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ح�سني الهنداوي يف حوار خا�ص مع ( ):

خطة حكومية خا�صة ملنع ال�سالح املنفلت
من الت�أثري على نتائج االنتخابات
 بغداد /حممد �صباح
و�ضع ��ت احلكوم ��ة االحتادية "خط ��ة �أمنية
حمكم ��ة" ،ملواجه ��ة خط ��ر ال�س�ل�اح املنفل ��ت
لت�أمني عملي ��ة �إجراء االنتخاب ��ات الربملانية
املبك ��رة ،ب�ص ��ورة �شفاف ��ة ت�ضم ��ن و�ص ��ول
وم�شارك ��ة الناخبني يف يوم االقرتاح املحدد
يف العا�شر من �شهر ت�شرين الأول املقبل.
ك�ش ��ف ذل ��ك ،ح�س�ي�ن الهن ��داوي م�ست�ش ��ار
رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون االنتخاب ��ات ،يف
ح ��وار �أجرته معه (املدى) قال فيه �إن "نتائج
االنتخاب ��ات �ستعلن بعد انتهاء االقرتاع ،يف
كل حمافظة ع�ب�ر �شا�شات عمالق ��ة" ،م�ضيفا
�أن "ث�ل�اث �ش ��ركات عاملي ��ة ك�ب�رى �ستق ��وم
بتنظيم عملية االنتخابات الكرتونيا ،وتعمل
عل ��ى اي�ص ��ال نتائ ��ج االنتخاب ��ات �إىل املركز
اخلا�ص ،كما تق ��وم بحماية احلزم ال�ضوئية
من حماوالت االخرتاق االلكرتوين".

اليوم� ..صحيفة تاتو الثقافية
على موقع املدى

وقال �إن "تق�سيمات الدوائر املتعددة و�ضعت
بالت�ش ��اور ب�ي�ن اللجن ��ة القانوني ��ة النيابية
ومفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،لك ��ن يف ت�صوري
كان من املفرت� ��ض �إ�شراك جلان فنية وتقنية
لو�ضع التق�سيمات .هن ��اك  83دائرة موزعة

على �أ�سا�س  18حمافظة� ،أي هناك  50دائرة
خ�ص�صت �إىل حمافظ ��ات الو�سط واجلنوب
ب�ش ��كل تقريب ��ي ،و 33دائ ��رة للمحافظ ��ات
ال�شمالي ��ة والغربي ��ة ،وكل املناط ��ق املتنازع
عليها واملتداخل ��ة مت توزيعها وتق�سيمها من
قبل الربملان".
ولف ��ت امل�ست�شار احلكومي اىل انه "ال خوف
من عملي ��ات التالعب يف نتائ ��ج االنتخابات
م ��ن قب ��ل موظف ��ي مرك ��ز العملي ��ات ،بع ��د
ا�ستخدام البطاقة البايومرتية".
واو�ض ��ح ان الناخ ��ب يقوم بو�ض ��ع بطاقته
البايومرتي ��ة �أو االلكرتوني ��ة يف جه ��از
التحقق ثم تخرج ا�ستمارة الناخب ،وبعدها
تختم قبل و�ضعه ��ا يف اجلهاز (�سكرن) .هذه
التفا�صيل وخيارات الناخب (النتائج) تدخل
مبا�شرة يف مركز العمليات (الكرتونيا).
و�أ�شار اىل ان "احلكومة ملزمة ب�إيجاد بيئة
�آمن ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات من خ�ل�ال توفري

الو�ض ��ع الأمن ��ي املنا�س ��ب حلماي ��ة املراك ��ز
االنتخابي ��ة ،حي ��ث تقت�ضي اخلط ��ة الأمنية
الت ��ي و�ضعته ��ا اجله ��ات املتخ�ص�صة حماية
املراكز من الداخل".
كم ��ا ان اخلط ��ة احلكومي ��ة تق�ض ��ي بتطبيق
قان ��ون الأح ��زاب ال ��ذي مين ��ع الأح ��زاب من
اي عمل م�سلح ،بح�س ��ب الهنداوي الذي اكد
�أن "اللجن ��ة الأمنية املخت�ص ��ة اتخذت قرارا
بو�ض ��ع ثالث ��ة �أط ��واق امني ��ة خارجية على
كل مرك ��ز انتخابي حلمايته ،والطوق الأكرب
بعيد عن كل مركز حوايل مئة مرت".
 التفا�صيل �ص3

2021

 5عائالت تالحق عبد املهدي يف باري�س
ق�ضائي ًا ..حمامون ونا�شطون :التحرك
ي�شجع على تدويل �أحداث ت�شرين
 بغداد /متيم احل�سن
�شج ��ع رفع ذوي �ضحايا ت�شرين دعاوى ق�ضائية �ضد
رئي� ��س الوزراء ال�سابق عادل عب ��د املهدي بتهمة قتل
املتظاهري ��ن� ،آخرين ملالحقة بقي ��ة "القتلة" -بح�سب
و�ص ��ف نا�شط�ي�ن -الذي ��ن من بينه ��م زعم ��اء ف�صائل
م�سلح ��ة .وت ّقدمت عائالت خم�س ��ة عراقيني ب�شكوى
ق�ضائي ��ة يف باري� ��س �ض ��د عب ��د امله ��دي ت ّتهم ��ه فيها
بـ"جرائ ��م �ض ��د الإن�سانية وتعذي ��ب و�إخفاء ق�سري"
خالل تظاهرات "ثورة �أكتوبر".
وت�شكل ��ت �أثن ��اء عم ��ل حكوم ��ة عب ��د امله ��دي الت ��ي
اطاحت بها تظاهرات ت�شري ��ن نهاية  2019وبعدها،
اك�ث�ر من  11جلن ��ة للتحقي ��ق بحوادث قت ��ل جماعي
للمتظاهرين ،واكرث من  20اخرى لعمليات اغتياالت

�أكدت وزارة الكهرباء� ،أم�س الثالثاء� ،أنها
ت�ستعد لل�صيف بتوفري  22الف ميغاواط،
م�ش�ي�رة �إىل �أن توف�ي�ر احلاج ��ة الكامل ��ة
م ��ن اال�سته�ل�اك املحلي يحت ��اج �إىل توفري
الوقود والغاز لت�شغيل املولدات.
وقال املتحدث با�سم الوزارة �أحمد مو�سى
يف ت�صريح �إىل (املدى)� ،إن "اال�ستعدادت
لف�ص ��ل ال�صي ��ف و�صل ��ت �إىل � 22أل ��ف
عالء املفرجي يكتب:

�أنتوين هوبكنز� ..إعجاز
يف الأداء

7

ميغاواط ،وهذا جاء نتيجة جهد م�ستمر".
و�أ�ض ��اف مو�س ��ى� ،أن "احلاج ��ة الكامل ��ة
للعراقيني هي � 30ألف ميكاواط ،و�سن�صل
�إىل ه ��ذه املع ��دالت متى مت توف�ي�ر الوقود
والغاز لت�شغيل املحطات".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "دول املنطق ��ة تعت�ب�ر
التجاوز على املنظومة الكهربائية جرمية
خمل ��ة بال�ش ��رف ،يف ح�ي�ن يع ��اين العراق
م ��ن الع�شوائي ��ات الت ��ي �أثرت كث�ي�ر ًا على
عملنا".

جا�سم ال�صفار يكتب:

الآليات اجلديدة
لل�سيا�سة الأمريكية

6
�أ�سلحة �صيد غري مرخ�صة تباع على الأر�صفة و�سط بغداد( ..عد�سة حممود ر�ؤوف)

احلوار ال�سرتاتيجي :دور التحالف الدويل ا�ست�شاري والقوات القتالية ُتغادر
�أك � � ��د ال� �ب� �ي ��ان اخل� �ت ��ام ��ي ل��ل��ح��وار
ال�سرتاتيجي ال��ذي عقد م�ساء �أم�س،
ان وجود القوات االمريكية يف العراق
جاء بنا ًء على دعوة احلكومة العراقية
لغر�ض دعم القوات الأمنية العراقية
يف حربها �ضد داع�ش.
و�أ�� �ش ��ار ال �ب �ي��ان اخل �ت��ام��ي ،بح�سب
ن�سخة ت�سلمتها (امل��دى) �إىل ان "دور
ال �ق��وات االم�يرك�ي��ة وق ��وات التحالف
قد حتول الآن اىل املهمات التدريبية
واال�ست�شارية على نحو ي�سمح ب�إعادة
ن�شر املتبقي من القوات القتالية خارج
ال�ع��راق ،على ان يتفق الطرفان على
التوقيتات الزمنية يف حمادثات فنية
مقبلة".

فردي ��ة ،م�شرتك ��ة بني الربمل ��ان واحلكوم ��ة ،دون ان
تظهر نتائ ��ج وا�ضحة .ووفق الأرق ��ام الر�سمية ،قتل
نح ��و � 600شخ� ��ص و�أ�صي ��ب � 30ألف ��ا ،غالبيتهم من
املتظاهرين من ��ذ الأول من ت�شرين االول  ،2019اىل
جانب الع�شرات من املفقودين ،فيما ماتزال حماوالت
قت ��ل النا�شط�ي�ن م�ستم ��رة .ويقول عل ��ي عدنان وهو
ا�س ��م م�ستعار ملحامي ونا�شط يف بغداد لـ(املدى) ان:
"تدويل ق�ضية قتل النا�شطني بد�أت فعليا منذ االيام
االوىل للتظاهرات بعد ان فقدنا االمل مبحاكمتهم يف
الداخ ��ل" .وي�ؤكد عدنان الذي ف�ض ��ل عدم ن�شر ا�سمه
ال�صريح لتعر�ضه اىل تهديدات �سابقة من جمهولني،
ان "مالحق ��ة ع ��ادل عبد امله ��دي �ست�شج ��ع الكثري من
ال�ضحايا على رفع ق�ضايا يف املحاكم الدولية".
 التفا�صيل �ص2

الكهرباء تتح�ضر لل�صيف بـ � 22ألف
ميغاواط
 خا�ص /املدى

 بغداد /املدى

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

وج���دد ال��ع��راق وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية ،بح�سب البيان "ت�أكيدهما
ع�ل��ى اه�م�ي��ة م �ب��ادئ ات�ف��اق�ي��ة الإط ��ار
ال�سرتاتيجي".
وج � ��ددت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت��أك�ي��د
اح�ترام �ه��ا ل���س�ي��ادة ال �ع��راق و�سالمة
�أرا�ضيه وللقرارات ذات ال�صلة والتي
� �ص��درت ع��ن ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية العراقية.
ون� �� ��ص ال� �ب� �ي ��ان ع� �ل ��ى ان ال� �ع ��راق
والواليات املتحدة يدركان ال�صعوبات
ال �ت��ي ت�سبب ب�ه��ا ف��اي��رو���س ك��ورون��ا
وت�ب��اط��ؤ االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ،و�أع ��ادا
الت�أكيد على �شراكتهما االقت�صادية
القوية .كما �أثنت ال��والي��ات املتحدة
على اخلطوات الأخرية التي اتخذتها
احلكومة العراقية اخلا�صة باالن�ضمام

�إىل اتفاقية نيويورك للتحكيم و�إدخال
نظام "منح الت�أ�شريات عند الو�صول"
م��ن اج ��ل ت �ع��زي��ز ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة
واال�ستثمار الأجنبي.
ويعتزم كال البلدين العمل ب�شكل وثيق
مع بع�ضهما فيما يلتزم العراق بتنفيذ
الإ�صالحات من اجل تنويع اقت�صاده،
وحت �� �س�ي�ن م� �ن ��اخ ال� �ع� �م ��ل ،وت �ق��دمي
امل�ساعدة لإن���ش��اء قطاع خا�ص �أك�ثر
حيوية ،بح�سب البيان.
وج��دد ال��وف��د الأم�يرك��ي "ت�أكيده �أن��ه
ب��إم�ك��ان ال���ش��رك��ات الأم��ري�ك�ي��ة تقدمي
امل�ساعدة يف تنويع االقت�صاد العراقي
من خالل اال�ستثمار يف امل�شاريع التي
من �ش�أنها خلق فر�ص العمل وحت�سني
اخلدمات العامة وامل�ساعدة يف تطوير
موارد الطاقة يف البالد".

وا�ستبق رئي�س احلكومة م�صطفى
الكاظمي جل�سة احلوار ال�سرتاتيجي،
ب��احل��دي��ث ع��ن ان احل ��وار �سيناق�ش
ت��واج��د ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف ال� ��دويل يف
ال��ع��راق .ك��م ق��ال �إن ��ه �سيتطرق �إىل
ملفات متعددة بني البلدين.
وقالت رئا�سة ال��وزراء يف بيان تلقته
(املدى) خالل تر�ؤ�سه اجتماع املجل�س
ال��وزاري للأمن الوطني ان "احلوار
ال�سرتاتيجي بني العراق والواليات
املتحدة االمريكية ،ال��ذي تعمل عليه
ف��رق فنية م�ن��ذ ف�ت�رة� ،سيتطرق �إىل
م�ل�ف��ات م �ت �ع��ددة ب�ين ال �ب �ل��دي��ن ،منها
ال�سيا�سية واالقت�صادية وال�صحية
والثقاقية ،ف�ضال عن التعاون الأمني،
ك ��ذل ��ك � �س �ي �ت��م ب��ح��ث وج� � ��ود ق���وات
التحالف ال��دويل التي ا�ستقدمت �إىل

العراق ملحاربة داع�ش ،وكان لها دور
م�ؤثر يف هذا املجال".
و�أك��د القائد ال�ع��ام للقوات امل�سلحة،
�أن "التطور الكبري يف ق��درات قواتنا
الأمنية ،وتغري �شكل التهديد الإرهابي
على الأر�ض ،مهّد ملغادرة ما يقرب من
 ٪٦٠من قوات التحالف خالل اال�شهر
املا�ضية من عمر هذه احلكومة".
وب�ين الكاظمي� ،أن "هذا الأم��ر م ّكن
ال �ع��راق ل�لان�ت�ق��ال ق��ري�ب� ًا �إىل مرحلة
ان �ت �ف��اء احل��اج��ة ل �ل��وح��دات امل�ق��ات�ل��ة
الأج�ن�ب�ي��ة ،واالق�ت���ص��ار على االدوار
ال �ت��دري �ب �ي��ة واال� �س �ت �� �ش��اري��ة وال��دع��م
اللوج�ستي والتعاون اال�ستخباري،
وذل � ��ك حل�ي�ن و�� �ص ��ول ال � �ع� ��راق �إىل
مرحلة االكتفاء الذاتي بجهود ابنائه
وتعاونهم وتكاتفهم".

حمافظ الب�صرة :حظوظ العراق با�ست�ضافة خليجي  25و�صلت �إىل % 90
 خا�ص /املدى
قال ��ت الإدارة املحلي ��ة يف الب�ص ��رة� ،أم� ��س
الأربع ��اء� ،أن حظ ��وظ ا�ست�ضاف ��ة املحافظ ��ة
ملناف�س ��ات بطول ��ة خليج ��ي � 25أ�صبح ��ت
بن�سبة  ،%90مبينة �أن الوفد الذي اطلع على
اال�ستعدادات الفني ��ة �أبدى ر�ضاه الكامل عن
املن�ش�آت والبنية التحتية.
وذك ��ر حمافظ الب�ص ��رة �أ�سع ��د العيداين يف
ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،أن "الوف ��د اخلليجي
ال ��ذي اطل ��ع عل ��ى ا�ستع ��دادات الب�ص ��رة
ال�ست�ضاف ��ة خليج ��ي � 25أب ��دى ارتياح ��ه
ال�شديد ملا الحظه من تطور حا�صل".
و�أ�ض ��اف �أن "املف ��رح بالن�سب ��ة �إلين ��ا هو �أن
الوف ��د اخلليج ��ي ذك ��ر �أن البني ��ة التحتي ��ة

للب�صرة تغ�ي�رت عن �ساب ��ق زياراته ،وكذلك
مناف ��ذ الو�ص ��ول �إىل املالع ��ب" .و�أ�ش ��ار
املحاف ��ظ� ،إىل �أن "الوف ��د خمت� ��ص باجلانب
الفن ��ي� ،أما على ال�صعي ��د ال�سيا�سي ف�أجد �أن
دول اخلليج داعم ��ة ال�ست�ضافة الب�صرة هذه
الفعالية الريا�ضية بح�سب ا�ستطالعاتي".
وب�ي�ن العي ��داين� ،أن "خليج ��ي � 25أ�صب ��ح
م ��ن ح�ص ��ة الب�ص ��رة بن�سب ��ة  ،%90وبدع ��م
�أهايل املحافظة واجله ��ات احلكومية كافة".
وحتدث عن "بع�ض النق� ��ص مت ت�سجيله من
الوفد اخلليجي �سوف نتوىل �إكماله".
و�أورد العي ��داين� ،أن "م ��ن املالحظ ��ات� ،أن
الوفد طال ��ب ب�إجناز ملعب املين ��اء قبل �شهر
ت�شرين الأول املقبل ،وهو ما ن�سعى �إليه فع ًال
قبل ذل ��ك املوعد� ،أما املدين ��ة الريا�ضية ف�أنها

كامل ��ة بنحو ت ��ام" .و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "الوفد
اطل ��ع عل ��ى الأماكن املهي� ��أة لل�سك ��ن ،و�أبدى
ارتياح ��ه لو�ضع الفن ��ادق يف الب�صرة ،حيث
ينبغ ��ي �أن تكون جاهزة ال�ستقبال اجلماهري
وذلك قب ��ل �أربعة �أ�شهر عل ��ى موعد البطولة،
كم ��ا �أن الطري ��ق الرابط بني املط ��ار واملدينة
الريا�ضية �سوف يكتمل خالل ثالثة �أ�شهر".
وم�ض ��ى العي ��داين� ،إىل �أن "جمي ��ع تل ��ك
املعطي ��ات تو�صلن ��ا �إىل نتيج ��ة مفاده ��ا ب�أن
الب�ص ��رة مقبل ��ة على ه ��ذا اال�ستحق ��اق الذي
�ستنظمه ب�أف�ضل �شكل".
م ��ن جانب ��ه� ،أف ��اد مع ��اون املحاف ��ظ مع�ي�ن
احل�س ��ن ،ب�أن "الوفد اطلع عل ��ى كافة الأمور
اللوج�ستية املتعلقة بتنظيم الب�صرة لبطولة
خليج ��ي  25وق ��د الحظن ��ا ر�ض ��ا كام�ل�ا عن

اال�ستعدادات".
وتاب ��ع احل�س ��ن� ،أن "م�شاري ��ع عدي ��دة تنفذ
حالي� � ًا لإجن ��اح ه ��ذا احل ��دث منه ��ا الط ��رق
امل�ؤدي ��ة �إىل املدين ��ة الريا�ضي ��ة التي تربطها
ب�شكل مبا�شر مع املنافذ".
وبني� ،أن "ق ��رار اال�ست�ضافة يتعلق مبوافقة
ر�ؤ�ساء احتادات اخللي ��ج ،والقناعة متوفرة
لديهم ،وكانت لديه ��م مالحظات �سابقة تعود
�إىل ما قبل �أربع �سنوات ،ومتت معاجلتها".
وانتهى احل�س ��ن� ،إىل �أن "و�ضع الب�صرة يف
الوقت احل ��ايل يختلف عن قبل �سنوات ،ومل
تب ��ق لنا �سوى املوافق ��ة الر�سمية ،مع وجود
رغب ��ة حقيقية ل ��دى العراق عل ��ى امل�ستويني
الر�سم ��ي وال�شعبي يف احت�ضان هذا احلدث
اخلليجي املهم".

مفو�ضية حقوق الإن�سان� :أو�ضاع النازحني م�أ�ساوية

الهجرة % 75 :من "عوائل داع�ش"
عادت �إىل منازلها
 بغداد /ح�سني حامت
�أعلن ��ت وزارة الهج ��رة واملهحري ��ن ،عودة
 %75من عوائل داع�ش اىل مناطق �سكناهم
اال�صلي ��ة .وقال ��ت ان النازح�ي�ن متوزعني
يف  28خميم ��ا  26منها يف اقليم كرد�ستان
العراق.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م وزارة الهج ��رة
واملهجرين علي عبا�س جهاكري ،يف حديث
لـ(امل ��دى) �إن "ع ��دد املخيم ��ات املتبق ��ي 28
خميما 26 ،منها يف �إقليم كرد�ستان وخميم
يف املو�صل و�آخر يف االنبار".
وي�ضي ��ف جهاك�ي�ر �أن "هن ��اك حتدي ��ات
خمتلف ��ة منه ��ا �أمني ��ة او اقت�صادي ��ة او
اجتماعي ��ة او متعلق ��ة بخدم ��ات البن ��ى
التحتية حتول دون عودة العوائل النازحة
ب�شكل كامل".
بالن�سب ��ة للتحدي ��ات الأمني ��ة ف� ��أن "بع�ض
املناط ��ق مل يح�سم ملفها حتى االن كمناطق
ح�سن �ش ��ام واخل ��ازر التي حت ��ت �سيطرة
قوات حر� ��س الإقليم ،بالإ�ضافة اىل منطقة
ج ��رف ال�صخ ��ر" ،بح�س ��ب املتح ��دث با�سم
وزارة الهجرة واملهجرين.
وتاب ��ع جهاكري" :ام ��ا بالن�سب ��ة للتحديات
االجتماعية فهن ��اك ق�ضايا تتعلق بالع�شائر
واتهام ��ات بالقتل او تتعل ��ق بانخراط �أحد
االف ��راد م ��ع تنظيم داع� ��ش" ،الفت ��ا اىل �أن
"ال ��وزارة �سع ��ت يف امل�صاحل ��ة و�أع ��ادت
الكثري منه ��م يف يرثب وال�شرقاط واالنبار
ودياىل ( ،")..معربا عن �أمله بـ"انتهاء هذا
التحدي قريبا".
وانتهى مدير عام دائرة �ش�ؤون الفروع يف
ال ��وزارة اىل �أن "اك�ث�ر من  %75من عوائل

داع� ��ش النازحة ع ��ادت اىل مناطق �سكناها
بعد رحلة نزوحهم الطويلة".
ب ��دوره ،يق ��ول ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حق ��وق
االن�س ��ان علي البيات ��ي يف حديث لـ(املدى)
�إن "�أو�ض ��اع النازح�ي�ن م�أ�ساوية ومل ترق
اىل م�ست ��وى معاي�ي�ر حق ��وق االن�س ��ان
بتوفري حق ال�سكن".
وي�ضي ��ف ع�ض ��و املفو�ضي ��ة �أن "ق ��رار
احلكوم ��ة يف اغ�ل�اق خميم ��ات النازح�ي�ن
ح�س ��ب املعاي�ي�ر الدولية ومعاي�ي�ر حقوق
االن�س ��ان تتطل ��ب �أن تك ��ون طوعي ��ة ،وان
تك ��ون ظ ��روف احلياة الكرمي ��ة متاحة لهم
يف م ��كان عودته ��م� ،س ��واء �أكان ��ت ظروف
�أمني ��ة او معي�شي ��ة او اقت�صادي ��ة ،دون �أن
ت�سبب �أي تهديد اجتماعي لهم".
وي�شري ع�ضو مفو�ضية حقوق االن�سان اىل
�أن "ع ��ددا كبريا من املواطن�ي�ن مت ابالغهم
بغلق خميمات النزوح ومل يغادروا وبقيت
هذه املخيم ��ات ب�شكل غري ر�سمي وبالتايل
حرموا من احلماية وامل�ساعدات الإن�سانية
بالإ�ضاف ��ة اىل توجه العدي ��د من املخيمات
االحتادية اىل خميمات �إقليم كرد�ستان".
ويرى البيات ��ي" :عندما يكون هناك اهمال
يف خميم ��ات الن ��زوح �سيت�ضاع ��ف فق ��دان
الثق ��ة وتنع ��دم العالق ��ة م ��ا ب�ي�ن املواط ��ن
واحلكومة وه ��ذا ي�ؤدي اىل �صعوبة عودة
اال�ستقرار والأمان والتعامل مع م�ؤ�س�سات
الدولة".
وم�ضى بالق ��ول� ،إن "احلكومة تتعامل مع
امللف ��ات من وجهة نظ ��ر حكومية بعيدة عن
متطلبات املواطن وبعيدة عن وجهة نظره
وعن حقوقه املكفولة يف الد�ستور العراقي
وامل�ؤهالت الدولية".
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ً
ق�ضائيا
 5عائالت تالحق عبد املهدي يف باري�س
حمامون ونا�شطون :التحرك ي�شجع على تدويل �أحداث ت�شرين

 بغداد /تميم الح�سن

�شجع رفع ذوي �ضحايا
ت�شرين دعاوى ق�ضائية
�ضد رئي�س الوزراء ال�سابق
عادل عبد المهدي بتهمة
قتل المتظاهرين� ،آخرين
لمالحقة بقية "القتلة"-
بح�سب و�صف نا�شطين-
الذين من بينهم زعماء
ف�صائل م�سلحة.
ّ
وتقدمت عائالت خم�سة
عراقيين ب�شكوى ق�ضائية
في باري�س �ضد عبد المهدي
ت ّتهمه فيها بـ"جرائم �ضد
الإن�سانية وتعذيب و�إخفاء
ق�سري" خالل تظاهرات
"ثورة �أكتوبر".

وت�شكل ��ت �أثن ��اء عمل حكومة عب ��د المهدي
التي اطاح ��ت بها تظاه ��رات ت�شرين نهاية
 2019وبعدها ،اكثر من  11لجنة للتحقيق
بحوادث قتل جماع ��ي للمتظاهرين ،واكثر
م ��ن  20اخرى لعملي ��ات اغتي ��االت فردية،
م�شترك ��ة بين البرلم ��ان والحكوم ��ة ،دون
ان تظه ��ر نتائ ��ج وا�ضحة .ووف ��ق الأرقام
الر�سمية ،قتل نح ��و � 600شخ�ص و�أ�صيب
� 30ألف ��ا ،غالبيته ��م م ��ن المتظاهري ��ن منذ
الأول م ��ن ت�شرين االول  ،2019الى جانب
الع�ش ��رات م ��ن المفقودي ��ن ،فيم ��ا مات ��زال
محاوالت قتل النا�شطين م�ستمرة.
تدويل قتل المتظاهرين
ويق ��ول عل ��ي عدن ��ان وه ��و ا�س ��م م�ستعار

لمحام ��ي ونا�شط في بغ ��داد لـ(المدى) ان:
"تدويل ق�ضية قتل النا�شطين بد�أت فعليا
منذ االيام االولى للتظاهرات بعد ان فقدنا
االمل بمحاكمتهم في الداخل".
وي�ؤك ��د عدنان الذي ف�ضل ع ��دم ن�شر ا�سمه
ال�صري ��ح لتعر�ضه الى تهديدات �سابقة من
مجهولين ،ان "مالحقة ع ��ادل عبد المهدي
�ست�شج ��ع الكثي ��ر م ��ن ال�ضحاي ��ا على رفع
ق�ضايا في المحاكم الدولية".
وت ��م التق� �دّم بال�شك ��وى الق�ضائي ��ة ل ��دى
النيابة العامة المخت�صة بمكافحة الجرائم
�ض ��د الإن�ساني ��ة في محكم ��ة باري�س ،وفق
المحامية جي�سيكا فينال.

وج ��اء ف ��ي بي ��ان �أ�صدرت ��ه المحامي ��ة �أن
عائ�ل�ات ه� ��ؤالء العراقيي ��ن الخم�س ��ة
(�أحده ��م تع ّر� ��ض لإ�صابة حرج ��ة والثاني
مخف ��ي ق�س ��را والثالث ��ة الباق ��ون قتل ��وا)
"تع ��وّ ل عل ��ى المحاك ��م الفرن�سي ��ة ،ب ��دءا
باالعت ��راف ب�صفته ��م �ضحاي ��ا" .وتظاه ��ر
�آالف العراقيي ��ن في ت�شري ��ن االول 2019
على مدى �أ�شهر �ضد الف�ساد وقلة الخدمات
والبطال ��ة ،فيم ��ا واجهتهم الق ��وات االمنية
وف�صائ ��ل م�سلحة بعن ��ف �شديد ،و�صل الى
ح ��د ن�شر القنا�صين عل ��ى �أ�سطح البنايات.
و�أو�ضح ��ت المحامي ��ة �أن ��ه "عل ��ى الرغ ��م
م ��ن �أن الد�ست ��ور العراق ��ي يكف ��ل حري ��ة

التعبير والتجمّع ،قمع ��ت هذه التظاهرات
من ��ذ البداي ��ة بوح�شي ��ة هائل ��ة ،ث ��م �أ�صبح
الأمر مك ��ررا وممنهجا� :إط�ل�اق الر�صا�ص
الحي ،انت�ش ��ار القنا�ص ��ة ،ا�ستخدام قنابل
الغ ��از الم�سيل للدم ��وع وتحطيم الجماجم
م ��ن م�ساف ��ة قريب ��ة" .و�أ�ش ��ارت المحامية
�إل ��ى "خط ��ف متظاهري ��ن ،وتوقيف ��ات من
دون مذك ��رات ق�ضائي ��ة ،و�أعم ��ال تعذيب،
والعدي ��د من االنته ��اكات الخطيرة لحقوق
الإن�س ��ان الت ��ي و ّثقته ��ا يونام ��ي" ،بعث ��ة
الأمم المتح ��دة في العراق.وف ��ي ال�شكوى
الق�ضائي ��ة الواقعة ف ��ي � 80صفحة ،و ّثقت
المحامي ��ة "�ضل ��وع ال�سلط ��ات وخ�صو�صا

حمتجون يحملون زميلهم امل�صاب بالر�صا�ص احلي يف .2019
رئي�س ال ��وزراء عادل عبد المه ��دي ،القائد �أن عب ��د المه ��دي �أق ��ام ب�ش ��كل ّ
متقط ��ع في
الأعلى للق ��وات الم�سلحة بعمليات القمع" .فرن�س ��ا خ�ل�ال ثالثي ��ن عام ��ا ،وف ��ق الجهة
و�أو�ضح ��ت فين ��ال �أن "رئي� ��س ال ��وزراء المدعي ��ة .لكنه متواجد حالي ��ا في العراق.
ال�ساب ��ق ل ��م ي ّتخ ��ذ التدابي ��ر لمن ��ع ه ��ذه وفي ت�شري ��ن الثاني � ،2019أعلنت النيابة
الجرائ ��م ،وتع ّم ��د الدف ��ع با ّتج ��اه �إر�س ��اء العام ��ة ال�سويدية فت ��ح تحقيق بحق وزير
من ��اخ �إف�ل�ات م ��ن العق ��اب مما �شجّ ��ع على الدف ��اع ف ��ي حكوم ��ة عب ��د المه ��دي ،نجاح
تكراره ��ا" ،وه ��و "ل ��م ي�ستعم ��ل �سلطت ��ه ال�شم ��ري ب�شبهة التورط ف ��ي "جرائم �ضد
الت�أديبي ��ة" ،م�ضيف ��ة �أن �أي تدابير ا ّتخذت الإن�ساني ��ة" عل ��ى خلفية مقت ��ل المئات من
بقيت من دون �أهمية تذكر مقارنة بخطورة المتظاهرين.
الأفع ��ال المرتكبة .وال�شكوى ت ��م تقديمها
ف ��ي باري�س نظرا �إل ��ى اخت�صا�ص المحاكم
محا�سبة قادة الف�صائل
الفرن�سي ��ة في النظ ��ر في ق�ضاي ��ا التعذيب واك ��د النا�شط والمحامي عل ��ي عدنان ان
والإخف ��اءات الق�سري ��ة ،ت�ستن ��د �أي�ضا �إلى "المتهمي ��ن بقتل العراقيين بينهم زعماء

ح�صلت على موافقة الحكومة العراقية

يعادي الم�سلحين الأجانب ويعار�ض م�شاركة الن�ساء بالقتال

 500عائلة عراقية يف خميم الهول
تعود �إىل مناطقها على دفعات

وثائق عن زعيم داع�ش� :سلم الرجل الثاين يف التنظيم وك�شف
"فريق الفرقان" لت�سهيل �إطالق �سراحه
 خا�ص /المدى
�أظه ��رت وثائ ��ق �سرية ت ��م الك�شف عنها
م�ؤخ ��را تفا�صي ��ل جدي ��دة ع ��ن خيان ��ة
زعيم تنظيم داع� ��ش� ،أمير محمد �سعيد
عب ��د الرحم ��ن المول ��ى ،المع ��روف ب� �ـ
"�أب ��و �إبراهي ��م القر�ش ��ي" ،عندما كان
م�سجون ��ا ف ��ي الع ��راق ،ع ��ام .2008
والوثائ ��ق الت ��ي ن�شرها مرك ��ز مكافحة
الإرهاب الدولي بالأكاديمية الع�سكرية
الأميركي ��ة "وي�س ��ت بوين ��ت" ،ه ��ي
الدفع ��ة الثاني ��ة م ��ن المعلوم ��ات حول
دور المول ��ى في الك�شف ع ��ن الع�شرات
م ��ن �أع�ضاء التنظي ��م في الع ��راق �أثناء
احتج ��ازه ف ��ي �سج ��ن ب ��وكا جنوب ��ي
الع ��راق ،ع ��ام  ،2008وال ��ذي كان يق ��ع
تح ��ت �إدارة بريطاني ��ة .ك�شف ��ت تقارير
ووثائ ��ق ا�ستخباراتي ��ة �أن زعيم داع�ش
الحالي قدم معلومات ا�ستخباراتية �إلى
القوات الأميركي ��ة� ،سهلت القب�ض على
ع�ش ��رات م ��ن �أع�ض ��اء تنظي ��م القاعدة،
وفق ��ا ل�صحيفة التلغ ��راف .وذكر تقرير
ل�صحيف ��ة "الإندبندن ��ت" �أن المول ��ى
�أ�صب ��ح يُعرف با�س ��م "الخليفة الوا�شي
(الكن ��اري)" بع ��د �أن ك�شف ع ��ن �أ�سرار
التنظيم لمحققين �أميركيين وهو خلف
الق�ضب ��ان ،وه ��ي الأ�سرار الت ��ي مهدت
للقوى الغربية �إجراء عمليات ع�سكرية
ناجح ��ة �ض ��د �أه ��داف هام ��ة .وك�شف ��ت
الملفات الجديدة عن معاداته للمقاتلين
الأجان ��ب الذي ��ن ب ��د�أوا يتدفق ��ون �إل ��ى
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ب�أع ��داد كبي ��رة ف ��ي
ذل ��ك الوقت ،و�أظه ��رت �أي�ض ��ا معار�ضة
المول ��ى ال�شديدة لم�شارك ��ة الن�ساء في
القتال.
و�أ�شارت التقارير �إلى �أن الرجل الثاني

ف ��ي تنظي ��م داع�ش ف ��ي الع ��راق في ذلك
الوق ��ت ،المغرب ��ي �أب ��و جا�س ��م �أب ��و
ق�سورةُ ،قتل عل ��ى يد القوات الأميركية
بع ��د ثماني ��ة �أ�شه ��ر م ��ن تقدي ��م المولى
معلوم ��ات عن ��ه .وق ��د ر�س ��م المول ��ى
للمحققي ��ن �أثن ��اء احتج ��ازه مخطط ��ا
للمع�سك ��ر ال ��ذي كان يقيم في ��ه رئي�سه،
غربي المو�صل ،وقدم �أ�سماء م�ستعارة
مختلف ��ة �ساع ��دت ف ��ي التع ��رف علي ��ه،
وو�ص ��ف �ساعيا موثوقا ل ��ه بما في ذلك
المركب ��ات الت ��ي ي�ستخدمه ��ا والأماكن
التي كان يتردد عليها.
مقت ��ل �أبو ق�س ��ورة �ساع ��د المولى على
الو�ص ��ول �إل ��ى قم ��ة الت�سل�س ��ل الهرمي
ف ��ي التنظيم ،الذي �أ�صب ��ح يعرف با�سم
"داع� ��ش" ،لي�صب ��ح "الخليفة" الجديد
بع ��د �أبو بك ��ر البغدادي ،ال ��ذي قتل في
عملي ��ة �أميركي ��ة .كم ��ا ك�شف ��ت الوثائق
الجدي ��دة �أن المول ��ى ق ��دم معلوم ��ات
تف�صيلي ��ة ع ��ن ت�شكي ��ل التنظي ��م ف ��ي
قاعدت ��ه الرئي�س ��ة ف ��ي المو�ص ��ل ،مث ��ل

هياكل ��ه الع�سكري ��ة والأمني ��ة الداخلية
والإداري ��ة وو�سائ ��ل الدعاي ��ة .و�أعطى
الرج ��ل المحققي ��ن مواق ��ع م ّكن ��ت م ��ن
تعق ��ب رفاق ��ه الم�سلحي ��ن ،مث ��ل �سوق
معيّن كان ��وا يجتمعون فيه ويتناولون
الطع ��ام .وتظه ��ر تقاري ��ر اال�ستجواب
�أن المول ��ى ح ��اول في �إح ��دى المراحل
�إن�شاء "ر�سم وج ��ه مركب بالكمبيوتر"
لمقات ��ل �سع ��ودي يع ��رف بلق ��ب "ج ��ار
الل ��ه" ،وق ��دم �أو�صاف ��ا دقيق ��ة لبع� ��ض
زمالئه ،للم�ساع ��دة في تحديد هويتهم،
وت�ضمنت عبارات مثل "خدود ممتلئة"
و"لهج ��ة عربي ��ة" و"نظ ��ارات طبي ��ة
ب�إط ��ارات ف�ضي ��ة" و"يتماي ��ل عندم ��ا
يم�شي" ،وفق ��ا لتقري ��ر "الإندبندنت".
وق ��دم �أي�ض ��ا معلوم ��ات غزي ��رة ع ��ن
الفريق الإعالم ��ي لمجموعة "الفرقان"
الإعالمي ��ة ،وح ��دد �أماكنه ��م و�أف�ض ��ل
الأوقات للقب�ض عليهم.
ه ��ارورو �إنغ ��رام ،الباح ��ث الب ��ارز في
برنام ��ج التط ��رف بجامع ��ة ج ��ورج

وا�شنط ��ن ،ق ��ال لل�صحيف ��ة البريطانية
�إن الوثائ ��ق "�سته ��ز الثق ��ة" ف ��ي قيادة
داع� ��ش بي ��ن م�سلحي ��ه .و�أ�ض ��اف" :ما
تك�شف ��ه الوثائ ��ق عل ��ى الأرج ��ح هو �أن
التنظي ��م لدي ��ه م�شكل ��ة (و�شاي ��ة) ف ��ي
�أعل ��ى قمة التنظيم ،وهناك خليفة وا�ش
يجل�س هن ��اك" .وكان المول ��ى قد خدم
ف ��ي الجي�ش �إب ��ان عهد �ص ��دام ح�سين،
ث ��م اعتقل على خلفيه اتهامه بالم�شاركة
ف ��ي التم ��رد ال ��ذي �أعقب ح ��رب ،2003
ث ��م �أطل ��ق �سراح ��ه ع ��ام  ،2009مكاف�أة
له عل ��ى خدماته ف ��ي �إف�ش ��اء معلومات،
وان�ضم مبا�شرة �إلى تنظيم القاعدة.
وتقول وزارة الخارجي ��ة الأميركية �إن
المولى "ك�أحد ّ
منظري داع�ش القدامى،
�ساع ��د في تبرير اختط ��اف وذبح �أفراد
الأقلي ��ة الأيزيدي ��ة ف ��ي �شم ��ال غرب ��ي
العراق والمتاجرة به ��م ،كما قاد بع�ض
العمليات الإرهابية العالمية للجماعة".
وكان ��ت وا�شنط ��ن ق ��د عر�ض ��ت مكاف�أة
ت�ص ��ل قيمتها �إلى  10ماليين دوالر لمن
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اح ��زاب كبي ��رة وق ��ادة ف ��ي الف�صائل وال
يمكن محا�سبتهم في العراق".
وكان ع ��دد م ��ن النا�شطين ق ��د �سربوا الى
(المدى) ف ��ي وقت �سباق جزءا من حديث
دار م ��ع م�س� ��ؤول كبير ف ��ي الق�ضاء ،الذي
اعت ��ذر حينها من ا�ص ��دار مذكرات اعتقال
بح ��ق "زعم ��اء ملي�شي ��ات" ،وطالبه ��م
ب ��دل ذل ��ك باعتقال �ضب ��اط �صغ ��ار .لجنة
التحقيق االولى والوحيدة التي ا�صدرت
نتائ ��ج كانت في  22ت�شرين االول ،2019
دان ��ت واعفت  76قائ ��دا و�ضابط ��ا رفيعا
وم�س�ؤولين ف ��ي اجهزة امنية ومنت�سبين
م ��ن منا�صبه ��م ،فيم ��ا ل ��م يع ��رف اذا تمت
محاكمتهم بعد ذلك.
اكث ��ر ال�ضب ��اط الذي ��ن ت ��م اعفا�ؤه ��م
وا�شته ��روا بعد ذلك هو جمي ��ل ال�شمري،
قائ ��د خلي ��ة االزم ��ة ف ��ي ذي قار ف ��ي وقت
التظاه ��رات ،وال ��ذي تقل ��د ع ��دة منا�صب
بع ��د ذلك ،فيما قالت احدى لجان التحقيق
ف ��ي البرلمان بان االخير "ب ��ريء من قتل
المتظاهرين" .واتهم ال�شمري الذي عرف
�شعبيا با�سم "ج ��زار النا�صرية" بارتكاب
ع ��دة جرائ ��م �ض ��د المتظاهري ��ن ،ت�سببت
بمقتل وا�صابة الع�شرات من المحتجين.
الى ذل ��ك يقول النائ ��ب با�س ��م خ�شان ،ان
"فرن�س ��ا كانت ق ��د حاكم ��ت الم�س�ؤولين
ع ��ن المذابح في روان ��دا ،ومن الممكن ان
تحاك ��م عب ��د المه ��دي او اي م�س�ؤول اخر
قتل المتظاهرين".
وكان حوال ��ي � 800ألف �شخ�ص معظمهم
من �أقلية التوت�سي قتل ��وا في ثالثة �أ�شهر
في روان ��دا ع ��ام  .1994وي�ضيف خ�شان
في ات�صال مع (المدى)" :هذه نقطة �سلبية
�ض ��د الق�ضاء العراقي ال ��ذي كان يجب ان
يقوم ه ��و بذلك الدور ،لكم رغ ��م التوثيق
ووج ��ود الدالئ ��ل با�ستخ ��دام العنف �ضد
المتظاهري ��ن �إال ان المحاكم لم تتحرك".
وي�شير خ�شان وه ��و محامي" :يمكن الي
عراق ��ي او المنظم ��ات االن�سانية ان يرفع
دعوى في العراق �ضد االجراءات الأمنية
التع�سفي ��ة او ا�ستخ ��دام الر�صا�ص الحي
او المطاطي �ضد المتظاهرين".

يدلي بمعلومات عن المولى.
وتالحق الق ��وات الأمنية عنا�صر داع�ش
وف ��ق ع�ش ��رات الآالف م ��ن الوثائ ��ق
بينه ��ا الوثائ ��ق الت ��ي ن�شرته ��ا �صحيفة
الإندبندنت .و�أعلن الناطق با�سم القائد
الع ��ام للقوات الم�سلحة� ،أم�س الأربعاء،
مقت ��ل  60عن�ص ��را م ��ن تنظي ��م داع� ��ش
�ضم ��ن عملي ��ة "الأ�س ��د المت�أه ��ب" التي
انطلقت في ال�شهر الما�ضي.
وق ��ال الل ��واء يحي ��ى ر�س ��ول �إن ��ه "بعد
�أن انطلق ��ت عملي ��ة الأ�س ��د المت�أهب في
ال�شهر ال�سابق والتي �أ�سفرت عن تدمير
 120كهف ��ا ووكرا وقت ��ل  27عُن�صرا من
داع� ��ش ،والت ��ي هرب عل ��ى �إثرها بع�ض
العنا�ص ��ر الإرهابي ��ة نح ��و �سل�سلة تالل
حمري ��ن بع ��د �أن �ض ��اق به ��م الح ��ال في
�سل�سل ��ة جب ��ال ق ��رة ج ��وغ ،فق ��د تمك ��ن
رج ��ال جهاز مُكافح ��ة الإرهاب من ر�صد
تح ��ركات هروبه ��م ول ��م يُطل ��ق النيران
عليه ��م من �أج ��ل ك�شف المق ��رات البديلة
التي �سيلج�أون لها".
وتاب ��ع" :ف ��ور ا�ستقراره ��م داخ ��ل هذه
الأوكار البديل ��ة� ،أر�س ��ل �أبطالن ��ا ف ��ي
جه ��از مُكافحة الإره ��اب �إحداثيات هذه
الم�ضافات �إلى القوة الجوية العراقية..
والت ��ي بدورها قامت ب�شن ق�صف مكثف
عل ��ى �أوكار بقايا داع�ش بتاريخ � ٢٥آذار
الما�ض ��ي مم ��ا �أدى �إلى تدمي ��ر المقرات
ب�شكل كامل".
البديلة التي لج�أوا �إليها ٍ
وطبق ��ا للبي ��ان ،فق ��د �أ�سف ��ر الق�صف عن
مقت ��ل � 60إرهابي� � ًا م ��ن بقاي ��ا ع�صابات
داع� ��ش بعملي ��ة "�شه ��دت تكتي ��كا نوعيا
جديدا ومُحترفا بالإ�ضافة لتن�سيق عالي
الم�ست ��وى بي ��ن �أبط ��ال جه ��از مُكافحة
الإرهاب ورجال القوة الجوية".
 عن :الإندبندنت
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 ترجمة /حامد احمد
ا�ستع ��دادات متوا�صلة داخ ��ل مع�سكر اله ��ول لالجئين
ف ��ي �سوريا لإع ��ادة عوائ ��ل عراقية الى بلده ��م اعتبارا
م ��ن اال�سبوع القادم على �شكل دفع ��ات ،وذلك بعد تلقي
موافق ��ة الحكوم ��ة االتحادية عل ��ى �إرجاعه ��م ،بح�سب
موقع  NHAالبلجيكي االخباري.
وبع ��د �سنتي ��ن م ��ن رف� ��ض الحكوم ��ة العراقي ��ة ارجاع
رعاياه ��ا المتواجدي ��ن ف ��ي المع�سك ��ر الواق ��ع �شرق ��ي
الح�سكة ،ف ��ان ا�ستعدادات جارية الخراج عدد منهم من
المع�سكر وارجاعهم الى العراق قريبا .
وا�ستن ��ادا لآخ ��ر االح�صائيات فان هناك م ��ا يقارب من
 30,738عراقي ��ا م ��ن ا�ص ��ل  8256عائل ��ة يعي�شون في
مع�سكر اله ��ول� .سلطة االدارة الذاتي ��ة ل�شمال و�شرقي
�سوري ��ا من ق ��وات �سوري ��ا الديمقراطي ��ة الكردية التي
ت�ش ��رف عل ��ى ادارة المخي ��م بذل ��ت جه ��ودا الرج ��اع
الالجئين العراقيين الى بلدهم العراق وخ�صو�صا بعد
تمك ��ن القوات العراقية من تحري ��ر جميع االرا�ضي من
تواج ��د م�سلحي داع�ش ،ولكن هذه المحاوالت جوبهت
برف� ��ض من الحكوم ��ة العراقية .وكان ��ت �آخر مرة رجع
فيه ��ا عراقيون م ��ن المع�سكر الى بلده ��م هي في �أواخر
عام  . 2018في � 11آذار � ،2019صرح المدير االقليمي
للجن ��ة ال�صلي ��ب االحم ��ر الدولي ��ة  ICRCلمنطق ��ة
ال�شرق االدنى وال�شرق االو�سط فابريزو كاربوني ،انه
خ�ل�ال اال�سابيع القليل ��ة القادمة �سيرجع م ��ا يقارب من
 20000م ��ن مع�سكر الهول تحديدا ال ��ى بلدهم العراق
وذل ��ك وفقا التفاقي ��ة مع الحكوم ��ة العراقي ��ة .ولكن لم
يح�صل �أي �شيء من هذا القبيل على ار�ض الواقع .
مني ��ر محمد ،احد م�س�ؤولي مكت ��ب المغادرة في مجمع
مع�سك ��ر اله ��ول ،ق ��ال بخ�صو� ��ص ه ��ذا المو�ض ��وع ان
اال�ستع ��دادات جارية الخراج الالجئي ��ن العراقيين من
المع�سك ��ر وذلك بع ��د موافق ��ة الحكوم ��ة العراقية على
اعادة  500عائلة للوطن .
وقال محمد" :بن ��اء على التن�سيق بي ��ن االدارة الذاتية
والحكوم ��ة العراقي ��ة تم ��ت الموافق ��ة عل ��ى اخ ��راج ما
يق ��ارب م ��ن  500عائلة عراقي ��ة قاطنة ف ��ي المخيم منذ

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

اكث ��ر من ثالث �سنوات ،و�سيت ��م اخراجهم على دفعات.
االن نق ��وم بتدقي ��ق هوي ��ات الالجئي ��ن واالثبات ��ات
المتعلقة بهم المحفوظة في ار�شيف مخيم الهول ".
وا�ض ��اف بقول ��ه "اليوم بد�أن ��ا بت�سجيل م ��ا يقارب من
 20عائلة من العوائ ��ل العراقية في مخيم الهول .وبعد
التحق ��ق م ��ن هوي ��ات وم�ستم�س ��كات الآخري ��ن وتلقي
الموافق ��ة االمني ��ة ب�ش�أنهم �سيت ��م في اال�سب ��وع القادم
اخ ��راج  100عائل ��ة م ��ن المخي ��م .و�سن�ستم ��ر خ�ل�ال
اال�سابي ��ع القادم ��ة باخ ��راج عوائل على دفع ��ات بواقع
 100عائل ��ة ف ��ي كل دفعة حت ��ى يتم االنتهاء م ��ن اكمال
الع ��دد ال ��ذي تم ��ت الموافقه علي ��ه وه ��و  500عائلة ".
وق ��ال محم ��د "�أود ان انوه ان �آخر رحل ��ة عراقية كانت
ف ��ي �أواخر  2018حي ��ث قمنا باخراج م ��ا يقارب من 4
�آالف �شخ�ص من مخيم الهول".
الق ��رار جوب ��ه بر�ض ��ا وترحي ��ب م ��ن قب ��ل الالجئي ��ن
العراقيي ��ن ،وهم في الغالب عنا�صر او م�ؤيدين لتنظيم
داع�ش .ح�س ��ن علي يا�سين ،من محافظ ��ة �صالح الدين
ق ��ال" :ح�س ��ب طل ��ب االدارة الذاتي ��ة لخ ��روج العوائل
العراقي ��ة الراغب ��ة م ��ن مخي ��م اله ��ول توجهن ��ا لمكتب
المغ ��ادرة ون�ستع ��د للخ ��روج برحل ��ة ال ��ى الع ��راق.
االج ��راءات تت�ضم ��ن اال�ستف�س ��ار عن المحافظ ��ة التي
ا�سك ��ن فيها في العراق واال�سم والعنوان وذلك من اجل
ت�سهيل خروجنا من المخيم".
وا�ض ��اف يا�سي ��ن قائ�ل�ا" :ا�صابن ��ا التع ��ب كثي ��را هنا،
و�أود ان ارج ��ع ال ��ى بل ��دي ،لق ��د ق�ضيت ث�ل�اث �سنوات
هن ��ا ،حالتنا النف�سية متدهورة وكذل ��ك و�ضعنا المادي
�ضعي ��ف .ا�س� ��أل الله ان ي�سه ��ل عودتن ��ا ونعي�ش عي�شة
كريمة كبقية النا�س  ".مريم ح�سين من المو�صل تقول:
"اتيت ال ��ى مكتب المغادرة لكي ا�سجل ا�سمي واعود
ال ��ى بل ��دي العراق� .أن ��ا فرحة ج ��دا حتى �أنن ��ي �أود ان
�أم�ش ��ي على يدي لكي ارجع ،ال اريد الذهاب الى اي بلد
�سوى بلدي العراق ونرى اهلنا واقاربنا هناك ".
عند مكتب المغ ��ادرة في المخيم وقف ،ح�سن عبد علي،
م ��ن �أهالي االنب ��ار بانتظار موافقة الحكوم ��ة العراقية
لعودت ��ه ال ��ى البل ��د م ��ع عائلت ��ه ،حي ��ث ان ا�سماءهم لم
تح�صل على موافقة الحكومة العراقية بعد .
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م�ست�شار الحكومة ل�ش�ؤون االنتخابات ح�سين الهنداوي في حوار خا�ص مع (

):

خطة حكومية خا�صة ملنع ال�سالح املنفلت من الت�أثري
على نتائج االنتخابات املقبلة
و�ضعت الحكوم��ة االتحادية "خطة �أمنية محكمة" ،لمواجهة
خط��ر ال�س�لاح المنفل��ت لت�أمي��ن عملي��ة �إج��راء االنتخابات
البرلمانية المبكرة ،ب�ص��ورة �شفافة ت�ضمن و�صول وم�شاركة
الناخبي��ن ف��ي ي��وم االقت��راح المح��دد ف��ي العا�شر م��ن �شهر
ت�شرين الأول المقبل.
ك�شف ذلك ،ح�سي��ن الهنداوي م�ست�شار رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
االنتخاب��ات ،ف��ي ح��وار �أجرت��ه مع��ه (الم��دى) قال في��ه �إن

"نتائ��ج االنتخاب��ات �ستعل��ن بع��د انته��اء االقت��راع ،في كل
محافظ��ة عب��ر �شا�ش��ات عمالقة" ،م�ضيف��ا �أن "ث�لاث �شركات
عالمية كبرى �ستقوم بتنظي��م عملية االنتخابات الكترونيا،
وتعم��ل على اي�ص��ال نتائج االنتخاب��ات �إلى المرك��ز الخا�ص،
كم��ا تقوم بحماي��ة الحزم ال�ضوئي��ة من مح��اوالت االختراق
االلكتروني".
و�أجاب الهنداوي على �أ�سئلة (المدى) كما يلي:

 حاوره /محمد �صباح  ...ت�صوير :محمود ر�ؤوف

 ان��ت��خ��اب��ات ال���خ���ارج م�����ص��در م���ن م�����ص��ادر ال��ت��زوي��ر خ��ا���ص��ة ف���ي ال��ب��ل��دان ال��م��ج��اورة


ال خ��وف م��ن عمليات التالعب ف��ي نتائج االنتخابات م��ن قبل موظفي مركز العمليات

��� 3 ش��رك��ات �أج��ن��ب��ي��ة ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ���ض��م��ان ���س�لام��ة ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ت��ق��ن��ي� ًا
• كي��ف تنظر الحكوم��ة �إلى قرار
البرلم��ان القا�ض��ي بح��ل نف�س��ه
قب��ل ثالثة �أيام م��ن موعد �إجراء
االنتخابات؟

المتنازع عليها والمتداخلة تم توزيعها
وتق�سيمها من قبل البرلمان.
• بر�أيك��م لم��اذا ل��م يت��م تغيي��ر
موظف��ي مرك��ز العملي��ات الذي��ن
توج��ه له��م اتهام��ات بالتالع��ب
بنتائج االنتخابات؟

�إن م�س�أل ��ة حل البرلم ��ان هي �ضرورية
ج ��دا وحتمي ��ة ،لأن ��ه ال يمك ��ن �إج ��راء
االنتخاب ��ات م ��ع ا�ستم ��رار مجل� ��س
الن ��واب بالعم ��ل ،حي ��ث تنظ ��م المادة
( )64م ��ن الد�ست ��ور العراق ��ي عملي ��ة
ح ��ل البرلم ��ان و�إج ��راء االنتخاب ��ات
البرلماني ��ة ،وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س قدم
مجموع ��ة م ��ن الن ��واب طلب ��ا بح ��ل
المجل�س �إلى الرئا�سة.

ال خ ��وف م ��ن عملي ��ات التالع ��ب ف ��ي
نتائ ��ج االنتخاب ��ات م ��ن قب ��ل موظفي
مرك ��ز العملي ��ات ،بع ��د ا�ستخ ��دام
البطاق ��ة البايومتري ��ة ،حي ��ث يق ��وم
الناخ ��ب بو�ض ��ع بطاقت ��ه البايومترية
�أو االلكتروني ��ة ف ��ي جه ��از التحقق ثم
تخرج ا�ستمارة الناخب ،وبعدها تختم
قبل و�ضعها في الجه ��از (�سكنر) .هذه
التفا�صيل وخيارات الناخب (النتائج)
تدخ ��ل مبا�ش ��رة ف ��ي مرك ��ز العملي ��ات
(الكترونيا).

• م��ا هو الدافع التخ��اذ مثل هكذا
ق��رار داخ��ل البرلم��ان ف��ي ه��ذا
الوقت تحديدا؟

مجل� ��س الن ��واب �أ�صب ��ح �أم ��ام واق ��ع
الح ��ال ،الن هن ��اك طروح ��ات عدي ��دة
تدفع �إلى ت�أجيل االنتخابات البرلمانية
المبك ��رة ،وتطال ��ب ب�إكم ��ال ال ��دورة
البرلمانية الحالي ��ة في مدتها المحددة
د�ستوري ��ا؛ �أي �إج ��راء االنتخابات في
منت�ص ��ف الع ��ام  2022المقب ��ل .هناك
كت ��ل برلماني ��ة و�إعالميي ��ن ومثقفي ��ن
وحتى بع�ض من المتظاهرين يطالبون
بت�أجي ��ل �إج ��راء االنتخاب ��ات المبكرة،
وبالتالي من الناحية ال�شكلية البرلمان
يمتلك الحق الد�ستوري في حل نف�سه،
الآن �أو في وقت الحق.
• موق��ف تل��ك الجه��ات الت��ي
ذكرته��ا ،ه��ل �سي�ؤث��ر عل��ى موعد
االنتخابات؟

نعم قد تكون هناك اعترا�ضات من قبل
تلك الجهات ،التي من المتوقع �أن تقدم
طعن� � ًا �أم ��ام المحكم ��ة االتحادي ��ة على
ق ��رار البرلم ��ان ،معتق ��دة �أن فترة حل
البرلمان عن �إجراء االنتخابات قريبة،
وبالتال ��ي يمك ��ن للبرلم ��ان ممار�س ��ة
�سلطته ،ف�ض�ل�ا عن ا�شت ��راط البرلمان
ح ��ل نف�سه ب�إجراء االنتخابات المبكرة
ف ��ي العا�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
المقب ��ل ،وبالتال ��ي ان اال�شت ��راط قرار
غير د�ستوري.
• ن�ستطي��ع القول �إننا ذاهبون �إلى
ت�أجيل �آخر؟

هن ��اك �سبب ��ان يمك ��ن �أن ي�ؤج�ل�ا
االنتخاب ��ات ،الأول تقن ��ي خا� ��ص
بمفو�ضية االنتخابات ،والثاني طارئ
كبي ��ر ،مث ��ل تده ��ور الو�ض ��ع ال�صحي
ب�سب ��ب فايرو� ��س كورون ��ا .ف ��ي هكذا
�أح ��وال ،نع ��م يمك ��ن �أن نذه ��ب �إل ��ى
ت�أجيل موع ��د االنتخاب ��ات .والت�أجيل
تر�سم ��ه وتح ��دد مالمح ��ه ظ ��روف
كل م ��ن هذي ��ن ال�سببي ��ن .لك ��ن حت ��ى
الآن ،ف� ��أن موع ��د االنتخاب ��ات ف ��ي 10
ت�شري ��ن الأول المقب ��ل ،قائ ��م وال ني ��ة
للت�أجي ��ل ،خ�صو�صا و�أن جميع الأمور
ت�سي ��ر عل ��ى ال�سك ��ة ب�ش ��كل �صحي ��ح،
والمت�ضمن ��ة تحديث �سج ��ل الناخبين
وت�سجيل التحالفات.
• هناك مالحظ��ات على القانون،
�أي��ن و�صل��ت م�ساعي �إع��ادة النظر
بالمواد غير المتفق عليها؟

الحكوم ��ة در�س ��ت القان ��ون قب ��ل
ت�شريع ��ه ،وقدمت مجموعة من النقاط
والمالحظ ��ات ،لك ��ن القان ��ون م ��ازال
بحاج ��ة �إلى مجموعة م ��ن التعديالت.
و�إ�ضاف ��ة �إل ��ى ذلك ف�أن ع ��ددا من الكتل
ال�سيا�سي ��ة قدم ��ت مقترح ��ات لتعدي ��ل

• ه��ل تو�ض��ح لن��ا كي��ف تج��رى
عملية االنتخاب��ات ،وكيف تر�سل
النتائج؟

البطاق ��ة البايومتري ��ة يتطل ��ب وقت ��ا
ي�ستغ ��رق م ��ن �شهر �إل ��ى �شهري ��ن ،لذا
ب ��د�أت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات بحمل ��ة
لتمدي ��د عملي ��ة التحدي ��ث ،وخ�ل�ال
الفت ��رة المقبل ��ة �ستزي ��د الن�سب ��ة الن
الف ��رق الجوال ��ة ومراك ��ز الت�سجي ��ل
م�شغولة جدا ،ونتوقع �أن ي�صل توزيع
البطاق ��ات �إل ��ى � ،%75أي م ��ا يعاد 18
مليون ناخب.

الت�شري ��ع ،الن في ��ه تك ��رارات كثي ��رة،
ون�صو� ��ص م�أخ ��وذة م ��ن قواني ��ن
�أخ ��رى غير من�سجمة مع روح القانون
الحالي .لكنن ��ا ن�ستطيع �إجمال طلبات
التعدي ��ل ف ��ي نقطتي ��ن �أ�سا�سيتي ��ن
�إحداهما اعتم ��اد البطاقة البايومترية
لوحده ��ا ،وثانيهم ��ا عم ��ر المر�ش ��ح
وال�شهادة الدرا�سية.
• كي��ف �ستت��م معالج��ة �إ�شكالي��ة
ازدواج ا�ستعم��ال بطاقت��ي
البايومتري��ة
االنتخ��اب
وااللكترونية معا في االنتخابات؟

ل ��م تك ��ن هن ��اك �أي ��ة ازدواجي ��ة؛ الن
�أي ناخ ��ب يمتل ��ك بطاق ��ة طويل ��ة
الأم ��د (بايومتري ��ة) ال يمتل ��ك بطاق ��ة
ق�صي ��رة الأم ��د (الكتروني ��ة) والعك�س
ه ��و ال�صحي ��ح ،ا�ضاف ��ة �إل ��ى ذل ��ك ف�أن
مفو�ضية االنتخابات �ستتخذ مجموعة
من الإجراءات لمنع حاالت الت�صويت
مرتي ��ن ..ف�أجهزة االقت ��راع لن ت�سمح
للناخ ��ب بالت�صوي ��ت مرتي ��ن اعتمادا
على البيانات الموج ��ودة والمبرمجة
في ��ه� ،أي �أن البطاق ��ة ي�ستمر العمل بها
لمدة �أ�سبوع �أو �أكثر.

• الناخ��ب بحاج��ة �إل��ى تو�ضي��ح
�أكث��ر ،ه��ل �سنعتم��د البطاقتي��ن
(البايومتري��ة وااللكترونية) في
االنتخابات؟

الت�صوي ��ت الخا� ��ص (الق ��وات الأمنية
وال�سجن ��اء وموظف ��و الم�ست�شفي ��ات
وغيره ��م) �سيك ��ون عب ��ر البطاق ��ة
البايومتري ��ة ح�ص ��را ،حي ��ث وزع ��ت
البطاق ��ات عل ��ى تلك ال�شريح ��ة بن�سبة
� ،%90أم ��ا الت�صوي ��ت الع ��ام هن ��اك
فق ��رة ف ��ي قان ��ون االنتخاب ��ات ت�ؤك ��د
عل ��ى �أولوية البطاق ��ة البايومترية مع
البطاق ��ة االلكتروني ��ة ،وبالتالي نحن
ملزم ��ون بتقلي� ��ص ا�ستعم ��ال البطاقة
االلكتروني ��ة من خالل ع ��دة اجراءات
�ستتخذ من قب ��ل مفو�ضية االنتخابات
(غير م�سم ��وح ب�إعالنها حالي ��ا) ،التي
�ست�ضم ��ن ان غالبي ��ة الناخبي ��ن �سيتم
تزويدهم بالبطاقة البايومترية.

• �أال تعتق��دون ب���أن �إلغ��اء
الت�صوي��ت للعراقيي��ن المقيمي��ن

• ماه��ي معالجاتك��م ب�ش���أن �ضياع
�أو فق��دان �أكث��ر م��ن ( )2ملي��ون
بطاقة الكترونية في االنتخابات
الما�ضية؟

في الخ��ارج ،يتطل��ب تعديال على
القان��ون؟ خ�صو�ص��ا ان��ه يتعار�ض
م��ع الد�ست��ور ف��ي م��واده ( 14و16
و )18الت��ي تكفل ت�س��اوي الفر�ص
لجميع العراقيين؟

نع ��م ،الد�ست ��ور ي�ؤك ��د عل ��ى ح ��ق كل
عراقي ف ��ي الم�شاركة ف ��ي االنتخابات
م ��ن دون ا�ستثن ��اء ،لك ��ن نح ��ن ن�أخ ��ذ
الأمور م ��ن جانب واقع ��ي .فمفو�ضية
تجر �أي ��ة انتخابات في
االنتخاب ��ات لم ِ
الخ ��ارج ب�شكل كام ��ل من ��ذ �أول عملية
انتخابي ��ة وحت ��ى ه ��ذه اللحظ ��ة .ف ��ي
الوق ��ت الراه ��ن� ،أ�سب ��اب مو�ضوعي ��ة
تمن ��ع المفو�ضي ��ة من �إج ��راء االقتراع
ف ��ي خ ��ارج الع ��راق ،منه ��ا رف� ��ض �أو
امتن ��اع ع�شري ��ن دولة عن فت ��ح مراكز
اقت ��راع ب�سب ��ب �أزمة جائح ��ة كورونا،
وه ��ذا ما �أكدت ��ه وزارة الخارجية ،ذلك
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الكلف ��ة المالي ��ة المرتفع ��ة
لإج ��راء االقت ��راع في الخ ��ارج .كما �أن
انتخاب ��ات الخ ��ارج ،دائم ��ا م ��ا تك ��ون
م�صدرا من م�صادر التزوير خا�صة في
البلدان المجاورة ،وكذلك ف�أن تحديث
�سج ��ل الناخبي ��ن يتطل ��ب �ست ��ة �أ�شهر
النجازه من قب ��ل المفو�ضية ،ما يعطل
�إجراء االنتخابات.
• ه��ل لديكم �إح�صائي��ة عن عدد
العراقيين في الخارج؟

ال نمتل ��ك �إح�صائي ��ة دقيق ��ة ع ��ن ع ��دد
العراقيي ��ن ف ��ي الخ ��ارج ،لك ��ن ممك ��ن

تقديره ��م بحوالي ( )3ماليين عراقي.
وفي الحقيق ��ة ف�أنه ف ��ي انتخابات عام
 2005كان ع ��دد الم�صوتين  320الف ًا،
وه ��ذا العدد انخف�ض ف ��ي العام 2010
�إل ��ى  275الف� � ًا ،ثم انخف�ض ف ��ي العام
� 2014إلى  272الف ًا ،وفي االنتخابات
الأخي ��رة ف ��ي العام  2018ل ��م يتجاوز
عدد الم�صوتين الـ  170الف ًا.
• وف��ق م��ا تق��دم ،ن�س�ألك��م ع��ن
ا�ستع��دادات المفو�ضي��ة لإج��راء
االقتراع في توقيته المحدد؟

و�صل ��ت اال�ستعدادات �إل ��ى م�ستويات
متقدم ��ة ف ��ي كل المج ��االت .واعتق ��د
�أن االنتخاب ��ات �ستجري ف ��ي موعدها
المحدد في  10ت�شري ��ن الأول المقبل،
فالمفو�ضية تعمل عل ��ى تحديث �سجل
الناخبي ��ن ،الذين ي�ص ��ل عددهم لنحو
 25ملي ��ون ناخ ��ب .منه ��م ،حوال ��ي
 %65يمتلك ��ون ف ��ي الوق ��ت الحا�ضر،
البطاقة الطويلة الأمد (البايومترية).
والمتبقون يمتلكون البطاقة الق�صيرة
الأم ��د (االلكترونية)� ،أي �أن عدد الذين
ا�ستلموا البطاقة باليايومترية حوالي
( )16.5مليون ناخب.
• لم��اذا ل��م يتغي��ر ع��دد م�ستلمي
البطاق��ة البايومتري��ة ( 16مليون
ناخ��ب) من��ذ �أكث��ر م��ن �شهري��ن
تقريبا؟

ال توج ��د هن ��اك م�شكل ��ة ،لك ��ن من ��ح

�إن مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �أعلن ��ت قبل
ثالثة �أ�شهر �أنها �سحبت تلك البطاقات،
ول ��م تعد ناف ��ذة .وكل البطاق ��ات التي
زورت او فق ��دت كما ي�ش ��اع هو مجرد
حدي ��ث ال ي�ستن ��د �إل ��ى دلي ��ل ،الن
البرنام ��ج االلكترون ��ي �سيرف� ��ض تلك
البطاق ��ات ،وه ��ذا الأم ��ر المفو�ضي ��ة
مهتمة به ب�شكل كبير جدا.

• ك��م يبل��غ ع��دد الأح��زاب
الم�سجلة؟

�إن ت�سجي ��ل الأح ��زاب م�ستم ��ر من ��ذ
فترة طويل ��ة� ،إذ بلغ عددها  250حزبا
م�سج�ل�ا ،وهن ��اك  66حزب ��ا جدي ��دا
قي ��د الت�سجي ��ل ،وهن ��اك  15حزب ��ا
ق ��رروا االن�سحاب (في وق ��ت �سابق)،
وهناك �أح ��زاب ترف� ��ض الم�شاركة في
االنتخاب ��ات تق ��در بحوال ��ي  50حزبا
(ه ��ذه الأحزاب في حرك ��ة م�ستمرة قد
ترتفع الأرقام �أو تقل).

كي��ف ق�سم��ت الدوائ��ر
•
االنتخابية ال��ـ 83دائرة في عموم
المحافظات؟

�إن التق�سيم ��ات و�ضعت بالت�شاور بين
اللجنة القانوني ��ة النيابية ومفو�ضية
االنتخاب ��ات ،لكن في ت�صوري كان من
المفتر� ��ض �إ�شراك لج ��ان فنية وتقنية
لو�ض ��ع التق�سيم ��ات .هن ��اك  83دائرة
موزع ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س  18محافظ ��ة،
�أي هن ��اك  50دائ ��رة خ�ص�ص ��ت �إل ��ى
محافظ ��ات الو�س ��ط والجن ��وب ب�شكل
تقريب ��ي ،و 33دائ ��رة للمحافظ ��ات
ال�شمالي ��ة والغربي ��ة ،وكل المناط ��ق

ان نتائج االنتخابات تذهب �إلى المركز
الخا� ��ص� ،أو ما يع ��رف بـ(تالي �سنتر)
عل ��ى �شكل �أحزم ��ة �ضوئي ��ة؛ ب�إ�شراف
لجنة فيه ��ا ممثلين عن االم ��م المتحدة
وهناك �شركات فاح�صة تراقب العملية
(هناك مفاو�ضات م ��ع احدى ال�شركات
الألماني ��ة الر�صينة تعم ��ل على مراقبة
او حماي ��ة م ��ن اي عملي ��ة اخت ��راق
الكتروني له ��ذه الحزم) ،يقوم الو�سط
الناقل بنقلها عب ��ر �سيرفرات موجودة
ف ��ي الإم ��ارات �إل ��ى المرك ��ز الخا� ��ص
الموجود ف ��ي بغداد ،كل ه ��ذه العملية
تتم عبر القمر ال�صناعي.

• ه��ل بالإم��كان تو�ضي��ح دور
ال�شرك��ة الألماني��ة الت��ي تن��وي
المفو�ضية التعاقد معها؟

مهمة ال�شركة الألماني ��ة التي �ستتعاقد
معها مفو�ضية االنتخابات ،هي حماية
الو�س ��ط الناق ��ل (الأحزم ��ة ال�ضوئية)
ومنع التدخل ف ��ي العملية االنتخابية،
اي مهم ��ة ه ��ذه ال�شرك ��ة الألماني ��ة
ت�أمي ��ن �إي�ص ��ال نتائ ��ج االنتخاب ��ات
م ��ن المحط ��ات �إل ��ى المرك ��ز الخا� ��ص
بالنتائ ��ج ،وحمايت ��ه م ��ن �أي ��ة محاولة
لالخت ��راق .وه ��ذه العملي ��ة تت ��م عب ��ر
الأقمار ال�صناعية.

• ك��م ع��دد ال�ش��ركات الأجنبي��ة
الت��ي ت�شت��رك ف��ي ت�أمي��ن عملية
االقتراع؟

هن ��اك ث�ل�اث �ش ��ركات �ستعم ��ل عل ��ى
ت�أمي ��ن عملي ��ة االقت ��راع ،اوله ��ا �شركة
مي ��رو الكوري ��ة الجنوبي ��ة التي تعمل
ب�ش ��كل منف�صل ،ومهمته ��ا تنفيذ عملية
الت�صوي ��ت ب ��كل تفا�صيله ��ا م ��ن خالل
تح�ضيره ��ا للأجه ��زة الإلكتروني ��ة
والربط البرمجي .وال�شركة اال�سبانية
ان ��درا معني ��ة ب�إ�ص ��دار البطاق ��ة
البايومتري ��ة ،اما ال�شرك ��ة الثالثة هي
االلماني ��ة الت ��ي ينتظ ��ر التعاق ��د معها
وه ��ي مكلف ��ة بحماي ��ة الو�س ��ط الناقل
لبيانات الت�صويت.

• لم��اذا توجد �سيرفرات االقتراع
ف��ي الإم��ارات ،دون غيره��ا م��ن
الدول؟

لأن ال�شرك ��ة الكوري ��ة الجنوبي ��ة
(مي ��رو) المعني ��ة بتفا�صي ��ل الأجه ��زة
االلكتروني ��ة ،لديه ��ا مرك ��ز اقليم ��ي
ومق ��ر ف ��ي دول ��ة الإم ��ارات ،وبالتالي

الم�شكك ��ون ف ��ي �إمكاني ��ة تزوي ��ر
االنتخاب ��ات �أو التالع ��ب بنتائجه ��ا،
مخطئ ��ون ،لأنت الح ��زم ال�ضوئية هي
من ينقل النتائج التي �ستعلن فورا.
• دعني ا�س�أل عن �أ�سباب عدم نقل
مقر ال�شركة الكورية �إلى بغداد؟

�إن اختي ��ار ال�شرك ��ة لدول ��ة الإم ��ارات
مق ��را لها ،ب�سبب ك ��ون العا�صمة بغداد
غي ��ر �آمن ��ة تمام� � ًا .وقد قدم ��ت ال�شركة
ال�ضمان ��ات الالزم ��ة لت�أمي ��ن �سالم ��ة
العملية االنتخابي ��ة .وعالوة على ذلك
ف� ��أن ال�شرك ��ة مر�شح ��ة م ��ن قب ��ل الأمم
المتح ��دة ومعروف ��ة دولي ��ا ولديه ��ا
�شه ��ادات دولي ��ة .كذل ��ك تح ��رى جهاز
المخابرات عن هذه ال�شركة و�سمعتها.
• طبقا �إل��ى التكنولوجيا المتبعة
ف��ي االنتخاب��ات المقبل��ة ..مت��ى
�ستعلن النتائج؟

ال�س�ؤال مهم جدا ،و�أود �أن �أو�ضح عددا
م ��ن الق�ضاي ��ا ،منه ��ا �أن ما يهمن ��ا ،وما
نتمن ��اه وم ��ا مخطط له ،وه ��و الإعالن
ع ��ن نتائ ��ج االنتخاب ��ات بع ��د االنتهاء
م ��ن عملي ��ة الت�صويت مبا�ش ��ر ًة في كل
محطة من المحطات االنتخابية ،حيث
�س ُيك�ش ��ف ع ��ن نتائ ��ج تل ��ك المحط ��ات
�سوي� � ًة عب ��ر �شا�شات ل ��كل محافظة من
المحافظات ،ث ��م تعلن في اليوم التالي
جمي ��ع النتائج ل ��كل المحافظ ��ات ،بعد
ذل ��ك تقدم ال�ش ��كاوى الت ��ي تدر�س قبل
الإعالن عن النتائج ب�شكل نهائي.
• ماذا عن ح�صر ال�سالح بيد الدولة
لت�أمين �أجواء منا�سبة لالنتخابات؟

الحكوم ��ة ملزم ��ة ب�إيج ��اد بيئ ��ة �آمن ��ة
لإج ��راء االنتخاب ��ات م ��ن خ�ل�ال توفي ��ر
الو�ض ��ع الأمن ��ي المنا�س ��ب لحماي ��ة
المراك ��ز االنتخابي ��ة ،حي ��ث تقت�ض ��ي
الخط ��ة الأمني ��ة التي و�ضعته ��ا الجهات
المتخ�ص�صة حماية المراكز من الداخل،
وهذا يقع على عاتق المفو�ضية من خالل
وجود الموظفين المحايدين ،حيث يبلغ
ع ��دد الموظفي ��ن الذي ��ن �سي�شرفون على
العملي ��ة االنتخاب ��ات بح ��دود � 400ألف
موظف.

• كي��ف �ستتخل���ص الحكوم��ة م��ن
ال�سالح المنفلت؟

الخط ��ة الحكومي ��ة تق�ض ��ي بتطبي ��ق
قان ��ون الأح ��زاب ال ��ذي يمن ��ع الأحزاب
م ��ن اي عم ��ل م�سلح� .إن اللجن ��ة الأمنية
المخت�ص ��ة اتخ ��ذت ق ��رارا بو�ضع ثالثة
�أط ��واق امني ��ة خارجي ��ة عل ��ى كل مركز
انتخاب ��ي لحمايت ��ه ،والط ��وق الأكب ��ر
بعي ��د ع ��ن كل مرك ��ز بحوالي مئ ��ة متر.
ان ع ��دد المراك ��ز االنتخابية ي�صل لنحو
 5800مركز انتخاب ��ي ،وعدد المحطات
بح ��دود � 40ألف محطة ،وع ��دد الأجهزة
االلكترونية � 54ألف جهاز الكتروني.

• ه��ل اتفق��ت الحكوم��ة م��ع الأمم
المتح��دة عل��ى ع��دد المراقبي��ن
الدوليين؟

هن ��اك �آراء متعددة داخ ��ل مجل�س الأمن
الدول ��ي ،منه ��ا م ��ن يعتق ��د �أن الف ��رق
الكبي ��رة بحاج ��ة �إل ��ى ت�أمي ��ن و�أم ��وال،
وبالتال ��ي و�صل ��ت الين ��ا معطي ��ات تفيد
بوج ��ود اهتم ��ام دول ��ي باالنتخاب ��ات
العراقية ،ودع ��م الطلب العراقي بتوفير
مراقبي ��ن دوليين .في �شه ��ر ايار المقبل
�سيت ��م التجدي ��د ال�ستم ��رار بعث ��ة الأمم
(يونامي) و�ستت�ضح الأمور �أكثر.

محليات
التخطيط 4 :ترليونات
دينار لم�شاريع المحافظات
 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت وزارة التخطيط� ،أم�س 7( ،ني�س ��ان � ،)2021أن وزيرها
تر�أ�س اجتماع ًا مو�سع ًا ،للمحافظ�ي�ن لبحث �آليات تنفيذ امل�شاريع
يف املحافظات بعد �إقرار املوازنة يف الربملان.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان ،تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخة من ��ه� ،إن وزير
التخطي ��ط خالد بتال النج ��م تر�أ�س ،يوم �أم� ��س ،اجتماع ًا مو�سع ًا
للمحافظني ،بح�ضور كاظم ال�سهالين� ،سكرتري اللجنة التن�سيقية
العليا للمحافظات.
و�أك ��د الوزي ��ر خ�ل�ال االجتم ��اع ،دع ��م وزارة التخطي ��ط ،جلهود
احلكوم ��ات املحلي ��ة ،لتمكينها من �إجن ��از مهامه ��ا ،ويف مقدمتها
تنفيذ امل�شاريع اخلدمية واال�ستثمارية يف كل حمافظة ،مو�ضح ًا،
�أن تخ�صي�ص ��ات تنمي ��ة الأقاليم ،تع ��د جيدة �ضم ��ن موازنة العام
احلايل� ،إذ مت تخ�صي�ص  4ترليونات دينار للمحافظات.
ومي�س ��رة ،ل�ضمان
ولف ��ت اىل �أن ال ��وزارة ،و�ضعت �آلي ��ات �سهلة ّ
�إجن ��از امل�شاري ��ع وفق ًا لتوقيته ��ا الزمنية ،ومب ��ا يُ�سهم يف توفري
اخلدم ��ات للمواطن�ي�ن ،م�ش�ي�ر ًا يف ه ��ذا ال�ص ��دد ،اىل �أن هن ��اك
�صالحي ��ات جدي ��دة للمحافظ�ي�ن ،تت�ضم ��ن �إمكاني ��ة املناقل ��ة بني
الأبواب ،وال�صرف على تنمية الأقاليم.
كما �أ�ش ��ار اىل و�ضع �إجراءات مهمة �سيت ��م الإعالن عنها ،ملعاجلة
�آث ��ار تغي�ي�ر �سعر ال�ص ��رف على املقاول�ي�ن ،داعي� � ًا املحافظني اىل
�ض ��رورة الرتكيز على امل�شاريع امل�ستم ��رة ،ال�سيما امل�شاريع التي
�شهدت ن�سب �إجناز متقدمة ،م�ؤكد ًا � ،أن وزارة التخطيط� ،ستوفر
�أف�ض ��ل الظروف مل�ساع ��دة املحافظات يف تنفي ��ذ م�شاريعها ،وفق
الآليات القانونية.
من جانبه� ،أكد �سكرتري اللجنة التن�سيقية العليا للمحافظات كاظم
ال�سهالين� ،أن وزارة التخطي ��ط ،ت�ؤدي اليوم دور ًا مهم ًا وحيوي ًا
يف دعم جهود املحافظات ،م�شري ًا اىل �أن �إقرار قانون املوازنة يف
الرب ��ع الأول من ال�سنة� ،سيتيح م�ساحة زمنية جيدة للمحافظات،
للم�ض ��ي قدم ًا يف �إجناز امل�شاريع ،م ��ع توفر التخ�صي�صات املالية
املنا�سبة.
ه ��ذا و�شه ��د االجتم ��اع ،بح�س ��ب البيان ،بح ��ث عدد م ��ن الق�ضايا
املتعلق ��ة ،ب�آلي ��ات تنفي ��ذ امل�شاري ��ع امل�ستم ��رة ،و�إدراج امل�شاريع
اجلدي ��دة �ضم ��ن برنام ��ج تنمي ��ة الأقالي ��م لع ��ام  ،2021وفق� � ًا
للتخ�صي�ص ��ات املالية املخ�ص�ص ��ة لكل حمافظة ،فيم ��ا �أكد ال�سادة
املحافظون� ،أن الإجراءات ال�سهلة التي تقوم بها وزارة التخطيط،
�أ�سهم ��ت وت�ساهم يف خلق حالة من اال�ستقرار� ،ستنعك�س �إيجاب ًا
على تنفيذ امل�شاريع.
و�شارك يف االجتماع ،وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان،
وعدد من املديرين العامني واملخت�صني يف الوزارة.
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النا�صرية ت�ستعد للم�شاركة في االنتخابات ب�أحزاب معار�ضة
 ترجمة  /حامد �أحمد
�أك ��د موقع �إخب ��اري �أمريك ��ي �أن االحتجاج ��ات التي
ت�شهدها مدينة النا�صرية تواجه بالعنف.
وتق ��ول مرا�س ��لة موق ��ع  NPRالأمريك ��ي �ألي� ��س
فوردام� ،إنها زارت مدينة النا�صرية هذا الأ�سبوع ومل
ي�س ��تغرق الوقت طوي�ل� ًا لاللتقاء بع ��دد من املحتجني
الثائرين فيها.
تقول �إنها �ش ��اهدت بو�سرتات كبرية لأ�شخا�ص قتلوا
يف االحتجاجات.
وحت ��ى يف الأي ��ام الهادئ ��ة ن�سبي� � ًا الت ��ي ق�ضته ��ا يف
زيارتها م�ؤخر ًا� ،شاهدت يف �ساحة احلبوبي املركزية

تظاه ��رة ،انطلقت ب�شكل متزامن م ��ع تظاهرة �أخرى
ت�سببت بغلق ج�سر حيوي كبري ملدة ق�صرية.
�أه ��ايل النا�صري ��ة يطالب ��ون بو�ضع اقت�ص ��ادي �أكرث
عدالة و�أقل هيمنة عليه من قبل عوائل متنفذة وكذلك
�إطالق �س ��راح املحتجزي ��ن من املتظاهري ��ن ،بج�سب
تقرير املوقع الأمريكي.
هن ��اك نف ��ط يف النا�صري ��ة كباقي حمافظ ��ات العراق
اجلنوبية الفق�ي�رة ،ولكن ال�صناع ��ة النفطية هناك ال
ت�ستخدم �سوى عدد قليل من العمال املحليني ،فحركة
االحتج ��اج الت ��ي اجتاحت الع ��راق من ��ذ � 18شهر ًا ما
تزال متقدة كثري ًا.
ً
وتقول املرا�سلة �إنها حتدثت م�ؤخرا مع عالء الركابي،

�أحد قادة االحتجاج ��ات يف النا�صرية والذي كان من
بني الذين بد�أوا بت�شكيل �أحزاب �سيا�سية جديدة .
وق ��ال الركاب ��ي “ن�سع ��ى لتغي�ي�ر �سلم ��ي يف الو�ضع
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي �سينته ��ي بالنهاي ��ة ع�ب�ر �صنادي ��ق
االنتخاب ».
و�أ�ض ��اف الركاب ��ي بقول ��ه “�سنذه ��ب للم�شارك ��ة يف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة عرب حزب معار� ��ض يف الربملان،
ورمب ��ا �سن�سع ��ى لتك ��ون لن ��ا الغالبي ��ة ال�سيا�سية يف
الربملان يوم ما ،ورمبا يكون ذلك عرب عدة �سنوات ».
ه ��ذه ه ��ي اخلطة الت ��ي ي�سع ��ى له ��ا الركاب ��ي ،ولكن
الن�شطاء يواجهون خماطر هنا يف النا�صرية .
عدن ��ان عزي ��ز ظاف ��ر� ،صاحب حم ��ل �صغ�ي�ر يف �أحد

متظاهرة يف النا�صرية ..ار�شيف

�أ�س ��واق النا�صري ��ة و�أح ��د الن�شط ��اء يف املدينة ،قال
“�أن ��ا ونا�شطون �آخرون نعاين م ��ن قمع وتهديدات
وعملي ��ات اعتق ��ال ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن و�ضع قناب ��ل �صوتية
خارج منازلنا وحتى التع ّر�ض ملحاوالت اغتيال».
ويق ��ول ظافر �إن املناوئني لهم هم �ضد الفكر و�ضد �أي
�شخ�ص يهدّد م�صاحله ��م ،م�شري ًا اىل �أنه يلقي باللوم
عل ��ى الق ��وات الأمنية لع ��دم توفري حماي ��ة لهم وعلى
ف�صائل م�سلحة متنفذة .
النا�صري ��ة تعي� ��ش الآن و�ض ��ع ح ��رج وعن ��ف ،ولكن
حمللني يقولون �إنها تعك�س توجه ًا مقلق ًا .
الباحث ��ة يف منظم ��ة هيومن رايت� ��س ووت�ش بلقي�س
وايل ،قال ��ت ملوق ��ع  NPRالإخب ��اري “م ��ن امل�ؤ�سف
ج ��د ًا �إن م ��ا ن�شهده يف العراق هي زي ��ادة حقيقية يف
املخاط ��ر الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا نا�شط ��ون و�صحفيون
وحمتج ��ون وذل ��ك يف كل وقت يحاولون في ��ه انتقاد
احلكومة �أو �أحزاب �سيا�سية �أو ف�صائل م�سلحة ».
و�أ�ش ��ارت وايل م�ؤخ ��ر ًا اىل ت ��ويل رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظمي مهم ��ة �إلقاء القب� ��ض على متهمني
بقتل �صحفيني ونا�شط�ي�ن يف مدينة الب�صرة ،ولكنها
�أ�ضاف ��ت اىل �أن هن ��اك عنا�ص ��ر م ��ن ف�صائ ��ل م�سلحة
متنف ��ذة م ��ن ال�صعب حت ��ى عل ��ى رئي�س ال ��وزراء �أن
يالحقهم .
وا�ضافت ويلي بقوله “اعتقد �أنه من واجب احلكومة
�أن تفعل م ��ا هو �أكرث ليتمكن املحتج ��ون من ال�شعور
بالأم ��ان م ��رة �أخ ��رى ،ورمب ��ا الأه ��م من ذلك ه ��و �أن
ال�شب ��اب الذي ��ن يرغب ��ون حق� � ًا بتحقي ��ق تغي�ي�ر يف
اخلارطة ال�سيا�سية للعراق �أن ي�شعرون بالآمان وهم
يعتلون املن�صة ال�سيا�سية».
م�ست�ش ��ار حمافظ ذي قار واثق اجلابري ،نفى وجود
تهدي ��دات �ض ��د نا�شطني .وق ��ال �إنه ل ��كل �شخ�ص حق
مبمار�س ��ة يف التظاهر والتعبري ع ��ن ر�أيه يف �أجواء
دميقراطية .
ولك ��ن هن ��اك كثري م ��ن الن�شط ��اء يقولون ب� ��أن القمع
يجعلهم يقتنعون ب�أن التغيري عرب الدميقراطية �شيء
م�ستحيل .
النا�ش ��ط ع ��دي جب ��ار ،م ��ن �أه ��ايل النا�صري ��ة ق ��ال
“�أي نا�ش ��ط �أو �شخ� ��ص م�ستق ��ل يح ��اول تر�شي ��ح
نف�س ��ه لالنتخاب ��ات �سيتعر� ��ض للتهدي ��د ،الأح ��زاب
املوج ��ودة لديها امل ��ال وارتباط ��ات بف�صائل م�سلحة،
و�سيتم�سكون بال�سلطة ».
ويقول جب ��ار �إن النا�س غا�ضبون رغم املعوقات التي
ُتكر� ��س �ضدهم ف�أن ��ه ال يتوقع �أن يه ��د�أ االحتجاج يف
�أي وقت قريب .

"ال�شائعات" وراء عزوف المواطنين عن �أخذ اللقاح
الزراعة النيابية تح ّمل
وا�سط تهدد "مجال�س العزاء"بالمحا�سبة الق�ضائية ..وتلوح بقطع رواتب المخالفين الوزارات القطاعية ارتفاع
الأ�سعار في الأ�سواق
 وا�سط  /جبار بچاي

ك�شفت خلية الأزمة في محافظة وا�سط
عن ت�صاعد غير م�سبوق في �أعداد
اال�صابات بفايرو�س كورونا تجاوزت
�ستة �آالف �إ�صابة خالل الأ�سبوع الأول
من ال�شهر الحالي ،وفيما �أ�شارت الى
�ضعف الأقبال من قبل المواطنين
على �أخذ اللقاح الم�ضاد للفيرو�س
ب�سبب ال�شائعات� ،ألمحت الى اتخاذ
�إجراءات قا�سية قد ت�صل الى فر�ض
الحظر ال�شامل في المحافظة واللجوء
الى الق�ضاء �ضد المخالفين لإقامة
التجمعات ومجال�س العزاء والأعرا�س
وفر�ض عقوبة على الموظف الذي ال
يرتدي الكمامة بقطع راتبه لثالثة
�أيام.

ج ��اء ذلك خ�ل�ال م�ؤمتر �صحفي للخلي ��ة ح�ضرته
( امل ��دى ) �أك ��د خالله ��ا الرئي�س االعل ��ى للخلية ،
املحافظ حممد جمي ��ل املياحي �أن « االيام القليلة
املا�ضية �شهدت ارتفاع ًا كبري ًا يف �أعداد امل�صابني
جتاوزت �ستة �آالف �إ�صابة خالل الأ�سبوع الأول
من هذا ال�شهر مع ارتفاع عدد الوفيات».
و�أ�ض ��اف �أن « �أغل ��ب امل�صاب�ي�ن وكذل ��ك املتوفني
ه ��م من ال�شباب ممن �أ�صيب ��وا بال�ساللة اجلديدة
�سريع ��ة االنت�شار يف وقت هناك �أعداد اخرى من
امل�صاب�ي�ن املحجوري ��ن يف املن ��ازل دون �أن يت ��م
�إدخالهم �ضمن الإح�صائي ��ات الر�سمية  ،ما يعني
�أن ع ��دد الإ�صاب ��ات �أكرب م ��ن االرق ��ام التي تعلن
ب�شكل ر�سمي من قبل دائرة ال�صحة باملحافظة».
و�أ�شار اىل �أن «حمافظ ��ة وا�سط والعراق عموما
لي�س مبعزل عن العامل �أمام هذه اجلائحة خا�صة
يف مو�ض ��وع تلقي الربوتوكوالت العالجية فهي
معتم ��دة عاملي� � ًا ،كذلك احلال بالن�سب ��ة اىل اللقاح
ال ��ذي مت توف�ي�ر يف �أغلب امل�ست�شفي ��ات واملراكز
ال�صحية وبكميات جيدة».
الفت ��ا اىل �أن «االقب ��ال عل ��ى �أخ ��ذ اللق ��اح م ��ازال
�ضعي ��ف ودون امل�ست ��وى ب�سب ��ب ال�شائع ��ات
املغر�ضة التي يروج لها البع�ض بال�ضد من اللقاح
ال ��ذي يت ��م �إعطائ ��ه يف ال ��دول الأوربي ��ة وهناك
اقبال كبري عليه لثقة اال�شخا�ص به».
وق ��ال رئي�س خلي ��ة االزمة باملحافظ ��ة �إن « هناك
مت ��رد ًا وا�ضح� � ًا وا�ستخفاف� � ًا من قب ��ل املواطنني

وع ��دم الت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة خا�صة ما
يتعل ��ق بلب�س الكمامة الذي تراج ��ع كثري ًا لي�صل
اىل ن�سبة  5%وهي ن�سبة قليلة جد ًا �إ�ضافة اىل
امل�ضي ب�إقامة التجمع ��ات خا�صة جمال�س العزاء
والأعرا� ��س ما ي�ش ��كل خط ��ر ًا على حي ��اة النا�س
وزيادة �أعداد امل�صابني ».
و�أك ��د �أن «خلي ��ة الأزمة باملحافظ ��ة اتخذت جملة
من الق ��رارات بهدف احلد من ذل ��ك و�سوف تقوم
بتحري ��ك دعاوى ق�ضائية �ض ��د �أ�صحاب امل�ساجد
واحل�سيني ��ات و َم ��ن يفتحونه ��ا لغر� ��ض �إقام ��ة
جمال� ��س العزاء  ،كذلك �سيت ��م تطبيق الإجراءات
القانونية الواردة �ضمن �صالحيات اللجنة العليا
لل�صح ��ة وال�سالم ��ة الوطني ��ة بح ��ق الأ�شخا�ص
املخالفني ».
مو�ضح� � ًا �أن « الإج ��راءات الت ��ي �سيت ��م ال�شروع
به ��ا يف غ�ض ��ون اليوم�ي�ن القادم�ي�ن �ست�شم ��ل
�أي�ض� � ًا ت�سري فرق ومف ��ارز م�شرتكة م ��ن ال�صحة
والأجه ��زة الأمني ��ة لفر� ��ض غرام ��ات مالية بحق
الأ�شخا� ��ص الذين ال يرتدون الكمامة يف الأماكن
العام ��ة ويف مركب ��ات النق ��ل م ��ع فر� ��ض عقوبة
�إدارية �ضد موظفي الدوائ ��ر املخالفني ت�صل اىل
قطع رات ��ب املوظف لثالثة �أي ��ام ومنع دخول �أي
مراجع ال يرتدي الكمامة ».
م�ؤك ��دا �أن « فر� ��ض الغرامات ي�أت ��ي �ضمن قانون
الإدارة املحلي ��ة وقان ��ون تعظي ��م امل ��وارد وه ��و
�إج ��راء قانوين �صحيح �سنك ��ون كحكومة حملية

وخلي ��ة �أزم ��ة م�ضطرين التخ ��اذه لأنن ��ا نريد �أن
نحم ��ي �أرواح النا�س من هذا الوب ��اء الذي �أربك
العامل �أجمع».
و�أ�ش ��ار املحافظ ��ة �أنه « يف ح ��ال ا�ستم ��ر التمرد
وع ��دم االلتزام مع ت�صاع ��د الإ�صابات والوفيات
�سنلج� ��أ اىل فر� ��ض احلظ ��ر ال�شام ��ل والكلي يف
عم ��وم املحافظ ��ة ومن ��ع احلرك ��ة ب�ي�ن الأق�ضي ��ة
والنواح ��ي وغل ��ق الأ�س ��واق وكل �ش ��يء لأنن ��ا
نري ��د �سالم ��ة النا� ��س وحمايتهم من ه ��ذا الوباء
اخلطري».
م ��ن جانبه �أك ��د مدير عام �صحة وا�س ��ط الدكتور
جب ��ار اليا�س ��ري وجود ع ��زوف وا�ض ��ح من قبل
املواطن�ي�ن على �أخ ��ذ اللقاح اخلا� ��ص بفايرو�س
كورونا ب�سبب ال�شائعات التي يروج لها البع�ض
مم ��ن ال ي ��درك خطر الوب ��اء و�أهمية �أخ ��ذ اللقاح
الذي يج ّنب الإ�صابة».
وق ��ال �إن « الع ��زوف عن �أخذ اللق ��اح يعني زيادة
�أع ��داد الإ�صابات والوفيات وهو م ��ا بد�أ يح�صل
يف الأي ��ام الأخ�ي�رة حي ��ث ازداد ع ��دد الراقدي ��ن
يف امل�ست�شفي ��ات م ��ع و�صول احل ��االت احلرجة
اىل نح ��و  14حالة ترق ��د حالي ًا يف مراكز احلجر
ال�صحي يف عموم مدن املحافظة».
ودع ��ا املواطن�ي�ن �إىل �أخ ��ذ اللق ��اح ع�ب�ر
املناف ��ذ املخ�ص�ص ��ة ك ��ي يتجنب ��وا الإ�صاب ��ة
بفايرو�س كورونا وم�ضاعفاته ال�شديدة التي قد
ت�صل اىل حد الوفاة».
م�ؤكد ًا �أن « �أغلب الإ�صابات امل�سجلة يف الأ�سابيع
الأخرية ه ��ي بال�ساللة اجلديدة �سريعة االنت�شار
مما يجعل اخلطورة �أ�شد و�أكرب على حياة النا�س
ال�سيما كبار ال�سن وامل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة».
لكنه �أ�شار اىل �أن «مراكز احلجر ال�صحية جاهزة
ال�ستيعاب امل�صابني يف الوقت احلا�ضر مع وفرة
كب�ي�رة بالعالجات املعتم ��دة وهي ذات العالجات
الت ��ي ت�ستخ ��دم يف كل دول العامل كم ��ا �أن �صحة
وا�سط عزز ر�صي ��د امل�ست�شفيات من الأوك�سجني
للحاجة املا�سة له يف الكثري من احلاالت».
وكان ��ت م�ص ��ادر يف وزارة ال�صح ��ة العراقية قد
�أك ��دت �أن تلتق ��ي اللقاح ��ات امل�ض ��ادة لفايرو�س
كورون ��ا ،ه ��و ال�سبي ��ل الوحي ��د للخال� ��ص م ��ن
اجلائحة.
واعت�ب�رت تلك امل�ص ��ادر ال�سبي ��ل الوحيد لتقليل
الإ�صاب ��ات ه ��و االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة
والإر�ش ��ادات ولب� ��س الكمام ��ة ك�أب�س ��ط �أج ��راء
يحمي ال�شخ�ص من الإ�صابة �إ�ضافة اىل االلتزام
بالإج ��راءات الأخ ��رى ومنها ع ��دم االختالط يف
التجمعات الكبرية ».
وكان ��ت دائ ��رة �صح ��ة وا�سط ق ��د �سجل ��ت لغاية
ال�ساد� ��س م ��ن ني�س ��ان احل ��ايل � 47441إ�صابة
مقاب ��ل  39492حال ��ة �شف ��اء و 517حال ��ة وفاة
فيما بلغ عدد الأ�شخا�ص امللقحني � 2638شخ�ص ًا
لغاية اليوم نف�سه.

 خا�ص  /املدى
حمل ��ت جلن ��ة الزراع ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب� ،أم� ��س الأربع ��اء ،ال ��وزارات
القطاعية م�س�ؤولية ارتفاع الأ�سعار يف
الأ�س ��واق ،مبين ��ة �أنه ��ا ال متتلك خطط
�سرتاتيجي ��ة وبيان ��ات ع ��ن حاج ��ات
املواطنني من املنتجات.
وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة النائ ��ب �س�ل�ام
ال�شمري �إن «املراقبني الحظوا ارتفاع ًا
وا�ضح ًا يف الأ�سعار ،وهو ما �شخ�صته
احلكوم ��ة وبد�أت تتح ��دث عن �ضرورة
و�ضع حلول له».
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري ،يف ت�صري ��ح �إىل
(امل ��دى)« ،ارتف ��اع الأ�سعار يع ��ود �إىل
�سوء تخطيط لدى الوزارات القطاعية
وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية».
ولف ��ت� ،إىل �أن «وزارات الزراع ��ة
والتج ��ارة وال�صناع ��ة يج ��ب �أن ت�ضع
خ ��ط �سرتاتيجي ��ة ق�ص�ي�رة ومتو�سطة
وطويل ��ة الأم ��د؛ للتعام ��ل م ��ع ه ��ذا
املو�ضوع».
و�أ�ش ��ار ال�شم ��ري� ،إىل �أن «الع ��راق
مل ي�ض ��ع �أي خط ��ة تتعل ��ق باملنتج ��ات
الأ�سا�سي ��ة للمواط ��ن ،كم ��ا �أن تل ��ك
ال ��وزارات ال متل ��ك �أي بيان ��ات يف م ��ا
يخ� ��ص امل ��واد الزراعي ��ة �أو اجلافة �أو
الرثوة احليوانية».
و�ش� �دّد� ،إىل �أن «امل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة
عج ��زت ع ��ن حتدي ��د حج ��م حاج ��ة
العراق من بي�ض املائ ��دة� ،أو املنتجات

احليواني ��ة مث ��ل الدج ��اج واللح ��وم»،
ووج ��د� ،أن «الإج ��راءات احلكوم ��ة يف
متابع ��ة ارتف ��اع الأ�سعار م ��ا زالت دون
امل�ستوى املطلوب ومل حتقق �أي نتائج
واخلا�سر الأكرب هو املواطن العراقي».
وي ��رى ال�شمري� ،أن «هذه البيانات تعد
بداي ��ة حقيقة ملعرف ��ة حاج ��ات ال�سوق
وتوفريه ��ا للمواطن العراق ��ي ،و�سوء
التخطي ��ط انعك�س بنح ��و وا�ضح على
الأ�سع ��ار وبالت ��ايل جن ��د �أنه ��ا تتباين
بنحو كبري للغاية بني مو�سم و�أخر».
م ��ن جانبه ،ذك ��ر ع�ضو اللجن ��ة النائب
علي البدي ��ري ،يف حديث �إىل (املدى)،
�أن «احلكوم ��ة مل تتعام ��ل بال�ش ��كل
ال�صحي ��ح م ��ع الزي ��ادة احلا�صل ��ة يف
�أ�سع ��ار بع� ��ض املحا�صي ��ل واملنتج ��ات
التي يحتاجها املواطن».
و�أ�ض ��اف البدي ��ري� ،أن «اللج ��وء �إىل
فتح املجال �أمام اال�سترياد� ،أجراء غري
�صحي ��ح ،ويج ��ب �أن يقت�ص ��ر ذلك على
�س ��د احلاجة املحلية م ��ع اتخاذ ما يلزم
ملنع رفع الأ�سعار يف الأ�سواق».
و�ش� �دّد ،عل ��ى �ض ��رورة �أن «متار� ��س
الأجه ��زة الرقابي ��ة دوره ��ا يف متابع ��ة
الأ�سع ��ار ،وحما�سب ��ة ال ��ذي يتالعبون
بها ل�ضمان اال�ستقرار االقت�صادي».
ي�ش ��ار �إىل �أن الأ�س ��واق العراقي ��ة
�شه ��دت ارتفاع� � ًا ملحوظ� � ًا يف الأ�سعار
بالتزام ��ن مع ت�صوي ��ت جمل�س النواب
على املوازن ��ة املت�ضمنة زيادة يف �سعر
�صرف الدوالر ،واقرتاب �شهر رم�ضان.
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ملعب الميناء ّ
يهدد ح�سم الملف  ..والمحافظ والوزير وعدا بت�صفير النواق�ص!

 فريق التفتي�ش ّ
وثق ذكريات رائعة عن الب�صريين بدّ دت المخاوف الواهية  اعتذارقطر�أبطلال�شكوكوالت�أويالت..وكوفندبريءمنتهمةالإعالم!
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

�أك ��د جلي ��ل العب ��ودي ،ع�ض ��و اللجن ��ة
الإعالمي ��ة الحت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي
لك ��رة القدم� ،أن فريق التفتي�ش املُنبثق عن
جلنة درا�سة ملفات ا�ست�ضافة خليجي 25
يف االحتاد� ،أنه ��ى مهمته اليوم اخلمي�س،
و�س ��يعود بانطباع ��ات �إيجابي ��ة ح ��ول
جاهزي ��ة مدينة الب�ص ��رة لإقام ��ة البطولة
عل ��ى �أر�ضه ��ا بعدم ��ا ّ
غط ��ت زيارات ��ه كل
املالع ��ب واملن�ش� ��آت ذات العالق ��ة مبل ��ف
التنظيم.
و�أ�ض ��اف العب ��ودي يف حدي ��ث خ� �ّ�ص به
(امل ��دى) �صب ��اح �أم� ��س الأربع ��اء ”:كان
دافع �أع�ضاء فري ��ق التفتي�ش ،التوجّ ه اىل
الب�ص ��رة لأداء واجب �سبق له ��م �أن ن ّفذوه
ومل يح�صل ��وا على نتائج جي ��دة ،لكن بعد
و�صوله ��م للمدين ��ة تب� �دّد �أول الهواج� ��س
بتوفر فنادق عدّة ذات املوا�صفات املميّزة،
حت�سن ال ُبن ��ى التحتية التي مل الكبري ،قائ ًال”:مل تكن هناك �أية مالحظات
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ّ
تكن جيّدة �ضمن خال�صات تقييم الزيارات حول ملعب الب�صرة الكبري (جذع النخلة)
وكذلك املدينة الريا�ضية ذاتها التي �أ�صبح
ال�سابقة للفريق.
لديه ��ا  16بواب ��ة دخ ��ول بعدم ��ا كانت �أقل
م�ست�شفى فريد
م ��ن ذل ��ك ،ومت االطالع على غ ��رف احلكام
و�أو�ض ��ح ”:الب�ص ��رة تعي�ش فارق� � ًا كبري ًا والالعب�ي�ن وكافة املراف ��ق التابعة للمدينة
من ناحية اجلاهزي ��ة لتنظيم بطولة ك�أ�س الريا�ضي ��ة من اخل ��ارج والداخ ��ل وخرج
اخللي ��ج ،حي ��ث مت �إكم ��ال ُ
الط ��رق وربط الفري ��ق مبه ��ور ًا جلاهزي ��ة ه ��ذا ال�ص ��رح
املطار باملدينة الريا�ضية ،ومل يتبق �سوى الريا�ضي الكبري».
م�ساف ��ات قليل ��ة لإجن ��ازه ،وكذل ��ك تكامل وك�ش ��ف �”:إن املع�ضل ��ة الوحي ��دة الت ��ي
بن ��اء امل�ست�شف ��ى الرتك ��ي الت ��ي �أذهلتن ��ا �ستواج ��ه الب�ص ��رة وتهدّد م�ص�ي�ر الإقرار
م�ساحته ��ا وه ��ي مدين ��ة طبي ��ة فريدة يف بجاهزيته ��ا لتنظي ��م البطول ��ة ه ��و ملعب
املنطق ��ة ،و�سيت ��م افتتاحها قبي ��ل انطالق املين ��اء الأوملب ��ي ب�سع ��ة � 30أل ��ف متفرج،
البطولة ،وبخ�صو� ��ص تقنية ( )VARلن فامللع ��ب مُنج ��ز من ��ه  ،%79واملالحظ ��ات
ت�ش ّكل عائق ًا �أم ��ام جلنة احلكام ال�سيما �أن الفني ��ة والهند�سي ��ة للفري ��ق اخلليج ��ي
�أغلبهم يطبّق التقنية يف دوريات اخلليج� ،أك ��دت �أن الب�ص ��رة �أمام حت� � ٍد كبري يتمثل
وال ي�ستلزم ت�أم�ي�ن �أجهزتها والعمل عليها ب�ض ��رورة �أمت ��ام امللعب وجتهي ��زه �ضمن
�س ��وى �أ�سبوعني� ،سواء بتع ��اون االحتاد معاي�ي�ر التنظيم ،فاطلق ��ت ال�شركة املنفذة
العراق ��ي للعبة مع االحت ��ادات ال�شقيقة �أو وع ��د ًا ل ��ه باكماله قب ��ل الأول م ��ن ت�شرين
م ��ن خالل الدع ��م احلكوم ��ي لتوفريها مع الأول املقبل».
كامريات و�شا�ش ��ات تلفازية و�أجهزة نقل،
مالحظات التفتي�ش
والبدء بت�شغيلها على يد خرباء �ضمن مدة
وب�ّي�نّ � ”:أن فري ��ق التفتي� ��ش �س ّل ��م نق ��اط
منا�سبة قبيل انطالق البطولة».
مالحظات ��ه اىل حمافظ ��ة الب�صرة ووزارة
مُبهرة!
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ملتابعته ��ا ،و�سيت ��م
مدينة ِ
و�أ�شار العب ��ودي ،املُرافق لفريق التفتي�ش حتديد موع ��د زيارة ثانية للفريق يف حال
مبهمّة �صحفي ��ة ،اىل زيارة ملعب املدينة مت الإق ��رار على تنظيم الب�ص ��رة خلليجي

 25يف م�ؤمتر اجلمعي ��ة العمومية الحتاد
ك�أ� ��س اخلليج العرب ��ي لكرة الق ��دم ممثلة
بر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات اخلليجي ��ة والعراق
واليم ��ن يُعقد يف  26ني�س ��ان احلايل ،بعد
�أن يك ��ون املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد ق ��د
ت�س ّلم تقرير ًا وافي ًا من جلنة درا�سة ملفات
ا�ست�ضاف ��ة خليج ��ي  25يف �ض ��وء ه ��ذه
الزيارة».
وا�ست ��درك العب ��ودي ”:ميكن الق ��ول� ،إن
القناع ��ة الت ��ي �سبق ��ت زي ��ارة الفريق اىل
مدينة الب�صرة ب�أنها لن تكون جاهزة �أكرث
من  ،%50لكن بعد الو�صول والتجوّ ل يف
املالع ��ب والفن ��ادق والأماك ��ن العامة� ،أي
الوقوف عل ��ى الأر�ض وامل�شاهدة عن ُقرب
�أختل ��ف الأم ��ر ،و�أ�صبح ��ت القناعة %80
ال�ست�ضاف ��ة احلدث الكروي اخلليجي، 25
وتبقى � %20ستنجز خالل الأ�شهر القادمة
ح�سب وعد وزارة ال�شباب والريا�ضة».

بعد انتهاء عمل المفت�شية الخليجية..

ال�شيباني ي�شيد بتي�سير مهمة فريقه
والعيداني متفائل بعا�صمة الريا�ضة

 بغداد  /املدى
خليج ��ي  25يف الب�صرة ،قناع ��ات را�سخة
ال تقب ��ل اجلدل ،عبرّ عنه ��ا الوفد اخلليجي
املنتهية مه ّمت ��ه التفتي�شية اليوم اخلمي�س،
وع ّززه ��ا امل�س�ؤول ��ون املتواج ��دون يف
الب�ص ��رة م ��ن احلكوم ��ة املحلي ��ة ووزارة
ال�شب ��اب والهيئ ��ة التطبيعي ��ة الحت ��اد
ك ��رة الق ��دم واجله ��ات ال�سان ��دة ف�ض ًال عن
اجلماه�ي�ر الب�صرية التي احرتفت التعامل
املب ّك ��ر م ��ع �أي ح ��دث ريا�ضي ب�شع ��ار (�أن
الب�صرة عا�صمة الريا�ضة العراقية) .
رئي� ��س الوف ��د الزائ ��ر الدكت ��ور حمي ��د
ال�شيب ��اين او�ض ��ح �:إن االجتم ��اع ال ��ذي
عقدت ��ه اللجنة قبيل الو�ص ��ول اىل الب�صرة
كان عل ��ى اطالع را�سخ ب�أنن ��ا نذهب مبهمة
مي�س ��رة للغاي ��ة ،ول ��ن تواجهن ��ا فيه ��ا �أي ��ة
ّ
عوائ ��ق لأن اجلميع من الإخ ��وة العراقيني
حري�ص ��ون عل ��ى �أن نكون مف�ص ��ل النجاح
ملهمتهم يف ا�ست�ضافة خليجي  ،25وبالفعل
توا�ص ��ل معن ��ا وزي ��ر ال�شب ��اب وحماف ��ظ
الب�ص ��رة ورئي� ��س االحت ��اد لإجن ��از املهمة
على �أكمل وجه.
�أم ��ا حمافظ الب�صرة �أ�سع ��د العيداين الذي
راف ��ق الوف ��د يف جميع حتركات ��ه مع فريق
العمل كان م�ص ّر ًا عل ��ى اطالع الوفد الزائر
على مرافق و�أمكنة مل تكن �ضمن برناجمه،

الميزانية الحكومية

وع ��ن م�ضم ��ون الوعد ال ��ذي ُقط ��ع لفريق
التفتي� ��ش ،ق ��ال �”:أو ًال �أن مواكبة حمافظ
الب�ص ��رة �أ�سعد العيداين ووزي ��ر ال�شباب
والريا�ضة عدنان درج ��ال لتفا�صيل زيارة
الفري ��ق كان ��ت على م ��دار �ساع ��ات اليوم،
و�سهّال م ��ن �أداء واجبه ،و َوعَدا با�ستغالل
امليزاني ��ة احلكومي ��ة التي �أق� � ّرت قبل �أيام

ويعلق على ذل ��ك بالقول “�إن الب�صرة التي
تتطور عل ��ى مدار ال�ساعات الب ��د �أن تكون
يف الواجه ��ة ويطل ��ع عل ��ى ذل ��ك اال�شقاء ،
م�ضيف� � ًا �أننا ننظ ��ر اىل البطول ��ة واقامتها
هن ��ا كم�ش ��روع م�ستقبلي كب�ي�ر �سيغري من
�ش ��كل الب�ص ��رة ويجعلها عا�صم ��ة ريا�ضية
باقتدار ،وتابع بالقول �إن الدعم احلكومي
الكب�ي�ر م ��ن رئي� ��س اجلمهوري ��ة ورئي� ��س
ال ��وزراء والربمل ��ان العراق ��ي مللف خليجي
 25البد �أن يُ�سفر عن �أف�ضل النتائج .
بينم ��ا عك� ��س الدكت ��ور �شام ��ل كام ��ل ر�أي
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة الحت ��اد الك ��رة بالق ��ول
�:إن تقدمي امللف العراق ��ي املدعوم خليجي ًا
نح ��و تنظيم البطول ��ة يف الب�ص ��رة خ�ضع
الت�ص ��االت كث�ي�رة م ��ع االخ ��وة ر�ؤو�س ��اء
االحتادات اخلليجية بحكم �أهمية البطولة
الت ��ي تط ��ورت كث�ي�ر ًا وحجزت له ��ا مكانة
مهم ��ة  ،واعتق ��د �إن حتركاتن ��ا خارجي� � ًا
وداخلي� � ًا بلورت الكثري م ��ن مفا�صل العمل
االح�ت�رايف وتواف ��ر ال�ش ��روط الدولي ��ة
واال�ش ��راف عل ��ى اجله ��د اخلا� ��ص بتوفري
�أف�ضل ال�سبل لنجاح مهم ��ة فريق التفتي�ش
وم ��ن املمك ��ن �أن ن�ؤك ��د جلماهرين ��ا ان م ��ا
نريد �أن ن�ص ��ل اليه ونراه بعيون وقناعات
الآخري ��ن قد حتقق بن�سب ��ة كثرية �سنجني
ثماره ��ا م ��ع الإع�ل�ان النهائ ��ي الحت ��ادات
اخلليج نهاية ال�شهر العايل بعون الله.

الدول ��ة العراقي ��ة ه ��ي من تتك ّف ��ل ب�سالمة
امل�شارك�ي�ن يف البطول ��ة اخلليجي ��ة� ،أي
فر�ض �إجراءات �أمنية طبيعية كما يح�صل
يف �أي بطول ��ة خليجي ��ة ،وامله ��م هن ��ا �أن
الفري ��ق الزائ ��ر تعاي�ش مع �أبن ��اء الب�صرة
الكرام الذين غم ��روه بالتحيّات وامل�شاعر
ّ
التم�ش ��ي يف اال�س ��واق
اجلميل ��ة �أثن ��اء
�أو تن ��اول الغ ��داء يف املطاع ��م ،وتب ��ادل
احلديث م ��ع النا�س ،كل ذل ��ك ب ّد َد خماوف
واهي ��ة مُ�سبق ��ة كان ��ت ت ��راود الفريق عن
ظروف الأم ��ن ،وماهية ردّة فعل اجلمهور
الب�ص ��ري ب�ص� �دّد تنظيم مدينت ��ه البطولة
الأك�ث�ر �شعبي ��ة يف املنطق ��ة ،فع ��اد فري ��ق
لإجن ��از كل متط ّلبات البطول ��ة من مالعب التفتي�ش موثق ًا ذكريات رائعة عن الب�صرة
وفن ��ادق تلك�أ العم ��ل فيهما لأ�سب ��اب مالية وترحاب �أهلها».
ُح�سب لهما �أقناع الفريق
ح�سبما علمنا ،وي َ
اعتذار قطر
ب�أن كل مالحظاته �سيتم معاجلتها و�سيج ُد
مدين ��ة الب�صرة مُ�شرعة الأب ��واب للبطولة و�ش� �دّد ع�ض ��و اللجن ��ة الإعالمي ��ة الحت ��اد
اخلليجي ��ة بتنظي ��م ا�ستثنائ ��ي تفخ ��ر ب ��ه ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي لكرة الق ��دم ،على
�أن ”:اعت ��ذار دول ��ة قط ��ر ع ��ن ت�ضيي ��ف
الدول امل�شاركة».
خليج ��ي 25كان وا�ضح ًا ،فربغم �أن�شغالها
الجانب الأمني
بالتح�ضري لأهم بطول ��ة عاملية يف ال�شرق
وبخ�صو� ��ص م� ّؤ�ش ��رات اجلان ��ب الأمن ��ي االو�س ��ط (ك�أ� ��س الع ��امل  ) 2022مل ي ��دع
لدى الفريق ،قال”:مل يتن ��اول الفريق �أية بيناها جم ��ا ًال لت�شكيك البع� ��ض وت�أويلهم
معلوم ��ة حول مدى ت�أث�ي�ر اجلانب الأمني عن وجود م�ؤامرة قطرية ل�سحب البطولة
يف حمافظة الب�صرة ،و�أخت�صر مو�ضوعه اخلليجي ��ة م ��ن الب�صرة ،بل �أنه ��ا اعتذرت
�أم ��ام م�س� ��ؤويل املحافظ ��ة وال ��وزارة� ،أن حت ��ى م ��ن الت�ضيي ��ف كبدي ��ل �أي ل ��ن تقيم

البطول ��ة يف الدوح ��ة يف ح ��ال مل حت�صل
موافق ��ة ر�ؤ�س ��اء االحت ��ادات اخلليجي ��ة
على مدينة الب�ص ��رة ،وهو موقف م�ش ّرف
لي� ��س غريب ًا عل ��ى دولة قطر جت ��اه تدعيم
�أي ح ��دث ريا�ض ��ي يخ�ص الع ��راق ،وتعد
جناح ��ه جناح� � ًا له ��ا� ،إميان� � ًا ب�أهمي ��ة
ال�صعد».
العالقات الأخوية على جميع ُ
تحفظ كوفند

وفن ��د العب ��ودي م ��ا تناولت ��ه و�سائ ��ل
�إع�ل�ام عراقي ��ة بخ�صو�ص �ضل ��وع كوفند
عبداخلال ��ق ،جن ��ل رئي� ��س احت ��اد الك ��رة
ال�سابق “امل�ستقيل” ،وع�ضو جلنة درا�سة
ملف ��ات ا�ست�ضاف ��ة خليج ��ي  25بتمري ��ره
له ��ا معلومات �سلبية ت�ض� � ّر ملف الب�صرة،
م�ؤك ��د ًا �أن ه ��ذه املعلوم ��ة فربك ��ة �إعالمية
لغر� ��ض �شخ�صي ال �أ�سا�س لها من ال�صحّ ة
داخ ��ل احتاد ك�أ� ��س اخللي ��ج العربي لكرة
الق ��دم الذي �أك ��د يل م�س�ؤول ��وه �أن كوفند
مم ��ا �أته� � َم في ��ه ،علم� � ًا �أن ��ه �سجّ ��ل
ب ��ريء ّ
حتفظ ��ه بنق ��ل البطول ��ة خ ��ارج الب�ص ��رة
�أثن ��اء مناق�ش ��ة ملفها ،اعرتا�ض� � ًا منه على
ق ��رار اللجنة قبيل زي ��ارة فريق التفتي�ش،
وكان ب�إمكان ��ه �أن يرف� ��ض وال يتح ّف ��ظ،
لكن ��ه �أرت� ��أى ذل ��ك تقدي ��ر ًا من ��ه لل�ضرورة
الدبلوما�سي ��ة باح�ت�رام �آراء بقية �أع�ضاء
اللجنة».

ت�صفير النواق�ص

واختت ��م جليل العبودي حديث ��ه :البد من
م�ضاعف ��ة جه ��ود املكلف�ي�ن مبل ��ف الب�صرة
م ��ن م�ؤ�س�س ��ات ر�سمية مناطة به ��ا �إجناز
متط ّلب ��ات البطول ��ة اخلليجي ��ة ،و�أخ ��رى
م�سان ��دة عل ��ى م�ست ��وى ت�أم�ي�ن الط ��رق
واملط ��ار وال�سياح ��ة والأم ��ن ،ليت�س ّن ��ى
اال�ستفادة من مالحظ ��ات فريق التفتي�ش،
وت�صف�ي�ر النواق� ��ص والتهيئ ��ة لتنظي ��م
البطول ��ة يف حالة �إقرارها ح�سب موعدها
يف كان ��ون الأول املقب ��ل� ،أو كانون الثاين
ع ��ام  ،2022وربمّا يتم ت�أجيلها اىل �شباط
�أو �آذار الع ��ام ذات ��ه ح�س ��ب الروزنام ��ة
الدولي ��ة والآ�سيوية وم ��ا تواجهه املنطقة
م ��ن ظ ��روف ا�ستثنائية ،و�أمتن ��ى النجاح
لبل ��دي الع ��راق احلبي ��ب الذي غب ��ت عنه
ب�سب ��ب عمل ��ي يف قط ��ر من ��ذ ت�سعيني ��ات
الق ��رن املا�ض ��ي ،لكن قلبي ينب� ��ض مع �أمله
وفرح ��ه كل ح�ي�ن� ،آم ًال �أن يجم ��ع اال�شقاء
اخلليجي�ي�ن يف
�ضياف ��ة الب�ص ��رة
بعدم ��ا قام ��ت
بغ ��د ا د
بالواجب قبل
 42عام ًا».

مهاوي ثالث ًا في ا�ستفتاء الآ�سيوي لنجم (الفيفا دي)
 بغداد  /املدى
�أح �ت��ل م��داف��ع املنتخب ال��وط�ن��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ع�لاء علي
مهاوي همام ط��ارق املركز الثالث �ضمن قائمة الع�شرة
العبني الذين برزوا مع منتخباتهم يف املباريات الدولية
الودية التي جرت خالل �أ�سبوع (الفيفا دي) ل�شهر �آذار
املا�ضي ��س��واء م��ن خ�لال احل�ضور امل �ي��داين املميّز �أو
ت�سجيل الأه��داف و�صنعها بعد ح�صوله على ن�سبة 16
 % 10.من جمموع الأ�صوات التي �شاركت يف اال�ستفتاء
اجلماهريي ال��ذي �أق��ام��ه االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم
على موقعه الر�سمي بعد حار�س مرمى النيبايل كريان
ت�شيمجونغ الذي حاز على املركز الأول بعد نيله ن�سبة
 %55.69يليه ال�سعودي �صالح ال�شهري يف املركز
الثاين بن�سبة .%20. 72

وجاء اختيار جنم �أ�سود الرافدين لكرة القدم عالء علي
مهاوي من قبل االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم بعد بروزه
يف امل �ب��اراة الدولية ال��ودي��ة ام��ام منتخب �أوزبك�ستان
التي جرت يوم التا�سع والع�شرين من �شهر �آذار املا�ضي
بالعا�صمة ط�شقند حيث توىل مراقبة املهاجم جالل الدين
م�شاريبوف وجنح يف �شكل وا�ضح يف احل ّد من خطورته
على اجلهة الي�سرى لتنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية
التي �أعطيت له من قبل امل��درب ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش اىل جانب م�ساهمته الوا�ضحة يف م ِّد زمالئه
من العبي الو�سط والهجوم بالعديد من الكرات خالل
دقائق ال�شوطني الأول والثاين حيث �سدّد كرة جميلة من
م�سافة بعيدة �أرتدّت من قبل احلار�س الأوزبكي نعماتوف
لت�صل اىل �صانع الأل�ع��اب البديل �شريكو ك��رمي لطيف
�سدّدها مبا�شرة يف ال�شباك معلن ًا ه��دف الفوز الوحيد

بالدقيقة ال�ساد�سة واخلم�سني.
و�ضمّت قائمة جنوم �أ�سبوع الفيفا
ل�شهر �آذار املا�ضي الذين تناف�سوا
يف اال�� �س� �ت� �ف� �ت ��اء اجل� �م ��اه�ي�ري
الختيار الأف�ضل اىل جانب عالء
ع�ل��ي م �ه��اوي ك�لا م��ن الإم ��ارات ��ي
علي مبخوت والإي� ��راين ��س��ردار
�أزمون والبحريني حممد مرهون
وال � �ق � �ط� ��ري حم� �م ��د م ��ون� �ت ��اري
والأردين م��و���س��ى ال �ت �ع �م��ري
ووال �ط��اج �ي �ك��ي ال�ي���ش�ير جليلوف
وال� �ن� �ي� �ب ��ايل ك� �ي��ران ت���ش�ي�م�ج��ون��غ
وال�سعودي �صالح ال�شهري والياباين
يويا �أو�ساكو.

م�سابقات التطبيعية ترف�ض ت�أجيل قمة ال�شرطة والنجف!
بغداد  /حيدر مدلول
رف�ض ��ت جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزية يف
الهيئ ��ة التطبيعي ��ة باحت ��اد ك ��رة القدم
طل ��ب �إدارة ن ��ادي ال�شرط ��ة الريا�ضي
بت�أجي ��ل القم ��ة الكروي ��ة الت ��ي جتم ��ع
فريقه ��ا الك ��روي م ��ع م�ضيف ��ه فري ��ق
النج ��ف لك ��رة الق ��دم يف ال�ساع ��ة
ال�سابعة وخم�سة و�أربعني م�ساء اليوم
اخلمي�س على ملعب النجف الدويل يف
�أفتتاح اجلولة ال�سابعة والع�شرين من
دوري الكرة املمتاز اىل �إ�شعار �آخر.
وجاء الرف�ض اىل وجود ف�سحة زمنية
كافي ��ة ع ��ن موع ��د �إقام ��ة ه ��ذه املباراة
عن موعد مغ ��ادرة وفد فري ��ق ال�شرطة
حامل لقب دوري الكرة املمتاز برئا�سة
�إح�سان الدراجي ع�ضو جمل�س الإدارة
بع ��د غ ��د ال�سب ��ت املواف ��ق العا�ش ��ر من
�شه ��ر ني�س ��ان اجل ��اري اىل مدينة جدة
ال�سعودية عرب العا�صمة الأردنية عمّان
للم�شارك ��ة يف مناف�س ��ات ال ��دور الأول
حل�ساب املجموع ��ة الثالث ��ة التي ت�ضم
اىل جانبه ف ��رق �أهلي ج ��دة ال�سعودي
والدحي ��ل القط ��ري و�أ�ستق�ل�ال طهران
الإي ��راين �ضم ��ن منطق ��ة غ ��رب القارة
ب ��دوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة الق ��دم التي

�ستقام على ملع ��ب مدينة امللك عبد الله
الريا�ضي ��ة (اجلوهرة امل�شع ��ة) بنظام
التجم ��ع خالل الفرتة م ��ن الرابع ع�شر
ولغاية الثالثني من ال�شهر ذاته.
وق� � ّرر ال�صرب ��ي اليك�سن ��در اليتي� ��ش
�أ�ستبع ��اد �أحم ��د ج�ل�ال وحمم ��د مزهر
وم ��روان ح�س�ي�ن ب�سب ��ب الإ�صاب ��ة

واالعتم ��اد  24العب� � ًا فق ��ط م ��ن بينهم
ثالث ��ة حمرتفني �أجان ��ب (فهد اليو�سف
وجيلم�ي�ن ريفا� ��س ورافاي ��ل �سيلف ��ا)
الذي ��ن مت التعاق ��د معه ��م م ��ن قب ��ل
�إدارة الن ��ادي خ�ل�ال ف�ت�رة االنتق ��االت
ال�شتوي ��ة باملو�سم احل ��ايل ،اىل جانب
املحلي�ي�ن (حمم ��د داود يا�س�ي�ن وعل ��ي

ح�صني في�صل وع ��دي �شهاب ) لتدعيم
ال�صفوف نتيجة للخربة الطويلة التي
يتم ّتعون بها خ�ل�ال م�سريتهم الكروية
م ��ع الف ��رق ال�سابق ��ة التي دافع ��وا عن
�ألوانه ��ا حي ��ث �سيكون ��ون م ��ن �أب ��رز
الأوراق الرابح ��ة يف املباري ��ات ال�ستة
التي يخو�ضها فريق ال�شرطة �أمام فرق
الدحيل القطري يوم ��ي اخلام�س ع�شر
وال�ساب ��ع والع�شرين من �شه ��ر ني�سان
اجلاري و�أهلي ج ��دة ال�سعودي يومي
احلادي والع�شرين والرابع والع�شرين
و�أ�ستق�ل�ال طه ��ران الإي ��راين يوم ��ي
الثامن ع�شر والثالث�ي�ن من ال�شهر ذاته
�أم�ل ً�ا يف احل�صول على بطاق ��ة الت�أهل
اىل ال ��دور ثم ��ن النهائ ��ي م ��ن البطولة
وفق� � ًا للنظام اجلديد ال ��ذي مت اعتماده
من قب ��ل جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم بع ��د م�شارك ��ة
 40فريق� � ًا �ضم ��ن ال ��دور الأول �ضم ��ن
املجموع ��ات الع�شر يف منطقتي الغرب
وال�شرق.
وي�ش ��ارك فري ��ق ال�شرط ��ة لك ��رة القدم
للم ��رة الثانية على الت ��وايل يف دوري
�أبط ��ال �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم بع ��د ن�سخة
� 2020ضم ��ن دور املجموع ��ات الت ��ي
�أجرب ظهور فايرو�س كورونا امل�ستجد

(كوفي ��د  )19 -يف ع ��دد كب�ي�ر من دول
من ��ذ �شه ��ر �شب ��اط م ��ن الع ��ام املا�ض ��ي
املكت ��ب التنفي ��ذي لالحت ��اد الآ�سي ��وي
لكرة الق ��دم برئا�س ��ة البحريني �سلمان
بن �إبراهيم اىل �إقامة اجلوالت املتبقية
م ��ن ال ��دور الأول والأدوار الأخ ��رى
االق�صائي ��ة ملنطقت ��ي الغ ��رب وال�شرق
و�ص ��و ًال اىل املب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي
جرت يوم التا�سع ع�شر من �شهر كانون
الأول املا�ض ��ي عل ��ى ملع ��ب اجلن ��وب
بالعا�صمة القطري ��ة الدوحة بني فريق
�أول�س ��ان هيونداي الك ��وري اجلنوبي
وبري�سيبولي� ��س الإي ��راين و�أنته ��ت
مل�صلح ��ة الأول بهدف�ي�ن مقاب ��ل ه ��دف
واحد وتوّ ج باللقب.
وكان ال�شرط ��ة ق ��د �ش ��ارك �ضم ��ن
مناف�سات املجموعة الأوىل التي �ضمّت
�أهلي جدة ال�سعودي و�أ�ستقالل طهران
الإيراين بع ��د ا�ستبعاد فري ��ق الوحدة
الإماراتي لكرة القدم ،و�أخفق يف حجز
تذك ��رة العبور اىل ال ��دور ربع النهائي
بعد حلول ��ه باملركز الثالث يف الرتتيب
بر�صي ��د  5نق ��اط من  4مباري ��ات لعبها
خلف فري ��ق �أهلي ج ��دة �صاحب املركز
الأول بر�صي ��د  6نقاط وفريق �أ�ستقالل
طهران الو�صيف بر�صيد  5نقاط.

آراء وأفكار

العدد ( )4918ال�سنة الثامنة ع�شرة  -اخلمي�س( )8ني�سان 2021
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

الآليات اجلديدة لل�سيا�سة الأمريكية

قناطر

تعالوا ننتمي لأ�سالفنا

طالب عبد العزيز
�أث ��ارت ق�ضي ��ة نقل املومياوات امللكي ��ة الفرعونية اىل
املتحف القومي للح�ضارة مب�صر ،والعر�ض املهيب لها
واحل�ضور الأمم ��ي الكبري حفيظ ��ة العراقيني ،فكرثت
اال�سئل ��ة ،و�أطلقت الآه ��ات ،وذهبت الأنف� ��س ال�صادقة
ح ّرى متح�س ��ر ًة ،فيما �صمت البع� � ُ�ض من غري املنتمني
للع ��راق ،م ��ن احلاكمني وغريه ��م �صمت املقاب ��ر ،ومن
خالل ه ��ذا وذلك ،بانت لنا معادن ال ��والء واالنتماء من
عدمهما ،لكننا ،نقوله ��ا �صادقني ،ب�أننا نتعر�ض لطم�س
مف ��زع يف تراثنا ،وحتطيم قا� ��س يف هويتنا العراقية،
وبح ��ق �أي�ض ًا ،علينا اتخاذ موق ��ف عراقي موحد ،يعيد
لن ��ا ثقتنا مب ��ا كنا عليه ،ذات يوم ،وم ��ا يجب �أن ن�صري
اليه.
ال�صوانية والرخامية الكثرية
كانت ال�شواهد واملعامل
ّ
ق ��د �سلمت م ��ن عب ��ث الطبيعة ،بحك ��م املن ��اخ امل�صري
اجل ��اف ،والتي ما زالت حمفوظة بهيئتها ،التي نعرفها
يف متاح ��ف م�صر والع ��امل ،وقد حظي ��ت بعناية عاملية
كب�ي�رة ،ومل تتعر�ض مل ��ا تعر�ضت له الآث ��ار الرافدينية
يف �سوم ��ر و�أك ��د وباب ��ل ونينوى ب�سبب املن ��اخ املائي
الرطب والفيا�ضانات املتعاقب ��ة لنهري دجلة والفرات،
لك ��نَّ هذا ال يعني ب�أنَّ الآثار العراقية ال تتمتع بالأهمية
وال�شه ��رة ،بل عل ��ى العك�س م ��ن ذلك متام� � ًا ،فح�ضارة
الع ��راق الق ��دمي �أق ��دم بكثري م ��ن احل�ض ��ارة امل�صرية،
وال�شواه ��د الكثرية ت ��د ُّل على ذلك ،غ�ي�ر �أنَّ اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي وت�شبث الروح امل�صرية بكل ما هو م�صري،
و�أح�سا� ��س ال�شعب بعامة هن ��اك بانتمائه ال�سالفه ،هو
الذي جعل من املتاحف امل�صرية قبلة ومق�صد العامل.
ويف احلقيقة ف�أن الهوية امل�صرية مل تنق�سم كما احلال
عندن ��ا ،بل ظل ��ت الزم ��ة الفرعوني ��ة قائم ��ة يف الذات،
را�سخ ��ة يف الأعم ��ال الفنية� ،س ��واء يف ال�سينما او يف
الت�شكي ��ل امل�صري�ي�ن ،ومن يت�أمل وجه رج ��ل ال�صعيد،
الف�ل�اح وعام ��ل البن ��اء و�سواهم ��ا يجد �أوج ��ه القربى
امل�سج ��ى عرب الزجاج
كب�ي�رة بينه و�ص ��ورة الفرعوين
ّ
يف املتحف .مل ينقطع امل�ص ��ري عن حبله ال�سري ،على
الرغ ��م م ��ن تقلب ��ه يف االزمنة ،وظ ��ل مو�ص ��و ًال به ،مع
اح�سا�س ��ه بانتمائ ��ه القوم ��ي ،ومت�سكه بدين ��ه� ،سواء
�أكان م�سلم� � ًا او قبطي� � ًا ،وعل ��ى امت ��داد احلق ��ب ظل ��ت
ال�سلط ��ة ال�سيا�سية هناك تعا�ضد االنتماء ذاك ،حتى �أن
عبد النا�ص ��ر ،ومبا عرف عن مكانته يف تر�سيخ الروح
القومية العربي ��ة عند ال�شعب امل�صري� ،إال �أنه مل يتخل
ع ��ن انتمائ ��ه الفرعوين ،فه ��و الذي جع ��ل يف نف�س كل
م�ص ��ري �شيئ ًا من روح رم�سي� ��س الثاين ويف نف�س كل
م�صرية �شيئ ًا من كليوبرتا.
ذات ي ��وم ويف املتح ��ف العراق ��ي كن ��ت �صحب ��ة �أح ��د
اال�صدق ��اء يف زيارة اىل هناك ،و�ص ��ادف وقوفنا امام
متثال امللك �سرجون الأكادي ،ويف انتباهة منه قال� :أال
ترى �أوجه كث�ي�ر ًة لل�شبه بني وجهي ووجهه؟ �أده�شني
ال�س� ��ؤال ،لكنن ��ي ،رح ��ت �أتامل الوجه�ي�ن فذهلت معه،
نع ��م ،كان وجهه ب�أو�صاف وجهه كله ��ا ،ثم �أنني ،رحت
�أتطلع يف وجوه زائري املتحف ،و�أقارن ،فذهلت �أكرث،
فقد كان وجه امللك االكادي جم�سم ًا يف وجوه الزائرين
والله ،اجلبه ��ة والعني والأنف والفم وال ��روح املت�أملة
ال�صامت ��ة لكن املتحدية .هل �أقول ب�أننا نظلم �شعبنا �إذا
ن�سبن ��اه اىل مهاجرين حجازي�ي�ن وجنديني وميانيني
نفي
وف ��دوا الع ��راق بع ��د الفتح ع ��ام  14للهج ��رة؟ مع ٍّ
قاط ��ع بع ��دم انت�سابنا لتل ��ك ال�سالالت العظيم ��ة ،التي
حكمت الكون ذات يوم.

ما الذي تغير في العالقة بين الواليات
المتحدة الأميركية من جهة ورو�سيا
وال�صين من الجهة الأخرى؟ وهل �أن
ما يح�صل هو تجليات �سيا�سة خارجية
جديدة تتميز بها �إدارة بايدن عن
من �سبقها؟ وهل من الممكن �أن يكون
هنالك تغير جذري في هذه ال�سيا�سة
الخارجية ،لها انعكا�ساتها على النظام
العالمي ،في دولة تتحكم في �سيا�ستها
م�ؤ�س�سات را�سخة ت�شكل منظومة
الدولة العميقة؟ هذا ما �س�أحاول �أن
�ألقي عليه ال�ضوء في مقالي المتوا�ضع.

مت الإع�ل�ان عن االجتم ��اع الذي ا�س ��تمر يومني بني وزير
اخلارجي ��ة الرو�سي �سريجي الف ��روف ونظريه ال�صيني
وان ��غ يي يف نف�س الي ��وم الذي بد�أت في ��ه املحادثات بني
ال�ص�ي�ن والوالي ��ات املتحدة يف �أال�س ��كا .وعلى الرغم من
التكهنات ب�ش� ��أن التوقيت ،تنفي بك�ي�ن �أن زيارة الفروف
موجهة �ضد �أطراف ثالثة �أو �أن لها �أي عالقة باملفاو�ضات
م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة يف �أال�س ��كا .هذا م ��ع �أن الفروف
ووانغ يف لقائهما �آخر مرة يف �أيلول املا�ضي على هام�ش
قم ��ة منظم ��ة �شنغهاي للتع ��اون يف مو�سكو كان ��ا قد �أكدا
حينه ��ا �أن رو�سيا وال�صني تقدمان رد ًا فعا ًال على هجمات
“القوى املتطرفة” يف الواليات املتحدة.
وبالتواف ��ق م ��ع تعه ��دات الرئي� ��س الأمريكي ج ��و بايدن
بتوحي ��د احللف ��اء القريب�ي�ن يف توجهاته ��م املناه�ض ��ة
لرو�سيا وال�ص�ي�ن ،اجتمع الناتو ال�شه ��ر املا�ضي ملناق�شة
�أم ��ن دول حلف �شمال الأطل�س ��ي للفرتة حتى عام .2030
ويف �إطار ه ��ذا االجتماع ،جرى تو�صيف بكني ومو�سكو
على �أنهم ��ا يت�صدران « �أكرب تهديد للنظ ��ام العاملي القائم
على �سيادة القانون» .و�سبق �أن و�صفت الواليات املتحدة
ال�ص�ي�ن ،يف �شهر كانون الأول املا�ضي ،ب�أنها «�أكرب تهديد
للدميقراطية واحلرية يف جميع �أنحاء العامل».
وجت ��در الإ�ش ��ارة اىل �أن �إدارة باي ��دن كان ��ت ق ��د �شن ��ت
هجوم� � ًا عنيف� � ًا عل ��ى رو�سيا وال�ص�ي�ن بن�شره ��ا يف �آذار
املا�ض ��ي وثيق ��ة منهجي ��ة تع ��رف ،بالدلي ��ل ال�سرتاتيجي
للأم ��ن القومي ،الذي يعط ��ي الأولوية لـ «مواجهة ال�صني
ورو�سيا والدول اال�ستبدادية الأخرى» .وقد �صدرت هذه
الوثيق ��ة بعد يوم م ��ن فر�ض الوالي ��ات املتحدة واالحتاد
الأوروب ��ي عقوبات على رو�سيا ب�سب ��ب اتهامها للأخرية
بت�سمي ��م و�سج ��ن املعار�ض الرو�س ��ي �أليك�س ��ي نافالني.
ويف � 17آذار ،و�سع ��ت وا�شنط ��ن العقوبات على رو�سيا،
و�ش� �دّدت ال�ضوابط عل ��ى ال�ص ��ادرات .ويف نف�س اليوم،
و�صف بايدن ،يف لقاء متلفز ،الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني على �أنه «قاتل».
كانت ال�صني �أي�ض ًا هدف ًا لزيادة العقوبات الأمريكية عليها
يف �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي ،حي ��ث و�سعت الوالي ��ات املتحدة
العقوبات التي فر�ضته ��ا على امل�س�ؤولني ال�صينيني العام
املا�ض ��ي ب�ش� ��أن قان ��ون احلك ��م الذات ��ي يف هون ��غ كونغ
و�أ�ضاف ��ت � 24شخ�صي ��ة ر�سمي ��ة �صيني ��ة �إىل القائم ��ة.
ح ��دث ه ��ذا قبل يوم م ��ن املحادث ��ات االمريكي ��ة ال�صينية
يف �أال�س ��كا ،الت ��ي ج ��رت يف � 19-18آذار ،ك�أول اجتماع
مبا�ش ��ر ب�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن الأمريكي�ي�ن وال�صيني�ي�ن خالل
رئا�سة بايدن وكما تبني فيما بعد ،كان للعقوبات �أثر كبري
يف �إ�ضفاء �أجواء متوترة على املحادثات.
كل ه ��ذا ي�شري اىل �أن املح ��اوالت الأخرية من قبل ال�صني
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ورو�سي ��ا لتح�س�ي�ن العالقات م ��ع الوالي ��ات املتحدة بعد
انتخ ��اب جو باي ��دن رئي�سا للواليات املتح ��دة الأمريكية،
ق ��د ذهب ��ت �س ��دى .فبد ًال ع ��ن التعام ��ل الإيجاب ��ي مع تلك
املح ��اوالت� ،أر�س ��ل باي ��دن م�س�ؤولني �أمريكي�ي�ن كبار يف
رح�ل�ات دبلوما�سي ��ة لإقن ��اع الياب ��ان وكوري ��ا اجلنوبية
والهند باالن�ضمام �إىل التحالف الأمريكي �ضد “ال�سيا�سة
العدواني ��ة» الت ��ي متار�سه ��ا ال�صني .وج ��رى توقيت تلك
الزي ��ارات لت�أتي يف �أعقاب القمة الر�سمية الأوىل للحوار
الأمن ��يالرباعي ،حي ��ث ناق�ش ق ��ادة الياب ��ان و�أ�سرتاليا
والهند والواليات املتح ��دة «ال�سيا�سة العدوانية» لل�صني
يف منطق ��ة املحيطني الهندي والهادئ وتعهدوا بالتعاون
يف دبلوما�سي ��ة اللقاحات وتطوير �شب ��كات  5Gوغريها
من تقنيات ملقاومة ت�أثري ال�صني.
يف املقابل ،كانت زيارة الفروف لل�صني بعد انتهاء رحلته
�إىل ال�ش ��رق الأو�س ��ط �أك�ث�ر م ��ن جمرد ح ��دث دبلوما�سي
ع ��ادي .فمنذ �أيلول من العام املا�ضي ،كان الدبلوما�سيون
الرو� ��س وال�صينيون على توا�صل �شهري منتظم� ،أجروا
خالل ��ه خم�س مكامل ��ات هاتفية على الأقل ،مم ��ا ي�شري �إىل
م�ستوى التن�سيق يف العالقة بني الطرفني.
خالل املحادثات التي عقدت يومي  22و 23مار�س\اذار،
�شدّد الفروف ووانغ على �أن التعاون بني رو�سيا وال�صني
ال يزال قوي ًا ون�شط ًا .و�أن كال البلدين «يعار�ضان الألعاب
اجليو�سيا�سي ��ة والعقوب ��ات غ�ي�ر القانوني ��ة �أحادي ��ة
اجلان ��ب» .ورف� ��ض وان ��غ خ�ل�ال حمادثاته م ��ع الفروف
«الأكاذي ��ب» الت ��ي تروجها «حفنة من الق ��وى الأوروبية»
�ض ��د رو�سي ��ا وال�ص�ي�ن ،و�أدان �أي حم ��اوالت للتدخل يف
ال�ش� ��ؤون الداخلي ��ة للبلدي ��ن .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،ح� � ّذر
الف ��روف الدول الغربي ��ة ،ب�أجنداته ��ا الأيديولوجية ،من
�أنهم «يقفون يف اجلانب اخلط�أ من التاريخ».
كما �أكد الف ��روف ووانغ �أن بلديهم ��ا يحافظان على نظام
دويل قائ ��م على القي ��م الإن�سانية العاملي ��ة والدميقراطية
وامل�س ��اواة واحلرية ،و�أب ��رزا �أهمي ��ة دور الأمم املتحدة
يف النظ ��ام ال ��دويل القائم ،عالوة على ذل ��ك ،ناق�ش وانغ
والفروف ،بناء على م�ستجدات الو�ضع الدويل� ،ضرورة
الإع ��داد ملفاو�ضات على �أعل ��ى م�ستوى ،ووافق ��وا �أي�ض ًا
عل ��ى متديد معاهدة ال�صداقة الرو�سي ��ة ال�صينية املوقعة
يف ع ��ام  ،2001بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قال الفروف ،ردا على
دع ��وة بايدن الت ��ي �أ�شرت �إليه ��ا �أعاله� ،إن عل ��ى مو�سكو
وبك�ي�ن «ح�ش ��د ال ��دول ذات التفكري املماث ��ل» لدعم مبادئ
الأمم املتحدة.
خ�ل�ال املحادث ��ات يف �أال�س ��كا ،ك�شفت ال�صني ع ��ن تهافت
القي ��م الدميقراطي ��ة الأمريكي ��ة يف ق�ضاي ��ا كالعن�صري ��ة
وحق التعبري واالقرتاع العام ،فرد ًا على و�صف وا�شنطن
لكال البلدين ،رو�سيا وال�صني ،بال�سلطوية واتهامها بكني
بارت ��كاب �إبادة جماعي ��ة يف �شينجيانغ ،و�ضعت مو�سكو
وبكني الواليات املتحدة يف دائرة ال�ضوء يف ملف حقوق
الإن�س ��ان ب�سب ��ب التاريخ العن�ص ��ري للدول ��ة الأمريكية،
ال ��ذي كان م ��ن تبعات ��ه انطالق حرك ��ة « حي ��اة ال�سود لها
�أهمية».
يتف ��ق اخل�ب�راء الرو� ��س وال�صيني ��ون عل ��ى �أن زي ��ارة
الف ��روف عملت عل ��ى تعزي ��ز التع ��اون ال�سرتاتيجي بني
البلدي ��ن �إ�ضافة اىل �أهميته ��ا الدولية .فعلى �سبيل املثال،

�أكد �إيغور ديني�سوف ،كبري الباحثني يف معهد الدرا�سات
الدولي ��ة يف � ،MGIMOأن االجتم ��اع “ب�ش ��رى �س ��ارة
للعالق ��ات الرو�سي ��ة ال�صيني ��ة والعامل ب�أ�س ��ره ،ويعك�س
حماوالت لبعث اال�ستقرار يف عامل غري م�ستقر”.
وجتدر الإ�شارة اىل �أن نط ��اق التعاون ال�سرتاتيجي بني
ال�ص�ي�ن ورو�سيا �شمل م�شروع حمط ��ة الأبحاث القمرية،
والتج ��ارب ال�سريري ��ة للقاح ��ات امل�ض ��ادة لفايرو� ��س
كورونا ،والإجراءات التي ميكن اتخاذها ملواجهة �أخطار
ان ��دالع “الث ��ورات امللونة” بتحري� ��ض وتنظيم غربيني،
ف�ض�ل� ًا عن التو�س ��ع يف التجارة وال�سياح ��ة ال�صينية يف
�شبه جزيرة القرم ،وكما قال وانغ يي“ ،بغ�ض النظر عن
طبيع ��ة التغريات العاملية� ،ستتو�س ��ع عالقتنا وتقوي يف
جميع االجتاهات».
ولي� ��س م ��ن �ش ��ك يف �أن لزي ��ارة الف ��روف لل�ص�ي�ن �أثرها
الوا�ض ��ح يف التخفي ��ف م ��ن ح ��دة الت�شن ��ج الدبلوما�سي
الأمريك ��ي بعد زوبعة الت�صريح ��ات العدوانية التي �أدىل
بها م�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى يف �إدارة البيت الأبي�ض.
وخا�ص ��ة ،م ��ا �صرح ب ��ه الرئي� ��س باي ��دن نف�س ��ه يف �أول
لق ��اء �صحيف ��ي له بعد انتخاب ��ه رئي�سا للوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة ،حم ��ذرا في ��ه م ��ن �أن ��ه �سيتعني عل ��ى الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتن دفع ثمن �سيا�ساته “العدوانية”.
ويف �أول لقاء مع نظرائه ال�صينيني ،قدم وزير اخلارجية
�أنط ��وين بلينك�ي�ن له ��م جمموع ��ة كامل ��ة م ��ن االتهام ��ات
العلني ��ة ،تركز على انته ��اك حقوق الإن�س ��ان  ،ويف نف�س
ال�سي ��اق ي�أت ��ي حتذير رئي� ��س البنتاغون ،لوي ��د �أو�سنت،
�أثن ��اء زيارت ��ه للهند ،دله ��ي من احل�صول عل ��ى �صواريخ
�إ� ��س  400 -الرو�سية ،ملوح ًا بالعقوبات االمريكية ،ومع
�أن هذه الت�صريحات �أطلقت يف ظروف خمتلفة (بايدن -
يف حمادثة م�ستفي�ضة ،بلينكني  -يف مفاو�ضات ر�سمية،
�أو�سنت  -رد ًا على �س�ؤال �أحد ال�صحفيني)� ،إال �أنها تك�شف
عن االجتاه العام لل�سيا�سة الأمريكية يف زمن بايدن.
وم ��ع �أن باي ��دن و�أقطاب �إدارت ��ه يعر�ض ��ون �أنف�سهم على
�أنه ��م خمتلفون عن ترام ��ب متام ًا ،ومن هن ��ا تكرر �شعار
�أن �أم�ي�ركا ع ��ادت� .أي �أنها غادرت مل ��دة �أربع �سنوات يف
اجت ��اه غري معل ��وم ،ثم ها هي تع ��ود كما كان ��ت .على �أن
ه ��ذا العر�ض لي�س دقيق ًا متام ًا .فلي� ��س هنالك ارتداد كلي
ع ��ن �سيا�سة ترامب كم ��ا يدعون ،كم ��ا �أن �سيا�سة ترامب،
ب ��كل ا�ستعرا�ضات ��ه ال�شخ�صية وفو�ضاه ،كان ��ت امتداد ًا،
ولو بخط متعرج ،لل�سيا�سة الأمريكية التي �سبقته .فمنذ
نهاي ��ة احلرب الب ��اردة ب�ي�ن الواليات املتح ��دة الأمريكية
واالحت ��اد ال�سوفيت ��ي اجته ��ت ال�سيا�س ��ة الأمريكية نحو
�إن�ش ��اء نظ ��ام عاملي تقود في ��ه �أمريكا الع ��امل ب�أ�سره ب�أقل
خ�سائر ممكنة.
يف الواق ��ع ،ط ��وال الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن ،يف ظل
ثالثة ر�ؤ�ساء ،كانت الواليات املتحدة تبحث عن جمموعة
من الأدوات لتحقيق تلك ال�سيا�سة ،من التدخل الع�سكري
عل ��ى نط ��اق وا�سع حتت �شع ��ارات �أيديولوجي ��ة يف عهد
بو� ��ش اىل �سيا�س ��ة التهدي ��د دون االحتكاك عل ��ى الأر�ض
بقوات دول عظمى غرمي ��ة ،كما كان الأمر يف عهد �أوباما
و�صو ًال اىل �سيا�س ��ة ال�ضغط ال�سيا�س ��ي وااليديولوجي
التي اعتمدها ترامب .واليوم لدى بايدن وفريقه الفر�صة
للبن ��اء على التجرب ��ة الغني ��ة لأ�سالفهم من �أج ��ل اختيار

�آليات منا�سبة لتحقيق نف�س الأغرا�ض ال�سيا�سية.
حت ��ى الآن ،بن ��ا ًء عل ��ى �أحداث �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي ،يبدو
يل �أن �إدارة باي ��دن اخت ��ارت �أن ت�ضي ��ف اىل الي ��ات
حتقيقه ��ا للتوجه ��ات الأ�سا�سي ��ة لل�سيا�س ��ة االمريكي ��ة
عن�ص ��ر ًا �أيديولوجي� � ًا و�سيا�سي� � ًا جديد ًا قلم ��ا ا�ستخدمه
ر�ؤ�ساء الواليات املتح ��دة االمريكية ال�سابقني وهو خلق
حتال ��ف دويل قائ ��م على تبن ��ي مب ��ادئ “الدميقراطية”،
�أو حتال ��ف ال ��دول “الدميقراطي ��ة” يف مواجه ��ة ال ��دول
“اال�ستبدادية”.
بعب ��ارة �أخ ��رى ،تعت ��زم �إدارة باي ��دن تنفي ��ذ توليف ��ة من
�أك�ث�ر الأ�ساليب فاعلي ��ة من �سابقاتها ،م ��ن وجهة نظرها،
متخلي ��ة بذلك عن املظاهر الأك�ث�ر دراماتيكية ،كالعمليات
الع�سكري ��ة ال�ضخم ��ة �أو الإفراط بال�ضغ ��ط على ال�شركاء
واحللف ��اء باعتبارها و�سائل غ�ي�ر عقالنية .ولكن ما مدى
فعالية هذا االختيار؟
االفرتا� ��ض الرئي�س الذي ينطلق من ��ه مهند�سو ال�سيا�سة
الأمريكي ��ة ه ��و �أن الواليات املتحدة تظ ��ل دولة “ال ميكن
اال�ستغن ��اء عنها” للعامل ب�أ�سره� ،أي �أن جميع الدول دون
ا�ستثن ��اء ،بغ� ��ض النظر ع ��ن عالقتها بامل�س ��ار الأمريكي،
جم�ب�رة عل ��ى التعام ��ل م ��ع وا�شنط ��ن .ومن هن ��ا جاءت
فك ��رة “امل�شاركة االنتقائية” الت ��ي مبوجبها ،كما يو�ضح
مهند�سو �سيا�سة البيت الأبي�ض «�سنناق�ش ما نحتاجه مع
ال ��دول غري ال�صديقة ،ونكب ��ح جماحها ومنار�س ال�ضغط
�أينما يتطلب ذلك”.
جت ��در الإ�ش ��ارة هن ��ا اىل �أنه بالرغ ��م من املكان ��ة الفريدة
للوالي ��ات املتح ��دة يف النظ ��ام العامل ��ي ،والت ��ي متنحها
جم ��ال وا�س ��ع يف ترتي ��ب خياراته ��ا لت�صني ��ف عالقاتها
بال ��دول الأخ ��رى و�أ�سل ��وب التعام ��ل معه ��ا� ،إال �أن �إدارة
الرئي�س بايدن ب�أ�سلوبها ال ��ذي اتبعته �أخري ًا يف تعاملها
م ��ع رو�سيا وال�ص�ي�ن تخطئ ،ح�سب العدي ��د من املحللني
ال�سيا�سي�ي�ن ،يف تقديره ��ا حلجم التغ�ي�رات التي حدثت
وحت ��دث يف النظام العاملي ،وهي غري حمقة با�ستخفافها
بق ��درة ال ��دول الأخ ��رى ،خا�ص ��ة رو�سيا وال�ص�ي�ن ،على
ال ��رد �إن فر�ضت عليها الدخ ��ول يف مواجهة مع الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة وحلفائه ��ا .ولنناق�ش ه ��ذا املو�ضوع
بت� ٍأن.
�أو ًال ،بالن�سب ��ة مل�س�أل ��ة و�ض ��ع رو�سيا وال�ص�ي�ن يف خانة
واحدة كجبهة معادية ،ي�ضعف من قدرة الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة عل ��ى املن ��اورة يف اختيار �أ�سالي ��ب املواجهة.
فال�ص�ي�ن قوة اقت�صادية عاملي ��ة عظمى ال ي�ستهان بها ،كما
�أن رو�سيا متلك قدرات ع�سكرية هائلة ،تتجاوز يف بع�ض
املجاالت امل�ؤثرة قدرات الواليات املتحدة الأمريكية .وقد
�أدرك الرئي� ��س ال�سابق دونالد ترام ��ب هذا الأمر ب�صورة
وا�ضح ��ة ،و�إن مل ي�ضع ��ه قي ��د التنفي ��ذ ب�سب ��ب املعار�ضة
الدميقراطية ال�شر�سة له.
ثاني ًا ،بالن�سبة جلبهة حلفاء الواليات املتحدة الأمريكية،
ف�إنها تبقى قلق ��ة وغري متما�سكة ب�سبب اخلربة املرتاكمة
عل ��ى م ��دى �أكرث م ��ن ثالث�ي�ن عام ًا بع ��د احلرب الب ��اردة،
تب� �دّدت فيها ثق ��ة �أ�صدق ��اء الواليات املتح ��دة ،من خارج
حلف النات ��و ،بالتعويل على م�ساعدته ��ا يف حالة حدوث
�أزمة خطرية .عالوة على ذلك ف�إن م�صالح الدول احلليفة
للوالي ��ات املتحدة االمريكية قد ت�شعب ��ت كثري ًا بعد نهاية
احل ��رب الباردة مما دفعها لأن تتخلى عن فكرة االن�سجام
مع امل�صال ��ح اجليو�سيا�سية للوالي ��ات املتحدة حتى عند
التلويح بالعقوبات.
ثالث� � ًا ،كان العام ��ل الأيديولوج ��ي خالل احل ��رب الباردة
�أ�سا�س� � ًا يف متيي ��ز العدو عن ال�صدي ��ق �أو غري العدو� .أما
بعد احل ��رب الباردة ،فلم تع ��د للعام ��ل الأيديولوجي �أية
�أهمي ��ة يف متييز الأعداء ع ��ن الأ�صدقاء ،وحت ��ى «القيم»
الليربالي ��ة الغربي ��ة الت ��ي تعك ��زت عليه ��ا �أم�ي�ركا فقدت
بريقه ��ا متام ��ا يف الفرتة الأخ�ي�رة ،على خلفي ��ة ما جرى
يف الواليات املتحدة الأمريكية يف االنتخابات الرئا�سية،
ي�ضاف اليها م�شاريع الثورات امللونة ومو�ضوع التطعيم
�ض ��د فايرو� ��س الكورونا وما اىل ذلك م ��ن �أحداث ك�شفت
عن وجود معايري خمتلفة لتلك «القيم».
عل ��ى �أي حال ،فان نتائج تنفيذ الآليات اجلديدة لل�سيا�سة
االمريكية التي اختارها الرئي�س بايدن و�إدارته ال توحي
ب�أنه ��ا �ستكون ثابتة ،ب�صيغتها الت ��ي ا�ستعر�ضتها �أعاله،
طيل ��ة الفرتة الت ��ي �سيق�ضيها بايدن يف البي ��ت الأبي�ض،
م ��ا دامت رو�سيا تتجاهل وال�ص�ي�ن ترف�ض ب�شدة و�أملانيا
تناور والهند غا�ضبة من ال�ضغط.

مهمة ال َّتنوير
ال�سعداويِ ..عبء ِ
رحل ��ت قب ��ل �أي ��ام َّ
الطبيب ��ة والكاتب ��ة
ال�سع ��داوي(،)2021-1931
ن ��وال َّ
وفيه ��ا ي�ص ��ح الق ��ول« :املع ��روف ال
ُيع ��رف» ،عُرف ��ت وا�شته ��رت مب ��ا ُكتب
وحك ��م �ضده ��ا� ،أكرث مب ��ا كتبت
وقي ��ل ُ
وحا�ضرت وجادلت .وكم مِ ن �شخ�صية
وفكر ُب ��ث عن طريق اخل�صوم،
وكتاب ٍ
ٍ
بع ��د و�صمه باجله ��ل واالبت ��ذال ،لكنه
ظ ��ل ي�شغله ��م ،حت ��ى و�صل ��ت �أف ��كاره
للأجي ��ال عربه ��م .فل ��وال خ�صوم ��ه ما
عَرفن ��ا �أحمد ب ��ن يحي ��ى ال َّراوندي(تـ:
نحو 250هجر َّية) ،خ�صومه املعتزلة،
لأ َّنه مت ��رد عليهم ،وكتب فيهم «ف�ضيحة
املعتزل ��ة» ،وربمَّ ا جاء رد ًا على «ف�ضيلة
املعتزل ��ة» لعمرو بن بح ��ر اجلاحظ(تـ:
255هجرية)� ،أو بالعك�س ،والكتابان
ُيعدان مِ ��ن املفق ��ودات ،لك ��نَّ «ف�ضيحة
املعتزل ��ة» جن ��ده يف كت ��اب املعت ��زيل
عب ��د ال ّرحي ��م اخلياط(ت� �ـ :بح ��دود
290هجري ��ة) «االنت�ص ��ار وال َّرد على
ابن ال َّروندي امللحد» ،لأ ّنه ر َّد عليه فقر ًة
فقر ًة ،وبهذا حفظه ،مات ابن ال َّرواندي
خمتفي� � ًا ،وامل ��وت يف االختف ��اء بحكم

 ر�شيد اخليون

القتل.
ً
ال�سع ��دواي كابن
ل�س ��تُ معتربا ن ��وال َّ
ال َّراون ��دي ،وال خ�صومه ��ا معتزل� � ًة،
لكنني �ضربت مث�ل ً�ا عن فائدة اخل�صم،
وه ��و يدعي بجه ��ل خ�صم ��ه وابتذاله.
فل ��و كان ابن ال ّراون ��دي كذلك ،ما �شغل

خ�صومه لعقود بل لقرون ،وكذا احلال و�إ�ص ��دار ا ُ
حلك ��م ،ن�ص� � ًا �أو �ضمن� � ًا،
ال�سع ��داوي� ،شغل ��ت خ�صومها يف يطلب ��ون �إع�ل�ان التَّوب ��ة �أو التفري ��ق
م ��ع َّ
حياته ��ا ومماته ��ا ،بع ��د �أنَّ �أرادوا له ��ا بني ال َّزوجني والقت ��ل ب�سبب ال ِّردة عن
م ��ا �أرادوه لن�ص ��ر حام ��د �أب ��و زيد(ت� �ـ :الدِّين.
ال�سعداوي َّ
ال�شيخ يو�سف
 ،)2010ولفرج فودة( ُقتل ،)1992 :واجهت نوال َّ
فدع ��اة التَّكف�ي�ر جاه ��زون للت�شكي ��ك البدري(تـ -)2014:امل�شهور بدعاوى

التَّكفري �ض ��د ال ُكتاب واملثقفني مب�صر-
يف برنام ��ج تلفزي ��وين( ،)1998غري
�أنَّ ع ��دم ثق ��ة ال َّرجل بحجت ��ه دخل �إىل
الربنامج حام ًال ن�سخة مِ ن القر�آن� ،أخذ
يرفعه ��ا بني حلظ ��ة و�أخ ��رى بوجهها.
كان ��ت تتح ��دث بعل ��م طب ��ي ،مف ��اده

ال�سع ��داوي �ض ��د ختان
االخت�ل�اف اجل�سم ��ي ب�ي�ن اجلن�سني ال كان ��ت معرك ��ة َّ
يعن ��ي اختالف العق ��ل بينهم ��ا ،فاملر�أة الفتي ��ات حام َّية الوطي� ��س ،غري �أنَّ هذا
م�ساوي ��ة للرجل بالعق ��ل ،بينما َّ
ال�شيخ اجلهد اعتربت ��ه القن ��وات «الإخوانية»
كان يقاطعه ��ا �صارخ� � ًا ،تعب�ي�ر ًا ع ��ن تهت ��ك ًا ،مع �أن هذا اخلت ��ان كان معروفاً
امتالكه للحقيق ��ة ،وعن رجولته �أي�ض ًا ،قب ��ل الإ�س�ل�ام ومذموم� � ًا (اجلاح ��ظ،
الغي ًا اخت�ل�اف الأزمنة ،ورافع ًا الكتاب ال َّر�سائ ��ل ،وكيع �أخب ��ار الق�ضاة) ،وهم
بوجهها �إ�شارة �إىل �أ َّنها كافرة ،حماو ًال يدافع ��ون عنه اليوم ،وفقه ��اء يعرفون
جتاهله ��ا عندم ��ا تتح ��دث ،ي�ص ��د ع ��ن �أ َّن ��ه خطيئ ��ة كربى ،مع ذل ��ك يحجمون
وجهها� ،أو يعب ��ث ب�أوراقه ،التي ملأها ع ��ن التَّ�صري ��ح برف�ض ��ه م ��دار ًة مل ��زاج
ن�صو�ص� � ًا ،ال ف�ض ��ل له بها ،مقاب ��ل �أ َّنها العوام.
كانت تتحدث بال َّر�أي.
رب الإ�سالم ال�سيا�سي ومراكز الفقه
يعت ُ
ال�سع ��داوي ع ��دو ًة َل ��دود ًة،
جاء م ��ا كتبته نوال ال�سع ��داوي ،لأجل التقليدي ��ة َّ
امل ��ر�أة ،مِ ��ن واق ��ع �أ�سرته ��ا وقريته ��ا لأ َّنها �أرادت للإ�سالم وامل�سلمني جماراة
ووظيفته ��ا كطبيب ��ة .كان ��ت �صوت� � ًا ال َّزمن يف معاملة ال ِّن�ساء ،ومعلوم �أنهنَّ
تنويري� � ًا مُدِ و َّي� � ًاَ ،ح َّمله ��ا عبئ� � ًا ،وه ��ي اله ��دف الأول للإ�سالمي�ي�ن ،فبفر� ��ض
�وري مت�سل ��ح �سم ��ات تدينه ��م عليه ��نَّ ي�ضبط ��ون
الأنث ��ى يف و�س ��ط ذك � َّ
بالن�صو�ص وال�سلط ��ة الفقه َّية �ضدها ،املجتمع عل ��ى �إيقاعه ��م ،ال �إيقاع العقل
لذا عانت م ��ا عانته ،مل تواج ��ه ال ِّرجال وال َّزمن.
ُ
ح�س ��ب� ،إمن ��ا واجه ��ت ال ِّن�س ��اء الالتي ق ��ال املتنبي(قت ��ل354 :هجر َّي ��ة):
ال�س � ِ�م َّ
ال�ش ْم� � ِ�س َع ْي � ٌ�ب/
�أرادت حماية بناتهنَّ مِ ن اخلتان ،ومِ ن «فم ��ا ال َّت�أ ِني � ُ�ث ْ
للهاللِ »(ال ِّدي ��وان
زواجهنَّ قا�صرات ،فالأح ��زاب الدِّينية وال ال َّت ْذكِ �ي ُ
�ر َف ْخ� � ٌر ِ
ثقف ��ت امل ��ر�أة �أن تث ��ور �ض ��د م�صلحتها بزيادات ��ه) ،وه ��ذا جوه ��ر م ��ا اعتقدته
ك�إن�سانة.
ال�سعداوي.
وجنحت بغر�سه نوال َّ
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فـيـلـم الأب� :أوبــرا الـتـال�شــي
علي اليا�سري

�شجرة هَ ِر َمة تت�ساقط
مثل
ٍ
�أوراقها و�أغ�صانها بفعل الرياح
والمطر تع�صف ال�شيخوخة
بالإن�سان .حقيقة قا�سية
يدركها �أنتوني في لحظة
رثاء للذات بفيلم االب
للمخرج الفرن�سي فلوريان
زيلر ،والذي بدا ك�إطاللة
�سينمائية ُمب�صرة بتفرد في
تراتيل ال�شعور لمرثية رحيل
الذاكرة العاطفية بفعل
الخرف والزهايمر وما يُلحقه
من �ضرر نف�سي ومعنوي يثقل
�أ�ساه على المري�ض وذويه.

قب ��ل عقد م ��ن الزمن كتب زيلر م�س ��رحية
(االب) ،وبع ��د الكث�ي�ر م ��ن اال�ش ��ادات
النقدي ��ة واجلماهريي ��ة حي ��ث اقيم ��ت
عرو�ض ��ها يف اكرث م ��ن  45دولة غدت مع
كاتبها االكرث �ش ��هرة وجناح� � ًا فني ًا خالل
عقدي ��ن م�ض ��ت م ��ن الق ��رن  ،21فلوريان
العابر لعتب ��ة االربعني من عمره ا�س ��تمد
فكرة امل�س ��رحية من جتربته ال�شخ�ص ��ية
مع جدته الت ��ي تولت رعايته وتن�ش ��ئته،
كان يف اخلام�سة ع�شرة حني بد�أت تعاين
م ��ن اخلرف ،بكتابته للأب �أراد ا�س ��تعادة
التوا�ص ��ل مع تلك الأحا�س ��ي�س ،لذلك هي
اك�ث�ر م ��ن ق�ص ��ة ب ��ل م�ش ��اركة وجداني ��ة
يواج ��ه فيه ��ا املُتلقي �ش ��عور ال�شخ�ص ��ية
حني يدلف اىل ر�أ�سها ليدرك اىل �أي مدى
ميكن للمر�ض �أن يت�سبب بفقدان الذاكرة
و�ض ��ياع االجتاهات ،وما يولده من توتر
و�ض ��غوط ع�ص ��بية ونف�س ��ية مريرة� .أمر

ي�ض ��ع اجلمه ��ور مبوق ��ع تفاعل ��ي ولي�س
فقط م�س ��تلم للأفكار وت�أديتها ،ومنذ فيلم
ت�ش ��اريل كوفمان (�إ�ش ��راقة �أبدي ��ة للعقل
النظي ��ف) مل مي� ��س فيلم منطق ��ة الذاكرة
والوجدان مبثل ما فعله زيلر يف الأب.
ال �ش ��ك �إن الكاتب الربيطاين كري�س ��توفر
هامبت ��ون �أدرك كل ذل ��ك ح�ي�ن �ش ��ارك
فلوري ��ان م�س ��عاه لتحوي ��ل امل�س ��رحية
اىل فيل ��م �س ��ينمائي .فمعرفتن ��ا بالعدي ��د
م ��ن التج ��ارب ال�س ��ابقة الت ��ي خا�ض ��ت
بنف� ��س هذا امل�ض ��مار يجع ��ل التحدي يف
�إلتما� ��س االخت�ل�اف بالط ��رح واملعاجل ��ة
هدف� � ًا معياري� � ًا لتقدمي االب ب�ش ��كل مميز
�س ��ينمائي ًا .لق ��د جن ��ح ُ�ص� � ّناع العمل يف
مالم�س ��ة الدرج ��ة الأعل ��ى م ��ن التحفي ��ز
ال�سردي وجاذبية الأداء بفاعلية التكييف
الت ��ي خرق ��ت �ش ��رنقة املعت ��اد يف النق ��ل
مل�س ��رحية ناجح ��ة وهدف ��وا اِلكت�س ��اب
الديناميكي ��ة الب�ص ��رية خلل ��ق ال�س ��تايل
اخلا� ��ص ب ��روح الفيل ��م ،وال ��ذي رغ ��م
ك�س ��ره ملحدودية املكان بالن�ص امل�سرحي
ب�إ�ض ��افة امل�ش ��اهد اخلارجي ��ة �إال �أن ��ه مل
يدف ��ع ال�س ��يناريو نح ��و تهمي�ش ال�ش ��قة
–امل ��كان -حي ��ث بقيت عن�ص ��ر ًا فاع ًال يف
البناء الدرامي ،بل وح�ض ��رت ك�شخ�صية
معنوي ��ة حمورية نتلم� ��س تداعي روحها
امل�ؤتلف ��ة م ��ع �س ��اكينها بامتي ��از ت�ص ��ميم
الإنت ��اج الرائع املو�ض ��وع م ��ن قبل بيرت
فران�س ��ي�س برباع ��ة ح�ي�ن خل ��ق ف�ض ��اء
م�ش ��هدي يت�سم بعمق عنا�ص ��ره الت�أثيثية
املوحية و�ألوان م�ؤثرة و�إ�ض ��اءة منا�سبة
كوجهة نظر موازية تتغري طبق ًا لالرتباك
احلا�ص ��ل بعقل ال�شخ�ص ��ية مع ما يوفره
كل ذل ��ك م ��ن معرفة بذائقة ومنط �س ��لوك
وطبيع ��ة اخلي ��ارات احلياتي ��ة ل�س ��اكني
املكان.
م ��ا يجع ��ل فيل ��م (الأب) حتفة �س ��ينمائية
لي� ��س فق ��ط الق�ص ��ة ون�س ��قها ال�س ��ردي
واالداء الع ��ايل للممثلني ب ��ل ذلك التكامل
النادر بني تفا�صيل فنية عديدة ت�صب يف
البناء العام للم�ؤلف ال�س ��ينمائي لي�ض ��عه
مبرتبة �أ�ش ��به مبلحمة وج ��ود �أوبرالية،
مثل خي ��ارات اغاين الأوب ��را واللوحات
الت�ش ��كيلية واملنحوت ��ات .فف ��ي �سل�س ��لة
م�ش ��هد االفتت ��اح يرتاف ��ق م ��ع ال�ص ��ورة
اغني ��ة من احلرك ��ة الثالثة ل�ش ��به االوبرا
املل ��ك �آرث ��ر ( )1691للم�ؤلف املو�س ��يقي
هرني بر�سل يتوحد فيها ر�ؤية مو�سيقية
مرتع�شة لربودة ال�شتاء مع كلمات ال�شاعر
االنكليزي جون درايدن �س ��تغدو مدخلنا
ل�ص ��قيع الذاك ��رة املُكتن ��ف ع ��امل �أنتوين
�ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا .فيم ��ا مثلت اح ��دى اغاين
�أوب ��را �ص ��ياد الل�ؤل� ��ؤ ( )1863للم�ؤل ��ف
املو�س ��يقي ج ��ورج بيزي ��ه رث ��اء عاطف ��ي
عذب مل�شاعر الذات وحديث �صمت موجع
للروح حيث ظهرت مب�ش ��هدين مف�صليني
ميث�ل�ان نقط ��ة حت ��ول كا�ش ��ف مل�س ��ار
ال�شخ�صيات ،الأول عندما يتلقى انتوين
خ�ب�ر مر�ض ��ه بعي ��ادة الطبيب ��ة ،والثاين
ح�ي�ن تخرج ابنته من دار رعاية امل�س ��نني
بع ��د �إيداع ��ه فيها .لق ��د كان اختي ��ار هذه
(الآريا) تلبية لرغبة هوبكنز ال�شخ�ص ��ية
والذي لطاملا حلم بر�ؤيتها ت�صدح يف �أحد
�أفالمه� ،أم ��ر حققه له املخرج زيلر معترب ًا
�إياها عربون حمب ��ة وتقدير ،وتعبري عن
�سعادته لقبوله متثيل الدور.

كالكيت

 عالء املفرجي

�أنتوني هوبكنز..
�إعجاز في الأداء

يف ناحي ��ة �أخ ��رى كان اختي ��ار لوح ��ات
ر�سمها الفنانون فيليب فا�سور وجي�سون
الين وديزموند ماك ماهون ،والأخري �إن
ا�ش ��تهرا ب�أعمالهما املر�س ��ومة خ�صي�ص� � ًا
لل�س ��ينما والتلفزي ��ون ،لتعك� ��س الكث�ي�ر
م ��ن مالم ��ح ال�ش ��خو�ص وم�س ��ار حياتها
وطبيعته ��ا واللحظات العاطفي ��ة املميزة
لذكرياتها واملرتبط ��ة بكيان العائلة وهي
�أي�ض� � ًا ج ��زء مه ��م م ��ن ال�ث�راء الروح ��ي
للم ��كان .لكن كل ذلك يحتاج اىل توقيتات
واعية يف �إظهارها املتكرر ب�شكل تراكمي
وه ��و ما يفعله املخرج وفريق عمل الفيلم
حني يخلقون من خالل الأ�شكال املتنوعة
للف ��ن هارموين تن�ض ��ج من خالل ��ه ر�ؤية
ب�ص ��رية تنعك� ��س بلمح ��ات مونتاجي ��ة
ذكية على امل ��زاج العام للحكاي ��ة ،وجري ًا
عل ��ى هذا ال�س ��ياق متثل منحوتة (�ض ��وء
القمر) للنحات البولندي ايغور ميتوراج
توه ��ج تعب�ي�ري ين�س ��جم مع تناق�ض ��ات
التال�ش ��ي الت ��ي يعي�ش ��ها �أنت ��وين بفع ��ل
ذاكرته املعطوبة .ر�أ� ��س مت�آكلة النهايات
واجلوان ��ب متيل اىل ال�س ��قوط احلر يف
الف�ض ��اء� ،أف ��كار خالقة ي�س ��تدعيها العمل
النحت ��ي ت�س�ي�ر بالت ��وازي م ��ع مقا�ص ��د
فيل ��م الأب و�شخ�ص ��ياته يلتق ��ي معه ��ا
عن ��د نقط ��ة دميوم ��ة االنهي ��ار التدريجي
والتداع ��ي اىل ع ��امل جمه ��ول وقا�س ��ي.
يُعرف ميتوراج بتماثيله املجتز�أة جل�سم
االن�س ��ان حيث تت�ص ��هر �ض ��من �أ�س ��لوبه
التقالي ��د الكال�س ��يكية م ��ع �أف ��كار م ��ا بعد

حداثية يجتم ��ع فيها اجلم ��ال والدقة مع
اله�شا�شة واملعاناة.
�س ��عى ال�س ��يناريو املكت ��وب بعناي ��ة اىل
تر�ص�ي�ن احلكاي ��ة وال�شخ�ص ��يات عل ��ى
ال�شا�ش ��ة خ�صو�ص� � ًا مع وج ��ود هامبتون
بخربته الكبرية رفقة زيلر بالكتابة ت�ؤكد
ذل ��ك م�س�ي�رته احلافلة حي ��ث نال �س ��ابق ًا
جائزة االو�س ��كار لأف�ض ��ل �س ��يناريو مُعد
عن فيلم عالق ��ات خطرة ،فقبل �أن نغط�س
يف عقل �أنتوين مل�ش ��اركته �سعيه امل�ضني
يف الفه ��م والإدراك و�س ��ط غابة م�ش ��اعر
ال�ش ��كوك والغ�ضب والت�ش ��تت واخلوف
مع نقي�ض ��اتها م ��ن حلظات بهج ��ة وفرح
ح�ي�ن تنك�ش ��ف ب�س ��بب املر� ��ض تقلب ��ات
الزمن واملكان وال�شخو�ص ،تبدو �سل�سلة
م�ش ��اهد االفتتاح مثابات مهمة لتو�ض ��يح
طبيعة �شخ�ص ��ية االبنة احلقيقي ��ة بعيد ًا
ع ��ن خي ��االت الأب املجحف ��ة الالحق ��ة،
وبلفت ��ات ب�ص ��رية ُمع�ب�رة تظه ��ر حمامة
تتق ��رب منها عند مدخ ��ل البناي ��ة الواقع
فيه ��ا املنزل ،ما يُعي ��د اىل ذاكرتنا حمامة
فيل ��م (حب) ملاي ��كل هانيكه ال ��ذي ينحدر
�أي�ض ًا ملو�ضوعة ال�شيخوخة وتداعياتها،
رمزية ه ��ذا الطائر يف الثقاف ��ات القدمية
�أن الإن�س ��ان بامتالكه ل ��روح حمامة فتلك
ا�ش ��ارة لكون ��ه �شخ�ص ��ية لطيف ��ة مليئ ��ة
بالعطف ومن النادر قيامه ب�ش ��يء م�ؤذي
والأه ��م لديه م�س ��عى دائم ملن ��ح االهتمام
والرعاي ��ة للآخري ��ن من حول ��ه .مرجعية
تعبريية ا�ستخدمت كل طاقة ال�صورة يف

منح امل�ش ��اهد التمهيد الواعي ل�شخ�ص ��ية
�س ��يتم التنكي ��ل بها كث�ي�ر ًا فيما بع ��د� ،أما
امل�ش ��هد التايل فه ��و العتبة لعق ��ل �أنتوين
حني تلتق ��ط كام�ي�را علوي ��ة (�آن) ترتقي
متاهة ال�س�ل�امل امل�ؤدية لدوامة الت�ش ��ظي
بذاكرة الأب -املكان.-
ينزل ��ق هوبكن ��ز بتمثيل ��ه املفع ��م حيوية
و�ش ��غف ب ��كل �سال�س ��ة ليغ ��دو �أنت ��وين
امل�ض ��طرب واملُنكِ ��ر ملر�ض ��ه ،فيعي� ��ش
تناق�ض ��ات ال�ض ��عف والق ��وة واخل ��وف
وال�شجاعة والق�سوة والعطف ،يرتاق�ص
برباع ��ة ب�ي�ن احل ��زن والف ��رح ،كا�ش ��ف ًا
�أ�س ��رار وعي ��ه بتداعيات �ص ��حته يف تلك
اللحظ ��ات الطفولي ��ة الت ��ي ال يج ��د فيه ��ا
�س�ل�اح ًا يداف ��ع به ع ��ن حيات ��ه وذكرياته
�س ��وى البكاء .لكنن ��ا مل نكن لندرك عظمة
�أداء هوبكن ��ز ل ��وال بري ��ق اللمع ��ان لدور
االبن ��ة الوفي ��ة وال�ص ��بورة ال ��ذي قدمته
بتوه ��ج �أوليفيا كومل ��ان حني جنحت يف
�إظهار عوامل االنك�سار الداخلي و�شروخ
القل ��ب املفطور عل ��ى �أبيها والأحا�س ��ي�س
الت ��ي تتنازعه ��ا ب�ي�ن �ألتزامه ��ا نح ��وه
وه ��ي ت ��رى اخل ��وف واالرتب ��اك بعيونه
وب�ي�ن رغبتها بعي�ش حياتها ك�أي �إن�س ��ان
طبيعي ،لقد خا�ض ��ت كومل ��ان جتربة هذا
ال�ش ��عور بطفولته ��ا عندم ��ا كان ��ت ترافق
والدتها املمر�ض ��ة التي ت�ص ��فها ب�س ��فرية
رعاي ��ة مر�ض ��ى اخل ��رف يف جوالتها اىل
من ��ازل ه� ��ؤالء اال�ش ��خا�ص املُهمل�ي�ن من
عوائله ��م يعانون وط� ��أة الوحدة املريرة،
بنظراته ��ا املُ�ش ��بعة بالعط ��ف واحل ��زن
وتقا�س ��يم وجهها النقية ا�ضحت �أبعد من
جم ��رد ممثلة و�أقرب حلال ��ة مُهجة انهكها
تراك ��م الأمل الروح ��ي ،لق ��د ب ��دت و�أبيها
وكل حياته ��م العائلية احلافلة بامل�س ��رات
والأوجاع �أقرب لبقايا الكوب الذي �سقط
من يدها فتحول ل�شظايا متناثرة ي�صعب
جمعها.
فيل ��م (الأب) رحل ��ة احلي ��اة مب�س ��ارها
املتنق ��ل ب�ي�ن ف�ص ��ول الزم ��ن الإن�س ��اين
يف �أمكن ��ة الألف ��ة .يتنام ��ى طريقه ��ا ب�ي�ن
�ص ��ور ًة رمزية حاملة �أو واقعية ملمو�س ��ة
زادها الذكريات املحت�ش ��دة التي التهمتها
بال رحم ��ة �أمرا�ض ال�ش ��يخوخة وتركتها
تتال�شى اىل الأبد.

يف م ��واد �صفحة �سينم ��ا اليوم مو�ضوعان عن فيل ��م (الأب) ،الأول
ترجم ��ة لتقري ��ر �أع ��ده املرتج ��م �أحمد فا�ض ��ل يتحدث فيه ��ا �أنتوين
هوبكنز عن دوره يف هذا الفيلم �أما املو�ضوع الثاين فهو ر�أي نقدي
للناقد ال�سينمائي علي اليا�سري عن الفيلم والإداء املبهر لهوبكنز
فالفيلم ح�ص ��ل جوائز الغولدن غلوب وعلى �ستة تر�شيحات جلائزة
االو�س ��كار التي �أُعلنت م�ؤخ ��ر ًا  ..وكان الفيلم الذي �أخرجه املخرج
فلوري ��ان زيلر ،فعاليات ال ��دورة  42ملهرجان القاهرة ال�س ��ينمائي،
ونال هذا الفيلم واملمثل املخ�ض ��رم هوبكن ��ز عن �أدائه دور البطولة
العدي ��د م ��ن اجلوائز منه ��ا جائ ��زة امليدالي ��ة الف�ض ��ية يف مهرجان
تيلورايد ال�سينمائي (�أنتوين هوبكنز) وجائزة التقدير يف مهرجان
تورونت ��و ال�س ��ينمائي ال ��دويل (�أنتوين هوبكن ��ز)  ،جائزة العيون
الذهبية يف مهرجان زيورخ ال�س ��ينمائي (�أوليفيا كوملان)  ،وجائزة
اجلمهور يف مهرجان �سان �سبا�ستيان ال�سينمائي الدويل و ,جائزة
اختي ��ار اجلمهور يف مهرجان �س ��اين يف �س ��ادبري  ،جائزة اختيار
اجلمهور من م�ؤ�س�س ��ة �صندوق ا�ستثمار الأطفال ّ ،CIFF
وتر�شح
الفيل ��م لني ��ل جائ ��زة اجلمه ��ور يف مهرج ��ان تورونتو ال�س ��ينمائي
الدويل ،ومت اختياره ر�سمي ًا يف �أهم املهرجانات ال�سينمائية.
الفيلم من �إنتاج اململكة املتحدة وفرن�س ��ا ،ويعد التجربة الأوىل يف
ال�س ��ينما ملخرج ��ه الكاتب الروائي وامل�س ��رحي الفرن�س ��ي فلوريان
زيلر ،والذي حتولت كثري من م�سرحياته �إىل �أفالم �سينمائية ،ومن
بينها “الأب” الذي كتب له ال�سيناريو كري�ستوفر هامتون احلا�صل
عل ��ى الأو�س ��كار عن فيلمه “عالق ��ات خطرة “ -ويتم تكرميه �أي�ض� � ًا
بجائزة املهرجان التقديرية.
وت ��دور �أحداث الفيلم ،حول �أب م�س ��ن يرف�ض االعرتاف بتقدمه يف
العمر ،وال يقبل امل�س ��اعدات التي تقدمها له ابنته ،وتكون املع�ض ��لة
الأكرب عندما يبد�أ �شعوره يهتز بالأ�شخا�ص والعامل من حوله.
الفيل ��م الذي ي�ض ��عه املتابعون لل�س ��ينما يف �ص ��دارة الأعم ��ال التي
�س ��تناف�س على جوائز الأو�س ��كار املقبلة ،يقدم فيه دور الأب ،النجم
العامل ��ي �أنت ��وين هوبكنز ال ��ذي يعد �أح ��د �أبرز املمثل�ي�ن يف العامل،
واحلا�ص ��ل على �أرفع اجلوائ ��ز ،ومنها؛ الأو�س ��كار والبافتا و�إميي
و�سي�س ��ل ب ��ي دومي ��ل ،وت�ش ��اركه البطول ��ة يف دور االبن ��ة املمثل ��ة
الإجنليزي ��ة احلا�ص ��لة على الأو�س ��كار �أوليفيا كوملان ،كما ي�ش ��ارك
�أي�ضا املمثل الإجنليزي رو َف�س �سيوَل يف دور زوج االبنة.
�أثار الفيلم �ص ��دى وا�سع ًا لدى نقاد ال�سينما واجلمهور �أينما عر�ض
وخا�ص ��ة �أداء �أنت ��وين هوبكنز ال ��ذي �أكد يف هذا الفيل ��م �أنه مازال
معطاء يف التمثيل وقادر على مناف�س ��ة ال�ش ��باب يف احل�ص ��ول على
اجلوائ ��ز ،فقد كت ��ب �أوين غليربم ��ان يف جملة فارايت ��ي�“ :أن الأب
يق ��دم �ش ��ي ًئا مل ت� ��أت به �أف�ل�ام قليلة ع ��ن التده ��ور العقلي يف �س ��ن
ال�ش ��يخوخة بهذه الطريقة� ،إنه ي�ض ��عنا يف ذهن �شخ�ص يفقد عقله،
ويفع ��ل ذلك من خالل الك�ش ��ف عن هذا العقل ليك ��ون مكا ًنا للتجربة
املنطقية واملتما�س ��كة على ما يبدو” ،بالن�س ��بة ل�صحيفة الغارديان،
كت ��ب بنجام�ي�ن يل ع ��ن �أداء هوبكن ��ز�“ :إن ��ه عم ��ل مذه ��ل ومفجع،
م�ش ��اهدته وه ��و يحاول �أن ي�ش ��رح بعقالنية لنف�س ��ه وم ��ن حوله ما
مي ��ر به ،يف بع� ��ض �أكرث حلظات الفيلم �إزعاجً ��ا بهدوء ،يتغري عامله
م ��رة �أخرى لكنه يظل �ص ��امت ًا ،م ��درك ًا �أن �أي حماولة للت�س ��ا�ؤل عما
ا�س ��تيقظ علي ��ه لن تق ��ع �إال على �آذان �ص ��ماء ،يقدم هوبكنز �سل�س ��لة
كاملة من الغ�ضب �إىل الغ�ضب للإزعاج وعدم ال�شعور به �أبد ًا”.
كت ��ب ت ��ود مكارث ��ي م ��ن هولي ��وود ريبورت ��ر�“ :أف�ض ��ل فيل ��م ع ��ن
ال�ش ��يخوخة منذ فيلم “�آمور “ قبل ثماين �س ��نوات ،الأب قدم نظرة
ثاقبة ودقيقة يف الزحف على اخلرف والأ�ضرار التي تلحق مبن هم
على مقربة من امل�صابني� ،أمام �أداء مذهل من �أنتوين هوبكنز كرجل
�إجنلي ��زي فخ ��ور ينك ��ر حالته ،ميثل ه ��ذا العمل الق ��وي �أول ظهور
�إخراجي رائع مل�ؤلف امل�سرحية الفرن�سي فلوريان زيلر”.
تدور �أحداث الفيلم ،حول �أب م�سن
يرف�ض االعتراف بتقدمه في
العمر ،وال يقبل الم�ساعدات التي
تقدمها له ابنته ،وتكون المع�ضلة
الأكبر عندما يبد�أ �شعوره يهتز
بالأ�شخا�ص والعالم من حوله.

فيلم "الأب"� ..أنتوين هوبكنز يبهر ع�شاق ال�شا�شة الكبرية
ترجمة �أحمد فا�ضل
يُظه ��ر اقتبا� ��س املخ ��رج وكات ��ب
ال�سيناريو فلوريان زيلر مل�سرحيته عن
ال�ش ��يخوخة  ،كي ��ف �أن �أنتوين هوبكنز
هو يف قمة قواه املخيفة .
فمفارقة كبرية �أن جند �أنتوين بطل فيلم
" الأب " رج ��ل عج ��وز  ،يلع ��ب دوره
�أنت ��وين هوبكن ��ز  ،وي�ش�ت�رك االثنان ،
اخليايل واحلقيقي يف تاريخ امليالد يف
اليوم الأخري من عام . 1937
عندم ��ا التقين ��ا ب�أنتوين لأول مرة  ،كان
يرت ��دي �س ��ماعات الر�أ�س وي�س ��تمع �إىل
املو�س ��يقى  ،ال يوجد دليل �أف�ض ��ل ملحنة
�أنطوين  ،الذي حـل مو�سم اخلرف عليه
 ،الفيل ��م م ��ن �إخراج الفرن�س ��ي فلوريان
زيل ��ر � ،إن ��ه اقتبا� ��س مـ ��ن م�س ��رحيته
الت ��ي تـحمل اال�س ��م نف�س ��ه  ،والتي قـام
بتكييفه ��ا م ��ع كري�س ��توفر هامبتون من
عـل ��ى ال�شا�ش ��ة الكبرية  ،حيث تتك�ش ��ف
معظ ��م الأحداث فـي �ش ��قة بلن ��دن التي
حتتف ��ظ بجو امل�س ��رح  ،لينحدر �ض ��وء
جمي ��ل م ��ن جان ��ب واح ��د  ،كما ل ��و كنا
موجودين يف وقت مت�أخر من بعد الظهر
 ،فمـ ��ن ح�ي�ن لآخ ��ر تب ��د�أ ال�شخ�ص ��يات
بالظهور �إىل العامل اخلارجي بني الفينة
والفينة وك�أنهم فـي دولة �أجنبية  ،يحدق
�أنت ��وين م ��ن الناف ��ذة ف�ي�رى طف�ل ً�ا يف
ال�ش ��ارع  ،يقذف ويـركل كي�س ًا بال�ستيكي ًا

 ،هـذا هو احل�س ��د اللطيف الذي ينظر به
العمر �إىل ك�سل ال�شباب .
وم ��ع �أن ل ��دى �أنت ��وين مـن ترع ��اه  ،فقد
ا�س ��تقالت م�ؤخ ��ر ًا  ،مدعي ��ة �أن ��ه �أ�س ��اء
معاملته ��ا  ،هنا ابنته �آن ( �أوليفيا كوملان
) الـتي ت�أتي لر�ؤيته غا�ض ��بة من املوقف
 ،لكن �أنت ��وين الغري مت�أثر بذلك  ،يقول
 " :ل�س ��ت بحاج ��ة �إىل �أحد "  ،ومع ذلك
مل مي� ��ض وقت طويل قبل �أن يف�س ��ح هذا
االعتم ��اد عل ��ى ال ��ذات الطريق ل�ص ��رخة
�ص ��اخبة  ،عندما �أعلنت �آن �أنها قد تنتقل
�إىل باري�س � ،أجاب :
" �أنت تتخلني عني  ،ماذا �سيحل بـي ؟
" وبخجل  ،و�ضع يده على جانب وجهه
 ،فـ ��ي هـ ��ذه املرحل ��ة  ،نـحن م�س ��تعدون
اللتقاط �ص ��ورة قا�سية وواقعية لعقل
فـا�ش ��ل �إىل حد م ��ا  " ،الأب " يحقق هذا
املوجز  ،لكن �ش ��يئ ًا �آخ ��ر يظهر هنا  ،لغز
مقل ��ق �أك�ث�ر لكون ��ه �أم ��ر ًا واقع� � ًا  ،يدخل
�أنت ��وين �إىل غرفة جماورة  ،ويجد رج ًال
جال�س� � ًا هناك  ،وي�س� ��أل  " ،مـن �أنت ؟ "
يو�ض ��ح الرجل �أنه بول (مارك جاتي�س)
� ،ش ��ريك �آن  ،و�أنه يعي�ش �أي�ض ًا يف ال�شقة
 ،عندم ��ا ن ��رى ب ��ول بع ��د ذل ��ك  ،يلعب ��ه (
روفو� ��س �س ��يويل ) ب ��د ًال م ��ن جاتي�س ،
وهو �أكرث �س ��خط ًا من التج�سد ال�سابق ،
�أما بالن�سبة لآن  ،فلم تلعب دورها كوملان
فح�س ��ب  ،بل لعبت �أي�ض ًا �أوليفيا ويليامز
 ،التي مثل جاتي�س � ،ستظهر الحق ًا يف
دور �آخر  ،ماذا يحدث هنا ؟

زيل ��ر لي� ��س �أول خم ��رج يخل ��ط ب�ي�ن
�شخ�صياته الدرامية ويحافظ على رباطة
ج�أ�ش ��ه يف هذه العملي ��ة � ،أن يكون هناك
زوج م ��ن املمث�ل�ات بالتن ��اوب يلعب ��ان
دور البطلة  ،احليلة تتكرر يف " الآب "
 ،ولكن لأ�سباب حزينة � ،أنتوين مدفوع
باالرتباك ولي�س العاطفة  ،و�إذا ا�ستمر
الأ�شخا�ص من حوله فـي تبديل الأماكن ،
فذلك لأن قـدرته على التعرف على الب�ش ��ر
قد تقل�ص ��ت  ،باخت�صار  ،نحن ننظر �إلـى
العامل من خالل عيني ��ه احلائرتني  ،فمنذ

فرتة  ،ر�أيت " الأب " على خ�ش ��بة امل�سرح
بطاق ��م خمتلف وبحلول �ص ��باح اليوم
التايل  ،كنت قد ن�س ��يت كل �شيء عنها ،
ملاذا �إذن يـجب �أن يرتك الفيلم انطباع ًا
قوي� � ًا ؟ يعود ذلك جزئي� � ًا �إىل املنظورات
املكاني ��ة العميقة الـتي توفرها ال�س ��ينما
والتكت ��م الذي ي�ش ��جعونه  ،عـل ��ى عك�س
جمه ��ور امل�س ��رح  ،ميكنن ��ا التحدي ��ق يف
الرده ��ة الطويل ��ة يف �ش ��قة �أنت ��وين ،
وهو ينزلق عرب ب ��اب يف نهايته وينظر
�إلينا يف الظالم من خالل ال�ش ��ق  ،ولنكن

�ص ��ادقني �أن ال ��دور الرئي� ��س لفيل ��م "
الأب " على ال�شا�ش ��ة هو وجود هوبكنز
 ،ممث ��ل يف قم ��ة قوته املخيفة  ،ي�ص ��ور
رج�ل ً�ا منب ��وذ ًا ب�ش ��كل مث�ي�ر لل�ش ��فقة
 ،املفارق ��ة ن ��ادرة ج ��د ًا بحي ��ث ال ميك ��ن
مقاومتها .
ال�ش ��يء الوحيد ال ��ذي مييز املمثلني من
�أعل ��ى رتبة ه ��و االنبهار ال ��ذي يولدونه
فين ��ا �أثن ��اء قيامهم ب�أعم ��ال عادية متام ًا
 ،كم ��ا �أن م�ش ��هد هوبكن ��ز  ،فـ ��ي فيل ��م "
الأب "  ،وه ��و يتجول يف املطبخ وميلأ

الغالي ��ة ويف ��رغ �أغرا�ض البقال ��ة  ،يلقي
تعويذة مماثلة  ،ميكن �أن ن�ش ��اهد كاهن ًا
ي�س ��تعد للقدا�س  ،يزداد جو املداوالت
هذا مع تقدمي لورا (�إميوجني بوت�س) ،
وهي �شابة ودودة تتقدم ب�شجاعة لتكون
مق ��دم الرعاي ��ة الق ��ادم لأنت ��وين ال ��ذي
يُحييه ��ا  ،مبندي ��ل حري ��ري مد�س ��و�س
بخفة فـي جيب �صدر رداءه  ،كان ميزح
معها  ،توم�ض ابت�سامته  ،ويلمح �إىل �أنه
اعتاد �أن يكون راق�ص� � ًا وك�أنه ��ا مهنته ( ،
بينما مـهنته الأ�ص ��لية مهند�س )  ،ي�س�ي�ر
حول غرفة املعي�ش ��ة ويدور حولها تتبعه
الكامريا � ،إنه ت�سل�سل
مذهل  ،تـم ت�شديده بخليطه من الدعابة
والدن� ��س  ،والق ��وة الت ��ي ي ��دق بـه ��ا
هوبكن ��ز خطوطه  ،وي�ض ��رب احلروف
ال�س ��اكنة حتى تت�ألق  ،ك�أنه يعيد م�ش ��هد
امللك ل�ي�ر يف امل�س ��رح الوطني  ،يف عام
 ، 1986ويف ع ��ام  ، 2018عـ ��اد �إليه يف
�إنت ��اج تلفزيوين من �إخراج ريت�ش ��ارد
�آير  ،كان هـذا الأداء مكتوما ب�شكل غريب
يف ت�أثريه � ،شعر غ�ضب امللك ب�أنه حمدد
�سلف ًا  ،كما لو كان م�سلح ًا لل�صراع م�سبق ًا
 ،يف ح�ي�ن �أن حن ��ق �أنطوين يف الفيلم
اجلدي ��د  ،ينفج ��ر من الع ��دم  ،مثل الرعد
� ،أن يتم �إر�س ��اله �إىل دار لرعاية امل�سنني
 وهو رعبه الأ�سا�س ��ي � -س ��يكون مثلقا�س :
طرده يف طق�س ٍ
" �أن ��ا �أفق ��د كل �أ�ش ��يائي  ،اجلـمي ��ع
ي�س ��اعدون �أنف�سهم فقط � ،إذا ا�ستمر هذا

لف�ت�رة �أطول  ،ف�س� ��أكون عاري� � ًا متام ًا "
 ،كم ��ا يق ��ول بن�ص ��ف �ض ��حكة  ،وه ��و
يت�شبث ب�شقته بجنون .
" الأب " ه ��و عمل م ��ن الوحدة املروعة
 ،هوبكن ��ز يحكم ال�شا�ش ��ة  ،يت�أرجح بني
العظمة وال�ض ��جة ال�صعبة  ،ويف انحدار
�أنتوين نرى نذير  " ،من �أنا بال�ضبط ؟
" �س�أل  ،وكم عدد الأرواح التي يجب �أن
تنتهي  ،مثل حياته ؟
ي�س ��تيقظ �أنتوين يف غرفت ��ه ويخرج من
ال�ش ��قة ليجد نف�س ��ه يف ردهة امل�ست�ش ��فى
 ،يتذك ��ر وفـ ��اة ابنت ��ه لو�س ��ي (�إميوجني
بوت�س) يف حادث �سيارة فـي امل�ست�شفى
 ،يرى ج�س ��دها امللطخ بالدم ��اء يف غرفة
امل�ست�ش ��فى ث ��م ي�س ��تيقظ يف غرف ��ة نوم
خمتلف ��ة متام� � ًا  ،الآن يف دار لرعاي ��ة
امل�س ��نني  ،تق ��وم ممر�ض ��ته  ،كاثري ��ن
(�أوليفي ��ا ويليام ��ز)  ،بفح�ص ��ه و�إبالغ ��ه
بـ� ��أن �آن انتقل ��ت �إىل باري�س وتزورها
يف عط�ل�ات نهاي ��ة الأ�س ��بوع م ��ن ح�ي�ن
لآخ ��ر  ،ممر�ض ��ة �أخ ��رى  ،بي ��ل (م ��ارك
جاتي� ��س)  ،تزور �أي�ض� � ًا �أثن ��اء تفاعلهم ،
يعاين �أنتوين من انهيار عاطفي ب�س ��بب
ع ��دم قدرت ��ه على فهم الع ��امل بعد الآن
واختف ��اء �آن ويذك ��ر �أنه يري ��د والدته ،
تريح ��ه كاثرين وهو يبك ��ي وتخربه �أنها
�س ��ت�أخذه �إىل اخل ��ارج �إىل احلديق ��ة يف
وقت الحق من ذلك اليوم .
عن  /جملة نيويوركر الأمريكية
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اقــــرأ
وانتهى كل �شيء

�صدرت عن دار املدى رواية �سرية للكاتبة الفرن�سية �سيمون
دي بوف ��وار بعن ��وان "وانته ��ى كل �ش ��يء" ،والكتاب رحلة
حت ��اول من خاللها الكاتب ��ة ان تتنقل بني االزمان والبلدان،
�شاهدا على انها ادت ما عليها جتاه امل�ضطهدين افرادا كانوا
ام �ش ��عوبا وجتاه التاريخ ،وعلى انها �س ��وت ح�سابها امام
ال�ض ��مري والفكر ..و�س ��ت�أخذنا بوفوار من خ�ل�ال قراءاتها
واحالمها يف جولة داخل عاملها ال�س ��حري املتفرد ،وتعرج
بن ��ا على عالقاتها و�ص ��داقاتها التي كان له ��ا اثر عميق يف
حياتها ،ال �س ��يما تل ��ك التي جمعته ��ا بالفيل�س ��وف الكبري
رفيق دربها �سارتر.

الإعالن عن نتائج مهرجان الإنيم�شني يف بابل
 خا�ص باملدى
على م ��دي يوم�ي�ن انعق ��د مهرجان
باب ��ل ل�س ��ينما االنيم�ش�ي�ن يف بابل
وبح�ض ��ور فن ��ي كب�ي�ر .ت�ض ��من
الي ��وم االول االفتت ��اح يف م�س ��رح
كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة "كم ��ا ق ��ال
لـ(املدى) رئي� ��س املهرجان الدكتور
عام ��ر �ص ��باح م ��رزوك" وعر� ��ض
م�س ��رحي للفن ��ان ح�س ��ن مالتو�س
ث ��م ج ��رى تك ��رمي كب�ي�ر للفن ��ان
ح

ول العا

لم

في�ص ��ل اليا�س ��ري باعتب ��اره اول
خمرج يق ��دم فيلم ��ا عن االنيم�ش ��ن
هو االمرية والنه ��ر .وكذلك الفنان
املخرج ان�س املو�سوي خمرج فيلم
كلكام�ش العظيم وق ��د عر�ض فيلمه
يف االفتت ��اح .وا�ض ��اف امل ��رزوك:
ثم ب ��د�أت امل�س ��ابقة الدولية بعر�ض
اربعة اف�ل�ام من مدار� ��س التحريك
الفرن�س ��ية .ثم جاءت فق ��رة توقيع
الناق ��د امل�ؤرخ مه ��دي عبا�س لكتابه
(نح ��ن وافالم االنيم�ش ��ن) ق ��دم لها
الدكت ��ور �ص ��الح ال�ص ��حن .وه ��و
اول كت ��اب عراق ��ي عن ه ��ذا النوع
م ��ن اف�ل�ام الكارت ��ون .يف امل�س ��اء
توا�ص ��لت الفعالي ��ات يف �س ��ينما

�س ��ومر داخل مول حيث بد�أت فرتة
افالم امل�س ��ابقة العربية وت�ض ��منت
عر�ض  14فيلما من م�ص ��ر واالردن
ولبن ��ان وقط ��ر وال�س ��عودية
والع ��راق .وج ��رت بعده ��ا فق ��رة
االف�ل�ام االجنبي ��ة وعر�ض ��ت فيه ��ا
ع�ش ��رة افالم اجنبية م ��ن عدة دول
كفرن�س ��ا والربتغ ��ال وبريطاني ��ا
وبلجي ��كا واالرجنت�ي�ن وايطالي ��ا
وا�س ��بانيا والوالي ��ات املتح ��دة
واملاني ��ا .وج ��رت بعده ��ا اجلل�س ��ة
احلواري ��ة للمهرجان و�ش ��ارك فيها
العديد من النقاد وخمرجي االفالم
ا�ضافة اىل �ض ��يوف املهرجان منهم
د .جب ��ار ج ��ودي ود .احمد ح�س ��ن

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ت��رف�����ض "ج�������وازات ���س��ف��ر كورونا "
ا�ستبعد البيت الأبي�ض فر�ض جوازات
�سفر �إل��زام �ي��ة للتطعيم ��ض��د ف��اي��رو���س
ك� ��ورون� ��ا م�� ��ؤك� ��دا ��� �ض� ��رورة ح �م��اي��ة
خ�صو�صية املواطنني وحقوقهم.
ومت ال�ت�روي ��ج خل �ط��ط ف��ر���ض ال�ع�م��ل
ب�ج��وازات ال�سفر ه��ذه يف جميع �أنحاء
العامل ،كو�سيلة لتمكني الأ�شخا�ص من
التنقل الآمن �أثناء مكافحة الوباء.
بينما يرى منتقدون �أن مثل هذه الوثائق
مي�ك��ن �أن ت �ك��ون و��س�ي�ل��ة للتمييز بني
الب�شر .وقالت الواليات املتحدة �إنها ال
ولن تدعم "نظاما يطلب من الأمريكيني
حمل وثائق اعتماد تطعيم للأفراد".
وق��ال��ت ال���س�ك��رت�يرة ال�صحفية للبيت

الأب� �ي� �����ض ج �ي�ن ب� ��� �س ��اك ��ي ،يف ك�ل�م��ة بيانات فيدرالية للتطعيم" �أو "تفوي�ض
لل�صحفيني �إن��ه لن تكون هناك "قاعدة ف �ي��درايل ي�ل��زم اجلميع احل���ص��ول على

ترامب يرتاجع بنحو  300مركز
يف قائمة "فورب�س" للمليارديرات
تراجع الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب من املركز 1001
يف قائمة فورب�س للمليارديرات ،والذي كان يحتله العام املا�ض ��ي
�إىل املركز  1299بعد انخفا�ض �ص ��ايف ثروته ب�ش ��كل ملحوظ يف
الفرتة الأخرية .وبح�س ��ب �ص ��حيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،فقد
بلغ �ص ��ايف ثروة ترامب  2.4ملي ��ار دوالر بعد �أن كان يعادل 3.5
مليار دوالر عند توليه الرئا�س ��ة يف عام  .2017و�ض ��ربت جائحة
فايرو� ��س كورون ��ا امل�س ��تجد ثروة ترامب ب�ش ��دة ،حيث خ�س ��رت
عقارات ��ه و�ش ��ركاته وفنادق ��ه ومنتجعات ��ه ،والطائ ��رات ومالعب
الغولف التي ميتلكها ،الكثري من الإيرادات وتراجعت قيمتها.
ورغم �أن لعبة الغولف �أ�ص ��بحت �ش ��ائعة خالل الوب ��اء باعتبارها
ريا�ض ��ة خارجي ��ة تتوفر فيه ��ا �ش ��روط التباعد االجتماع ��ي ،ف�إن
ملعب ��ي ترام ��ب يف ا�س ��كوتلندا قد خ�س ��را املال با�س ��تمرار خالل
الفرتة الأخرية ،وفق ًا مل�س ��تندات ح�صلت عليها وكالة "بلومربغ"
للأنب ��اء .وميتل ��ك ترامب �أي�ض� � ًا �أ�س ��طو ًال من الطائرات يت�ض ��من
طائ ��رة "بوين ��غ  ."757وه ��ذه الطائ ��رات عمره ��ا عق ��ود وق ��د
انخف�ض ��ت قيمتها ب�ش ��كل قيا�سي يف ال�س ��نوات الأخرية ،ويرجع
ذلك جزئي ًا �إىل �أنه باع جزء ًا من �أ�سطوله.

وث �ي �ق��ة اع��ت��م��اد واح� � ��دة للتطعيم".
و�أ���ض��اف��ت" :احلكومة ال ت��دع��م الآن
ولن تدعم نظاما يطلب من الأمريكيني
ح �م��ل �أوراق اع �ت �م��اد ،ي �ج��ب ح�م��اي��ة
خ�صو�صية وحقوق الأمريكيني ،وحتى
ال يتم ا�ستخدام هذه الأنظمة �ضد النا�س
ب�شكل غري عادل" .وتبحث البلدان يف
جميع �أنحاء العامل ا�ستخدام ما ي�سمى
ب �ج��وازات �سفر ال�ل�ق��اح ،وال �ت��ي �سيتم
ا�ستخدامها لإظهار �أن ال�شخ�ص قد مت
تطعيمه �ضد كوفيد ،19-كطريقة لإعادة
فتح التجمعات اجل�م��اه�يري��ة وال�سفر
ب�أمان.

جورج كلوين وجوليا روبرت�س
يعودان بعد ً 20
عاما

مت الإع�ل�ان عن موعد عر�ض الفيلم اجلديد "تذكرة اجلنة" ،وهو فيلم
كومي ��دي رومان�س ��ي بطول ��ة النجم�ي�ن جوليا روبرت� ��س وجورج
كل ��وين ،وم ��ن املق ��رر عر�ض ��ه يف دور ال�س ��ينما يف خري ��ف عام
 ،2022وكان ق ��د ب ��د�أ النجمان جورج كل ��وين وجوليا روبرت�س
ت�ص ��وير �أوىل م�ش ��اهد فيلمهما اجلدي ��د ،حيث �أعلن بول فليت�ش ��ر
الوزير الفيدرايل الأ�س�ت�رايل لالت�ص ��االت والفنون ،عن الت�صوير
يف كوينزالن ��د ،وقال �إن الإنتاج �سيح�ص ��ل على منح ��ة قدرها 6.4
ملي ��ون دوالر ا�س�ت�رايل ،ومت الك�ش ��ف ع ��ن فيل ��م تذك ��رة اجلن ��ة منذ
�ش ��هرين تقريبا ،ويعود الثنائي جورج كل ��وين وجوليا روبرت�س الذي
حق ��ق جناح ًا كبري ًا بواحد من �أف�ض ��ل الأف�ل�ام بتاريخ ال�س ��ينما العاملية
 ،Ocean’s Elevenومت عر�ض ��ه فى  2001بداية الألفية اجلديدة
وحق ��ق وقته ��ا جناح� � ًا كب�ي�ر ًا �أثن ��اء عر�ض ��ه� .أح ��داث Ocean’s
 Elevenكانت تدور حول ع�صابة متخ�ص�صة وحمرتفة
تتكون م ��ن  11فردا بقيادة �أو�ش ��ن ،يجتمعون من �أجل
و�ض ��ع خط ��ة طموحة وجمنونة ل�س ��رقة �أك�ب�ر ثالثة
كازينوهات للقمار بــ(ال�س فيغا�س).

خاص جداً ...

كورونا وتحدياتها على من�صة المدى الإلكترونية
�ض ��من فعالياته ��ا اال�س ��بوعية تقي ��م
م�ؤ�س�سة المدى ندوة بعنوان "لقاحات
كورون ��ا" ..بي ��ن الترحي ��ب والتحذير،
ت�ش ��ارك فيه ��ا الدكت ��ورة رغ ��د ال�س ��هيل
ا�س ��تاذة االمرا�ض الوبائي ��ة والدكتور
�س ��يف الب ��در المتح ��دث با�س ��م وزارة
ال�ص ��حة و�س ��تتناول الندوة مو�ض ��وع
اللقاحات واهميته ��ا وتحديات كورونا
بع ��د االرتف ��اع الكبير بعدد اال�ص ��ابات،
الفعالية تقام اليوم ال�ساعة الثانية ظهرا
من على من�صة المدى االلكترونية.

 رو�ضان بهية
الخط ��اط ورئي� ��س جمعي ��ة الخطاطي ��ن العراقيي ��ن اعل ��ن ع ��ن م�ش ��اركة جمعية
الخطاطي ��ن ف ��ي المعر� ��ض ال�ش ��امل ال ��ذي تقيم ��ه وزارة الثقافة بعن ��وان (الفن
الت�ش ��كيلي العراقي في  100عام) ،ودعا بهية من خالل موقع الجمعية الر�س ��مي
كافة الخطاطين والمزخرفين للم�ش ��اركة بفعالية وبح�ضور لما ت�شكله المنا�سبة
من اهمية في ابراز تاريخ العراق الفني ،ت�س ��لم االعمال اعتبارا من 2021-4-1
ولغاية  ،2021-5-15وللفنان الم�شارك حرية اختيار العمل الذي �سيخ�ضع الى
لجنة مخت�صة بفرز االعمال.

ح�سن ح�سني لـ(

 قحطان جا�سم جواد

املخ ��رج ح�س ��ن ح�سني ترك ب�صم ��ة وا�ضحة
يف الدرام ��ا العراقي ��ة من ��ذ عمله ذئ ��اب الليل
وحل ��د اليوم .ظل مت�ألقا ويقدم دراما عراقية
حتك ��ي ق�ص ��ة العراقيني ب ��كل �ص ��دق .ورغم
غيابه ع ��ن العراق منذ �سن ��وات فقلبه وعقله
يف الع ��راق وه ��و يتفح�ص ��ه ب�أحا�سي�س ��ه كل
ي ��وم من خ�ل�ال الدرام ��ا الت ��ي يقدمها ممثال
وخمرج ��ا .حاورته (املدى) وكان اول �س�ؤال
طرحناه -:
*جمهورك يرتقب جديدك؟
 م�سل�س ��ل العدل�ي�ن� ..س�أكون خمرجا فقط..الفك ��رة ع ��ن انتفا�ض ��ة ال�ش ��باب يف ت�ش ��رين
الذي ��ن طالب ��وا بحقه ��م امل�ش ��روع يف وط ��ن
�آم ��ن ..واالنتفا�ض ��ة ال�س ��لمية تدعونا لنقف

الطقس

مو�س ��ى وحمم ��ود اب ��و العبا� ��س
وعزام �صالح ومهدي عبا�س و�آ�سيا
كم ��ال وغريه ��م .وخت ��م املهرج ��ان
بحف ��ل غنائ ��ي جمي ��ل ا�ض ��افة اىل
توزي ��ع اجلوائ ��ز عل ��ى الفائزي ��ن.
يف اخلت ��ام وزع ��ت جوائ ��ز جلن ��ة
التحكي ��م املكون ��ة م ��ن الدكت ��ور
حكم ��ت البي�ض ��اين ونابلي ��ون
احلريري وكاظم مر�ش ��د ال�س ��لوم.
وقال عنه ��ا الفنان ح�س�ي�ن العكيلي
معاون رئي�س املهرجان -:ت�ضمنت
جوائز امل�س ��ابقة العربي ��ة اجلائزة
االوىل لفيل ��م ب ��ذور م ��ن الع ��راق
للمخرج عدي عبد الكاظم .والثانية
لفيل ��م الهاوية للمخرج �س ��امي كاكا

من اقليم كرد�ستان.
والثالثة لفيلم رحمة للمخرج ب�شري
امل�س ��عودي .ام ��ا جوائز امل�س ��ابقة
االجنبي ��ة فكان ��ت اجلائ ��زة االوىل
للفيل ��م الهولن ��دي (انك ��ت) ملخرجه
جو�ست فان دين .واجلائزة الثانية
للفيل ��م الرو�س ��ي (جال�ش ��ينوك)
ملخرج ��ه (نارميونوف) .واجلائزة
الثالث ��ة للفيل ��م البلجيك ��ي(دراي
�سي) ملخرجه (بورت بو�ساريت).

كيم كاردا�شيان
تن�ضم �إىل نادي
املليارديرات
ان�ضمت �سيدة الأعمال الأمريكية،
كي ��م كاردا�ش ��يان ،ي ��وم �أم� ��س
الثالثاء� ،إىل نادي املليارديرات
لأول م ��رة ،وف ��ق قائم ��ة جمل ��ة
"فورب�س" لأثرياء العامل.
وا�ش ��تهرت كاردا�ش ��يان ع�ب�ر
برنام ��ج لتلفزي ��ون الواق ��ع
قب ��ل �أن متتلك خط ��وط �إنتاج
لأدوات التجمي ��ل واملالب� ��س
الداخلية.
وقال ��ت "فورب� ��س" �إن ثروة
كاردا�ش ��يان ( 40عام ًا) تقدّر
حالي� � ًا "بنحو ملي ��ار دوالر،
ارتفاع� � ًا م ��ن  780ملي ��ون
دوالر يف ت�ش ��رين ال ّأول،
وذل ��ك بف�ض ��ل جم ��االت
العم ��ل املربح ��ة ،و�أي�ض� � ًا
العائد من تلفزيون الواقع
و�صفقات الرتويج وعدد من
اال�ستثمارات الأقل".
تقدي ��رات "فورب� ��س" تعن ��ي
�أن كاردا�ش ��يان حلق ��ت بزوجه ��ا كانييه
وي�ست (الذي تو�شك على االنف�صال عنه)
يف ن ��ادي امللياردي ��رات .وق ��درت املجلة
ي ��وم الثالث ��اء ثروة وي�س ��ت بنح ��و 1.8
ملي ��ار دوالر ،معظمه ��ا جاء من �ص ��فقات
بيع ح ��ذاء "ييزي" الذي �ص ��ممه وخط
�أزياء.
و�أقام ��ت كاردا�ش ��يان دعوى للطالق
م ��ن وي�س ��ت يف �ش ��باط ،متذ ّرع ��ة
باختالفات بينهما ال ميكن حلها.

�أكرر هنا با�ستمرار� ،أنني
�أحاول قدر طاقتي وحتملي،
االبتعاد عن �سري خط �سا�ستنا
"الأفا�ضل"  ،و�أن �أ�شغلكم
باحلديث عن الكتب ،و�أ�صدّع
ر�ؤو�سكم مبقوالت �سارتر
و�شك�سبري ،لكنني يا�سادة �أعود
مرغم ًا لكتابة عمود عن واحد
من زعماء هذا الع�صر ،بالأم�س
و�أنا �أجتول يف هذه ال�شبكة
العنكبوتية التي اخرتعها لنا
الربيطاين "تيم برينرز – يل"،
والتي ن�ستخدمها يف مرات
كثرية لبث الكراهية ،وال�سخرية
من ال�شعوب ،وترديد ا�سطوانة
�أننا علمنا الب�شرية القانون،
من دون �أن نحرتم املرحوم
حمورابي الذي حاول قبل ما
يقارب الأربعة �آالف عام �أن
ير�شد الب�شرية �إىل �شيء ينظم
حياتهم �أطلق عليه ال�شرائع
�أو القوانني .لكن امل�شرع
العظيم مل يدر بخلده يوم ًا �أن
م�سلته �ستلقى االحرتام يف
بالد الغرب ،و�ستحت�ضنها بالد
"العم" ديغول الزعيم الذي �أنقذ
فرن�سا من �سطوة هتلر ،فيما
بالد الرافدين ا�ستبدلت القانون
بـ"الكعدة الع�شائرية"� .أعود
جلولتي يف الإنرتنيت حيث
قر�أت خرب ًا يقول �إن خم�س
عوائل عراقية قدمت �شكوى
ق�ضائية يف العا�صمة الفرن�سية
باري�س �ضد رئي�س الوزراء
ال�سابق عادل عبد املهدي .وتتهم
العائالت عبد املهدي بارتكاب
"جرائم �ضد الإن�سانية وتعذيب
و�إخفاء ق�سري" خالل تظاهرات
"ت�شرين" .ملاذا يف فرن�سا؟ ،الن
ال�سيد عادل عبد املهدي ال يزال
يفتخر بجن�سيته الفرن�سية ،فيما
يعترب اجلن�سية العراقية جمرد
و�سيلة للح�صول على املنا�صب
واملغامن.
خرب عادل عبد املهدي مر مثله
مثل الكثري من الأخبار التي ال
جتد لها �سوق ًا داخل اهتمامات
النخبة العراقية ،التي كان
املطلوب منها �أن تكون هي
�صاحبة الدعوى  ،وهي ال�صوت
احلقيقي ل�ضحايا االحتجاجات
.
يخربنا القامو�س الفرن�س
ال�شهري "الرو�س" ب�أن كلمة
نخبة ا�ستخدمت للمرة الأوىل
يف فرن�سا عندما احتجت عام
1898جمموعة من الك ّتاب ،على
ر�أ�سها �إميل زوال على �سجن
وحماكمة �ضابط فرن�سي ا�سمه
درايفو�س زور ًا لتربئة �أحد
كبار قادة اجلي�ش ،فقد ن�شرت
كربيات ال�صحف الفرن�سية على
�صفحاتها الأوىل مقا ًال مثري ًا
لإميل زوال بعنوان "�إين اتهم"
وفيه يوجه �سهام النقد لرئي�س
الوزراء ووزير الداخلية وقادة
اجلي�ش لأنهم زوروا احلقائق،
املقال الذي �أ�صبح فيما بعد
عنوان ًا لالحتجاج ودخل قامو�س
الأدب باعتباره �أبلغ بيان �ضد
التع�سف والظلم.
يف العراق ظل اال�سرتخاء �سيد
املوقف عند النخبة العراقية  .مل
يعرف اهايل ال�ضحايا �أن حتقيقا
مت �أو اتهاما وجه ،بل �إن �أ�صواتا
تتهم املتظاهرين بانهم ينفذون
اجندات اجنبية .
ان تلج�أ عائالت ال�ضحايا اىل
باري�س للبحث عن عدالة الق�ضاء
 ،هذا يعني انها تعاين من "
قدر " ا�سود فر�ض عليها  ،واننا
مل ن�ستطع ان نحرك املياه يف
"بركة" ال�سيا�سة واملجتمع،
التي ي�صر فيها بع�ض ال�سا�سة
على �إخفاء العلم الوطني جانب ًا ،
لنعي�ش حتت رايات خمتلفة .

) :عملي اجلديد عن ثوار ت�شرين الأبطال وانتفا�ضتهم ال�سلمية
معها وم ��ع ثوارها الذين �ش ��عروا ان وطنهم
ي�س ��رق منهم .وال ا�ستطيع البوح بالتفا�صيل
واتركها للم�شاهد يراها يف رم�ضان.
*انت ممثل وخمرج اين جتد نف�سك اكرث؟
 اراين خمرج ��ا اكرث الن امل�س� ��ؤولية اكرب..وا�س ��تطيع ان اوظ ��ف امكانيات ��ي وخربت ��ي
كمخرج خلدمة اي�صال الفكرة والهدف ب�شكل
�ص ��ادق وام�ي�ن .الن فكرة ت�ش ��رين واهدافها
النبيل ��ة حتت ��اج اىل م ��ن يتفرغ ب�ش ��كل كامل
ودقيق الي�صال اهدافها اىل املتلقي ..واكون
قريب ��ا م ��ن جمي ��ع املمثل�ي�ن وتوجيههم حتى
ن�صل جميعنا للهدف.
*معظ ��م املخرجني يعتم ��دون املمثل اجلاهز
يف الدراما العراقية واليتعبون يف اكت�شاف
املواهب اجلديدة؟
 -اختي ��ار املمث ��ل اجلاهز لي�س عيب ��ا ،وامنا

اخل�ب�رة الطويلة ليكون ق ��دوة لهم ..يف هذا
العم ��ل بال ��ذات �س�ت�رى الكث�ي�ر م ��ن املمثلني
ال�ش ��باب اجل ��دد� ..ش ��باب و�ص ��بايا واغلبهم
كان ��وا م ��ن امل�ش ��اركني بانتفا�ض ��ة ت�ش ��رين،
ا�ضافة اىل املمثل اجلاهز كما �سميته.
*احيان ��ا امل�ؤلف�ي�ن ال ير�ض ��ون ع ��ن تدخ ��ل
املخرج حني يحاول ان ي�ؤثر يف ن�صو�صهم.
فكي ��ف ت ��رى ذلك وه ��ل حدثت تغي�ي�رات يف
العمل وما موقف امل�ؤلف؟
 كان ��ت غرفة الكتابة الت ��ي كتبت هذا العملوجميعهم من ال�شباب الواعي بقيادة الكاتب
ال�ش ��اب املب ��دع م�ص ��طفى الركاب ��ي واع�ي�ن
ومتفهمني ج ��دا لر�أي املخرج واف ��كاره التي
لغر�ض اال�س ��تفادة من خرباته وحتفيز بقية تغني العمل لتقدميه ب�ش ��كل اف�ضل ..واملنتج
املمثل�ي�ن اجل ��دد وخا�ص ��ة ال�ش ��باب ل�ل�اداء ج ��زء فع ��ال ومه ��م لتق ��ومي العمل واي�ص ��ال
االف�ض ��ل م ��ن جت ��ارب املمث ��ل ،ال ��ذي ميتلك اف ��كاره نح ��و �ش ��اطئ النج ��اح  -امل�ؤل ��ف

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي�س) �أن درجات احلرارة �سرتتفع عن معدالتها ليوم ام�س ،وان اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد من مناطق البالد.

املخرج املنتج  -جميعهم كانوا كخلية النحل
يعملون النتاج عمل فني جماعي �سي�ش ��ار له
بالبنان.
*كيف ترى الدراما اليوم؟
 الدراما العراقية بخري ..وخا�صة مبادراتال�شباب ُكتابا وخمرجني ومنتجني وممثلني
وممث�ل�ات .وق ��د اغن ��وا ال�س ��احة الدرامي ��ة
بالكثري ..وظهر الكثري منهم من خالل اعمال
رم�ضان.
*الدراما افتقدتك كممثل؟
 التلفزيون �سحبني اليه و�سحرين وتفرغتاليه منذ زمن طويل كمخرج ومن ال�ص ��عوبة
ان افرغ نف�سي للتمثيل اال يف حاالت نادرة..
فاالخ ��راج يحت ��اج الوق ��ت الكث�ي�ر والتفرغ
التام لدرا�س ��ة ومتحي� ��ص الن� ��ص والنقا�ش
امل�ستمر مع الكاتب واملنتج .
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