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�إح���ي���اء االت���ف���اق ب��ي��ن ال���ق���وات االت��ح��ادي��ة و"البي�شمركة"

ال�سنة الرابعة للخال�ص من "داع�ش" :الخطر ما زال موجود ًا
 بغداد /تميم الح�سن
يف الع ��ام الراب ��ع لالنت�صار عل ��ى "داع�ش"
قت ��ل و�أ�ص ��اب التنظيم يف هجم ��ات متفرقة
اكرث م ��ن  150عراقي� � ًا اغلبهم م ��ن القوات
االمني ��ة ،ونح ��و  1%منه ��م م ��ن ال�ضباط،
و 3%م ��ن "البي�شمرك ��ة" ،فيم ��ا �شهد العام
عودة االنتحاريني.
وت�سبب ��ت تل ��ك الهجم ��ات يف اح ��راق نح ��و
 90من ��زال م ��ن تنفي ��ذ التنظي ��م او ب�سبب
"ث� ��أر م�ضاد" من بع� ��ض املجاميع امل�سلحة
املجهولة يف املناطق املختلطة كرد فعل على
هجمات "داع� ��ش" ،واختطاف اكرث من 10
مدنيني.
واختت ��م التنظي ��م عام ��ه االخ�ي�ر خل�سارته

اخلالف ��ة املزعومة الت ��ي �أعلنها يف ،2014
باحت�ل�ال قري ��ة الول م ��رة من ��ذ � 5سنوات،
ودف ��ع باملقاب ��ل اىل �إع ��ادة احي ��اء اتف ��اق
ع�سكري بني بغداد واربيل ،كما �شهدت هذه
الذكرى عودة نزوح ال�سكان مرة اخرى.
وتط ��ورت باملقاب ��ل �أ�سالي ��ب التنظي ��م هذه
امل ��رة ،حي ��ث �ص ��ار يعتم ��د عل ��ى "تكتي ��ك
الكمائن" يف ايقاع اكرب ع ��دد من ال�ضحايا،
وا�ستخدام ا�سلحة قنا�ص متطورة.
ومل ت�شهد ال�سنة الرابعة لالنت�صار ،حمالت
ع�سكري ��ة كب�ي�رة كالت ��ي حدث ��ت يف الذكرى
الت ��ي �سبقتها ،فيما مل تتوق ��ف الهجمات يف
دي ��اىل وكرك ��وك و�ص�ل�اح الدي ��ن يف معظم
�شهور ال�سنة االخرية.
وكان ��ت ال�سن ��ة الرابع ��ة لط ��رد "داع� ��ش"

الحويجة تطالب هولندا
بالتعوي�ض
 ترجمة /حامد احمد
ك�ش ��ف تقري ��ر �صحفي ،ع ��ن وجود ملي ��ارات ال ��دوالرات خ�ص�ص ��ت لإعمار
احلويج ��ة ،جنوب غربي حمافظة كركوك ،مل تر النور لغاية الوقت احلايل،
فيم ��ا تطالب االدارة املحلية هولن ��دا بتعوي�ضات جراء هجوم �شنته يف عام
 2015ت�سبب با�ضرار �شديدة.
وذكر تقرير ملوقع املونيرت ترجمته (املدى)� ،أن "�آثار الفاجعة التي تعر�ضت
له ��ا احلويج ��ة ما تزال قائم ��ة ،و�أهايل املدين ��ة يعانون من اهم ��ال حكومي
وغياب اخلدمات ،ال �سيما املتعلقة باملاء والكهرباء".
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "ذلك ي�أتي بع ��د �ست �سنوات على حتريرها وتعر�ضها
حل ��ادث تفجري �ضخ ��م مل�صنع متفج ��رات تابع لداع�ش جراء غ ��ارة لطائرات
التحالف ت�سبب ب�سقوط ع�شرات القتلى ومئات اجلرحى".
و�أ�شار� ،إىل �أن "غارة جوية لقوات التحالف كانت قد ا�ستهدفت يف حزيران
 2015م�صنعا للمتفجرات تابعا لداع�ش ،نفذته طائرات هولندية يف مدينة
احلويجة" .ولفت التقرير� ،إىل "وجود �صهريجني على الأقل حينها حمملني
باملتفج ��رات خارج امل�صنع ،م ��ع �أطنان من امل ��واد الكيماوية كانت خمزونة
بالقرب منه ت�ستخدم ل�صنع القنابل".
وزاد �أن " 70قتي�ل ً�ا �سقطوا جراء االنفجارات على الأقل مع مئات اجلرحى
االخري ��ن" ،منوه� � ًا �إىل �أن "ج ��زءا م ��ن املنطق ��ة ال�صناعي ��ة حي ��ث كان فيها
امل�صنع ما يزال عبارة عن �أنقا�ض".
 التفا�صيل �ص3

خمتلف ��ة الن العن ��ف ت�صاع ��د مرت�ي�ن ،م ��رة
قب ��ل االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت يف ت�شري ��ن
االول املا�ضي ،ومرة ثانية بعد رف�ض نتائج
االنتخابات ودخول البالد مرحلة "االنغالق
ال�سيا�سي".
ويف مث ��ل هذه االي ��ام قبل � 5سن ��وات اعلن
رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي
"الن�صر النهائ ��ي" على تنظيم داع�ش ،بعد
اكرث م ��ن � 3سن ��وات م ��ن �سيط ��رة التنظيم
على نح ��و ن�صف م�ساحة العراق ،ونزوح 6
ماليني �شخ�ص.
وكان ��ت فاتورة احل ��رب باهظة ج ��دا ،حيث
و�صل ع ��دد �ضحايا تلك ال�سن ��وات اىل نحو
 50الف قتيل بني مدين وع�سكري .وقدرت
احلكوم ��ة ال�سابقة كلفة اعادة االعمار باكرث

م ��ن  100ملي ��ار دوالر ،فيما كان ��ت تكاليف
اجلهد الع�سكري قد و�صلت اىل  300مليار
دوالر.
ويف �أواخ ��ر الع ��ام املا�ض ��ي ،ق ��ال وزي ��ر
اخلارجي ��ة ف� ��ؤاد ح�س�ي�ن ،ان "التنظي ��م
الإرهاب ��ي موج ��ود و�أ�صب ��ح �أك�ث�ر ن�شاط ��ا
ل�سوء احلظ".
وا�ضاف ح�سني خالل زيارة اىل مو�سكو ،ان
ان�شط ��ة "داع�ش" قد "زادت عم ��ا كانت عليه
قب ��ل �أ�شه ��ر قليل ��ة" ،م�ش�ي�را اىل ان العراق
لدي ��ه "معلومات تفيد ب� ��أن التنظيم موجود
يف حمافظ ��ات الأنبار وكركوك ودياىل ويف
بع�ض مناطق نينوى".
كما قال ��ت قوات مكافحة االره ��اب يف نهاية
الع ��ام املا�ض ��ي� ،إنه ��ا قتل ��ت واعتقلت 300

م�سلح م ��ن التنظي ��م وتعقبت اك�ث�ر من 20
الف ح�س ��اب رقمي للتنظيم ،خ�ل�ال � 6أ�شهر
االخرية من .2020
واك ��د اجله ��از حينه ��ا �أن "ع ��دد العملي ��ات
الأمني ��ة التي نفذها اجلهاز خالل تلك الفرتة
بل ��غ �أكرث من  150عملي ��ة" ،مبين ًا �أن "هذه
العملي ��ات �أ�سف ��رت ع ��ن القب� ��ض على 250
�إرهابي ��ا من م�ستوي ��ات قيادية علي ��ا ،وقتل
�أكرث من � 50إرهابيا".
لك ��ن مع مطل ��ع ع ��ام � 2021ش ��ن "داع�ش"
هجم ��ات و�صف ��ت بـ"االعن ��ف" يف �شم ��ال
بغداد �ضد القوات االمنية و�سكان متعاونني
م ��ع احلكوم ��ة وا�ستخ ��دم انتحاريني و�سط
بغداد.
 التفا�صيل �ص3

العراق ي�ستعد لغلق حقبة تعوي�ضات الكويت
 خا�ص /المدى
ي�ستعد العراق لغلق ملف التعوي�ضات الكويتية
يف الرب ��ع الأول من الع ��ام املقبل ،بع ��د ت�سديد
الدفع ��ات الأخ�ي�رة من الدي ��ون ،وبه ��ذا يخرج
نهائي� � ًا من �أح ��كام الف�صل ال�ساب ��ع مليثاق الأمم
املتحدة.
وذكرت م�صادر مق ّربة من احلكومة �إىل (املدى)،
�أن "الع ��راق يقرتب من ح�سم ملف التعوي�ضات
مع الكويت ،بت�سديد جميع الديون التي جنمت

عن ممار�سات النظام ال�سابق جتاه هذه الدولة النظام ال�سابق للكويت".
اجل ��ارة" .و�أ�ضافت امل�ص ��ادر� ،أن "ح�سم امللف و�أ�ض ��اف ح ��رب� ،أن "الدي ��ون املتبقي ��ة بذم ��ة
بالكام ��ل �س ��وف يح�صل �أما يف �شه ��ر �شباط �أو الع ��راق قليل ��ة للغاية ت�ت�راوح ب�ي�ن خم�سة �إىل
�آذار املقبل�ي�ن ،وحينها �سيوف ��ر املبلغ الذي كان اربعة مليارات دوالر".
يقتطع ويعطى للكويت� ،إىل اخلزينة العامة" .ولف ��ت� ،إىل �أن "الع ��راق ال يع ��اين م ��ن اي قي ��د
م ��ن جانبه ،قال اخلبري القان ��وين طارق حرب ،مق� � ّرر م ��ن الأمم املتح ��دة� ،سواء عل ��ى ال�صعيد
يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "خ ��روج العراق ال�سيا�س ��ي �أو الع�سك ��ري ،وب�إمكنن ��ا ا�ست�ي�راد
م ��ن الف�ص ��ل ال�ساب ��ع مليث ��اق الأمم املتحدة كان خمتل ��ف انواع اال�سلحة على عك�س ما كان عليه
من ��ذ �سنوات ،ولك ��ن ما يتم تطبيق ��ه حالي ًا فقط الو�ضع قبل خروجنا من الف�صل ال�سابع".
 التفا�صيل �ص 2
ما يتعل ��ق بت�سديد الديون املرتتبة على احتالل

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

الحلبو�سي والخنجر
ي�شكالن لجان م�شتركة
وي�ؤجالن المنا�صب
 بغداد /فرا�س عدنان
ر ّك ��ز اجتم ��اع لقطبي املك ��ون ال�س ّن ��ي يف العملية ال�سيا�سي ��ة" ،تقدم"
و"ع ��زم" ،عل ��ى بح ��ث ق�ضايا تخ� ��ص املناط ��ق املح ��ررة ،وانتهى �إىل
ت�شكي ��ل جلان م�شرتك ��ة تعقد لق ��اءات بعد اختي ��ار اع�ضائه ��ا ،لكنه مل
يتط ��رق �إىل توزيع املنا�صب واالهم من ذلك ف�أنه مل ي�شهد االتفاق على
املر�شح ملن�صب رئي�س جمل�س النواب.
وق ��ال القي ��ادي يف حتالف تق ��دم �أحمد عبد الله اجلب ��وري ،يف حديث
�إىل (امل ��دى)� ،إن "وفد ًا من حتالف تقدم برئا�سة حممد احللبو�سي زار
�أم�س ال�سبت ،حتالف عزم برئا�سة خمي�س اخلنجر".
وا�ض ��اف اجلب ��وري� ،أن "احل�ض ��ور كان ي�شم ��ل ع ��دد ًا م ��ن قي ��ادات
التحالف�ي�ن� ،أم ��ا احلدي ��ث ف�أن ��ه دار ب�ش� ��أن امللف ��ات ذات االهتم ��ام
امل�شرتك ،مثل النازحني و�إعم ��ار املناطق املح ّررة ،والأمن وامل�صاحلة
املجتمعية".
و�ش ��دد ،على �أن "النقا�ش تطرق اي�ض� � ًا �إىل قانون االنتخابات احلايل،
وماهي ��ة امل�ش ��كالت التي ظهرت خالل االق�ت�راع يف املحافظات ال�سنية
واملختلطة".
ولفت اجلبوري� ،إىل �أن "التحالفني قررا ت�شكيل جلان تن�سيقية �أ�سوة
باللجان التي �شكلتها بقية الكتل ،لأننا �أمام مرحلة مهمة وهي انتخاب
الرئا�سات وت�شكيل احلكومة".
وكان حتالف عزم قد �أعلن يف وقت �سابق عن ان�ضمام عدد من الفائزين
�إىل ع�ضويت ��ه لي�صبح جمموعهم  35نائب� � ًا ،فيما خوّ ل زعيمه خمي�س
اخلنجر بالتفاو�ض نيابة عنه.
وتقول م�صادر من داخل عزم ب�أن التحالف ينوي تر�شيح وزير الدفاع
الأ�سب ��ق خالد العبيدي ملن�ص ��ب رئي�س جمل�س النواب بعد فوزه بقرار
ق�ضائي يف االنتخابات.
 التفا�صيل �ص2

مخت�ص��ون :الورق��ة البي�ض��اء ل��م ُتنف��ذ بال�ش��كل ال�ص��حيح
 بغداد /ح�سين حاتم
م ��ا زال احلدي ��ث ع ��ن "الورق ��ة البي�ض ��اء" م ��ا ب�ي�ن
الرتحي ��ب واالنتق ��اد ،وي�ش�ي�ر خمت�ص ��ون اىل ع ��دم
تنفيذها عل ��ى النحو املطلوب ،لك ��ن احلكومة تتحدث
ع ��ن "نتائج باهرة" يف الع ��ام الثاين من تطبيقها منها
"جتاوز االنهيار امل ��ايل واملديونية العاملية وحتقيق
الفائ� ��ض النق ��دي" .ويق ��ول امل�ست�شار امل ��ايل لرئي�س
ال ��وزراء مظهر حممد �صال ��ح ،يف حديث �إىل (املدى)،

�إن "الورقة البي�ضاء منه ��ج �إ�صالحي متو�سط الأجل،
ويف الوقت ذاته تعبري عن �سيا�سة الدولة يف مواجهة
م�شكالت االقت�ص ��اد العراقي الريعي ،الذي على الرغم
م ��ن حال ��ة التف ��ا�ؤل يف �أ�سعار النف ��ط� ،إال �أن ��ه ما زال
يخ�ضع ملخاطر تقلبات �سوق الطاقة يف العامل".
و�أ�ضاف �صالح ،ان "الورقة البي�ضاء ت�ضم نوعني من
اال�ستدامات ،مالية واقت�صادية".
من جانبها ،تقول املخت�ص ��ة بال�ش�أن االقت�صادي �سالم
�سمي�سم ،يف حديث �إىل (املدى)� ،إن "احلكومة �أجنزت

خطته ��ا ق�صرية الأمد التي ت�ضمنته ��ا الورقة البي�ضاء
من خ�ل�ال تخفي�ض �سع ��ر الدينار العراق ��ي بتوفريها
ال�سيولة املالية" .و�أ�ضافت �سمي�سم� ،أن "هناك تخبطا
يف ال�سيا�س ��ات االقت�صادية وه ��ذا التخبط ي�ؤدي اىل
انهيار القاعدة املالية بعد توجيهها بالأبواب التنموية،
�إذ يت ��م التوجه يف العراق اىل النفق ��ات اجلارية التي
اغلبه ��ا روات ��ب ونرثي ��ات وم�صاري ��ف ال ل ��زوم لها".
ب ��دوره يق ��ول املخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي �ضي ��اء
املح�سن يف حديث لـ(املدى)� ،إن "الإ�صالح االقت�صادي

الذي �أطلقته احلكومة حتت م�سمى الورقة البي�ضاء مل
يتحقق من ��ه �شيء على ار�ض الواق ��ع رغم مرور نحو
عام�ي�ن حي ��ث ان ه ��ذا امل�ش ��روع كان يت�ضم ��ن خطتني
ق�ص�ي�رة الأم ��د والت ��ي مل حتق ��ق اي خط ��وة باجت ��اه
التق ��دم وكذلك خطة طويلة الأم ��د" .و�أ�ضاف املح�سن،
�أن "الع ��راق يف منو �سكاين م�ستمر وت�ضخم وهذا ما
�سيزيد من �صعوبة ومعاجل ��ة الو�ضع االقت�صادي يف
حال مل ت�سارع احلكومة يف مواكبة هذا النمو".
 التفا�صيل �ص2

سياسة
تقدم وعزم يفتحان ملف
النازحين واال�ستقرار في
المناطق المحررة
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لقاء احللبو�سي واخلنجر :ت�شكيل جلان م�شرتكة وت�أجيل
تقا�سم املنا�صب

ّ
ركز اجتماع لقطبي املكون ال�س ّني يف العملية
ال�سيا�سية" ،تقدم" و"عزم" ،على بحث ق�ضايا
تخ�ص املناطق املحررة ،وانتهى �إىل ت�شكيل
جلان م�شرتكة تعقد لقاءات بعد اختيار
اع�ضائها ،لكنه مل يتطرق �إىل توزيع املنا�صب
واالهم من ذلك ف�أنه مل ي�شهد االتفاق على
املر�شح ملن�صب رئي�س جمل�س النواب.
 بغداد /فرا�س عدنان
وج ��رى حديث خالل االي ��ام الما�ضية عن
وج ��ود تقارب بين "تقدم" و"عزم" ،ب�أمل
ت�شكي ��ل جبه ��ة �سني ��ة موح ��دة تدخل في
مفاو�ضات الحكومة ،مع ا�صرار كل منهما
على عدم الذهاب �إلى المعار�ضة.
وقال القيادي ف ��ي تحالف تقدم �أحمد عبد
الل ��ه الجبوري ،في حدي ��ث �إلى (المدى)،
�إن "وفد ًا م ��ن تحالف تقدم برئا�سة محمد
الحلبو�سي زار �أم�س ال�سبت ،تحالف عزم
برئا�سة خمي�س الخنجر".
وا�ض ��اف الجب ��وري� ،أن "الح�ض ��ور كان
ي�شمل ع ��دد ًا من قي ��ادات التحالفي ��ن� ،أما
الحدي ��ث ف�أن ��ه دار ب�ش� ��أن الملف ��ات ذات
االهتمام الم�شترك ،مثل النازحين و�إعمار
المناط ��ق المح ّررة ،والأم ��ن والم�صالحة
المجتمعية".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "النقا� ��ش تط ��رق اي�ض ًا
�إلى قان ��ون االنتخاب ��ات الحالي ،وماهية
الم�شكالت التي ظهرت خالل االقتراع في
المحافظات ال�سنية والمختلطة".
ولفت الجبوري� ،إلى �أن "التحالفين قررا
ت�شكي ��ل لج ��ان تن�سيقي ��ة �أ�س ��وة باللجان
التي �شكلتها بقية الكتل ،لأننا �أمام مرحلة

مهمة وه ��ي انتخاب الرئا�س ��ات وت�شكيل
الحكومة".
وبين� ،أن "االجتماع قد ح�صل في الثانية
ظه ��ر ًا ،واعقبت ��ه وجبة غ ��داء ،واالجواء
كان ��ت ايجابي ��ة وتبح ��ث ع ��ن الم�صلح ��ة
العام ��ة للع ��راق ،ول ��م تح�ص ��ل هن ��اك �أية
خالفات في وجهات النظر".
ونف ��ى الجب ��وري" ،التط ��رق �إل ��ى ا�سماء
المر�شحي ��ن للرئا�س ��ات الث�ل�اث ال�سيم ��ا
مو�ضوع من ه ��و الذي �سير�شح ��ه ال�سنة
�إل ��ى من�ص ��ب رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب،
وكذلك بقية المنا�صب في مجل�س الوزراء
المقبل".
ويج ��زم ،ب� ��أن "الح ��وار كان يقت�صر على
الم�ش ��كالت ف ��ي المناطق المح ��ررة"� ،أما
عن ت�شكيل اللج ��ان ،قال الجبوري "بقدر
تعل ��ق الأمر بتحال ��ف عزم ف�أن ��ه �سيختار
اع�ض ��اء هذه اللجان وفق النظام الداخلي
وبع ��د جولة م ��ن المباحثات بي ��ن القوى
الم�شكلة للتحالف".
وك�ش ��ف الجب ��وري ،ع ��ن "وج ��ود رغب ��ة
ل ��دى بع� ��ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة بزي ��ارة
تحال ��ف عزم خ�ل�ال اليومي ��ن المقبلين"،
م�شدد ًا على �أن "اب ��رز من �سيجري زيارة
ه ��و زعيم ائت�ل�اف دول ��ة القان ��ون نوري

المالكي".
و�أورد� ،أن "الحوار مهم جد ًا ،وي�سهم في
الو�ص ��ول �إلى م�شت ��ركات واذابة الجليد،
فلي� ��س من م�صلحة �أية كتلة �سيا�سية بقاء
الخالفات".
ونب ��ه الجب ��وري� ،إل ��ى �أن "تحالفي تقدم
وع ��زم �أك ��دا �أن وج ��ود طرفي ��ن يمث�ل�ان

ً
نهائيا
الدفعة الأخيرة من الديون تح�سم ملف الف�صل ال�سابع

العراق ي�ستعد لغلق حقبة تعوي�ضات
الكويت العام املقبل

المك ��ون ال�سن ��ي ف ��ي العملي ��ة ال�سيا�سية
�أمر طبيع ��ي وين�سجم مع الواقع الحالي،
وبالتال ��ي ال يوج ��د هن ��اك تحال ��ف واحد
يمث ��ل جميع كتل المكون �س ��واء ال�شيعية
او ال�سنية او الكردية".
وم�ضى الجبوري� ،إلى �أن "وجود تحالف
تقدم و�آخر بم�سمى عزم هو حالة طبيعية

جدل خطة الإ�صالح االقت�صادي م�ستمر بعد عامين على �إطالقها

خمت�صون :الورقة البي�ضاء مل تنفذ �صحيح ًا و�أ�ضرارها
اقت�صرت على املواطن
 بغداد /ح�سين حاتم

 خا�ص /المدى
ي�ستع ��د العراق لغل ��ق ملف التعوي�ض ��ات الكويتية في الربع
الأول م ��ن الع ��ام المقبل ،بع ��د ت�سديد الدفع ��ات الأخيرة من
الدي ��ون ،وبه ��ذا يخ ��رج نهائي ًا م ��ن �أح ��كام الف�ص ��ل ال�سابع
لميثاق الأمم المتحدة.
وذك ��رت م�ص ��ادر مق ّرب ��ة م ��ن الحكوم ��ة �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن
"الع ��راق يقترب من ح�سم مل ��ف التعوي�ضات مع الكويت،
بت�سدي ��د جمي ��ع الديون الت ��ي نجمت عن ممار�س ��ات النظام
ال�سابق تجاه هذه الدولة الجارة".
و�أ�ضافت الم�صادر� ،أن "ح�سم الملف بالكامل �سوف يح�صل
�أم ��ا في �شهر �شباط �أو اذار المقبلين ،وحينها �سيوفر المبلغ
ال ��ذي كان يقتط ��ع ويعطى للكوي ��ت� ،إلى الخزين ��ة العامة".
م ��ن جانبه ،ق ��ال الخبير القانوني طارق ح ��رب ،في ت�صريح
�إل ��ى (المدى)� ،إن "خروج العراق من الف�صل ال�سابع لميثاق
الأم ��م المتحدة كان منذ �سن ��وات ،ولكن ما يتم تطبيقه حالي ًا
فق ��ط ما يتعلق بت�سديد الديون المترتبة على احتالل النظام
ال�سابق للكويت" .و�أ�ضاف حرب� ،أن "الديون المتبقية بذمة
العراق قليلة للغاية تت ��راوح بين خم�سة �إلى اربعة مليارات
دوالر" .ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الع ��راق ال يعان ��ي من م ��ن اي قيد
مق� � ّرر من الأم ��م المتحدة� ،سواء على ال�صعي ��د ال�سيا�سي �أو
الع�سك ��ري ،وب�إمكننا ا�ستيراد مختل ��ف انواع اال�سلحة على
عك�س ما كان عليه الو�ضع قبل خروجنا من الف�صل ال�سابع".
و�أو�ضح ح ��رب� ،أن "القيود التي كانت على العراق بموجب
احكام الف�صل ال�سابع منعته حينها من تحليق طائراته فوق
مناط ��ق معينة من البالد ،كما منعته من بيع النفط" .و�أورد،

�أن "ما تبقى فقط الديون الكويتية وكونها �صدرت بمنا�سبة
دخول العراق في احكام الف�صل ال�سابع ف�أنها م�ستمرة لحين
�سدادها بالكام ��ل" .ويوا�صل حرب� ،أن "التخل�ص من الدين
يعن ��ي �أن ورادات النف ��ط �ستك ��ون خال�صة للع ��راق من دون
ا�ستقط ��اع ،وه ��ذا اال�ستقطاع كان يح�صل م ��ن قبل لجنة في
الأمم المتحدة ويعطى المبلغ �إلى الكويت".
و�أردف� ،أن "تقا�ض ��ي الكوي ��ت لجمي ��ع ديونها م ��ن �ش�أنه �أن
ينهي عمل هذه اللجنة ،وبالتالي نتخل�ص من حقبة ا�ستمرت
لنحو � 32سنة".
وم�ض ��ى ح ��رب� ،إل ��ى �أن "الو�ض ��ع العراقي عل ��ى الم�ستوى
الدولي يتمتع بكامل الحرية �سواء على �صعيد اال�ستيراد �أو
الت�صدي ��ر لأية جهة كانت �أو م ��كان دون الحاجة �إلى موافقة
وا�شع ��ار ،والدليل ان العراق يبيع نفطه �إلى مختلف البلدان
من دون قيود".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر الخبي ��ر القانون ��ي االخ ��ر �أمي ��ر الدعمي،
ف ��ي حديث �إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "خ ��روج العراق م ��ن الف�صل
ال�ساب ��ع يعني تحرره م ��ن القيود الدولية لالم ��م المتحدة".
وتاب ��ع الدعم ��ي� ،أن "العراق �سيك ��ون له ا�سترج ��اع امواله
المحتج ��زة والت�ص ��رف بها وفق ر�ؤيته وكذل ��ك التعاقد على
اال�صع ��دة الع�سكري ��ة واالقت�صادي ��ة كاف ��ة دون الرجوع �إلى
الأمم المتحدة".
وتحدث ،ع ��ن �أهمية "رفع الو�صاية الدولية المفرو�ضة على
الع ��راق كون ��ه ي�سهم ف ��ي �إعادة مكانت ��ه الدولي ��ة واالقليمية
بدون رقابة او قيود مما ينعك�س ذلك على اقت�صاده و�شعبه".
يذك ��ر �أن القرارات الدولية فر�ض ��ت على العراق ديون ًا طائلة
جراء احتالل النظام ال�سابق للكويت في عام .1990
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ايجابي ��ة و�صحي ��ة تن�سجم م ��ع توجهات
المرحل ��ة ف ��ي انج ��از اال�ستحقاق ��ات
الد�ستورية القادمة".
وكان تحال ��ف ع ��زم ق ��د �أعل ��ن ف ��ي وق ��ت
�ساب ��ق ع ��ن ان�ضم ��ام ع ��دد م ��ن الفائزين
�إل ��ى ع�ضويت ��ه لي�صب ��ح مجموعه ��م 35
نائب� � ًا ،فيما خوّ ل زعيم ��ه خمي�س الخنجر

بالتفاو�ض نيابة عنه.
وتق ��ول م�ص ��ادر م ��ن داخ ��ل ع ��زم ب� ��أن
التحال ��ف ين ��وي تر�شي ��ح وزي ��ر الدف ��اع
الأ�سب ��ق خالد العبي ��دي لمن�ص ��ب رئي�س
مجل� ��س النواب بعد ف ��وزه بقرار ق�ضائي
في االنتخابات.
رغ ��م ذلك ،م ��ا زال تحال ��ف تق ��دم يت�صدر

االنتخاب ��ات بالن�سب ��ة للمك ��ون ال�سن ��ي
بح�صوله على  37مقعد ًا بموجب النتائج
النهائي ��ة المعلن ��ة م ��ن المفو�ضي ��ة نهاية
ال�شهر الما�ضي.
وقبل االجتماع ن�ش ��ر القيادي في تحالف
ع ��زم م�شعان الجبوري �صورة تجمعه مع
الحلبو�س ��ي ،وفيها ا�ش ��ارات �إلى ح�صول
تقارب مع الخنجر خالل الأيام المقبلة.
وذك ��رت م�صادر مق ّربة م ��ن تحالف تقدم،
�إل ��ى (الم ��دى)� ،أن "الحلبو�س ��ي يه ��دف
�إلى توحيد الموق ��ف ال�سني قبل الدخول
ف ��ي مفاو�ضات ت�شكي ��ل الحكوم ��ة وهذه
الح ��وارات واللق ��اءات ت�أت ��ي لتعزي ��ز
موقف ��ه" .وتابعت الم�ص ��ادر� ،أن "القوى
ال�سني ��ة �شبه متفق ��ة اليوم عل ��ى التجديد
للحلبو�س ��ي بتر�شيحه �إلى من�صب رئي�س
مجل�س النواب مرة �أخرى كونه نجح في
الدورة الأولى".
و�أو�ض ��ح ،ان "حدي ��ث تحال ��ف ع ��زم عن
تقديم ��ه خال ��د العبي ��دي لمن�ص ��ب رئي�س
مجل� ��س الن ��واب ل ��ن يلق ��ى قب ��و ًال م ��ن
الأط ��راف الأخ ��رى بالنظر لم ��ا يتمتع به
الحلبو�سي من عالقات طيبة ،و�أن تحالف
تق ��دم هو الفائز ب�أكثر عدد من المقاعد في
المحافظات ال�سنية".
وانته ��ت الم�ص ��ادر� ،إل ��ى �أن "الحدي ��ث
ع ��ن توزي ��ع المنا�ص ��ب �ساب ��ق لأوان ��ه
ف ��ي الوق ��ت الحالي ،لأنن ��ا ننتظ ��ر اليوم
م�صادق ��ة المحكمة االتحادي ��ة العليا على
النتائ ��ج ،وبعد ذلك ندخل ف ��ي مفاو�ضات
ت�شكي ��ل الحكوم ��ة ول ��ن نكون ج ��زءا من
المعار�ضة".
وت�أتي االجتماعات داخل البيت ال�سيا�سي
ال�سني ،بعد ايام من لقاءات م�شابهة جرت
بين االط ��ار التن�سيقي والتي ��ار ال�صدري
م ��ا ين ��ذر بع ��ودة اال�صطفاف ��ات الطائفية
وت�شكيل حكومة توافقية مرة �أخرى.

م ��ا زال الحديث ع ��ن "الورق ��ة البي�ضاء" ما
بي ��ن الترحيب واالنتقاد ،وي�شير مخت�صون
الى عدم تنفيذها على النحو المطلوب ،لكن
الحكوم ��ة تتحدث ع ��ن "نتائج باه ��رة" في
الع ��ام الثان ��ي م ��ن تطبيقه ��ا منه ��ا "تجاوز
االنهي ��ار المال ��ي والمديوني ��ة العالمي ��ة
وتحقيق الفائ�ض النقدي".
ويق ��ول الم�ست�شار المال ��ي لرئي�س الوزراء
مظهر محمد �صالح ،في حديث �إلى (المدى)،
�إن "الورق ��ة البي�ض ��اء منه ��ج �إ�صالح ��ي
متو�س ��ط الأج ��ل ،وف ��ي الوقت ذات ��ه تعبير
ع ��ن �سيا�س ��ة الدولة ف ��ي مواجه ��ة م�شكالت
االقت�صاد العراقي الريعي ،الذي على الرغم
من حال ��ة التفا�ؤل في �أ�سع ��ار النفط� ،إال �أنه
ما زال يخ�ضع لمخاطر تقلبات �سوق الطاقة
ف ��ي العال ��م" .و�أ�ضاف �صال ��ح ،ان "الورقة
البي�ض ��اء ت�ض ��م نوعي ��ن م ��ن اال�ستدام ��ات،
مالية واقت�صادية".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي
ق ��د ق ��دم برنامج� � ًا اقت�صادي� � ًا �شام�ل ً�ا عرف
بـ"الورقة البي�ض ��اء" ،نهاية العام الما�ضي،
الت ��ي عدها خب ��راء خارطة طري ��ق لتحقيق
بناء اقت�صادي موث ��وق وقادر على مجابهة
التغي ��رات .وج ��اءت ورق ��ة الكاظم ��ي ،على
وق ��ع �أزم ��ة اقت�صادي ��ة مالي ��ة خانق ��ة دفعت
الحكومة العراقية �إل ��ى االقترا�ض الداخلي
والخارجي لت�أمين رواتب موظفيها.
ال ��ى ذلك ،اكد وزير المالي ��ة علي عبد االمير
عالوي قبل يومين في بيان تلقته (المدى)،
�أن "الورق ��ة الإ�صالحي ��ة البي�ض ��اء انطلقت
لت�صحيح الت�شوهات الهيكلية في االقت�صاد
و�س ��وق العم ��ل وف ��ي ال�سيا�س ��ات المالي ��ة
والنقدية".
وتاب ��ع ع�ل�اوي ،ان "الورق ��ة حقق ��ت خالل
عامه ��ا الثان ��ي رغم التحدي ��ات نتائج باهرة
مث ��ل تج ��اوز االنهي ��ار المال ��ي والمديونية
العالمي ��ة وتحقي ��ق الفائ� ��ض النق ��دي الذي
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�سيك ��ون قاع ��دة لالنط�ل�اق نح ��و معالج ��ة
التدهور الذي ا�صاب القطاعات االقت�صادية
الإنتاجية".
و�أ�شار عالوي �إل ��ى ان "الورقة الإ�صالحية
�شددت عل ��ى �ضرورة �إعادة بن ��اء القطاعات
كاف ��ة وبمختل ��ف المج ��االت �س ��واء قيادية
و�إداري ��ة و�إن�ساني ��ة و�شخ�صي ��ة واحتل ��ت
المه ��ارات التكنولوجي ��ة حي ��زا كبي ��را م ��ن
اهتمام ��ات الحكوم ��ة كالرقمن ��ة واتمت ��ة
االنظم ��ة وتطبيق نظ ��ام اال�سيك ��وادا وهو
م ��ن الأنظم ��ة الحديث ��ة لتقوي ��ة الإجراءات
الإ�صالحي ��ة لتح�سي ��ن �أداء الم�ؤ�س�س ��ات
المالية ومنها تح�صي ��ل ال�ضرائب الكمركية
فيالموانئ والمنافذ الحدودية".
م ��ن جانبه ��ا ،تق ��ول المخت�ص ��ة بال�ش� ��أن
االقت�ص ��ادي �سالم �سمي�سم ،ف ��ي حديث �إلى
(الم ��دى)� ،إن "الحكوم ��ة �أنج ��زت خطته ��ا
ق�صي ��رة الأم ��د الت ��ي ت�ضمنته ��ا الورق ��ة
البي�ض ��اء من خ�ل�ال تخفي�ض �سع ��ر الدينار
العراقي بتوفيرها ال�سيولة المالية".
و�أ�ضاف ��ت �سمي�س ��م� ،أن "هن ��اك تخبط ��ا في
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ال�سيا�سات االقت�صادية وهذا التخبط ي�ؤدي
ال ��ى انهي ��ار القاع ��دة المالية بع ��د توجيهها
بالأب ��واب التنموي ��ة� ،إذ يت ��م التوج ��ه ف ��ي
الع ��راق الى النفق ��ات الجارية الت ��ي اغلبها
رواتب ونثريات وم�صاريف ال لزوم لها".
وواج ��ه االقت�ص ��اد العراق ��ي خ�ل�ال عام ��ي
 2020وبداي ��ات  ،2021تحدي ��ات كبي ��رة
ارتبط ��ت بانخفا� ��ض �أ�سع ��ار النف ��ط الخام
جراء تف�شي جائحة كورونا وقيود الإغالق
التي فر�ضتها بتراجع الأن�شطة االقت�صادية
في العالم.
و�أ�شارت المخت�صة بال�ش�أن االقت�صادي الى،
ان "الورقة البي�ضاء ذات مدى يمتد لخم�س
�سنوات ،و�سع ��ر �صرف الدوالر �سيكون في
ارتف ��اع ومن الم�ستحي ��ل ان ينخف�ض تحت
ال�سع ��ر المثب ��ت خالل م ��دة امت ��داد الورقة
البي�ض ��اء" .بدوره يق ��ول المخت�ص بال�ش�أن
االقت�ص ��ادي �ضي ��اء المح�س ��ن ف ��ي حدي ��ث
لـ(الم ��دى)� ،إن "الإ�ص�ل�اح االقت�صادي الذي
�أطلقت ��ه الحكوم ��ة تح ��ت م�سم ��ى الورق ��ة
البي�ض ��اء ل ��م يتحق ��ق منه �ش ��يء على ار�ض
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الواق ��ع رغ ��م م ��رور نح ��و عامي ��ن حيث ان
ه ��ذا الم�شروع كان يت�ضمن خطتين ق�صيرة
الأم ��د والت ��ي لم تحق ��ق اي خط ��وة باتجاه
التقدم وكذلك خطة طويلة الأمد".
و�أ�ض ��اف المح�س ��ن� ،أن "الع ��راق ف ��ي نم ��و
�سكان ��ي م�ستم ��ر وت�ضخم وهذا م ��ا �سيزيد
من �صعوب ��ة ومعالجة الو�ض ��ع االقت�صادي
في ح ��ال ل ��م ت�س ��ارع الحكومة ف ��ي مواكبة
ه ��ذا النم ��و" .و�أ�ش ��ار ،ال ��ى ان "�ص ��ادرات
العراق من النف ��ط لغاية نهاية العام الحالي
لم تتجاوز الـ 100ملي ��ار دوالر� ،إ�ضافة الى
انخفا� ��ض الإي ��رادات غير النفطي ��ة من 20
تريليون دينار الى  7تريليونات دينار".
وت�س ��اءل المح�سن "اي ��ن الإنج ��ازات التي
حققته ��ا الورق ��ة البي�ض ��اء؟" ،م�ست ��دركا
"تهري ��ب العملة م ��ازال م�ستم ��را والقطاع
الزراعي اقدم على تخفي�ض خطته الى %50
ب�سبب قلة الإيرادات".
وا�ستط ��رد� ،أن "تخفي� ��ض �سع ��ر الدين ��ار
مقابل الدوالر خف�ض العجز فقط ولم يحقق
�أي انجاز للطبقات الفقيرة والمتو�سطة".
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�إحياء االتفاق بني القوات
االحتادية و"البي�شمركة"
بعد تعطل � 7أ�شهر

ال�سنة الرابعة للخال�ص من "داع�ش" :عودة االنتحاريني
وال�سيطرات الوهمية و 3تفجريات يف بغداد

ً
ً
وع�سكريا واحتالل قرية ل�ساعات
مدنيا
 مقتل و�إ�صابة �أكثـر من 150

يحتل قريتي ��ن ،حيث ت�سربت ال ��ى (المدى) �آنذاك
معلوم ��ات عن "تحركات مريب ��ة" للتنظيم في هذه
المناط ��ق وعن نية تنفيذ هجم ��ات كبيرة مع بداية
 .2021اعتبرت هذه الهجمات مرتبطة مع اقتراب
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة الت ��ي ج ��رت ف ��ي ت�شرين
االول الما�ضي ،حيث كان متوقعا ارتفاع الحوادث
في ذلك التوقيت .ومع انتهاء االنتخابات ا�ضطرت
 300عائل ��ة في قرية نهر االمام ف ��ي �شمال بعقوبة
مرك ��ز محافظ ��ة ديالى ال ��ى مغ ��ادرة ديارهم تحت
حماي ��ة الق ��وات االمنية .وج ��اء ذل ��ك بعدما هاجم
م�سلح ��ون مجهول ��ون القري ��ة واقام ��وا حفل ��ة
اعدامات الطفال وكبار في ال�سن و�صل عددهم الى
 30مدني ��ا بين قتي ��ل وجريح ،ا�ضاف ��ة الى احراق
 60من ��زال .وح ��دث هذا بع ��د �ساعات م ��ن مهاجمة
"داع�ش" قرية الر�شاد المال�صقة لها وقتل وا�صابة
حينه ��ا  ،10بعدم ��ا كان االهالي ي�ستع ��دون لتبادل
مختطفي ��ن اثنين ،لك ��ن ماج ��رى كان كمينا اليقاع
عدد �آخر من ال�ضحايا.

في العام الرابع لالنت�صار
على "داع�ش" قتل و�أ�صاب
التنظيم في هجمات متفرقة
اكثر من  150عراقي ًا اغلبهم
من القوات االمنية ،ونحو %1
منهم من ال�ضباط ،و %3من
"البي�شمركة" ،فيما �شهد العام
عودة االنتحاريين.
وت�سببت تلك الهجمات في
احراق نحو  90منزال من تنفيذ
التنظيم او ب�سبب "ث�أر م�ضاد"
من بع�ض المجاميع الم�سلحة
المجهولة في المناطق
المختلطة كرد فعل على
هجمات "داع�ش" ،واختطاف
اكثر من  10مدنيين.

 بغداد /تميم الح�سن
واختت ��م التنظي ��م عامه االخير لخ�س ��ارته الخالفة
المزعوم ��ة الت ��ي �أعلنها ف ��ي  ،2014باحتالل قرية
الول م ��رة من ��ذ � 5س ��نوات ،ودف ��ع بالمقاب ��ل ال ��ى
�إع ��ادة احياء اتفاق ع�س ��كري بين بغ ��داد واربيل،
كما �ش ��هدت هذه الذكرى عودة نزوح ال�س ��كان مرة
اخ ��رى .وتطورت بالمقابل �أ�س ��اليب التنظيم هذه
المرة ،حي ��ث �صار يعتم ��د على "تكتي ��ك الكمائن"
ف ��ي ايق ��اع اكب ��ر ع ��دد م ��ن ال�ضحاي ��ا ،وا�ستخدام
ا�سلحة قنا�ص متط ��ورة .ولم ت�شهد ال�سنة الرابعة
لالنت�ص ��ار ،حم�ل�ات ع�سكرية كبي ��رة كالتي حدثت
في الذكرى التي �سبقتها ،فيما لم تتوقف الهجمات
في ديالى وكركوك و�صالح الدين في معظم �شهور
ال�سن ��ة االخي ��رة .وكان ��ت ال�سن ��ة الرابع ��ة لط ��رد
"داع�ش" مختلفة الن العنف ت�صاعد مرتين ،مرة
قب ��ل االنتخاب ��ات الت ��ي جرت ف ��ي ت�شري ��ن االول
الما�ضي ،ومرة ثانية بعد رف�ض نتائج االنتخابات
ودخول البالد مرحلة "االنغالق ال�سيا�سي".
وف ��ي مثل هذه االي ��ام قبل � 5سن ��وات اعلن رئي�س
الوزراء ال�سابق حي ��در العبادي "الن�صر النهائي"
عل ��ى تنظي ��م داع�ش ،بع ��د اكثر م ��ن � 3سنوات من
�سيط ��رة التنظيم على نحو ن�صف م�ساحة العراق،
ونزوح  6ماليين �شخ�ص.
وكان ��ت فاتورة الح ��رب باهظة ج ��دا ،حيث و�صل
عدد �ضحايا تلك ال�سن ��وات الى نحو  50الف قتيل
بين مدني وع�سك ��ري .وقدرت الحكوم ��ة ال�سابقة
كلفة اع ��ادة االعم ��ار باكثر من  100ملي ��ار دوالر،
فيم ��ا كان ��ت تكاليف الجه ��د الع�سكري ق ��د و�صلت
الى  300مليار دوالر .وفي �أواخر العام الما�ضي،
ق ��ال وزي ��ر الخارجية ف� ��ؤاد ح�سي ��ن ،ان "التنظيم
الإرهاب ��ي موج ��ود و�أ�صب ��ح �أكث ��ر ن�شاط ��ا ل�سوء
الحظ".
وا�ض ��اف ح�سي ��ن خ�ل�ال زيارة ال ��ى مو�سك ��و ،ان
ان�شط ��ة "داع� ��ش" ق ��د "زادت عما كان ��ت عليه قبل
�أ�شهر قليلة" ،م�شيرا الى ان العراق لديه "معلومات
تفيد ب� ��أن التنظيم موج ��ود في محافظ ��ات الأنبار
وكرك ��وك وديال ��ى وفي بع� ��ض مناط ��ق نينوى".

كم ��ا قالت ق ��وات مكافحة االرهاب ف ��ي نهاية العام
الما�ض ��ي� ،إنه ��ا قتل ��ت واعتقل ��ت  300م�سل ��ح من
التنظي ��م وتعقبت اكثر من  20ال ��ف ح�ساب رقمي
للتنظي ��م ،خالل � 6أ�شه ��ر االخيرة من  .2020واكد
الجه ��از حينه ��ا �أن "ع ��دد العملي ��ات الأمني ��ة التي
نفذه ��ا الجهاز خالل تلك الفت ��رة بلغ �أكثر من 150
عملي ��ة" ،مبين� � ًا �أن "ه ��ذه العملي ��ات �أ�سف ��رت عن
القب� ��ض عل ��ى � 250إرهابيا من م�ستوي ��ات قيادية
عليا ،وقتل �أكثر من � 50إرهابيا".
عودة الأحزمة النا�سفة
لكن م ��ع مطلع ع ��ام � 2021شن "داع� ��ش" هجمات
و�صف ��ت بـ"االعنف" في �شمال بغ ��داد �ضد القوات
االمنية و�سكان متعاونين مع الحكومة وا�ستخدم
انتحاريي ��ن و�سط بغداد .ابرز تلك الهجمات حدث
حين فجر اثنان انف�سهما بوا�سطة حزامين نا�سفين
ف ��ي و�س ��ط العا�صم ��ة في منطق ��ة �ساح ��ة الطيران
وت�سبب ��ا بقتل  32مدني ��ا ،و�أ�صيب �أكث ��ر من 110
�آخري ��ن .وبع ��د  6ا�شهر م ��ن الحادث اعل ��ن رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي في تموز الما�ضي ،قبل
يومي ��ن من توجهه حينها �إل ��ى وا�شنطن في زيارة
ر�سمية ،اعتقال جميع �أع�ضاء ال�شبكة "الإرهابية"
التي "خططت ون ّفذت" الهجوم االنتحاري.
بداية �صعود الهجمات
وخ ��ارج العا�صم ��ة كان �أب ��رز الهجمات ف ��ي بداية
العام هو ما جرى ف ��ي �شبه جزيرة العيث الواقعة
بي ��ن ديالى و�ص�ل�اح الدي ��ن ،حيث ت�سب ��ب هجوم
بمقت ��ل وا�صاب ��ة � 20شخ�ص ��ا بينه ��م عنا�ص ��ر من
الح�ش ��د ال�شعب ��ي .وتق ��ع "العيث" �ضم ��ن مناطق
مطيبيجة ،وهي مجموعة قرى �ضمن تالل حمرين
المحاذي ��ة لديالى ،وتم االع�ل�ان عن تحريرها اكثر
م ��ن  5مرات من ��ذ  .2015ثم عاد التنظي ��م في �آذار
الما�ض ��ي بع ��د ه ��دوء ا�ستم ��ر نح ��و �شه ��ر ،لي�شن
هجوما على منطق ��ة تل الذهب ا�ستمر لنحو �ساعة
جنوب �سامراء ،حيث فتح هذا الحادث الباب لعدة
هجمات بعد ذلك .وفي نف� ��س ال�شهر �شن "داع�ش"
هجوم ��ا في الطارمية �شمال ��ي العا�صمة ،ثم خطف

 4مزارعي ��ن ف ��ي حق ��ل دواج ��ن ف ��ي منطق ��ة الحد
االخ�ض ��ر في ناحي ��ة العبارة �شم ��ال �شرقي ديالى.
وبع ��د ايام م ��ن حادث ��ة "الحد االخ�ض ��ر" اختطف
التنظي ��م مزارعين اثنين في منطقة حليوة التابعة
لق�ض ��اء طوزخرمات ��و �شرقي �ص�ل�اح الدين .وافاد
م�س�ؤول ��ون محليون حينها لـ(الم ��دى) ان عمليات
االختط ��اف يكون وراءها هدف ��ان :االول هو الث�أر
م ��ن بع� ��ض القرى التي ل ��م تعد مرحب ��ة بالتنظيم،
والآخ ��ر ه ��و الح�ص ��ول على فدي ��ة مقاب ��ل اطالق
�سراح المختطفين.
بين بغداد و�أربيل
وفي ال�شهر نف�سه بد�أت اولى الهجمات في المناطق
الت ��ي يطل ��ق عليه ��ا د�ستوري ��ا "المتن ��ازع عليها"،
ت�سته ��دف قوات "البي�شمركة" ،الت ��ي �ستت�سع بعد
ذل ��ك .وتعر�ضت تلك القوات ف ��ي �آذار الما�ضي الى
اول هج ��وم من نوعه في  ،2021نفذ بال�صواريخ
من منطقة التون كوبري جنوبي المحافظة.
بع ��د �شهر م ��ن ذل ��ك الحادث ع ��اد التنظي ��م ليهاجم
نف� ��س المناط ��ق الم�شترك ��ة بي ��ن ح ��دود اقلي ��م
كرد�ست ��ان والحكوم ��ة المحلي ��ة ،لك ��ن ه ��ذه المرة
من جه ��ة ديالى .وقتل التنظيم في �سل�سلة هجمات
في �شهر ني�س ��ان الما�ضي في ديالى ،مختار احدى
القرى ف ��ي جلوالء ،واح ��رق في اح ��دى الهجمات
 5من ��ازل في منطق ��ة حلوان الواقع ��ة بين جلوالء
وخانقي ��ن� ،شم ��ال �شرقي المحافظ ��ة .وكان اهالي
ه ��ذه المناطق يعملون من ��ذ انهي ��ار التن�سيق بين
القوات االتحادية و"البي�شمركة" في خريف 217
عقب اج ��راء كرد�ست ��ان ا�ستفتاء تحدي ��د الم�صير،
على حماية مناطقهم ب�أ�سلحتهم ال�شخ�صية.
ا�ستهداف ال�ضباط وعودة االتفاق مع
"البي�شمركة"
وف ��ي ال�شهر ال ��ذي يليه قتل وا�ص ��اب "داع�ش" في
�سل�سل ��ة هجمات جديدة  30مدنيا وع�سكريا بينهم
� 7ضباط ،في كركوك وديالى ،والطارمية واالنبار
نفذت با�سبوع واحد.
واح ��دى تل ��ك الهجم ��ات كان ��ت ق ��د حدث ��ت م ��ع

"البي�شمركة" حيث ا�شتبكت االخيرة مع م�سلحين
تابعين للتنظيم في جنوبي كركوك.
ودف ��ع تكرار الهجم ��ات في المناط ��ق الفا�صلة بين
ح ��دود الحكوم ��ة االتحادي ��ة واالقلي ��م ال ��ى اعادة
احي ��اء اتف ��اق ت�شكي ��ل المراكز االمني ��ة الم�شتركة
بين الطرفين التي �ستت�أخر الى كانون االول حتى
يتم تفعليها والمبا�شرة بالعمليات الع�سكرية.
مجازر �ضد مدنيين
وف ��ي نف� ��س ال�شه ��ر ك ��رر "داع� ��ش" هجمات ��ه ف ��ي
الطارمي ��ة  5مرات ،وبد�أت ف ��ي ذلك الوقت دعوات
بع� ��ض الق ��وى المقربة م ��ن الف�صائ ��ل للدعوة الى
"ا�ستن�س ��اخ" تجرب ��ة ج ��رف ال�صخ ��ر ف ��ي ابعاد
ال�سكان عن المدينة.
وبينم ��ا كان الجمي ��ع من�شغ ��ل باح ��داث �شمال ��ي
العا�صم ��ة ،كان "داع� ��ش" قد ب ��د�أ �سل�سلة هجمات
اخ ��رى في حزي ��ران الما�ضي في ق ��رى في منطقة
العظي ��م �شمالي ديالى ،وقتل ف ��ي احدى الهجمات
اح ��د �شي ��وخ الع�شائر .وف ��ي نف�س ال�شه ��ر ارتكب
التنظي ��م مجرزة بحق �صيادي ��ن في بحيرة حديثة
غرب ��ي االنب ��ار ،حيث قتل وا�ص ��اب  11منهم اثناء
رحلة �صيد في البحيرة.
ثم عاد في نهاية ال�شهر الى ديالى مرة اخرى ليهاجم
قرى "ال�شيخ بابا" رغم تنفيذ عدة حمالت تم�شيط
في المنطقة وتجريف اكثر من  2500دونم زراعي
لمنع الم�سلحين من االختباء .وفي ذات ال�شهر كان
التنظي ��م قد تبن ��ى هجوما في الكاظمي ��ة في بغداد
بعب ��وة نا�سف ��ة ت�سببت بمقتل وا�صاب ��ة  24مدنيا،
قب ��ل ان تعل ��ن الحكومة بعد ذلك اعتق ��ال المنفذين
واحدهم كان منت�سبا في جهاز امني .وفي ال�صيف
هاج ��م "داع� ��ش" مجل�س ع ��زاء الح ��د الق�ضاة في
يث ��رب ،جنوب �سامراء وقتل وا�صابة � 31شخ�صا.
ثم ع ��اد التنظيم وف ��ي نف�س ال�شه ��ر ال�سابع ،وقتل
م�شرف� � ًا تربوي ًا و�شقيقه وا�ص ��اب  6من اقاربه في
هجوم م�سلح في ال�ضلوعية جنوب �سامراء اي�ضا.
واع ��دم بعد ذلك جندي واب ��وه و�شقيقه في هجوم
�شن ��ه "داع� ��ش" على من ��زل في منطق ��ة حلوان في
�شمال �شرقي ديالى.

عودة ال�سيطرات الوهمية
و�شهدت الذك ��رى االخيرة للخال� ��ص من "داع�ش"
ع ��ودة ال�سيط ��رات الوهمي ��ة بعد اختفائه ��ا لنحو
عامي ��ن ،وقام "داع�ش" بن�صب حواجز على طريق
يرب ��ط بي ��ن اربي ��ل والمو�ص ��ل وخط ��ف ف ��ي احد
الم ��رات  11م�ساف ��را .واظه ��ر هذا التط ��ور وجود
نح ��و  100م�سل ��ح في جبل قرة ج ��وغ في مخمور
جن ��وب اربيل ،وهو المكان ال ��ذي حدثت فيه حالة
االختط ��اف .وت�سب ��ب هذا الح ��ادث وع ��دم تفعيل
التن�سي ��ق بي ��ن بغ ��داد واربيل الذي اب ��رم في ايار
الما�ض ��ي ،ف ��ي زيادة الهجم ��ات في ه ��ذه المناطق
حت ��ى �أواخ ��ر ت�شري ��ن الثان ��ي الما�ض ��ي وكانون
االول الحال ��ي ،و�سق ��وط ع ��دد م ��ن ال�ضحاي ��ا من
"البي�شمركة".
�سوق الوحيالت
وف ��ي نف� ��س ال�شهر �ش ��ن "داع� ��ش" هجوم ��ا عنيفا
ف ��ي الطارمية �شمال ��ي بغداد ،حي ��ث ت�سبب بمقتل
وا�صاب ��ة  11من افراد الح�شد ال�شعبي با�شتباكات
دامت � 10ساعاتُ ،فتح بعدها لمرة جديدة الحديث
عن "نزع ال�سكان" عن الق�ضاء ا�سوة بما جرى في
ج ��رف ال�صخ ��ر .وكان هذا قد ح ��دث بع�ض م�ضي
�شهري ��ن عل ��ى مقت ��ل وال ��ي الطارمي ��ة عم ��ر جواد
الم�شهدان ��ي ،ال ��ذي اعتب ��ر هو الم�س� ��ؤول عن نقل
االنتحاريين الى �سوق الوحيالت.
وكان تفجي ��ر ال�س ��وق الذي يقع ف ��ي مدينة ال�صدر
�شرقي بغ ��داد ،هو الحادث الثال ��ث الذي جرى في
العا�صمة ف ��ي ال�سن ��ة الرابعة النك�س ��ار "داع�ش"،
حيث ت�سبب بمقتل  36و�إ�صابة اكثر من .60
بداية الأزمة في ديالى
في �شهر ايل ��ول بد�أت مالمح ازمة في ديالى ،حيث
تكررت الهجمات في مناطق �شمالي و�شمال �شرقي
المحافظة ،و�صارت الع�شائ ��ر تعلن ت�سلحها بديال
عن الدولة لحماية مناطقها.
في ذلك الوقت كان "داع�ش" قد �شن هجمات اخرى
عل ��ى ق ��رى ف ��ي كرك ��وك وجن ��وب المو�ص ��ل وكاد

"تكيتك" جديد
وكان "داع� ��ش" قد ا�ستخدم ا�سل ��وب الكمائن عدة
م ��رات لجر القوات االمني ��ة واالهالي الى مكان ثم
محا�صرتهم بالعبوات النا�سفة او قتلهم عن طريق
القنا�صين الذي ينت�شرون في مكان الحادث.
وحدث ان ا�ستخدم "داع� ��ش" هذا اال�سلوب مرات
عدي ��دة ف ��ي كرك ��وك وديالى و�ص�ل�اح الدي ��ن ،كما
ا�ستخ ��دم "قنا� ��ص ح ��راري" ،ال تملك ��ه الق ��وات
االمنية ي�سم ��ح له بر�ؤية الجي�ش ف ��ي الليل ب�شكل
وا�ض ��ح .ويتراوح �سعر القطع ��ة الواحدة لل�سالح
(القنا�ص الحراري) بين � 10آالف دوالر و 30الف
دوالر ،ح�سب دقة الت�صويب وو�ضوح الر�ؤية.
بعد االنتخابات
وفي ال�شهر الما�ض ��ي ،كان التنظيم قد اعاد ترتيب
اوراق ��ه في جبل قره جوغ قرب مخمور في جنوب
اربي ��ل ،حيث ع ��اد الم�سلحون الذي ��ن يقدر عددهم
بنح ��و  100ال ��ى المنطقة عق ��ب انته ��اء العمليات
الع�سكرية.
وكانت (الم ��دى) قد ك�شفت ف ��ي �آذار الما�ضي ،عن
عب ��ور الم�سلحين بمجاميع �صغيرة من الجبل الى
جن ��وب المو�صل لحين انتهاء العملية التي �سميت
حينها في االرا�ضي ال�سوداء بـ"اال�سد المت�أهب".
وقال ��ت القي ��ادة الع�سكرية ،حينها �إنه ��ا قتلت نحو
 30م ��ن عنا�ص ��ر "داع� ��ش" في جب ��ال مخمور ،في
حملة ا�ستمرت ا�سبوعين.
ومخمور �ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد
وكرد�ست ��ان ،وتقع بي ��ن جنوب اربي ��ل والمو�صل
وال�شرقاط في �صالح الدين ،وت�ضم  3نواح واكثر
من  300قرية اغلب �سكانها من الكرد.
وبد�أ داع�ش �سل�سلة هجمات في مخمور والمناطق
المتن ��ازع عليه ��ا ف ��ي ديال ��ى وكرك ��وك وف�س ��رت
ب ��ان له ��ا عالق ��ة بالتوت ��رات ب�سب ��ب رف� ��ض نتائج
االنتخاب ��ات ،وت�سببت بمقت ��ل وا�صابة � 40أغلبهم
من "البي�شمركة" وبينهم �ضباط.
وا�س ��و�أ ماج ��رى ه ��و احت�ل�ال التنظي ��م لقري ��ة
"لهيب ��ان" بين كركوك ومخم ��ور ،حيث هجر كل
ال�سكان واحرق  16منزال من ا�صل  70منزال.
وع ��ادت الق ��وات االمني ��ة بع ��د ذل ��ك ب�ساع ��ات
وا�ستع ��ادت القري ��ة وزاره ��ا رئي�س ال ��وزراء قبل
اي ��ام ،مع دخول االتفاق الذي ت�أجل عدة ا�شهر بين
بغداد واالقليم حيز التنفيذ.
وبد�أت م ��ع اقتراب الذكرى الرابع ��ة من االنت�صار
عل ��ى "داع�ش" حملت ��ان م�شتركت ��ان الول مرة منذ
 2017بي ��ن الق ��وات االتحادي ��ة و"البي�شمرك ��ة"
ف ��ي كركوك وديالى ،وهي تمهي ��د لعمليات وا�سعة
للق�ضاء على بقايا "داع�ش" مع حلول .2022

�شيوخ المدينة غا�ضبون من الإهمال الحكومي وتردّ ي الخدمات

الحويج��ة تقا�ض��ي هولن��دا وتطالبه��ا بتعوي�ضات ع��ن هجوم عني��ف لطائراتها
 ترجمة /حامد احمد
ك�شف تقرير �صحفي ،عن وجود مليارات
ال ��دوالرات خ�ص�صت لإعم ��ار الحويجة،
جن ��وب غرب ��ي محافظ ��ة كرك ��وك ،ل ��م تر
الن ��ور لغاية الوقت الحال ��ي ،فيما تطالب
االدارة المحلي ��ة هولن ��دا بتعوي�ض ��ات
جراء هج ��وم �شنته في عام  2015ت�سبب
با�ضرار �شديدة.
وذك ��ر تقري ��ر لموق ��ع المونيت ��ر ترجمته
(المدى)� ،أن "�آثار الفاجعة التي تعر�ضت
له ��ا الحويج ��ة م ��ا ت ��زال قائم ��ة ،و�أهالي
المدين ��ة يعان ��ون م ��ن اهم ��ال حكوم ��ي
وغياب الخدمات ،ال �سيما المتعلقة بالماء
والكهرباء".
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن "ذلك ي�أتي بعد �ست
�سنوات عل ��ى تحريرها وتعر�ضها لحادث
تفجي ��ر �ضخ ��م لم�صن ��ع متفج ��رات تابع
لداع� ��ش ج ��راء غ ��ارة لطائ ��رات التحالف
ت�سب ��ب ب�سق ��وط ع�شرات القتل ��ى ومئات
الجرحى".

و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "غ ��ارة جوي ��ة لق ��وات
التحالف كانت ق ��د ا�ستهدفت في حزيران
 2015م�صنعا للمتفجرات تابعا لداع�ش،
نفذت ��ه طائ ��رات هولندي ��ة ف ��ي مدين ��ة
الحويجة".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إلى "وج ��ود �صهريجين
عل ��ى الأق ��ل حينها محملي ��ن بالمتفجرات
خ ��ارج الم�صن ��ع ،م ��ع �أطنان م ��ن المواد
الكيماوي ��ة كان ��ت مخزون ��ة بالق ��رب منه
ت�ستخدم ل�صنع القنابل".
وزاد �أن " 70قتي�ل ً�ا �سقط ��وا ج ��راء
االنفجارات على الأقل مع مئات الجرحى
االخري ��ن" ،منوه� � ًا �إل ��ى �أن "ج ��زء م ��ن
المنطق ��ة ال�صناعي ��ة حي ��ث كان فيه ��ا
الم�صنع ما يزال عبارة عن �أنقا�ض".
وينقل التقرير ع ��ن مدير بلدية الحويجة
�سبهان خلف الجبوري القول �إن "االدارة
المحلي ��ة علم ��ت بع ��د الغ ��ارة م ��ن خ�ل�ال
ت�سريبات �إعالمية ب ��ان طائرات هولندية
كان ��ت م�س�ؤولة ع ��ن تنفيذ الغ ��ارة ،لماذا
الحكوم ��ة الهولندي ��ة تق ��ول ان ��ه لي� ��س

له ��ا عل ��م؟ هن ��اك م ��ن يري ��د الته ��رب م ��ن
الم�س�ؤولية؟".
و�أو�ض ��ح ،ان "الجب ��وري يتوج ��ه الآن
�شخ�صي ��ا ف ��ي زي ��ارة ل ��ه لمدين ��ة ،هي ��غ،
الهولندية لعر�ض هذه ال�شكاوى هناك".
و�ش ��دد التقري ��ر ،عل ��ى �أن "الحكوم ��ة
الهولندي ��ة كان ��ت ق ��د خ�ص�ص ��ت بع ��د
�سن ��وات م ��ن الح ��ادث �أربع ��ة ماليي ��ن
ي ��ورو للحويج ��ة" .وي ��رى التقري ��ر� ،أن
"الم�س�ؤولي ��ن ادرك ��وا ف ��ي وقته ��ا ب ��ان
اال�ضرار قد تك ��ون ج�سيمة جدا" ،متابع ًا
�أن "الجب ��وري دع ��ا هولن ��دا ال ��ى ا�صدار
اعتذار ر�سمي م ��ع توفير م�ساعدة عاجلة
للحويجة ،و�أهالي منطقته يتوقعون ب�أنه
�سيعود مع تعوي�ضات مالية لهم".
وينقل التقرير اي�ض ًا عن هاندي العبيدي،
جن ��دي يعمل ف ��ي قاع ��دة ع�سكرية خارج
البل ��دة ،الق ��ول �إن "مرك ��ز ًا للت�سوق كان
ل ��دي ت ��م تدمي ��ره بالكام ��ل والحكومة لم
تعو�ضن ��ي ،وكذلك هن ��اك زميل ل ��ي لديه
مح ��ل �صغي ��ر ف ��ي المنطق ��ة ال�صناعي ��ة

لبي ��ع الزيوت قد لحقه الدم ��ار �أي�ض ًا ،وقد
ا�ستط ��اع �إع ��ادة ترميم ��ه بم�ساع ��دة م ��ن
اخرين".
ويتح ��دث اهال ��ي الحويج ��ة ،بح�س ��ب
التقرير ،ع ��ن "قيام فرن�س ��ا باعادة اعمار
المعهد التقني الذي دمرته طائراتها خالل
الحرب �ضد داع�ش".
وي�ستر�س ��ل ،ان "الرم ��ادي الت ��ي عان ��ت
دم ��ارا كبيرا تج ��ري االن �إع ��ادة اعمارها
بم�ساع ��دة م ��ن بل ��دان التحال ��ف" ،فيم ��ا
يقول ال�شيخ و�صف ��ي العا�صي من �أهالي
الحويج ��ة بغ�ض ��ب وفق ًا للتقري ��ر" ،لم نر
�أي تعوي�ض من دولة هولندا ،لم يتلق �أي
احد من ال�ضحايا �أي تعوي�ض ،هل انها ال
تكترث بم�صيرهم؟".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "الحويج ��ة كانت
تعتب ��ر معق�ل ً�ا لم�سلح ��ي داع� ��ش حي ��ث
م ��ا ت ��زال هن ��اك خالي ��ا نائم ��ة لبقاي ��ا
التنظي ��م ن�شطي ��ن ف ��ي المنطق ��ة ،ح�س ��ب
ق ��ول ال�شي ��خ عا�ص ��ي ،وه ��و م ��ن بي ��ن
ق ��وى �أخرى ف ��ي المدين ��ة يعمل ��ون على

مواجه ��ة هذه الخاليا" .وذك ��ر� ،أن "قادة
و�شي ��وخ الحويجة يحاول ��ون ان يبينوا
للم�س�ؤولي ��ن ف ��ي بغ ��داد بانهم فق ��دوا ما
يق ��ارب م ��ن � 5,000شخ�ص م ��ن �أبنائهم
في الح ��رب �ضد التنظي ��م .وان المدنيين
ب�ش ��كل ع ��ام ل ��م يك ��ن له ��م خي ��ار �س ��وى
البق ��اء ،وبع ��د كارث ��ة ع ��ام  2015بقي ��ت
هناك م�ش ��اكل تعاني منها البل ��دة متعلقة
بتجهيزات الماء والكهرباء".
وافاد التقرير ،ب�أن "الكثير من العراقيين
يعتبرون الحويج ��ة منطقة خطرة تتكرر
فيه ��ا ح ��وادث مهاجم ��ة نق ��اط تفتي� ��ش
وقواعد ع�سكرية".
في مقابل ذلك ،ي�ؤكد �أن "الكثير من �أهالي
الحويج ��ة ي�شعرون بان هناك انعدام ثقة
واهم ��ال بحقه ��م من قبل جه ��ات حكومية
والعال ��م الخارج ��ي �أي�ض� � ًا و�أنه ��م ل ��ن
يح�صلوا عل ��ى �أية تعوي�ض ��ات من مبالغ
مالي ��ة" .ويتط ��رق التقري ��ر� ،إل ��ى "�أمراة
من اهالي المنطقة وه ��ي �صبرية �صالح،
الت ��ي فقدت زوجها في الحرب �ضد تنظيم

داع� ��ش وكذل ��ك �أبنه ��ا ج ��راء تفجير وقع
في المدين ��ة ،كما �أن بيتها تم ��ت ت�سويته
بالأر�ض خالل الحرب وهي االن ت�ست�أجر
بيتا �آخ ��ر وتقوم ب�إعادة بناء بيتها ب�شكل
تدريج ��ي م ��ن خ�ل�ال �أم ��وال تقتر�ضه ��ا
عائلتها" .وتقول �صالح ،بح�سب التقرير،
�إن "المنظم ��ات غي ��ر الحكومي ��ة ال ت�أت ��ي
الى النا� ��س المحتاجين فع�ل�ا� ،سمعنا ان
هن ��اك قوائم ب�أ�سم ��اء وزعت له ��م افر�شة
وبطانيات ،ولكننا لم نح�صل على �شيء".
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ينق ��ل التقري ��ر ع ��ن
رابط ��ة الغ ��د لرعاي ��ة الن�س ��اء والأطفال،
وه ��ي منظم ��ة محلي ��ة غي ��ر حكومية في
الحويج ��ة ،الق ��ول �إن "م�ش ��اكل امرا� ��ض
نف�سي ��ة ف ��ي حال ��ة تزاي ��د ب�سب ��ب تبعات
عن ��ف االحت�ل�ال عل ��ى ي ��د داع� ��ش وكذلك
ح ��ادث التفجي ��ر وم ��ا خلفه من �آث ��ار ،مع
وج ��ود الي�أ� ��س ال ��ذي �أدى م�ؤخ ��را ال ��ى
ازدي ��اد بمح ��اوالت االنتح ��ار ،كم ��ا دعت
بل ��دان التحالف الدول ��ي لموا�صلة دعمها
للعراق".

ونب ��ه التقرير� ،إلى �أن "لوحات الإعالنات
الت ��ي غالب ��ا م ��ا كان ��ت ت�ستخدم م ��ن قبل
منظم ��ات غي ��ر حكومي ��ة لتبي ��ن رعايتها
لم�شاري ��ع محلي ��ة ه ��ي االن غائب ��ة ف ��ي
الحويج ��ة" .و�أ�شار� ،إل ��ى "م�شكلة �أخرى
ه ��ي في االعتق ��اد الخاطئ ب ��ان ال�ضحايا
�سيتلق ��ون تعوي�ض ��ات نقدي ��ة ،ولك ��ن في
الحقيقة ان منظمات غير حكومية غالبا ما
تقوم بتقديم م�ساعدات غير غذائية ودعم
للذين يريدون �إعادة اعمار بيوتهم".
و�أف ��اد التقري ��ر ،ب� ��أن "وزارة الدف ��اع
الهولندي ��ة ق ��د ذك ��رت ان الماليي ��ن التي
خ�ص�صته ��ا للحويج ��ة ه ��ي لي�س ��ت لدفع
تعوي�ضات لأفراد".
وم�ضى التقرير� ،إلى �أن "منظمة الهجرة
الدولية ومنظمة غوث الالجئين التي من
المفتر� ��ض ان تتولى م�ش ��روع التعوي�ض
لم تب ��د�أ لح ��د االن بتنظي ��ف المدينة ولم
ُتع ��د بنى تحتي ��ة وال كهرب ��اء للخدمة من
جديد".
عن :المونيتر
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احتجاجات يف املدينة لإعادة النظر ب�سعر الأدوية

اعتقال �سائق حاول �إدخال
ثالثة �إيرانيين "خل�سة"
�إلى كركوك

�إغالق �صيدلية يثري جد ًال بني اجلهات الر�سمية
والنا�شطني يف النا�صرية

 خا�ص /كركوك

 ذي قار /ح�سين العامل

اف ��اد م�صدر �أمني في محافظة كركوك� ،أم�س ال�سبت ،باعتقال �سائق �شاحنة
يحم ��ل ثالث ��ة �أ�شخا�ص يحملون الجن�سي ��ة الإيرانية كانوا ف ��ي طريقهم من
ال�سليماني ��ة الى كركوك .وقال الم�صدر في ت�صري ��ح �إلى (المدى)� ،إن "قوة
تابع ��ة ل�ش� ��ؤون ال�سيط ��رات والط ��رق الخارجي ��ة تمكنت الي ��وم وفي نقطة
تفتي� ��ش (�سيط ��رة ال�سليمانية الم�شترك ��ة) ،من اعتقال �صاح ��ب عجلة نوع
�سكانيا حمل وكان يخبئ ثالثة ا�شخا�ص من الجن�سية االيرانية".
ولف ��ت الم�صدر �إل ��ى �أن "ال�سائ ��ق كان ينقلهم لغر�ض ادخاله ��م الى محافظة
كرك ��وك ب�صورة غير �شرعية وهم (عك�ش اب ��و بكر كله زرد ،و�سوران محمد
حج ��ي رم�ضان ،ومحم ��د يو�سف تبه ر�ش ��ي" .و�أ�ضاف الم�ص ��در �أن "القوة
قامت بنق ��ل �صاحب ال�سيارة الحم ��ل والإيرانيين الثالثة ال ��ى مقر احتجاز
للتحقي ��ق معهم"� .إلى ذلك اعلنت ال�شرط ��ة االتحادية ،تنفيذ عمليات تفتي�ش
ف ��ي كركوك ا�سفرت عن العثور عل ��ى قنابر هاون .وقالت ال�شرطة االتحادية
في بيان تلقته (المدى)� ،إن "عملية ا�ستباقية لتفتي�ش عدد من القرى التابعة
لق�ضاء الحويجة في محافظة كركوك �أ�سفرت عن العثور على  3قنابر هاون
مختلفة الأنواع ،تم تفكيكها و�إتالفها من قبل مفرزة متفجرات اللواء".
وت�شهد كركوك بين حين و�آخر هجمات ارهابية ت�ستهدف مدنيين وعنا�صر
ف ��ي القوات الأمني ��ة ،فيما تجري القطعات الع�سكري ��ة بنحو دوري عمليات
ا�ستباقية ت�سفر عن نتائج يتم االعالن عنها ب�شكل دوري للر�أي العام.

�أثارت ق�ضية غلق
�صيدلية في محافظة ذي
قار جد ً
مبررات
ال ب�ش�أن ّ
هذا االجراء ،وفي
وقت يقول �صاحبها �إن
الأ�سباب تتعلق برخ�ص
ثمن الأدوية التي يبيعها
�إلى المواطنين ،تتحدث
الجهات الر�سمية عن
�ضبط م�ؤثرات عقلية
ومخالفات ب�ش�أن قوائم
المبيعات.

العراق ثالث �أكبر م�ستورد من
الأردن بنحو  600مليون دينار
 بغداد /المدى

وعل ��ق �صاحب �صيدلية الفيحاء تح�سين
جا�س ��ب نعيم ��ة الفت ��ة عل ��ى واجه ��ة
�صيدليت ��ه عقب اغالقها من قبل فريق من
نقاب ��ة ال�صيادل ��ة كت ��ب فيها (ال ��ى اهالي
النا�صري ��ة الكرام لقد ت ��م غلق ال�صيدلية
ب�سب ��ب رخ� ��ص اال�سع ��ار الت ��ي تخ ��دم
�شريحة كبيرة من النا�س بدعوى ت�ضرر
ال�صيدليات من ا�سعار الفيحاء).
م ��ن جانبها ،ذك ��رت نقاب ��ة ال�صيادلة في
بي ��ان تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن
"ف ��رق النقاب ��ة وج ��دت ل ��دى ال�صيدلية
مواد م�ؤث ��رات عقلية (مخ ��درات) بكمية
( )27امبول ��ة من م ��ادة الترام ��ال تركية
ال�صنع".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "�صاحب ال�صيدلية

لم يقم بتقدي ��م قوائم االدوية" ،الفت ًا �إلى
ان "ق ��رار الغل ��ق جاء خوف� � ًا على �صحة
المواطن".
من جانبه ،ذكر �صاحب �صيدلية الفيحاء
تح�سي ��ن جا�س ��ب نعيمة في حدي ��ث �إلى
(الم ��دى)� ،إن "الم ��ادة الت ��ي ا�ش ��ار �إليها
بي ��ان النقابة له ��ا ع ��دة ا�ستخدامات وال
تقت�صر على الم�ؤثرات العقلية".
وتابع جا�سب� ،أن "تل ��ك المادة ال تعطى
�إل ��ى بموج ��ب و�صف ��ة طبي ��ة موثقة من
الطبي ��ب المخت� ��ص ولدين ��ا �سج�ل�ات
خا�صة في هذا المجال".
وتح ��دث ع ��ن امتالك ��ه "الم�سوغ ��ات
القانوني ��ة الت ��ي �سيدافع فيه ��ا عن نف�سه
امام نقابة ال�صيادلة".

وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر نظ ��م الع�ش ��رات م ��ن
النا�شطين ف ��ي مجال التظاه ��رات وقفة
ت�ضامنية مع �صيدلي ��ة الفيحاء مطالبين
ب�إعادة فت ��ح ال�صيدلية واعادة النظر في
ا�سع ��ار االدوية التي ال تتنا�سب مع دخل
اال�سر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وذك ��ر اح ��د المنظمي ��ن للوقف ��ة النا�شط
ه�شام ال�سومري �إلى (المدى)� ،أن "بيان
نقابة ال�صيادلية لو كان �صحيح ًا بوجود
مواد مخ ��درة لكانت الق ��وات الأمنية قد
اعتقلت �صاحب ال�صيدلية".
طالب ال�سوم ��ري" ،النقابة بالك�شف عن
اال�سب ��اب الحقيقي ��ة لإغ�ل�اق ال�صيدلي ��ة
المذك ��ورة ومتابع ��ة بقي ��ة ال�صيدلي ��ات
التي تبيع االدوية ب�أ�سعار غالية".

وكان ��ت محافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت في
الأعوام الأخيرة قيام بع�ض ال�صيدليات
الأهلي ��ة بتروي ��ج للأدوي ��ة والعقاقي ��ر
الطبي ��ة المقل ��دة وغي ��ر المرخ�ص ��ة
ب�ص ��ورة ر�سمية وه ��و الأمر ال ��ذي �أخذ
ينعك�س �سلبا على �صحة المر�ضى الذين
يتعاطون تلك العقاقير واالدوية.
وازاء ذل ��ك اجرى محاف ��ظ ذي قار �أحمد
غني الخفاج ��ي ،ات�صا ًال هاتفي ًا مع نقيب
�صيادل ��ة الع ��راق ،الدكت ��ور م�صطف ��ى
الهيت ��ي لال�ستي�ض ��اح ح ��ول ا�سباب غلق
النقاب ��ة لإح ��دى ال�صيدلي ��ات الأهلي ��ة
ف ��ي المحافظ ��ة ،وعم ��ا اذا كان ال�سب ��ب
كم ��ا ا�شيع ه ��و رخ� ��ص �أ�سع ��ار الأدوية
والعقاقير المباعة فيها.

وذك ��ر الخفاج ��ي ف ��ي بي ��ان تابعت ��ه
(الم ��دى)� ،أن "الهيتي �أكد ان الغلق جاء
بعد مالحظات فني ��ة على ال�صيدلية ،وال
عالقة للأ�سعار بال�سبب".
وك�شف ��ت نقاب ��ة ال�صيادل ��ة ف ��ي ذي ق ��ار
ي ��وم ( 9ايل ��ول  ،) 2017ع ��ن تداول 80
بالمئ ��ة م ��ن الأدوي ��ة غي ��ر المفحو�ص ��ة
ف ��ي �صيدلي ��ات المحافظ ��ة ،وفيما عزت
ذل ��ك الى عج ��ز مركز الفح� ��ص في دائرة
الرقاب ��ة الدوائية عن تغطية كامل حاجة
ال�صيدلي ��ات م ��ن الأدوي ��ة المفحو�ص ��ة،
دعت الى ا�ستحداث وفتح مراكز لفح�ص
االدوي ��ة في المحافظ ��ات لت�سهيل عملية
الفح� ��ص والح ��د م ��ن مظاه ��ر الغ� ��ش
الدوائي.

�أعلن ��ت الأردن� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،حل ��ول الع ��راق بمركز ثالث �أكب ��ر م�ستورد
لل�صناع ��ات الأردنية ،خالل الفترة من (كان ��ون الثاني  -ت�شرين الثاني) من
الع ��ام الحال ��ي .وذكرت غرف ��ة �صناع ��ة الأردن� ،أن "�ص ��ادرات غرفة �صناعة
عمّان ،زادت بن�سبة  16بالمئة خالل الأ�شهر الـ 11الما�ضية من العام الحالي
 ،2021مقارن ��ة مع الفترة نف�سه ��ا من عام  ،2019مدفوعة بارتفاع �صادرات
غالبية القطاعات ال�صناعية" .و�أ�ضافت �أن "�صادرات الغرفة بالأ�شهر الــ11
الما�ضي ��ة م ��ن الع ��ام الحالي ،ارتفع ��ت �إل ��ى  4.792مليارات دين ��ار ،مقابل
نح ��و  4.141مليارات دينار للفترة نف�سها من ع ��ام  ."2019و�أ�شارت غرفة
�صناعة الأردن� ،إلى �أن "الواليات المتحدة االميركية احتلت المرتبة الأولى
ب�أكب ��ر م�ست ��ورد لل�صناع ��ات الأردنية خالل ه ��ذه الفترة ،م�سجل ��ة ما قيمته
 948ماليي ��ن دين ��ار ،وج ��اءت الهن ��د ثاني ًا ب� �ـ 838ماليين دين ��ار ،فيما جاء
الع ��راق ثالثا لتبلغ هذه اال�ستي ��رادات  495مليون دينار مقابل  490مليون
دين ��ار للفت ��رة نف�سها من ع ��ام  ."2019ولفتت �إلى �أن "ال�ص ��ادرات الأردنية
لل�سعودية انخف�ضت بن�سبة  4بالمئة ،متراجعة �إلى  524مليون دينار خالل
� 11شه ��ر ًا من العام الحالي مقابل نح ��و  546مليون دينار للفترة نف�سها من
ع ��ام  ."2019وتوزع ��ت �صادرات الغرف ��ة خالل الأ�شهر ال� �ـ 11الما�ضية من
الع ��ام الحالي على قطاعات ال�صناعات التعدينية بقيمة  256،1مليار دينار،
والكيماوية وم�ستح�ضرات التجمي ��ل نحو  057،1مليار دينار ،والهند�سية
والكهربائية ،وتكنولوجيا المعلومات  572مليون دينار.
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حزمة �ضوء على الحدث الريا�ضي

انتكا�سة ك�أ�س العرب ع ّمقت اجلراح  ..والنا�شئون ي�صادقون على اخلراب!
يُ�س ّلطها  /علي املعموري
مل ت� �ن� �ف ��ع ج� �م� �ي ��ع االج� � � � ��راءات
ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا احت ��اد ك ��رة ال�ق��دم
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �إدارة منتخبنا
ال��وط �ن��ي يف �إع � ��ادة الأم � ��ور اىل
و�ضعها الطبيعي ،ب��ل وحتى يف
حم��اول��ة وق ��ف ال�ت�راج��ع ق�ب��ل �أن
ي�أتي االنهيار التام �أم��ام قطر يف
م�ب��اراة اجل��ول��ة الأخ�ي�رة م��ن دور
املجموعات لبطولة ك�أ�س العرب
ليتلقى ثالثة �أه ��داف يف غ�ضون
ع�شر دقائق ويزيد الو�ضع تعقيد ًا.
وك �م��ا ه��و الأم � ��ر م��ع ك��ل اخ �ف��اق
تتعاىل اال� �ص��وات وت�شت ّد ردود
االفعال حدّة مطالبة بو�ضع حلول
ن��اج �ع��ة و� �س��ري �ع��ة ت ��و ِق ��ف ح��ال��ة
التدهور التي تعي�شها ك��رة القدم
العراقية هذه الفرتة.
�أداء منتخبنا قبل نتائجه و�ضعنا
يف ورط� ��ة ح�ق�ي�ق� ّي��ة ت�ت�ط� ّل��ب م� ّن��ا
اخل��روج منها ب� ّ
أقل اال��ض��رار بعد
ت�شخي�ص �أب ��رز ال��عِ �ل��ل ،وم��ن ثم
و�ضع احللول املنا�سبة لها بعيد َا
والتع�صب واالكثار
عن الت�ش ّنج
ّ
م��ن ال �ل��وم وجت���اوز م��رح�ل��ة رم��ي
اال�سباب على هذا الطرف �أو ذاك
لأن ه ��ذه االج� � ��راءات �س ُت�ضعف
الرتكيز على احللول.
م��ن ج�م�ل��ة م��ا ق�ي��ل ع��ن الأ� �س �ب��اب
ال�ت��ي �أدّت اىل ه��ذا ال�ت��ده��ور هو
ط��ري �ق��ة �إدارة ال�� ��دوري امل�ح� ّل��ي
وع��دم فاعليته ،ف�ض ًال ع��ن ّ
ترهل
�أع��داد الأن��دي��ة امل�شاركة فيه وهو
�سبب م ّ
ُ�شخ�ص منذ فرتة طويلة �إذ
ح�صلت عدّة مطالبات لتقلي�ص عدد
الأندية فيه ،لكي يتم ّكن القائمون
عليه من برجمة املباريات بطريقة
ال ت�ث�ق��ل ك��اه��ل الأن ��دي ��ة وت��ره��ق
ال�لاع�ب�ين غ�ير �أن ال� ��دوري ال��ذي

ن�ع�ت�ق��د �أن ال ��ذه ��اب اىل تكليف
م � ��د ّرب حم �ل��ي يف ه���ذه امل��رح�ل��ة
احلرجة املقرتح الأكرث قبو ًال على
الأق��ل لتجاوز مرحلة الت�صفيات
املوندياليّة التي تنتهي يف التا�سع
والع�شرين من �آذار  2022بلقاء
منتخب �سوريا ،وعندها �سيكون
لدينا م ّت�سع من الوقت للبحث عن
مد ّرب �أجنبي مبوا�صفات تنا�سب
واقعنا.

حت � ��وّ ل اىل � �س �ب��ب رئ �ي �� �س��ي من
�أ�سباب االخفاق مل يكن مي ّثل كل
امل�شكلة التي نواجهها ،ربمّ ��ا كان
�أحّ ��د م�سبّباتها ،لكنه بالقطع ال
ميثل جميعها لأن و�ضع ال��دوري
وم�شاكله الفنيّة والإدار ّي��ة مل تكن
وليد املرحلة احلالية فقد تعوّ دنا
عليها يف وق��ت ك ّنا فيه نقدّم كرة
ق��دم حقيقية نناف�س خ�لال�ه��ا مع
املنتخبات الأخرى يف القا ّرة عند
امل�شاركة يف الفعّاليات الدولية.
تكليف �سوكوب
ومن بني احللول املعرو�ضة على
ط��اول��ة ال�ب�ح��ث الآن ه��و تكليف

امل� � ��د ّرب ال�ت���ش�ي�ك��ي م�يرو� �س�لاف ل�ضمان ل�ع��ب امل�ل�ح��ق الآ��س�ي��وي ،ناه�ضة ت�ستوعب الواقع وتتعامل
وعقل
بنف�س طي ٍّب ٍ
�سوكوب الذي ي�شرف على املنتخب الأم�� ��ر ال� ��ذي ي �ت �ط � ّل��ب حت �� �ض�ير ًا مع امل�شكالت فيه ٍ
الأومل��ب��ي مب�ه� ّم��ة ق �ي��ادة املنتخب
خا�ص ًا مع امتالك منتخبات لبنان راج � ٍ�ح يتل ّم�سُ امل�صلحة العامّة
ّ
الأول خالل املرحلة القادمة ،وهو والإمارات و�سوريا نف�س الفر�صة وي�ن� ُت��ج م �ف��ردات ال�ق�ي��ادة الفاعِ لة
�إجراء مل يجد الكثري من التعاطف والطموح ،ول��و بن�سب متفاوتة ،يف تطويره ،ف�إبعاد املونتينيغري
معه يف ال���ش��ارع الريا�ضي ،لأن��ه رُبمّ ا فر�صتنا هي الأ�سهل بني تلك زيليكو بيرتوفيت�ش الآن �أ�صبح
ي�ض ّر  -من وجهة نظر املتح ّفظني املنتخبات بحكم �أننا �سنواجهها �ضرورة يفر�ضها الواقع لأن هذا
عليه  -مب���س�يرة الأومل� �ب ��ي ال��ذي جميع ًا وهي لديها مواجهات فيما الرجل هو امتداد ملرحلة الهولندي
يفرت�ض �أن يكون الداعم الأ�سا�سي بينها ،ما يزيد من ال�ضغوطات على ديك �أدفوكات التي اعرتف اجلميع
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب الأوّ ل ،وق� ��د ن�ح��رق ا�صحاب القرار ب�إيجاد معاجلات بف�شلها يف انت�شال الواقع الكروي
املد ّرب ومنتخبه الأوملبي وترتفع �سريعة مل�شكالت املنتخب خالل من م�شاكله لأن ا�سلوبه ال يتالئم
الأ�ضرار �أكرث ممّا هو متو ّقع!
ال�ف�ترة ال�ق��ادم��ة وجت� ّن��ب ال��وق��وع وق� � ��درات الع �ب �ي �ن��ا وت �ع��ام �ل��ه مع
لدينا �أرب ��ع م�ب��اري��ات يف املرحلة بالأخطاء ال�سابقة ذاتها.
ال�ف��ري��ق بكونه ف��ري�ق� ًا حم�ترف � ًا ال
النهائية من ت�صفيات ك�أ�س العامل م� ّرة �أخ��رى يُثبت م�س�ؤولو الكرة ي�ح�ت��اج ��س��وى اخ�ت�ي��ار الت�شكيل
 ،2022نحتاج منها اىل ت�سع نقاط يف ب�ل��دن��ا ع ��دم ام�ت�لاك�ه��م ل��ر�ؤي��ة و�إدارته خالل املباريات.

مربرات الف�شل!
ّ
على خطى الكبار ،ودّع منتخبنا
للنا�شئني بطولة غرب �آ�سيا الثامنة
يف ال�سعودية باخل�سارة من �أهل
ال ��دار بثالثية بي�ضاء وم�ستوى
ب��ائ����س ال ي�ب�� ّ��ش��ر مب�ستقبل جيّد
وال يدعم التفا�ؤل بوجود عملية
ب �ن��اء ك ��روي حقيقيّة ك�م��ا ي� ّدع��ي
امل�س�ؤول ال��ذي رف��ع �شعار البناء
الكروي وخلق �أجيال متطوّ رة من
الالعبني ،الأمر الذي مل يكن �سوى
م�ب�رّرات للف�شل ال��ذي ي��راف��ق كل
م�شاركاتنا يف الفعّاليات الكرويّة
خالل الفرتة احلالية!
املعروف �أن عملية البناء تبد�أ من
ال�ق��واع��د ��ص�ع��ود ًا ب��اجت��اه القمم،
فك ّلما كانت القواعد ر�صينة كان
البناء �صلب ًا ومنتج ًا ،وك ّلما كانت
ال�ق��واع��د وه�ن��ة ك ّلما ك��ان��ت القمم
ّ
ه�شة ،ل��ذا وبعد �أن اطلع ال�شارع
الريا�ضي على م�ستوى هذا الفريق
ي �ج��ب الإل� �ت� �ف ��ات ال �ي��ه وم�ع��اجل��ة
اخلراب قبل �أن ت ّت�سع ا�ضراره.
ب�صريح العبارة  ..اخل��راب الذي
و�صلت اليه كرة القدم يف العراق
ال مُي�ك��ن �أن ُي�ع��ال��ج ب ��ردّة فعل �أو
ب�ق��رارات م�ستعجلة �إمن��ا بطريقة
ه ��ادئ ��ة واالع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال� ��ر�أي
الراجح وامل�شورة الفاعِ لة.

مت ُّيز احل ّكام العراقيون يف بطوالت م�صر بامل�صارعة
 بغداد /املدى
�أنهى �سبع ��ة وع�شرون حكم� � ًا دولي ًا عراقي ًا
يف امل�صارع ��ة واجباته ��م التحكيميّة بتميّز
كب�ي�ر يف بط ��والت م�ص ��ر الث�ل�اث (العرب
و�إبراهي ��م م�صطف ��ى الدولي ��ة والأندي ��ة
العربي ��ة) الت ��ي ج ��رت يف ال�صال ��ة ّ
املغطاة
للمدين ��ة ال�شبابي ��ة ب�ش ��رم ال�شي ��خ خ�ل�ال
ت�شرين الثاين املا�ضي.
وقال احلكم الدويل بامل�صارعة عمار ح�سن
لـ(امل ��دى) ":مت تق�سي ��م احل� � ّكام الدولي�ي�ن
العراقي�ي�ن اىل ت�س ��ع ح� � ّكام ل ��كل بطول ��ة،
وكانت م�شاركتهم فيها �ضرورية نهاية العام
 2021لأجل املحافظة على ت�صنيفاتهم بعد
توق ��ف دام �سنت�ي�ن �أ�س ��وة بجمي ��ع احل ّكام
من ال ��دول الأخ ��رى ب�سبب ّ
تف�ش ��ي جائحة
كورون ��ا يف عم ��وم مُدن الع ��امل" .و�أ�ضاف
":كان الحت ��اد امل�صارع ��ة برئا�س ��ة �شع�ل�ان

عبدالكاظ ��م �إبراهي ��م ووزارة ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة ممثل ��ة بالكابنت عدن ��ان درجال
ال ��دور املُ�سان ��د يف تهيئ ��ة كل م�ستلزم ��ات

اللعب ��ة" .و�أ�ش ��ار اىل �أن "جمي ��ع ق ��رارات
احل� � ّكام العراقي�ي�ن كانت عادل ��ة ومُن�صفة،
بدلي ��ل �أن �أمني �س ��ر جلنة احل ��كام الدولية
التون�س ��ي كم ��ال بو عزي ��ز �أيّد ق ��راري يف
نزال جم ��ع العبني من م�صر والأردن بعدما
�أعرت� ��ض م ��د ّرب الأخ�ي�ر عل ��ى ع ��دم منحه
نقطت�ي�ن ،واحتكمن ��ا اىل الفيدي ��و ومت ر ّد
االعرتا� ��ض ،ومل يكت ��ف بذلك ،ب ��ل عاتبني
بع ��د نهاي ��ة الن ��زال ب� ��أين جامل ��تُ الالعب
امل�ص ��ري ك ��ون البطول ��ة تقام عل ��ى �أر�ضه،
فقلتُ ل ��ه هذا غري �صحيح ،ف�ل�ا م�صلحة يل
�س ��وى تطبيق القان ��ون" .وك�شف عمار عن
":توا�صل ح� � ّكام اللعبة يف بطوالت العرب
و�آ�سيا والت�ضام ��ن الإ�سالمي والعامل العام
املقبل ب�شكل �أو�سع بع ��د االهتمام امللحوظ
الدعم امل ��ادّي لت�سهيل �سفر احل ّكام ،وت�أمني م ��ن قب ��ل القائم�ي�ن عل ��ى الريا�ض ��ة ،نظ ��ر ًا
ح�ضوره ��م ب�ي�ن نخب ��ة احل� � ّكام الدولي�ي�ن ملكانة احلك ��م العراقي يف خمتلف النزاالت
كجزء مه ��م من رعاي ��ة جمي ��ع العاملني يف ب�شه ��ادة االحت ��اد ال ��دويل ال ��ذي ير�أ�س ��ه

ريال مدريد يرتقب
موقف رونالدو!
 متابعة  /املدى
ي�ستع ��د النج ��م الربتغ ��ايل كري�ستيانو مهاج ��م مان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي لتفجري مفاج�أة من العيار الثقيل ،بالعودة
من جديد لريال مدريد الإ�سباين ،يف ال�صيف املقبل.
ورح ��ل كري�ستيان ��و رونالدو عن ري ��ال مدري ��د يف �صيف عام
 2018ليوفنتو� ��س الإيط ��ايل ،ب�سب ��ب �سل�سل ��ة من
اخلالف ��ات م ��ع فلورنتينو برييز رئي� ��س النادي
امللكي.
وك�شف ��ت تقاري ��ر �إ�سباني ��ة� ،أن ري ��ال مدريد
يتوا�ص ��ل م ��ع كري�ستيان ��و رونال ��دو حالي ًا
من �أج ��ل ترقب موقفه �سواء م ��ن البقاء �أو
الرحيل عن مان�ش�سرت يونايتد.
و�أو�ضح ��ت �أن تواج ��د رال ��ف راجني ��ك
عل ��ى ر�أ� ��س الإدارة الفني ��ة ملان�ش�سرت
يونايتد ،قد يق ّلل من دور كري�ستيانو
رونال ��دو مع الفري ��ق يف ظ ّل ّ
خطته
اجلدي ��دة لإع ��ادة بن ��اء ال�شياطني
احلمر.
وكان يبح ��ث رونال ��دو خ�ل�ال
فرتة تويل الرنويج ��ي �سول�شاير
تدريب املانيو ،عن اخلروج ب�سبب
غي ��اب ال ��روح التناف�سي ��ة ،وابتع ��اد
الفريق من الأ�سا�س عن �أي لقب هذا املو�سم.
و�أ�شارت �إىل �أن بن ��ا ًء على ُخطط راجنيك يف الفرتة
املقبلة� ،إذا مل يجد رونالدو دوره كبري ًا مع مان�ش�سرت
يونايت ��د� ،سيق ّرر الرحيل يف ال�صيف املقبل والعودة
من جديد لريال مدريد الذي يرحّ ب به من جديد.

ال�صربي نين ��اد اللوفيت�ش الفائ ��ز بالتزكية
م� ّؤخ ��ر ًا يف الإنتخاب ��ات الت ��ي �أقيم ��ت يف
مدين ��ة بيلغ ��راد ب�صربيا" .وب�ّي�نّ ":تطمح
جلنة احلكام يف احتاد امل�صارعة �إىل تفاعل
ح ّكامن ��ا يف جميع املحافل الدولية تع�ضيد ًا
ملا بلغه الزمي�ل�ان هادي ح�سن وعلي حممد
�صي ��وان املعتمدان ل ��دى االحت ��اد الدويل،
ووجودهم ��ا العاملي هو فخر للعراق ،وهذا
ما يدعونا للمطالب ��ة بزيادة �أهتمام الإعالم
الريا�ض ��ي بالألع ��اب الفردي ��ة والعنا�ص ��ر
امل�سان ��دة لتقدّمه ��ا مث ��ل احل� � ّكام واملد ّربني
والإداريني" .وختم عمار قائ ًال ":كنا نتم ّنى
�أن جن ��د �أحّ د م�س� ��ؤويل الريا�ض ��ة ي�ستقبل
بعثة احل� � ّكام يف مطار بغداد الدويل �أ�سوة
بالف ��رق املتوجّ ��ة بالألقاب ،فنج ��اح احلكم
العراق ��ي يف بطولة دولية ه ��و تتويج بح ِّد
ذات ��ه للم� ّؤ�س�س ��ات الريا�ض ّي ��ة القياد ّي ��ة،
ُّ
وي�ستحق اال�ستقبال املُ�ش ِّرف".

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

على ذ ّمة (�أبو زعبل)!
م ��ن راقب حركة التعاي�ش العملي املتو ّت ��رة ما بني �سلطتي الريا�ضة
متغي جديد لرئا�س ��ة اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية
والإع�ل�ام عق ��ب كل رّ
�أم وزارة ال�شب ��اب �أم احت ��اد لعب ��ة جماهريي ��ة ،تربز فئت ��ان واحدة
مناوئ ��ة والأخرى موالي ��ة ،تت�ضاربان يف املواق ��ف �إىل درجة �إثارة
ِ
اللغ ��ط ال�سلبي ،و�سط مُمار�سة فئة ثالث ��ة "معتدلة" دورها الرقابي
مب�س�ؤولي ��ة عالية ،من دون �أن ت�ست ّغل حريّتها املُدعمة وفق ًا لد�ستور
البالد وجتلِد امل�س�ؤول حق ًا وباط ًال!
التو�سع
ممن تعنيهم حماية م�صلحة الإعالم عند م�س�ألة
مل يقف � ّأحد ّ
ّ
يف توفري ّ
املظلة النقاب ّي ��ة لعدد كبري من العاملني يف قنوات التلفزة
وال�صحافة واملواقع الإلكرتونية "الريا�ضيّة" بال معايري مهنية تبد�أ
مبن ��ح بطاقة املهنة ب�شروط م�ستوفاة من خالل جلنة مقابلة حُمايدة
و�أمين ��ة تبتُّ يف قبول �أو رف�ض املتقدّم ،وم ��رور ًا بتقييم الأداء عرب
و�سائ ��ل ع� �دّة حتدّد مدى ا�ستم ��رار التغطية النقابي ��ة �أو رفعها عنه،
وال تنته ��ي مبكاف�أة املتم ّي ��ز �أو معاقبة املُ�س ��يء بالتجميد واملالحقة
الق�ضائ ّي ��ة حينما يرتكب فع ًال يخ ُّل بنزاهته ومهنيّتهِ ويُ�سبّب �ضرر ًا
كب�ي�ر ًا ب�سُ مع ��ة الإع�ل�ام وي�ستغِ ُّل ما ّدت ��ه ال�سقاط م�س� ��ؤول حكومي
�أو ريا�ض ��ي بذريعة ح ّريت ��ه يف ممار�سة النق ��د ،مت�س ّلح ًا مبعلومات
مُ�س ّرب ��ة له ال ميتلك ا�صحابها ال�شجاعة لإعالنها با�سمائهم خوف ًا من
العواقب ،وي�ص َّد �أية هجمة تكذيب تف�ضح عبارة (على ذ ّمة م�صدر)!
وم ��ع �إميانن ��ا ب� ��أن امل�س� ��ؤول النقاب ��ي يعجز ع ��ن �إع ��ادة النظر يف
�سلوكي ��ات بع� ��ض املُعتمدي ��ن لدي ��ه ،وغري ق ��ادر على �إيج ��اد حلول
�رب �سكوته طوال الوقت
ُت�ش� � ِّد ُد الإلتزام ب�أعراف املهنة ،ف�إننا ن�ستغ � ُ
عل ��ى ما يجري م ��ن مناو�شات ومهات ��رات وتهدي ��دات تت�صاع ُد فيها
لغ ��ة الغ�ض ��ب والتهوّ ر واخلروج عن �أ�صول النق ��د �سواء يف قنوات
التلف ��زة �أم ال�صُ ح ��ف �أم مواق ��ع (الفي�سبوك) التي حتم ��ل �صفحاتها
ا�سم ��اء �إعالمي�ي�ن يت�سابق ��ون عل ��ى ن�ش ��ر وثائ ��ق ر�سمي ��ة �أو �صور
�صحت) تت�ض ّمن اتهامات مل يقل
م�س�ؤولني م�سبوقة مبن�شورات (�إن ّ
الق�ض ��اء كلمته فيها بع ��د! �أو برامج ت�ضيّف ذات اال�شخا�ص يك ّررون
خطاب ��ات مُغر�ض ��ة �ض ��د رئي�س احت ��اد �أو وزير مل يج ��دوا طريق ًا له
مينحهم فر�صة عمل �أو يوافق مزاجهم ويُ�سارع �إىل تقدمي اال�ستقالة
لع � ّ�ل بديله يتناغم م ��ع م�صاحلهم بكل ت�أكيد ولي� ��س ال�صالح �ش�ؤون
الريا�ض ��ة ،وحت ��ى الأخري لن يُ�ستثن ��ى من هجومهم �إذا م ��ا �أدار لهم
وجهه!
اخلا�صة ع ��ن �شُ به ��ات الف�س ��اد يف عمل بع�ض
كث�ي�ر م ��ن املعلوم ��ات
ّ
م� ّؤ�س�س ��ات الريا�ض ��ة ميك ��ن لأي �شخ�ص له عالقة به ��ا كع�ضو �إدارة
�أو هيئ ��ة عامة �أو ّ
موظف �أن يتعام ��ل ب�أمانة وينقل ما يدور من عمل
غ�ي�ر قان ��وين اىل مرجعية م� ّؤ�س�ست ��ه ،لكن غي ��اب ال�ضوابط املهنيّة
واملن�ص ��ات �أدوات فا�ضحة
جع ��ل م ��ن بع� ��ض الربام ��ج وال�صُ ح ��ف
ّ
مل�س� ��ؤول امل� ّؤ�س�سة بدافع انتقام ذلك املوظف منه وكراهيته له ،حتى
فق ��د الإع�ل�ام دوره يف مواكبة الأبطال والألع ��اب الن�شيطة وحتفيز
اخلاملة وتناول مقرتحات �أكادميية جتدّد العمل الريا�ضي مبفاهيم
علمية حمرتفة تق�ضي عل ��ى �أميّة التعاطي مع الريا�ضة منذ ت�أ�سي�س
الأوملبية العراقية حتى الآن.
م ��ن ال�صعب �أن تتناقل الأخب ��ار تع ّر�ض الزميل الفالين �إىل املالحقة
القانونية من م�س�ؤول يف �أح ��د الأندية �أو االحتادات ،وك ّلنا نرف�ض
التلوي ��ح مبطرقة الق�ض ��اء واتباع ا�ساليب ال�ضغ ��ط ال�سكات �صوت
�شج ��اع �أو حماولة ك�سر قلم �صريح ،ونت�ضامن مع امل�س�ؤول النقابي
يف املجاه ��رة بالدف ��اع عن الإعالم ��ي مهما بلغت ق ��وة امل�س�ؤول لدى
الدول ��ة �أو املكان ��ة التاريخية ،فالإعالم ��ي ابن الدولة �أي�ض� � ًا وقوّ ته
م�ستم� �دّة م ��ن �أهمي ��ة ال�سلطة الرابع ��ة يف النظ ��ام الدميقراطي اىل
جان ��ب ال�سلط ��ات الث�ل�اث �إن مل تك ��ن �أهم منه ��نّ  ،لكن ل�سن ��ا مع �أي
�إعالمي يتناول �أخباره احل�صريّة من �أفواه مغر�ضني خ�سروا ثقتهم
من�صته خ ّندق ًا ليحاربه ب�شرا�سة بد ًال عنهم،
عند امل�س�ؤول وي ّتخذون ّ
ّ
مثل هذا وغريه ال خيار �أمامه غري �أن ينفذ �أمر القانون  ..وخطيئته
على ذ ّمة (�أبو زعبل)!
الخا�صة عن ُ�شبهات
كثير من المعلومات
ّ
الف�ساد في عمل بع�ض م� ّؤ�س�سات الريا�ضة
يمكن لأي �شخ�ص له عالقة بها كع�ضو �إدارة
�أو هيئة عامة �أو ّ
موظف �أن يتعامل ب�أمانة
وينقل ما يدور من عمل غير قانوني الى
مرجعية م� ّؤ�س�سته

�أف�����ض��ل الع���ب ت��ون�����س��ي ي��ط��م��ح اىل ال��ل��ق��ب ال��ع��رب��ي
 متابعة  /املدى
وع ��د التون�س ��ي حمم ��د دراجر �أف�ض ��ل العب يف
ما�ض
مب ��اراة بالده م ��ع منتخب ُعم ��ان �أن فريقه ٍ
اىل ال ��دور النهائ ��ي م ��ن بطول ��ة كا� ��س الع ��رب
بطموح كبري بعد الفوز الباهر الذي �شهده ملعب
املدينة التعليمية يف الدور ربع النهائي.

�سجله لنت�أه ��ل للمر ّب ��ع الذهب ��ي ع ��ن ج ��دارة وب�إقناع .دراجر على توجي ��ه ر�سالة للجماهري التون�سية،
وقال املدافع دراجر �أنَّ الهدف الثاين الذي ّ
يو�سف امل�ساكني يف �شباك عُمان� ،أثبت �أن ن�سور وح ��ول ح�صول ��ه عل ��ى جائ ��زة �أف�ض ��ل الع ��ب قائ�ل ً�ا :لقد كانت رائعة وح�ض ��رت ب�أعداد كبرية،
قرطاج ،يتم ّتعون بقوّ ة �شخ�صية وعزمية كبرية .باملب ��اراة ،قال دراج ��ر� :سعدت طبع� � ًا باجلائزة ،وكان لت�شجيعها الوقع الإيجابي علينا� .شخ�صي ًا
وا�ض ��اف :كن ��ا جاهزي ��ن كما يج ��ب للق ��اء عُمان و�أن كل العب ��ي ن�سور قرطاج ق ّدم ��وا �أداء رائع ًا ،مُنبه ��ر به ��م .وخت ��م "�إن �ش ��اء الل ��ه �سنوا�ص ��ل
وحت ��ى م ��ع قبول ه ��دف التع ��ادل ،حافظن ��ا على وكانوا يف امل�ستوى املطلوب ،وعلينا �أن نوا�صل م�سريتن ��ا يف ك�أ� ��س العرب بنج ��اح و�سنبذل كل
تركيزن ��ا ،وا�ستعدنا الأ�سبقية بعد دقيقتني فقط ،عل ��ى نف�س الن�سق لن ��درك النهائي ،ونراهن على ما لدينا للت�أه ��ل �إىل النهائي و�إ�سعاد اجلماهري،
وعرفن ��ا فيما بعد كيف نتعامل م ��ع بقية الدقائق اللقب وهذا وعد للجماهري التون�سية" .وحر�ص التي كانت رائعة بكل املقايي�س".

ث��م��ان��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ات ع���رب���ي���ة ت���ت���ب���ارز يف ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة
 بغداد /املدى
�أفتتح ��ت يف مدين ��ة ال�سليمانية ب�إقلي ��م كرد�ستان
بطول ��ة الع ��رب باملب ��ارزة ملنتخب ��ات املتق ّدم�ي�ن
للجن�س�ي�ن ،مب�شاركة ثمانية منتخب ��ات مت ّثل دول
�سوريا ولبنان واليمن والإمارات العربية املتحدة
والكوي ��ت وفل�سطني والأردن �إ�ضافة ملنتخب البلد
املنظ ��م الع ��راق .وح�ض ��ر �إفتت ��اح البطول ��ة الت ��ي
�أقيم ��ت يف قاعة ن ��ادي ال�سليماني ��ة رئي�س اللجنة
الأوملبي ��ة الوطنية رعد حمودي و�س ��امل القا�سمي
رئي� ��س االحتادين الآ�سي ��وي والعرب ��ي للمبارزة
ود.خال ��د عط ّي ��ات الأمني الع ��ام لالحت ��اد العربي
للعب ��ة وع ��دد م ��ن ر�ؤ�س ��اء وممثل ��ي االحت ��ادات
العربية للمبارزة .و�ألقى رئي� ��س اللجنة الأوملبية
كلمة �إفتتاحي ��ة رحّ ب فيها ب�ضي ��وف العراق قائ ًال ي�ستحقونه لتحقيق مُنجزهم الريا�ضي املن�شود".
"يتناف� ��س ال�شب ��اب العرب ��ي ب�سي ��وف حتمله ��ا من جهته ثمّن رئي�س االحتادين العربي والآ�سيوي
القل ��وب النق ّي ��ة املُح ّب ��ة لتعزيز �أوا�ص ��ر العالقات للمب ��ارزة �سامل القا�سمي التنظي ��م العايل للبطولة
الريا�ضية بني ال�شب ��اب العربي ،وتوحيد املواقف واحل�ضور املميّز لل�شخ�صيات الريا�ضية املرموقة
الريا�ضية عرب ّي ًا وقار ّي ًا ودول ّي ًا كي ينال �أبنا�ؤنا ما يتقدمه ��ا رعد حمودي ،م�ؤ ّك ��د ًا �أن االحتاد العربي

ح�ض ��ر ب�ش ��كل كب�ي�ر لي� ��س باملنتخب ��ات امل�شاركة
فقط� ،إمن ��ا بثقل �شخ�صيّات ��ه الفن ّي ��ة والتحكيميّة
والإداريّة من �أجل �إجناح البطولة.
وق ��ال مق� � ّرر البطول ��ة الكويت ��ي را�ش ��د ال�شمايل،
ع�ضو اللجنة الفنية يف االحتاد الآ�سيوي للمبارزة

�أن غلق الأجواء ب�سب ��ب كوفيدّ 19
عطل منتخبات
ً
�شم ��ال �أفريقي ��ا م ��ن امل�شاركة حيث كان مق� � ّررا �أن
تن�ض ��م منتخب ��ات تون�س واجلزائ ��ر واملغرب اىل
مناف�س ��ات البطولة .وعل ��ي هام� ��ش البطولة �أقام
�إحتاد غرب �آ�سيا �إجتماع ًا �إنتخابي ًا ح�ضره رئي�س
االحتادي ��ن الآ�سي ��وي والعرب ��ي حي ��ث �أ�سفر عن
فوز رئي�س االحتاد العراق ��ي للمبارزة زياد ح�سن
بالإجم ��اع برئا�س ��ة احتاد غرب �آ�سي ��ا للعبة ،وفاز
مبن�ص ��ب النائب الأول ح�س�ي�ن ال�شريف من اليمن
و�أحم ��د علي م ��ن الكويت مبن�ص ��ب النائب الثاين
وح�صلت الإماراتية هدى املطرو�شي على من�صب
النائ ��ب الثال ��ث ،فيما ف ��از الأردين حك ��م اخلالدي
مبن�ص ��ب الأمني العام وفاز مبن�صب الع�ضوية ك ًال
م ��ن با�سمة ال�صبار من �سوري ��ا و�أحمد متويل من
فل�سطني ،ووا�سم احل�سن من ال�سعودية.
وكان ��ت مناف�س ��ات البطولة قد �أ�سف ��رت عن نتائج
متم ّي ��زة ملنتخب ��ات الع ��راق والكوي ��ت ولبن ��ان
و�سوري ��ا يف فعّالي ��ات �س�ل�اح ال�شي� ��ش و�سي ��ف
للمبارزة وال�سيف العربي لكال اجلن�سني.
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�ساطع الح�صري و�إ�ستلهام فيخته وهيردر
على العك�س من الأيديولوجيا
البعثية الم�ستلهمة من االفكار
الفا�شية الإيطالية خا�صة
والمثقلة بالمفاهيم ال�شعبوية
والريفية والع�شائرية والقيم
القمعية ومن هنا احتقارها للفكر
والثقافة والتعليم جماال ،ركزت
اطروحات المفكر ال�سوري الأ�صل
�صري
العراقي التجن�س �ساطع ُ
الح ْ
( ،)1879-1968على �أهمية دور
الفكر والتعليم ومن هنا الدور
الريادي الذي توليه للنخب
المدينية والمثقفين ورف�ض
النزعات ال�شعبوية والع�شائرية.

فف ��ي م�ؤلفاته العدي ��دة وال �سيما “حما�ضرات يف
ن�ش ��وء الفك ��رة القومي ��ة” ،و”�آراء و�أحاديث يف
القومي ��ة العربية” و”�آراء و�أحاديث يف الوطنية
القومي ��ة” ،يقدم احل�ص ��ري اول منظور متما�سك
وعمي ��ق و�شام ��ل اىل ح ��د كب�ي�ر ع ��ن “القومي ��ة
العربية” ف�ضال عن و�ض ��وح وواقعية اطروحاته
الأ�سا�سي ��ة م ��ا يجعله بح ��ق “�أبو الفك ��ر القومي
العربي” احلديث .ومما ال �شك فيه ،فان احل�صري
ا�ستف ��اد ب�ش ��كل وا�س ��ع ومبا�شر م ��ن االطروحات

الأ�سا�سي ��ة املختلفة التي بلوره ��ا و�ساجل حولها
الفك ��ر القوم ��ي الأورب ��ي احلدي ��ث ،ال �سيم ��ا تلك
الت ��ي جنده ��ا لدى هيغ ��ل و�شوبنه ��اور ونيت�شه،
ول ��دى الفرن�س ��ي ارن�س ��ت رين ��ان م ��ع ا�ستف ��ادة
كب�ي�رة وخا�صة من كتاب ��ات “�أبو الفك ��ر القومي
االمل ��اين” الفيل�س ��وف يوه ��ان غوتلي ��ب فيخت ��ه
 ohann Gottlieb Fichte)1814–1762( J
وكذلك فيل�س ��وف التاريخ والعامل اللغوي يوهان
غوتفري ��د ه�ي�ردر ( )1803 – 1744الداعية اىل
ت�أ�سي� ��س دولة موحدة قادرة عل ��ى مناف�سة الدول
القومية الأخرى يف �أوروبا.
ويب ��دو ت�أث ��ر احل�ص ��ري باف ��كار فيخت ��ه جليا من
خالل تبنيه الكامل لعدد من اطروحات الفيل�سوف
الأمل ��اين الأ�سا�سي ��ة عن مفه ��وم “القومية” حيث
ي ��رى االثنان ان القومية تق ��وم على ا�سا�سني هما
اللغة من جه ��ة و«وحدة التاريخ ال وحدة الأ�صل»
من جه ��ة اخرى .كم ��ا �أكد احل�ص ��ري يف م�ؤلفاته
العديدة �أن هذي ��ن العاملني (اللغة والتاريخ) هما
املرتكز الرئي�س ��ي للقومية العربية ولوحدة الأمة
العربية مربهنا عل ��ى نظريته ب�أمثلة تتعلق بقيام
الوح ��دة الأملاني ��ة بع ��د التجزئة ،وقي ��ام الوحدة
الإيطالي ��ة بعد الت�شتت ،ما يعن ��ي امكانية �شمول
الوح ��دة العربي ��ة به ��ذه ال�س�ي�رورة �أي�ض ��ا لديه.
باملقاب ��ل ،وبه ��ذا املنطلق نف�سه ،يعل ��ل احل�صري
انحالل الإمرباطوريت�ي�ن العثمانية والنم�ساوية
بعامل اختالف لغ ��ات ال�شعوب التي كانت �سائدة
يف كل منهما.
وبالفع ��ل ،فف ��ي حما�ض ��رة �أُلقي ��ت يف بغ ��داد عام
 1948بعن ��وان “ن�ش ��وء الفك ��رة القومي ��ة من ��ذ
�أوائ ��ل الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر” ،اعت�ب�ر احل�صري
ان مقوم ��ات تكوي ��ن القومي ��ة وبالت ��ايل الأم ��ة،

هم ��ا وحدة اللغة ووح ��دة التاريخ معت�ب�را انه ال
ميك ��ن �أبدا جلماع ��ة �أن تكون ام ��ة دون �أن يتوفر
فيه ��ا ه ��ذان املقوّ م ��ان الأ�سا�سي ��ان ،م�ستنتجا ان
وح ��دة الأ�ص ��ل او وح ��دة ال ��دم جمرد وه ��م .اما
وح ��دة الدي ��ن ،ووح ��دة الدولة ،ووح ��دة احلياة
االقت�صادي ��ة ،ووح ��دة “اال�ش�ت�راك يف الرقع ��ة
اجلغرافي ��ة” فهي عوامل مهم ��ة جميعا يف تعزيز
وحدة االمة ،اال انها جميعا وعلى �أهمية ت�أثريها،
ال ميكن �أن تع ��د من مقومات الأمة الأ�سا�سية امنا
ثانوي ��ة يف نظره .وال ي�ت�ردد احل�صري ان ي�ضع
واق ��ع الع ��رب يف ع�ص ��ره حمط انظ ��اره يف هذه
اال�ستنتاج.
ومتت ��د ا�ستفادة احل�ص ��ري من كتاب ��ات فيخته ال
�سيم ��ا كتابه “خطاب ��ات اىل الأم ��ة الأملانية” اىل
�أ�سلوب ��ه احليوي اله ��ادف اىل ثقة �أبن ��اء قوميته
ب�أنف�سه ��م ع�ب�ر الت�شدي ��د عل ��ى عظم ��ة تاريخه ��م
القوم ��ي م ��ا دام ��وا يتحدث ��ون اللغ ��ة نف�سها رغم
انق�سامه ��م يف ظ ��ل والي ��ات ودوي�ل�ات متناثرة.
ومث ��ل فيخت ��ه كذل ��ك ،ي�ستخ ��دم احل�ص ��ري اللغة
والتاري ��خ يف ا�ستنها� ��ض كل االم ��ة العربي ��ة
ووحدتها ،وكل الع ��رب الذين يحتاجون اىل هذه
اخلطاب ��ات التي تذكره ��م مبا�ضي �أمته ��م الزاهر
وانت�صاراتها الك�ب�رى و�إجنازاتها التاريخية يف
جماالت احلكم والدين والأدب والفن م�شددا على
عل ��ى ان الأمة العربية لديها م ��ن العقول والإرادة
م ��ا ميكنها من اخلروج م ��ن ب�ؤ�سها احلايل وبناء
م�ستقبلها الزاهر.
ويقتب� ��س احل�صري م ��ن فيخته �أي�ض ��ا ،ر�أيه بان
النه�ض ��ة القومية تب ��د�أ ب�إ�صالح التعلي ��م �إ�صالح ًا
كام�ل�ا ،ومدّه لي�شمل كل طفل يف املجتمع ،وجعله
�إلزامي ��ا ،و�إع ��ادة �صياغته لريكز عل ��ى زرع القيم

 د .ح�سني الهنداوي

القومي ��ة والأخالقي ��ة ال �أن يك ��ون الغر� ��ض من ��ه
حتقي ��ق مكا�س ��ب او منافع ذاتي ��ة �ضيقة او جمرد
�سع ��ي ط ��ارئ للتح ��رر م ��ن االحت�ل�ال الأجنب ��ي،
وكذلك الثقة بامكان تطوير الطبيعة الب�شرية عرب
توجي ��ه التعليم .واحل ��ال ان هذه الثق ��ة بالتعليم
وقدرت ��ه عل ��ى تغيري الب�شر انط ��وت على نوع من
تربير للأفكار والنظ ��م الت�سلطية ال�شمولية وهو
م ��ا قام ��ت بالتقاط ��ه وتوظيفه احل ��ركات الفا�شية
كم ��ا فعل ��ت النازي ��ة يف املاني ��ا بعد رحي ��ل فيخته
بفرتة طويلة ،وكما فع ��ل حزب البعث يف العراق
و�سوري ��ا بعد رحي ��ل �ساطع احل�ص ��ري الذي كان
قد ط ��رد من العراق وا�سقط ��ت احلكومة العراقية
اجلن�سية عنه يف عام  1941بتهمة منا�صرة حركة
ر�شيد عايل الكيالين التي مل تكن فا�شية مطلقا اال
انه ��ا مل ترتدد يف طلب الدعم الع�سكري من املانيا
النازي ��ة ال�سن ��اد انتفا�ضتها ال�شه�ي�رة للتحرر من
قب�ضة االنتداب اال�ستعماري الربيطاين.
ب�ل�ا ري ��ب ،ال ترق ��ى الأف ��كار القومي ��ة ل�ساط ��ع
احل�ص ��ري اىل م�ست ��وى نظري ��ة فل�سفي ��ة او
منظومة �أيديولوجية متما�سكة لكرثة ما اخرتقها
من نواق� ��ص وتغريات مرتبطة بفرتته امل�ضطربة
ه ��ي ذاتها والتي اقت�ضت �س�ي�رورة فكرية عك�ست

و�أخيرا الف�صل ال�سابع يحزم

ال�سيا�سي الفا�سد..تحليل �شخ�صية

�أمتعته

ل��دى متابعتنا للعملية ال�سيا�سية
يف ال�ع��راق عرب (� )18سنة،وانطالقا
م��ن �أن �شخ�صية الأن�����س��ان تتحدد
ب� �ث�ل�اث م� �ك ��ون ��ات :الأف� �ك ��ار(م� �ك ��ون
ع� � �ق� � �ل � ��ي)،الأن� � �ف� � �ع � ��االت(م� � �ك � ��ون
احلول العقلي
ن� �ف� ��� �س ��ي)،ال� �ت� �ع� �ل� �م ��ات واخل� �ب ��رات
املكت�سبة(مكون اجتماعي)..وجدنا من عام( )2010اثبت احلاكم الفا�سد
ان �شخ�صية احلاكم/الفا�سد ال�سيا�سي �أن ��ه م�ص ��اب بـ(حول عقل ��ي -م�صطلح
غري �سوية مبنطق ال�صحة النف�سية،وال �سيكولوجي جديد) ،ناجم عن تع�صب
نعني ب��ذل��ك �أن�ه��ا م�صابة با�ضطراب طائف ��ي او اثني�..أجربه على ت�صنيف
ن�ف���س��ي ح ��اد،ب ��ل ان �ه��ا حت �م��ل اف �ك��ارا النا� ��س اىل جمموعتني(:نح ��ن) و
يحم ��ل فيه ��ا اجلماع ��ة
غري عقالنية وعقدا نف�سية تتحكم به (هم)،بطريق ��ة ّ
وجتربه على حتديد اهدافه،وتفر�ض الأخ ��رى م�س�ؤولي ��ة ما ح ��دث من �أذى
ع��ل��ي��ه ط ��ري� �ق ��ة ت� �ف� �ك�ي�رحم���ددة يف �أو �أ�ضرار وي ��رى انها على باطل،فيما
ي ��رى جماعت ��ه انه ��ا عل ��ى ح ��ق مطلق
حتقيقها..اليكم �أهمها و�أخطرها:
حتى ل ��و كان ��ت �شري ��ك ًا بن�صيب اكرب
ال�شك املر�ضي
يف �أ�سب ��اب ما حدث.وم ��ن يومها قلنا
كان ��ت العق ��دة الأوىل الت ��ي حتكم ��ت بال�صري ��ح ان �شخ�ص ��ا به ��ذه ال�صف ��ة
بعق ��ل احلاك ��م ال�سيا�س ��ي الفا�س ��د املر�ضي ��ة ال ي�صل ��ح �أن يك ��ون قائ ��دا
والزعامات العراقي ��ة لغاية  2010هي ملجتم ��ع تتنوع فيه الأدي ��ان واملذاهب
(ال�شك املر�ضي  -الربانويا) التي تعني والقوميات.
مب�صطلح ��ات الط ��ب النف�س ��ي ا�سلوبا
الدوغماتية
م�ضطربا من التفكري ي�سيطر عليه نوع
�شدي ��د وغري منطق ��ي ودائم م ��ن ال�شك والعق ��ل ال�سيا�س ��ي الفا�س ��د م�ص ��اب
Dogmatism
وعدم الثق ��ة باالخر،ونزعة ثابتة نحو بالدوغماتي ��ة
تف�سري افع ��ال االخرين على انها تهديد الت ��ي تعن ��ي اجلم ��ود العقائ ��دي او
مق�صود،و�ضغينة م�ستدمية ملن يخالفه االنغ�ل�اق الفك ��ري ال ��ذي يف�ض ��ي
الر�أي..يعي� ��ش حالة ان ��ذار دائم وعلى اىل تط ��رف ديني،مذهبي،قوم ��ي

انتق ��اال من�سجم ��ا م ��ن �شرعن ��ة نظ ��ام اخلالف ��ة
الإ�سالمي ��ة اىل عقلن ��ة مفهوم الدول ��ة الطورانية
�أوال ،ث ��م م ��ن ه ��ذه االخ�ي�رة اىل الدول ��ة القومية
احلديث ��ة لأمة عربي ��ة ت�سع ��ى اىل ان تكون قائمة
بذاته ��ا ومتميزة وت�سعى اىل اال�ستقالل والتحرر
من براث ��ن الطغيان والتخل ��ف العثماين من جهة
و�سال�س ��ل االحت�ل�ال والتجزئ ��ة الت ��ي فر�ضه ��ا
اال�ستعم ��ار الغرب ��ي (الربيط ��اين الفرن�س ��ي) من
جه ��ة �أخرى .بيد ان احل�ص ��ري ،املنتمي يف البدء
اىل ح ��زب (االحتاد والرتق ��ي) الرتكي الطوراين
ال ��ذي حم ��ل راية الترتي ��ك �ضد الع ��رب ،والداعي
�االت َ
با�سم
ه ��و نف�سه �إىل ال َّترتي ��ك يف مق � ٍ
ن�ش َرها ٍ
م�ستع ��ار يف جملة «تورك �أوجاين ،قبل ان ينقلب
اىل منظ ��ر مت�ش ��دد للفك ��ر القوم ��ي العرب ��ي ،كان
دوغمائيا بنظرنا يف �سيا�ساته التعليمية القومية
املت�شددة والتي قامت على �إذكاء ال�شعور القومي
العرب ��ي املج ��رد (والطائف ��ي كتح�صي ��ل حا�صل)
دون االنتب ��اه �إىل البع ��د الوطن ��ي العراق ��ي ذي
التعددية القومي ��ة والدينية والطائفية و�ضرورة
معاجلتها الإيجابية يف خطط ��ه امل�ستقبلية ،ولذا
مل يك ��ن غريب� � ًا م ��ن �شخ�ص كاحل�ص ��ري ،املعجب
باجلان ��ب الدوغمائي ح�صرا من الفل�سفة القومية

الأملانية ،امليل ال�ضمني اىل النزعة الفا�شية ،دون
ان يتحول اىل داعية فا�شي هو نف�سه ،يف تنظريه
القوم ��ي ،حي ��ث ين�س ��ب اىل احل�ص ��ري الق ��ول
“�إن النظ ��ام ال ��ذي يج ��ب �أن تتجه نح ��وه �آمالنا
وم�ساعينا هو نظام فا�ش�ستي” ،كما يذكر الباحث
الأمريك ��ي ويليام كليفالن ��د ،الأ�ست ��اذ يف جامعة
برن�ست ��ون ،يف كتاب ��ه املو�س ��وم“ :احل�صري من
املفك ��رة العثماني ��ة �إىل العروب ��ة” ،اذ نحن نعتقد
ان احل�ص ��ري ،الذي مل ينخرط يف العمل احلزبي
او ال�سيا�س ��ي علنا يف االق ��ل ،كان اميل اىل النظم
اال�ستبدادي ��ة القومي ��ة العادل ��ة او احلديث ��ة او
املتنورة منه اىل النظام الفا�شي الهتلري او غريه
اذ مل جن ��د يف الواق ��ع ما يثبت ان ��ه كان فا�ش�ستيا
او عن�صري ��ا يف كتاباته كما يتهمه البع�ض ب�سبب
�سيا�سات ��ه التعليمي ��ة العلماني ��ة ال�صارمة ،خالل
ادارت ��ه لل�سيا�سة التعليمي ��ة يف العراق من خالل
عدة مواقع بني �سنتي  ،1941-1921والتي نرى
انها ورغم ثغراتها اجلم ��ة مثلت مك�سبا للمجتمع
يف نهاية املطاف.
وعل ��ى العم ��وم ،ال ترقى الأف ��كار القومية ل�ساطع
احل�صري اىل م�ستوى نظرية او منظومة فل�سفية
متما�سكة لكرثة ما اخرتقها من نواق�ص وتغريات
مرتبط ��ة بفرتت ��ه امل�ضطرب ��ة ه ��ي ذاته ��ا والت ��ي
اقت�ض ��ت �سريورة فكرية عك�س ��ت انتقاال من نظام
اخلالفة الإ�سالمية اىل الدولة الطورانية �أوال ،ثم
من هذه االخرية اىل الدولة القومية احلديثة لأمة
عربية ت�سعى اىل ان تكون قائمة بذاتها ومتميزة
وت�سع ��ى اىل اال�ستق�ل�ال والتح ��رر م ��ن براث ��ن
الطغيان والتخل ��ف العثماين من جه ��ة و�سال�سل
االحت�ل�ال والتجزئ ��ة الت ��ي فر�ضه ��ا اال�ستعم ��ار
الغربي (الربيطاين الفرن�سي) من جهة �أخرى.

ت�شرين) وا�ستغف ��ال جمهورم للقيام
بتظاهرات..و�سيبق ��ون ميار�سونها
لأنهم يدرك ��ون ان التغيري ي�ؤدي اىل
قطع اياد ودحرجة ر�ؤو�س.

ا�ستعداد للقت ��ال او املقاومة واال�صرار
بعناد على التم�سك بال�سلطة..وب�سببها
دفع العراقيون ثمن ذلك �آالف ال�ضحايا
الأبرياء يف حرب(.)2008-2006

 هادي عزيز علي

3–1
عندم ��ا ع�ب�ر جمل� ��س االمن ع ��ن جزع ��ه لغزو
الق ��وات العراقية لدول ��ة الكويت يف � \ 2آب \
 1990واعت�ب�ر هذا الفعل خرق لل�سلم واالمن
الدولي�ي�ن وهو ما ت�ضمنه ق ��رار جمل�س االمن
 660ل�سن ��ة  1990ال ��ذي طل ��ب م ��ن الع ��راق
�سح ��ب جمي ��ع قوات ��ه ف ��ورا م ��ن دون قي ��د او
�شرط� .صدر هذا القرار باغلبية � 14صوتا مع
ع ��دم ا�شرتاك ممث ��ل اليمن .مل تل ��ب احلكومة
العراقي ��ة طل ��ب جمل�س االمن ال ��وارد يف هذا
الق ��رار مم ��ا دف ��ع جمل� ��س االمن ال ��دويل اىل
ا�صدار قرار جديد وبعد مرور اربعة ايام على
�ص ��دور القرار االول وهو الق ��رار املرقم 661
يف � \ 6آب \  1990اذ ج ��اء بالفق ��رة ( )1منه:
(يق ��ر بان الع ��راق مل ميتثل حت ��ى االن للفقرة
( )2م ��ن الق ��رار  660ل�سن ��ة  1990واغت�صب
�سلط ��ة احلكوم ��ة ال�شرعي ��ة يف الكوي ��ت) لذا
ف ��ان املجل� ��س يت�صرف وفق ��ا للف�ص ��ل ال�سابع
م ��ن امليث ��اق .حازهذا الق ��رار عل ��ى � 13صوتا
وامتناع كوبا واليمن عن الت�صويت ،هذه هي
اال�شارة االوىل واملبكرة ال�صادرة عن جمل�س
االمن الدويل التي ا�س�ست لدخول العراق لهذا
الف�صل.
ويالح ��ظ ان جمل�س االم ��ن مل مير على احكام
الف�ص ��ل ال�ساد�س من ميث ��اق االمم املتحدة –
كم ��ا هو مقت�ض ��ى – خا�ص ��ة وان قواعده تعد
م ��ن القواعد القانوني ��ة الدولية الآم ��رة �سيما
وان احكام ��ه وردت حت ��ت عن ��وان (يف ح ��ل
املنازع ��ات ح�ل�ا �سلمي ��ا) وال ��ذي اوج ��ب على
اطراف الن ��زاع ان يلتم�سوا احل ��ل باديء ذي
بدء بطري ��ق املفاو�ضة والتحقي ��ق والو�ساطة
والتوفيق والتحكي ��م والت�سوية الق�ضائية او
اللج ��وء اىل الوكاالت والتنظمي ��ات االقليمية
وغريه ��ا م ��ن الو�سائ ��ل ال�سلمي ��ة الت ��ي يق ��ع
عليه ��ا االختي ��ار ،وملجل� ��س االم ��ن ان يق ��دم
للمتنازع�ي�ن تو�صيات ��ه بق�ص ��د ح ��ل الن ��زاع
�سلمي ��ا (امل ��ادة  38م ��ن امليث ��اق) وخال�ص ��ة
احكام ��ه ان تطبيق اح ��كام الف�ص ��ل ال�سابع ال
تت ��م اال بعد ان ت�ستنفذ كاف ��ة االحكام الواردة
يف الف�ص ��ل ال�ساد� ��س .اال ان جمل� ��س االم ��ن
وبدع ��م من اجلان ��ب االمريكي اجته ��ا الحكام
الف�صل ال�سابع مبا�شرة معتمدين على مواقف
احلكومة العراقية النازعة نحو اال�صرار على
مواقفها امل�صحوب بالتعنت الطاغي واملقروء
من قبلهم ��ا ان ال فائدة مرج ��وة للحل ال�سلمي

وهو م�ضيع ��ة للوقت امام ذلك التعنت من قبل
اجلانب العراقي.
كتب ال�سيد طارق عزي ��ز نائب رئي�س الوزراء
وزي ��ر اخلارجي ��ة ر�سال ��ة موجه ��ه اىل االمني
الع ��ام ل�ل�امم املتح ��دة م�ؤرخ ��ة � \ 12آب \
 1990تت�ضم ��ن...( :ان جمل� ��س االم ��ن اجته
لتطبيق احكام الف�صل ال�سابع من امليثاق دون
ان يعط ��ي الوق ��ت ال ��كايف ال�ستيع ��اب املوقف
ومعرفة حقائقه وقفز اىل ذلك خالل ايام قالئل
مما يجعل القرارات املتخذة �ضد العراق ظاملة
وال تن�سج ��م م ��ع اب�سط االج ��راءات التي �سار
عليه ��ا املجل� ��س �سابق ��ا .)..ويف نف� ��س اليوم
طل ��ب مندوب الدائم للكويت م ��ن االمني العام
لالمم املتحدة بل ��زوم اتخاذ خطوات ع�سكرية
وغريه ��ا م ��ن اخلط ��وات الت ��ي ت�ضم ��ن تنفيذ
القراري ��ن  660و 661ل�سن ��ة  1990اعم ��اال
امل ��ادة  51من الف�ص ��ل ال�سابع من ميثاق االمم
املتحدة الت ��ي تن�ص عل ��ى ( ...اذا اعتدت قوة
م�سلح ��ة عل ��ى اح ��د اع�ض ��اء االمم املتح ��دة..
ان يتخ ��ذ جمل� ��س االم ��ن التداب�ي�ر الالزم ��ة
الت ��ي اتخذها االع�ض ��اء ا�ستعماال حلق الدفاع
ع ��ن النف� ��س ..ان يتخ ��ذ يف اي وق ��ت ما يرى
�ض ��رورة اتخ ��اذه م ��ن االعم ��ال احف ��ظ ال�سلم
واالم ��ن الدويل او اعادت ��ه اىل ن�صابه) .ومن
املعل ��وم وقبل تق ��دمي الطلب هذا ف ��ان القوات
االمريكي ��ة والربيطاني ��ة ب ��د�أت تتقاط ��ر على
منطقة اخلليج العربي.
ومن دون االلتفات لر�سالة اخلارجية العراقية
فق ��د ا�صد جمل� ��س االمن الدويل ق ��راره املرقم
 665امل� ��ؤرخ � \ 25آب \  1990باغلبي ��ة 13
�صوت ��ا وامتن ��اع كوب ��ا واليمن ع ��ن ال�صويت
املتك ��ون م ��ن ديباج ��ة وخم� ��س فق ��رات عاملة
وخال�صته ان ��ه ي�ضفي ال�شرعي ��ة على القوات
االجنبي ��ة الت ��ي مترك ��زت يف اخللي ��ج وكذلك
يجي ��ز ا�ستخ ��دام القوة لتفيذ ق ��رارات جمل�س
االم ��ن) .وقد كان لل�سيد (رالف زاكلني) االمني
الع ��ام امل�ساعد لل�ش� ��ؤون القانوني ��ة يف االمم
املتحدة ر�أي يف القرار  665وقال انه ينطوي
عل ��ى بع�ض الغمو� ��ض الذي عرب عن ��ه اع�ضاء
املجل�س عند �شرحهم للت�صويت كما ان ال�صني
او�ضح ��ت( :بانها �صوت ��ت ل�صالح القرار على
انه ال يتطلب اي ا�ستخدام للقوة).
*العراق �سدد اخر ق�سط للتعوي�ضات الكويتة
خالل ال�شهر اجلاري وهذا يحررها من هيمنة
امل�ؤ�س�سات املالية االمريكية ال�ضامنة للت�سديد
ويف�ض ��ي اىل خروج العراق من احكام الف�صل
ال�سابع.

العقدة الأخطر

 د.قا�سم ح�سني �صالح
او قبلي،وتع� � ّد بح�س ��ب درا�س ��ات
علمي ��ة انه ��ا – الدوغماتي ��ة -اح ��د اه ��م
واخط ��ر ا�سب ��اب الأزم ��ات ال�سيا�سي ��ة
و ا ال جتما عية  ،و ا نها ( مر �ض ) خا لق ��ي
الأزمات من القادة ال�سيا�سيني.
وم ��ن عام()2008كتبن ��ا يف ال�صح ��ف
وقلنا ع�ب�ر الف�ضائي ��ات ان ق ��ادة العملية
ال�سيا�سي ��ة العراقي ��ة ل ��ن ي�ستطيع ��وا
ان يتح ��رروا فكري ��ا م ��ن معتق ��دات ثب ��ت
خط�ؤها،ول ��ن ي�ستطيع ��وا ان يجدوا حلاّ
او خمرجا ملا هم فيه،بل انهم �سيع ّر�ضون
مالي�ي�ن النا� ��س اىل مزيد م ��ن الأذي،وقد
ح�صل ما ك ّنا حذرنا منه..والأخطر�..أنهم
ما يزالون على نهجهم �سائرون.

عقل م�أزوم

اثبت ��ت االح ��داث ع�ب�ر ال�سن ��وات
الثم ��ان ع�ش ��رة االخ�ي�رة ان عق ��ل
احلاكم/الفا�س ��د ال�سيا�س ��ي العراقي
منت ��ج للأزمات،وان ��ه غري ق ��ادر على
ح ��ل امل�ش ��كالت،لأن االدم ��ان عل ��ى
االزم ��ات كاالدمان عل ��ى املخدرات..
فف ��ي احلالت�ي�ن يح ��دث للعملي ��ات
العقلي ��ة يف الدم ��اغ برجم ��ة ثابت ��ة
جتعله يعتاد على تفكري منطي حمدد
يجربه على تكراره.
والأقب ��ح انه ��م اىل الآن()2021
ميار�س ��ون خل ��ق الأزمات�،آخره ��ا
رف�ضه ��م لنتائ ��ج انتخاب ��ات (10

تتمث ��ل يف �أن امل�ضطه ��د �سيا�سي ��ا
يتح ��ول اىل ج�ل ّ�اد ح�ي�ن ي�ستل ��م
ال�سلط ��ة ويعت�ب�ر ث ��روة الوطن ملكا
ل ��ه وجلماعته الذي ��ن يحمون ��ه،و�أن
ه ��ذه ال�سيكولوجيا جت�ب�ره على ان
يعتم ��د مب ��د�أ (الثق ��ة الطائفي ��ة) يف
التعيني الوظيفي حتى لو كان �شاغل
الوظيفة ال يحم ��ل �شهادة االعدادية.
وكان ه ��ذا خط�أهم القاتل،لأن الدولة
الت ��ي ت�ستبعد الكف ��اءات واخلربات
تتح ��ول م�ؤ�س�ساته ��ا اىل ملكي ��ات
افراد،وه ��ذه حقيقق ��ة واقع ��ة..
فال ��وزارات العراقي ��ة موزعة وك�أنها
دوي�ل�ات او ملكي ��ات طائفي ��ة او
ع�شائري ��ة وحت ��ى �شخ�صية..يتلق ��ى
وزيرها التعليمات م ��ن رئي�س كتلته
ويت ��م التوظيف فيها عل ��ى اعتبارات
حزبية اوع�شائرية.
والأقب ��ح انه ��م الآن يف ()2021
يري ��دون حكوم ��ة توافقي ��ة ل�ضم ��ان
دميوم ��ة اف�ش ��ل واف�س ��د ح� � ّكام يف
تاريخ العراق واملنطقة.

الموارد المائية العراقية�...أزمة تلوح في االفق
ن�ش ��رت منظمة االمم املتح ��دة يف عام
 2010تقري ��را اك ��دت في ��ه ((ان نهري
دجل ��ة والف ��رات �ستج ��ف مياههم ��ا
عندم ��ا ت�صل اىل الع ��راق اذا ا�ستمرت
دول اجل ��وار بتنفي ��ذ م�شاريعه ��ا
املائية))  ,ومن ال�ض ��روري هنا تبيان
اال�سب ��اب التي ق ��د ت� ��ؤدي اىل تفجري
ازم ��ة مائي ��ة هي اال�ش ��د من ��ذ ت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقي ��ة  ,هن ��اك نوع�ي�ن من
اال�سب ��اب التي ت� ��ؤدي اىل تفاقم ازمة
امل ��وارد املائي ��ة منه ��ا ا�سب ��اب داخلية
تتمث ��ل بالتزوي ��د والطلب عل ��ى املياه
اذ ت�ش�ي�ر االح�صاءات ب ��ان هناك فرق
ب�ي�ن التزويد املائي والك ��ب والكميات
املطلوب ��ة م ��ن املي ��اه الغرا� ��ض مدنية
وزراعي ��ة و�صناعي ��ة اذ تبل ��غ احلاجة
اىل املي ��اه  77بليون مرت مكعب بينما
املت ��اح هو فقط  43بليون مرت مكعب !
اي ان هن ��اك عجز يف التجهيز مقداره
 34بلي ��ون م�ت�ر مكع ��ب و�سي�ستم ��ر
ه ��ذا العج ��ز اىل ع ��ام  2025ح�س ��ب
التوقع ��ات وال�سيا�سات املائية القائمة
حاليا  ,ناهي ��ك عن نوعية مياه االنهار
الرديئ ��ة ب�ش ��كل كب�ي�ر كلم ��ا اجتهن ��ا
اىل اجلن ��وب لت�ص ��ل كمي ��ة االم�ل�اح
الذائب ��ة اىل  2000ج ��زء باملليون يف
الب�ص ��رة  ,كما ان �شبكات توزيع املياه
وال�ص ��رف ال�صح ��ي املتهالك ��ة ت�ش ��كل
�سبب ��ا اخر ,اذ ان �شب ��كات توزيع مياه
ال�ش ��رب رديئ ��ة جدا وكفاءته ��ا ال تزيد
ع ��ن  32%والطلب على مياه ال�شرب

 د.احمد احل�سيني

يق ��در بح ��وايل  11مليون ل�ت�ر مكعب
بينما التزويد املائي الفعلي ال يتجاوز
 6.5ملي ��ون لرت مكعب ! ام ��ا بالن�سبة
ل�شب ��كات ال�ص ��رف ال�صح ��ي ف ��ان 14
مدين ��ة يف الع ��راق فق ��ط م ��ن جمموع
 252مدينة له ��ا خدمات �صرف �صحي
وكمي ��ات املي ��اه املعاجل ��ة تخ ��دم فقط
 8%م ��ن ال�س ��كان  ,وان  % 70م ��ن
مياه هذه ال�شبك ��ة تت�سرب اىل االنهار
ب ��دون تنقي ��ة وب�سب ��ب رداءة �شبك ��ة
ال�ص ��رف ال�صح ��ي وتهال ��ك �شب ��كات
توزي ��ع املي ��اه ال�صاحل ��ة لل�ش ��رب فان
املي ��اه ال�صاحل ��ة لل�ش ��رب تختل ��ط يف
كث�ي�ر م ��ن االحيان م ��ع مي ��اه ال�صرف
ال�صح ��ي مما ي� ��ؤدي اىل زي ��ادة ن�سبة
انت�شار االمرا� ��ض  ,واي�ضا تبلغ كمية
االم�ل�اح الذائب ��ة يف مي ��اه نه ��ر دجلة
عند احل ��دود العراقية – الرتكية 280

ملغم  /ل�ت�ر وتزداد ب�ش ��كل كبري كلما
اجتهنا جنوب ��ا و�صوال اىل الب�صرة ,
اما مي ��اه نهر الفرات فق ��د بلغت كمية
االم�ل�اح الذائب ��ة فيه ��ا عن ��د احل ��دود
العراقي ��ة – ال�سوري ��ة بح ��دود 600
ملغ ��م  /ل�ت�ر وت ��زداد جنوب ��ا لت�ص ��ل
اىل 1300ملغم/ل�ت�ر  ,ناهي ��ك عن ان
جمي ��ع الفحو�صات املختربي ��ة ت�ؤكد
بان نوعية مياه ال�شرب ال تتطابق مع
موا�صف ��ات منظمة ال�صح ��ة العاملية.
ويعتقد ان حوايل  45%من ارا�ضي
الع ��راق ت�أث ��رت بالت�صح ��ر وه ��ذا
االم ��ر ي� ��ؤدي اىل تقل� ��ص االرا�ض ��ي
الزراعي ��ة اىل ح ��وايل ,40%
ام ��ا اال�سب ��اب اخلارجي ��ة فتتمث ��ل
بالتغ�ي�رات املناخي ��ة الت ��ي ا�صاب ��ت
ال�ش ��رق االو�سط يف ال�سنوات الع�شر
االخ�ي�رة ,اذ اك ��دت الدرا�س ��ات ب ��ان

ت�صاري ��ف االنهار يف منطق ��ة ال�شرق
االو�س ��ط �ستق ��ل ب�ش ��كل ملح ��وظ,
واي�ض ��ا اكدت الدرا�س ��ات بان كميات
االمط ��ار وفرتاته ��ا �ستك ��ون قليل ��ة
وق�صرية ن�سبي ��ا وان كميات االمطار
تت�ساق ��ط برتكي ��ز ع ��ال ولف�ت�رات
ق�صرية مما ي� ��ؤدي اىل تعرية الرتبة
وبالتايل تده ��ور االنت ��اج الزراعي ,
وان الرتب ��ة املنجرف ��ة �سترت�س ��ب يف
قع ��ر خزانات ال�س ��دود مما ي�ؤدي اىل
تقلي� ��ص الق ��درة التخزيني ��ة لل�سدود
ا�ضاف ��ة اىل ذلك ف ��ان كمي ��ة املياه يف
اخلزان ��ات اجلوفية �ستقل اذ ان كمية
املي ��اه املرت�شحة م ��ن االنهار اىل هذه
اخلزان ��ات �ستنخف� ��ض نتيجة تقل�ص
فرتات هط ��ول االمط ��ار  ,واي�ضا من
العوام ��ل اخلارجية التي ت� ��ؤدي اىل
مفاقم ��ة ازم ��ة املي ��اه ه ��ي امل�شاري ��ع

املائي ��ة يف دول اجل ��وار (تركي ��ا ,
ايران)  ,وال�س�ؤال االبرز (كيف ميكن
جت ��اوز االزمة باق ��ل اخل�سائر ؟)  ,ان
جتاوز ه ��ذه االزم ��ة املحتوم ��ة لي�س
باالم ��ر الي�س�ي�ر ويحت ��اج اىل جهود
كبرية م ��ن قبل املخت�ص�ي�ن يف وزارة
امل ��وارد املائي ��ة  ,كما البد م ��ن اجراء
مباحث ��ات حقيقية مع ال ��دول املعنية
(دول املنبع) وبوج ��ود و�سيط دويل
ويتم اختيار هذا الو�سيط عند توافر
�ش ��روط معين ��ة اهمها قدرات ��ه املالية
والتكنولوجي ��ة و�سلطت ��ه وت�أث�ي�ره
ال�سيا�س ��ي الت ��ي ميك ��ن م ��ن خالله ��ا
م�ساعدة الدول املتحاورة على جتاوز
االزم ��ة  ,وتتوف ��ر ه ��ذه ال�شروط يف
بع�ض امل�ؤ�س�سات واملنظمات والدول
مث ��ل (البن ��ك ال ��دويل  ,االمم املتحدة
 ,املجموع ��ة االوروبي ��ة  ,الوالي ��ات
املتح ��دة االمريكي ��ة)  ,ويف مثل هذه
املباحث ��ات يتوج ��ب على الع ��راق ان
يق ��دم ام ��ورا حتفيزي ��ة خ�صو�ص ��ا
للجان ��ب الرتك ��ي مث ��ل بي ��ع النف ��ط
لرتكي ��ا ب�سع ��ر خا� ��ص  ,زي ��ادة معدل
التب ��ادل التجاري مع اجلانب الرتكي
وتخفي� ��ض التعرف ��ة الكمركي ��ة عل ��ى
بع� ��ض ال�سلع واخلدم ��ات امل�ستوردة
من تركي ��ا  ,ا�ضاف ��ة اىل ماتقدم فعلى
كاف ��ة ال ��دول املت�شاطئ ��ة اع ��داد خطة
�سرتاتيجي ��ة الدارة املياه على ان يتم
تنفي ��ذ ه ��ذه اخلطة بغ� ��ض النظر عن
التغريات ال�سيا�سية وغريها.
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ثقافة

بلقي�س �شرارة في كتاب عن رفعة الجادرجي:

قناديل

عندما تكون ال�سرية ..متثي ًال للإبداع

 لطفية الدليمي

ت�أريخ الكتابة و�سحر الكلمات

د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي

ا�صدرت الكاتبة العراقية بلقي�س
�شرارة ( )1933كتابا بعنوان "رفعة
الجادرجي :حياة غنية حافلة باالنتاج"
(من�شورات المدى ،ل�سنة  ،2021وجاء
بـ � 288صفحة من القطع المتو�سط.
وقد �صمم غالف الكتاب وا�شرف على
�صوره المعمار احمد المالك) .والكتاب
يتناول �سيرة المعمار العراقي المعروف
"رفعة الجادرجي" (،)-2020 1926
الذي غادر عالمنا في م�ساء  10ني�سان
من ال�سنة الما�ضية .معلوم ان ن�شاط
رفعة الجادرجي لم يقت�صر على المنتج
المعماري التطبيقي ،و�إنما �شمل اي�ض ًا
الجانب التنظيري له ،حيث ا�صدر عدة
كتب تتعاطي مع مو�ضوعة العمارة
ونظرياتها .وقد عدت غالبية م�شاريعه
المعمارية من �ضمن النماذج المهمة
والرائدة في �سردية عمارة الحداثة
العراقية واالقليمية؛ وام�ست بع�ض
امثلتها المبنية ايقونات حقيقية للبيئة
المبنية التى تتواجد فيها.

هذا باال�ضاف ��ة اىل اهتماماته بالت�صوير
الفوتوغ ��رايف وممار�ست ��ه ل ��ه ،وال ��ذي
ا�ستطاع من خالله ان يوثق مبهارة عالية
حتوالت املجتمع العراقي وي�صور نا�سه
َذوي االثني ��ات املتنوع ��ة ويظه ��ر بامان ��ة
امكنت ��ه املمي ��زة بجغرافيته ��ا املختلف ��ة،
ف�ضال عل ��ى �شغف ��ه يف اجلان ��ب الفل�سفي
والعل ��وم االنرثوبوجلي ��ة .ولطامل ��ا
ا�ستقبل ��ت كتابات ��ه وم�ؤلفات ��ه يف ق�ضايا
التنظ�ي�ر املعماري ويف ال�ش� ��ؤون الفنية
واملعرفي ��ة ،ا�ستقب ��اال حافال م ��ن قبل كرث
م ��ن الق ��راء املهتمني بكونه ��ا ا�ضافة الفتة
يف ذخ�ي�رة املكتب ��ة العربي ��ة املعماري ��ة
والفنية واثراء ًا للثقافة عموم ًا.
والكتاب الذي نعر�ض ل ��ه يف هذة املقالة،
مكت ��وب بلغ ��ة ر�شيق ��ة وبارع ��ة وم�ت�رع
باالحا�سي� ��س اجليا�ش ��ة ال�صادق ��ة ع ��ن
م�س�ي�رة ذل ��ك الرج ��ل ال ��ذي كان زوج� � ًا
ورفيق ��ا و�صديق ��ا ل�سن�ي�ن ،ب ��ل لعقود من
ال�سن�ي�ن .وعن تلك االع ��وام ،التى ق�ضتها
معه وب�صحبته كزوجة ورفيقة عمر ،تنقل
لنا بلقي�س �ش ��رارة ،خا�صية تلك ال�صحبة
الطويل ��ة و�أحا�سي� ��س البهج ��ة والهن ��اء
وال�سع ��ادة الت ��ى كان ��ت مت ��لء اج ��واء
بيتهم ��ا ،اذ انه ��ا ،وكما كتب ��ت يف كتابها،
تعرف " ...بانني كنت حمظوظة بالعي�ش
مع ��ه �أك�ث�ر م ��ن �ستة عق ��ود ،عق ��ود الفرح
واملتع ��ة ،عقود ال�سعادة والثقة وال�شراكة
بينن ��ا ،الت ��ي دام ��ت طيل ��ة ه ��ذا الزم ��ن.

ف�أن جت ��د �شخ�ص� � ًا ي�س ��ندك ويدفعك يف
حتقي ��ق طموحك ،هو �أهم ما يف �س�ي�رة
الإن�س ��ان .م ��ا كان يلهمن ��ي ه ��ي طيبة
النف�س والكرم العميق الذي جتلى يف
تلك ال ��ذات التى فقدتها" (�ص.)276 .
لكنه ��ا� ،أي�ض ًا ،تتذك ��ر متاما كيف نقل
جثم ��ان رفع ��ة م ��ن بيتهم ��ا ب�سي ��ارة
امل�ست�شف ��ى ،وتقول "غابت ال�سيارة
عن ناظ ��ري و�أنا �أتابعها يف الظلمة
حتى اختفت ،ووجدت نف�سي �أردد
�أهك ��ذا ينته ��ي الإن�س ��ان؟" (� ��ص.
 .)16ويف م ��كان �آخ ��ر ت�ش�ي�ر
اىل ذل ��ك الف ��راغ واالمل واال�سى،
ال ��ذي ح � ّ�ل بها لرحيل ��ه؛ الرحيل
ال ��ذي كان لديه ��ا ،كم ��ا كتب ��ت،
مبثاب ��ة "حلظة قامت ��ة �سوداء،
انه ��ا حلظ ��ة احل ��زن والف ��راغ
الذي احدث ��ه يف حياتي .الآن
الأي ��ام ت ��ذوي �أم ��ام ناظ ��ري
والنه ��ار ي ��ذوب يف اللي ��ل ،والعتم ��ة يف
كل م ��كان مهيمن ��ة على الوج ��ود بفقدانه.
�إن ه ��وة الف ��راغ ال ��ذي �أحدث ��ه� ،أ�ضاع ��ت
ت ��وازين �أحيان ًا� .أح ��دق �أحيان� � ًا بالظلمة
لكي�ل�ا �أبك ��ي عل ��ى نف�س ��ي� ،أح� ��س بفراغ
كب�ي�ر ،ك�شج ��رة خاوية من م ��اء احلياة".
(� ��ص .)278 .ولع ��ل تل ��ك االحا�سي� ��س
املحزنة الت ��ى انتابت "بلقي� ��س �شرارة"،
وما برح ��ت تنتابها بفقد زوجها ورفيقها،
ويف �إ�ستع ��ادة اي ��ام حياتهم ��ا امل�شرتكة،
كانت ��ا باعث� � ًا لت�ألي ��ف ه ��ذا الكت ��اب القي ��م
ال ��ذي كر�ست ��ه امل�ؤلفة حلي ��اة وعمل رفعة
وابداعات ��ه املعمارية والفني ��ة واملعرفية،
ورمب ��ا و�شيا ذينك الباعث ��ان الرئي�سيان،
اي�ض� � ًا ،مب�ضمونه ومبتن ��ه امل�سرود بتلك
احلميمي ��ة ال�صادق ��ة الت ��ى نح�سها يف كل
كلمة من كلمات تلك ال�سرية املبدعة!
يت�ضم ��ن كتاب "رفع ��ة اجلدارج ��ي حياة
غني ��ة حافل ��ة باالنت ��اج" اثنا ع�ش ��ر ف�صال
وث�ل�اث مالحق :امللح ��ق االول عبارة عن
اعادة كلم ��ة لبلقي�س �سبق وان ن�شرت يف
�صحيف ��ة امل ��دى بعن ��وان "رحي ��ل املعمار
واملنظ ��ر رفع ��ة اجلادرج ��ي" ،وامللح ��ق
الث ��اين خم�ص� ��ص اىل ذك ��ر حمط ��ات من
�سرية رفع ��ة الذاتية ،ام ��ا الثالث فمكر�س
لذك ��ر م�شاريع ��ه امل�صمم ��ة املنف ��ذة منه ��ا
وغري املنف ��ذة .ف�ضال عن ت�سجيل املراجع
وامل�ص ��ادر الت ��ى اعتمدته ��ا امل�ؤلف ��ة يف
ت�أليف كتابها.
تدل ��ل ف�ص ��ول الكت ��اب ع ��ن حمتويات ��ه

وت�ش�ي�ر عناوي ��ن تلك الف�ص ��ول اىل
موا�ضيع متن ��ه املكتوب .فمن ��ذ الف�صول
االوىل نع ��رف الكث�ي�ر ع ��ن عائل ��ة رفع ��ة
اجلاردج ��ي ،ودرا�سته للعم ��ارة يف لندن
ومن ثم العودة اىل الوطن واال�شرتاك مع
عبد الل ��ه اح�سان كامل (،)1985 - 1919
و�أح�س ��ان �ش�ي�رزاد ()2015 – 1920
وغريهم يف ت�أ�سي�س مكتب "اال�ست�شاري
العراقي" ،كاح ��د اهم دور اخلربة املهنية
يف الع ��راق ويف حميط ��ه االقليم ��ي .بعد
ذل ��ك ت�س ��رد امل�ؤلف ��ة يف الف�ص ��ول التالية
عن االح ��داث املهمة التى عا�شها الزوجان
ب ��دءا من �س ��رد وقائع اخلطب ��ة والزواج،
ثم ح ��دث ثورة مت ��وز  ،1958وانقالب 8
�شباط  1963امل�ش�ؤوم ،تليه احداث تنوع
االهتمامات املهنية يعقبه حدث وفاة والد
رفع ��ة ،اال�ستاذ كام ��ل اجلادرجي (1897
–  ،)1968ال�شخ�صي ��ة الدميقراطي ��ة
املعروف ��ة .كم ��ا ت�أت ��ي امل�ؤلف ��ة عل ��ى ذك ��ر
اربعينيت ��ه يف حف ��ل ت�أبين ��ي اقي ��م ل ��ه
ببغ ��داد ،وح�ض ��ره ك�ث�ر م ��ن العراقي�ي�ن
املقدرين لدور اجلادرجي االب يف تعزيز
القي ��م الدميقراطية والتق ��دم ،واحرتاما
وتقدي ��را لن�ضال ��ه الطوي ��ل يف ر�ؤي ��ة
بلدن ��ا بلدا متقدما وم�سامل ��ا ودميقراطيا.
واذك ��ر متام ��ا ب ��اين �شخ�صي ��ا م ��ع لفيف
م ��ن ا�صدقائن ��ا ح�ضرن ��ا ذل ��ك الت�أبني يف
قاعة اخللد ،عرفان� � ًا وامتنانا بف�ضل تلك
ال�شخ�صية الب ��ارزة يف تاريخ البالد ،كما

ح�ضر اي�ضا حفل الت�أبني �سيا�سيون
عرب ب�ضمنهم ال�شخ�صية الوطنية
اللبنانية كمال جنبالط.
بع ��د ذل ��ك تت ��واىل ف�ص ��ول الكت ��اب ،
م�سجلة الكاتبة فيها االحداث الكربى
التى �شهدتها هي� ،شخ�صيا ،و�شهدها
معه ��ا رفعة :انق�ل�اب  ،1968ثم احلكم
عل ��ى رفع ��ة ب ��دواع كيدي ��ة بال�سج ��ن
امل�ؤب ��د ،تليه ��ا اح ��داث احل ��رب العبثية
الت ��ى افتعله ��ا النظام مع اي ��ران ،وطبعا
ذك ��ر امل�ؤمت ��رات املهني ��ة العدي ��دة الت ��ى
�ش ��ارك به ��ا رفع ��ة وال�سف ��ر اىل الواليات
املتح ��دة بدع ��وة م ��ن جامع ��ات امريكي ��ة
مرموق ��ة ،وال�سكن والعمل والدرا�سة يف
امري ��كا لفرتات زمنية طويلة ،ثم الرجوع
اىل لندن واال�ستق ��رار فيها وال�شروع يف
ت�ألي ��ف كتب تتعاطي م ��ع ال�ش�أن املعماري
املهن ��ي والتنظريي .يعقب ذلك ذكر انواع
التقدير العايل الذي منح للمعمار العراقي
م ��ن قب ��ل منظم ��ات عربي ��ة وعاملي ��ة ،ث ��م
احداث �سق ��وط النظام البعثي واالحتالل
االمريك ��ي للع ��راق ،ف�ض�ل�ا عل ��ى ت�سجيل
خمتل ��ف االن�شط ��ة املعرفي ��ة والتنويرية
الت ��ى قام به ��ا رفع ��ة جلهة تكري� ��س ر�ؤاه
املهني ��ة ون�شره ��ا عل ��ى نط ��اق وا�سع يف
كتب وم�ؤلفات اعتربه ��ا �شخ�صي ًا مميزة
وا�ستثنائي ��ة وحت ��ى غ�ي�ر م�سبوق ��ة يف
اخلط ��اب املعماري املحل ��ي والعربي على
حدٍ �سواء.
واذ انتق ��ي حدث واحد من احداث ف�صول
الكت ��اب املعني ��ة يف واقعة ت�ألي ��ف كتاب"
االخي�ضر والق�صر البلوري" ال�صادر عام
 ،1991فم ��ا هذا �سوى ا�ش ��ارة اىل نوعية
"ذهني ��ة" رفع ��ة اجلاردج ��ي ،وا�صراره
عل ��ى احلي ��اة واالجن ��از يف ا�صع ��ب
االوق ��ات ،وا�شدها ظلم ��ا وتع�سف ًا .واين
وان كن ��ت اعترب هذا الكت ��اب (كما ا�شرت
اىل ذل ��ك م ��راراه يف كتابات ��ي ال�سابقة)،
بان ��ه اح ��د اه ��م الكت ��ب ال�ص ��ادرة عربيا
التى تتن ��اول العم ��ارة مبعناه ��ا الوا�سع
وح�ضوره ��ا امل�ؤث ��ر؛ ف ��اين اود ان ا�شري
هن ��ا ،اىل ح ��دث م�أثرة كتابة ه ��ذا املٌ�ؤَلف
القي ��م والن ��ادر يف اخلط ��اب املعم ��اري
العرب ��ي .وان ��ا �أُ�سمّيه ��ا ب� �ـ "امل�أث ��رة" الن
معارف حمتوياته فري ��دة من نوعها ،لكن
االه ��م يف ذل ��ك ،باعتق ��ادي ،ه ��و ا�سلوب
وطريقة كتابته وزمنها ومكانها .فالكتاب
�إي ��اه متت كتابته يف ال�سج ��ن ،عندما كان
رفع ��ة فيه .وكان باعرتاف ��ة مل يكتب �شيئا

مهما يف اللغة العربية من قبل .اذ "..اين
– وكم ��ا اعرتف هو �شخ�صيا -مل اكتب
�سطرا واحدا يف حياتي باللغة العربية..
كن ��ت �أكت ��ب باالنكليزي ��ة وكل درا�سات ��ي
باللغة الإنكليزية ،وكل كتبي ومعلوماتي
باللغة الإنكليزي ��ة .ففي ال�سجن كان معي
ال�صدي ��ق عط ��ا عب ��د الوه ��اب" ،فكن ��ا يف
بع�ض احل ��االت نتم�شى م ��دة ع�شر دقائق
او ربع �ساعة ،وكانوا ي�سمحون لنا بهذا،
فكنت اتكلم �أنا عن بع�ض اال�شياء ،فقال يل
مل ��اذا ال تكتب هذة امل�سائل؟ قلت له� :سوف
�أكت ��ب باالنكليزية  ،ق ��ال يل :ملاذا ال تكتب
بالعربي ��ة؟ قلت له� :أنا ال اع ��رف العربية،
ق ��ال يل� :أكتب �,أنا ا�صحح لك" .ويف اول
يوم تكلم فيه رفعة �سجل عطا كل ما قاله،
وث ��اين يوم "كتب ��ت و�ص ّل ��ح ،وثالث يوم
كتب ��ت و�صل ��ح اق ��ل ،يف الي ��وم الرابع او
اخلام� ��س ،بد�أت �أن ��ا �أكت ��ب وو�صلنا اىل
رب ��ع الكت ��اب ،ا�صبحت ت�صليحات ��ه قليلة
الن ��ه علمني يف تلك الفرتة الكتابة" (�ص.
.)188 - 187
قد تبدو تل ��ك الكلمات الت ��ى يذكرها رفعة
ب�ص ��دد االع ��داد وكتابه م�ؤلف ��ه� ،سهلة يف
النطق ورمبا الحت احداث �سردها وك�أنها
ممتعة �أو مثرية .لكننا علينا ان تنذكر تلك
االج ��واء القامتة املخيم ��ة عليهما ،ومدى
الظلم والتع�س ��ف والغنب والتع�سف الذي
حلق بهم ��ا كليهما االثن�ي�ن (كان عطا ،هو
الآخر ،وقته ��ا حمكوم ..باالعدام! واي�ضا
بدواف ��ع كيدي ��ة وغرب حقيقي ��ة وكاذبة!)،
ولندرك ونتمعن �ضغط الظروف الق�سرية
الت ��ى تعاي�شا معها وقت ��ذاك ،ومع هذا يتم
اجناز تلك "امل�أثرة" الكتابية التى حتدثت
عنه ��ا .واعتق ��د ان جم ��رد ا�ستع ��ادة تل ��ك
احلادثة والتذكري بها (وكما فعلت امل�ؤلفة
يف كتابه ��ا اي�ض� � ًا)  ،تعط ��ي املتلقي فكرة
ع ��ن ا�ص ��رار وح ��زم وثبات ذل ��ك االن�سان
املثق ��ف ،وت�شي بنوعي ��ة "طينته"  ،مثلما
تظه ��ر توقه نحو املعرف ��ة واحرتام الآخر
واالعرتاف به وباجنازاته!
لق ��د قدم ��ت بلقي� ��س �ش ��رارة ،م�شك ��ورة
لن ��ا يف كتابه ��ا الناف ��ع والنفي� ��س� ،سرية
رج ��ل عراق ��ي زاخ ��رة باالب ��داع ومرتعة
باالجن ��ازات املهني ��ة والثقافي ��ة ،رج ��ل،
ميك ��ن ان يك ��ون ممث�ل ً�ا �أمين� � ًا بح ��ق عن
رج ��االت ون�س ��اء الطبق ��ة الو�سط ��ى
العراقية ،الذين بغالبيتهم �ساهموا بجهد
منقطع النظري ،وحاولوا بعلمهم وعملهم
الذي ال ي�ضارع اىل اثراء حياتنا الثقافية،
وان يكون بلدنا :بلد ًا متقدم ًا وح�ضارياً ،
ي�سعد مواطنيه ويرفع من قيمتهم ويغني
تطلعاتهم بح�س ان�ساين عال.
ان قراءة ن�صو�ص ه ��ذا الكتاب وتفح�ص
م ��واده واحداث ��ه املث�ي�رة ،الت ��ى اقرتنت
ب�سرية رفع ��ة اجلادرج ��ي ،ت�ستدعي مرة
اخ ��رى قيمة ما قدم ��ه رفعة وما كان ميثله
م ��ن قي ��م ،وي�ستح�ض ��ر ،اي�ض ��ا� ،صنوف
الظلم والظالم والغنب غري امل�ستحق الذي
وقع على م�صري هذا االن�سان وعلى امثاله
من العراقيني الربرة.
�شك ��را ،بلقي� ��س ،له ��ذا اجله ��د املمي ��ز يف
ا�ص ��دار كتابك القيم عن رفعة ،الذي ندعو
اجلميع لالط�ل�اع عليه وال�سيم ��ا املهنيني
منهم ،ونعرب عن تعا�ضدنا املخل�ص معك
لفقدك عزيزك :معمارن ��ا البارع ،وقدوتنا
املعتربة!

الميك ��ن احلديث عن ت�أري ��خ الكتب وطباعته ��ا ودور الكتابة يف حفظ
املع ��ارف الب�شري ��ة منذ �أق ��دم الع�صور من غ�ي�ر اال�ش ��ارة �إىل الأختام
الأ�سطواني ��ة والكتاب ��ة امل�سماري ��ة يف احل�ض ��ارة الرافديني ��ة؛ فق ��د
ظه ��رت االختام اال�سطوانية يف وقت مقارب لظهور الكتابة امل�سمارية
نح ��و  3500قب ��ل امليالد وكانت حتف ��ل ب�أ�شكال احليوان ��ات والرموز
الهند�سي ��ة والنبات ��ات ،ويف ع�صر فج ��ر ال�سالالت نح ��و  2900ق.م.
ظه ��رت على الأخت ��ام الأ�سطوانية نقو�ش كتابي ��ة لأول مرة ت�شري �إىل
مالك اخلتم او مالكته و�أحيا ًنا ت�شري �إىل املهنة ،و ُي َع ُّد ا�ستخدام اخلتم
املحف ��ور ودحرجته على لوح الطني الطري �أول عملية طباعة معروفة
يف الت�أري ��خ؛ �إذ تظه ��ر الأ�ش ��كال والكلمات بارزة عل ��ى اللوح الطيني
الذي يرتك يف ال�شم�س ّ
ليجف .
بع ��د نحو �أربعة �آالف �سنة عل ��ى ا�ستخدام االختام اال�سطوانية عمد
الرهب ��ان ال�صينيون  -قبل اخ�ت�راع غوتنربغ للطباعة احلديثة – �إىل
نرث احل�ب�ر امل�صنوع بو�صف ��ات �سرية خا�صة على ال ��ورق با�ستخدام
طريقة ُتعرف با�سم طباعة القالب �أو البلوك؛ �إذ ُتغطى الكتل اخل�شبية
املحفورة بالكلمات واملقاطع باحلرب وت�ضغط على ورق الرز ،واليزال
�أحد الكتب املطبوعة بهذه الطريقة ،وي�ضم ن�ص ًا بوذي ًا قدمي ًا ،حمفوظ ًا
حتى اليوم منذ �أن متت طباعته يف نحو عام  858على عهد �أ�سرة تانغ
 ،وحُ ِف � َ�ظ يف كهف بالقرب من مدينة دونهوانغ بال�صني ،وهو موجود
الي ��وم يف املكتب ��ة الربيطاني ��ة يف لندن .ا�ستخدِ َم ��ت الكت ُل اخل�شبية
املنحوت ��ة يف ه ��ذه الطريقة املبك ��رة للطباعة يف الياب ��ان وكوريا يف
�أوائ ��ل القرن الثام ��ن �أي�ض ًا ،وا�ستخ َدمَت الطابع ��ات اخلا�صة يف هذه
الأماك ��ن ك ًال م ��ن القط ��ع اخل�شبي ��ة واملعدني ��ة لإنت ��اج كت ��ب ت�أريخية
ودينية.
مل تك ��ن الق ��راءة والكتابة متاحة لعم ��وم النا�س يف ال�شرق والغرب
عل ��ى حد �س ��واء قبل ظهور الطباعة احلديثة وانت�ش ��ار �صناعة الكتاب
وال�صح ��ف؛ بل اقت�صرت معرفة الق ��راءة والكتابة غالب ًا على احلكماء
والكهن ��ة وبع�ض م�ست�ش ��اري االباطرة و ُك ّتابهم الذي ��ن كانوا يدوّ نون
حوليات امللوك و�أخبار انت�صاراتهم .
اخت� �ّ�ص بع�ض كتب ��ة البالط يف ال�شرق الأق�ص ��ى بكتابة الن�صو�ص
املقد�س ��ة بحرب الزعفران وخال�صات بع� ��ض الزهور التي تث ّبتُ احلرب
وحت ��و ُل دون زوال اللون؛ �إذ كان الزعفران ومايزال هو لون احلكمة
امل�شرقي ��ة ورمز النار التي حترق ال�شوائ ��ب ،و ُع ّد رمز ًا للنقاء والزهد
والتق�ش ��ف وال�سعي يف �سبل النور ،وكانت بع�ض ال ُرقى والن�صو�ص
الت ��ي ي�ستخدمها املعاجل ��ون الروحانيون و�سواهم م ��ن الكهنة ُتدوّ ن
مبزيج م ��ن الزعفران وم ��اء ال ��ورد ليت�ضاعف مفعول الكلم ��ة بالعطر
املهدئ ويعيد للمري�ض �صفاء املزاج وال�سكينة ويعينه على اال�ستنارة
والت�أم ��ل باالبتع ��اد عم ��ا ي�شو� ��ش الفكر وي�س ّب ��بُ احل ��زن ،وقد ذكرت
بع� ��ض كتب الطب القدمية عن �أث ��ر الكلمة ال�سحري يف �شفاء النفو�س
املرهق ��ة والعق ��ول امل�ضطربة ،و َروَتْ ق�صة ع ��ن حكيم �صيني ميار�س
الع�ل�اج الروح ��اين� ،أ�س ُت ْدع ��ي ذات ي ��وم �إىل بالط �أح ��د الأباطرة بعد
�أن عج ��ز املطببون وامل�شع ��وذون عن �شفائه من نوب ��ات ك�آبته وحزنه
و�سوداويت ��ه ،ومل تنفع مع ��ه خلطاتهم ال�سحري ��ة وترياقاتهم الثمينة
الت ��ي طامل ��ا جنح ��ت يف ع�ل�اج مر�ضاه ��م .ق� �دّم احلكي ��م لالمرباطور
كتاب� � ًا �صغ�ي�ر ًا ي�ض ُّم خمت ��ارات من �أ�شع ��ار احلكمة كتب ��ت بالزعفران
وم ��اء الورد على ورق ال ��رز ،وا�شرتط عليه �أن مي�ض ��ي �أيامه وحيد ًا
يف حدائ ��ق الق�صر وين� ��أى بنف�سه عن م�شاغل احلك ��م ولقاء احلا�شية
ويتف ��رغ لقراءة الكتاب ،وطلب احلكي ��م �أن تو�ضع لالمرباطور �أريكة
حتت �أ�شج ��ار ال�صنوبر العطرة التي ين ّقي �أريجها الهواء و�أن تواجه
جل�ست ��ه بركة ازهار اللوت� ��س املقد�س وتعزف له فرق ��ة مو�سيقية غري
مرئي ��ة ،ومل يكد مي ��ر �أ�سبوعان حتى �أعلن البالط ع ��ن �إقامة احتفال
ب�شفاء االمرباطور .
�أدرك الإن�س ��ان من ��ذ الق ��دم ماللكلم ��ات م ��ن �أثر �سح ��ري يف النفو�س
ومات�شيع ��ه الأغ ��اين م ��ن بهج ��ة وماترتك ��ه ت�ل�اوة املالح ��م وق�ص�ص
اخلليقة ون�صو�ص احلكمة من معرفة يف عقولهم؛ لكنهم �أ�ضافوا لذلك
الأث ��ر ال�سح ��ري �أ�شذاء نباتي ��ة ومو�سيقى لتت�ضاف ��ر عنا�صر الطبيعة
والفن يف �إبهاج الإن�سان و�إعادة التوازن لوجوده امل�ضطرب .
لم تكن القراءة والكتابة متاحة لعموم النا�س في
ال�شرق والغرب على حد �سواء قبل ظهور الطباعة
الحديثة وانت�شار �صناعة الكتاب وال�صحف؛ بل
اقت�صرت معرفة القراءة والكتابة غالب ًا على
الحكماء والكهنة وبع�ض م�ست�شاري االباطرة
ُ
وك ّتابهم الذين كانوا يدوّ نون حوليات الملوك
و�أخبار انت�صاراتهم .

ونبقى ً
�شارة في قفر
يا�سني طه حافظ

الرياحُ ته ّز احلديقة غا�ضب ًة
مو�سم ح َّل يوم ًا هنا.
وتطار ُد ما ظل من
ٍ
ٌ
ورق تائ ٌه حيثما تدفع الريحُ ،
الف�ضاءات مفتوح ٌة كلها.
و�أنا يف اللقاء الأخري يدي
تتهيّب ما قد يجي ُء من الغيب
الذهب الدافئُ فوق ذراعيكِ ،
ويجذبها
ُ
هاج ُه اخل ْفقُ،
موجُ ال�شذى َ
ري و�أي الذرى
يجه ُل �أي اجلهات يط ُ
قطعتُ امل�سافة حمتف ًال باحلرير ال�سماويِّ
حويل ا�ستغاثاتُ روحكِ من بهجةٍ ،
ال�صباحُ �أ�ضاء يف غاب ًة �شائكة.
كان ملع ًا بعيد ًا م�ضى.
ُ
ونحن نعي�ش على
مل نعد ن�صن ُع حلم ًا
َ
ح�ش ٍف من جوار املقابر،
ذلك مل ٌع بعي ٌد م�ضى.

ب�سال�سلنا ُ
نحن يف الزمن الأ�سود من�شي
�ضحايا �أمام الإله،
�شهود ًا على ما بنا
بانتظار املذابح نقع ُد مثل احلجار االثا ِّ
يف
يف �ساعة الغروب .
ري لنا
هو هذا اللقاء الأخ ُ
�صنع ْت ُه ال�صواعق �أو �صنعت ُه احلياة ال�سقيمةُ
�أو هو الله واملعجزة.
خارج كل املدارات طارت بعزلتنا
رغب ٌة عا�صفة .
أنت �شاحب ٌة خائفه
� ِ
الروح
تعلمت ن�سيانَ هذا الغثاء على
لو
ِ
ِ
لو ترتكني م�صائ َرنا
ُ
مثلما ُ
َ
ُ
يرتك ال�شج ُر البا�سق �أوراقه..
مل يكن ما نريد ُه غري القليل لكي ن�ستعي َد
أرواحنا ونرانا طلي َقينْ مبت�س َمينْ
بعد املخا�ضةِ � َ
لي�س غريي وغريكِ يف الأر�ض  ،كل احللول �سدى.
أفكارنا
كل � ِ
و�إراداتنا
ُ
ّ
بردتْ حني دقت علينا احلقيقة �أبوابَنا
حينما ان�سدلت ب�شعاراتها الالفتات

حينما ماتت القرى .
للرياح وللموت ب ْلدا ُتنا املعدمة
بقيت
ِ
واجلما ُل وحيد ًا يجوب الأزق َة ،
حب بع ُد  .كل النوافذِ مغلق ٌة،
ال َّ
لن ترى ُ�س ّلماً
ت�سكب حزنَ قوافيك منه وتنتظر الآلهة .
ُ
�سيئ
امتثلنا اىل ٍ
قدر ٍ
وامتثلنا لأنف�سنا
ن�صر لنا)
(بع�ض ٍ
�إذ حملنا وديع َتنا وا�ستحلنا هنا
حج َر ْين معتن َقينْ ِ
املوت ،
محَ َ ّج ًا ملن يع�شقون يف زمن ِ
مزار ًا ملن ي�س�أمون عاملَهم
وجع �ساع ًة ثم يرحتلون .
ي�ستكينون من ٍ
ُ
تعرف تلك اجلالمي َد واقف ًة ؟
فيا �أيها القفر ،
احلدائق،
�أيها القف ُر �أين اختفت كل تلك
ِ
حب غريب� ،أتى ثم غاب.
ٌ
الرتاب.
ظل هذا
ْ
ابعدي كل �شيء وظلي كما � ِ
أنت يف الده�شةِ
�ساكن ًة .
الزمان
ولنظل مع ًا يف عراء
ِ

معتن َقي
�شار َة الله  ،ورد َت ُه احلجري َة يف هذه القفار
�سيكون اللقا ُء طوي ًال  ،تكون الف�ضاءاتُ كلها لنا .
ونكون عزا ًء ملن غادروا ال َ
ُ
أر�ض جرحى
ً
وحمطا ملغرتب ْ
ني .
للريح ،
ال نري ُد �أكالي َل  ،كل القدا�سات ِ
يطلب ال�شهدا ْء
نطلب ما ُ
ُ
�أن يروا �آ�سفني عزل َتنا
�أن يروها  ،احلقول القدمي َة  ،ياب�س ًة حولنا
�سنظ ُّل هنا
املقابر �أو يف ال�سماوات نبقى
يف
ِ
ُ
نوا�صل �أحالمنا
حزننا �سيظ ُل على مدن اللهِ
واللحم متتزجان
النفط
رائح ُة ِ
ِ
ُ
لل�ضمائر
و�أرواحنا
تت�صارخ من م�شهدٍ
ِ
تطفو على وَ َح ِل الأزمنة .
ورد ُة الله ياب�س ٌة يف الأ�صي�ص
فال �أم ٌل ب�شذى ،
فخذي يا �صحارى بقايا احلياةِ
ال �صوتَ بع ُد يقو ُل كفى
وعيون الذين �أحبوا احليا َة ح�صى ...
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�إنقاذ حياة القطة
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "�إنق ��اذ حي ��اة القط ��ة" للكاتبة
جي�س ��يكا ب ��رودي ترجم ��ة �ش ��هد ال ��راوي ،حيث يق ��دم هذا
الكت ��اب واحد ًا من �أهم مناهج كتابة الرواية احلديثة ،وهو
�إىل جان ��ب الرحل ��ة الت�ش ��ويقية لت�ش ��كل عنا�ص ��ر الرواية،
والدق ��ة يف و�ض ��ع خط ��ة وا�ضح ��ة تت�ضم ��ن كل ال�شفرات
ال�سري ��ة لكتابتها وف ��ق خم�س ع�شرة مرحل ��ة ،يقدم "�إنقاذ
حياة القط ��ة" ،رحلة �إن�سانية عن تط ��ور م�صائرنا كب�شر،
�سنع ��رف يف �أي ��ة مرحل ��ة من مراح ��ل ق�صتنا نق ��ف الآن،
تل ��ك التي تتحكم الأق ��دار وامل�صادفات يف توجيهها ،نحو
نهايات ال نختارها مبح�ض �إرادتنا يف كثري من الأحيان.

فيلم (اوربا) حليدر ر�شيد ي�ستهل دخول ال�سينما العراقية للمناف�سة على جوائز املهرجان
 جدة /عالء املفرجي
توا�صل ��ت ام� ��س فعالي ��ات مهرجان البح ��ر االحمر
ال�سينمائ ��ي بتق ��دم عدد م ��ن العرو� ��ض يف �سينما
البل ��د يف ج ��دة التاريخي ��ة  ..فق ��د �إ�سته ��ل حي ��در
ر�شي ��د دخ ��ول االف�ل�ام العراق ��ي اىل املناف�سة ،فقد
ق ��دم املخرج فيلم ��ه (�أوروب ��ا) الذي ر�ش ��ح لتمثيل
الع ��راق بجائزة االو�سكار ،و�ش ��ارك يف العديد من
املهرجانات ال�سينمائية ،ويتناول الفيلم عزم كمال
على الرحيل من العراق �إىل �أوروبا ،مواجهًا رحلة
طويلة وحمفوف ��ة بامل�صاعب واخلطر يقطعها على
قدمي ��ه ،ليعرب احل ��دود بني تركي ��ا وبلغاريا ،حيث
يق ��وم مرتزق ��ة البالد مبط ��اردة املهاجري ��ن .يجب
عل ��ى كم ��ال التوغ ��ل يف غاب ��ة ال نهاي ��ة له ��ا ت�ش ّكل
عاملًا خارج ًا عن القان ��ون .تتبع كامريا الفيلم كمال
خطوة بخطوة ،لن�شعر مب ��ا مير به ،وكاننا جميع ًا
هاربون.
فق ��د عر� ��ض املهرج ��ان الفيل ��م امل�ص ��ري (�ش ��رف)،
يتناول حكاية �ش ��رف الذي يحلم بالرثاء الفاح�ش،
�إال �أن ��ه �سرعان ما ي�ستفيق من حلم ��ه بعدما انتهى
ح

ول العا

لم

ب ��ه املطاف يف ال�سجن لقتله رجلاً دفاعً ا عن �شرفه.
تع�سفه
يبدو ال�سجن م ��ر�آة للعامل اخلارج ��ي ،بكل ّ
املمنهج وظلمه وف�س ��اده� ،إال �أن حلم �شرف بالرثاء
حلق ��ه حت ��ى يف ال�سج ��ن .تع ��اون الكات ��ب الكبري
�صنع الله �إبراهيم مع املخرج �سمري ن�صر ليقتب�س
روايت ��ه وينق ��ل حكاي ��ة ه ��ذا الرجل املح ��روم �إىل
ال�شا�ش ��ة الف�ضي ��ة .ي�ض ��م الفيلم ممثل�ي�ن من م�صر

وتون� ��س و�سوري ��ا ولبن ��ان والع ��راق ،يتحدث ��ون
جمي ًع ��ا العربية بلهجات خمتلفة ،مم ��ا ي�ضفي على
الفيلم بعدًا �إقليميًا مهمًا.
ومن �سوريا ق ��دم املخرج مانو خليل فيلم (جريان)
حي ��ث يعي� ��ش �س ��كان قري ��ة �سوري ��ة عل ��ى احلدود
الرتكي ��ة م ��ن م�سلمني و�أك ��راد ويه ��ود يف وئام مع
بع�ضهم البع�ض� ،إال �أن و�صول �أ�ستاذ متع�صب �إىل

املدر�س ��ة االبتدائية يح ��دث انق�سا ًم ��ا يف املجتمع،
موق ًع ��ا ال�ش ��ك بني اجل�ي�ران الذين كان ��وا يدعمون
بع�ضه ��م الآخ ��ر عل ��ى ال ��دوام .انقل ��ب ع ��امل ه ��ذه
القرية ال�صغ�ي�ر ر�أ�سً ا على عقب يف نظر �سريو ذي
الأع ��وام ال�ستة� ،إذ من ��ع الأ�ستاذ تالمي ��ذه الأطفال
من التح ��دث بالكردية وفر�ض عل ��ى اجلميع �إعالن
الوالء للرئي�س ،يف �صورة عن الدكتاتورية التافهة
وامل�سموم ��ة �ضم ��ن �إط ��ار ال�ص ��ف املدر�س ��ي ،نقلها
املخرج مان ��و خليل بالكثري م ��ن الفكاهة ،م�ستعي ًنا
بتجربت ��ه ال�شخ�صي ��ة ،حتي� � ًة جل�ي�ران طفولت ��ه
الطيبني.
ويف �إطارال�سينما ال�سعودبة اجلديدة ،عر�ض فيلم
(دوالب ّ
يف) ،وال ��ذي تعي� ��ش في ��ه البطل ��ة يف �شقة
منعزل ��ة ،ال يعيقها عن مغادرتها واالختالط بالعامل
اخلارجي �س ��وى �شقيقها .تعرب ع ��ن كل هواج�سها
بالر�سم ،لكن الأمور تتعقد حني تطلب لوحً ا جديدًا
مل ��زج الألوان .ب�إخراج �أن� ��س باطهف و�إنتاج املنتج
واملمث ��ل ها�شم فقي ��ه ،الذي ميث ��ل دور البطولة مع
املمثل ��ة �صوفي ��ا الأ�س�ي�ر” ،دوالب يف“ ه ��و فيل ��م
واقع ��ي ،مليء باحليوي ��ة ،بحادثة غريب ��ة ،يف�صح
لنا عن عامل غري معروف ،نت�شارك فيه هواج�س يف
و�إحباطاتها املكبوتة
ويف االط ��ار نف�س ��ه عر� ��ض فيل ��م (�سك ��ة طويل ��ة)،
وال ��ذي تتناول حكايته عن عزم م ��رمي و نا�صر يف

ال�سفر م ��ن الريا� ��ض �إىل �أبو ظب ��ي ،حل�ضور حفل
زف ��اف والدهم ،لكن الرحلة تلغ ��ىً .
عو�ضا عن ذلك،
يق ��رران ال�سفر ب� � ًرا ب�شجاعة .ي�صل ��ح الوقت الذي
يق�ضيان ��ه معًا عالقتهما املتوترة منذ وفاة والدتهما
حيث ي�صارحا بع�ضهما مب�شاعرهما جتاه والدهما
املت�سل ��ط .ولك ��ن ،ي�ستخف ��ان باملخاط ��ر العدي ��دة
للطري ��ق ال�صح ��راوي ،ويتعر�ضان للمط ��اردة من
�سائق غا�ضب فيج ��د الأخ و�أخته نف�سهما يف �سباق
للنجاة بحياتهما
يف �ضياف ��ة "حي جميل"� ،أنطل ��ق برنامج ال�سينما
التفاعلية الذي يحت�ضن جتارب الواقع االفرتا�ضي
م ��ن � 7إىل  15دي�سم�ب�ر ،حي ��ث �ض� � ّم باقة م ��ن �أملع
املواه ��ب العاملي ��ة احلا�صلة على جوائ ��ز ،يقدمون
عرب الربنام ��ج  21م�شروعً ا م ��ن  23دولة .وي�شمل
الربنام ��ج  13م ��ن �أهم �أعم ��ال الواق ��ع االفرتا�ضي
التي مت �إنتاجها يف عام  ،2021والتي �سيتم �ضمّها
للمناف�س ��ة عل ��ى جائ ��زة اليُ�س ��ر الذهبي ��ة لل�سينم ��ا
التفاعلية.
يعد الربنامج ب�إر�ضاء جميع الأذواق ،عرب جمموعة
من الأفالم الوثائقي ��ة التفاعلية والر�سوم املتحركة
والق�ص�ص التفاعلية ،جنبًا �إىل الألعاب والعرو�ض
الفني ��ة ورحالت العامل االفرتا�ض ��ي اال�ستك�شافية.
�ستتقم�ص
با�ستخدام نظ ��ارة الواقع االفرتا�ض ��ي،
ّ
ال�شخ�صية التي ت�ستعد ملغامرة �ضمن عامل الق�صة.

خمتلفة متاما عن دلتا ..هذه بب�ساطة �أعرا�ض �أوميكرون
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن التطمينات امل�ب��دئ�ي��ة ح��ول
املتحور اجلديد من كورونا ،الذي جعل العامل
ي�ستنفر جم��ددا بعد �أن ا�سرتخى قليال خالل
الأ�شهر املا�ضية راف�ع��ا القيود التي فر�ضت
لفرتة طويلة ملواجهة ال��وب��اء� ،إال �أن��ه ال يزال
العديد من الت�سا�ؤالت يطرح حول تلك ال�ساللة.
ويف هذا ال�سياق� ،أو�ضحت الطبيبة
�أجنليكا كوتزي ،رئي�سة اجلمعية
الطبية جلنوب �إفريقيا� ،أن

�أديل تعرتف:
"ت�ساءلت ملاذا
ال يحبونني؟"

"�أوميكرون خمتلف متاما عن دلتا".
كما �أك ��دت �أن امل�صابني باملتحور ال��ذي ظهر
م�ؤخرا يف القارة الإفريقية قبل �أن ينتقل �إىل
عدة دول ،مل يعانوا من فقدان حا�سة التذوق
وال���ش��م ،كما مل ي�شعروا ب�ضيق التنف�س �أو
بحاجة �إىل الأوك�سجني الإ�ضايف.
�إىل ذلك� ،أ�ضافت �أن �أعرا�ضه م�شابهة لـ "الربد
�أو الإنفلونزا" ،فاملر�ضى يعانون من �صداع
و�آالم يف اجل�سم وك��ذل��ك ال�ت�ه��اب خفيف يف

احللق ،دون �سعال �سيئ �أو �سيالن يف الأنف �أو
حتى احتقان ،كما هو احلال مع عدوى اجلهاز
التنف�سي العلوي.
يذكر �أن منظمة ال�صحة العاملية كانت �أعلنت
قبل ي��وم�ين �أن الأدل ��ة الأول �ي��ة ت�شري �إىل �أن
متحور �أوميكرون رمبا يكون �أ�سرع انت�شار ًا
من دلتا ،ولكنه ي�سبب �أعرا�ض ًا �أقل خطورة� .إال
�أنها �شددت على �أنه من ال�سابق لأوانه التو�صل
�إىل ا�ستنتاجات م�ؤكدة بهذا ال�ش�أن.

ك�شفت الفنانة �أديل ،ع ��ن قلقها ال�شديد ب�ش�أن ردود فعل معجبيها وجمهورها على
طالقه ��ا ،بع ��د �إعالن انف�صالها ع ��ن زوجها ال�سابق �سيم ��ون كونيكي ،واعرتفت
املغني ��ة البالغ ��ة من العم ��ر  33عاما ب�أنه ��ا ت�ساءلت "مل ��اذا ال يحبونني؟" ،وذلك
يف مقابل ��ة مع جملة "رولين ��غ �ستون" يف اململكة املتحدة .وقالت �أديل" ،خالل
�ش ��يء من ه ��ذا القبي ��ل ،يحدث ه ��ذا النوع م ��ن الأ�شي ��اء املهمة يف
احلي ��اة ،يذهب عقلك نوعا م ��ا �إىل تلك الأفكار "ملاذا ال يحبونني؟
ملاذا يكتبون ذلك �إذا تبعوين ملدة � 10سنوات؟" ،وفقا ل�صحيفة
ديلى ميل الربيطانية ،وتابعت" :هذه لي�ست م�س�ؤوليتهم ،يف
الواقع ،ف� ��إن م�س�ؤوليتهم كم�شجعني هي الرغبة يف احل�صول
عل ��ى رقم قيا�س ��ي جيد ،و�آم ��ل �أن �أحقق ��ه" .ويف الأي ��ام الأوىل
الت ��ي �أعقبت انف�صالها ،قال ��ت �أديل� ،إن هناك حلظة معينة �شعرت فيها
"بال�سالم" مع قرارها �أن تكون مبفردها ،و�أ�ضافت "�أتذكر �صعودي �إىل
الطاب ��ق العلوي ،للدخول �إىل ال�سرير� ،شعرت ب�أمل كبري ،كانت هذه هي املرة
الأوىل الت ��ي �شع ��رت فيه ��ا ب�أم�سية لطيفة حق ��ا وكنت على ما ي ��رام يف املنزل
والذهاب �إىل الفرا�ش مبفردي".

�إحدى �أوائل ُن�سخ "هاري بوتر" تباع مقابل � 471ألف دوالر
ُطبعت بهذا الغالف .ويتجاوز ال�سعر
النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة
� 70ألف دوالر ب�أك�ث�ر من �ست مرات.
وتراوح �سعر بي ��ع ن�سخ �أوىل �سابقة
م ��ن هاري بوتر بني نح ��و � 110آالف
و� 138أل ��ف دوالر .وباع الكتاب �أحد
هواة جمع الكتب بالواليات املتحدة،
ومل يُعل ��ن ا�س ��م امل�ش�ت�ري .و�أ�شارت
وكالة "روي�ت�رز" �إىل �أنه �أعقب كتاب
"ه ��اري بوت ��ر وحج ��ر الفيل�سوف"
�ست ��ة كت ��ب �أخ ��رى يف ال�سل�سلة التي
�ألفته ��ا الكاتبة الربيطاني ��ة جيه .كيه
رولينغ.

بيع ��ت واحدة من �أوائ ��ل ن�سخ الكتاب
الأول م ��ن �سل�سل ��ة هاري بوت ��ر مقابل
� 471أل ��ف دوالر يف الواليات املتحدة
فيم ��ا و�صفه منظم ��و امل ��زاد ب�أنه �سعر
قيا�سي عامل ��ي لعمل روائ ��ي يف القرن
الع�شري ��ن .وو�صف ��ت دار هريت ��دج
�أوك�شنز الن�سخة الربيطانية ال�صادرة
يف  1997م ��ن كت ��اب (ه ��اري بوت ��ر
وحج ��ر الفيل�س ��وف) ،ذي الر�س ��وم
امللون ��ة على الغ�ل�اف ،ب�أنه ��ا "�ساحرة
وزاهي ��ة ب�ش ��كل مده� ��ش ومل مُت� ��س
تقريب ًا" .وقالت دار املزادات التي تتخذ
من داال�س مقر ًا �إن  500ن�سخة فح�سب

احلمد لله اكت�شفنا ،ولو م� ً
ؤخرا� ،أن
جميع �أحزابنا تريد �أن ت�شارك يف
ال�سلطة ويف نف�س الوقت متار�س
دورها كمعار�ضة!!  .خالل الأ�شهر
املا�ضية قر�أنا و�سمعنا معلقات
�شعرية و�أنا�شيد ترف�ض املحا�ص�صة،
واكت�شفنا �أن م�شكلة البالد هم
املواطنون ،الذين يريدون لهذه
البالد �أن تغادر دميقراطية عالية
ن�صيف ،و�أن هذه اجلماهري "الناكرة
للجميل" ال ت�ستطيع العي�ش من دون
�أن ت�شاهد "�سيارة" خمي�س اخلنجر.
بعد �أ�شهر �سي�صبح عمر النظام
"الدميقراطي" ت�سعة ع�شر ً
عاما،
ويف كل عام ن�سمع امل�س�ؤولني
وال�سيا�سيني يرددون نف�س
اخلطاب " :فلت�سقط املحا�ص�صة"،
لكن مل يجر�ؤ �سيا�سي عراقي على
�أن يرف�ض هذه املحا�ص�صة ،ب�أن
يقول لزمالئه تعالوا ننتخب ً
رئي�سا
للربملان من امل�سيحيني� ،أو دعونا
من خرافة "ما ننطيها" ولنختار
وزراء من خارج الكتل ال�سيا�سية ،مل
يبق �أحد �إال وخا�ض حربه من �أجل
املنافع ،وبا�سم الدفاع عن املكوّن
انق�سموا �إىل جبهات و�أحزاب تتقاتل
وتتناف�س فيما بينها ،و�أنا �أكتب
هذه ال�سطور� ،أود �أن �أذ ّكر القارئ
العزيز بالأيام التي هبّت فيها رياح
الإ�صالح على برملاننا "العتيد" ،وما
تبعها من خطابات و�أهازيج انتهت
�إىل اتفاقات ،توهم خاللها املواطن
الب�سيط ب�أن الأمور قد ح�سمت
ل�صاحله ،و�أن املحا�ص�صة حتولت
�إىل �أ�شياء من املا�ضي..
الذين يقلبون �صفحات التاريخ ،ال
يريدون �أن يلتفتوا للحا�ضر ً
قليال.
يف بلد ميتلك ثروات هائلة ،يكتب
عراقي على الفي�سبوك مثل هذه
اجلملة امل�ؤملة وامل�ضحكة�" :أف�ضل
احتفال مب�ؤية العراق  ،هو اليوم
الذي يتم فيه �إ�صالح الكهرباء،
ولي�صبح اليوم الوطني ونحتفل
به!" يف الوقت الذي �شاركت فيه
جميع القوى ال�سيا�سية ب�سرقة
�أموال الكهرباء لأكرث من ثمانية
ع�شر ً
عاما.
ً
وبدال من "مزاد املنا�صب " الذي
ن�صبه �أحمد اجلبوري هذه االيام
 ،كان املطلوب ً
�سهال ً
جدا� ،أن
ن�ضع امل�س�ؤول املنا�سب يف املكان
املنا�سبً ،
وبدال من �أن ي�ضحك علينا
ح�سني ال�شهر�ستاين وين�ضم بني
�إىل قائمة �أغنياء الكرة الأر�ضية،
كان هناك مهند�س عراقي ا�سمه
فاروق القا�سم يعي�ش يف الرنويج
�ساهم يف اكت�شاف النفط يف �أحد
�أكرب حقول النفط يف بحر ال�شمال،
هذا املهند�س توهم بعد � 2003أنه
ميكن �أن يقدم ً
�شيئا لبالده العراق،
ويخربنا �أنه فاو�ض حكومة بغداد
ب�ش�أن خطة متكاملة لتطوير �صناعة
الطاقة ،امل�س�ؤولون ،قالوا له
نن�صحك ب�أن تعود �إىل الرنويج،
اجلهات ال�سيا�سية التي وقفت �ضد
م�شروع فاروق القا�سم قررت يف
حلظة تاريخية مهمة �أن عبقرية
ح�سني ال�شهر�ستاين �أبقى و�أنفع
للعراقيني ،و�أن الغاز الإيراين يوثق
ال�صالت التاريخية بني ال�شعبني،
و�أن احل�صول على الكهرباء بالعملة
ال�صعبة فر�ض وواجب .
ولأننا نعي�ش يف ع�ص ال�شعرات
الزائفة "! ف�إن عدم الكفاءة
واال�ست�سهال والدوافع ال�شخ�صية
ت�ضع امل�س�ؤول يف من�صبه لأنه يحمل
و�صفة �سحرية خال�صتها انه مقرب
من �أحد ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية.

جرب علوان لـ (املدى) :نطالب احلكومة بايجاد متحف للفن الت�شكيلي
الطقس
�أعلنت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(الأح ��د) �أن درجات احل ��رارة مقاربة
ملعدالته ��ا لي ��وم �أم� ��س ،و�أن اجل ��و
�سيك ��ون غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف بع� ��ض
مناطق البالد.
بغداد C° 8 - C° 22 /الب�صرة C° 11 -C° 25 /
�أربيل C° 6 - C° 18 /النجف C° 8 -C° 22 /
املو�صل C° 7 - C° 19 /الرماديC° 8 -C° 21 /

 حاوره /ح�سني حامت
اتخذ جمموعة م ��ن االعمال الفنية من ع�صر
النه�ض ��ة ولغاية الآن مرجعية له والتي كون
م ��ن خاللها معجمه اللوين ،برز ا�سمها المعا
يف �سم ��اء الفن ،الفن ��ان الت�شكيلي الإيطايل
م ��ن الأ�ص ��ول العراقي ��ة ج�ب�ر عل ��وان يح ُّل
�ضيفا عل ��ى (املدى) يف ح ��وار للوقوف عند
�أهم حمطاته الإبداعية.
يطغ ��ى الل ��ون يف لوحت ��ك الفنية عل ��ى بقية
العنا�صر؟ كيف تقي ��م هذا االمر؟ وهل جتده
ل�صالح العمل الفني �أو �ضده؟
 بالت�أكي ��د ل�صال ��ح العم ��ل الفن ��ي ،الن نوع هل تتابع �أعمال الت�شكيليني العراقينيالتج ��ارب كث�ي�رة يف الل ��ون ويعت�ب�ر الف ��ن ال�شباب؟
الت�شكيل ��ي العراقي �إرثا للحرك ��ة الت�شكيلية  -للأ�س ��ف بُعدي ع ��ن الع ��راق جعلني بعيدا
العاملية� ،إذ مرت احلرك ��ة الت�شكيلية العاملية ع ��ن املتابع ��ة ،اع ��رف البع�ض منه ��م لكنني
بالكث�ي�ر من املدار�س م ��ن �ضمنها البحث يف غري مطلع على احلرك ��ة الت�شكيلية العراقية الفنانني واجلمهور.
اللون والكثري من املنظرين كتبوا عن اهمية اجلدي ��دة ب�ص ��ورة مف�صلة ،واك ��رر حديثي
ب�أن انعدام املتاحف العراقية و�ضع حواجز وعن��د احلدي��ث ع��ن غي��اب القاع��ات
اللون كونه املادة اال�سا�سية يف اللوحة.
ماه��ي مرجعيات��ك الت��ي كون��ت م��ن ام ��ام التج ��ارب الفني ��ة وابعدها ع ��ن انظار اخلا�صة بالفن الت�شكيلي يف العراق قال
خاللها معجمك اللوين؟

 جمموعة االعمال الفنية من ع�صر النه�ضةولغاي ��ة االن ،وج ��ودي يف ايطاليا ل�سنوات
طويلة ف�سح يل املجال لالطالع على املتاحف
واحلركات الت�شكيلية يف اوروبا.
ما هي املو�ضوعات التي ت�ستهويك ت�شكيليا؟
 املو�ضوعات كثرية ومتعددة� ،آخر معر�ض�أقمت ��ه �شمل ح ��وايل  64عمال وتن ��اول عدة
ح ��االت منه ��ا امل ��ر�أة والرق� ��ص واملو�سيقى
وغريها لذلك اطلقت عليه ا�سم "حاالت".

علوان-:

 مل تت ��ح يل الفر�صة لر�ؤي ��ة قاعات العر�ضاخلا�ص ��ة بالفن ��ون الت�شكيلي ��ة �سوى بع�ض
القاع ��ات القليل ��ة للفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن� ،إذ
تواج ��ه القاع ��ات �صعوب ��ة يف افتتاحها ومل
�شم ��ل الفنان�ي�ن واقام ��ة املعار� ��ض ب�سب ��ب
كرثة ع ��دد الفنانني الت�شكيلي�ي�ن يف العراق
الت ��ي ت� ��ؤدي اىل ع ��دم ال�سم ��اح باللق ��اءات
واحلوارات حول طبيعة العمل الفني.
هل ترى �ضياعا يف الرتاث الت�شكيلي؟

الفنون الذي �شغلته يف النظام ال�سابق؟

 جمي ��ع الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن يف داخ ��لالع ��راق وخارجه يعانون من �ضياع اعمالهم
ال �سيم ��ا بعد وفاة الفنانني املخ�ضرمني دون
وج ��ود متح ��ف يجم ��ع تل ��ك االعم ��ال ،لذلك
نطال ��ب احلكوم ��ة ب�إيج ��اد متح ��ف لأن ��ه ال
يوج ��د بلد يف الع ��ام يفتق ��ر ملتحف خمت�ص
بالفن الت�شكيلي.
الف��ن الت�ش��كيلي العراق��ي ه��و الأول
عربي�� ًا لكن��ه م�ش��تت بني ال��دول ما هو
ال�سبب؟

 املحت ��وى الثق ��ايف ال ��ذي يعي�ش ��ه البل ��د�ضعي ��ف ج ��دا نتيجة االزم ��ات الت ��ي مر بها  -الكث�ي�ر من الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن وجدوا
م ��ن ح ��روب و�س ��وء الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي طريقه ��م خ ��ارج الع ��راق ال�سيم ��ا يف الدول
الت ��ي �أدت اىل عر� ��ض الر�س ��وم الت�شكيلي ��ة الغربي ��ة ومنهم م ��ن ا�ستطاع فر� ��ض اعماله
م ��ا ب�ي�ن الفنان�ي�ن و�صعوبة بيعه ��ا وتغطية وجناح ��ه عل ��ى م�ست ��وى عاملي ،لك ��ن هنالك
م ��ن يعاين منهم م ��ن قلة املرا�س ��م واالفتقار
م�صاريفها.
لالماك ��ن الت ��ي حتت�ضن اعماله ��م وال نن�سى
�س��معنا �أن هناك دع��وات لإحياء مركز امل�شاكل االقت�صادية.

