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ً
مو�سيقيا
وعزفا
حفل �شهد فعاليات ثقافية وفنية وقراءات �شعرية

تفاهمات ّ
ه�شة ّ
مهددة باالنهيار

معر�ض العراق الدولي للكتاب ينهي دورته الثانية بنجاح كبير
 بغداد /عامر م�ؤيد
انته ��ت �أم�س ال�سب ��ت ،فعاليات معر� ��ض العراق ال ��دويل للكتاب ،التي
ا�ستم ��رت  11يوم ًا ،يف حفل كبري �شهد ن�شاطات فنية وقراءات �شعرية
وعزفا مو�سيقيا.
وحمل ��ت هذه الدورة ا�سم الروائي غائب طعمة فرمان ،وب�شعار النخلة
واجل�ي�ران ،وق ��د �شه ��دت م�شارك ��ة  300دار ن�ش ��ر عراقي ��ة ومن دول
خمتلفة.
وبد�أ حفل اخلتام بكلمة م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون القتها
الباحثة د.الهاي عبد احل�سني.
ويف ه ��ذه االثناء ،اختت ��م اي�ضا مهرجان اجلواه ��ري بدورته الرابعة
ع�ش ��ر الت ��ي حملت ا�سم الرائدة مليع ��ة عبا�س عمارة ،حي ��ث القى الناقد
عل ��ي الف ��واز بيان اخلت ��ام له ��ذا املهرجان .بعده ��ا بد�أ احلف ��ل الثقايف
والفن ��ي بق ��راءات �شعرية وبع ��زف مو�سيقي من ع ��ازف الكمان ايهاب
حممد وع ��ازف العود يا�س ��ر �سع ��دون .البداية كانت م ��ع ال�شاعر عماد
جب ��ار الذي ق ��ر�أ ق�صي ��دة عن منطقت ��ه بغداد اجلدي ��دة ،ث ��م كان الدور
اىل ال�شاع ��ر ع ��ارف ال�ساعدي وق�صيدت ��ه قتيل اخل�ض ��ر .وم�سك ختام
الق ��راءات ال�شعري ��ة كان م ��ع ال�شاع ��ر جماه ��د ابو الهي ��ل وق�صيدة يف
ح�ض ��رة انثى عراقي ��ة .وكان هناك تكرمي ال�سماء عدي ��دة ،والبداية مع
رئي� ��س االحتاد العام لالدباء والكتاب يف العراق ناجح املعموري الذي
اعرب عن فرحه بان يقدم له اجلائزة ال�شاعر ال�شاب عمر ال�سراي.
وبدوره ق ��دم املعموري بقية التكرميات ،حيث الكاتب والروائي زهري
اجلزائري وبعده املفكر غالب ال�شابندر ثم رئي�س حترير �صحيفة املدى
الكاتب علي ح�سني ،وكذلك الباحثة د.الهاي عبد احل�سني ،و�آخرين.
قدم ��ت الفرقة الوطنية للرتاث املو�سيقي ام�سية بقيادة املاي�سرتو عالء
جميد ،يف ختام املعر�ض.

يقود مطلوبون للعدالة بدعم من حزب "غري عراقي"،
من ��ذ نحو � 4سنوات ق�ض ��اء حدوديا مهما يف �شمايل
الع ��راق م�ساحته تفوق م�ساحة مدينة العمارة ،مركز
حمافظة مي�سان .وه ��ذه املدينة وهي �سنجار� ،شمال
غرب املو�صل ،والتي �سقطت بيد املجموعة املطلوبة
للق�ض ��اء ت�ستقب ��ل ب�ش ��كل دوري افواجا م ��ن احل�شد
ال�شعبي ،واجلي�ش يحوطها من اخلارج.
واحلكوم ��ة االحتادية التطلق باملقاب ��ل اي تو�صيف
عل ��ى االدارة يف الداخ ��ل عل ��ى الرغ ��م م ��ن انه ��ا
(احلكوم ��ة) متتنع منذ �سنوات ع ��ن اعطائها متويال
او ميزانية ب�شكل ر�سمي.
لك ��ن االدارة التي يقودها ح ��زب العمال الكرد�ستاين
( )pkkاملعار� ��ض لرتكي ��ا ،حت�ص ��ل عل ��ى التموي ��ل
احلكوم ��ي بطرق غري مبا�شرة ،ا�ضاف ��ة اىل ايرادات

الفرقة الوطنية للرتاث املو�سيقي تختتم فعاليات معر�ض العراق الدويل للكتاب  ..عد�سة  :حممود ر�ؤوف

هادي عزيز علي يكتب:

و�أخري ًا الف�صل ال�سابع يحزم امتعته

اخرى من "التهريب" و"االبتزاز".
وم ��ر اكرث من عام�ي�ن على اتفاق بغ ��داد واربيل على
"اع ��ادة تطبي ��ع" االو�ضاع يف �سنج ��ار ،لكن حزب
العمال وبدعم من ف�صائل مينع تطبيقه.
واك ��د رئي� ��س ال ��وزراء ،م�صطفى الكاظم ��ي اجلمعة
املا�ضي ��ة ،امل�ض ��ي يف فر�ض �سلطة الدول ��ة والقانون
يف �سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات املتطرفة.
لكن م�صادر داخل نينوى ت�ؤكد لـ(املدى) ان "االدارة
الت ��ي �سيط ��رت عل ��ى �سنج ��ار تتعام ��ل وك�أن املدينة
دول ��ة م�ستقل ��ة وح ��زب العمال غ�ي�ر عراق ��ي وقادته
�سوري ��ون وايراني ��ون ورو�سي ��ون وم ��ن جن�سي ��ات
اجنبية متعددة" .املجموعة التي تدير الق�ضاء كانت
ق ��د ا�صدرت قبل ايام اوامر "ع�صيان مدين" واغلقت
كل الدوائر احتجاجا عل ��ى ق�صف تركي طال قيادات
حزب العمال.
 التفا�صيل �ص3

لويز �إردريك تفوز بجائزة البوليتزر
للرواية 2021

تقرير :فا�سدون وميلي�شيات
يهيمنون على القطاع ال�صحي
 ترجمة /حامد احمد
�أظه ��رت معان ��اة فت ��ى م ��ع ال�سرط ��ان انته ��ت �إىل وفاته ،حج ��م الف�س ��اد الكبري
بالقط ��اع ال�صحي يف الع ��راق ،وك�شفت �صحيف ��ة �أمريكية عن قي ��ام م�س�ؤولني
و�سيا�سيني ورجال �أعمال وميلي�شيات باال�ستيالء على �أموال خم�ص�صة الن�شاء
م�ست�شفيات ،مقدر ًا �سوق جتارة االدوية بحدود  4مليارات دوالر �سنوي ًا ،و�أن
ربع هذه الأدوية فقط يدخل عرب الطرق الر�سمية.
وذك ��ر تقري ��ر ل�صحيف ��ة الوا�شنط ��ن بو�س ��ت الأمريكي ��ة ترجمته (امل ��دى)� ،أن
"ال�سي ��دة الأوىل ال�سابق ��ة للوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة الرا بو�ش كانت قد
�أوع ��زت قبل � 18سنة بان�ش ��اء م�ست�شفى خا�ص بامرا� ��ض �سرطان الأطفال يف
الب�صرة وذلك بعد اجتياح قوات بالدها للعراق عام ."2003
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "امل�ست�شف ��ى كان م ��ن املفرت� ��ض �أن يك ��ون الأف�ضل على
امل�ست ��وى العاملي بعد انف ��اق احلكومة الأمريكية اكرث م ��ن  100مليون دوالر
لإكماله".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "امل�ست�شف ��ى يع ��اين االن م ��ن خ ��راب واهم ��ال ب�سب ��ب الف�ساد
امل�ست�ش ��ري يف املنظومة ال�صحي ��ة للعراق التي �صنفتها بيان ��ات البنك الدويل
على انها من بني الأ�سو�أ يف املنطقة".
ولفت التقرير� ،إىل �أن "م�س�ؤولني عراقيني �سابقني وحاليني �أقروا بانه يتواجد
الي ��وم جي� ��ش من حمتالني وفا�سدي ��ن ي�سرقون من العراقي�ي�ن تطلعاتهم حلياة
�صحي ��ة اف�ض ��ل ،بع ��د عقود من ح ��روب وعقوب ��ات اقت�صادية ا�ض ��رت بالقطاع
ال�صحي للبالد".
 التفا�صيل �ص3

ال�صراع على رئا�سة
البرلمان ينذر بانفراط
اتفاق تقدم وعزم
 بغداد /فرا�س عدنان

مطلوبون ي�سيطرون على �سنجار
منذ � 4سنوات
 بغداد /تميم الح�سن

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

7

6

رغم احلديث ع ��ن ح�صول اتفاق داخل البيت ال�سن ��ي الأ�سبوع املا�ضي،
لك ��ن من�صب رئي�س جمل�س الن ��واب ما زال العائق الأكرب �أمام تنفيذ هذا
االتفاق وا�ستمراره.
�ّب� حتال ��ف تق ��دم بثق ��ة ع ��ن جتدي ��د والية زعيم ��ه حممد
ويف وق ��ت يع� رّ
احللبو�س ��ي ،يقف حتال ��ف عزم بزعامة خمي�س اخلنج ��ر بال�ضد من هذا
التوج ��ه ،ورج ��ح امل�ض ��ي مبر�شح�ي�ن اثن�ي�ن �إىل جل�سة انتخ ��اب رئي�س
جمل�س النواب ،الختيار احدهما.
ولع ��ل املن�ص ��ب يعد املعرق ��ل الأب ��رز ب�ش�أن اع�ل�ان التحالف ب�ي�ن قطبي
ال�سن ��ة الفائزين يف االنتخابات ،ملا يحمل من رمزية للمكون يف العملية
ال�سيا�سية بنحو عام.
ولدى حتالف تقدم نحو  37نائب ًا مبوجب النتائج النهائية لالنتخابات،
فيم ��ا يتحدث حتالف عزم عن و�صول ع ��دد املن�ضوين �إليه �إىل  34نائب ًا
بعد ان�ضمام عدد من الفائزين.
ويقول املر�شح الفائز عن حتالف عزم حممد نوري العبد ربه ،يف حديث
�إىل (امل ��دى)� ،إن "الق ��وى ال�سن ّية �إما �أن تكون ج ��زءا فعّاال وم�شاركا يف
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ويف احلكوم ��ة بنح ��و خا� ��ص� ،أو �أن تر�ضى بكلمة
امل�شاركة فقط".
و�أ�ض ��اف العب ��د رب ��ه� ،أن "الواق ��ع ي�ؤ ّيد �أن ال ��دور ال�سن ��ي يقت�صر على
امل�شاركة من دون �أن يكون له ت�أثري يف �إدارة الدولة ،وهذا ما ظهر بنحو
وا�ضح خالل ال�سنوات املا�ضية ونريد اليوم تغيريه".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الغاي ��ة من احلوارات مع حتالف تق ��دم لي�ست االكتفاء
مبن�صب رئي�س جمل�س الن ��واب �أو الوزارات" ،مبين ًا �أن "هناك مفا�صل
كب�ي�رة يف الدول ��ة ينبغ ��ي �أن تك ��ون للمكون ح�ص ��ة فيها مث ��ل منا�صب
وكاالت ال ��وزارات �أو امل ��دراء العام�ي�ن واالجه ��زة الأمني ��ة ،وجمي ��ع
الدرجات اخلا�صة يف م�ؤ�س�سات الدولة".
 التفا�صيل �ص2

�أمطار غزيرة تجدد الآمال بمعالجة خطر �شحة المياه
 بغداد /المدى
رج ��ح م�س� ��ؤول رفي ��ع امل�ست ��وى يف وزارة
امل ��وارد املائية ا�ستم ��رار الأمطار يف �شرقي
الع ��راق حت ��ى نهاي ��ة الأ�سب ��وع احل ��ايل،
مبين� � ًا �أن جم ��اري الأنهر والودي ��ان م�ؤمنة
ال�ستقب ��ال كميات كبرية م ��ن املياه وت�أمينها
يف �أماك ��ن اخل ��زن ،ومعرب ًا ع ��ن تطلعه بان
ت�ساع ��د ال�سي ��ول يف تغطية حاج ��ة املو�سم
الزراعي ال�شتوي وال�صيفي.
ويعاين العراق من �شحة يف املياه ا�ستدعته
�إىل ا�ستخ ��دام اخلزي ��ن ،لك ��ن م�س�ؤول�ي�ن
حكومي�ي�ن ذك ��روا �أن االج ��راء ه ��و ط ��ارئ
وطبيعي وال ينذر بخطر كبري.
وقال حامت حمي ��د ،مدير عام املركز الوطني
لإدارة املوارد املائي ��ة ،يف حديث تلفزيوين
تابعته (امل ��دى)� ،إن "الوزارة كانت ت�ستتبع
املنخف� ��ض احل ��ايل الن ��اجت ع ��ن اندم ��اج

منخف�ضني للبح ��ر الأحمر والبحر املتو�سط
و�س ��وف ت�ستم ��ر االمط ��ار حت ��ى نهاي ��ة
اال�سبوع احلايل".
و�أ�ضاف حمي ��د� ،أن "خططنا هي اال�ستفادة
م ��ن ال�سي ��ول الناجم ��ة ع ��ن ه ��ذه االمط ��ار
وحتويله ��ا �إىل ال�س ��دود ال�سرتاتيجية التي
ه ��ي �س ��د دوكان و�س ��د دربنديخ ��ان و�س ��د
املو�صل" .و�أ�شار� ،إىل �أن "املياه التي �سرتد
بعد ال�سدود نتيجة املنخف�ض �سوف تتحول
�إىل منخف� ��ض الرثث ��ار ع�ب�ر �س ��دة �سامراء،
وقن ��اة (�سام ��راء -الرثث ��ار)" .و�أو�ض ��ح
حمي ��د� ،أن "الودي ��ان واالنهر الت ��ي ت�ص ّرف
املي ��اه باجت ��اه ال�س ��دود ودجل ��ة م�سيط ��ر
عليه ��ا وم�ؤمنة وال تعاين من �أية م�شكلة يف
اال�ستفادة من االمطار التي تت�ساقط عليها".
ويوا�ص ��ل� ،أن "الكمي ��ة الت ��ي وردت م ��ن
االمط ��ار خالل اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن م�سيطر
عليها ،وتبل ��غ  50%من الطاقة الت�صريفية

للأنهر والوديان التي متر بها املياه".
وي ��رى حمي ��د� ،أن "امل�شكل ��ة الت ��ي ح�صل ��ت
التغي
يف �إقلي ��م كرد�ستان كان ��ت ناجمة عن رّ
املناخ ��ي ،حي ��ث �سقطت االمط ��ار على ثالث
�أو �أرب ��ع مناط ��ق يف �أربيل بكمي ��ات كبرية
ويف وق ��ت قليل ج ��د ًا ال يتج ��اوز ال�ساعتني
له ��ذا ت�سبب ��ت مب�شكل ��ة يف داخ ��ل امل ��دن
ولي� ��س االنهر والوديان الت ��ي تتمتع بطاقة
ا�ستيعابية كبرية".
و�أع ��رب ع ��ن �أمل ��ه ،ب� ��أن "ت�ستم ��ر االمطار
وزي ��ادة االيرادات املائي ��ة من اجل حتويلها
�إىل اخلزان ��ات" ،الفت� � ًا �إىل �أن "ال�سي ��ول
التي ح�صلت يف عام  2019كانت ايجابية
ونتمنى تكرارها لأنها �ساعدتنا يف التعامل
م ��ع ثالثة موا�سم من ال�شح ��ة املائية ولغاية
الوق ��ت احل ��ايل" .و�أف ��اد ،ب� ��أن "امل�ؤ�شرات
تفي ��د ب�أن االمطار �ست�شم ��ل حمافظة وا�سط
ومي�س ��ان ودي ��اىل وال�سليماني ��ة و�ستك ��ون

بن�س ��ب جي ��دة ت�ساعدن ��ا كث�ي�ر ًا يف ت�أم�ي�ن
احتياجاتن ��ا" .وتاب ��ع حمي ��د ،ان "الكميات
التي �سقطت و�إن �ساعدتنا يف زيادة اخلزين
املائ ��ي ،لك ��ن لي� ��س بالن�سب ��ة الكب�ي�رة التي
تعو� ��ض احلاجة لتلبية خط ��ة زراعية كاملة
للمو�سم�ي�ن ال�شت ��وي وال�صيف ��ي" .وب�ّي،نّ ،
�أن "الع ��راق م ��ا زال يف بداية ه ��ذا املو�سم،
وهذه املوجة املطرية هي االوىل ،والكميات
التي نح�ص ��ل عليها يف �أ�شهر ت�شرين الثاين
وكان ��ون الأول وكان ��ون الث ��اين تع ��د قليلة
مقارنة بتلك التي ترد يف �أ�شهر �شباط و�آذار
وني�سان وهي �أ�شهر ت�شهد ذوبان ًا للثلوج".
وم�ضى حميد� ،إىل �أن "زيادة اخلزين املائي
احل ��ايل ل ��ه دور مه ��م يف تلبي ��ة احتياجات
اخلط ��ة ال�شتوي ��ة احلالي ��ة البالغ ��ة ،50%
وتلبي ��ة االحتياج ��ات للمو�س ��م ال�صيفي من
دون م�ش ��كالت ،وكذل ��ك الروي ��ة الأوىل م ��ن
املو�سم ال�شتوي الالحق".
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ال�صراع على رئا�سة الربملان ينذر بانفراط مبكر
التفاق تقدم وعزم

رغم احلديث عن ح�صول اتفاق داخل البيت
ال�سني الأ�سبوع املا�ضي ،لكن من�صب رئي�س جمل�س
النواب ما زال العائق الأكرب �أمام تنفيذ هذا
االتفاق وا�ستمراره.
ويف وقت يعبرّ حتالف تقدم بثقة عن جتديد
والية زعيمه حممد احللبو�سي ،يقف حتالف عزم
بزعامة خمي�س اخلنجر بال�ضد من هذا التوجه،
ورجح امل�ضي مبر�شحني اثنني �إىل جل�سة انتخاب
رئي�س جمل�س النواب ،الختيار احدهما.
 بغداد /فرا�س عدنان
ولع ��ل المن�ص ��ب يع ��د المعرق ��ل الأب ��رز
ب�ش� ��أن اعالن التحالف بي ��ن قطبي ال�سنة
الفائزي ��ن في االنتخاب ��ات ،لما يحمل من
رمزي ��ة للمك ��ون ف ��ي العملي ��ة ال�سيا�سية
بنحو عام.
ول ��دى تحال ��ف تق ��دم نح ��و  37نائب� � ًا
بموج ��ب النتائ ��ج النهائي ��ة لالنتخابات،
فيم ��ا يتح ��دث تحالف ع ��زم ع ��ن و�صول
ع ��دد المن�ضوين �إلي ��ه �إل ��ى  34نائب ًا بعد
ان�ضمام عدد من الفائزين.
ويق ��ول المر�شح الفائز ع ��ن تحالف عزم
محم ��د ن ��وري العبد ربه ،ف ��ي حديث �إلى
(الم ��دى)� ،إن "الق ��وى ال�سن ّي ��ة �أم ��ا �أن
تكون ج ��زءا فعّاال وم�شاركا ف ��ي العملية
ال�سيا�سي ��ة وفي الحكوم ��ة بنحو خا�ص،
�أو �أن تر�ضى بكلمة الم�شاركة فقط".
و�أ�ض ��اف العب ��د رب ��ه� ،أن "الواق ��ع ي�ؤيّد
�أن ال ��دور ال�سني يقت�ص ��ر على الم�شاركة
م ��ن دون �أن يك ��ون ل ��ه ت�أثي ��ر ف ��ي �إدارة
الدول ��ة ،وه ��ذا م ��ا ظه ��ر بنح ��و وا�ض ��ح

خ�ل�ال ال�سن ��وات الما�ضية ونري ��د اليوم
تغيي ��ره" .و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الغاي ��ة من
الح ��وارات م ��ع تحال ��ف تق ��دم لي�س ��ت
االكتفاء بمن�صب رئي� ��س مجل�س النواب
�أو ال ��وزارات" ،مبين� � ًا �أن "هناك مفا�صل
كبي ��رة ف ��ي الدول ��ة ينبغ ��ي �أن يك ��ون
للمكون ح�صة فيه ��ا مثل منا�صب وكاالت
الوزارات �أو الم ��دراء العامين واالجهزة
الأمني ��ة ،وجميع الدرج ��ات الخا�صة في
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة" .ون ��وّ ه العب ��د ربه،
�إلى �أن "التفاهمات مع تقدم ح�صلت على
اعتبار �أن لدينا ملفات م�شتركة ال نختلف
عليها منها المغيبين وقانون العفو العام
و�إعادة اعم ��ار المناطق المحررة و�إعادة
النازحين".
و�شدّد ،عل ��ى �أن "الق�ضايا ال�سيا�سية وما
يتعل ��ق بتقا�س ��م المنا�ص ��ب وال ��وزارات
لم يت ��م البحث فيها لغاي ��ة الوقت الحالي
وما يتم التطرق �إليه هو الم�شتركات وما
يعاني �أبن ��اء المناطق المحررة" ،وذهب
�إل ��ى �أن "المك ��ون ال�سن ��ي �أ�صبحت لديه
كتلت ��ان متقاربتان من ناحية عدد المقاعد

وبفارق لي�س الكثير".
كم ��ا نفى العبد ربه" ،الخو�ض ولو بنحو
غي ��ر مبا�ش ��ر ف ��ي من�صب رئي� ��س مجل�س
الن ��واب لغاية الوقت الحال ��ي" ،مو�ضح ًا
�أن "كال م ��ن تحال ��ف تق ��دم وع ��زم لدي ��ه
مر�شحي ��ن للمن�صب �سنح ��اول �أن نذهب
بمر�ش ��ح واح ��د لجل�س ��ة انتخ ��اب رئي�س

دعت المتعاقدين �إلى التن�سيق مع نقابة الفنانين

الثقافة تترب�أ من حفالت �أثارت
اجلدل �أقيمت يف بغداد م�ؤخر ًا
 بغداد /المدى

ن�أت وزارة الثقافة وال�سياحة
والآثار� ،أم�س ال�سبت ،بنف�سها
عن حفالت �أقيمت في بغداد
م�ؤخراً ،م�ؤكدة عدم م�س�ؤوليتها
عن تنظيمها ،داعية المتعاقدين
ممن يريدون ا�ست�ضافة فنانين
من خارج البالد �إلى التن�سيق مع
نقابة الفنانين العراقيين .وقال
المتحدث با�سم الوزارة �أحمد
العلياوي ،في حديث تلفزيوني
تابعته (المدى)� ،إن "الوزارة
بقطاعاتها الثالث ،الثقافة
وال�سياحة والآثار ،هي وزارة
تخ�ص�صية تعمل عبر دوائرها
بمجموعة من الفعاليات المرتبطة
بها".
و�أ�ضاف العلياوي� ،أن "الحفالت الغنائية خارج
اخت�صا�ص الوزارة وهي غي ��ر م�س�ؤولة عن �أية
جه ��ة خا�ص ��ة تقيم حفل ��ة غنائي ��ة �س ��واء �أكانت
موافقة للذوق العام �أم ال" .و�أ�شار ،الى �أن "هذا
المو�ض ��وع يخ� ��ص ال�ش ��ركات �أو الجه ��ات التي
توج ��ه الدعوة �إل ��ى الفناني ��ن والمطربين وهي
التي تتحمل الم�س�ؤولية عن تلك الدعوات".
و�أورد العلي ��اوي� ،أن "ال ��وزارة لي� ��س م ��ن
اخت�صا�صه ��ا �أن تعط ��ي الموافق ��ة بدخول فنان
معي ��ن �إل ��ى الع ��راق ،وال يت ��م �س�ؤاله ��ا ف ��ي هذا
المو�ض ��وع ،كما �أنها غير معنية بتوفير الحماية
الأمني ��ة" .و�شدد ،عل ��ى �أن "ال�ضجة التي اثيرت
ب�ش� ��أن حفلة الفنان الم�ص ��ري محمد رم�ضان في
بغ ��داد قبل �أيام ،ال �ش�أن لنا بها ولم يتم اخذ ر�أي

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

جهود دبلوما�سية للحد من عمليات التهريب واالتجار بالب�شر

عودة نحو � 4آالف عراقي عالق على احلدود البيالرو�سية طوع ًا

 بغداد /ح�سين حاتم

ال ��وزارة ب�صدده ��ا ،كما �أن ال�شرك ��ة التي اقامت
تن�سق معنا".
الحفلة لم ّ
ويوا�ص ��ل العلي ��اوي� ،أن "الجه ��ة المعني ��ة
بالتن�سي ��ق ب�ش� ��أن ه ��ذه الحف�ل�ات م ��ن الناحية
الفنية هي نقابة الفنانين العراقيين".
ودع ��ا" ،ال�شركات الت ��ي تريد اقام ��ة حفالت من
تن�س ��ق مع نقاب ��ة الفنانين؛
ه ��ذا النوع �إل ��ى �أن ّ
كون لديها الخبرة والعالقات وفهم لواقع العمل
الثقافي الفني في هذا المجال".
و�أف ��اد العلي ��اوي ،ب� ��أن "ال ��وزارة لديه ��ا دائرة
الفن ��ون المو�سيقي ��ة الت ��ي يديرها ع�ل�اء مجيد،
وهن ��اك مجموعة م ��ن الف ��رق الفني ��ة المرتبطة
بال ��وزارة منها الفرق ��ة ال�سمفوني ��ة العراقية �أو
فرقة التراث".
وي�ستر�س ��ل� ،أن ه ��ذه "الف ��رق منظم ��ة ومرتب ��ة
ووزارة الثقاف ��ة م�س�ؤول ��ة ع ��ن �أدائه ��ا ،كذل ��ك
الح ��ال بالن�سبة للفرق المرتبطة بدائرة ال�سينما
والم�س ��رح" .وذكر العلياوي� ،أن "ما تقدمه هذه
الفرق يكون �ضمن خطة وزارة الثقافة ور�ؤيتها
وهويته ��ا الوزاري ��ة� ،أما الجه ��ات االخرى التي
تق ��وم باقامة الحفالت وتقدم فق ��رات فنية ف�أنها
ال تراج ��ع ال ��وزارة ول ��م تح�صل عل ��ى الموافقة
منها" .وتحدث ،عن "اعتقاد خاطئ لدى البع�ض
ب�أن لل ��وزارة دور رقابي و�أنه ��ا تعطي االجازة،
وهذا غير �صحيح ويخرج عن اخت�صا�صنا".
و�أك ��د العلي ��اوي� ،أن "الع ��راق بل ��د تع ��ددي
ديمقراط ��ي ويمك ��ن ل ��كل �شخ� ��ص �أن يع ّب ��ر عن
ر�أي ��ه ،وال يجوز احت ��كار �أي موق ��ف ي�صدر في
حدود القانون".
وب ّي ��ن� ،أن "التظاهرات الت ��ي رف�ضت �إقامة هذه
الحف�ل�ات ت ��رى �أنه ��ا ال تنا�سب الع ��راق وبيئته
وح�ضارته ودوره الثقافي والفني".
وم�ض ��ى العلياوي� ،إل ��ى �أنه "فعالي ��ات �ستكون
عل ��ى م�ست ��وى بع� ��ض الدوائر التابع ��ة للوزارة
خ�ل�ال مو�سم اعياد ر�أ�س ال�سنة ،وهي فقط التي
يمكن �أن ُن�س�أل عنها ولي�س غيرها".
وكان ��ت تظاه ��رات خرج ��ت بالق ��رب م ��ن �أح ��د
المواق ��ع الترفيهي ��ة ف ��ي بغ ��داد احتجاج� � ًا على
حفالت غنائية اقيمت فيه.

فخري كرمي

مجل�س النواب".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "ع ��دم اتفاقن ��ا �سي� ��ؤدي
�إل ��ى تقدي ��م مر�شحي ��ن اثني ��ن عل ��ى �أكثر
تقدير ،واح ��د عن عزم والآخ ��ر عن تقدم
واالختيار �سيكون لمجل�س النواب".
وذك ��ر العب ��د رب ��ه� ،أن "رئي� ��س مجل� ��س
الن ��واب �س ��واء �أكان م ��ن تق ��دم �أو ع ��زم

�سيك ��ون راعي ًا لجميع الق ��وى ال�سيا�سية
ال�سنية ويمثلهم في الرئا�سات الثالث".
ويج ��د� ،أن "العملية ال�سيا�سية بنيت منذ
ع ��ام  2003ولغاي ��ة الوق ��ت الحالي على
التوافقي ��ة في ت�شكي ��ل الحكوم ��ات ،ولم
تكن هناك اغلبية وديمقراطية حقيقية".
و�أردف العبد ربه� ،أن "واقع الحال فر�ض

علين ��ا طيلة هذه ال�سن ��وات �أن نبقي على
التوافقي ��ة ،ولي� ��س اللج ��وء �إل ��ى خي ��ار
الديمقراطية بحكم االغلبية".
ور�أى� ،أن "جمي ��ع االحزاب ال�سيا�سية ال
تري ��د �أن تتحول �إل ��ى المعار�ضة وتف�ضل
اال�شتراك ف ��ي الحكومة وتح�صل على ما
تعتبره ح�صتها من الوزارات".

وي�ستر�س ��ل العبد رب ��ه� ،أن "الحديث عن
االنتخاب ��ات والديمقراطي ��ة قد يكون في
�أغل ��ب طياته مج ��رد �شعارات لك ��ن واقع
الح ��ال والتطبي ��ق يختل ��ف عل ��ى نح ��و
كبير".
وم�ض ��ى العبد رب ��ه� ،إل ��ى �أن "المعار�ضة
حت ��ى وان كان ��ت ت�ض ��م � 80أو  90نائب� � ًا
ف�أنه ��ا ل ��ن تتمك ��ن م ��ن تمري ��ر قان ��ون �أو
تعطي ��ل م�ش ��روع مدع ��وم م ��ن الكت ��ل
الم�شكل ��ة للحكوم ��ة� ،إال �إذا كان ��ت لديه ��ا
قوى جماهيرية ت�ستطيع تحريكها".
من جانبه ،ذك ��ر النائب ال�ساب ��ق المق ّرب
م ��ن تحال ��ف تق ��دم كام ��ل الدليم ��ي ،ف ��ي
حديث �إلى (المدى)� ،أن "الو�ضع الحالي
يتطلب من القوى ال�سنية �أن تتوحد وهو
م ��ا ح�صل فعلي� � ًا ونتطل ��ع �إل ��ى مزيد من
التفاهمات في المرحلة المقبلة".
وتاب ��ع الدليم ��ي� ،أن "مو�ض ��وع اختي ��ار
رئي� ��س مجل� ��س الن ��واب في طريق ��ه �إلى
الح�س ��م ،و�أن زعي ��م تحالف تق ��دم محمد
الحلبو�س ��ي هو المر�ش ��ح الأقوى ،ولعله
الوحيد من دون مناف�س".
ولفت� ،إلى �أن "المرحل ��ة الحالية تتطلب
م ��ن الكافة البح ��ث عن الم�صلح ��ة العامة
واالبتع ��اد عن كل ما يعطل عملية الم�ضي
نح ��و الجل�س ��ة النيابية االول ��ى واختيار
الرئا�سات الثالث".
وانتهى الدليمي� ،إلى �أن "وحدة الموقف
ال�سني �سوف ت�شجع البيت ال�شيعي على
توحي ��د كلمت ��ه ،وهن ��اك تواف ��ق وا�ض ��ح
داخ ��ل البيت الك ��ردي ،وبالتال ��ي نم�ضي
نحو ا�ستقرار العملية ال�سيا�سية من دون
معرقالت".
وكان تحالف ��ا تقدم وع ��زم �أعلنا الأ�سبوع
الما�ض ��ي ع ��ن اتف ��اق بت�شكي ��ل جبه ��ة
�سيا�سية موحدة للتفاو�ض ،و�إعداد ورقة
تت�ضمن مطالب المكون ال�سني.

بع ��د ظ ��روف قا�سي ��ة عا�شه ��ا �آالف
العراقيون على الحدود البيالرو�سية
وطلب
البولندية بمح ��اوالت للهجرة ِ
اللجوء انتهت بالف�شل� ،أقدمت وزارة
الخارجي ��ة وبالتع ��اون م ��ع وزارتي
النق ��ل والهج ��رة والمهجري ��ن عل ��ى
�إعادة نحو  4000مواطنا عراقيا.
وتق ��در و�سائل الإع�ل�ام البولندية �أن
م ��ا ال يقل عن � 12شخ�ص ًا لقوا حتفهم
على جانبي الحدود.
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م وزارة
الخارجي ��ة� ،أحم ��د ال�صح ��اف ف ��ي
حدي ��ث ال ��ى (الم ��دى)� ،إن "ع ��دد
الرح�ل�ات التي �أ�شرف ��ت عليها وزارة
الخارجي ��ة ب�ش� ��أن اج�ل�اء العراقيين
م ��ن عل ��ى الح ��دود البيالرو�سية هي
 10رحالت" .و�أ�ضاف ال�صحاف� ،أن
"عدد العائدي ��ن بلغ اكثر من 3800
مواطن عراقي" ،م�ؤك ��دا ان "العودة
كان ��ت طوعي ��ة لجمي ��ع العائدي ��ن
نتيج ��ة الظ ��روف القا�سي ��ة الت ��ي
ع�صفت به ��م وعدم قبول تل ��ك الدول
بالدخ ��ول الى �أرا�ضيه ��ا بطريقة غير
�شرعي ��ة" .و�أ�ش ��ار المتح ��دث با�س ��م
وزارة الخارجية ،الى انه "من خالل
جهود الوزارة وبالتن�سيق مع �سفارة
الع ��راق ف ��ي مو�سك ��و وبالتن�سي ��ق
م ��ع ال�سلطات البيالرو�سي ��ة ا�سقطنا
مبالغ الغرامات المالية المترتبة على
مخالفة �شروط االقامة ،لمجموع من
تمت اعادتهم طوع ًا ،والذي يزيد على
�سبعمائة و�سبعين �ألف دوالر".
وبين ان "ال ��وزارة اتخذت مجموعة
م ��ن الإج ��راءات عل ��ى الم�ست ��وى
الدبلوما�س ��ي م ��ن خالل الح ��وارات
والتن�سي ��ق والتوا�ص ��ل م ��ع �ش ��ركاء
الع ��راق وا�صدقائ ��ه به ��دف الحد من
التهريب واالتجار بالب�شر".
وتاب ��ع ال�صح ��اف� ،أن "الجه ��ات
المخت�صة م�ستم ��رة باجالء العالقين
وكذل ��ك م�ستم ��رة بت�سجي ��ل �أ�سم ��اء
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الراغبي ��ن بالع ��ودة طوع ��ا" ،م�شيرا
ال ��ى ان "وزارة الخارجي ��ة منح ��ت
اكث ��ر م ��ن  500جواز م ��رور لكل من
فقد جواز �سفره".
و�أعلنت وزارة النقل ،م�ساء الجمعة،
�إجمال ��ي �أعداد المواطني ��ن الذين تم
�إجال�ؤه ��م بنجاح على مت ��ن طائرات
الخط ��وط الجوي ��ة العراقي ��ة م ��ن
الأرا�ضي البيالرو�سي ��ة ،م�شيرة الى
انهم بلغوا ( )3,814مواطن ًا.
و�أعل ��ن مدي ��ر ع ��ام ال�شرك ��ة العام ��ة
للخط ��وط الجوي ��ة العراقي ��ة عبا�س
عم ��ران ،م�س ��اء الجمع ��ة ،ف ��ي بي ��ان
تلقت (المدى) ن�سخة منه� ،أن "جميع
الرح�ل�ات الإن�ساني ��ة واال�ستثنائي ��ة
الع�شرة الت ��ي �أجلينا من خاللها هذه
الأعداد جاءت بعد الجهود التي بذلها
وزير النقل نا�صر ال�شبلي والتن�سيق
عال ��ي الم�ست ��وى بي ��ن وزارة
الخارجي ��ة العراقي ��ة وال�سلط ��ات
البيالرو�سي ��ة لم�ساع ��دة المواطنين
العراقيي ��ن الذين كان ��وا عالقين بين
ح ��دود بيالرو�سيا وبولندا ويعانون
من �أو�ضاع �إن�سانية �صعبة".
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وتاب ��ع عم ��ران �أن "�إدارة ال�شرك ��ة
وجمي ��ع العاملي ��ن فيه ��ا كان له ��م
ال�ش ��رف بالوقوف م ��ع �أبن ��اء بلدهم
في ه ��ذه المحنة ونج ��دد ا�ستعدادنا
لتنفيذ رحالت �إن�سانية اخرى متى ما
اقت�ضت ال�ضرورة".
ب ��دوره ،يق ��ول المتح ��دث با�س ��م
وزارة الهج ��رة والمهجري ��ن عل ��ي
جهاكي ��ر ف ��ي حديث ال ��ى (الم ��دى)،
�إن وزارت ��ه "عملت باتج ��اه ال�ضغط
على المنظم ��ات الدولي ��ة وحكومات
تل ��ك ال ��دول م ��ن اج ��ل ايج ��اد حلول
للعراقيين العالقين في بالرو�سيا".
و�أ�ضاف �أنه "ال توجد معلومة دقيقة
ع ��ن ع ��دد العراقيي ��ن العالقي ��ن بي ��ن
الح ��دود لأن الذين �ساف ��روا بع�ضهم
بفي ��زا �أ�صولي ��ة لغر� ��ض ال�سياح ��ة
ولي�س معروف ��ا �إن ع ��ادوا �أو علقوا،
وبع�ضه ��م �ساف ��روا بطريق ��ة غي ��ر
�شرعي ��ة" .و�أ�ش ��ار جهاكي ��ر ال ��ى� ،أن
"مهام ال ��وزارات العراقي ��ة تق�سمت
بي ��ن الخارجي ��ة والنق ��ل والهجرة"،
مبين ��ا ان "وزارة الهج ��رة تعمل على
ملف المنظم ��ات الدولية وال�سفارات
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من خالل ال�ضغط عليهم".
واو�ض ��ح �أن "المنظم ��ات الدولي ��ة
تعم ��ل م ��ع ال ��وزارة لل�ضغ ��ط عل ��ى
الحكوم ��ات المعني ��ة ف ��ي بولن ��دا
وغيره ��ا لترتي ��ب و�ض ��ع العراقيي ��ن
�ضم ��ن المعايير الدولية للحفاظ على
حياتهم وتقرير م�صيرهم".
ولف ��ت جهاكي ��ر ال ��ى ،ان "ع ��دد
العراقيي ��ن العائدين طوع ��ا من على
الح ��دود البيالرو�سي ��ة بل ��غ حوالي
 4000مواطن".
ال ��ى ذل ��ك ،ا�ش ��ارت وزارة الهج ��رة،
ف ��ي بيان لها� ،إلى ا ّنه ��ا "�أر�سلت وفد ًا
لمتابعة �أو�ض ��اع العراقيين العالقين
عل ��ى حدود دول االتح ��اد الأوروبي،
و�أج ��رى الوف ��د زي ��ارة ميداني ��ة �إلى
المخيمات الموجودة على الحدود".
ونق ��ل البي ��ان ع ��ن رئي� ��س الوف ��د
العراقي دريد جمي ��ل قوله � ّإن "الوفد
ال ��وزاري �أج ��رى ع ��دة لق ��اءات م ��ع
المعنيي ��ن ف ��ي دولة ليتواني ��ا ،بينهم
نائ ��ب وزير الخارجي ��ة ووكيل وزير
الداخلي ��ة وقي ��ادة ق ��وات حر� ��س
الح ��دود الليتواني ��ة ،ف�ض�ل�ا عن لقاء

المنظم ��ات الدولي ��ة وال ��وكاالت
التابعة للأمم المتحدة".
وزاد �أن "الوف ��د توجّ ��ه �إل ��ى الحدود
الليتواني ��ة البيالرو�سي ��ة ودخ ��ل
�إل ��ى مخي ��م ماداننك ��ي لالجئي ��ن،
والتق ��ى بمجموع ��ة م ��ن العراقيي ��ن
الموجودي ��ن داخ ��ل المخيم لالطالع
على �أو�ضاعهم المعي�شية ،حيث �شدد
الوفد على �ضرورة معاملتهم بالطرق
الإن�سانية وتوفير االحتياجات كافة،
وخ�صو�ص� � ًا الغذائي ��ة وال�صحي ��ة
والمعي�شية".
وا�ستط ��رد �أن "الوف ��د اتف ��ق م ��ع
الجان ��ب الليتوان ��ي عل ��ى نق ��ل
المخيم ��ات الحدودية �إل ��ى مجمعات
�سكني ��ة داخل العا�صم ��ة ،تتوفر فيها
الخدمات والم�ستلزم ��ات ال�ضرورية
للمعي�شة كافة".
وم�ض ��ى جمي ��ل �إل ��ى � ّأن "الوفد اتفق
�أي�ض ��ا م ��ع الجان ��ب الليتوان ��ي على
زيادة المنح ��ة المالي ��ة للراغبين في
العودة الطوعية �إلى العراق من مبلغ
 300ي ��ورو �إل ��ى  1000ي ��ورو ل ��كل
�شخ�ص عائد طوعا �إلى العراق".
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"التطبيع" داخل
املدينة نقل �إىل
احلكومة املقبلة

مطلوبون بـ"جرائم �شرف" ي�سيطرون على �سنجار
منذ � 4سنوات بدعم من ف�صائل
�سكان �سنج ��ار ":ن�ؤكد على ا�ستم ��رار جهودنا
المكثف ��ة لإع ��ادة اال�ستق ��رار والأم ��ن والحياة
الكريمة".
وا�ضاف ف ��ي تغري ��دة على "تويت ��ر"" :ونحن
ما�ض ��ون ف ��ي فر� ��ض �سلط ��ة الدول ��ة والقانون
ف ��ي �سنج ��ار ومكافح ��ة الأف ��كار والتنظيم ��ات
المتطرفة وال�سيما داع�ش".

يقود مطلوبون للعدالة بدعم من
حزب "غير عراقي" ،منذ نحو 4
�سنوات ق�ضاء حدودي ًا مهم ًا في
�شمالي العراق م�ساحته تفوق
م�ساحة مدينة العمارة ،مركز
محافظة مي�سان.
وهذه المدينة وهي �سنجار،
�شمال غرب المو�صل ،والتي
�سقطت بيد المجموعة المطلوبة
للق�ضاء ت�ستقبل ب�شكل دوري
افواجا من الح�شد ال�شعبي،
والجي�ش يحوطها من الخارج.
والحكومة االتحادية التطلق
بالمقابل اي تو�صيف على االدارة
في الداخل على الرغم من انها
(الحكومة) تمتنع منذ �سنوات
عن اعطائها تمويال او ميزانية
ب�شكل ر�سمي.

 بغداد /تميم الح�سن
لك ��ن االدارة الت ��ي يقوده ��ا ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستاني ( )pkkالمعار�ض لتركيا ،تح�صل
عل ��ى التموي ��ل الحكومي بطرق غي ��ر مبا�شرة،
ا�ضاف ��ة ال ��ى اي ��رادات اخ ��رى م ��ن "التهريب"
و"االبتزاز".
وم ��ر اكثر من عامين عل ��ى اتفاق بغداد واربيل
على "اعادة تطبيع" االو�ضاع في �سنجار ،لكن
حزب العمال وبدعم من ف�صائل يمنع تطبيقه.
واك ��د رئي� ��س ال ��وزراء ،م�صطف ��ى الكاظم ��ي
الجمع ��ة الما�ضي ��ة ،الم�ض ��ي في فر� ��ض �سلطة
الدولة والقانون ف ��ي �سنجار ومكافحة الأفكار
والتنظيمات المتطرفة.
بقعة خارج �سلطة العراق!
لكن م�ص ��ادر داخل نينوى ت�ؤك ��د لـ(المدى) ان
"االدارة الت ��ي �سيطرت عل ��ى �سنجار تتعامل
وك�أن المدين ��ة دول ��ة م�ستقل ��ة وح ��زب العم ��ال
غي ��ر عراق ��ي وقادت ��ه �سوري ��ون وايراني ��ون
ورو�سيون ومن جن�سيات اجنبية متعددة".
المجموعة التي تدير الق�ضاء كانت قد ا�صدرت

قب ��ل اي ��ام اوام ��ر "ع�صي ��ان مدن ��ي" واغلق ��ت
كل الدوائ ��ر احتجاج ��ا على ق�ص ��ف تركي طال
قيادات حزب العمال.
وفي  2018ا�ستطاع حزب العمال الكرد�ستاني
ال�سيطرة على �سنجار ،قبل ان يتحالف بعد ذلك
مع ف�صائل من الح�شد ال�شعبي.
وتق ��ول الم�ص ��ادر ف ��ي نين ��وى ان "االدارة
المحلية ه ��ي مجموعة مارقة ويج ��ب اعتقالها
النها ترتكب جرائم انتحال �صفة".
وقبل ايام م ��ن االنتخابات الت�شريعية االخيرة
ا�ستبع ��دت المفو�ضي ��ة خدي ��دا جوك ��ي ،وه ��و
قائممق ��ام �سنجار "غي ��ر المعترف ب ��ه" ب�سبب
دعوى ق�ضائية.
وبح�س ��ب الم�ص ��ادر ان "جوك ��ي" ابع ��د ع ��ن
االنتخاب ��ات الن �ض ��ده دع ��وى ق�ضائي ��ة بتهمة
"انتح ��ال �صفة م�س�ؤول" وهي جريمة "مخلة
بال�شرف".
وا�ضافت الم�ص ��ادر ان "جوك ��ي ومدير ناحية
�سنون ��ي وال�شم ��ال ،وه ��ي نواح ��ي تابع ��ة
ل�سنج ��ار ،كله ��م ينتحل ��ون �صف ��ات م�س�ؤولين

ر�سميي ��ن لك ��ن الحكوم ��ة ال تعتقله ��م ال�سب ��اب
غير وا�ضح ��ة" .ومنذ اكثر من � 3سنوات تعمل
الحكوم ��ة المحلية ال�سابق ��ة ل�سنجار (انتخبت
م ��ن مجل� ��س محافظة نينوى ع ��ام  ،)2015من
داخل دهوك 200 ،كم عن المدينة.
وفي  2018ن�ص ��ب حزب العم ��ال الكرد�ستاني
ال ��ذي ي�ض ��م نح ��و  1400عن�صر ف ��ي �سنجار،
حكومة م�ؤيدة له في الق�ضاء.
تمويل �إدارة حزب العمال
وتق ��ع �سنج ��ار عل ��ى المثل ��ث الح ��دودي بي ��ن
�سوريا وتركيا ،كما ان الجبل في المدينة الذي
يرتف ��ع  1400كم ع ��ن االر�ض يعتب ��ر احد اهم
قواعد الر�صد الع�سكرية االقليمية.
وي�ؤك ��د م�صدر ف ��ي حكومة نين ��وى لـ(المدى)
طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه انه "من ��ذ ذل ��ك الوقت
الحكومت ��ان المحلي ��ة واالتحادي ��ة ال تقدم ��ان
تموي�ل�ا ال ��ى االدارة ف ��ي �سنج ��ار النه ��ا غي ��ر
�شرعية".
لك ��ن االدارة الت ��ي فر�ضه ��ا ح ��زب العم ��ال

ا�ستطاعت بعد ذلك ان تدمج لواء من المقاتلين
االيزيديي ��ن ف ��ي �سنج ��ار تح ��ت ظ ��ل الح�ش ��د
ال�شعب ��ي ،ا�ضاف ��ة ال ��ى ام ��وال التهري ��ب م ��ن
�سوريا ،و"اتاوات" على ال�شركات والمنظمات
العاملة بالداخل.
وتحال ��ف ج ��زء م ��ن الح�شد م ��ع ح ��زب العمال
بعد ذلك في �سنجار ،حي ��ث ا�ستخدمت المدينة
كورقة �ضغ ��ط على الحكوم ��ة العراقية وتركيا
والواليات المتحدة.
ا�شتباكات مع الجي�ش
وتق�ص ��ف انق ��رة ،ب�ش ��كل دوري مواق ��ع حزب
العم ��ال هن ��اك ،فيما يدف ��ع الح�شد ف ��ي كل مرة
اع ��دادا جديدة من الق ��وات الى �سنجار بذريعة
منع تركيا من اال�ستمرار بالهجمات.
وت�سب ��ب الهج ��وم التركي االخير عل ��ى منطقة
خان�صور التابع ��ة ل�سنجار بمقتل  3ا�شخا�ص،
اثنان منهم من قيادات حزب العمال.
وف ��ي �آب الما�ض ��ي ،ت�سب ��ب ق�ص ��ف للطائ ��رات
التركي ��ة بمقتل قائد في الح ��زب وهو بالمقابل

�آمر فوج  80التابع للح�شد ال�شعبي.
وعلى اثر هجوم "خان�صور" قررت االدارة في
�سنجار تعليق الدوام قبل ان تتراجع عنه بيوم
واح ��د ،وا�شتبك متظاهرون م ��ع الجي�ش الذي
يحي ��ط المدين ��ة ،واح ��رق المتظاه ��رون عربة
ع�سكرية.
قالت خلي ��ة الإعالم الأمني� ،إن القوات الأمنية
فتح ��ت تحقيق� � ًا ف ��ي حادث �إط�ل�اق ن ��ار و�إلقاء
زجاج ��ات مولوتوف على مركب ��ة ع�سكرية في
ق�ضاء �سنجار.
وذكرت الخلية في بي ��ان� ،أن الحادث �أ�سفر عن
�إ�صاب ��ة �أحد منت�سب ��ي الجي� ��ش العراقي خالل
ت�أمينه متظاهري ��ن ينددون بـ"االعتداء التركي
عل ��ى الأرا�ضي العراقي ��ة" في منطق ��ة �سنونو
بق�ضاء �سنجار.
و�أ�ضاف ��ت "تمكنت القوات الأمني ��ة من تفريق
التظاه ��رة ب�ص ��ورة �سلمي ��ة و�شرع ��ت بجم ��ع
المعلوم ��ات والأدلة لمعرف ��ة المت�سبب بحادث
�إطالق النار".
وعل ��ى اثر ذلك الت�صعيد ق ��ال الكاظمي مخاطبا

م�صير التطبيع
وكان ��ت بغداد و�أربيل ق ��د اتفقتا في ( 9ت�شرين
الأول  )2020على تطبيع الأو�ضاع في �سنجار
م ��ن حي ��ث الإدارة والأم ��ن والخدم ��ات ،لك ��ن
الم�س�ؤولي ��ن هناك ينفون ح ��دوث اي تقدم في
هذا الملف.
وي ��وم الخمي� ��س الما�ضي ،اك ��د رئي�س حكومة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان م�س ��رور بارزان ��ي ،بمنا�سبة
عي ��د ال�ص ��وم االيزيدي على "�ض ��رورة تطبيق
االتفاقية".
وقال بارزاني" :نج ��دد �إ�صرارنا على �ضرورة
تطبي ��ع الأو�ض ��اع في �سنج ��ار و�ضواحيها عن
طريق تطبيق اتفاقية �سنجار".
كم ��ا ا�ضاف" :وخروج الجماعات الخارجة عن
القانون ،ليت�سنى للإخوة والأخوات النازحين
الإيزيديين العودة �إلى ديارهم بر�أ�س مرفوعة،
و�أن يتم �إعادة �إعمار مناطقهم".
وين� ��ص االتف ��اق بي ��ن الطرفي ��ن عل ��ى اختيار
قائممق ��ام جدي ��د "م�ستق ��ل" لق�ض ��اء �سنج ��ار،
وتتول ��ى ال�شرط ��ة المحلي ��ة وجه ��ازا الأم ��ن
الوطني والمخابرات ح�ص ��ر ًا م�س�ؤولية الأمن
ف ��ي داخ ��ل الق�ضاء و�إبع ��اد جمي ��ع الت�شكيالت
الم�سلحة الأخرى خارج حدود الق�ضاء.
ا�ضاف ��ة الى تعيي ��ن  2500عن�ص ��ر �ضمن قوى
الأم ��ن الداخل ��ي ف ��ي �سنج ��ار ،و�إنه ��اء تواجد
منظم ��ة (ب ��ي كاكا) م ��ن �سنج ��ار والمناط ��ق
المحيط ��ة بها و�أن ال يك ��ون للمنظمة وتوابعها
�أي دور في المنطقة.
فيم ��ا �شمل مح ��ور �إعادة الإعم ��ار ت�شكيل لجنة
م�شترك ��ة م ��ن الحكوم ��ة االتحادي ��ة وحكوم ��ة
�إقليم كرد�ستان لإعادة �إعمار الق�ضاء بالتن�سيق
مع الإدارة المحلية في نينوى.
وي�ستبعد بالمقابل ماجد �شنكالي ،وهو مر�شح
فائ ��ز عن �سنج ��ار ان "تنف ��ذ االتفاقي ��ة في ظل
الحكومة الحالية".
ويق ��ول �شنكال ��ي ع�ض ��و الح ��زب الديمقراطي
الكرد�ستان ��ي لـ(الم ��دى) ان "الحكومة لم تفعل
�شيئا قب ��ل االنتخاب ��ات حول ق�ضي ��ة التطبيع،
واالن هي اقل قدرة النها ت�صريف اعمال".
النائ ��ب الجدي ��د ف ��ي البرلم ��ان ي�شي ��ر ال ��ى ان
"االزمة قد تم ترحيلها الى الحكومة المقبلة"،
م�ؤكدا ان من �ضمن ا�شتراطات حزبه للم�شاركة
في الحكومة "تطبيق اتفاقية �سنجار".

ً
�سنويا
�سوق تجارة الأدوية في العراق ي�صل �إلى �أربعة مليارات دوالر

تقرير �أميركي :فا�سدون وميلي�شيات ي�سيطرون على القطاع ال�صحي
 ترجمة /حامد احمد

�أظهرت معاناة فتى مع
ال�سرطان انتهت �إلى وفاته،
حجم الف�ساد الكبير بالقطاع
ال�صحي في العراق ،وك�شفت
�صحيفة �أميركية عن قيام
م�س�ؤولين و�سيا�سيين ورجال
�أعمال وميلي�شيات باال�ستيالء
على �أموال مخ�ص�صة الن�شاء
م�ست�شفيات ،مقدراً �سوق تجارة
االدوية بحدود  4مليارات دوالر
�سنوي ًا ،و�أن ربع هذه الأدوية
فقط يدخل عبر الطرق
الر�سمية.

وذكر تقرير ل�صحيف ��ة الوا�شنطن بو�ست
الأميركية ترجمت ��ه (المدى)� ،أن "ال�سيدة
الأول ��ى ال�سابق ��ة للوالي ��ات المتح ��دة
الأميركي ��ة الرا بو� ��ش كان ��ت ق ��د �أوعزت
قب ��ل � 18سن ��ة بان�ش ��اء م�ست�شف ��ى خا�ص
بامرا� ��ض �سرط ��ان الأطف ��ال ف ��ي الب�صرة
وذل ��ك بعد اجتي ��اح قوات بالده ��ا للعراق
ع ��ام  ."2003و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن
"الم�ست�شفى كان من المفتر�ض �أن يكون
الأف�ضل على الم�ستوى العالمي بعد انفاق
الحكومة الأميركي ��ة اكثر من  100مليون
دوالر لإكماله".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الم�ست�شف ��ى يعان ��ي
االن م ��ن خ ��راب واهم ��ال ب�سب ��ب الف�ساد
الم�ست�ش ��ري ف ��ي المنظوم ��ة ال�صحي ��ة
للعراق التي �صنفتها بيانات البنك الدولي
على انها من بين الأ�سو�أ في المنطقة".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "م�س�ؤولي ��ن

عراقيي ��ن �سابقي ��ن وحاليي ��ن �أق ��روا بانه
يتواج ��د الي ��وم جي� ��ش م ��ن محتالي ��ن
وفا�سدي ��ن ي�سرق ��ون م ��ن العراقيي ��ن
تطلعاتهم لحياة �صحية اف�ضل ،بعد عقود
من ح ��روب وعقوب ��ات اقت�صادية ا�ضرت
بالقطاع ال�صحي للبالد".
و�أردف� ،أن "الفت ��ى ،ح�سين �سامي البالغ
م ��ن العمر  15عام ًا ،يع ��د احد �ضحايا ذلك
الف�س ��اد ،بينما ه ��و راقد عل ��ى �سريره في
رده ��ة الع�ل�اج الكيمي ��اوي كان ينظر الى
الطبي ��ب وهو يفح�ص ملفه الطبي ،وبدى
وج ��ه الطبيب وهو يرتج ��ف عندما و�ضع
ا�صبعه على الجزء الذي يبحث عنه".
وبي ��ن التقرير ،ان "الطبي ��ب اوم�أ بنظرة
فيه ��ا ت�شا�ؤم لوالد الطف ��ل ،وقال له :انه ال
ي�ستجيب للعالج ،لي�س لك �أمل بابقائه في
العراق" .ويوا�صل� ،أن "المري�ض �سامي،
وه ��و يرقد بنحافت ��ه تحت غط ��اء �سريره
يب ��دو وك�أنه ال يتعدى العا�شرة من عمره،
قد ت�سبب الف�ساد بقطع عالجه ،و�أ�صبحت
فواتير االدوية المكلفة تثقل كاهل عائلته
مهددة �إياهم بالإفال�س".
ون ��وه التقرير� ،إل ��ى �أن "الأطباء يقولون
ان المع ��دات الطبية الت ��ي يحتاجها غالبا
م ��ا تك ��ون مفق ��ودة او عاطل ��ة ،الو�صفات
الطبية غالبا ما تكون مح�شوة ب�أدوية �أما
ان تك ��ون غير مطلوب ��ة او ال يمكن ت�سديد
ثمنه ��ا" .و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "�سام ��ي ،الذي
اظه ��رت الفحو�صات ا�صابت ��ه بال�سرطان
وه ��و في الثاني ��ة من عم ��ره ،كان من بين
�أوائ ��ل المر�ض ��ى ف ��ي م�ست�شف ��ى �سرطان
الأطفال عند افتتاحه في العام  2011بعد
ت�أخ ��ره �ست �سن ��وات عن الموع ��د المقرر
لالفتتاح".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "عائل ��ة �سام ��ي
كان ��ت مرتاحة بان طفله ��م يرقد فيها ،ففي
الع ��راق لي� ��س ب�إمكانه ��م الح�ص ��ول عل ��ى
فح� ��ص الت�صوي ��ر المقطع ��ي الموج ��ي
 PETللمري� ��ض ب�ش ��كل ي�سي ��ر ،والذي

يعتبر جه ��ازا حيويا للك�ش ��ف عن الخاليا
الم�صاب ��ة ،وله ��ذا فه ��م ي�ضط ��رون النفاق
�آالف ال ��دوالرات لأخذ الطف ��ل الى الأردن
للعثور على جهاز الت�شخي�ص هذا".
واف ��اد ،ب�أن "العراق ال يوجد فيه حتى في
الوقت الحا�ضر اليوم �سوى عدد قليل من
هذا الجه ��از ال يتجاوز ع ��دد �أ�صابع اليد،
وال يوج ��د من ��ه ف ��ي م�ست�شف ��ى الب�صرة،
وقائمة االنتظار تطول".
وتاب ��ع� ،أن "الطبيب �أك ��د ان الفر�صة �أمام
�سامي الوحيدة للعي� ��ش هي زراعة نخاع
عظ ��م لدي ��ه ،م�شي ��را بح�سرة �شدي ��دة �إلى
عدم �إمكانية اجرائها داخل العراق ،وذلك
بعد �إعادة ورقة ت�شخي�ص �سامي الى ملف
ا�ضبارته ال�صحية في �سريره".
ون ��وه التقري ��ر ،ال ��ى "ان وزارة ال�صحة،
ال تعان ��ي حقيق ��ة من نق�ص ف ��ي التمويل،
وا�ستن ��ادا ال ��ى ميزاني ��ة الع ��راق لع ��ام
 2021فان ��ه ت ��م خالل ال�سن ��وات االخيرة
تخ�صي�ص ما ال يق ��ل عن  1.3مليار دوالر
لبناء م�ست�شفيات فقط".
وينق ��ل عن م�س�ؤولي ��ن عراقيين �سابقيين
وحاليين رف�ض ��وا الك�شف ع ��ن ا�سمائهم،
الق ��ول �إن "الف�س ��اد م�ست�ش ��ر ف ��ي البل ��د،
والأم ��وال المخ�ص�ص ��ة ل ��كل �ش ��يء م ��ن
توفي ��ر �أدوية الى ان�ش ��اء م�ست�شفيات يتم
اال�ستحواذ عليها من متنفذين في الوزارة
ورجال اعمال ،ومجاميع �سيا�سية".
وذك ��ر �أح ��د الم�س�ؤولين ال�سابقي ��ن ،وفق ًا
للتقري ��ر� ،أن "االح ��زاب مخترقة كل �شيء
وعن ��د دخول ��ي لمكتب ��ي للم ��رة الأول ��ى،
وج ��دت حقائ ��ب مليئ ��ة بعق ��ود تنتظ ��ر
توقيع ��ي ل�ش ��راء ب�ضائ ��ع بمبال ��غ مالي ��ة
طائلة" ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن "وزارة ال�صحة
لم ترد على جواب ال�صحيفة ب�ش�أن ذلك".
ويوا�صل التقرير� ،أن "هيئة النزاهة غالب ًا
ما ت�صدر وعل ��ى �شكل دوري تقارير تزعم
وق ��وع اعمال محظ ��ورة في عق ��ود �شراء
و�صيانة معدات طبية".

و�أ�ض ��اف� ،أن "الهيئ ��ة تحدث ��ت ال�شه ��ر
الما�ض ��ي ع ��ن اخ�ض ��اع م�س�ؤولي ��ن ف ��ي
محافظ ��ة مي�س ��ان للتحقي ��ق بخ�صو� ��ص
�ش ��راء اجه ��زة ك�ش ��ف �ضوئ ��ي� ،سكاننغ،
ب�أ�سع ��ار تف ��وق الأ�سع ��ار اال�صلي ��ة له ��ا،
ووجه ��ت الهيئ ��ة �أي�ض ��ا اتهام ��ا ف ��ي �شهر
ت�شري ��ن الأول لم�س�ؤول في محافظة بابل
بابتزاز �شركة اجنبية تقوم بتجهيز جهاز
مماثل".
وا�ستطرد التقري ��ر� ،أن "باحثين عراقيين
يراقب ��ون المنظوم ��ة ال�صحية ذك ��روا �أن
ر�سوم ��ات مواق ��ف ال�سي ��ارات عن ��د اكبر
مجم ��ع طب ��ي ف ��ي بغ ��داد ت�أت ��ي بع�شرات
�آالف ال ��دوالرات يومي ��ا ،ولك ��ن ال ي�ص ��ل
لح�سابات الحكومة اال الجزء ال�ضئيل من
تلك الر�سوم".
ونبه� ،إلى "اتف ��اق ح�صل مع �شركة اعمار
تركي ��ة ف ��ي الع ��ام  2010لبن ��اء خم� ��س
من�ش�آت طبي ��ة حول البالد" ،كا�شف ًا عن �أن
"الميزانية البالغة  750مليون دوالر لهذا
الم�شروع قد نفذت قبل ان يتم االنتهاء من
من�ش�أتين فقط".
وينق ��ل التقري ��ر ،ع ��ن م�س� ��ؤول حكوم ��ي
�سابق ،الق ��ول "لم يتمكنوا من اكمال هذه
المن�ش� ��آت ب�سب ��ب الف�س ��اد ،احده ��م قد تم
ت�سدي ��د مبل ��غ �ضخم له مقدم� � ًا ،ثم اختفت
الأموال".
وبح�سب التقرير ،ف�أن ع�ضو لجنة النزاهة
ف ��ي البرلم ��ان ال�ساب ��ق كاظ ��م ال�شم ��ري،
�أفاد ب�أن "الأم ��وال المخ�ص�صة لبناء هذه
المن�ش� ��آت قد ا�ستخدم ج ��زء منها ر�شاوي
لم�س�ؤولي ��ن ف ��ي وزارة ال�صح ��ة قام ��وا
بالموافق ��ة عل ��ى العق ��د ،وكذل ��ك ر�شاوي
لمفت�شين وف�صائل م�سلحة محلية".
وي�ؤك ��د التقرير� ،أن "�شرك ��ة يونيفير�سال
�أكار�سان التركية الن�شاء الم�ست�شفيات ،لم
ترد على طلب للتعليق من قبل ال�صحيفة".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "جمي ��ع اال�س ��رة ف ��ي رده ��ة
المري� ��ض� ،سام ��ي ،مليئ ��ة بالمر�ضى ،وال

توجد مقاعد كافية للآب ��اء للجلو�س فيها،
وفي الليل ي�ضطر بع�ض المرافقين للنوم
على الأر�ض".
وينق ��ل التقرير عن وال ��د المري�ض �سامي
وه ��و منه ��ك" ،عندم ��ا يتمر� ��ض طفل ��ك
فان ��ك �ستب ��ذل كل �ش ��يء من اجل ��ه ،ولكن
المنظومة ال�صحي ��ة هنا غير جيدة ،وذلك
ي�شكل عبئ ًا �شديد ًا علينا".
وتاب ��ع� ،أن "�أح ��د الم�س�ؤولي ��ن ال�سابقين
للم�ست�شفى تحدث عن �شعوره بين نارين
وه ��و يري ��د ان يخ ��دم ه� ��ؤالء الأطف ��ال،
ولكن ف ��ي الجانب الآخر يق ��وم بمواجهة
ا�شخا�ص فا�سدين يريدون �سرقة عالجهم
و�سرقة موالهم و�سرقة ارواحهم".
و�أ�ش ��ار التقرير� ،إل ��ى �أن "�سامي بدا عليه
بان ��ه تج ��اوز مرحل ��ة الخط ��ر ويتح�س ��ن
وكان ذل ��ك قب ��ل �أربع �سن ��وات تقريبا بعد
ع ��دة ج ��والت م ��ن الع�ل�اج الكيمي ��اوي،
الأطب ��اء قالوا لوالده بانه �سيتعافى اذا ما
بقي �صحيا لمدة خم�س �سنوات".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "ال ��ورم ال�سرطان ��ي
ل�سام ��ي ق ��د تراج ��ع لدي ��ه ،بع ��د �أن ع�ل�اه
التعب والوالد ف ��ي �صدمة ،ولي�ست لديهم
فك ��رة كي ��ف �سي�سددون تكالي ��ف الفواتير
الطبية".
وينتق ��ل التقري ��ر� ،إل ��ى "ازه ��ار ،وال ��دة
�سام ��ي ،الت ��ي كانت قد باع ��ت م�صوغاتها
الذهبي ��ة لتموي ��ل المراح ��ل الأول ��ى م ��ن
عالجه ،وتم بيع كل ما هو غالي الثمن في
البي ��ت الذي يق ��ع في احد احي ��اء الب�صرة
الفقيرة".
ويوا�ص ��ل� ،أن "عائل ��ة المري� ��ض قالوا ان
ال�سفرة لالردن لوحدها قد كلفتهم 5,000
دوالر ،ام ��ا الزيارات المتكررة للنجف من
اجل فحو�صات الت�شخي�ص غير المتوفرة
ف ��ي الب�ص ��رة ،تكلفه ��م  700دوالر في كل
م ��رة ،وان تكالي ��ف االدوي ��ة ف ��ي ت�صاعد
�أي�ضا".
و�أك ��د التقرير� ،أن "�س ��وق تجارة االدوية

ف ��ي الع ��راق تق ��در بح ��دود  4ملي ��ارات
دوالر �سنويا ،لكن وفقا لم�س�ؤولي كمارك
وم�س�ؤول ��ي �صحة ومالية ف ��ان ربع كمية
االدوي ��ة فق ��ط تدخ ��ل الب�ل�اد عب ��ر قنوات
ر�سمية".
و�أ�ض ��اف ،ان "م�ستوردي ��ن وم�س�ؤولي ��ن
ف ��ي ال�صحة ذك ��روا ان ال�صيدلي ��ات تقوم
ب ��دال من ذل ��ك ببي ��ع ادوية تدخ ��ل العراق
من بل ��دان مج ��اورة عبر معاب ��ر حدودية
غي ��ر ر�سمي ��ة ،حي ��ث يجن ��ي م�س�ؤول ��ون
متحالف ��ون م ��ع �أح ��زاب �سيا�سي ��ة كب ��رى
ق�سما من فوائد المهربين".
ون ��وه التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "ه ��ذه الأدوي ��ة
غالب ًا ما تك ��ون اغلى ثمنا وان كلف ادوية
ال�سرط ��ان دائما م ��ا تكون اعل ��ى ثمنا من
غيره ��ا ،وق�س ��م منه ��ا ي�ص ��ل البل ��د وه ��و
م�ش ��ارف عل ��ى تاري ��خ االنته ��اء ،ويق ��ول
م�ست ��وردون وم�س�ؤول ��ون ان ��ه في بع�ض
الحاالت تكون االدوية مزيفة".
ولفت� ،إلى �أن "م�س�ؤول في حقل ال�صيدلة
قال �إن ه ��ذه التجارة ال تح ��دث في ال�سر،
انه ��ا تج ��ري بموافق ��ة �أح ��زاب �سيا�سي ��ة
وملي�شي ��ات تعم ��ل ف ��ي المنطق ��ة ،الف�ساد
لي�س انحرافا فقط ،انه منهاج عمل".
وق ��ال التقري ��ر� ،إن "م�س�ؤول ��ي كم ��ارك
و�صح ��ة ف ��ي بغداد ذهب ��وا �إل ��ى ان معظم
االدوية المهربة تدخ ��ل العراق عبر منافذ
تهريب حدودية م ��ع ايران ،و�أن �شاحنات
تعبر الحدود بموافقة معدة م�سبقا مقابل
م ��ا يق ��ارب م ��ن  30,000ال ��ف دوالر لكل
�شاحنة".
و�أو�ض ��ح� ،أن "ما يدل على م ��دى الأرباح
الت ��ي تجن ��ى عب ��ر تج ��ارة التهري ��ب غير
ال�شرعي ��ة ه ��ذه ف ��ان ا�ستب ��دال من�ص ��ب
وظيف ��ة ل ��دى هيئ ��ة الكم ��ارك يت ��م مقابل
ن�صف مليون دوالر".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "�شبك ��ة و�سطاء تقوم
وحال و�صول الأدوية �إلى العراق بجلبها
لل�س ��وق وا�ستن ��ادا لأطب ��اء و�صيادل ��ة،

ف ��ان �ش ��ركات تق ��وم باعط ��اء كوم�شن ��ات
ور�ش ��اوي لم�س�ؤولي ��ن طبيي ��ن معوزي ��ن
من اجل تو�صي ��ف االدوية المهربة مقابل
ر�ش ��اوي ،وق ��ال اح ��د الم�ستوردي ��ن ان
الر�شاوي تتراوح ما بين منح ق�ضاء عطل
ترفيهية في تركيا او �أوروبا".
و�أردف� ،أن "�سام ��ي بينم ��ا كان ي�ستلق ��ي
به ��دوء ف ��ي فرا�ش ��ه بالبي ��ت ال�صي ��ف
الما�ض ��ي ،فقد ب ��دى اكثر نحاف ��ة ،حرارة
منت�ص ��ف النه ��ار ف ��ي الب�ص ��رة تتج ��اوز
الخم�سي ��ن درج ��ة مئوي ��ة ولكنه م ��ا يزال
يرتجف".
و�أك ��د التقري ��ر� ،أن �آخ ��ر جرع ��ة ع�ل�اج
كيمي ��اوي كان ��ت مرهقة جدا عل ��ى �سامي
اخوان ��ه كان ��وا يفعل ��ون كل م ��ا بو�سعهم
لرعايت ��ه ،وقالت والدته ان وزنه يتناق�ص
عل ��ى نحو مقلق ،قال �سام ��ي لوالديه بانه
مره ��ق ،وقالت والدته ،انه يريد الكف عن
العالج الكيمياوي ،انه يريد ان يموت".
وزاد� ،أن "عائل ��ة �سام ��ي كان له ��ا م ��ا
يكفيه ��ا بعد وقوع ح ��ادث الحريق المدمر
ل ��دى م�ست�شف ��ى النا�صري ��ة ،وا�ستن ��ادا
لم�س�ؤولين في الدف ��اع المدني وال�صحة،
ف ��ان رداءة الم ��واد القابل ��ة لال�شتع ��ال
الم�ستخدم ��ة ف ��ي بن ��اء ملحق الع ��زل في
الم�ست�شف ��ى ب�سب ��ب الف�س ��اد� ،أدت ال ��ى
انت�ش ��ار لهي ��ب الني ��ران ،الت ��ي �أت ��ت على
ع�ش ��رات �أرواح المر�ضى الراقدين هناك،
وان والد �سامي ق ��ال انه يعرف بان نف�س
المواد ق ��د ا�ستخدمت ف ��ي م�ست�شفى طفل
الب�صرة".
وم�ض ��ى التقرير� ،إلى �أن "الطفل �سامي لم
يرجع ابدا للع�ل�اج الكيمياوي ،فقد توفي
في ال�شهر العا�ش ��ر ت�شرين الأول ،وخالل
ا�شهره الأخيرة الحظت عائلته وهن روح
الطفل م ��ع ج�سده ،كان هادئ� � ًا في رحيله،
ق ��ال والده بع ��د وفاة ابن ��ه :لق ��د انطف�أت
�شمعة بيتنا".
 عن وا�شنطن بو�ست
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القطريون يحتفلون بالعيد الوطني

�سفري قطر يف بغداد :جتمعنا مع العراق عالقات متينة ون�سعى �إىل تطويرها
حتتف��ل دولة قط��ر يف الثامن ع�شر من كان��ون الأول كل عام ،بي��وم اال�ستقالل� ،أو ما
يعرف بـ(العيد الوطني) .ففي مثل هذا اليوم من العام  ،١٨٧٨ت�أ�س�ست دولة قطر على
ي��د ال�شيخ جا�س��م بن حممد ،ومنذ ذلك احلني وحتى هذا الي��وم ،يحر�ص القطريون
على تنظيم احتفاالت وطنية تعك�س هويتهم.
 بغداد  /املدى
بهذه املنا�سبة ،التقت جريدة (املدى)
�سع ��ادة �سف�ي�ر دول ��ة قط ��ر يف بغداد
خال ��د بن حم ��د ال�سليطي ،ال ��ذي �أكد
�أن االحتف ��االت التي تنظ ��م مبنا�سبة
الي ��وم الوطن ��ي لدولة قط ��ر ،تعك�س
هوية الدولة وتراثها وقيمها ،م�شري ًا
�إىل �أن الي ��وم الوطني ،ه ��و منا�سبة
عزيزة عل ��ى قلوب جمي ��ع املواطنني
القطريني.
وق ��ال ال�سليط ��ي� :إن قط ��ر امتلك ��ت
مقوم ��ات جعلتها يف م�ص ��اف الدول
املتقدم ��ة ،و�إن م ��ا متلك ��ه قط ��ر م ��ن
ثروات طبيعي ��ة ،ويف مقدمتها الغاز
الطبيع ��ي ،مت ا�ستثم ��اره بط ��رق
ر�شيدة من قبل احلكومة ،ما انعك�س
عل ��ى اجلان ��ب املعي�ش ��ي ملواطنين ��ا
وعم ��وم دولتن ��ا ،و�إن ذل ��ك انعك� ��س
ب�ش ��كل وا�ض ��ح عل ��ى اال�ستق ��رار
ال�سيا�سي الذي ت�شهده الدولة.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن احلكوم ��ة يف قط ��ر
تويل حي ��اة �شعبه ��ا اق�ص ��ى درجات
االهتم ��ام ،وت�سع ��ى �إىل حياة كرمية
ومتط ��ورة للمواطن�ي�ن القطري ��ي
نكاف ��ة ،وه ��ذا �س ��ر جن ��اح الدول ��ة
القطرية وتطورها امل�ستمر.
و�أ�ض ��اف� :إن قط ��ر متتل ��ك عالق ��ات
دولي ��ة وثيق ��ة م ��ع دول املنطق ��ة،
وكذل ��ك ال ��دول العظم ��ى ،م ��ا مكنه ��ا
من لع ��ب �أدوار �إيجابية ،يف املنطقة

والعامل .و�إن قطر متكنت من جتاوز
جمي ��ع التحدي ��ات الت ��ي حتي ��ط بها
يف املنطق ��ة ،وم ��ا زلن ��ا نعم ��ل عل ��ى
تهدئ ��ة �أو�ضاعها ،ودع ��م ا�ستقرارها
والو�ص ��ول �إىل حل ��ول �سلمي ��ة تدفع
عنا وع ��ن جميع ال�شع ��وب كل ما هو
م�ؤذٍ .وتابع :قطر لديها عالقات جيدة
مع العراق ،وه ��ي ت�سعى �إىل تعميق
ه ��ذه العالقة ،ملا في ��ه �صالح ال�شعبني
(القطري والعراقي) ،م�ضيف ًا �أن قطر
�ستك ��ون �أك�ب�ر امل�صدري ��ن للكهرب ��اء
�إىل الع ��راق �ضم ��ن م�ش ��روع الرب ��ط

الكهربائي مع دول اخلليج.
وق ��ال �إن ال�سف ��ارة القطري ��ة يف
العراق ،با�شرت مهامها ب�شكل ر�سمي
يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة ،وه ��ي �ستعمل
م ��ع احلكومة عل ��ى تب ��ادل اخلربات
والق ��درات يف جم ��االت متنوع ��ة،
خا�ص ��ة يف جم ��ال التعلي ��م والطاقة،
حي ��ث �سن�سعى �إىل توقي ��ع اتفاقيات
ثنائية.
و�أ�ض ��اف :ان قط ��ر تعم ��ل عل ��ى دعم
م�شاري ��ع االعم ��ار يف املناط ��ق
املت�ض ��ررة م ��ن داع� ��ش ،وه ��ي دائمة

الدع ��م لل�شع ��ب العراق ��ي ،يف كل
الع ��راق ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن قطر ت�سعى
اىل فت ��ح قن�صلي ��ة له ��ا يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،وان هن ��اك موافقات بهذا
اجلان ��ب ونح ��ن نعم ��ل عل ��ى تهيئ ��ة
الظ ��روف الفني ��ة لفت ��ح القن�صلي ��ة
القطرية يف الإقليم.
ويف �ش� ��أن ا�ست�ضاف ��ة قط ��ر لك�أ� ��س
الع ��امل ،احل ��دث الريا�ض ��ي الأب ��رز،
ق ��ال �سع ��ادة ال�سف�ي�ر خالد ب ��ن حمد
ال�سليط ��ي� ،إن دول ��ة قط ��ر �أجن ��زت
كافة اال�ستعدادات ال�ست�ضافة بطولة

ك�أ� ��س الع ��امل ،و�إنه ��ا اخت�ب�رت تل ��ك
اال�ستع ��دادات م ��ن خ�ل�ال ا�ست�ضافة
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب ،الت ��ي �أقيمت
�أخ�ي ً�را يف قط ��ر ،وكان ��ت ا�ست�ضافة
ناجحة.
و�أ�ض ��اف :ان ا�ست�ضافة قطر لبطولة

ك�أ� ��س الع ��امل ،لي� ��س اجن ��ازا خا�صا
بقط ��ر� ،إمنا ه ��و اجن ��از يح�سب لكل
العامل العربي.
وخت ��م �سع ��ادة ال�سف�ي�ر حديث ��ه
لـ(امل ��دى) قائ�ل�ا :ان قط ��ر والع ��راق
دولت ��ان جتمعهم ��ا عالق ��ات متين ��ة،

املحافظة تنفذ مبادرة "داري"

خطة لتوزيع � 100ألف قطعة �أر�ض يف ذي قار العام املقبل

ونح ��ن ال نن�س ��ى املوق ��ف العراق ��ي
الداع ��م لقط ��ر حينم ��ا فر� ��ض ح�صار
خليج ��ي عليه ��ا ،حي ��ث فت ��ح العراق
اج ��واءه ام ��ام الط�ي�ران القط ��ري،
وكذلك موانئه كانت حمطات لإي�صال
الب�ضائع لقطر.

م�س�ؤول محلي% 80 :
من معامل بابل متوقفة

 ذي قار /ح�سين العامل

 بابل /خا�ص

ك�شف محافظ ذي قار
احمد غني الخفاجي عن
خطة لتوزيع  100الف
قطعة ار�ض �سكنية خالل
الن�صف االول من العام
القادم �ضمن مبادرة (داري)
التي اطلقها الكاظمي،
وذلك خالل حفل توزيع
� 9آالف قطعة ار�ض على
�شرائح اجتماعية مختلفة،
فيما قرر ت�شكيل لجنة
للتحقيق ب�أحقية �شمول 3
من ا�شقائه بقطع �سكنية
�ضمن الوجبة.

�أك ��دت غرف ��ة �صناعة بابل �أم�س ال�سبت� ،أن  %80م ��ن المعامل في المحافظة
متوقفة عن العمل ،وع ��زت ذلك �إلى غياب الر�ؤية الحكومية للنهو�ض بواقع
ال�صناعة او الحفاظ عليها.
وقال رئي�س غرفة �صناعة بابل محمد الطائي �إلى (المدى) �إن "الغرفة لديها
قرابة ال� �ـ 2500معمل م�سجلة ر�سمي ًا في المحافظ ��ة غالبيتها معامل حرفية
تنتج مختلف ال�سلع اال�ستهالكية".
و�أ�ض ��اف الطائي� ،أن " %20من هذه المعامل حافظت على و�ضعها االنتاجي
و�إن كان متعث ��را ودون الم�ست ��وى المطل ��وب لكنه ��ا تح ��اول البق ��اء ق ��در
االمكان".
و�أ�ش ��ار ،ال ��ى �أن "قطاع ال�صناعة في بابل بحاج ��ة الى دعم حكومي وو�ضع
الخط ��ط الالزمة العادة الحي ��اة للمنتج المحلي الع ��ادة ت�شغيل المعامل من
جديد".
ولف ��ت الطائ ��ي ،الى �أن "الدعم يقت�صر على من ��ح قرو�ض ب�شروط تعجيزية
يتعذر على ا�صحاب الم�صانع الح�صول عليها".
وتتمرك ��ز غالبي ��ة المعام ��ل في المنطق ��ة ال�صناعية و�سط مدين ��ة الحلة منذ
ت�سعيني ��ات الق ��رن الما�ض ��ي وحتى الي ��وم اذ كانت توف ��ر الآالف من فر�ص
العمل للمواطنين حتى من خارج المحافظة.
وي�ؤكد حيدر الجبوري �صاحب معمل النتاج الدب�س في حديث �إلى (المدى)
�أن "اكث ��ر من  300معمل النت ��اج الدب�س كانت تعمل على مدار الوقت بثالث
وجبات وتوفر فر�ص العمل للآالف من العمال ف�ضال عن توفير منتج محلي
عالي الجودة".
وا�ض ��اف الجب ��وري �أن "و�ضع المعامل منذ عام  2003ب ��د�أ بالتراجع حتى
توقف ��ت المعام ��ل بن�سبة  ،%90ومايعم ��ل منها فهو يفكر بت ��رك العمل اي�ضا
ب�سبب عدم وجود الخطط الالزمة لحماية المنتج المحلي".
وي�شكو ا�صحاب المعامل من حجم المبالغ الم�ستوفاة منهم من قبل الدوائر
المعني ��ة ف ��ي المحافظة م ��ن قبي ��ل ال�ضريبة وب ��دالت االيج ��ار واجور رفع
النفاي ��ات والتي ال ت�ساوي م�ست ��وى الخدمات المقدمة لهم خا�صة في مجال
رفع النفايات وتجمع المياه الآ�سنة.

اعلن ��ت ادارة المحافظ ��ة ع ��ن تح ��رك
لتفعي ��ل ق ��رار تملي ��ك الأرا�ض ��ي
للمتجاوزي ��ن مم ��ن �شي ��دوا دورا
لل�سكن عليها في الق ��رى الكائنة خارج
الت�صامي ��م الأ�سا�سي ��ة للم ��دن قبل نفاذ
الق ��رار  418والت ��ي دخل ��ت بموجب ��ه
�ضمن حدود الت�صاميم الأ�سا�سية.
وق ��ال المحافظ �أحمد غن ��ي الخفاجي،
بح�سب ت�صريح ��ات تابعتها (المدى)،
�إن "االدارة المحلي ��ة وزع ��ت اكث ��ر
م ��ن ت�سع ��ة �آالف قطع ��ة ار� ��ض �سكنية
للم�ستحقي ��ن م ��ن �أبن ��اء المحافظة من
مختل ��ف ال�شرائ ��ح الم�شمول ��ة ،ووفق
نظام القرعة االلكترونية".
و�أ�ضاف الخفاجي� ،أن "عملية التوزيع
تم ��ت وفق مب ��ادرة داري الت ��ي اطلقها
رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي".
وا�ش ��ار ،ال ��ى ان "اال�سب ��وع المقب ��ل
�سي�شه ��د توزي ��ع  36ال ��ف قطعة ار�ض
�سكنية اخرى" ،مبينا ان "الهدف الذي

تعمل الحكوم ��ة المحلية عل ��ى تنفيذه
ه ��و توزي ��ع  ١٠٠ال ��ف قطع ��ة ار� ��ض
�سكني ��ة خالل الن�ص ��ف االول من العام
المقب ��ل وت�صفي ��ر الطلبات ف ��ي دوائر
البلدية كافة".
ولف ��ت الخفاج ��ي� ،إل ��ى ان "المحافظة
عازم ��ة عل ��ى الح ��د م ��ن ازم ��ة ال�سك ��ن
م ��ن خ�ل�ال توزي ��ع القط ��ع بع ��د اكمال
االجراءات القانونية واالدارية".
واث ��ار توزي ��ع وجبة جدي ��دة من قطع
االرا�ض ��ي موج ��ة م ��ن اال�ستي ��اء ف ��ي
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي بعد ان
ك�شف ��ت قوائ ��م التوزي ��ع �شم ��ول  3من
ا�شقاء المحافظ بقطع �سكنية.
وازاء ذل ��ك ق ��رر محاف ��ظ ذي ق ��ار فتح
تحقي ��ق ب�أحقية �شم ��ول ا�شقائه بقطع
ارا�ض �ضمن الوجبة التي تم توزيعها،
معلنا في ذات الوقت عن تنازل زوجته
التي ح�صلت عل ��ى قطعة ار�ض �سكنية

�ضم ��ن الوجب ��ة ال ��ى اح ��دى العوائ ��ل
المتعففة.
وج ��اء ف ��ي القرار ال ��ذي اطلع ��ت عليه
(الم ��دى) ان ��ه "لمقت�ضي ��ات م�صلح ��ة
العمل وا�ستنادا لل�صالحيات المخولة
لن ��ا تق ��رر ت�شكي ��ل لجن ��ة تدقيقي ��ة من
ال�سادة المدرجة �أ�سمائهم �أدناه لتدقيق
نق ��اط المفا�ضلة للموظفي ��ن في دائرة
�صحة ذي قار والذين ظهرت ا�سماءهم
في قرع ��ة توزيع قط ��ع االرا�ضي ليوم
 16كان ��ون االول  2021وه ��م كل
م ��ن (حامد غن ��ي �سرف ��ان وماجد غني
�سرف ��ان ومحم ��د غني �سرف ��ان) وبيان
وج ��ود مخالفات من عدمه ��ا في عملية
ح�صوله ��م عل ��ى قطع االرا�ض ��ي وينفذ
االمر من تاريخ �صدوره".
و�ضمت اللجنة عادل حامد کنو رئي�سا
والحقوق ��ي احم ��د ربي ��ع نج ��م ع�ضوا
وح�سين جليد ع�ضوا.

وك�شف ��ت الحكومة المحلية في ذي قار
مطلع عام  ،2016عن حاجة المحافظة
�إل ��ى � 240ألف وحدة �سكنية لحل �أزمة
ال�سك ��ن ،فيما �أ�ش ��ار �إلى من ��ح عدد من
الرخ� ��ص اال�ستثمارية خ�ل�ال الأعوام
الما�ضي ��ة لتوفي ��ر � 15أل ��ف وح ��دة
�سكنية.
وم ��ن جانب �آخ ��ر بحث النائ ��ب االول
لمحاف ��ظ ذي ق ��ار محم ��د ه ��ادي �آلي ��ة
تملي ��ك ال�سك ��ن الع�شوائ ��ي وتو�سي ��ع
خط ��ة توزي ��ع االرا�ضي عل ��ى مختلف
ال�شرائ ��ح االجتماعية ،خ�ل�ال اجتماع
اللجنة المعنية بمتابع ��ة تنفيذ قراري
مجل�س ال ��وزراء  ٤١٨و  ٤١٩برئا�سة
ال�سي ��د نائ ��ب االمي ��ن الع ��ام لمجل� ��س
الوزراء.
وا�شار بيان �صادر من المكتب االعالمي
لنائب المحافظ الى ان "االجتماع الذي
ح�ضره ع ��دد من المحافظي ��ن ،ونواب

المحافظين والمدراء العامين للجهات
ذات العالقة� ،شهد عددا من المداخالت
والمناق�ش ��ات ،و�أ�سباب ت�شكيل ال ّلجنة
المعني ��ة ،وتثبيت المالحظ ��ات العامة
للو�صول �إلى �أف�ضل النتائج".
وين� ��ص الق ��رار  418عل ��ى" :تملي ��ك
الأرا�ض ��ي للمتجاوزي ��ن مم ��ن �شيدوا
دورا لل�سك ��ن عليها في الق ��رى الكائنة
خارج الت�صامي ��م الأ�سا�سية للمدن قبل
نفاذ الق ��رار والتي دخل ��ت بعده �ضمن
حدود الت�صاميم الأ�سا�سية".
كم ��ا و�أ�شار الق ��رار  419الى" :توزيع
الأرا�ض ��ي الواقع ��ة داخ ��ل الت�صمي ��م
الأ�سا�س ��ي الم�ص ��دق عل ��ى مختل ��ف
ال�شرائح الم�ستحقة".
وتقدر حاج ��ة النمو ال�سكاني ال�سنوي
ف ��ي محافظة ذي ق ��ار الت ��ي ت�ضم اكثر
م ��ن مليوني ن�سمة ،ب�أكثر من � 10آالف
وحدة �سكنية �إ�ضافية �سنوي ًا.

مالية الإقليم :بغداد لم ت�سدد رواتب
الموظفين لغاية الوقت الحالي
 بغداد /المدى
ذك ��رت وزارة المالي ��ة ف ��ي اقلي ��م كرد�ست ��ان �أم� ��س ال�سب ��ت� ،أن ال�سلطات
االتحادية لم تدفع المبالغ المخ�ص�صة للرواتب.
وقال ��ت ال ��وزارة في بيان تلق ��ت (المدى) ن�سخ ��ة من ��ه�" ،إن وزارة المالية
العراقي ��ة التي كان ��ت ت�ص ��رف ( 200مليار) دين ��ار ك�سل ��ف لتكملة توزيع
روات ��ب موظفي الإقليم بموجب قانون الموازن ��ة االتحادية العراقية لعام
 ،2021لم ت�صرف المبلغ لل�شهر الفائت حتى اليوم (.")2021/12/18
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "ذلك ت�سب ��ب بعدم توزيع روات ��ب موظفي الوزارات
(البلدية وال�سياحة والكهرب ��اء ورئا�سة مجل�س الوزراء ورئا�سة البرلمان
ورئا�س ��ة المجل� ��س الق�ضائ ��ي والمعا�ش ��ات الع�سكري ��ة والمدني ��ة) حت ��ى
الآن وم ��ن �أج ��ل �ص ��رف الرواتب الباقي ��ة قررن ��ا الإنفاق من دخ ��ل ال�شهر
(.")2021/12
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حزمة �ضوء على الحدث الريا�ضي

�إ�صالح الدوري ينه�ض بكرتنا ..وجتاوزات املالعب لن ترفع احلظر!

 يُ�س ّلطها  /علي املعموري
�أتفق جميع املعنيون ب�ش�ؤون كرة القدم،
على ��ض��رورة تقلي�ص ع��دد �أن��دي��ة دوري
ال� �ك ��رة امل �م �ت��از ك �خ �ط��وة �� �ض ��رور ّي ��ة من
خطوات اال�صالح الكروي ،متهيد ًا لعملية
ب�ن��اء نه�ضويّة ت�ستهدف تغيري ال��واق��ع
الكروي ،وتوقف الرتدّي الذي بد�أ يتعاظم
يف منظومتنا ،وي�ضرب نتائجها ،ويدفع
بها اىل اخلطوط اخللفيّة بني مثيالتها يف
املنطقة والقا ّرة �أي�ض ًا.
ّ
وجود  20نادي ًا يف الدوري املمتاز موزعة
على عدد كبري من حمافظات العراق �أمر ًا
ُم��ره�ق� ًا ب��دن� ّي� ًا وم��اد ّي � ًا و ُم �ع � َّق��د ًا م��ن حيث
ال�سيطرة عليه و�إدارت � ��ه ،ف�ض ًال ع��ن �أن
م�ستويات عدد من فرقه غري م� ّؤهلة للعب
فيه ما يجعل منه دور ّي � ًا عقيم ًا غري قادر

على �صناعة العبني م�ؤ ّثرين نتيجة لتفاوت
امل�ستويات الفنيّة بني الفرق ما يُقلل من
قوّ ة املناف�سة التي نحتاج اليها لكي من�ضي
بنه�ضة كرويّة م�ؤثرة.
ق��رار احت��اد ال�ك��رة ال��ذي ات�خ��ذه م �� ّؤخ��ر ًا،
والقا�ضي بتقلي�ص ع��دد �أن��دي��ة ال��دوري
املمتاز اىل  16نادي ًا بحلول املو�سم بعد
ال�ق��ادم على �أن ت�شهد نهاية ه��ذا املو�سم
ه�ب��وط  4ف��رق و��ص�ع��ود فريقني لي�صبح
عدد الفرق  18ثم تتك ّرر نف�س الطريقة يف
املو�سم ال��ذي يليه لي�ستق ّر العدد عند 16
وهو عدد يراه الكثري من النقاد واملح ّللني
ومتابعي الدوري مقبو ًال وميكن �أن يح ّقق
ف��وائ��د �أك�ث�ر ت �خ��دم عملية االن �ت �ق��ال اىل
مرحلة االحرتاف النموذجي الذي يحاول
احتاد الكرة تطبيقه خالل ال�سنوات القليلة
القادمة.

م��ن الناحية النظريّة ميكن اعتبار ق��رار
التقلي�ص م��ن ال �� �ض��رورات املُ�ل��حّ ��ة التي
تتط ّلبها عملية النهو�ض بالواقع الكروي،
لكن من حيث التطبيق الفعلي �ستواجه
هذه اخلطوة م�شاكل كثرية واعرتا�ضات
و�شكاوى من قبل الأن��دي��ة التي تقبع يف
م �� ّؤخ��رة ترتيب ال ��دوري ،م�ستغ ّلة ثغرة
يف القرار تتع ّلق يف توقيته� ،إذ من غري
املعقول �أن ن ّتخذ مثل هكذا قرار بعد م�ضي
�أك�ثر من 12جولة من دوري هذا املو�سم
و ُن�ح� ِ�رج الفرق ون�ضغط على اعتبار �أن
ال�ق��رار م�ت�� ّأخ��ر ج��د ًا ،وك��ان م��ن املفرت�ض
�أن يعلن عنه قبل �أو عند انطالق املو�سم
ال �ك��روي ليمنح اجل�م�ي��ع ف��ر��ص��ة ترتيب
او�ضاعه واالبتعاد عن املناطق اخلطرة،
وبالتايل نفر�ض قواعد ا�شرتاك عادلة من
دون �أن نرتك ثغرة لالعرتا�ض �أو الذهاب

اىل التقا�ضي والطعن مب�شروعية القرار
كما ت ّلوح بع�ض الأندية.
من امل�ؤ ّكد �أن �أية خطوة باجتاه االرتقاء
مب���س�ت��وى دوري��ن��ا وج�ع�ل��ه م�ن�ت�ج� ًا الب��د
�أن ت�ك��ون م��درو��س��ة بعناية فائقة لأنها
�ستتحوّ ل اىل نهج دائم وك ّلما كانت ر�صينة
وم ّت�سقة مع الواقع كلما كان ت�أثريها �أقوى
و�أكرث دميومة.
تر�شيق �أندية امل� ّؤ�س�سات
ي �ط��رح ال�ك�ث�ير م��ن امل�ت��اب�ع�ين وامل�ح� ّل�ل�ين
وا� �ص �ح��اب ال �� �ش ��أن ت �� �س��ا�ؤالت ع� �دّة عن
جدوى تواجد �أندية امل� ّؤ�س�سات املدعومة
باملال العام ،والتي ت�ش ّكل ما ن�سبته %80
م��ن ع��دد الأن��دي��ة امل���ش��ارك��ة يف ال ��دوري
املمتاز وبع�ضها ال يح ّقق نتائج ومل يدعم
املنتخبات بالعبني م�ؤ ّثرين بينما تكافح

الأندية الأهلية من �أجل البقاء يف دوري
ال�ك�ب��ار لأط ��ول ف�ترة ب�سبب ال�صعوبات
التي تواجهها نتيجة العوز املايل وارتفاع
مديونياتها لالعبني �أو ل�ل�ك��وادر الفنية
وعدم قدرتها على دعم ان�شطتها وتغطية
تكاليف �سفرها بني املحافظات.
ٍّ
عادل
من هنا ارتفعت اال�صوات لإيجاد حل ٍ
لهذا الو�ضع عن طريق هيكلة بع�ض �أندية
امل��ؤ� ّ��س���س��ات ودجم �ه��ا م��ع بع�ضها وبذلك
نتجاوز معمعة الهبوط املفرط العدد �أو
متويلها ب��درج��ة م�ساوية �أو ت�ق�ترب من
متويل �أندية الدولة لكي جنعلها �أكرث قدرة
على االنتاج والفعّالية من حيث التناف�س
مع الآخرين بدل �أن تتحوّ ل اىل مم ّر لهم.
جتاوزات جمهور املالعب
ك ّلما كرث احلديث عن �ضرورة رفع احلظر
ال�ك��روي عن مالعبنا ال�ستعادة ح ّقنا يف
اللعب على �أر�ضنا وبني جمهورنا ،تربز
ّ
ولعل من
�أ�سباب ا�ستدامته وتر�سيخه،
�أب��رز تلك اال��س�ب��اب ه��ي ظاهر جت��اوزات
جمهور املالعب التي ع��ادت للظهور بعد
ق ��رار خ�ل� ّي��ة الأزم� ��ة بال�سماح للجمهور
الريا�ضي حل�ضور مباريات الدوري بن�سبة
ال تتجاوز الثالثني باملئة من ا�ستيعاب تلك
امل�لاع��ب ،الأم ��ر ال��ذي �سيو ّفر م�سوّ غات
ُت ّ
عطل م��ن رف��ع احلظر ع��ن مالعبنا! نعم
ظ��اه��رة �شغب امل�لاع��ب م��وج��ودة يف كل
مالعب الدنيا وبن�سب متفاوتة ،غري �أن
انت�شارها يف مالعبنا يختلف كثري ًا من
حيث ت��أث�يرات�ه��ا وم��ن حيث ال �ق��درة على
جت��اوزه��ا يف بلد ينعم مب�ساحة وا�سعة
م��ن احل��ر ّي��ة الأم ��ر م��ا ي��وج��ب مواجهتها
طبق ًا للوائح املعتمدة يف النظام الداخلي،
فكرة القدم هي الفعّالية الأكرث تعبري ًا عن
وحدة وتالحم املجتمع العراقي والإ�ساءة
اليها �ستكون لها �أبعاد ًا تتجاوز الو�صف
ال�شكلي لت�صل اىل عُمق املجتمع.
ب�صريح العبارة  :هناك من ي�سعى لت�شويه
�سمعة كرتنا وابقاء ملف احلظر من دون
مراجعة عرب تخريب ال��دوري وعرب ف�شل
االحت� ��اد وع �ج��زه ع��ن ال �ق �ي��ام ب��واج�ب��ات��ه
مبوجب نظامه الداخلي ما ي�ستلزم عدم
ال�سكوت وامل��واج�ه��ة وال�ت���ص�دّي لأج�ب��ار
ا�صحاب القرار على القيام بواجباتهم.

ال�شرطة يعود من اجلزائر بف�ض ّية الكاراتيه العربي
 بغداد /املدى
عاد منتخب �ش ��رطة العراق للكاراتيه اىل
ار� ��ض الوطن بعد م�ش ��اركته يف البطولة
العربي ��ة الت ��ي احت�ض ��نت مناف�س ��اتها
اجلزائرمب�شاركة  ١٣بلد ًا عربي ًا.
وقال املن�س ��ق الإعالمي الحتاد ال�ش ��رطة
الريا�ض ��ي النقيب زيد الزيدي� ،أن البطل
علي �أحمد قا�س ��م ظفر بامليدالية الف�ض ��ية
يف وزن ٧٥كغ ��م بع ��د تخطي ��ه مناف�س ��يه
الليبي وامل�صري قبل �أن حترمه الإ�صابة
م ��ن التتوي ��ج بالذهبي ��ة وا�ض ��طراره
لالعت ��ذار ع ��ن امل�ض ��ي باملناف�س ��ة ت ��ارك ًا
املركز الأول لل�سعودي.
و�أ�ضاف الزيدي :كاد منتخب ال�شرطة �أن
ي�ض ��يف ميدالي ��ة جديدة يف نظ ��ام الكاتا
(الفرقي) ع ��ن طريق الثالث ��ي املكوّ ن من
زين العابدين را�ضي و�شقيقه حممد علي
را�ضي وح�سني حممد قا�سم بعد تقدميهم
�أدا ًء الفت� � ًا �أو�ص ��لهم �إىل اجلول ��ة ن�ص ��ف
النهائي ،م�ش�ي�ر ًا �إىل خ�س ��ارتهم امليدالية
الربونزية التي مُنحت للفريق ال�سعودي
بق ��رار حتكيم ��ي غري ��ب وبفارق �ض ��ئيل
جد ًا برغم الأف�ض ��لية العراقية الوا�ضحة

م ��ا �أدّى اىل اعرتا�ض وامتعا�ض كبريين
من الوفد الإداري العراقي.
وب�ّي�نّ �":أن الفري ��ق احلقوق ��ي مه ��دي
الفكيكي رئي�س احتاد ال�شرطة الريا�ضي
تر�أ�س الوفد يف البطولة ،و�أوىل املنتخب
�أهتمام ًا خا�ص� � ًا مع عديد املنتخبات التي
يرعاه ��ا احتادنا والت ��ي ت�ص � ُّ�ب نتائجها
يف خدم ��ة الريا�ض ��ة العراقي ��ة بوج ��ود
العبني ماهرين ي�ش� � ّكلون �إ�ض ��افات مه ّمة
للمنتخبات الوطنية".
وبدوره �أثنى البطل علي �أحمد قا�سم على
الدع ��م الكبري املقدّم من رئي�س واع�ض ��اء
احتاد ال�ش ��رطة الريا�ضي الذي ا�سهم يف
من�ص ��ة التتويج،
مت ّكنه من ال�ص ��عود اىل ّ
ّ
مو�ض ��ح ًا �أن املناف�س ��ة كانت على �أ�ش� �دّها
يف فعّالي ��ات البطولة ،و�ش ��هدت ح�ض ��ور
�أبط ��ال اللعب ��ة عربي� � ًا ودولي ًا خ�صو�ص� � ًا
املتواجدين مع منتخبات عرب �أفريقيا.
و�أهتم بع� ��ض مد ّربي و�إعالميي البطولة
العربية مب�ش ��اركة منتخب �شرطة العراق
وباركوا ح�ص ��وله على امليدالية الف�ض ��ية
يف فعّالي ��ة القت ��ال (الكوميت ��ي) وعدّوها
تتويج ًا جلهود �أفراده.
و�أك ��د م ��درب املنتخ ��ب الأردين حمم ��د

ابن عبدات � :إجناز نا�شئة اليمن تو�أم زعامة
الأ�سود الفاخرة
 بغداد  /املدى
�أكد حممد بن عبدات م�ست�ش ��ار وزارة ال�شباب والريا�ضة
اليمني ��ة� ،أن �إجناز منتخب النا�ش ��ئني بك ��رة القدم بك�أ�س
غرب �آ�س ��يا الثامنة عام 2021هو ت ��و�أم الزعامة الفاخرة
لأ�س ��ود الرافدي ��ن ق ��ا ّرة �آ�س ��يا ع ��ام 2007يف ظ ��روف
ا�ستثنائية ع�صيبة وقاهرة م ّرا بها.
و�أ�ض ��اف حممد يف ات�ص ��ال مع (امل ��دى) :اليمن والعراق
ميتل ��كان ث ��روة كب�ي�رة عل ��ى م�س ��توى مواه ��ب ك ��رة
الق ��دم ،وق ّدم ��ا درو�س� � ًا للع ��امل ب�ش ��هادة خ�ب�راء اللعب ��ة
الكب ��ار وم�س� ��ؤويل االحتادين ال ��دويل والآ�س ��يوي ،ب�أن
الإرادة والإ�ص ��رار والرغبة يف االنت�ص ��ار لي�س ��ت وليدة
املع�س ��كرات والتجهي ��زات واملبال ��غ املر�ص ��ودة لها فقط،
اخلا�ص ��ة فوق حدود الطاقات لإ�سعاد
بل قبول التحدّيات
ّ
ال�ش ��عوب" .ولف ��ت اىل �أن "�إجن ��از نا�ش ��ئة اليم ��ن يف
الدم ��ام جاء يف مرحلة مهمّة تفتقد فيه ريا�ض ��ة بلدي اىل
االجنازات منذ �سنني طويلة ،وتك ّللت رحلة �سُ فراء كرتنا
ال�ص ��غار بالنجاح منذ �أول مباراة ف ��ازوا بها على الأردن
( )1-3وعلى البحرين بخما�س ��ية نظيفة ،ثم �س ��وريا (-2
 )1و�أخري ًا ح�س ��موا النهائي ل�ص ��احلهم �إث ��ر فوزهم على

�صاحب الأر�ض ال�سعودية بالركالت الرتجيحية ليدخلوا
تاريخ البطولة من بوابة الفخر".
وك�شف الكاتب والناقد الريا�ضي �أن ":يف خ�ضم الظروف
الت ��ي تواجهها بالدنا من حرب وم�ش ��اكل داخلية ال ميكن
�أن تته ّي� ��أ ملنتخباتن ��ا عوام ��ل داعم ��ة لتطوّره ��ا وبلوغها
م�ستويات متقدّمة عربي ًا وقاري ًا وهي قادرة على ذلك ،كما
تعاين ريا�ض ��تنا عام ��ة من من ُ�ض ��عف يف جوانب �إدارية
ومالية حتول دون ا�ستثمار املواهب وفق ًا ل�سرتاتيجيات
حمدّدة ت�ضعها على �س ّكة التفوّق با�ستمرار".
وذكر �":س ��بق ملنتخ ��ب النا�ش ��ئني �أن نال لقب الو�ص ��يف
يف نهائيات �آ�س ��يا حتت 16عام� � ًا يف الإمارات عام 2002
وخ�س ��ر املباراة النهائية من كوريا اجلنوبية ( )5-3بعد
تعادلهم ��ا �إيجابي� � ًا ( )1-1وت� ّأه ��ل اىل موندي ��ال فنلن ��دا
ع ��ام  ،2003وخرج م ��ن دور املجموعات �أم ��ام الربازيل
والربتغال والكامريون".
وختم حممد ت�ص ��ريحه قائ ًال �":شكر ًا للكرة فقد ع ّم الفرح
بيوت جميع اليمنيني بف�ضل �أقدام الالعبني ولي�س عقول
ال�سيا�سيني ،ه�ؤالء ال�ص ��غار �أزاحوا بع�ض هموم الواقع
املرير واملعي�شة ال�صعبة �أم ًال ب�أن تعود اليمن �سعيدة كما
كانت و�أف�ضل �إن �شاء الله".

العواي�ش ��ة �أن منتخ ��ب �ش ��رطة الع ��راق
قدّم عر�ض� � ًا مم ّي ��ز ًا يف البطول ��ة العربية
لل�ش ��رطة ،مبدي� � ًا ا�س ��تغرابه م ��ن ع ��دم
ح�ص ��ول الع ��راق عل ��ى �إح ��د امليدالي ��ات
الث�ل�اث يف فعّالي ��ة الكات ��ا برغ ��م الأداء
الرائ ��ع لالعبيه ال ��ذي نال اعج ��اب �أغلب
متابعي البطولة.
فيم ��ا �أع ��رب الإعالم ��ي اجلزائ ��ري عب ��د
الفت ��اح �س ��عيدي ع ��ن �إعجابه و�س ��عادته
بتواج ��د الوف ��د العراق ��ي عل ��ى �أر� ��ض
اجلزائ ��ر مل ��ا مينحه م ��ن "نكهة خا�ص ��ة "
على ح ّد و�صفه ،م�ؤكد ًا �أن منتخب �شرطة
العراق قدّم ن ��زاالت وعرو�ض مميّزة يف
فعّاليت ��ي "الكات ��ا " و"الكوميت ��ي" وكان
ي�س ��تحق املزيد من امليداليات خ�صو�ص� � ًا
يف "الكات ��ا " الت ��ي اب ��دع فيه ��ا وترق ��ب
اجلميع و�ص ��وله �إىل النزال النهائي لكن
احلظ �أدار ظهره عنه يف نهاية املطاف.
وج ��اء منتخ ��ب ال�ش ��رطة خام�س� � ًا يف
الرتتي ��ب الع ��ام النهائ ��ي للبطول ��ة التي
نال املنتخب امل�ص ��ري املركز االولّ ،
وحل
اجلزائري "م�ض ��يفها" يف املركز الثاين،
ون ��ال التون�س ��ي املرك ��ز الثال ��ث وتبع ��ه
ال�سعودي يف املركز الرابع.

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

خليجي الب�صرة� ..أكذوبة!
اِلتهى الإعالم الريا�ض ��ي العراقي واخلليجي مبلف خليجي الب�صرة
ا�س ��تثنا ًء من كل الق�ضايا امل�صريية التي تواجه ُه على ال�صعيد املهني
ودوره يف مراقبة م� ّؤ�س�س ��ات بلده الريا�ضية ،ملا يُحدِ ث ُه تناول امللف
من �س ��وء ه�ض ��م بع�ض اطرافها لوجبات االنتقادات التي ا�سهمت يف
تعمي ��ق جراح العراقيني بد ًال من ت�ض ��ميدها لغايات مل تنهِ بعد �أحقاد
املا�ضي القريب!
م ��ا يدعونا لال�س ��تغراب �أن العراقي هو نف�س ��ه �س ��واء م ��ن كان يعمل
بال ُق ��رب من احتاد ك�أ� ��س اخلليج العربي يف الدوح ��ة �أو من ميار�س
عمل ��ه يف قناة ف�ض ��ائيّة ببغداد �أو من يتف ّرج عل ��ى امللهاة بال موقف!
ونت�س ��اءل بح�ي�رة مل ��اذا ال ي�ص � ّ
�طف اجلمي ��ع وراء م�ص ��لحة العراق
ب ��د ًال من عر�ض مهازل التناح ��ر يف الآراء� ،أو الدفاع والهجوم كيفما
اجته ��د� ،أو تخوين ال�ش ��قيق تا ّرة و�ض� �مّه با ُ
حل�ض ��ن "جماملة" تارة
�أخرى؟
ه ��ذا الأخ العراقي الأول يقول "هناك ت�ش ��ا�ؤم غري ُمربّر" وذاك الأخ
تتو�سلوا"
العراقي الثاين يُجاهر" كال �أنها م�ؤامرة  ..ان�س ��حبوا وال ّ
وي ��ر ُّد الأول "وع ��ود اخللي ��ج واقعي ��ة  ..ال ج ��ود تخدي ��ر ومتيي ��ع
للأمور" وي�ص ��رخ �أخ عراقي ثالث "معقولة ت�صنعون من احلبّة ُقبّة"
ج�س النب�ض� ..أكملوا
ثم ي�س ��تدرك "ربمّ ا ت�س ��ريب املعلومة يُراد منه ّ
�شروطهم وا�سقطوا حججهم"!
وو�س ��ط كل ذلك ،ين�ب�ري زميل خليج ��ي ليُعلن ب�ش ��كل مفاجىء عدم
"ح�س ��ه املهني" ولي�س نق ًال عن
�إقامة البطولة يف الب�ص ��رة بناء على ّ
رئي� ��س احت ��اده الذي ح�ض ��ر االجتماع الع ��ادي لدول �أع�ض ��اء احتاد
ك�أ�س اخلليج العربي الذي مل يناق�ش الق�ض� �يّة �أ�ص ًال مرت ّقب ًا نفاد مدة
ال�ستة �أ�شهر لإعالن اجلاهزية من عدمها!
وخ ��رج زمي ��ل خليجي �آخر  -ت�س ��تع ُّد بالده لتنظيم الن�س ��خة ذاتها -
بت�ص ��ريح غري بريء ي�ؤ ّكد فيه عدم مغامرة االحتاد اخلليجي با�سناد
البطولة للعراق ،مُع ّل ًال ذلك مبعاناته من اجلانب الأمني! يف حني �أن
ّ
كل بيان ��ات االحتاد وت�ص ��ريحات جلان التفتي� ��ش مل تتحدّث عن ذلك
قط ،وتنا�س ��ى �أن كبار م�س�ؤويل ريا�ضة بلده كانوا يتحدّثون لوزير
ريا�ضتنا عن �شعورهم بالأمن والأمان يف الب�صرة �أكرث من �أي مكان
�آخر ،فهل كانوا (يتغ�شمرون)* معه؟!
كف ��ى عبث ًا مبلف الب�ص ��رة اخلليج ��ي ،ال م�ؤامرة وال توافقات �س� � ّرية
وال انقالب يف املواقف ،م�ش ��كلتنا يف �أنف�س ��نا ،نعِ د الآخرين من دون
التزام ،ولدى جميع م�س� ��ؤويل ريا�ضتنا القدرة على حتويل املوجب
خا�ص ��ة و�أن عِ لل خليجي
�إىل �س ��الب يف حتلي ��ل �أي مر�ض يواجههاّ ،
الب�ص ��رة من ��ذ ع ��ام  2010مل ُتعالج برغم ا�س ��تنزاف �أك�ث�ر من مليار
ون�ص ��ف امللي ��ار دينار على �إن�ش ��اء ملع ��ب املدينة الريا�ض ��ية لتنظيم
البطول ��ة ،ومل يك�ش ��ف �أي م ��ن وزراء الريا�ض ��ة جا�س ��م حممد جعفر
وعبداحل�س�ي�ن عبطان ود�.أحم ��د العبيدي وعدن ��ان درجال عن حجم
الأموال التي ُخ ِّ�ص�ص ��تْ �إ�ض ��افة لهذا املبلغ منذ ال�شروع بعملية بناء
�أو �ص ��يانة �أو جتهيز مالعب وفنادق وقاع ��ات و�أماكن ترفيه ودعائم
لوج�س ��تيّة ،من �أجل تلبية متط ّلبات تنظيم بطولة ت�س ��تم ّر �أ�سبوعني
فقط ومل ت َر النور حتى الآن؟
هل من املعقول �أن الأمانة العامة ملجل�س الوزراء التي ت�ض ّم نخبة من
امل�ست�شارين يف الريا�ضة والقانون واال�ستثمار واملال واالقت�صاد مل
ت�صارح رئي�س احلكومة على مدى  11عام ًا بفتح حتقيق يف م�شروع
خليجي الب�ص ��رة وعر�ض نتائجه على جمل�س الوزراء مع التو�ص ��ية
بجدوى تنظي ��م البطولة من عدمها ،وتطالب وزير الريا�ض ��ة بتنفيذ
�أمر احلكومة بعد مناق�شة كل حيثيّات امللف؟!
كم ��ا يبق ��ى الت�س ��ا�ؤل مطروح� � ًا �أم ��ام تنفيذي احت ��اد ك�أ� ��س اخلليج
العرب ��ي :نحرتم جميع قراراتك ��م ،ونقدِّر رغبتك ��م يف �إناطة العراق
تنظيم الن�س ��خة  ،25لكن توايل قبولكم مل � ّ�ف العراق عقب انتهاء كل
بطول ��ة لن�س ��خ  2010يف اليم ��ن و 2013يف البحري ��ن و 2014يف
ال�سعودية و 2017يف الكويت و 2019يف قطر يف ّ
ظل ا�صراكم على
�إجناز العراقيني ذات امل� ّؤ�ش ��رات يف تقارير املفت�شني ،ومل تكتمل �إما
مماطل ��ة �أو من ��اورة �أو عجز ًا منه ��م ،ف�إنكم ُ�ش ��ركاء يف زيادة �أوجاع
اجلمه ��ور العراق ��ي �إزاء معانات ��ه م ��ن م�ش ��كلته الأ�سا�س ��ية بجث ��وم
احلظر ال ��دويل يف مالعبهم ب�أعذار واهية يف�ض ��حها انحياز االحتاد
ال ��دويل للعبة (الفيف ��ا) الحتادات �أخ ��رى تعاين من م�ش ��اكل داخلية
وا�ض ��طرابات �سيا�سيّة وفو�ضى عارمة يف حياتهم اليومية مل تحُ َظر
منتخباتها من اللعب يف �أرا�ضيها!
ٍّ
منقو�ص ال ي�ستويف
�ص ��ارحوا احتاد الكرة العراقي بعدم قبول ملف
ٍ
املعايري ،فكل مُدد االنتظار لل�سنني املا ّرة بخجل على �ضفاف الب�صرة
احلبيبة �أف�ضت �إىل حقيقة واحدة :خليجي الب�صرة � ..إكذوبة!
* يهزلون
وو�سط كل ذلك ،ينبري زميل خليجي ليُعلن
ب�شكل مفاجئ عدم �إقامة البطولة في الب�صرة
ً
نقال عن رئي�س
"ح�سه المهني" ولي�س
بناء على
ّ
اتحاده الذي ح�ضر االجتماع العادي لدول
�أع�ضاء اتحاد ك�أ�س الخليج العربي الذي لم
يناق�ش الق�ض ّية � ً
ّ
مترقب ًا نفاد مدة ال�ستة
أ�صال
�أ�شهر لإعالن الجاهزية من عدمها!

ّ
ت���ه���دد ب�����س��ح��ب م��ل��ف ال��ب�����ص��رة !25
املُ���ه���ل���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة
متابعة  /املدى
�أكد جا�س ��م �سلطان الرميحي �أمني عام احتاد
ك�أ� ��س اخلليج العرب ��ي� ،أن اجتماع اجلمعية
العمومية العادية لالحتاد بح�ض ��ور ر�ؤ�س ��اء
االحت ��ادات اخلليجي ��ة لك ��رة الق ��دم و�أمن ��اء
ال�س ��ر كان مثمر ًا و�ش ��هد مناق�ش ��ة العديد من
تخ�ص م�ستقبل الكرة اخلليجية
البنود التي ّ
م ��ن بينه ��ا تثبيت موع ��د �إقامة بطول ��ة ك�أ�س
اخلليج للمنتخبات.
وب�ّي�نّ الرميح ��ي �أن ��ه "مل تتم مناق�ش ��ة ملف
ت�ض ��ييف مدين ��ة الب�ص ��رة الن�س ��خة  25م ��ن
بطول ��ة ك�أ� ��س اخلليج بك ��رة الق ��دم � 25إذ ّ
مت
التط ّرق �سابق ًا �إىل هذا املو�ضوع ،وما يخ�ص
جاهزي ��ة الع ��راق ،وم ��دى توف ��ر متط ّلب ��ات
اال�ست�ضافة".
ولف ��ت �إىل �أن "اجلمع ّي ��ة العموم ّي ��ة
اال�ستثنائية ال�سابقة ق ّررت �أن تكون البطولة
يف الع ��راق مبدينة الب�ص ��رة ،عل ��ى �أن تكون
الكويت البلد البديل".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "�أي دولة ترغب يف ت�ض ��ييف

البطولة هناك �ش ��روط ومعايري تر�س ��ل �إليها
ويتم �إعداد ملف ال�ضيافة يُعر�ض على احتاد
ك�أ�س اخلليج العربي".
و�ش� �دّد الرميح ��ي عل ��ى �أن "االجتم ��اع كانت

ل ��ه قيم ��ة كب�ي�رة بوج ��ود جمي ��ع ر�ؤ�س ��اء الكرة� ،أنَّ االحت ��اد لديه التزامات ومتط ّلبات
االحتادات ،وهذا يعترب مك�سب ًا الحتاد ك�أ�س يج ��ب �أن يف ��ي بها قب ��ل  30حزي ��ران املُقبل،
اخلليج العربي".
حتى يتم ّكن من ت�ض ��ييف البطولة ،وبعك�س
م ��ن جهته� ،أك ��د عدنان درج ��ال رئي�س احتاد ذلك �ستتحوّ ل البطولة �إىل الكويت.
وق ��ال درج ��ال :علينا �أن نعمل بج� � ّد من �أجل
�إمت ��ام كل املتط ّلب ��ات الت ��ي يج ��ب تو ّفره ��ا
لت�ض ��ييف احل ��دث اخلليج ��ي ،ونح ��ن لي�س
لدين ��ا �أيُّ م�ش ��كلة يف العدي ��د م ��ن الأم ��ور،
بالن�س ��بة للفنادق هناك �أكرث من فندق جاهز
ال�س ��تقبال ال�ض ��يوف ،منه ��ا الفن ��دق التاب ��ع
لل ��وزارة وغ�ي�ره من الفن ��ادق� ،أما بالن�س ��بة
للمالع ��ب ،فملع ��ب الفيح ��اء �س ��يكون جاهز ًا
بن�س ��بة  %100خالل �ش ��هر تقريب ًا ،وامل�شكلة
الوحي ��دة هي يف ملعب املين ��اء ،وهذا ملعب
ثال ��ث ولي� ��س ملعب� � ًا ثاني� � ًا ،فملعب ��ا املدين ��ة
الريا�ض ��ية والفيح ��اء �س ��يكونان جاهزي ��ن
متام ًا ،ونتم ّنى �أن تنتهي ال�ش ��ركة امل�س�ؤولة
عن ملعب امليناء م ��ن تطويره ،و�إن مل تلتزم
�سنف�س ��خ العق ��د ونح ��وّ ل العم ��ل �إىل �ش ��ركة
ثاني ��ة ،و�أن ��ا على يقني �أن ��ه �س ��يكون جاهز ًا
لتنظيم احلدث.
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ط��ل�ائ����ع ال���ج���ن���وح ن���ح���و ال���ف���ا����ش���ي���ة ق���ب���ل ع��ف��ل��ق

اذا غدا ثابت ًا الآن ان م�ؤ�س�سي
حركة البعث العربي ت� ّأثروا
النازي �سيا�سيا ب�شكل
باالتجاه
ّ
مبكر ،فان جذور هذا الت�أثر تمتد
الى الفكر القومي العربي الذي
�سبقهم وان ب�شكل غير مبا�شر.

فالق ��ول بان الأفكار القومي ��ة ل�ساطع احل�صري ال
ترق ��ى اىل م�ست ��وى نظري ��ة او منظوم ��ة فل�سفية
متما�سكة ،ال ينفي باملقابل حقيقة تقدمها ،فل�سفيا
وان�ساني ��ا يف ر�أين ��ا ،عل ��ى املنظ ��ورات القومي ��ة
العربي ��ة الأخ ��رى الت ��ي عا�صرته ��ا او قارعته ��ا
�أحيان ��ا ،ومنه ��ا منظور م�ؤ�س�س احل ��زب القومي
ال�س ��وري االجتماعي �أنطون �سعادة الذي عار�ض
القومي ��ة العربية مبا ا�سماه “القومية ال�سورية”
كه ��دف بذاته نافيا وجود رابط قومي بني �شعوب
“�سوريا الك�ب�رى” او الهالل اخل�صيب (�سوريا
ولبن ��ان وفل�سط�ي�ن والأردن والع ��راق والكويت)
وغريهم من �شعوب الدول العربية الأخرى.
كم ��ا رف�ض ا ُ
حل�ص ��ري الفك ��ر الإقليم ��ي لبع� ��ض
الكت ��اب امل�صريني او اللبنانيني القائلني باالنتماء
اىل القومي ��ة الفرعوني ��ة او القومي ��ة الفينيقي ��ة
م�ؤك ��دا ا�ستحال ��ة ا�ستبدال قومية حي ��ة كالعربية
بهوي ��ة ميتة كالفرعوني ��ة او الفينيقي ��ة .و�أي�ضا،
وبخ�ل�اف جم ��ال الدي ��ن االفغاين وعب ��د الرحمن
الكواكب ��ي وحمم ��د عب ��ده ور�شي ��د ر�ض ��ا� ،أ�س�س
احل�ص ��ري منظوره القومي العرب ��ي على �أر�ضية

علمانية �صارمة تربط ما بني القومية واحل�ضارة
احلديث ��ة ،وت�ستند �إىل اللغة والتاريخ ولي�س اىل
الدين او املذه ��ب ،وتتمثل خال�صته يف املقولتني
التاليت�ي�ن“ :اللغ ��ة تك ��وّ ن روح الأم ��ة وحياته ��ا.
والتاري ��خ يك ��وّ ن ذاك ��رة الأم ��ة و�شعوره ��ا»،
وه ��و يه ��دف اىل حتقي ��ق وح ��دة عربي ��ة ك�ب�رى
ت�شب ��ه الوح ��دة الأملاني ��ة الت ��ي حتقق ��ت عل ��ى يد
اوت ��و ف ��ون ب�سم ��ارك von Bismarck Otto
 )1898-(1815ال ��ذي ع ��رف بلق ��ب “امل�ست�ش ��ار
احلدي ��دي” ل ��دوره يف توحي ��د الوالي ��ات
الأملانية وت�أ�سي�س الإمرباطوري ��ة الأملاني ��ة� أو ما
ي�سمى بـ «الرايخ الأملاين الثاين.
اال ان الفك ��ر القومي للح�ص ��ري وقع يف انحراف
�صارخ عندما ترك نف�سه يت�أثر ب�ش�أن هذه الوحدة
ب�أفكار امل�ؤرخ القومي الأملاين املتطرف هايرني�ش
فون تريت�شك ��يHeinrich von Treitschke
 ،)(1834 - 1896وال �سيم ��ا دعوت ��ه اىل �إقام ��ة
امرباطوري ��ة �أملاني ��ة موح ��دة “نقي ��ة” عرقي ��ا،
متبني ��ا نظرية دارويني ��ة قومي ��ة و�شع ��ارات
عن�صري ��ة مع ت�أييد فكرة �إب ��ادة الأمم «الو�ضيعة»
ويق�ص ��د ال�س ��كان الأ�صلي�ي�ن يف امل�ستعم ��رات.
وكم ��ا ا�ستنت ��ج الكاتب ال�سوري ب�س ��ام طيبي يف
كتاب ��ه «القومي ��ة العربية ،بحث نق ��دي» (ال�صادر
باالنكليزية عام  ،)1997فان الوحدة العربية يف
هذه املرحلة باتت ل ��دى احل�صري هدف ًا بح ّد ذاته
ظرف ،حتى ل ��و كان ذلك
يج ��ب حتقيقه حت ��ت �أي ٍ
على ح�ساب الدميقراطي ��ة واحلريات ال�سيا�سية.
وه ��ذا م ��ا يف�س ��ر يف ر�أي ��ه ،ان احل�ص ��ري نا�ص ��ر
�أملانيا النازية واعتنق الفك ��ر القومي اال�شرتاكي
ودع ��م حتالف العروبي�ي�ن مع دول املح ��ور ،فه ّلل
النق�ل�اب ر�شيد عايل الكي�ل�اين يف العراق ،وكان
على تقارب مع جمعية العهد ال�سرية التي ن�شطت
خ�ل�ال احلقبة العثمانية ،وه ��ي جمعية م�ؤلفة من
ال�ضب ��اط الع ��رب امل�ؤهلني على يد مدرب�ي�ن �أملان،
والذي ��ن لعب ��وا دور ًا معت�ب�ر ًا يف تقوي ��ة القومية
العربية يف حقبة م ��ا بعد انهيار الدولة العثمانية
وغريها م ��ن مواقف مثل ��ت «جنوح ًا نح ��و الأدب

من الذي يقرر ول�صالح من؟

 د .ح�سني الهنداوي

القومي الأمل ��اين ذي الطابع العرقي-الرومان�سي
(جريمانوفيلي ��ا  )Germanophiliaبح�س ��ب
تعب�ي�ر طيب ��ي الذي ي�ص� � ّر عل ��ى �أن احل�صري هو
م ��ن و�ضع ب ��ذور ه ��ذا التوجه ال ��ذي �آت ��ى ثماره
عند مي�شي ��ل عفل ��ق موجّ ه� � ًا الل ��وم ل ��ه عل ��ى ه ��ذا
التح ��ول ،على الرغم من االق ��رار ب�أن احل�صري ال
ميكن اعتباره فا�شي ًا �أو قومي ًا متطرف ًا.
م ��ن جانب ��ه ،يب ��دو الفك ��ر القوم ��ي املح� ��ض لدى
امل� ��ؤرخ الفل�سطيني حممد ع� � ّزة دروزة (-1887
 )1984اكرث جنوحا نح ��و الأفكار العرقية لكونه
يت�ضم ��ن فك ��رة االمي ��ان بوج ��ود ع ��رق او جن�س
عرب ��ي واحد ومتمي ��ز عن غ�ي�ره وبخ�صو�صياته
التاريخية والثقافية ،مع انه اقل تعقيدا وبعد ًا من
الت�أث ��ر بالفل�سفة من فك ��ر �ساطع احل�صري وكذلك
منهجه .بكلمة �أخ ��رى ،ان دروزة ي�ؤمن بفكرة ان
“الع ��رب جوهر واح ��د” كقومية وم�ستقل بذاته
ك�أم ��ة عربية ،ومن هن ��ا �ضرورة حتقي ��ق وحدته
ال�سيا�سية على �أ�سا� ��س وحدانيته العرقية .وهذا
م ��ا �سع ��ى اىل التنظ�ي�ر ل ��ه يف م�ؤلفات ��ه العديدة
يف جم ��ال التاري ��خ وال �سيم ��ا كت ��اب “تاري ��خ
اجلن� ��س العربي يف خمتل ��ف الأط ��وار والأدوار
والأقط ��ار” (� 8أج ��زاء) ،وكت ��اب “ح ��ول احلركة
العربي ��ة احلديثة” (� 6أج ��زاء) ،وكتاب “الوحدة

العربي ��ة” .ويعت�ب�ر دروزة ان االم ��ة العربي ��ة
احلديث ��ة حتت ��اج �إىل الفك ��ر القوم ��ي ال�ستئناف
دورها املتف ��رد يف �إحي ��اء دور الإ�سالم يف العامل
احلدي ��ث .ذلك �أن الع ��رب لهم دائم ًا ال ��دور الرائد
يف احل�ض ��ارة الإ�سالمية ،ويتوج ��ب عليهم قيادة
م�شروع النه�ضة العربية الإ�سالمية احلديث.
لكن ورغ ��م ان دروزة مل يقل بان العرب يتميزون
عرقي� � ًا عن غريه ��م من ال�شع ��وب الت ��ي �شاركتهم
يف الدي ��ن الإ�سالم ��ي او ال�شع ��وب غ�ي�ر امل�سلمة،
اال ان قول ��ه بان “العرب جوه ��ر واحد” بهويتهم
القومية ،وهذا اجلوهر م�ستقل بذاته ك�أمة ،يقود
اىل االعتق ��اد بانه �سعى اىل ت�أ�سي� ��س جوهرانية
عربي ��ة م�ض ��ادة للجوهراني ��ة اليهودي ��ة اذ وقف
�أيديولوجي ��ا عل ��ى الأر�ضي ��ة الأيديولوجية التي
ينق�ضه ��ا ،من اجل تعبئة العرب ملواجهة امل�شروع
ال�صهيوين املت�أهب الحتالل فل�سطني اعتماد ًا على
�أ�سلح ��ة �شتى يف مقدمتها ال�س�ل�اح الأيديولوجي
القدمي اجلديد القائل مببد�أ “�شعب الله املختار”.
فالدواف ��ع ال�سيا�سية ولي� ��س الفل�سفية هي م�صدر
�سطحية بع�ض مواقف دروزة الفكرية وال�سيا�سية
والت ��ي تك�شفها مذكراته احيانا ،كانحيازه الكامل
مثل رفيقه املفتي ام�ي�ن احل�سيني اىل جانب دول
“املح ��ور” �ضد “احللفاء” خالل احلرب العاملية

و�أخري ًا الف�صل ال�سابع يحزم امتعته

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
مل يع ��د ذك ��ر تاري ��خ التغي�ي�ر يف العراق ع ��ام  2003على ي ��د االحتالل
الأمريك ��ي وحلفائه ي�ش ��كل نقطة فارق ��ة او ذات جدوى �س ��واء �أ�سباب
التي اوجبت قيام الواليات املتحدة بتوجيه ال�ضربة الع�سكرية للعراق
واحتالله ،او الأدوات التي مت توظيفها من قبل �صانع القرار ال�سيا�سي
والإج ��راءات واملمار�س ��ات التي مت اتباعه ��ا بقدر ما ال ��ت اليه �أو�ضاع
الع ��راق من ج ��راء هذه احلرب ،فالع ��راق تعر�ض جلملة م ��ن القرارات
الت ��ي �ساعدت عل ��ى ان يكون مناخ لل�صراع والتناف� ��س �سواء تلك التي
�ساع ��دت على ان تكون الأحزاب القادمة مع االحتالل حاكمة للعراق او
املن ��اخ الذي خلقت ��ه يف ان ت�صبح ال�ساحة العراقي ��ة �ساحة �صراع دائم
�س ��واء من قبل ال ��دول الإقليمي ��ة او ال�صراعات الداخلي ��ة التي تغذيها
االجن ��دات الإقليمي ��ة والدولي ��ة ،ب ��ات التناف�س يف الع ��راق مبني على
�أ�سا�س امل�صلحة املتوح�شة لكل الأطراف الفاعلة والعاملة على ال�ساحة
العراقي ��ة �سواء تلك التي لعبت على العامل الديني – الطائفي لتحقيق
م�صاحله ��ا او تل ��ك الت ��ي ارادت ان جتع ��ل م ��ن العراق م�ص ��در متويل
القت�صادها.
باملجمل فان العراق الغارق يف فو�ضى ال�صراعات الداخلية واخلارجية
مل يع ��د قراره ال�سيا�سي اي�ض ًا اخلارجي والداخلي قرار ًا وطني ًا ،وهذا
يعك� ��س حجم عدم اال�ستق ��رار يف ر�س ��م اخلارطة ال�سيا�سي ��ة العراقية
�س ��واء منذ بداية العملية ال�سيا�سية الولي ��دة من قبل الواليات املتحدة
او ر�سمه ��ا من قبل الأحزاب احلاكمة الت ��ي ُبنيت �سيا�ستها على �أ�سا�س
املحاور والتخندقات ،بالتايل �سيطرت التوجهات اخلارجية وامل�صالح
العاب ��رة للحدود على الق ��رار ال�سيا�سي واالقت�ص ��ادي واال�سهام اي�ض ًا
يف �ش ��ق ال�ص ��ف االجتماع ��ي وت�صدع ��ه يف مراح ��ل خمتلف ��ة وقريبة،
وكل مهت ��م بال�ش�أن العراقي يجد ان العراق ي�سري نحو مناطق �ضبابية
بالإ�ضاف ��ة �إىل انه يف الكثري من الق�ضايا يقف يف املنطقة الرمادية بعد
ان فق ��د قدرته على �إدارة �ش�ؤونه الداخلي ��ة وتوظيف الدبلوما�سية يف
ح ��ل ق�ضاياه الأ�سا�سية امل�صريية كق�ضايا املياه على �سبيل املثال �سواء
م ��ع ايران او تركيا ،كذل ��ك يف ق�ضايا احلدود ومكافحة الإرهاب العابر
م ��ن دول اجل ��وار ،بالإ�ضافة للق�ضاي ��ا الداخلية �أهمه ��ا ق�ضية الكهرباء
وحت�سني اخلدم ��ات التي تتعر�ض ل�ضغوط ��ات خارجية ب�سبب �ضعف
اتخاذ القرار.
جمموع ��ة كبرية من الق�ضايا الت ��ي تتطلب اتخاذ ق ��رار وتتطلب جر�أة
يف ال�س�ي�ر نحو خطوات حت�سب بالدرجة الأ�سا� ��س امل�صلحة العراقية
عل ��ى باقي امل�صالح ،كل ه ��ذه الفو�ضى �ضحيتها املواطن العراقي الذي
ا�صبح رهني القرار ال�سيا�سي املبني على توافقات حزبية ال تزال تلعب
�ضم ��ن الوق ��ت ال�ضائ ��ع يف كل منا�سب ��ة ومرحلة ،وهذا ن ��اجت عن عدم
ق ��درة الطبقة احلزبية على فهم لعب ��ة ال�سيا�سة وادواتها بعد ان ف�ضلت
الأخ�ي�رة ان تكون قدراته ��م مبجملها م�سلطة عل ��ى املكا�سب والتق�سيم
والتوزي ��ع ،مل ت�ستط ��ع ه ��ذه الطبق ��ة ان ت ��زرع الثقة بداخ ��ل املواطن
العراق ��ي بع ��د ان امتلأ باخليب ��ات واالنك�س ��ارات الناجت ��ة من �ضعف
املنظوم ��ة احلاكم ��ة التي مل ت�ستفد من التج ��ارب ال�سابقة واحلالية يف
الع ��امل ،باملح�صلة فاملواطن قد ميتلك جزء م ��ن احلقيقة الواردة امامه
من ان القرار ال�سيا�سي العراقي هو قرار �صادر من خارج احلدود وكل
الق�ضاي ��ا اخلطرية التي تتطل ��ب وقفه حقيقة من قب ��ل الطبقة احلزبية
هي ناجتة عن تقارب او تقاطع م�صالح �إقليمية او دولية.

الثاني ��ة ،وثقته بوقوف املانيا الهتلرية اىل جانب
الع ��رب ملواجهة امل�شروع ال�صهيوين يف فل�سطني
واملدع ��وم م ��ن بريطانيا وفرن�س ��ا ،م�ؤيدا يف ذلك
موقف مفتي القد� ��س �أمني احل�سيني ،ونا�سيا هو
الآخ ��ر �سذاجة جتربة الثورة العربية الكربى يف
االعتماد الكلي على احللفاء خالل احلرب العاملية
االوىل .ولق ��د ذه ��ب دروزة يف “ع ��دم ال�صالب ��ة
العقائدي ��ة” ه ��ذه اىل ح ��د ت�صوير ذل ��ك االنحياز
الكام ��ل غ�ي�ر املنقو� ��ص �إىل زعيم النازي ��ة وك�أنه
الوطني ��ة بعينها ،من دون �أن يبذل �أي جهد فكري
عل ��ى الأق ��ل لتقدمي اقرتاح ��ات متوقع ��ة من رجل
يف مكانت ��ه ،كاق�ت�راح موقف حي ��ادي للمفتي� ،أو
اقرتاح ال�ستمرار الثورة من الداخل .وامل�ستغرب
ه ��و ح ��د كب�ي�ر م ��ن “ال�سذاج ��ة” املده�ش ��ة �إزاء
«النج ��اح املزعوم» للمفتي لدى هتلر ومو�سيليني
كم ��ا ذك ��رت �أ�ست ��اذة الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة يف
اجلامع ��ة اللبناني ��ة بي ��ان نويه� ��ض احل ��وت ،يف
درا�س ��ة قيمة عن ��ه ت�ضمنت اي�ض ��ا بع�ض تعليقات
دروزة الكا�شف ��ة ع ��ن غياب العم ��ق النظري لديه،
منه ��ا ن�صو� ��ص ل ��دروزة �ضخ ��م فيها اهمي ��ة لقاء
بني هتلر واملفت ��ي يف عام  ،1941او ت�أثري زيارة
املفت ��ي ور�شيد عايل الكي�ل�اين �إىل روما ،معتمدا
على تعليق ��ات لإذاعة برلني وعل ��ى قيام ال�صحف
االملانية بن�شر �صورة املفتي مع هتلر.
امل� ��ؤرخ ال�س ��وري ق�سطنط�ي�ن زري ��ق (-1909
� )2000ساه ��م هو الآخ ��ر يف اغناء الفكر القومي
العرب ��ي احلدي ��ث .اال ان ��ه مت ّي ��ز ع ��ن �س ��واه من
املفكرين القوميني العرب الرواد بفكره التنويري
احلدي ��ث .فرغ ��م �إن الأم ��ة العربية له ��ا �شخ�صية
خا�صة تنف ��رد بها عمّا �سواها من الأمم لديه ،فانه
اهتم باقران ذلك مبوق ��ف قائم على اعتماد ون�شر
مبادئ وقي ��م الدميقراطية والدف ��اع عنها ورف�ض
العن ��ف واالنقالبات وامل�ؤامرات وكل ما من �ش�أنه
جع ��ل امل�شـ ��روع العرب ��ي للتقدم جزءا م ��ن التيار
العام للتقدم الإن�ســــاين.
لق ��د �أوىل زري ��ق ال ��ذي حالفن ��ي احل ��ظ ان التقي
ب ��ه طوي�ل�ا يف دار الندوة ب�ي�روت �صيف ،1991

�أهمي ��ة خا�ص ��ة للعالقة ب�ي�ن النظري ��ات والأفكار
واملناه ��ج العقالنية احلديثة ع ��ن امل�س�ألة القومية
م ��ن جه ��ة وعالقته ��ا بالدميقراطي ��ة والتط ��ور
االجتماعي والتحدي ��ث واخليارات العقالنية من
جهة �أخ ��رى معتربا ان غاية النه�ضـة القومية هي
رفع م�سـتوى حياة اف ��راد االمة بجميع نواحيها،
وان ال تقت�صــ ��ر عل ��ى ني ��ل احلري ��ة اخلارجي ��ة
واال�ســتق�ل�ال ال�ســيا�ســ ��ي لبلدانه ��م ،ب ��ل ت�شم ��ل
اي�ض ��ا حتريره ��م م ��ن القي ��ود الداخلي ��ة وتوفري
الطم�أنين ��ة واحلي ��اة الكرمية لهم جميع� � ًا مبتعدا
ع ��ن كل �أ�ش ��كال الرومان�سي ��ة االن�شائي ��ة ح ��ول
فك ��رة الوحدة والقومي ��ة والعروب ��ة التي طبعت
معظ ��م الفك ��ر القومي يف ذل ��ك الوق ��ت .ومن هنا
رمب ��ا ،ابتع ��اده عن االنخ ��راط يف ن�ش ��اط حزبي
او �سيا�س ��ي يف احلرك ��ة القومي ��ة العربية وعدم
اهتمامه بال�شعارات واملظاهر احلما�سية.
وه ��ذا التوج ��ه لدى زريق مت�أتٍّ عل ��ى الأرجح من
كونه مل يتـ�أثر مبا�شـــرة بالفكر الفل�ســـفي القومي
الأوروب ��ي الأملاين �أو الفرن�ســـ ��ي ،امنا بفكر ابن
خلدون وبالفك ��ر الفل�سفي واالجتماعي الأمريكي
خا�ص ��ة ،ومن هن ��ا اهتمامه بالف�صل ب�ي�ن املبادئ
النظري ��ة التاريخي ��ة اخلا�صة بالق�ضي ��ة القومية
يف الق ��رن الع�شري ��ن وب�ي�ن الآم ��ال والأح ��وال
والعالقات ال�سيا�سي ��ة للمجتمعات العربية خالل
نف� ��س الف�ت�رة .ون�ستطيع الت�أكيد ب ��ان العديد من
امل�ؤلف ��ات الت ��ي �أ�صدره ��ا زري ��ق وال �سيم ��ا كتاب
«الوع ��ي القومي» ،و»معن ��ى النكبــ ��ة» و»�أي غــدٍ»
و»نح ��ن والتــاري ��خ» و»ه ��ذا الع�صـــــ ��ر املتفجر”
و”يف معركة احل�ضـــــارة” و”نحن وامل�ســــتقبل”
و”مطال ��ب امل�ســــتقبل العرب ��ي” وغريها ،والتي
تفي ��د ب�ش ��كل وا�ض ��ح ان زري ��ق هو م ��ن املفكرين
القومي�ي�ن الع ��رب الذين جتنبوا اغ ��واء االنزالق
النظ ��ري نحو النزعات العرقي ��ة والفا�شية .اذ من
املعروف بالفعل �أن الدعوات القومية كانت املنبع
الأ�سا�سي للنازية الهتلرية يف �أملانيا وللفا�شية يف
�إيطالي ��ا وكل �أوروبا والعامل ومنه العامل العربي
وال �سيما حلزب البعث يف العراق و�سوريا.

 هادي عزيز علي
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االح ��داث والوقائ ��ع املف�ضي ��ة لعا�صف ��ة
ال�صح ��راء  -يف مقالن ��ا االول بين ��ا
الن�صو� ��ص الدولي ��ة امل�ؤ�س�س ��ة لفر� ��ض
اح ��كام الف�ص ��ل ال�ساب ��ع من ميث ��اق االمم
املتح ��دة خا�صة الق ��رار  661ل�سنة ب�سبب
 1990ب�سب ��ب تعن ��ت احلكوم ��ة العراقية
وع ��دم ان�صياعه ��ا الحكام ��ه ث ��م ت� ��أزم
املوق ��ف ال�سيا�س ��ي ب�ش ��كل اك�ث�ر عندم ��ا
ج ��اءت ممار�س ��ات اال�ص ��رار املف�ضية اىل
ع ��دم ال�سم ��اح للرعايا االجان ��ب للمغادرة
رغم تقاط ��ر الوفود على الع ��راق ملتم�سة
ال�سم ��اح له ��م باملغ ��ادرة والع ��ودة اىل
اوطانه ��م  ،االمر الذي دف ��ع جمل�س االمن
اىل ا�ص ��دار ق ��راره املرق ��م  667يف 16
\ ايل ��ول \  1990ال ��ذي ال ��زم الع ��راق
بالتعامل م ��ع الرعايا االجان ��ب على وفق
االحكام الدبلوما�سية واعرافها  ،واعقبته
ن�صو� ��ص ع ��دة تتعل ��ق ب ��ذات املو�ضوع .

وزاد االم ��ر تعقي ��دا عندما �ص ��درت افعاال
من احلكومة العراقية جتاه مقار البعثات
الدبلوما�سي ��ة وموظفيها االم ��ر الذي كان
حم�ل�ا لالدان ��ة م ��ن قب ��ل جمل� ��س االمن .
وازداد املوق ��ف انغالق ��ا عندم ��ا مت احلاق
الكويت بالع ��راق فت�ص ��دى جمل�س االمن
له ��ذا الفع ��ل وا�ص ��در ق ��راره املرق ��م 677
يف  \ 28ت�شري ��ن الث ��اين \  1990ال ��ذي
احلكوم ��ة العراقية النازع ��ة نحو التغيري
الدميوغ ��ريف ل�س ��كان الكوي ��ت والعب ��ث
ب�سجالته ووثائقه الر�سمية .
ه ��ذه جمموع ��ة خمت ��ارة م ��ن االح ��داث
ح�صلت يف الف�ت�رة املح�صورة من تاريخ
�صدور قرار جمل� ��س االمن  665يف \ 25
اب \  1990لغاي ��ة  \ 28ت�شري ��ن الثاين .
اال ان احلما�س ال ��ذي ابداه جمل�س االمن
ي ��وم  \ 29ت�شري ��ن الث ��اين \  1990كان
ي ��وم م�شه ��ودا بالن�ش ��اط امللف ��ت لالنتباه
و�سب ��ب هذا الن�شاط ه ��ذا بينه يو�ضوح (

جيم� ��س بيكر ) وزير اخلارجية االمريكي
ال ��ذي ترت�أ�س دولته جمل�س االمن الدويل
حينئ ��ذ وال ��ذي ا�ستعج ��ل جمل� ��س االمن
ال�ص ��دار قراره اجلديد املب�ي�ن فيه املوقف
م ��ن ا�ستعمال القوة �ض ��د العراق يف فرتة
اق�صاه ��ا  \ 30ت�شري ��ن الث ��اين \ 1990
اي قب ��ل انته ��اء رئا�س ��ة املجل� ��س من قبل
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة الن ��ه بع ��د
التاري ��خ املذكور �ست� ��ؤول رئا�سة املجل�س
اىل اليم ��ن املتعاط ��ف مع الع ��راق لذا فقد
جنح جيم� ��س بيكر يف ان يزرع احلما�سة
يف االع�ض ��اء امل�ؤدي ��ن ال�ستعم ��ال الق ��وة
وان يق ��وم جمل� ��س االم ��ن بال�سع ��ي لبدء
املناق�ش ��ات وتق ��دمي ال ��ر�ؤى لالع�ض ��اء
املتعلقة با�ستعمال الق ��وة تنفيذا لقرارات
ذات ال�صلة بهذا املو�ضوع .
عق ��د جمل� ��س االمن اجتماع ��ه يف يوم 29
\ ت�شري ��ن الثاين \ 1990برئا�سة جيم�س
بيك ��ر وح�ضره ��ا وزراء خارجية االحتاد

ال�سوفييتي وفرن�س ��ا وبريطانيا وال�صني
واثيوبي ��ا وروماني ��ا وزائ�ي�ر وفلن ��دا
وكوب ��ا وكولومبي ��ا وماليزي ��ا ا�ضافة اىل
مندوب ��ي �ساحل الع ��اج واليمن ف�ضال عن
وزي ��ر خارجي ��ة الكويت حينئ ��ذ حيت مت
ت ��داول االق ��وال ح ��ول املو�ض ��وع للدول
امل�شارك ��ة يف تل ��ك اجلل�س ��ة املتمثل ��ة يف
االح ��داث والوقائ ��ع ال�سيا�سي ��ة املتزامنة
م ��ع انعقاد ه ��ذه اجلل�سة وب ��د�أت اجلل�سة
بكلم ��ة رئي�سه ��ا جيم� ��س بيك ��ر ث ��م كلم ��ة
وزي ��ر اخلارجي ��ة الكويت ��ي ال ��ذي ا�ش ��اد
مب�ش ��روع الق ��رار قائ�ل�ا ان ه ��ذا الق ��رار
�سيدخ ��ل التاري ��خ وه ��و يع ��د انت�ص ��ارا
للعق ��ل واحلكمة ثم حتدث مندوب العراق
الدائم الدكتور عبد االمري االنباري مركزا
كلمته على اجلانبني القانوين وال�سيا�سي
بعدها ج ��رى الت�صويت باكرثية  12دولة
ومعار�ض ��ة كل من كوب ��ا واليمن وامتناع
ال�صني عن الت�صويت .

�صدر الق ��رار برقم  678يف  \ 29ت�شرين
الث ��اين \  1990املتك ��ون م ��ن ديباج ��ة
وخم� ��س فق ��رات عامل ��ة وان الفقرة االهم
في ��ه هي الفقرة  2التي ن�صت على  ( :ي�أذن
لل ��دول االع�ضاء املتعاونة مع الكويت  ،ما
مل ينف ��ذ الع ��راق يف  \ 15كانون الثاين \
يناير \  ، 1991او قبله القرارات ال�سالفة
الذكر تنفي ��ذا كامال  ،كمنا ه ��و من�صو�ص
علي ��ه يف الفق ��رة  1اعاله  ،ب� ��أن ت�ستخدم
جمي ��ع الو�سائ ��ل الالوم ��ة لدع ��م وتنفي ��ذ
الق ��رار  1990 \ 660وجمي ��ع الق ��رارات
الالحقة ذات ال�صلة واعادة ال�سلم واالمن
الدولي�ي�ن يف ن�صابهما يف املنطقة )  .كما
الزم ��ت الفق ��رة  3جمي ��ع ال ��دول ان تقدم
الدع ��م املنا�سب ل�ل�ادراءات الت ��ي �ستتخذ
عم�ل�ا بالفق ��رة  2من ه ��ذا الق ��رار  .وقرار
جمل�س االمن هذا �شرعن ال�ستعمال القوة
بغي ��ة تنفي ��ذ ق ��رارات جمل�س االم ��ن ذات
ال�صلة  ،فكانت عا�صفة ال�صحراء .

العلم العراقي احلايل..لي�س د�ستوريا!

 د.قا�سم ح�سني �صالح
يف  2004واف ��ق جمل� ��س احلكم
على ت�صميم جديد للعلم العراقي
بدي�ل�ا لل ��ذي كان يف زم ��ن �صدام
ح�س�ي�ن �.صم ��م العل ��م رفع ��ت
اجلادرج ��ي الذي اخت�ي�ر من بني
اك�ث�ر م ��ن  30ت�صميم ��ا  ،لكن ��ه
ووجه بانتق ��ادات �شدي ��دة بينها
ان ��ه ال يعرب عن ح�ض ��ارة العراق
ولوج ��ود �شب ��ه بين ��ه والعل ��م
اال�سرائيل ��ي ..وق ��ام عراقي ��ون

بحرقه،وا�ضط ��ر جمل� ��س احلكم
اىل اعتم ��اد العل ��م العراقي نف�سه
بع ��د ا�ستبدال عب ��ارة (الله اكرب)
املكتوب ��ة بخ ��ط �ص ��دام ح�س�ي�ن
لتكتب باخلط الكويف.
ويف  2004اي�ض ��ا �،ش ��كل
الربمل ��ان جلن ��ة برئا�س ��ة النائ ��ب
مفيد اجلزائ ��ري لتنظيم م�سابقة
لت�صمي ��م علم عراقي جديد �شارك
فيه ��ا فنانون م ��ن داخ ��ل العراق

وخارج ��ه وكان ع ��دد الت�صامي ��م
اكرث من  600ت�صميما
قام ��ت اللجنة باختي ��ار اكرث من
 150ناق ��دا فني ��ا ومثقفا ميثلون
حمافظ ��ات العراق كاف ��ة الختيار
اف�ض ��ل �ستة ت�صاميم ،ومكثنا يف
فندق ب�ش ��ارع ال�سع ��دون الربعة
اي ��ام ،ومت اختيار �ست ��ة ت�صاميم
ح�صل ��ت عل ��ى اعل ��ى النق ��اط
ت�صدره ��ا ت�صمي ��م ج ��واد �سلي ��م

لعلم العراق.
رفع ��ت اللجن ��ة املكلف ��ة برئا�س ��ة
النائ ��ب مفي ��د اجلزائ ��ري ه ��ذه
الت�صامي ��م لعر�ضه ��ا على جمل�س
الن ��واب الختي ��ار احده ��ا..
وح�ص ��ل ان الربمل ��ان مل يخ�ت�ر
احده ��ا ،معتمدا العلم القدمي بعد
ازال ��ة النج ��وم الث�ل�اث واالبقاء
عل ��ى عب ��ارة (الله اك�ب�ر )باخلط
الكويف..م ��ا يعن ��ي ان العل ��م

العراق ��ي احلايل م�ؤقت ،اذ ت�شري
امل ��ادة(  12اوال )م ��ن د�ست ��ور
جمهورية العراق بالن�ص ( :ينظم
بقان ��ون عل ��م الع ��راق و�شع ��اره
ون�شي ��ده الوطني مب ��ا يرمز اىل
مكون ��ات ال�شعب العراقي )..وما
ح�ص ��ل ه ��و تاجي ��ل بع ��د تاجيل
�سبب الكثري م ��ن االحراجات يف
مرا�س ��م اال�ستقب ��ال واالحتفاالت
برفع العلم احلايل احيانا والعلم

القدمي احيانا اخرى!
انن ��ا نرفع هذا التذكري اىل دولة
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ال�سيد
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ليك ��ون م ��ن
�ضم ��ن اولويات الربملان العراقي
الق ��ادم الختي ��ار واح ��دا م ��ن
الت�صامي ��م ال�ستة الفائزة املعربة
عن ح�ضارة الع ��راق ومكوناته..
واجلميل ��ة اي�ضا،ليك ��ون علم ��ا
د�ستوريا.
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قناديل

فازت الكاتبة الأميركية لويز �أردريك (ولدت عام  1954بمدينة مينابولي�س بوالية ميني�سوتا) بجائزة بوليتزر للرواية عن
روايتها «الحار�س الليلي» التي تتعقب قبائل ال�سكان الأ�صليين الأميركان في الخم�سينات ومقاومتهم الجمعية �ضد الكولونيالية
والتهجير .وقالت لجنة الحكام في �إطرائها للرواية «�أنها رواية �ضخمة متعددة الأ�صوات ...تت�سم بالمهارة والخيال» وتروي
ق�صة جد �أردريك في والية نورث داكوتا .كتبت �أردريك ،وهي ع�ضو في فريق “ترتل ماونتن” لهنود قبيلة الت�شيبيوا 28 ،كتاب ًا
ُ
فار�س وهي
تتراوح بين الرواية وال�شعر و�أدب الأطفال .وفيما يلي عر�ض لروايتها و�أقوالها
كتبته الم�ؤلفة والمحررة فويب ِ
�أ�ستاذة فخرية في الفنون المرئية والم�سرحية في جامعة بردو بمدينة الفاييت بوالية �أنديانا:

 لطفية الدليمي

مباذا ي�ؤمن العلماء ؟

لويز �إردريك تفوز بجائزة البوليتزر للرواية 2021
ترجمة :جناح اجلبيلي

ي�شعر الكث�ي�ر �أن جائزة نوبل للآداب يجب
�أن تذه ��ب �إىل لوي ��ز �أردريك .كان ��ت الكاتبة
غزيرة الإنتاج �إذ تتخذ من مينيابولي�س مقر ًا
لها ،وتنتمي يف الأ�صل �إىل الهنود الأ�صليني
يف فريق «ترتل ماونتني ت�شيبيوا» ،وتن�سج
روايتها ح ��ول تاريخه ��ا القبل ��ي والإقليمي
يف �سل�سل ��ة تغط ��ي  15رواي ��ة م�شه ��ورة.
�إن �شبكه ��ا املعق ��د حلي ��اة �شخ�صياته ��ا عل ��ى
م ��دى ع ��دة �أجي ��ال جع ��ل البع� ��ض يقارنه ��ا
م ��ع ويليام فولك�ن�ر .يف العام�ي�ن املا�ضيني،
ف ��ازت بجائ ��زة  NMAIللفن ��ون لع ��ام
 2016وجائ ��زة مكتب ��ة الكونغر� ��س لع ��ام
 2015للرواي ��ة الأمريكية ،وم�ؤخر ًا بجائزة
البوليتزر للرواية عام  .2021كما �أنها تدعم
الكتاب الآخري ��ن من ال�س ��كان الأ�صليني من
خالل متجرها لبي ��ع الكتب يف مينيابولي�س
«بريت�ش بارك بوك�س».
تتن ��اول كتب �أردري ��ك ب�شكل متك ��رر ق�ضايا
مهم ��ة تتعل ��ق بالعدال ��ة االجتماعي ��ة .لكنه ��ا
تكت ��ب ب�ش ��كل �شبه �شاع ��ري بطريقة ال تبدو
وك�أنه ��ا دعاي ��ة .تق ��ول« :كان طرف ��ا عائلتي،
الأمل ��اين والهن ��دي الأحم ��ر ،م ��ن رواة
الق�ص� ��ص الرائع�ي�ن .الكت ��اب يحت ��اج �إىل
الت�شوي ��ق ،والق�ضايا يج ��ب �أن تكون جزء ًا
من الت�شويق� .أحاول جاهدة �أال �أخو�ض يف
حديث �صاخ ��ب لأن النا�س ال يريدون قراءة
ذل ��ك .لذا ف�إن �أي ق�ضي ��ة بيئية �أو غريها هي
جزء من ال�سرد «.
ً
تن�س ��ج رواي ��ات �أردري ��ك �أحداث� �ا تاريخي ��ة
مهم ��ة مث ��ل ح ��ركات املقاوم ��ة يف النه ��ر
الأحم ��ر وال�شم ��ال الغرب ��ي بقي ��ادة الزعي ��م
لوي� ��س ريي ��ل ،وتعدي ��ات املهاجري ��ن الأملان
وال�سويدي�ي�ن عل ��ى �أرا�ض ��ي ال�س ��كان
الأ�صليني ،وقانون دوز واالغت�صاب والقتل
يف املحميات.
يف جمتمع ��ات «ن ��ورث داكوت ��ا �أوجيبوي»،
معظ ��م الغرباء هم م ��ن الفرن�سي�ي�ن والأملان
وال�سويدي�ي�ن .ت�شم ��ل ق�ص�صه ��ا ع ��ن ه�ؤالء
الأفراد احلب وال ��زواج املختلط والأرا�ضي
امل�سروق ��ة والقت ��ل والتحي ��ز العن�ص ��ري
والتحول الديني والتعاي�ش املتوتر .تختلط
الكلم ��ات الفرن�سي ��ة م ��ع لغ ��ة الأوجيبوي ��ة.
وحت ��ى يف م�شاه ��د م ��ن ال�سبعيني ��ات
والثمانيني ��ات ،ف� ��إن النا�س من غ�ي�ر الهنود
الأ�صلي�ي�ن هم من ن�سل ه� ��ؤالء الأوروبيني.
وت�ض ��م عائ�ل�ات الأوجيبوي ��ة لأردريك عدة
�أجيال.
عل ��ى الرغم من �أنه ��ا تقول �إنه ��ا ال تكتب عن
عائلته ��ا يف كتبه ��ا� ،إال �أن والدتها ،التي كان
له ��ا ت�أث�ي�ر حي ��وي م�ستم ��ر عليه ��ا ،حفزتها
م ��ن �أجل البح ��ث عن �أ�سالفه ��ا .ثمة م�شروع
م�ستقبل ��ي له ��ا يعتم ��د جزئي� � ًا عل ��ى جتارب
ج ّده ��ا لأمه ��ا يف مدر�س ��ة داخلي ��ة للهن ��ود
الأ�صلي�ي�ن .ب�سبب ارتب ��اط املدار�س بوزارة

احل ��رب الفيدرالي ��ة ،مت �أر�شف ��ة �سج�ل�ات
كل طف ��ل ب�ش ��كل كب�ي�ر .ع�ث�رتْ �أردريك على
ملف ��ات جدّها يف مكتب ��ة الكوجنر�س وكانت
منده�ش ��ة م ��ن التفا�صي ��ل املتعلق ��ة بجمي ��ع
جوانب حياته ،مثل القوائم الدقيقة لتكاليف
مالب�س ��ه� .إن اخلط اجلميل ال ��ذي تع ّلمه يف
املدار� ��س الداخلي ��ة و�ضعت ��ه �أردريك �ضمن
ت�صميم غالف روايتها الأحدث «الروز».
�شخ�صياته ��ا املُ�س ّنة املتك ��ررة  ،مثل «�ستار»،
وال�سيدة «ويبد» ،و «مو�شوم» ،و «نانابو�ش»
 ،و اجل ��دة «�أغناتيا» ،تطلق الن ��كات البذيئة
وامل�ضحك ��ة ،وت�ضاي ��ق بع�ضه ��ا البع� ��ض
ومتار� ��س احلي ��ل اجلن�سي ��ة ،يف حماول ��ة
ل�صدمة �أطفالها البالغني و�أحفادها وكهنتها.
تق ��ول« :على م ��ر ال�سنني ،عرف � ُ�ت العديد من
كبار ال�سن الذين يت�سمون باملرح فيما يتعلق
مبو�ضوع اجلن�س .يب ��دو يل �أن الأ�شخا�ص
الذين ميار�سون الفكاه ��ة ب�سهولة يتقدمون
يف ال�سن ب�شكل جيد «.
يف وقت �سابق من هذا العام ،ذهبتْ �أردريك
يف جول ��ة ح ��ول الكت ��اب لدع ��م روايته ��ا
الأخ�ي�رة «الروز» .التقين ��ا بها �أثن ��اء قيامها
بقراءة ممتع ��ة يف م�سرح فوجل ��ر �شك�سبري
مبكتبة الكونغر� ��س يف وا�شنطن العا�صمة.
يرك ��ز الكت ��اب على �صب ��ي �صغ�ي�ر ،ال روز ،
�أعط ��اه والداه لعائلة �أح ��د اجلريان للتكفري
عن ح ��ادث �أرتكبه والده وت�سب ��ب بقتل ابن
اجلار �أثناء �صيد الغ ��زالن .ومبا �أن والدتي
ال�صب ّي ��ان �أخت ��ان غ�ي�ر �شقيقت�ي�ن ،فانتق ��ل
�إىل الأ�س ��رة الأخ ��رى ،يف ح�ي�ن �أن ال�صدمة
م ��ا زالت له ��ا �سياق عائل ��ي .كلت ��ا العائلتني
ي�ستنزفهم ��ا احل ��زن والأف ��كار االنتحاري ��ة
واخل�سارة والغ�ضب ،لكن يف النهاية يحقق
«الروز» وعائلته نوع ًا من ال�شفاء وال�صمود.
كان تبني الأقارب وحتى الغرباء يمُ ار�س يف
املا�ضي من قبل العديد من الهنود الأمريكيني
من �أجل تعايف ال�سكان بعد املر�ض واحلرب
وممار�س ��ات الإب ��ادة اجلماعي ��ة الأخ ��رى.
اعتم ��د هذا التبني املعا�ص ��ر على املمار�سات
التقليدي ��ة الت ��ي احت�ضنتها عائل ��ة «الروز» ،

ابنة الغابات
عبد العزيز احليدر
يا ابنة الغابات
اذرعك املمتدة يف ال�شوارع املعبدة...
ايتها املعلقة يف النيونات امللونة

«الندروك�س �أيرون»  ،من خالل كوخ التع ّرق
[خيمة ي�ستعملها الهن ��ود احلم ��ر ملمار�س ��ة
الطقو�س الدينية-م] واالحتفاالت الأخرى.
مت ��ت مراجع ��ة الرواي ��ة ب�ش ��كل �إيجابي من
قب ��ل نيويورك تامي ��ز ووا�شنطن بو�ست مع
الرتكيز على ظاهرة التبني.
بع ��د قراءته ��ا  ،ناق�ش ��ت �أردري ��ك ا�ستخ ��دام
التبن ��ي ال�ستع ��ادة الت ��وازن .و�أ�ش ��ارت �إىل
التبن ��ي غري الر�سم ��ي املتكرر جلدته ��ا لأمها
للأطف ��ال الذين تع ��اين �أ�سرهم م ��ن م�شاكل.
وقارن ��ت التبني املرن جلدتها م ��ع �شخ�صية
«نوال» التي مل ترغب يف البداية يف م�شاركة
«الروز» م ��ع عائلة والدته ��ا .ناق�شت �أردريك
احل ��دود املتغ�ي�رة ب�ي�ن عائ�ل�ات ال�س ��كان
الأ�صلي�ي�ن التي ت�سم ��ح للأق ��ارب بامل�شاركة
يف تربية الأطفال دون التعامل مع اخلدمات
االجتماعية.
كثريا م ��ا تلقي رواي ��ات �أردري ��ك التاريخية
ال�ضوء على الظواه ��ر االجتماعية احلالية.
وقد خ�ص�صت لذلك روايتها «التقرير الأخري
عن املعج ��زات يف «ليتل نو هور�س» .تقول:
«ه ��ذا الكتاب هو املف�ضل ل ��ديّ من بني كتبي
وموعظ ��ة �إىل الأفاع ��ي ،واح ��دة م ��ن القطع
املف�ضلة ل ��ديّ يف الكتابة» .يف هذه الرواية،

تب�ّي�نّ �أن الكاه ��ن ،ال�شخ�صي ��ة املتكررة الأب
دامي ��ان  ،امر�أة .مع تقدم ��ه يف ال�سن ،ي�شعر
الأب دامي ��ان بالقل ��ق م ��ن اكت�ش ��اف هويت ��ه
احلقيقية �أثناء مر�ض قد يتطلب فح�ص ًا طبي ًا
�شام ًال.
�س�ألته ��ا عما �إذا كان ��ت تعتقد �أن هذه الرواية
�ستحظ ��ى باهتم ��ام �أك�ب�ر �إذا مت ن�شرها الآن
ولي�س قبل  15عام ًا .الحظت �أن هناك حركة
تتعلق بالتحول اجلن�سي حني كتبتْ الرواية
ولكن الآن تزايدت تل ��ك احلركة بقوة �أكرب.
تق ��ول« :لق ��د ق ��ر� ُأت رواي ��ات لن�س ��اء ع�ش ��ن
�أدوار ًا ذكوري ��ة �أك�ث�ر ،ويف الواقع  ،ت�ستند
�شخ�صيت ��ي «�أول ��د تال ��و» يف �سل�سلة «منزل
بريت�شبارك» � ،إىل بحث يف يوميات التجار.
«كان للكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة �آث ��ار �سلبي ��ة
للغاية على جميع جوانب ثقافة الأوجيبوية
وروحانيته ��ا .يف ثقاف ��ة الأوجيب ��وي
التقليدي ��ة ،كان هن ��اك �شعور ب� ��أن ال�شخ�ص
ال ��ذي ن�سمي ��ه الآن متح ��ول جن�سي� � ًا ميكن ��ه
العم ��ل داخ ��ل الثقاف ��ة ،والعي� ��ش ب� ��أدواره.
�أن ��ا على علم بام ��ر�أة م ��ن الأوجيبوية كانت
�صائ ��دة وحمارب ��ة معروف ��ة .كم ��ا �أن هن ��اك
ح ��وايل ع ��ام  1850لرج ��ل
�سج�ل� ًا
يُدع ��ى «احلل ��و» وا�سم ��ه

موسيقى االحد
لدور عر�ض االزياء
واملالهي الليلية
معار�ض الكتب
اليخوت ال�ساهرة....الراق�صة
ايتها ال�صديقة....
الغ�صن امللوح
ذات اخلامتني
تع�صرين برتقالة منهكة
ميتلئ جو املكتب بعبق �ساخن
االجهزة متتلئ بالن�شاط
تتدفق الن�سخ اىل نهاية املاكنة ....النهر
هاهي االزمنة التي ﻻيتحدثون عنها
ازمنة حتمل غيوما....مكروبات
تعرب من �شبابيك الر�ؤية
املرتاكمة الرتاب
ﻻ احد يالحظ...املدللة....اخلرافة
متد �ضفائرها ال�سوداء
بدﻻل. ..تغازل الع�صر التقني اال�سود
ع�صر االنتظارات املقلقة
هاهو القارى االخري
بعيون قلقة هي االخرى
يتابع خطواتك..ر�شاقة �صفحاتك
يف مدينة مطف�أة الغيوم
مت�أمال يف مهرجانات العبث
موغال يف الغابات القدمية

ثقافة

الهن ��دي وي�شك ��وب .عا� ��ش «احلل ��و» ب�شكل
خمتلف ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن ولكن مل يك ��ن هناك
قدر كبري من اجلدل حوله .اع ُترب الأ�شخا�ص
الذي ��ن يعي�شون ب�شكل خمتل ��ف عن جن�سهم
�أن لديه ��م روحاني ��ة �أو�سع وي ��رون الأ�شياء
م ��ن وجه ��ة نظ ��ر خمتلف ��ة .كتاب ��ي «امل ��ر�أة
الظب ��ي»  ،ال ��ذي متت مراجعت ��ه ،يتعامل مع
ه ��ذا املو�ضوع وفي ��ه �شخ�صي ��ة ذات موهبة
يف منح الأ�سماء التقليدية «.
مت رب ��ط روايته ��ا احلالي ��ة «ال روز» بعملني
�سابق�ي�ن يواجه ��ان العن ��ف يف املحمي ��ة.
تتناول روايتها عام طاعون احلمائم2009-
الإع ��دام دون حماكم ��ة .وفيه ��ا �شخ�صي ��ات
خيالي ��ة هرب ��ت م ��ن الإع ��دام دون حماكم ��ة
و�شخ�صي ��ات خيالي ��ة مت �إعدامها و�شخ�صية
تاريخي ��ة ،ه ��ويل ت ��راك ،وه ��و �صب ��ي يبلغ
م ��ن العمر  13عام� � ًا مت �إعدامه دون حماكمة
يف ن ��ورث داكوتا .تق ��ول �أردري ��ك �« ،إدراج
الإع ��دام خارج نطاق القانون الذي حدث يف
نورث داكوت ��ا كان مهم ًا بالن�سبة يل لأن ذلك
مل يك ��ن فع ًال مروع� � ًا مرتبط ًا ع ��ادة بال�سكان
الأ�صلي�ي�نُ � .
أردت �أن �أو�ض ��ح م ��دى �ض�آلة ما
يُعرف حق ًا �أو يُدر�س عن ال�سكان الأ�صليني.
املو�ض ��وع معق ��د ولكن ��ي �أ�شع ��ر �أن بلدن ��ا
�سينمو ويتطور من خ�ل�ال ت�ضمني احلقيقة
يف ق�صتنا الوطنية».
ت ��دور �أح ��داث روايته ��ا «البيت امل ��دوّ ر» يف
الثمانيني ��ات ح ��ول مو�ض ��وع االغت�ص ��اب
والقت ��ل يف املحمي ��ات والقوانني التي متنع
ال�سلط ��ات القبلية م ��ن مقا�ضاة غ�ي�ر الهنود
الأ�صلي�ي�ن الذي ��ن ارتكبوا جرائ ��م فيدرالية
مث ��ل االغت�ص ��اب والقت ��ل( .ف ��ازت الرواي ��ة
بجائ ��زة الكت ��اب الوطن ��ي يف ع ��ام 2012
 ،ع ��ام ن�شره ��ا) .يف الكلم ��ة اخلتامي ��ة م ��ن
طبع ��ة جدي ��دة م ��ن رواي ��ة «البيت امل ��دور»،
كتب ��ت «�أردري ��ك» عن رعاية �سنات ��ور داكوتا
ال�شمالي ��ة باي ��رون دورغ ��ان ع ��ام 2016
لت�شريع النظ ��ام والقان ��ون القبلي وقد وقع
�أوباما على الت�شريع لي�صبح قانون ًا.
تق ��ول �أردري ��ك« :كان الرئي� ��س �أوبام ��ا
�شدي ��د التجاوب م ��ع الأمريكي�ي�ن الأ�صليني
والق�ضاي ��ا التي نواجهه ��ا .كان �أوباما وراء
ت�شري ��ع «�إعادة تفوي�ض حماك ��م العنف �ضد
املر�أة» ال ��ذي �أعط ��ى املحاكم القبلي ��ة �سلطة
حتقي ��ق العدال ��ة للن�س ��اء م ��ن الأمريكي ��ات
الأ�صلي ��ات �ضحايا اجلرائ ��م اجلن�سية التي
ارتكبه ��ا رجال م ��ن غري ال�س ��كان الأ�صليني.
كان قان ��ون �إع ��ادة التفوي� ��ض ه ��ذا �ضخم ًا،
و�شيئ� � ًا عظيم ًا .قب ��ل هذا الت�شري ��ع ،مل يكن
للمحاكم القبلية اخت�صا�ص على غري الهنود
املتهمني باالغت�صاب والقتل� .أعيدت ال�سلطة
الق�ضائية �إىل حماكمنا القبلية».
بالإ�ضافة �إىل روايات الكبار  ،تكتب �أردريك
كت ��ب الأطفال ،كما تكتب ال�شعر والن�صو�ص
غري الروائية .تع ��زو الكثري من قدرتها على
الإبداع بنج ��اح جلميع الأعمار �إىل ت�أثريات
والدته ��ا و�شقيقته ��ا ليز ،وهي كاتب ��ة �أي�ض ًا.
كالهم ��ا تتبع ��ان عائلتهما ع ��ودة �إىل جزيرة
مادلني.

ح�صيل ��ة فكري ��ة مثم ��رة تل ��ك الت ��ي يخ ��رج بها الق ��ارئ بع ��د قراءة
كت ��اب (مب ��اذا ي�ؤم ��ن م ��ن الي�ؤم ��ن ؟) ،وه ��و خال�ص ��ة مطارح ��ات
الهوتي ��ة – ثقافي ��ة جرت وقائعها يف �صحيف ��ة ايطالية بني الكاتب
وع ��امل ال�سيميولوجي ��ا (�أومربتو �إيكو) والالهوت ��ي (كارلو ماريا
مارتين ��ي) .لي�س بو�سع امل ��رء �سوى ال�شعور باالعج ��اب �إزاء هذه
الأريحي ��ة الفكري ��ة الت ��ي ّ
تك�شفت عنه ��ا �آراء الإثن�ي�ن .ك ٌّل منهما له
�آرا�ؤه ؛ لكن ��ه الي�سع ��ى لت�سفي ��ه الآخري ��ن والتعامل معه ��م بفوقية
دينية �أو �آيديولوجية.
�أح� � ُد الدرو� ��س التي يخرج بها املرء من قراءة ه ��ذا الكتاب هو �شيوع
�صورة منطية (فلكلورية يف الغالب ،ومن ّكهة مبن ّكهات ق�سرية) ب�ش�أن
مو�ضعة الدي ��ن يف حياتنا املعا�صرة .هذا وا�ض ��ح يف عنوان الكتاب
؛ �إذ نفه ��م منه �ض ��رورة وجود ماي�ؤمن به االن�س ��ان �إذا مل يكن م�ؤمن ًا
ديني� � ًا تقليدي� � ًا باملعايري املتداول ��ة� .إ ّنه (الظم�أ الوج ��ودي) ذلك الذي
يدف ��ع االن�سان للتف ّك ��ر يف وجوده  :هل ثمة غاي ��ة �أو ق�صدية يف هذا
الوج ��ود ؟ ه ��ل الوجود الب�ش ��ري �صدفة حم�ضة �أم �ض ��رورة تطلبتها
�صريورة مبوا�صفات حمدّدة ؟ هل نحن مفاعيل ت�صميم ذكي للكون ؟
لطامل ��ا تف ّك ��رتُ يف ح ��ال العلم ��اء (الريا�ضياتي ��ون والفيزيائي ��ون
يخ�ص املو�ضوعة الدينية وم�س�ألة االميان التقليدي
بخا�ص ��ة) فيما ُّ
؛ �إذ ث ّم ��ة �سوء فهم كبري (مق�صود يف الغال ��ب) ب�ش�أنهم .ت�سود لدى
معظ ��م النا� ��س قناع ��ة � ّأن العلم ��اء املعا�صري ��ن  -والفال�سف ��ة كذلك
 ملح ��دون .ذل ��ك �س ��وء نظر �سوّ ق ��ت له جه ��اتٌ ديني ��ة ذات منازع�أ�صولي ��ة حت ��ى عل ��ى �صعي ��د التوجّ ه ��ات ال�سيا�سي ��ة ،الق�ص� � ُد منه
�إ�شاعة فه � ٍ�م مبت�سر ،ي ّت�س� � ُم بال�ضحالة ومالم�س ��ة �سطوح الظواهر
دون جوهرها .مل ��اذا ؟ ل ّأن املمار�سة العلمي ��ة والفل�سفية تنطوي –
بطبيعته ��ا – على ق ��در غري ي�سري من الليربالي ��ة الفكرية وحماولة
اخ�ت�راق ّ
كل امل�ص� �دّات العائقة التي حت ��و ُل دون امل�ساءل ��ة النقدية
وا�سع ��ة النطاق ّ
لكل املوا�ضع ��ات ال�سائدة حتى لو كانت متكئة على
قناعات دينية.
عال ك ّر�س حياته لتفنيد فكرة (الإله) ونفي وجوده.
عن
مل �أقر�أ �أبد ًا
مِ ٍ
غالبي ��ة العلماء ترى � ّأن (الإله) فك ��رة ميتافيزيقية ال�ش�أن للعلم بها.
العل ��م والدين دائرت ��ان معرفيتان تتمايز الواح ��دة عن الأخرى يف
و�سائله ��ا االب�ستمولوجية وغاياتها الفل�سفية .تن�ش� ��أ نتائج م�ؤذية
للعل ��م والدين عندما يت� � ّم اخللط بينهما حتت �ست ��ار � ّأن العلم يدعم
الدي ��ن (�أو يربهن وجود الإله على وج ��ه التحديد) .ال�ضرورة لإله
يربهن ��ه العل ��م .الأف�ض ُل دوم ًا �أن يبقى العل ��م والدين ك ٌّل يف دائرته
املعرفية �ضمن حدوده اخلا�صة.
م ��اذا �إذن عن ريت�شارد دوكنز وكتاب ��ه (وهم الإله) ؟ �ألي�س حماولة
م ��ن جانب ع ��امل بيولوجيا تطوري ��ة لتفنيد فكرة الإل ��ه ؟ قد توحي
الق ��راءة املتعجل ��ة بذل ��ك ؛ لك ّن ��ه يف واق ��ع احل ��ال ي�سع ��ى لتفني ��د
مم ��ن ي�سع ��ون لتكري�س
ممار�س ��ات حم� �دّدة جلماع ��ات م ��ن الب�شر ّ
�صورة الهوتية حمدّدة عن الإله .يرى الكثري من العلماء � ّأن دوكنز
يك ّر� � ُ�س ر�ؤي ��ة �أ�صولي ��ة علمي ��ة (العلموي ��ة  )scienticismمقابلة
لال�صولية الدينية ،و� ّأن الأمر لي�س �سوى لعبة تقاتل �أ�صوليات يف
نهاية املطاف.
ق ��د نق ��ر�أ كث�ي�ر ًا � ّأن العلم ��اء ي�ص ّرح ��ون بكونهم ملحدي ��ن atheist
عندم ��ا يُ�س�ألون ع ��ن توجهاته ��م الديني ��ة .الق ��راءة ال�سايكولوجية
الدقيق ��ة الت ��ي ت�ستبط � ُ�ن اخلفايا الدفين ��ة تخربنا �أنه ��م ينفرون من
ال�ص ��ورة الالهوتية النمطية ال�سائدة للإله ،ومييلون �إىل �صورة له
هي �أقربُ �إىل ر�ؤيا املت�صوّ فة والر�ؤيويني الكونيني ،حيث الإله حق
وخري وجمال وحمبة ورغبة يف امل�ساءلة واال�ستك�شاف واملعرفة.
ك ��م كان (�آين�شتاي ��ن) ذكي� � ًا وبليغ� � ًا عندم ��ا �أعلن �أن ��ه ي�ؤمن ِب� �ـ (�إله
�سبينوزا) !
�إل ��ه �سبينوزا هو ماي�ؤمن به العلم ��اء ؛ �أما من يري ُد لهم �أن ي�ؤمنوا
ب�إل ��ه عل ��ى موا�صفاته ومقا�سات ��ه فذل ��ك �ش�أنه� .سيظ� � ُّل مثل �صوت
�صارخ يف الربية ،ال�أحد ي�سمعه ،و�سيظ ُّل �أ�سري قناعة �صخرية ب� ّأن
العلماء ملحدون �أبديون.
كر�س حياته
لم �أقر�أ �أبداً عن ِ
عال ٍم ّ
لتفنيد فكرة (الإله) ونفي وجوده.
غالبية العلماء ترى �أنّ (الإله) فكرة
ميتافيزيقية ال�ش�أن للعلم بها .العلم
والدين دائرتان معرفيتان تتمايز
الواحدة عن الأخرى في و�سائلها
االب�ستمولوجية وغاياتها الفل�سفية.

المار�ش الجنائزي البل�شفي

ثائر �صالح
ميزت احلركة ال�ش ��يوعية يف رو�س ��يا
واالحتاد ال�س ��وفيتي الحق ًا با�ستعمال
املو�س ��يقى والأغاين الدعائية ب�ش ��كل
فع ��ال ،وكلن ��ا ا�س ��تمع �إىل �أغ ��اين
احل ��رب العاملي ��ة الثانية التي ا�س ��تند
الكث�ي�ر منه ��ا �إىل �أغ ��اين �ش ��عبية
رو�س ��ية واوكرانية وغريها .نتحدث
الي ��وم ع ��ن عم ��ل حم ��دد ،ه ��و مار�ش
جنائ ��زي رو�س ��ي مع ��روف مطلعه ما
معناه "�سقطتم م�ضح�ي�ن يف الن�ضال
م ��ن �أج ��ل ال�شع ��ب" ،وه ��و مار� ��ش
احلرك ��ة الربوليتاري ��ة واال�شرتاكي ��ة
الدميقراطي ��ة والبل�شفي ��ة الحق� � ًا،
ا�ستعم ��ل منذ الع ��ام  1878يف توديع
املنا�ضل�ي�ن ،وا�ستعمل يف ت�شييع قائد
الث ��ورة البل�شفي ��ة لنني �سن ��ة ،1924
وت�شيي ��ع الكث�ي�ر م ��ن ال�شخ�صي ��ات
ال�سوفيتية الحق ًا.
لقى هذا املار�ش �أ�ص ��داءه يف الت�أليف
املو�سيق ��ي عند ع ��دد م ��ن امل�ؤلفني يف
رو�سي ��ا وخارجه ��ا .فق ��د ا�ستعمل ��ه
املو�سيق ��ي الإنكلي ��زي املع ��روف
بنجام�ي�ن برت ��ن ()1976 - 1913
لت�أليف [املار� ��ش] اجلنائزي الرو�سي
املوزع جلوق النحا�سيات والإيقاع يف
�سنة  ،1936وه ��و عام اندالع احلرب

الأهلي ��ة اال�سبانية ب�ي�ن اجلمهوريني
و�أن�صار فرانك ��و الذين دعمتهم �أملانيا
النازية مما �أث ��ار اخلوف من التو�سع
الن ��ازي ب�ي�ن الإنكلي ��ز وقته ��ا .نلم�س
يف اجل ��زء الث ��اين من املار� ��ش الت�أثر
الوا�ض ��ح مبال ��ر .وق ��د و�صف ��ه برتن
بتعب�ي�ر "احلرب وامل ��وت" يف �إ�شارة
وا�ضح ��ة �إىل �شجاع ��ة املتطوع�ي�ن
االممي�ي�ن وت�ضحياته ��م بالنف� ��س.
وبرتن �أحد �أه ��م املو�سيقيني الإنكليز
يف الق ��رن الع�شرين ،وه ��و الذي �ألف
"دلي ��ل ال�شب ��اب �إىل الأورك�س�ت�را"
( )1945وقدا� ��س احل ��رب اجلنائزي
( )1962وهما م ��ن الأعمال املعروفة.
ا�شته ��ر برت ��ن مبواقف ��ه املناه�ض ��ة

للح ��رب والعنف ،لذلك ت ��رك بريطانيا
�سنة  1939بعد �سقوط كل �أوروبا يف
جلة احلرب والعنف .انعك�س هذا يف
مواقف ��ه العام ��ة ويف مو�سيقاه ب�شكل
وا�ضح ،منه ��ا هذا العمل وعمله الآخر
القدا�س.
�أم ��ا يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ،فق ��د
ا�ستعم ��ل دم�ت�ري �شو�ستاكوفيت� ��ش

( )1975 – 1906نف� ��س املار� ��ش
اجلنائ ��زي يف احلرك ��ة الثالث ��ة
م ��ن �سيمفونيت ��ه احلادي ��ة ع�ش ��رة،
الت ��ي تتح ��دث ع ��ن ث ��ورة 1905
يف �سنتبطر�سب ��ورغ الت ��ي قمعته ��ا
ال�سلط ��ات القي�صرية مبنتهى الق�سوة
عندما �أطلق الأمن القي�صري النار على
جموع العم ��ال املتظاهري ��ن يف باحة

الق�ص ��ر ال�شت ��وي يف مذبح ��ة عرف ��ت
بالأحد الدامي� .ألف �شو�ستاكوفيت�ش
هذه ال�سيمفونية �سنة  1957وح�صل
ب�سببه ��ا عل ��ى و�س ��ام لين�ي�ن يف العام
الت ��ايل .1958 ،لك ��ن العم ��ل يف
احلقيقة هو �صيحة احتجاج ومعادي
للعن ��ف ،متام ًا مثل عمل برتن� ،إذ كتبه
�شو�ستاكوفيت� ��ش بعد �أ�شه ��ر من قمع
ثورة  1956املجرية بق�سوة وبتدخل
اجلي�ش ال�سوفيتي نف�سه .ال ن�ستطيع
بذل ��ك �س ��وى املقارن ��ة ب�ي�ن �أح ��داث
ث ��ورة  1905يف �سنتبطر�سب ��ورغ
و�أح ��داث  1956املجرية عندما نفذت
ق ��وات �أم ��ن الدول ��ة مذبح ��ة م�شابهة
بح ��ق املتظاهرين يف �ساح ��ة الربملان
املج ��ري .وم ��ن يق ��ر�أ الكت ��اب امل�سمى
مذك ��رات �شو�ستاكوفيت� ��ش �سيفه ��م
الأجواء التي عا�شها منذ ا�شتداد القمع
ال�ستاليني �أوا�سط الثالثينات ،عندما
كان اجلمي ��ع دون ا�ستثن ��اء يتوقعون
ق ��دوم ال�سيارة ال�س ��وداء لأخذهم �إىل
�أقبية برييا يف �أية حلظة ،خا�صة بعد
ظه ��ور مق ��االت تهاجم �أوب ��راه "ليدي
ماكب ��ث م ��ن مت�سن�س ��ك" يف الرباف ��دا
مطل ��ع  .1936وقته ��ا ب ��د�أ �أ�صدق ��اء
�شو�ستاكوفيت� ��ش يختف ��ون �أحده ��م
بع ��د الآخر ،منه ��م �صديق ��ه املاري�شال
توخات�شف�سكي.
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�أبنا�ؤهم من بعدهم
�صدرت ع ��ن دار املدى رواية "�أبنا�ؤهم من بعدهم" لنيكوال
ماتي ��و ،ترجمة جاب ��ر ال�س�ل�امي ،الرواية الفائ ��زة بحائزة
الغونك ��ور و�ص ��فت بانها رواية �سيا�س ��ية باملعن ��ى العميق
للكلمة .لي�س لأنها تتناول مو�ضوعا �سيا�سيا بل لأنها �شهادة
عن املناطق املن�س ��ية واملهملة يف فرن�سا .تلك املناطق التي
تع ��اين من انح�س ��ار ال�ص ��ناعات واغالق املعام ��ل واندثار
الطبقات العاملة وو�ص ��ف لهذا التح ��ول املجتمعي الكبري
وتداعيات ��ه القامت ��ة على اجل�س ��م االجتماع ��ي والثقايف.
يف املنطق ��ة الت ��ي تق ��ع فيها �أح ��داث الرواي ��ة كان العمال
ي�ص ��وتون ع ��ادة للح ��زب ال�ش ��يوعي يف االنتخابات الآن
�ص ��ارت غالبيته ��م ت�ص ��وت للح ��زب اليمين ��ي املتط ��رف
والبقية تقاطع حتى فكرة الت�صويت.

فل�سطني حتتل دورها بني دور الن�شر العربية لأول مرة يف معر�ض العراق الدويل للكتاب
ما�س القي�سي
معر� ��ض الع ��راق ال ��دويل للكت ��اب املقام
بدورت ��ه الثاني ��ة ،دورة (غائ ��ب طعم ��ة
فرم ��ان) ،عل ��ى ار� ��ض معر� ��ض بغ ��داد
الدويل يف الفرتة احلالية والذي انطلق
الأربع ��اء املا�ض ��ي بتاري ��خ الثام ��ن م ��ن
كانون الأول وم�س ��تمر حتى يوم الثامن
ع�ش ��ر من نف�س ال�ش ��هر ،ي�ش ��هد م�شاركة
وا�س ��عة لدور الن�ش ��ر العربية التي ت�ؤكد
دوم ��ا عل ��ى �ض ��رورة ح�ض ��ورها الدائم
وتر�س ��يخ �أهمي ��ة دور �إي�ص ��ال الفك ��ر
العربي اىل ال�ش ��عوب العربية وحتديدا
ال�ش ��عب العراقي املعروف ب�شغفه وحبه
للقراءة.
من بني دور الن�ش ��ر العربية امل�شاركة يف
املعر�ض ،دار ال�ش ��امل للن�ش ��ر والتوزيع
القادم ��ة م ��ن فل�س ��طني وحتدي ��دا مدينة
نابل�س ،يف �س ��ابقة �أوىل من نوعها لدار
ن�ش ��ر فل�سطينية ت�شارك يف حمفل ثقايف
ح

ول العا

لم

يحتف ��ي بالكت ��اب والفكر داخ ��ل العراق بك ��ر زيدان قائ�ل�ا" :االمر الذي �ش ��جعنا
خا�ص ��ة وال ��دول العربي ��ة يف العم ��وم ،للم�ش ��اركة يف معر� ��ض الع ��راق الدويل
وقد حدثنا بهذا اخل�ص ��و�ص مدير الدار للكت ��اب ه ��ي الإدارة اجليدة مل ��ن ينظمه

م�ش ��اركتنا يف املعار�ض العربية ب�ش ��كل
ع ��ام يع ��ود لعدة �أ�س ��باب منه ��ا التكاليف
وعدم توفر الت�س ��هيل ال�ل�ازم للنقل ،كما
تعلم ��ون نح ��ن يف فل�س ��طني لي� ��س لدينا
مع�ب�ر خا� ��ص مبا�ش ��ر للتنق ��ل م ��ن واىل
فل�س ��طني وامن ��ا يتم عن طري ��ق اجلانب
الفل�س ��طيني ،والعب ��ور اىل اململك ��ة
الأردني ��ة الها�ش ��مية وم ��ن ث ��م االنطالق
للدولة الداعية ملعر�ض الكتاب".
وب�ص ��دد ال�صعوبات التي تواجه النا�شر
الفل�س ��طيني عموما يعقب زيدان بقوله:
"العقبات التي تواجهنا عادة وما يرتتب
عليها من تكاليف مادية �إ�ضافة اىل اجلهد
والوقت املبذول يف �س ��بيل جتاوزها هي
الت ��ي متنعنا م ��ن التفكري بامل�ش ��اركة يف
معار� ��ض الكت ��ب العربي ��ة فق ��د نتحم ��ل
خ�سائر معينة بعد غياب ا�سبوعني".
وفيما يخ�ص ن�ش ��اط الن�ش ��ر الفل�سطيني
داخل الأرا�ض ��ي الفل�س ��طينية ي�س ��تطرد
زي ��دان معقب ��ا بقول ��ه" :حقيق ��ة ان
حركة الن�ش ��ر يف فل�س ��طني راك ��دة نوعا
من قبل م�ؤ�س�سة املدى من حيث التحفيز م ��ا وتع ��اين فق ��را وال�س ��بب معل ��وم مل ��ا
والت�س ��هيالت التي تقدمه ��ا بالأخ�ص لنا لفل�سطني من و�ض ��ع خا�ص وهي ال تزال
كنا�شرين فل�س ��طينيني ،اذ ان عدم او قلة تقب ��ع حت ��ت االحت�ل�ال الإ�س ��رائيلي وما

يت�س ��بب ذلك يف زي ��ادة تكالي ��ف الإنتاج
املع ��ريف بالكت ��ب وامل�ؤلف ��ات وبالت ��ايل
حمدوديته ،ولكن قد عقدنا العزم م�ؤخرا
عل ��ى جعل امل�ؤلف الفل�س ��طيني متواجدا
بني اخوته واقران ��ه العرب يف معار�ض
الكتب العربية".
وع ��ن م�ش ��اركة فل�س ��طني يف معر� ��ض
للكت ��اب داخل الع ��راق وحتديدا معر�ض
الع ��راق ال ��دويل ،ي�ؤكد زي ��دان يف ختام
حديثه على �أوا�ص ��ر الرتاب ��ط والتالحم
بني ال�شعبني بقوله" :للعراق وفل�سطني
وحدة ن�س ��ب واخوة مرتا�صة من ناحية
مادي ��ة متمثل ��ة بدع ��م ال�ش ��عب العراق ��ي
ل�ش ��عبنا ،ومعنوي ��ا م ��ن ناحي ��ة الدع ��م
الثقايف املتوا�ص ��ل" ،منوها اىل مواكبة
العراق للدول العربية يف التنظيم الفريد
واملتميز ملعر�ض الع ��راق الدويل للكتاب
هذه ال�س ��نة بقول ��ه�" :ص ��راح ًة قد بهرت
ي ��وم االفتتاح لهذا التنظيم الرائع املرفق
بدعوات جلهات ر�س ��مية رغ ��م الإمكانات
الب�س ��يطة املتاح ��ة املرتبط ��ة بظ ��روف
البلد ،فقد ا�صبح العراق م�ؤخرا ي�ضاهي
معار�ض الكتب التي تقام يف دول عربية
ذات حكومات متينة".

�ساندرا بولوك تك�شف معاناتها من ا�ضطراب نف�سي
حتدثت املمثلة الأمريكية ال�شهرية �ساندرا بولوك ،عن
كيف �أثرت بها حادثة اقتحام منزلها يف عام .2014
وك�شفت املمثلة البالغة م��ن العمر  57ع��ام � ًا ،خالل
حديثها مع ج��ادا بينكيت �سميث عرب برنامج "ريد
تيبيل تاك"� ،أنها تعاين من ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة،
بعد ال�سطو على املنزل الذي حدث قبل �سبع �سنوات،
وفق ًا ل�صحيفة "�إندبندنت" .قالت بولوك وهي تتذكر
كيف اقتحم رج��ل منزلها يف لو�س �أجنلو�س:
"جل�ست داخل اخلزانة ،وقلت لنف�سي :هذا
الأمر لن ينتهي ب�شكل جيد" .وتذكرت ممثلة
"غرافيتي" ،التي كانت وحدها يف منزلها

يف ذل��ك الوقت� ،أنها �أغلقت على نف�سها يف اخلزانة
داخ��ل غرفة النوم قبل االت�صال بال�شرطة .وقالت:
"يف تلك الليلة مل يكن لوي�س معي" ،يف �إ�شارة �إىل
ابنها ال��ذي تبنته يف ع��ام  .2010و�أ�ضافت بولوك:
"كانت تلك الليلة التي �أخ��ذت فيها مربية الأطفال
ابني �إىل منزلها القريب لأنني كنت �س�أخرج لوقت
مت�أخر" .وتابعت" :االنتهاك الذي ح�صل غريين �إىل
الأب��د� ...شعرت وك�أنني �أنهار" .يف ذلك الوقت ،قالت
ال�شرطة �إنها اعتقلت رج ًال يُدعى جو�شوا كوربيت يف
مكان احل��ادث .و�أف��ادت املتحدثة با�سم �شرطة لو�س
�أجنلو�س ،نوريا فانيغا�س� ،إن ال�ضباط ا�ستجابوا

كارينا كابور بعد �إ�صابتها
بكورونا :كوفيد �أنا �أكرهك
ك�ش ��فت النجم ��ة الهندي ��ة كارينا كابور ،عن غ�ض ��بها بع ��د �إ�ص ��ابتها بفايرو�س
كورونا ،ب�س ��بب بعدها عن �أطفالها خل�ض ��وعها للحجر ال�صحي من �أجل �سالمة
عائلتها ،وكتبت كارينا عرب خا�ص ��ية �س ��توري بح�س ��ابها مبوقع "�إن�س ��تغرام"
":كوفي ��د �أن ��ا �أكره ��ك ..ف�أن ��ا �أ�ش ��تاق لر�ؤية �أطفايل كث�ي�را ..لكن قريبا �س ��وف
�أتعايف و�أنت�صر عليك".
وكان ��ت كارين ��ا كابور �أعلن ��ت منذ عدة �أي ��ام عن ت�أكي ��د �إ�ص ��ابتها بفايرو�س
كورون ��ا ،وطالب ��ت كل خمالطيه ��ا ب�إجراء حتلي ��ل للت�أكد من عدم �إ�ص ��ابتهم،
لك ��ن جاء تقرير �ص ��ديقتها املقرب ��ة �أمريت ��ا �أرورا �إيجابيا �أي�ض ��ا ،والتي كتبت
ع�ب�ر ح�س ��ابها" :لقد وجدت النتيج ��ة �إيجابية ،ومت ت�أكيد �إ�ص ��ابتي بفايرو�س
كورونا..عزلت نف�سي على الفور �أثناء اتباع الربوتوكوالت الالزمة".

للنداء يف ح��وايل ال�ساعة � 6:30صباح ًا ،واعتقلوا
كوربيت البالغ من العمر  39عام ًا لال�شتباه يف قيامه
بال�سطو على املنزل .ووجهت �إىل كوربيت يف وقت
الحق  19جناية ،مبا يف ذلك �سبع تهم بحيازة �أ�سلحة.
وبعد ما يقرب من �أرب��ع �سنوات من توجيه االتهام
�إليه ،انتحر كوربيت يف عام  2018بعد مواجهة مع
ال�شرطة .وق��ال��ت ب��ول��وك ل�سميث" :املحزن
�أن ال�ن�ظ��ام خذله" ،م���ش� ً
يرا �إىل �سل�سلة
الأح��داث التي �أدت �إىل وفاته .و�أك��دت
الفائزة بجائزة الأو��س�ك��ار �إن�ه��ا �سعت
للح�صول على عالج ل�صدماتها املعقدة.

يف اليوم العاملي للغة العربية ..الأمني العام للأمم املتحدة يتحدث :ال�سالم عليكم
وتاب ��ع الأم�ي�ن الع ��ام قائ�ل�ا" :اللغ ��ة
العربي ��ة ترب ��ط بني ح ��وايل ملياري م�س ��لم
ي�س ��تخدمونها يف �ص�ل�اتهم ودعائه ��م ،ويف
الأمم املتحدة ت�س ��اهم اللغ ��ة العربية يوميا
يف التوا�ص ��ل املتناغم بني ال�شعوب والأمم،
وحري بنا تعزيز احلوار والتفاهم املتبادل،
و�أن نحتف ��ي بتن ��وع الأ�س ��رة الب�ش ��رية،
�شكرا".
و ُتع ��د اللغة العربية ركن ًا م ��ن �أركان التنوع
الثقايف للب�شرية .وهي �إحدى اللغات الأكرث
انت�ش ��ار ًا وا�س ��تخدام ًا يف العامل� ،إذ يتكلمها
يومي� � ًا ما يزي ��د على  400مليون ن�س ��مة من
�سكان املعمورة.

احتفل ��ت الأمم املتحدة ،باليوم العاملي للغة
العربية ،بكلمة �ألقاها الأمني العام �أنطونيوا
غوتريي�س وبد�أها بكلمة "ال�س�ل�ام عليكم".
وقال يف كلمته بهذه املنا�س ��بة :ي�سعدين �أن
�أ�شارككم االحتفال بيوم اللغة العربية ،فهي
من �إحدى �أقدم اللغات التي نطق بها الب�ش ��ر
من ��ذ فجر التاريخ ،فعل ��ى مدى قرون ربطت
اللغة العربية بني ال�ش ��عوب من خالل الأدب
واملو�سيقى وال�شعر والفل�سفة".
و�أ�ضاف" :اللغة العربية كانت لغة التوا�صل
ال�شائعة يف جماالت التجارة والفن والعلم،
فه ��ي لغ ��ة غنية وناب�ض ��ة باحلي ��اة ،وتوحد
ماليني النا�س يف  22دولة ناطقة بالعربية".

"طار�ش الب�صرة" تكت�سح بحث العراقيني على يوتيوب يف 2021
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
�س ��يكون غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف بع� ��ض
مناطق البالد.
بغداد C° 11 - C° 24 /الب�صرة C° 13 -C° 26 /
�أربيل C° 10 - C° 19 /النجف C° 12 -C° 24 /
املو�صل C° 11 - C° 21 /الرماديC° 10 -C° 23 /

�أظه ��رت �إح�ص ��ائيات موق ��ع "يوتي ��وب
 ""YouTubeلأكرث الكلمات بحث ًا بالن�س ��بة
تفوق املو�ضوعات
للعراقيني هذا العام (ّ )2021
الفني ��ة ،مع ح�ض ��ور وا�ض ��ح للق�ص ��ائد الدينية،
وعل ��ى ر�أ�س ��ها� ،أعمال ال ��رادود العراق ��ي البارز
"با�سم الكربالئي".
وت�ص ��درت �أغنية "طار�ش رحت للب�صرة" نتائج
بح ��ث العراقي�ي�ن ع ��ام  ،2021حي ��ث حل ��ت يف
املرتبة الأوىل ،بعد ان انت�شر مقطع فيديو ل�شبان
عراقي�ي�ن وهم يغن ��ون "طار�ش رحت للب�ص ��رة"
يف جل�سة �شبابية منزلية ،مت ت�صويرها بكامريا
هات ��ف ،ومل تخ�ض ��ع للمونت ��اج ،وحققت ماليني
امل�شاهدات.
وحلت �أغنية "هال يا رباي" للمطرب علي جا�سم
يف املرتب ��ة الثانية بفارق قليل عن الأوىل ،وهي
�أغنية عراقية �أطلقت يف �ش ��هر �أيار وحققت حتى
الآن نح ��و  67ملي ��ون م�ش ��اهدة عل ��ى يوتيوب.
وتظه ��ر النتائ ��ج �أي�ض� � ًا� ،أن املرتبة رقم خم�س ��ة
كانت لعب ��ارة البحث "با�س ��م الكربالئي "2021
وكان م�س ��توى االهتمام قد بلغ ذروته يف �ش ��هر

�آب بالتزام ��ن م ��ع �إط�ل�اق الكربالئ ��ي ق�ص ��ائده
اجلديدة.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ح � ّ�ل م�سل�س�ل�ا "طيب ��ة" و
"فايرو� ��س" �ض ��من الع�ش ��رة الأك�ث�ر بحث ًا على
يوتيوب بالن�سبة للعراقيني.
وم�سل�س ��ل "طيب ��ة" ه ��و عمل درام ��ي عراقي من
�إخ ��راج �إياد نحا� ��س ،وت�أليف حمم ��د حن�ش بث
لأول مرة يف رم�ض ��ان  2021على قناة MBC
ع ��راق .و"فايرو�س" هو الآخر م�سل�س ��ل عراقي
�شبابي بث لأول مرة.
ومل تغ ��ب الفنانتان رحمة ريا�ض و�أ�ص ��يل هميم
عن القائم ��ة ،حيث حلت عبارة "كون ن�ص�ي�ر �آنا
وي ��اك" باملرتب ��ة  11وه ��ي �أول جملة م ��ن �أغنية
"الكوك ��ب" التي طرحته ��ا رحمة ريا�ض �أواخر
�ش ��هر مت ��وز ،وحقق ��ت حت ��ى الآن �أك�ث�ر م ��ن 83
مليون م�ش ��اهدة عل ��ى يوتيوب ،وج ��اءت �أغنية
"ميه ميه �ش ��كد حلو" لأ�ص ��يل هميم يف املرتبة
 ،10حي ��ث �أطلق ��ت الأغني ��ة نهاي ��ة �ش ��هر �أيل ��ول
وحقق ��ت حتى الآن �أكرث من  62مليون م�ش ��اهدة
على يوتيوب.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

بني املعلوم واملجهول
والعامل يحتفل بيوم اللغة العربية
نتذكر نحن �أبناء هذه البالد
املواطن العراقي م�صطفى جواد
الذي كر�س حياته من �أجل غنى
اللغة العربية التي تعمّق فيها،
حتى قال عنه جممع اللغة العربية
ي�ؤبّنه" :كان عامل ًا ف ّذ ًا وذوّاق ًا
ل ّلغة وحري�ص ًا على التعمّق فيها
و�إغنائها" .وكان دائم الرد على كل
من يحاول �أن يحطم �أو يتجاهل
مع�شوقته العربية ،وذات يوم
اختلف مع ال�شيخ جالل احلنفي
حول �أ�صل كلمة "جوبي" ،فكتب
احلنفي مقا ًال �ساخر ًا بعنوان "قل
جوبي وال تقل �شوبي" يحاول
فيه �أن يق ّلد طريقة م�صطفى جواد
يف احلديث ،وعندما �أط ّل العلاّ مة
جواد بعد �أُ�سبوع من على �شا�شة
التلفزيون� ،أراد مقدّم الربنامج
�أن ي�س�أله عن مقال احلنفي ،فقال
م�صطفى جواد ب�صوته الهادئ،
�سنتحدّث اليوم عن املبني
للمجهول ،فعرف احلنفي � ّأن
العلاّ مة ،مغتاظ ويريد �أن يتجاهله
فذهب �إليه يف اليوم التايل ،وهو
ي�ضحك قائ ًال :ياموالنا حوّلتني
من فاعل معلوم �إىل فاعل جمهول
بف ّرة �سبحة!
ال �أريد �أن �أ�صبح "برا�سكم"
�ضليع ًا يف �ش�ؤون اللغة العربية
وخفاياها ،ونحن نحتفل هذه
ال�ساعات بيومها العاملي ،ف�أنا ما
�أزال �أخلط بني املعلوم واملجهول،
مثل معظم م�س�ؤولينا الذين
يربعون يف ت�سجيل ك ّل كارثة
ت�صيب هذا ال�شعب �ضد ال�سيد
جمهول ،ال جديد يف الأمر �سوى
اختالف �صفة املجهول ،م ّرة كوامت
�صوت ال ُترى بالعني املج ّردة،
وم ّرات �أخرى مليارات ُنهبت
وحُ وّلت �إىل بنوك دول اجلوار،
فكان الإجراء هذه امل ّرة معلوم ًا
"�شدّوا الأحزمة" ،ال رفاهية وال
تنمية والم�شاريع� ،أما اخلدمات
فال تزال يف املجهول .
منذ �أن اعرتف �أفالطون ب� ّأن
العدالة هي حكم الأكرث كفاءة،
والنا�س يبحثون عن �أ�صحاب
الكفاءات الذين ميلأون الأر�ض
منجز ًا و�صدق ًا ،وكما �أخربنا
�صاحب اجلمهورية يوم ًا� ،أن
الدولة وجدت لتوفري حياة مر ّفهة،
�أ�صر بناة البلدان على �أنه لن
تكون هناك حياة كرمية ،مامل
يتوفر لها �سا�سة يحبون �أوطانهم.
وتذكر جنابك � ّأن كلمة �شجعان
ح ّرفناها لغوي ًا ،فاعتربنا ال�سارق
والن�صاب �شجاع ًا ،والقاتل
�شجاع ًا
ّ
�شجاع ًا ،وال نزال ن�ستخدم كلمة
"�شقي" للمديح والإطراء ،حتى
�أننا قبلنا �أن يخرج علينا �أحد
�أع�ضاء الربملان ليخربنا �أننا
نعي�ش �أزهى ع�صور الدميقراطية
وننعم باخلريات .
ولهذا فال �أعتقد � ّأن االنتخابات
التي يريد البع�ض �أن يحولها
�إىل مكا�سب على ح�ساب الوطن
والنا�س� ،ستح ّل م�شاكل هذه
البالد مادام هناك من ي�ص ّر على
موا�صلة اخلطاب املح ّر�ض على
الفو�ضى ،هذه الفو�ضى التي
جتعل من االنتخابات جم ّرد دراما
اجتماعية تنتهي بوعود و�أمنيات.
�سيق�ضي �سا�ساتنا ج ّل وقتهم
يف التحايل على ال ّلغة العربيّة،
ونراهم حمتارين يف كتابة
االنتخابات امل�صلحيّة �أم
االنتخابات الوطنيّة ،وال ي�س�ألون
ملاذا اعتمدت �شعوب العامل على
الكفاءات واعتمدنا اجلهل؟ !

وزير ال�صحة الأملاين يتوقع
موجة خام�سة "هائلة وغري
م�سبوقة" من فايرو�س كورونا
توق���ع وزي���ر ال�ص���حة الأمل���اين كارل الوترب���اخ ،ي���وم
اجلمع���ة� ،أن تطل���ق �س�ل�الة �أوميك���رون املتح���ورة م���ن
فايرو�س كورونا "موجة خام�سة هائلة" من الوباء.
و ق���ال الوزي���ر الوترب���اخ ،وهو �أ�س���تاذ �س���ابق يف علم
الأوبئ���ة مع���روف بتوقعات���ه املت�ش���ائمة ع���ن فايرو�س
كورونا� ،إنه ينبغي لأملانيا �أن ت�س���تعد ملواجهة حتد "مل
نره �أبدا بهذا ال�شكل من قبل" ،بح�سب وكالة رويرتز.
ي�س���تعد العامل���ون يف الرعاية ال�ص���حية لإعطاء جرعة
من لقاح �سينوفاك �ض���د فايرو�س كورونا (كوفيد)19-
يف تطعي���م كب���ار ال�س���ن الذين يعي�ش���ون يف دور رعاية
امل�سنني.
يحاول العلماء اكت�شاف املزيد من املعلومات عن متحور
كورونا اجلديد "�أوميك���رون" ،الذي ُحدد حديثا ،حيث
رجح بع�ض���هم �أنه رمبا يكون تطور يف �أنواع حيوانية
من املحتمل �أن تكون قوار�ض.

