الذاتية .
ثم ��ة مالحظ ��ة مهم ��ة هن ��ا  :تب ��دو بع� ��ض
اخلربات الب�شرية قابل ��ة للتنميط وال�ضغط
يف خوارزمي ��ات حم ��ددة  ،و مث ��ال ذل ��ك :
االهتمام بالريا�ض ��ة وامل�شي مل�سافات طويلة
كرثة م ��ن اللغات  ،الت�سام ��ح و�إتقان
 ،تعل ��م ٍ
فن العي� ��ش مع املختل ��ف  ،التعددية الثقافية
واحل�ضاري ��ة  ،عدم الت�شب ��ث مبرجعيات من
�أي �صن ��ف ول ��ون  ،جم ��اوزة املحلي باجتاه
الك ��وين  ،احل� ��س الإن�س ��اين امل�ش�ت�رك ،
االهتمام البيئي يف �شت ��ى تفا�صيله الكثرية
؛ لك ��ن هن ��اك خ�ب�رات يب ��دو �أمره ��ا غ�ي�ر
وا�ض ��ح متام� � ًا  :هل ه ��ي قابل ��ة للت�شكل يف
خوارزميات �أم ال وذاك �أمر يتعلق بطبيعتها
واخت�ل�اف �آلي ��ة ت�أثريها يف الف ��رد  ،ويلعب
امل ��زاج ال�شخ�ص ��ي دور ًا حا�سم� � ًا يف كيفي ��ة
تطويعها �إىل ما يليق بخربة منتجة  ،ولي�س
م ��ن ب� ٍأ�س يف بقاء بع�ض املو�ضوعات ع�صية
عل ��ى ال�ضغ ��ط يف �أيّة مقاي�س ��ات خوارزمية
متاح ��ة للخربة العام ��ة طاملا كان ه ��ذا الأمر
دافع ًا لتحريك املخيال الفردي وال ي�ؤدي �إىل
عواقب م�ؤملة الحق ًا .
ميك ��ن القول يف عب ��ارة تلخي�صية موجزة
 :اخل�ب�رات اخلوارزمية الأك�ث�ر �سهولة من
�سواه ��ا ه ��ي تل ��ك التي ّ
تعظ� � ُم ق ��درات الفرد
اجل�سدية وحتفظ لياقت ��ه البدنية باعتبارها
ا�ستثم ��ار ًا م�ؤك ��د ًا مل�ستقب ��ل �صح ��ي �أف�ض ��ل
يخلو  -ق ��در املمكن  -من املعيقات اجل�سدية
الت ��ي تنعك� ��س عل ��ى ق ��درات الف ��رد العقلية
وطي ��ب عي�ش ��ه ؛ �أما اخل�ب�رات الأكرث م�شقة
عل ��ى التمثل الف ��ردي فهي تل ��ك التي تالم�س
خوا�ص ��ه العقلية والنف�سي ��ة وحتاول الفعل
فيها لإعادة ت�شكيلها .
ل ��و جن ��ح الب�ش ��ر يف تخلي ��ق مث ��ل ه ��ذا
احلا�س ��وب العم�ل�اق ال ��ذي �سيعي� � ُد تدوي ��ر
اخلربات الب�شري ��ة وتعزيزها لتحويلها �إىل
خ�ب�رات خوارزمي ��ة فاعل ��ة  ،ف�أظ ّنن ��ا حينها
�سنبد�أ خطواتنا الأوىل نحو اخللود الرقمي
 Digital Immortalityال ��ذي تب�ش ُرن ��ا به
�أدبي ��ات الفكر العابر للإن�سانية البيولوجية
الت ��ي نع ��رف  ،ورمب ��ا �سيكون ه ��ذا اخللود
الرقم ��ي مكافئ� � ًا منا�سب ًا ل�ضي ��اع حلم الكائن
احل ��ي ( من ��ذ كلكام� ��ش وحتى يومن ��ا هذا )
يف بل ��وغ مرتبة خل ��ود اجل�س ��د الب�شري �أو
مداعبة حل ��م ( الإن�سان اخلارق ) الذي �سكن
�أحالم نيت�شه طوال حياته .

الفن الإ�سباني المعا�صر في كتاب جديد
متابعة :املدى
�ص ��در كتاب جدي ��د للفن ��ان الدكت ��ور كاظم
�شمه ��ود طاهر مزي ��ن بال�ص ��ور واللوحات
الفني ��ة امللون ��ة ،يحم ��ل عن ��وان (الف ��ن
الإ�سباين املعا�صر والريادة يف العامل).
ي�ض ��م الكت ��اب مقدم ��ة وخم�س ��ة ف�ص ��ول،
تن ��اول الف�صل الأول احل�ض ��ارة امل�شرقية،
والع�صر الذهبي ل�ل��أدب والفن الإ�سبانيني
وع�ص ��ور التنوي ��ر الأوروب ��ي ،واملمهدون
لظه ��ور الفن ��ون احلديثة .وتن ��اول الف�صل
الثاين م�شاه�ي�ر الفن الت�شكيلي الإ�سباين:
غوي ��ا ،بيكا�س ��و ،خ ��وان م�ي�رو� ،سلفادور
دايل ،خ ��وان غري� ��س وغريه ��م .يف ح�ي�ن

ع ��ام  1492ا�ستق ��رت ا�سباني ��ا حت ��ت حكم
امللكني فرنان ��دو و�إيزابيل ،وب ��د�أت نه�ضة
فني ��ة و�أدبي ��ة �أطل ��ق عليها النق ��اد (الع�صر
الذهن ��ي) ،امت ��د ح ��وايل قرن�ي�ن ،ب ��د�أ فيه
الر�سام ��ون ير�سمون االح ��داث التاريخية
واالجتماعية التي عا�شوها يف ذلك الوقت،
خا�ص ��ة �أح ��داث �سق ��وط غرناط ��ة وط ��رد
املوري�سكي�ي�ن �إىل �شم ��ايل �أفريقيا ،وكانت
الروايات واحلكاي ��ات والتقاليد االندل�سية
م ��ن م�ص ��ادر االله ��ام واالب ��داع للأدب ��اء
والفنان�ي�ن ،الذي ��ن كان �أغلبهم م ��ن �أ�صول
اندل�سي ��ة مث ��ل فيال�سكيز وموري ��و ،اللذان
يعت�ب�ران م ��ن عباق ��رة الف ��ن الباروكي يف
ا�سباني ��ا يف القرن ال�ساب ��ع ع�شر ،بل حتى
�أن مفج ��ري الفن احلدي ��ث واالدب وال�شعر
مث ��ل :بيكا�س ��و ول ��وركا و�إلربت ��ي ،هم من

تن ��اول الف�ص ��ل الثال ��ث جماع ��ة اخلط ��وة
 ،1957وم ��ن ممثليه ��ا :انتوني ��و �س ��اورا،
مارت�ي�ن �س ��اورا ،مارت�ي�ن جرين ��و ،لوي�س
فيتو ،مانويل ميار�س ،ورافائيل كانوغار،
وتن ��اول الف�ص ��ل الراب ��ع طالئ ��ع الف ��ن
احلدي ��ث� ،أم ��ا الف�ص ��ل اخلام� ��س والأخري
فق ��د تناول في ��ه الكاتب اجلي ��ل الأخري من
الفنان�ي�ن الإ�سب ��ان .وتوقف عن ��د كل فنان،
معرف� � ًا ب�سريت ��ه ونتاجه و�أ�سلوب ��ه الفني،
معزز ًا ذلك بال�صور واللوحات الفنية.
وق ��د ج ��اء يف مقدم ��ة الكت ��اب ب� ��أن (عراقة
الفن الإ�سباين وعظمت ��ه تتمثل بامتداداته
التاريخي ��ة القدمي ��ة ،الت ��ي تع ��ود �إىل
الع�ص ��ور البدائي ��ة الأوىل وم ��ا حفل ��ت به
تل ��ك العهود الغابرة م ��ن معتقدات وعادات
وطقو� ��س خمتلفة ...وبعد �س ��وط غرناطة

�أ�صول اندل�سية ،وله ��ذا ف�أن حقيقة الع�صر
الذهب ��ي ل�ل��أدب والف ��ن الإ�سب ��اين ه ��و يف
الواق ��ع عبارة عن ع�ص ��ارة �أو نتاج الثقافة
العربي ��ة ،التي عا�شت اكرث من ت�سعة قرون
يف �شب ��ه اجلزيرة ،ي�ضاف �إىل ذلك ما قدمه
نوابغ الأدباء والفنان�ي�ن الإ�سبان وتراثهم
الآيبريي العريق يف تلك املرحلة).
ويع ��د الكت ��اب �إ�ضاف ��ة نوعي ��ة للمكتب ��ة
العربية ،ملا يتوفر عليه من معلومات ،رمبا
مل يت�س ��نَ للقارئ العربي االطالع عليها من
قبل ،خا�ص ��ة و�أن الكتاب ق ��د �شغل م�ساحة
كب�ي�رة من تاري ��خ الفن اال�سب ��اين ،وع ّرف
ب�أ�سماء فنية رمب ��ا مل ي�سمع بها القارئ من
قبل.
يذك ��ر �أن الفنان كاظم �شمهود طاهر هو من
موالي ��د الب�ص ��رة ،مقي ��م الآن يف �إ�سبانيا،

وق ��د تخرج م ��ن اكادميية الفن ��ون اجلميلة
يف بغ ��داد ،ودر� ��س ف ��ن الكرافي ��ك يف كلية
الفنون اجلميلة ـ جامعة مدريد ،ودكتوراه
يف تاريخ الفن الإ�سالمي يف جامعة مدريد
امل�ستقلة .وق ��د �أقام  34معر�ض� � ًا �شخ�صي ًا،
و�أك�ث�ر م ��ن  100معر� ��ض م�ش�ت�رك حملي
وعامل ��ي ،وح ��از عل ��ى كث�ي�ر م ��ن اجلوائ ��ز
الفني ��ة يف م�سابق ��ات حملي ��ة وعاملية ،وقد
�ساهم يف ت�أ�سي�س جماع ��ة (�صوت احلفر)
يف �إ�سبانيا ،كما �ساهم يف ت�أ�سي�س (جماعة
بغ ��داد للف ��ن املعا�ص ��ر) يف �إ�سباني ��ا .وق ��د
�أ�صدر عدد ًا من الكت ��ب الفنية والتاريخية،
منه ��ا ثالث ��ة كت ��ب يف اللغ ��ة الإ�سبانية من
مو�سوع ��ة فني ��ة تتكون من ع�ش ��رة �أجزاء،
حتت عن ��وان (م ��ن روائع الف ��ن الت�شكيلي
يف العامل).

تعود �أهمية ق�صة "الأفول" �إىل �أنها �أول ق�صة ق�صرية جد ًا يكتبها
ف ��رج يا�س�ي�ن ,وكان هذا ع ��ام  ,1979زمن مب ّكر ج ��د ًا بالن�سبة �إىل
يخ�ص ��ه الكات ��ب يف  2016مبجموعته
ن ��وع الق� �ّ�ص الذي �س ��وف ّ
الق�ص�صية الأه� � ّم "ق�ص�ص اخلمي�س" .ظ ّل ��ت "الأفول" را�سخ ًة ما
يق ��ارب الأربعة عق ��ود يف ذهن الكات ��ب لي�شرع بعده ��ا يف �إطالق
م�شروع ��ه الأخري� .أربعون عام ًا من �أج ��ل ت�شذيب وتنقية و�صقل
اللغ ��ة ك ��ي تغ ��دو الق�ص ��ة ت�شب ��ه احلكاية ل ��وال �أن ّ
كل رم ��ز �صغري
تتحد الرموز وتك ��وّ ن ما ي�شبه
فيها يب ��دو مثق ًال مبعنى منف�ص ��لّ ,
الأ�سط ��ورة ال�صغرية ُتقر�أ يف �صفح ��ة واحدة على الأغلب� ,أو يف
�صفحتني.
كتب فرج يا�سني يف مقدمة الكتاب �أنه جمموعة "�أخبار وحكايات
و�صور ومواقف ال تعوّ ل على الإبهار البياين والتزويق وال�شعرنة
حكايته ��ا كم ��ا ل ��و �أنني يف جمل� ��س متنقل عل ��ى الأر�صف ��ة� ,أروي
للنا�س العابرين ما يعرفونه ,ولكنهم يعجزون عن التقاط جمرته,
متماهي� � ًا مع كلمة جلالل الدي ��ن الرومي يقول فيها :لع � ّ�ل الأ�شياء
الب�سيط ��ة ه ��ي �أكرث الأ�شي ��اء متيز ًا ولك ��ن لي�ست كل ع�ي�ن ترى".
ح�س كب�ي�ر باحلزن .قد
الق�ص� ��ص مروي ��ة بطريقة مبا�ش ��رة وفيها ّ
تكون م�آ�سي ًا ,لكن القارئ ال يعرف �أنها م�أ�ساة لأنها مروية بطريقة
تذه ��ب بها �إىل �أعمق من احلكاية نف�سها .هنالك ق�صة تختفي وراء
ّ
كل حكاية ,وق�صة �أخرى تظهر.
حتكي ق�ص ��ة "الأفول" ع ��ن عجوزين جارتني جتل�س ��ان عند عتبة
البي ��ت ،تغزالن .ح � ّ�ل الليل يف ذلك اليوم ،ومل تع ��د �إحداهما ترى
قريب لك ��ن العجوز لي�ست واثقة من �أن
الأخ ��رى .ثمة �شيء �أ�سو ُد ٌ
هذا ّ
ال�ضباب املعتم هو جارتها .رغم تقدّم الليل مل ت ُك َّف العجوزان
خيطي ال�ص ��وف وك�أنهما ترقبان
ع ��ن الغ ��زل ،وظ ّلتا تنظ ��ران �إىل
ْ
�شيئ� � ًا م ��ا .يتك ّرر ظه ��ور املر�أت�ي�ن ّ
كل ي ��وم �إىل �أن ين�ساهما جميع
احلي ,وتنته ��ي الق�صة به ��ذه العبارة امللغ ��زة" :لقد كانتا
م ��ن يف ّ
مت�شابهت�ي�ن ،وكانتا فوق ذل ��ك ،تغزالن .ت�صنع ��ان -ب�شبه اتفاق-
�شيئ ًا واحد ًا".
ال ينتم ��ي الن� �ّ�ص الأدبي ّ�إىل �أحد ،وال حت ��ى �إىل م�ؤلفه ،بل ينتمي
�إىل اللغ ��ة وال�ت�راث ال ّلذي ��ن يبتدعهم ��ا الكاتب�ُ .سئ� � َل هيمنغواي
ع ��ن الرمزي ��ة يف �أعماله� ،أجاب� :أفرت�ض �أن هن ��اك رموز ًا طاملا �أن
النق ��اد ما زال ��وا يكت�شفونها .الق�صة العظيم ��ة لغز ال توجد طريقة
واح ��دة حل ّله ،كم ��ا �أن الت�أوي ��ل يف الفن ي� ��ؤدي �أحيان� � ًا �إىل �إمالة
املعن ��ى ،يقدم ��ه النقد �إمكا ًن ��ا م�ؤاتيًا بني احتماالت �شت ��ى ّ
كل منها
للن�ص.
حد� ��س نقديّ م�ش ��روع طاملا وقف ��ت وراءه قراءة حقيقي ��ة ّ
واحلب
العج ��وزان يف "الأف ��ول" ميك ��ن �أن يكونا اللي ��ل والنهار،
ّ
و�ض� � ّد احل � ّ�ب ،واحلياة وامل ��وت� ...إىل �آخ ��ر ما يغزل ��ه الكون لنا
م ��ن مق� �دّرات .كان فلوبري يقول �إنن ��ا ن�ستطيع تخ ّي ��ل ال�صحراء،
الأهرام ��ات� ،أبي اله ��ول ،قبل ر�ؤيتها ،لكن م ��ا ي�ستحيل تخيّله هو
تركي جال�س �أمام بيته ،لأنه ال �أحد ي�ستطيع فهم
هيئة ر�أ� ��س فالح ّ
م ��ا ي ��دور داخل ذلك الر�أ� ��س .كيف ميكننا تخيّل م ��ا يدور يف ذهن
العجوزي ��ن وهما يف جل�ستهما العتي ��دة عند عتبة البيت ،تغزالن،
ت�صنعان �شيئ ًا واحد ًا؟
ال تخربن ��ا الق�صة ع ��ن موت العجوزي ��ن لأنها ال تهت ّم به ��ذا الأمر،
ت�صب يف نق�ش الأثر ال ��ذي ترتكه املر�أتان
وراحت جه ��ود الكاتب ّ
يف احل � ّ�ي� .آالف م ��ن اخلط ��وط الت ��ي ي�ش ّكله ��ا الغ ��زل تنحن ��ي
وتتقاط ��ع ،وترتف ��ع وتنخف�ض ،وتع ��ود تتقاط ��ع ،ك� ّأن العجوزين
تنق�ش ��ان ما يح ��دث يف املدينة ،وتر�سم ��ان م�سبق ًا م ��ا �سوف ّ
يحل
فيه ��ا .كلم ��ا تق� �دّم امل�س ��اء ا�شت� � ّد غلي ��ان الأف ��كار ل ��دى الغ ّزالتني،
وتزاحم ��ت الأ�شي ��اء العجائبي ��ة الت ��ي تخ ��رج م ��ن ب�ي�ن �أيديهما.
ميث ��ل ف ��رج يا�س�ي�ن منوذج� � ًا للم�ؤل ��ف غ�ي�ر املت�صالح م ��ع واقعه
والراف� ��ض لع�ص ��ره الذي يُ�سح ��ق الإن�س ��ان فيه ب� ��أدوات الع�سف
والقه ��ر واال�ستالب .و�إذا علمنا �أن الق�صة ُكتبت عا َم � 1979أدركنا
القا�ص متريره بعيد ًا عن �أعني ال ّرقيب.
ال�ساخر الذي �أراد
ّ
املغزى ّ
كان الوط ��ن يف ذل ��ك الع ��ام ي�سري عل ��ى ظهر مركب غ�ي�ر �آمن يعرب
بح ��ر ًا عميق� � ًا .الغ� � ْزل الق ��دمي انتهى ،وها ه ��و ع�صر جدي ��د يبد�أ،
�صيني .املثري
و�س ��وف يعي� ��ش العراقيّون فيه يف جحيم من ح�ب�ر
ّ
احلي ين�سون �أمر الغ ّزالت�ي�ن ،ك�أنهما �صارتا من
يف الأم ��ر �أن �أهل ّ
ال�ساحة وميتلك
يتو�س ��ط ّ
موج ��ودات املدين ��ة الثابتة مثل ن�ص ��ب ّ
ق ��درة خارقة عل ��ى قراءة ك � ّ�ف املدينة ,والبالد ,والع ��امل .وعنوان
ّ
ي�ستدل به القارئ على �أفول احلياة التي كانت عليها املدينة
الق�صة
ّ
ّ
ّ
ب�أيدي الغ ّزالت�ي�ن امليّتتني/احليّتني .لكل بداي ��ة نهاية ،وكل نهاية
ه ��ي بداية ل�شيء جديد ،كما يقول �أفالط ��ون .البداية اجلديدة يف
تاريخ العراق  -ما بعد احلديث  -هو زمن كتابة الق�صة.1979 ،
تحكي ق�صة "الأفول" عن عجوزين
جارتين تجل�سان عند عتبة البيت،
تغزالنّ .
حل الليل في ذلك اليوم ،ولم
تعد �إحداهما ترى الأخرى .ثمة �شيء
قريب لكن العجوز لي�ست واثقة
�أ�سودُ
ٌ
من �أن هذا ّ
ال�ضباب المعتم هو جارتها.

�أحمد �شرجي ..حياة في الم�سرح
خالد �أمني
�إن احلديث عن فل�سفة الكتابة لدى الدكتور
�أحم ��د �شرجي هو حديث م ��زدوج بني قوة
البح ��ث الأكادمي ��ي املتخ�ص� ��ص ورحاب ��ة
الإب ��داع املتج ��دد يف م�س�ي�ر خا� ��ص يُجمع
اجلمي ��ع عل ��ى ثرائه الفن ��ي والنقدي .لهذا
�أفرت� ��ض �أن ترجم ��ة ه ��ذه التجرب ��ة مب ��ا
راكمت ��ه من خ�ب�رات ال ميكن ب� ��أي حال من
الأح ��وال �أن تخت ��زل فل�سف ��ة الرج ��ل يف
ر�ؤيت ��ه للعامل التي ر�س ��خ فيها وفاء منقطع
النظري للم�س ��رح بو�صف ��ه م�شروع ًا تكتمل
معه احلياة ..كيف ال وهو الذي �آمن بقدرة
الف ��ن عل ��ى خل ��ق م�ساحاته اجلميل ��ة وهو
ي�شتغ ��ل عل ��ى امل�س ��رح يف �صم ��ت �صويف
�آ�س ��ر يعانق ب ��ه وم�ض ��ات النق ��د والإبداع
و�إ�شراقاتهم ��ا الوهاجة ،مكر�س ًا بذلك عمر ًا
للبح ��ث والكتابة يف �أك�ث�ر ميادين امل�سرح
تعقي ��د ًا من ��ذ '�سميولوجي ��ا املمث� �ل' �إىل

'متاه ��ة العالم ��ات يف العر� ��ض امل�سرحي'،
مرور ًا بـ'ثقاف ��ة العر�ض امل�سرحي' ...هكذا
تتداخل يف �شخ�صي ��ة �أحمد �شرجي املمثل
الباح ��ث والباحث املبدع ال ��ذي يعي معنى
احل ��واف والتفك�ي�ر العابر للح ��دود .يعرب
بنا ب�سال�سته املعه ��ودة من الن�ص الدرامي
�إىل الن� ��ص العر� ��ض ،وم ��ن الإب ��داع �إىل
النقد ،ومن الثقاف ��ة امل�سرحية العربية �إىل
الثقاف ��ات امل�سرحي ��ة الأوروبي ��ة وبخا�صة
الهولندي ��ة م ��ن دون ال�سق ��وط يف متاهات
املاهوية املقيتة.
تع ��د خ�شب ��ة امل�س ��رح حق�ل� ًا داللي� � ًا مكثف� � ًا
ومفعم� � ًا بالعالم ��ات املتفاعل ��ة فيم ��ا
بينه ��ا؛ �إذ تكت�س ��ب "الأ�شي ��اء والأج�س ��اد
الواقف ��ة عليها ق ��وة داللية كب�ي�رة تفتقدها
ه ��ذه الأ�شي ��اء والأج�س ��اد يف وظائفه ��ا
االجتماعي ��ة العادي ��ة"  ،وه ��ي يف الغال ��ب
وظائ ��ف نفعي ��ة .ولع ��ل ه ��ذا الت�أكي ��د على
ق ��وة الدالل ��ة يف عالقته ��ا باملتلق ��ي ه ��و ما
يع ��رف بـ'ال�سمي� ��أة' ح�س ��ب �آن �أوبر�سفيل ��د

و�آخ ��رون ...وم ��ن ث ��م يخو� ��ض العر� ��ض
امل�سرح ��ي يف ممار�س ��ة �سيميائي ��ة جامعة
ت�شم ��ل ك ّم ��ا هائ�ل� ًا م ��ن العالم ��ات املركبة.
وحينم ��ا ينتقل الن�ص امل�سرح ��ي من ثقافة
�إىل �أخ ��رى ليعر�ض لفائدة جمهور خمتلف
ي�ؤ�س� ��س خ�صو�صيت ��ه الثقافي ��ة م ��ن خالل
منظومة �أدائية تت�ل�اءم مع ثقافة اجلمهور
امل�سته ��دف .وم ��ن هن ��ا يو�ض ��ح الباح ��ث
احل�صيف �أحمد �شرجي بجالء ودقة العالمِ
املتمكن حت ��والت الن�صو�ص امل�سرحية يف
ترحاله ��ا من ثقافة �إىل �أخ ��رى ،وقد �أ�صبح
االهتمام بتلك التح ��والت �أحد �أبرز �سمات
امل�شروع النقدي لل�شرجي.
يرك ��ز الباح ��ث املب ��دع �أحم ��د �شرج ��ي يف
كتاب ��ه م ��ا قب ��ل الأخ�ي�ر 'ثقاف ��ة العر� ��ض
امل�سرح ��ي :درا�س ��ة �سيميولوجي� �ة' عل ��ى
عر�ض�ي�ن خمتلف�ي�ن مل�سرحي ��ة 'ريت�ش ��ارك
الثالث' ل�شك�سبري :الأول للمخرج الكويتي
الربيط ��اين �سليم ��ان الب�س ��ام والث ��اين
للمخرج الهولن ��دي . Matthijs Rumke

فعلى الرغم من ت�ضمن الن�ص ال�شك�سبريي
لعالم ��ات ذات مرجعي ��ة تاريخي ��ة يف غاية
الأهمي ��ة �إال �أن العم ��ل ال ��ذي قام ب ��ه انبنى
وف ��ق "ثنائيات اله ��دم والبن ��اء والرتكيب
واال�ستب ��دال الت ��ي حت ��اول �إ�ضف ��اء روح
املغايرة على الن�ص من خالل ت�شكيل جديد
لعالماته اللغوية والب�صرية (�ص.)170 ،
هك ��ذا ي�ؤ�س� ��س "ن� ��ص العر� ��ض اجلنني"،

ح�سب �شرج ��ي" ،البني ��ة الكامل ��ة للعر�ض
ب�ش ��كل يبتعد عن ثقافة الن�ص ال�شك�سبريي
ومرجعيت ��ه الإجنليزي ��ة تاريخي� � ًا
واجتماعي ًا" .لقد رحَّ ل الب�سام ال�شخ�صيات
ال�شك�سبريي ��ة م ��ن ن� ��ص ثق ��ايف �إىل ن� ��ص
ثق ��ايف �آخ ��ر مم ��ا يجع ��ل الت�أوي ��ل متغري ًا
ومتقلب� � ًا �إذا م ��ا نظرن ��ا �إىل ذلك م ��ن زاوية
دائرة الت�أويل لـغادامري  ،Gadamerلذلك

يتوق ��ف الت�أويل عل ��ى الأ�سئلة التي يطلبها
املخ ��رج /املرتج ��م م ��ن الن� ��ص يف �سي ��اق
ثق ��ايف خم�صو� ��ص� .إن مثل ه ��ذه الأ�سئلة
لي�ست نهائية ولكنها م�ؤقتة؛ �إذ تتج�سد يف
حلظات تاريخية حم ��ددة و�سياقات ثقافية
خم�صو�ص ��ة؛ كم ��ا توج ��د ب�شكل م ��واز مع
ت�أوي�ل�ات �أخ ��رى؛ فـ "املعن ��ى" ال يكمن يف
الن� ��ص الأ�صل ��ي �أو يف الن� ��ص املرتج ��م/
املقتب�س ،ب ��ل ينتج عن تفاع ��ل �إبداعي� ،إن
مل نق ��ل نتيج ��ة التوتر القائم ب�ي�ن االثنني.
يجتم ��ع يف االقتبا� ��س كل م ��ن الت�أوي ��ل
مواز يغذيه بالفعل
والرتجم ��ة لإنتاج ن�ص ٍ
"وعي امل�ؤثر التاريخي" للمخرج /املرتجم
على �أنه "تيار نتحرك فيه ون�شارك فيه ،يف
كل ممار�سة من فاعلية الفهم" .
ي�ستم ��ر الدكت ��ور �أحم ��د �شرج ��ي يف نحت
مفاهيم ��ه النقدي ��ة مقرتحا علين ��ا يف كتابه
احل ��ايل 'متاه ��ة العالم ��ات يف العر� ��ض
امل�سرحي' ت�أمل اخل�صو�صية الثقافية التي
متيز العالم ��ة امل�سرحية وه ��ي ترحتل من

ثقاف ��ة �إىل �أخ ��رى؛ �إذ ي�ؤكد ب� ��أن "عالمات
العر�ض امل�سرحي وثيقة االرتباط بالثقافة
الت ��ي يق ��دم فيه ��ا العر� ��ض حتى ل ��و انتقل
العر� ��ض ذات ��ه �إىل ثقاف ��ة �أخ ��رى" .كم ��ا
اتخ ��ذ الباح ��ث ن�ص امل�ؤل ��ف العراقي فالح
�شاك ��ر 'يف �أع ��ايل احل� �ب' منطلق ��ا لتطبيق
مفاهيم ��ه الإجرائي ��ة امل�ستم ��دة م ��ن حق ��ل
ال�سيميولوجي ��ا؛ وه ��و العر� ��ض الذي قدم
داخ ��ل ثقافت�ي�ن :العراقي ��ة والهولندي ��ة؛
حي ��ث قدم ��ه املخ ��رج فا�ض ��ل خلي ��ل داخل
ثقافة الن� ��ص الأ�صلية ،وبع ��د ترجمته �إىل
الهولندي ��ة قدمه املخ ��رج الهولندي Egan
.Van Enk
يق�ت�رح علين ��ا الكت ��اب �إذن� ،أ�سئل ��ة �شائكة
وم�ستف ��زة م ��ن قبيل :كيف يخل ��ق العر�ض
امل�سرحي �س ��ردا خمتلفا وم�ؤقت ��ا يف �أثناء
رحلته م ��ن ثقافة �إىل �أخ ��رى؟ وكيف تبني
العالمات املعنى على اخل�شبة؟ �أال ميكن �أن
متتلك العنا�صر امل�سرحية املدلول نف�سه �إذا
انتقلت �إىل ثقافة �أخرى؟
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تعرية الرنج�سي
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "تعري ��ة الرنج�س ��ي ..التعاي� ��ش
والدميوم ��ة مع امل�ستغرق بذاته" ت�أليف ويندي بيهاري ،ترجمة
حممد ال�سعدي ،الكتاب م�ساهمة قيمة يف امللفات املتزايدة حول
امل�ساع ��دة الذاتي ��ة يف مو�ضوع الرنج�سية الالف ��ت ،حيث ت�أخذ
الكاتب ��ة القارئ خطوة خطوة يف رحلة فهم دوافعنا ال�شخ�صية
و�ص� �ولاً �إىل الأمل املت�أ�ص ��ل يف العالقات الرنج�سي ��ة ،ثم ت�ضع
م�س ��ا ًرا للتمك�ي�ن والتغي�ي�ر الذات ��ي ،الكت ��اب ي ��زود �أي ق ��ارئ
يتعام ��ل م ��ع الرنج�سي ��ة ب�آخر ما تو�ص ��ل �إليه ه ��ذا املجال من
تطورات ،ب�أ�سلوب وا�ضح وقابل للتطبيق.

�سيلني ديون حزينة جد ًا على وفاة الري كينغ
يتفق اجلميع على �أن الري كينغ لي�س
مقدم ًا تلفزيونيا �أو حماور ًا عادي ًا ،كان
ح�سب و��ص��ف خ�ب�راء الإع �ل�ام وكبار
ال�سيا�سيني وامل�شاهري ظاهرة �إعالمية
فريدة من نوعها ،وظاهرة قد ال تتكرر
مرة �أخ��رى يف العقود القادمة ،و�أبرز
م��ن �أع�ل��ن ذل��ك حديث ًا املغنية الكندية
العاملية ال�شهرية �سيلني دي��ون التي
ك�شفت �شعور كل من ي�ست�ضيفه الري
كينغ يف ب��راجم��ه وي �ح��اوره��م ب��دفء
ح

ول العا

لم

وب�ساطة جتعلهم �أك�ث�ر ثقة ب��ه خالل
احل ��وار م�ع��ه .ر�أت �سيلني دي��ون �أن��ه
لن يكون هناك �أحد مثله وهي �أول من
ك�شف حزنه العميق على رحيل ووفاة
الإعالمي الأمريكي ال�شهري الري كينغ،
املغنية الكندية العاملية عربت عن حزنها
العميق مبن�شور دافئ لها يوم ال�سبت
ال�ف��ائ��ت يف ح�سابها اخل��ا���ص مبوقع
التوا�صل الإجتماعي "في�سبوك" قالت
فيه�" :أنا حزينة للغاية لعلمي بوفاة
الري كينغ ،لقد كان رج ًال نبي ًال ،وجعلنا
جميع ًا ن�شعر كما ل��و كنا نتحدث مع
�صديق العمر".
ور�أت �سيلني ديون �أنه" :لن يكون هناك

�أحد مثله،و�سيفتقده الكثريون".
وختمت �سيلني دي��ون من�شورها حول
الري كينغ بتقدميها ال �ع��زاء لأ�سرته
وحم��ب��ي��ه .وت� �ع ��د � �س �ي �ل�ين دي � ��ون من
�أب��رز امل�شاهري املحظوظني ب�إجرائها
ع��دة م�ق��اب�لات خمتلفة خ�لال �سنوات
م�سريتها الفنية الطويلة مع الري كينغ
خالل عقود ،كما كانت ت�شاركه وتلتقيه
يف ال��ع��دي��د م ��ن احل� �ف�ل�ات اخل�يري��ة
واملنا�سبات العامة.
وتلقت �سيلني ديون ع�شرات التعليقات
ال �ت��ي ت�ث�ن��ي ع�ل�ي�ه��ا ك���ص��اح�ب��ة ��ص��وت
�أ�سطوري داف��ئ ،وقلب مفعم باحلب،
وع�بر الكثري م��ن املتابعني ع��ن حبهم

"مراقبة الطيور" ..تويرت يطرح ميزة جديدة ملحاربة الأخبار الكاذبة
طرح موقع "تويرت" للتغريدات،
�أم� �� ��س االث� �ن�ي�ن ،م��ي��زة ج��دي��دة
مل� �ح���ارب���ة الأخ � � �ب� � ��ار ال� �ك ��اذب ��ة
واملعلومات امل�ضللة عرب من�صته.
وت�سمح امليزة اجلديدة (مراقبة
الطيور) للم�ستخدمني بالتحقق
م��ن �صحة ال �ت �غ��ري��دات ،بح�سب
بيان من "تويرت".
و�أط�ل�ق��ت "تويرت" ي��وم االثنني
ن �� �س �خ��ة جت��ري �ب �ي��ة م� ��ن امل� �ي ��زة
اجل ��دي ��دة ،ت�شمل م��ا ي �ق��رب من
 1000م �� �س �ت �خ��دم يف �أم��ري �ك��ا
كبداية ،الذين �سي�سمح املوقع لهم
ب�إ�ضافة مالحظات �إىل التغريدات
بغر�ض توفري �سياق لها.
يف ال� � ��وق� � ��ت احل� � � � ��ايل مي �ك��ن
ل�ل�م���س�ت�خ��دم�ين امل �� �ش��ارك�ي�ن يف
ال�ب�رن ��ام ��ج ال �ت �ج��ري �ب��ي ك �ت��اب��ة
م�ل�اح� �ظ ��ات ع� �ل ��ى ال� �ت� �غ ��ري ��دات

الفردية ،لكنها لن تكون مرئية لكل
م�ستخدمي "تويرت" ،و�إمن��ا على
موقع " "Birdwatchفقط.
ك �م��ا �أن � ��ه مي �ك��ن ل�ل�م���س�ت�خ��دم�ين
امل�����ش��ارك�ي�ن يف جت ��رب ��ة امل �ي��زة
اجلديدة تقييم املالحظات املقدمة
م���ن امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن الآخ� ��ري� ��ن يف
ال�برن��ام��ج .ي�ق��ول ن��ائ��ب الرئي�س
للمنتج ،كيث ك��ومل��ان ،يف البيان

�إنه "يعتقد �أن هذه الطريقة لديها
القدرة على اال�ستجابة ب�سرعة
عند انت�شار املعلومات امل�ضللة،
وذلك ب�إ�ضافة ال�سياق الذي يثق
به النا�س ويجدونه ذو قيمة".
وت��اب��ع ك ��ومل ��ان" :نهدف يف
النهاية �إىل جعل املالحظات
مرئية مبا�شرة على التغريدات
جل �م �ه��ور "تويرت" ال �ع��امل��ي،

ما هو �أكرب لغز يف حياة مارادونا؟

ال تزال هناك العديد م ��ن الألغاز الغام�ضة حول حياة
وذل��ك عندما يكون هناك �إجماع النجم دييغ ��و �أرمان ��دو مارادونا �أ�سط ��ورة املنتخب
م��ن جمموعة وا��س�ع��ة ومتنوعة الأرجنتين ��ي الراحل ،عل ��ى الرغم من م ��رور �شهرين
على وفات ��ه ،و�أ�صبح القتال من �أجل �إرثه بني زوجته
م� � � ��ن امل� � �غ�� ��ردي�� ��ن
ال�سابق ��ة كلودي ��ا فيالفيني و�أطفال ��ه املعرتف بهم دملا
امل�ساهمني".
وجيانين ��ا ودييغ ��و وجان ��ا ودييغ ��و فرنان ��دو،
و�أولئ ��ك الذي ��ن يقاتل ��ون من �أج ��ل االعرتاف
به ��م ،و�أف ��راد الأ�س ��رة ودائرته ��م الأك�ث�ر
حميمي ��ة ،ه ��و امل�شه ��د الأكرث �إث ��ارة ،يف
الوقت الراهن .ذك ��رت �صحيفة "ماركا"
الإ�سباني ��ة� ،أن مارادون ��ا مل ي�ت�رك �أي
و�صي ��ة ب�ش� ��أن مرياث ��ه �أو الأ�شخا� ��ص
اللذي ��ن لهم احل ��ق يف �إرث ��ه� ،أو القيمة �أج ��زاء كثرية من العامل ،ولك ��ن اللغز الأكرب يف ثروة
النقدية والعينية ملمتلكاته مارادون ��ا ه ��و خزانت ��ان يف دب ��ي ،واللت ��ان ال يعرف
ي�صعب للغاية ح�سابها .حمتواهم ��ا �أي �شخ� ��ص يف الع ��امل .وقال ��ت �صديق ��ة
وبات ح�صر ممتلكاته مارادون ��ا عنهما يف �أح ��د اللق ��اءات ال�صحفية" :هذه
مبثاب ��ة
مهم ��ة �أ�شياء احتفظ بها دييغو وهو وحده يعرف ما احتفظ
م�ستحيل ��ة ،لأن ��ه به ،ميكن �أن تكون دراهم (عملة الإمارات) �أو �ساعات
ت ��رك املمتل ��كات �أو دوالرات �أو ال �ش ��يء ،بقي ��ت ال�صنادي ��ق هناك ومل
والأ�ص ��ول يف يتم فتحها مرة �أخرى منذ �أكرث من عامني".

كلبا بايدن دخال البيت الأبي�ض
و� �ص��ل "ت�شامب" و"ميجور"؛
ك �ل �ب��ا ج���و وج� �ي ��ل ب� ��اي� ��دن� ،إىل
البيت الأب �ي ����ض؛ على م��ا �أعلنت
�أجهزة ال�سيدة الأمريكية الأوىل،
ل�ي��وا��ص�لا ت�ق�ل�ي��د ًا مل ينقطع مل��دة
تزيد على قرن �إال يف عهد دونالد
ت � ��رام � ��ب .ويف �� �ص���ور وف ��ره ��ا
ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ،يظهر الكلبان
وهما يهروالن يف حدائق البيت
الأب �ي ����ض� ،أو ي���س�تري�ح��ان ،فيما
تظهر م�سلة ن�صب وا�شنطن يف
اخللفية .وان�ضم "ت�شامب" �إىل

عائلة بايدن يف  2008وحل��ق به
"ميجور" يف  .2018و�أ�صبح هذا
الأخري �أول كلب يجري تبنيه من
م� ��أوى للحيوانات ي��دخ��ل البيت
الأبي�ض؛ مما يرتدي رمزية كبرية
للأمريكيني الذين تربطهم عالقة
مميزة بـ"�أوفى �صديق للإن�سان"،
ح�سبما �أفادت به وكالة ال�صحافة
الفرن�سية .خالل حملته االنتخابية
مل يرتدد جو بايدن يف اللعب على
ه��ذا ال��وت��ر .وق��د ن�شر خ�صو�ص ًا
ع�ب�ر "�إن�ستغرام" � �ص��ور ك�لاب

الكبري لها ولأغانيها.
وك���ان امل��ذي��ع وامل� �ح ��اور التلفزيوين
والإذاعي الأمريكي ال�شهري الري كينغ
ق��د ت� �وفيّ ��ص�ب��اح ال���س�ب��ت  23ك��ان��ون
الأول/يناير  2021اجل��اري يف مركز
�سيدارز �سيناء الطبي بلو�س �أجنلو�س
ع��ن ع�م��ر  87ع��ام�� ًا ،وط��ال �ب��ت عائلته
اجلميع باحرتام خ�صو�صيتها .
وق� ��د رث� ��ى ع� ��دد ك �ب�ير م ��ن امل �� �ش��اه�ير
الإعالمي الأمريكي الراحل الري كينغ
وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م �إ��ض��اف��ة ل�سيلني دي��ون،
املحاور التلفزيوين الربيطاين ال�شهري
بري�س مورغان وع�شرات غريهما حول
العامل.

ت��رت��دي �أل� ��وان حملته ،وكتب
يف تعليق" :قد �أك��ون منحاز ًا
بع�ض ال���ش��يء ،لكني �أرى �أن
(ت�شامب) و(ميجور) �سيكونان
ك �ل �ب�ين �أول�� �ي�ي��ن رائعني!".
وع�ل��ى العك�س؛ علق منتقدو
دونالد ترامب با�ستمرار على
ع��دم اهتمامه ب��ال�ك�لاب ،وهم
و�ضعوا على قم�صان قطنية
ع��ب��ارة" :هو ال مي�ل��ك كلب ًا
حتى" يف دليل بر�أيهم على
عدم تعاطفه التام.

�سلمى حايك
تتحدى �إحباط
احلظر ال�صحي

يب ��دو �أن النجم ��ة العاملي ��ة �سلمى حاي ��ك مل ت�سمح للحظ ��ر ال�صحي
ب�إحباطه ��ا ،حي ��ث بدت النجم ��ة البالغة من العم ��ر  54عامًا وك�أنها
ت�ستمتع بعطلة نهاي ��ة الأ�سبوع يف �صورة �سيلفي جديدة وظهرت
�سلم ��ى ترتدي ماي ��وه من الل ��ون الأحمر وت�ستلقي عل ��ى �أرجوحة
ف ��وق املحيط الأزرق .وق ��د احتفلت النجمة �سلم ��ى حايك بعيد ميالد
�شبكي ��ة معلقة
زوجه ��ا بطريق ��ة مميزة للغاية وجدي ��دة بالن�سب ��ة للكثريين ،وذلك بوا�سط ��ة �صورة ظهرت
فيه ��ا �أثن ��اء تواجدها داخل حقيب ��ة كبرية يحملها زوجه ��ا ،يف �إ�شارة لأنه ��ا هديته مبنا�سبة
عي ��د ميالده ،وعلقت �سلمى على ال�ص ��ورة التى ن�شرتها بح�سابها عل ��ى موقع "�إن�ستغرام"،
بكتاب ��ة ر�سال ��ة تهنئ ��ة له بتل ��ك املنا�سبة" :عي ��د ميالد �سعيد" .م ��ن ناحية �أخ ��رى ،احتفلت
النجم ��ة العاملي ��ة �سلمى حايك ،يف وقت �ساب ��ق بو�صول عدد متابع ��ي ح�سابها ال�شخ�صي
عل ��ى موقع "ان�ستغ ��رام"� ،إىل  17مليون متابع ،وذلك بن�شرها جل�س ��ة ت�صوير جذابة لها
ع�ب�ر ح�سابها على البحر ،وظه ��رت بها وهي ترتدي ف�ستانا �أخ�ض ��ر ،و�شاركت جمهورها
ب�ص ��ورة �أخرى لرقم  17باللغة الإجنليزية حمف ��ور على رمال �أحد ال�شواطئ ،معربة عن
�شكرها جلمهورها الكبري حول العامل.

الأحزاب التي تريد �أن ت�صطاد
الناخب ب�شعارات عن الدولة
املدنية� ،أو حتث اخلطى نحو
ت�شكيل واجهات ب�أ�سماء �أخرى،
ما ر�أيها يف مهرجان �إعادة
جمال�س املحافظات؟.
النزال نعي�ش يف بالد �سا�ستها
مر�ضى ب�شيء ا�سمه الكر�سي،
كان علينا �أن ننتظر جمل�س
النواب ليعلن ف�شل جمال�س
املحافظات ،و�أنها غري �صاحلة
لال�ستخدام الب�شري ،ومل
جتلب للمواطن �سوى اخلراب،
وقرارات "قرقو�شية" ،تريد ان
تدخل التاريخ من بوابة الف�ضيلة
والإميان املزيف  ،ومقاي�ضة
عوز النا�س ومعاناتهم ،ب�أنهار
من الوعود الكاذبة .
يف كل ظهور لأحد نوابنا
"الأ�شاو�س" �أ�سال نف�سي :ملاذا
تزدهر مدن العامل ،فيما ترتاجع
�أق�ضية ونواحي تغفو بيوتها
العتيقة على بحريات من الرثوة؟
لأن �أحد ًا مل يقر�أ ذلك التعريف
اجلميل الذي و�ضعه �صاحب
التاريخ احلميم للإن�سانية،
تيودور زيلدن "�أما الوطن فهو
امل�سكن الذي ال ي�شرتط فيه
تف�ضيل م�صالح ال�سا�سة على
م�صالح النا�س… ال وطن يف
حالة النفاق والرياء."..
�سيقول البع�ض كالم ًا كثري ًا عن
الإمربيالية وتعطيل عملية البناء
وامل�ؤامرات اخلارجية ،و�سيل
من املفردات الثورية التي تنبئ
ب�أن جهد ًا مراوغ ًا يُبذل لإعادة
�إنتاج نظرية جديدة تتحول
فيها حقوق النا�س �إىل "مِ ّنة"
يتف�ضل بها امل�س�ؤول ،و�أن هناك
�أ�صوات ًا تن�شط هذه الأيام يف
حماولة تثبيت نغمة "الدفاع
عن حقوق الفقراء" ،يف الوقت
الذي يعلم اجلميع �أن ه�ؤالء
�أول من �سلب من فقراء بغداد
والب�صرة والأنبار و�صالح الدين
والنا�صرية ،حقهم يف العي�ش
بكرامة وطم�أنينة ،والأهم حقهم
يف التمتع برثوات بالدهم.
يف كل يوم و�أنا �أتطلع �إىل وجوه
فقراء بالدي ،مل �أ َر �سوى عالئم
الأ�سى والقهر ،وجوه تخاف
من الغد ،فيما على مقربة منهم
مدن تقطع امل�سافات من ع�صر
�إىل ع�صر ،يف قطار مذهب ا�سمه
اال�ستقرار والعمران.
كان والد اخلطيب البغدادي
تاجر ًا و�أراد البنه �أن يوا�صل
مهنة الأجداد ،لكن �صاحبنا
ان�صرف �إىل الكتب والت�أليف
والكتابة ،و�أ�شهر ما ترك لنا نحن
�أبناء الرافدين كتابه املو�سوعي
"تاريخ بغداد" ،وفيه ي�سلط
ال�ضوء على هذه املدينة ،التي
ملأت الدنيا حكايات ،و�شغلت
النا�س ب�أخبارها ،خطر يل كتاب
البغدادي و�أنا ارى البع�ض من
النا�شطني على مواقع التوا�صل
االجتماعي وهم يدافعون
عن م�سول فا�سد او �سيا�سي
انتهازي .ظل �صاحب تاريخ
بغداد ي�صر على �أن كل نزاع بني
الوالة وال�سالطني كان ي�أخذ
�صفة الدفاع عن القانون و�سالمة
النا�س ،حيث ا�ستمر الدفاع
عن القانون عقود ًا حتى وجدنا
�سا�سة وم�سزلني ي�ص ّرون على
�أن ي�أخذوا القانون معهم �إىل
القرب� .سري ّد القارئ� :إنك تفكر
يف دول على �شاكلة �سنغافورة
واالمارات والرنويج ونحن
بالد ع ّلمنا العامل ،القانون وقبله
الكتابة .ايها ال�سادة اليوم نحن
بحاجة اىل م�س�ؤول يعرتف ان
ع�صر جمال�س املحافظات يجب
ان ينتهي.

خاص جدًا ...

يف جمل�س اجلواهرية الثقايف ..ثقافة احلوار باعتبارها �ضرورة جمتمعية

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(الأربع ��اء) �أن درجات احل ��رارة �سرتتفع
قليال عن معدالتها لي ��وم ام�س ،وان اجلو
�سيكون غائما وممط ��را يف بع�ض مناطق
البالد.
بغداد C° 14 - C° 22 /الب�صرة C° 15 -C° 23 /
�أربيل C° 8 - C° 18 /النجف C° 14 -C° 22 /
املو�صل C° 10 - C° 19 /الرماديC° 13 -C° 20 /

 قحطان جا�سم جواد

�ضي ��ف جمل� ��س اجلواهري ��ة الثق ��ايف
بالكاظمي ��ة يف ندوت ��ه ال�شهري ��ة الباح ��ث
االكادمي ��ي الدكت ��ور عل ��ي العبي ��دي
وحما�ضرته ح ��ول (ثقافة احلوار �ضرورة
جمتمعي ��ة) .قدم للجل�س ��ة الباحث الرتاثي
عادل العرداوي فقال-:
ال�ش ��ك �أنن ��ا يف العراق ،ويف ه ��ذه املرحلة
احل�سا�س ��ة الت ��ي يعي�شه ��ا جمتمعن ��ا ،م ��ا
احوجن ��ا ال�شاع ��ة ثقافة احل ��وار وتر�سيخ
تاك الثقافة بني افراد املجتمع لتكون منهجا
اليحي ��دون عن ��ه يف حياته ��م وتعامالته ��م
اليومي ��ة ،ومغ ��ادرة ا�سالي ��ب التهمي� ��ش
واالق�ص ��اء او م�ص ��ادرة �آراء النا� ��س
ووجه ��ات نظرهم ب ��ل قبوله ��ا واال�ستماع
�إليه ��ا ،وباالم ��كان الرد عليه ��ا ب�شكل هادئ
و�سل�س و�شفاف ،من دون �ضحيج و�صياح
وع�صبية ،وهذا ماهو موجود ومعا�ش مع

اال�سف يف تعامالتن ��ا وحواراتنا اليومية
وعل ��ى خمتل ��ف امل�ستوي ��ات االجتماعي ��ة
والثقافي ��ة ال ف ��رق ب�ي�ن متعل ��م ومثق ��ف

وحا�ص ��ل عل ��ى م�ؤه ��ل علم ��ي مرم ��وق او
�شخ�ص امي اليعرف القراءة والكتابة.
والق ��ى العبي ��دي حما�ضرت ��ه فتط ��رق اىل

�ض ��رورة ا�شاع ��ة ثقافة احلوار ب�ي�ن افراد
جمتمعن ��ا العراق ��ي باعتب ��ار ذل ��ك ميث ��ل
ا�سلوب� � ًا ح�ضاري ًا يجب ان منار�سه ونغادر
ا�سالي ��ب التهمي� ��ش واالق�ص ��اء وكب ��ت
االف ��واه ،واال�ستم ��اع اىل ر�أي النا�س بكل
م ��ودة واح�ت�رام ومغ ��ادرة حال ��ة التم�سك
بال ��ر�أي املطروح من قب ��ل اي �شخ�ص بانه
ه ��و ال ��ر�أي ال�صائ ��ب ،وطال ��ب ب� ��أن نزرع
ثقاف ��ة احلوار ب�ي�ن االطف ��ال ال�صغ ��ار من
مرحل ��ة الرو�ض ��ة واملدر�س ��ة االبتدائي ��ة
ف�صعود ًا.
وا�ض ��اف -:ال�شخ� ��ص املح ��اور يج ��ب ان
يك ��ون منفتح� � ًا ومت�ساحم� � ًا ،ويتحل ��ى
باله ��دوء وال�سكين ��ة ،وع ��دم اال�ستعج ��ال
بال ��رد غ�ي�ر املدرو�س ال ��ذي يك ��ون ت�أثريه
�سلبي ًا لدى املتلقي ،بل ويثريه للرد املماثل
او اق�س ��ى منه وهكذا دوالي ��ك ،م�شري ًا اىل
ان زعيم افريقيا اجلنوبية (نل�سن مانديال)
كان ق ��د ق ��دم �ضياف ��ة اىل �شخ� ��ص ابي�ض،

وب ��د ًال من ان يق ��دم له ال�شك ��ر واالمتنان،
ب ��ادره بالق ��ول ان اخلنازي ��ر والطي ��ور ال
جتتمع يف م ��كان واحد !..واملعنى وا�ضح
فاملق�ص ��ود باخلنازير ه ��م املواطنون ذوي
الب�ش ��رة ال�س ��وداء ،والبي� ��ض يرم ��ز له ��م
بالطي ��ور فما كان من الزعيم مانديال اال ان
رد عل ��ى هذا الأبي� ��ض املتعجرف وب�سرعة
بديهي ��ة (اذن ماعل ��ى الطي ��ور اال ان حتلق
عالي ًا وتغادر املكان لتتخل�ص من اخلنازير)
وكان رد ًا مفحم ًا وحوار ًا متكافئ ًا ال�شك يف
ذلك..اخريا ا�شار الدكتور العبيدي ان على
املح ��اور ان يكون لبق ًا ووا�ضح ًا يف الكالم
ال ��ذي يطرحه وميتلك احلج ��ج والرباهني
املقنع ��ة لك�س ��ب م ��ن ي�ستمع الي ��ه من دون
اكراه ،و�ض ��رورة ان ي�سود احلوار �ضبط
النف� ��س بعي ��د ًا ع ��ن ال�ضجي ��ج وال�ص ��راخ
والع�صبية .و�شارك العديد من احلا�ضرين
ببع� ��ض اال�ستف�س ��ارات التي اج ��اب عنهم
املحا�ضر برتحاب.

