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التحالف يراقب الحدود ويدعم الطيران الحربي

"الحرير" و"عين الأ�سد" بال �أمريكان
والف�صائل لن ت�سلم ال�سالح!

 بغداد /تميم الح�سن

من املرج ��ح ان يزيد نف ��وذ الف�صائل امل�سلحة
وتنظي ��م "داع� ��ش" عل ��ى ح ��د �س ��واء ،عق ��ب
الت�صريح ��ات احلكومية االخ�ي�رة بان�سحاب
القوات االمريكية بالكامل من البالد.
وكان م ��ن املفرت�ض ان تنفذ بع� ��ض الف�صائل
الت ��ي تعمل حت ��ت ا�س ��م "مقاوم ��ة" وعودها
مبهاجمة ق ��وات وا�شنطن يف ليلة امليالد بعد
 8ايام.
وت�شكك بع�ض االط ��راف ال�سيا�سية بامكانية
"ن ��زع �س�ل�اح" الف�صائ ��ل بع ��د زوال امل�ب�رر
لوجودها ،فيما قد تبقى وا�شنطن تراقب تلك
اجلماعات من خارج احلدود.
واعلن ��ت احلكوم ��ة الثالثاء املا�ض ��ي ،انتهاء
ان�سح ��اب القوات القتالي ��ة للتحالف الدويل،

من جميع القواعد التي كانت ت�شغلها.
وذلك عقب  4جوالت حوار على مدار الأ�شهر
املا�ضي ��ة ،متخ�ضت عن اتف ��اق يق�ضي ب�إبقاء
امل�ست�شارين الع�سكريني فقط مل�ساندة القوات
العراقية.
وت ��رى اط ��راف �سيا�سي ��ة م�ؤي ��دة لرئي� ��س
احلكوم ��ة م�صطفى الكاظمي ،ان "االن�سحاب
�سيطلق يد الف�صائل لل�سيطرة والهيمنة اكرث
على مقدرات الدولة".
وكان ��ت الف�صائل وبع�ض الق ��وى املقربة من
تلك اجلماع ��ات قد تبنت موقف�ي�ن متناق�ضني
من �أنباء تقلي�ص القوات االمريكية.
بع�ض املواقف كانت مرحبة ب�إعالن تخفي�ض
عدد الق ��وات ،بينما قالت اخرى بانها �ستبقى
ت�سته ��دف الق ��وات االمريكية حت ��ى لو كانت
موجودة ب�صفة "ا�ست�شارية".

وهن ��اك اكرث م ��ن � 100ألف م�سل ��ح يف البالد
ين�ض ��وون حت ��ت ا�س ��م احل�ش ��د ال�شعب ��ي،
و�ض ��ع بع�ض ق ��ادة تلك الف�صائ ��ل حتت بنود
العقوبات االمريكية.
وقال املتحدث با�سم قيادة العمليات امل�شرتكة
الل ��واء حت�سني اخلفاج ��ي يف ت�صريح للقناة
الر�سمي ��ة �إن "وفدا م ��ن اللجنة الأمنية العليا
زار الي ��وم (الثالث ��اء املا�ض ��ي) قاع ��دة حرير
يف �أربي ��ل؛ لالطالع عل ��ى ان�سح ��اب القوات
القتالية م ��ن القاع ��دة ،ومت الت�أكد وبح�ضور
و�سائ ��ل الإعالم �أنه مل تتب � َّ�ق قوات قتالية يف
القاعدة".
و�أ�ض ��اف �أنه "قبل يوم�ي�ن مت تطبيق االتفاق
يف قاع ��دة ع�ي�ن الأ�س ��د مبحافظ ��ة الأنب ��ار،
وكذل ��ك ه ��ي الأخ ��رى مل تب � َ�ق فيه ��ا ق ��وات
قتالية" ،م�شريا �إىل �أن "امل�ست�شارين املتبقني

يف قاع ��دة عني الأ�سد ال يتج ��اوز عددهم ()9
م�ست�شاري ��ن ،وكانوا حا�ضري ��ن �أمام و�سائل
الإعالم".
ولف ��ت امل�س� ��ؤول �إىل �أن "املهم ��ة الأ�سا�سي ��ة
للم�ست�شاري ��ن ه ��ي تقدمي ا�ست�ش ��ارة للقوات
العراقي ��ة يف مكافح ��ة الإره ��اب ،والدع ��م
اجلوي� ،إذا طلبنا ذلك".
و�أك ��د �أن "الع ��راق و�ص ��ل �إىل نقط ��ة الدع ��م
اللوج�ست ��ي وكيفية ت�سلي ��م وجتهيز القوات
العراقية".
وترى االط ��راف ال�سيا�سية امل�ؤيدة للحكومة
والت ��ي ف�ضلت عدم ن�ش ��ر هويتها يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) ان ��ه "لي� ��س الف�صائ ��ل لوحدها هي
م ��ن ته ��دد الب�ل�اد يف ح ��ال مغ ��ادرة الق ��وات
االمريكية ،ولكن هناك داع�ش اي�ضا".
 التفا�صيل �ص3

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

االتحادية تف�صل بدعوى العامري
الأحد المقبل
 بغداد /فرا�س عدنان
�أجل ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا الق ��ول الف�صل يف
الطع ��ون عل ��ى االنتخاب ��ات �إىل ي ��وم االح ��د املقبل،
م�ؤك ��دة �أن الق ��رار النهائي �سي�ص ��در يف هذا املوعد،
و�أعلنت عن ختام املرافع ��ة وغلق باب اال�ستماع �إىل
االطراف.
وذك ��ر مرا�سل (املدى)� ،أن "املحكمة االحتادية العليا
عقدت جل�سة ثالثة للنظر يف طعن اقامه زعيم حتالف
الفتح ه ��ادي العامري عل ��ى االنتخاب ��ات وا�ستمعت
�إىل افادته واقوال بقية الأطراف".
وتاب ��ع� ،أن "املحكمة ق� � ّررت بعد ذلك خت ��ام املرافعة
وغل ��ق ب ��اب اال�ستم ��اع �إىل الطلبات والدف ��وع ،فيما
ح ��ددت ال� �ـ 26م ��ن ال�شه ��ر احل ��ايل موع ��د ًا ال�صدار
القرار".
وق ��ال حمام ��ي االط ��ار التن�سيق ��ي حمم ��د ال�ساعدي
يف ت�صري ��ح �إىل (امل ��دى)� ،إن "املحكم ��ة االحتادي ��ة
العلي ��ا ق ��د اطلع ��ت عل ��ى جمي ��ع تف�صي�ل�ات الق�ضية

والتناق�ض ��ات الت ��ي رافقت االنتخابات من ��ذ بدايتها
حتى احت�ساب اال�صوات ومن ثم اعالن النتائج".
وتابع ال�ساعدي� ،أن "تقرير ًا تقدمنا به مل يتم عر�ضه
يف اجلل�س ��ة ع ��ن جلن ��ة التقيي ��م الذي اثب ��ت وجود
خمالفات ،و�أنها موثقة من ال�شركة الفاح�صة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "جمي ��ع ما تقدمنا ب ��ه ي�ؤيد ما ذهبنا
�إلي ��ه ب�أن هن ��اك خمالفات كانت وا�ضح ��ة للمفو�ضية
قبل اج ��راء االنتخاب ��ات ومل تتم معاجلته ��ا بال�شكل
ال�صائب".
م ��ن جانب ��ه ،ذكر اخلب�ي�ر القانوين ط ��ارق حرب يف
ت�صريح �إىل (املدى) ،ان "ما ن�ستطيع قوله هو ق�ضي
الأم ��ر الذي في ��ه ت�ستفتيان ،كونه العن ��وان الأبرز ملا
ح�صل يف جل�سة الأم�س".
وتاب ��ع ح ��رب� ،أن "الق�ضي ��ة ق ��د و�ضع ��ت اوزارها،
و ُغل ��ق ب ��اب التحقي ��ق فيه ��ا ،ومل يعد هناك م ��ا يقال
�أم ��ام املحكمة الت ��ي �أعلن ��ت �أم� ��س ا�ستكمالها جميع
االجراءات".
 التفا�صيل �ص2

جهود لمنع �إخراج هور الحويزة من الئحة التراث
 بغداد /المدى
�أف ��اد م�س�ؤول رفي ��ع امل�ستوى ،ب� ��أن اجلانب الإيراين
ت�سب ��ب مبعاناة يف ه ��ور احلويزة جنوب ��ي العراق،
م�شري ًا �إىل وجود تفاو�ض بني الطرفني الطالق املياه
باجتاهه ،الفتا �إىل جهود تب ��ذل بالتن�سيق مع منظمة
اليون�سكو ملنع �إخراجه من الئحة الرتاث العاملي.
وقال مدير ع ��ام املركز الوطن ��ي الدارة املوارد املائية
ح ��امت حميد ،يف حديث تلفزيوين تابعته (املدى)� ،إن
"اجلانب الإيراين قطع املياه عن هور احلويزة منذ
ثمانية �أ�شهر".
و�أ�ض ��اف حمي ��د� ،أن "اله ��ور يع ��اين حالي� � ًا من تدين
منا�سي ��ب الإغمار ،وقد تزام ��ن ذلك مع ارتفاع درجات

احلرارة يف ف�صل ال�صيف �أدى مبجمله �إىل تبخر عال
يف املياه وتفاقم االزمة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "وزارة امل ��وارد املائي ��ة تطل ��ق ق ��در
الإم ��كان ت�صريف ��ات م ��ن نه ��ر الكح�ل�اء نح ��و ه ��ور
احلوي ��زة لكنه ��ا ال تكف ��ي �إذا مل ن�شه ��د تعزي ��ز ًا م ��ن
اجلان ��ب الإيراين م�شابها ملا ي�أتي من داخل االرا�ضي
العراقية".
ونوه حميد� ،إىل ان "زيارة قريبة �سيجريها وفد فني
عراقي متخ�ص�ص بق�ضايا احل ��دود واملياه للتفاو�ض
م ��ع اجلانب الإيراين ب�أمل الو�ص ��ول �إىل اتفاق يكفل
اطالق كميات من املي ��اه يف ال�سدود االيرانية باجتاه
هور احلويزة".
 التفا�صيل �ص3

� 300ألف �إيزيدي يواجهون �أو�ضاع ًا قا�سية
 ترجمة /حامد احمد

العراقيون ي�ستعدون الحتفاالت را�س ال�سنة  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

الديمقراطي واالتحاد ي�شكالن  4لجان م�شتركة
 بغداد /ح�سين حاتم
ويق ��ول ع�ض ��و احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين عم ��اد باج�ل�ان ،يف حدي ��ث
اتف ��ق حزب ��ا الدميقراطي واالحت ��اد الوطني لـ(امل ��دى)� ،إن "زيارة وفد الإط ��ار التن�سيقي
الكرد�ستاني ��ان عل ��ى ت�شكي ��ل �أرب ��ع جل ��ان لأربي ��ل ت�صن ��ف �ضمن احل ��راكات ال�سيا�سية
م�شرتكة ب�ش�أن مفاو�ضات احلكومة املقبلة .التي متار�سها الكتل فيما بينها".
ويف ظ ��ل الأج ��واء الهادئة للحزب�ي�ن ،و�صل وزاد باج�ل�ان ،ان "اجتماع ��ات احلزب�ي�ن
وفد م ��ن الإط ��ار التن�سيقي ،ام� ��س الأربعاء ،خ�ل�ال الأي ��ام املا�ضي ��ة متخ�ضت عنه ��ا اربع
اىل حمافظ ��ة �أربي ��ل برئا�س ��ة رئي�س ائتالف جل ��ان لر�س ��م برنام ��ج احلكوم ��ة املقبل ��ة
دولة القانون نوري املالكي.
وتوزيع املنا�صب ،وكذل ��ك بحث االنتخابات

 بغداد /المدى
توعد زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر،
�أم� ��س االربعاء ،ب�إقالة حمافظ النجف ل�ؤي
اليا�سري بالطرق القانونية والدبلوما�سية،
مبدي ًا ا�ستعداده لتلقي ملفات هدر املال العام
و�إي�صاله ��ا �إىل اجله ��ات الر�سمي ��ة ،معترب ًا
ال�ساك ��ت ع ��ن الف�س ��اد "�شيط ��ان �أخر�س".

 التفا�صيل �ص2

فتح تحقيق ب�إ�صابة محتجين في النا�صرية

الت�شريعي ��ة املقبل ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان".
م ��ن جانب ��ه ،ومن جه ��ة �أخرى ،يق ��ول ع�ضو
االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين غي ��اث
ال�سورج ��ي يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن
"هنالك تفاهم ��ا وتقاربا بيننا وبني احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين من اج ��ل ت�شكيل
حتال ��ف ك ��ردي موح ��د خ�ل�ال احلكوم ��ة
اجلديدة".
 التفا�صيل �ص2

ال�صدر يبد�أ معركة الإ�صالح من النجف
وقال ال�صدر خ�ل�ال زيارته لبلدية النجف
واللق ��اء م ��ع ع ��دد كب�ي�ر م ��ن املواطن�ي�ن،
�إن "ال�ش ��كاوى كاف ��ة اتلقاها منك ��م ب�ش�أن
ق�ضاي ��ا الف�س ��اد ولتطوي ��ر عم ��ل ه ��ذه
امل�ؤ�س�سة".
و�أ�ضاف يف كلمت ��ه التي تابعتها (املدى)،
�أن "ح�ل ً�ا �سريع ًا ينبغ ��ي و�ضعه ملا تعانيه
الإدارة املحلية وينبغي �أن يكون ناجح ًا".

ك�شف تقرير ل�صحيف ��ة بريطانية عن وجود  300الف
ايزي ��دي يف خميم ��ات الن ��زوح ويعانون م ��ن �أو�ضاع
قا�سي ��ة ،م�شددي ��ن عل ��ى ع ��دم وج ��ود برام ��ج لإع ��ادة
ت�أهيله ��م ،الفت� � ًا �إىل ع ��دم �إمكاني ��ة مالحق ��ة مرتكب ��ي
اجلرائ ��م �ضدهم م ��ن اع�ضاء تنظيم داع� ��ش عن جرائم
االب ��ادة اجلماعية لع ��دم ان�ضمام الع ��راق �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية.
وذك ��ر تقري ��ر ل�صحيفة (�آير� ��ش �أكزام�ن�ر) الربيطانية
ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن " 300ال ��ف �إيزي ��دي م ��ا زالوا
يعي�ش ��ون ظروفا قا�سية من ح ��ر �شديد وبرد قار�س يف
خميمات النازحني".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "الذين رجعوا ملنازلهم يواجهون
م�صاعب قلة خدمات وانقا�ض متلأ �أحياءهم ال�سكنية".
و�أ�شار� ،إىل ان "عدة ايزيديني حتدثوا خالل هذا العام

الع�ض ��اء يف الربملان االيرلندي ح ��ول انعدام �أي تقدم
بخ�صو� ��ص �أو�ضاعه ��م رغم م ��رور �سبع �سن ��وات على
الإبادة اجلماعية التي حلت بهم على يد تنظيم داع�ش،
وكذل ��ك الظروف ال�صعب ��ة التي يعانيها �أبن ��اء الطائفة
االيزيدية".
وذك ��ر التقري ��ر� ،أن "ن�سري ��ن را�شو ،اح ��دى الناجيات
االيزيدي ��ات من �أ�س ��ر داع�ش ،حتدثت ع�ب�ر االنرتنيت
مع جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان االيرلندي".
وتابع� ،أن "االيزيدية ال�شابة و�صفت كيف ان الناجيات
م ��ن داع�ش قد حرمن من فر�ص ��ة موا�صلة التعليم ،و�أن
كث�ي�را من الن�س ��اء قد مت ا�سرهن وه ��ن باعمار مراهقة
وق�سم منهن دون التا�سعة من العمر".
وب�ي�ن التقرير� ،أن "�سنجار ،ما ت ��زال تغطيها الأنقا�ض
الناجم ��ة عن املع ��ارك التي دارت هن ��اك �ضد داع�ش يف
العام ."2015

و�شدد ال�صدر ،على "�ض ��رورة �أن ت�ستمر
حمافظة النجف يف تقدمي مهامها وتعمل
بج ��د وم ��ا يح ��دث م ��ن تق�ص�ي�ر ينبغ ��ي
حما�سبة امل�س�ؤولني عنه".
ودع ��ا� ،إىل "وقف ��ة ج ��ادة و�سريع ��ة حلل
م�شكالت الف�ساد الت ��ي ا�ست�شرت بالإدارة
املحلية يف النجف".

 التفا�صيل �ص3

الكاظمي يك ّلف وزير الداخلية بمتابعة مطالب التظاهرات
 بغداد /المدى
�أ�صي ��ب ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن يف
مدين ��ة النا�صري ��ة مرك ��ز حمافظة
ذي ق ��ار� ،أم�س االربع ��اء ،بجروح
جراء اط�ل�اق النار عليه ��م من قبل
القوات الأمني ��ة ،فيما وجه رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظمي بفتح
حتقي ��ق يف احل ��ادث وحما�سب ��ة
املق�صرين.
كم ��ا تق ��رر يف الوقت ذات ��ه تكليف
وزي ��ر الداخلي ��ة عثم ��ان الغامن ��ي
مبتابع ��ة مطال ��ب التظاه ��رات
والت�أكيد جمدد ًا على عدم ا�ستخدام
الر�صا�ص احلي �ضد املحتجني.
وذكر مرا�سل (املدى)� ،أن "القوات
الأمني ��ة اطلق ��ت �أم� ��س الن ��ار على
متظاهرين يف تقاطع البهو و�سط
مدينة النا�صرية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "احل ��ادث ا�سف ��ر عن
�سقوط خم�سة جرحى يف �صفوف
املتظاهري ��ن �أحده ��م يف حال ��ة
خطرة".

وحم ��ل حماف ��ظ ذي ق ��ار �أحم ��د
غن ��ي اخلفاج ��ي قي ��ادة عملي ��ات
�سومر م�س�ؤولي ��ة احلادث ،م�ؤكد ًا
�ض ��رورة االلت ��زام بتعلميات عدم
ا�ستخ ��دام الر�صا� ��ص احل ��ي �ضد
املتظاهرين.
وق ��ال اخلفاج ��ي يف بي ��ان تلقت ��ه
(امل ��دى)� ،إن "خماطب ��ات �أر�سلتها
�إىل قي ��ادة عملي ��ات �سومر وقيادة
مديري ��ة �شرط ��ة املحافظ ��ة مبن ��ع
اط�ل�اق الر�صا� ��ص احل ��ي عل ��ى
املتظاهري ��ن والتعامل ال�سلمي مع
املحتجني".
ودع ��ا� ،إىل ""االلت ��زام احل ��ريف
بتعليم ��ات القائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلحة م�صطف ��ى الكاظمي مبنع
اي ا�ستخدام للعنف او الر�صا�ص
احلي �ضد اي تظاهرة".
وحمل اخلفاجي "قيادة العمليات
م�س�ؤولي ��ة عدم االلت ��زام باالوامر
القاطع ��ة ال�ص ��ادرة ع ��ن القي ��ادة
العامة للق ��وات امل�سلحة ،ورئي�س
اللجنة االمنية يف املحافظة".

ويف غ�ضون ذلك ،ذكر بيان خللية
الإع�ل�ام الأمن ��ي تلقت ��ه (امل ��دى)،
�أن "الكاظم ��ي تاب ��ع باهتمام كبري
حادث �إ�صاب ��ة متظاهري ��ن �أم�س،
يف النا�صرية".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "الكاظم ��ي
وجه باتخاذ الإجراءات القانونية
الالزم ��ة وحما�سبة م ��ن ت�سبب يف
ه ��ذا احلادث وفت ��ح حتقيق عاجل
من قب ��ل القوات الأمني ��ة ،والعمل
على معاجلة امل�صابني فور ًا".
و�أك ��د الكاظم ��ي ،بح�س ��ب البي ��ان
"توجيهات ��ه ال�سابق ��ة بع ��دم
ا�ستخ ��دام الق ��وة او �إط�ل�اق النار
بح ��ق املتظاهرب ��ن املطالب�ي�ن
بحقوقهم امل�شروعة".
وبالتزام ��ن مع هذه الأحداث ،عقد
املجل� ��س ال ��وزراي للأمن الوطني
برئا�سة الكاظم ��ي اجتماع ًا ناق�ش
عددا من الق�ضايا من بينها احداث
النا�صرية.
وذك ��ر بي ��ان ع ��ن مكت ��ب الكاظمي
تلقته (املدى)� ،أن "االجتماع �شهد

الت�أكيد على توجيهات القائد العام
للقوات امل�سلحة ال�سابقة واحلالية
الت ��ي ت�ش ��دد عل ��ى ع ��دم ا�ستخدام
الق ��وة �أو �إط�ل�اق الن ��ار ،وحماية
املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن املطالب�ي�ن
بحقوقهم امل�شروعة".
وتابع البي ��ان ،ان "الكاظمي وجه
قيادة العمليات امل�شرتكة للتحقيق
واتخ ��اذ الإج ��راءات القانوني ��ة
بحق كل من يخالف التعليمات".
ولف ��ت� ،إىل "ق ��رار بتكلي ��ف وزير
الداخلي ��ة مبتابع ��ة مو�ض ��وع
التظاهرات ومطالب املتظاهرين،
والت�شدي ��د عل ��ى الت ��زام جمي ��ع
منت�سب ��ي الق ��وات الأمني ��ة
مبعايري حق ��وق الإن�سان وحماية
املتظاهرين".
ي�ش ��ار �إىل �أن حمافظ ��ة ذي ق ��ار
ت�شهد يومي ًا تظاهرات �ضد الف�ساد
وت ��ردي اخلدم ��ات ،وق ��د �سق ��ط
العدي ��د م ��ن ابنائها �ضحاي ��ا لهذه
االحتجاج ��ات املطلبي ��ة بني �شهيد
وجريح.

سياسة
االتحادية تقول كلمتها
في دعوى العامري
الأحد المقبل
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انتهاء مرافعة الطعون على االنتخابات بانتظار
القرار احلا�سم

�أجلت املحكمة االحتادية العليا القول الف�صل يف
الطعون على االنتخابات �إىل يوم االحد املقبل،
م�ؤكدة �أن القرار النهائي �سي�صدر يف هذا املوعد،
و�أعلنت عن ختام املرافعة وغلق باب اال�ستماع �إىل
االطراف.
وذكر مرا�سل (املدى)� ،أن "املحكمة االحتادية العليا
عقدت جل�سة ثالثة للنظر يف طعن اقامه زعيم
حتالف الفتح هادي العامري على االنتخابات
وا�ستمعت �إىل افادته واقوال بقية الأطراف".
 بغداد /فرا�س عدنان
وتاب ��ع� ،أن "المحكمة ق ّررت بعد ذلك ختام
المرافعة وغلق باب اال�ستماع �إلى الطلبات
والدف ��وع ،فيم ��ا حددت ال� �ـ 26م ��ن ال�شهر
الحالي موعد ًا ال�صدار القرار".
ولف ��ت المرا�سل� ،إلى �أن "العامري افاد في
اقوال ��ه ب�أن االنتخابات لم تكن نزيهة ،و�أن
 5ماليي ��ن ناخب حرم ��وا م ��ن الت�صويت،
وطال ��ب بح�س ��اب النتائج من خ�ل�ال جهاز
(�سي  )900بد ًال عن جهاز (�سي.")100
وق ��ال محام ��ي االط ��ار التن�سيق ��ي محم ��د
ال�ساع ��دي في ت�صري ��ح �إلى (الم ��دى)� ،إن
"المحكمة االتحادية العليا قد اطلعت على
جمي ��ع تف�صي�ل�ات الق�ضي ��ة والتناق�ض ��ات
الت ��ي رافق ��ت االنتخاب ��ات من ��ذ بدايته ��ا
حت ��ى احت�س ��اب اال�صوات وم ��ن ثم اعالن
النتائج".
وتابع ال�ساع ��دي� ،أن "تقرير ًا تقدمنا به لم
يتم عر�ضه ف ��ي الجل�سة عن لجن ��ة التقييم
الذي اثبت وجود مخالف ��ات ،و�أنها موثقة
من ال�شركة الفاح�صة".

و�أ�شار� ،إلى �أن "جمي ��ع ما تقدمنا به ي�ؤيد
م ��ا ذهبن ��ا �إليه ب� ��أن هناك مخالف ��ات كانت
وا�ضحة للمفو�ضية قبل اجراء االنتخابات
ولم تتم معالجتها بال�شكل ال�صائب".
و�أو�ض ��ح ال�ساع ��دي� ،أن "تل ��ك االجراءات
ه ��ي الت ��ي كان ��ت �سبب ًا ف ��ي التباي ��ن الذي
ح�ص ��ل في عمل المفو�ضي ��ة ،في تارة نرى
�أنه ��ا تلج�أ �إل ��ى اتخاذ ق ��رار بف ��وز مر�شح
وم ��ن ثم تع ��ود العتباره خا�س ��ر ًا ،ومن ثم
تغيي ��رات اخرى ح�صلت من خالل قرارات
الهيئة الق�ضائية االنتخابية".
وبي ��ن ،ان "الح�سم النهائي �أ�صبح متروك ًا
للمحكمة التي �س ��وف ت�صدر قرار ًا حا�سم ًا
االح ��د المقب ��ل" ،وع� � ّد "ردود المفو�ضي ��ة
عل ��ى طلباتن ��ا ب�أنه ��ا غير مر�ضي ��ة ،وحيث
وجدناه ��ا تته ��رب م ��ن االجاب ��ة عل ��ى
ا�ستف�ساراتنا وا�سئلة المحكمة �إليها".
وانتهى ال�ساعدي� ،إلى �أن "طلب ًا تقدمنا به
من �أجل ادخ ��ال مجل�س النواب طرف ًا ثالث ًا
في الدع ��وى وعر� ��ض الملف عل ��ى خبراء
متخ�ص�صين لكن المحكمة لم ترد على هذا
الطلب" .م ��ن جانبه ،ذكر الخبير القانوني

طارق حرب في ت�صري ��ح �إلى (المدى) ،ان
"م ��ا ن�ستطيع قوله ه ��و ق�ضي الأمر الذي
في ��ه ت�ستفتي ��ان ،كونه العن ��وان الأبرز لما
ح�صل في جل�سة الأم�س".
وتاب ��ع ح ��رب� ،أن "الق�ضي ��ة ق ��د و�ضع ��ت
اوزاره ��ا ،و ُغل ��ق باب التحقي ��ق فيها ،ولم
يع ��د هناك م ��ا يق ��ال �أم ��ام المحكم ��ة التي
�أعلنت �أم�س ا�ستكمالها جميع االجراءات".

الإقليم ي�شكل �أربع لجان م�شتركة ب�ش�أن الحكومة المقبلة

الكرد ي�ستقبلون الإطار التن�سيقي:
لن نكون طرف ًا يف اخلالفات
 بغداد /ح�سين حاتم
يتج ��ه الحزب ��ان الكردي ��ان الب ��ارزان ال ��ى ت�شكيل
تحال ��ف موح ��د بعي ��دا ع ��ن ال�صراع ��ات داخ ��ل
المكون ��ات ،و�أعلن ��ا ع ��ن اربع لجان تتعل ��ق بر�سم
برنامج الحكومة الجديدة وتوزيع المنا�صب.
وفي ظل الأجواء الهادئة للحزبين ،و�صل وفد من
الإط ��ار التن�سيقي ،ام� ��س الأربعاء ،ال ��ى محافظة
�أربي ��ل برئا�سة رئي�س ائتالف دولة القانون نوري
المالك ��ي ،برفق ��ة رئي� ��س تحال ��ف العق ��د الوطني
فال ��ح الفيا�ض ،والقيادي ف ��ي تحالف الفتح محمد
الغبان.
ً
و�ض ��م الوف ��د �أي�ض� �ا رئي� ��س تجم ��ع �سن ��د �أحم ��د
الأ�سدي ،و�شخ�صيات �أخرى من الإطار التن�سيقي.
ويق ��ول ع�ضو الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني
عماد باجالن ،في حديث لـ(المدى)� ،إن "زيارة وفد
الإطار التن�سيق ��ي لأربيل ت�صنف �ضمن الحراكات
ال�سيا�سية التي تمار�سها الكتل فيما بينها".
و�أ�ض ��اف باج�ل�ان ،ان "الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستان ��ي باب ��ه مفت ��وح ال�ستقب ��ال الجمي ��ع،
ب�شرط اال يكون جزءا من ال�صراعات ال�سيا�سية".
و�أ�شار ،الى ،ان "زيارة االطار التن�سيقي الأخيرة
ت�ضمن ��ت مناق�ش ��ة نتائ ��ج االنتخاب ��ات و�إمكاني ��ة
ت�شكيل الحكومة الجديدة ونوعها وبرنامجها".
وبي ��ن باج�ل�ان ان "الح ��زب الديمقراط ��ي
الكرد�ستان ��ي دع ��ا الى وح ��دة ال�صف بي ��ن جميع
المكون ��ات واالبتع ��اد ع ��ن ال�صراع ��ات والإ�سراع
بت�شكيل الحكومة".
وتاب ��ع ،ان "حزبه يقف بعيدا عن ال�صراعات لكنه
متابع للم�شهد ،لحين م�صادقة المحكمة االتحادية
على نتائج االنتخابات".
و�أو�ضح باجالن ،ان "توجهنا بعد الم�صادقة على
النتائ ��ج الى اختيار الط ��رف ذو النهج القريب من
الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني".
و�أك ��د ان "هنال ��ك مباحث ��ات حثيث ��ة وجدي ��ة بين
الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستان ��ي وبين االتحاد
الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي لتوحي ��د ال�ص ��ف الك ��ردي
وت�شكيل كتلة موحدة بين االثنين".
وزاد باج�ل�ان ،ان "اجتماع ��ات الحزبي ��ن خ�ل�ال

الأي ��ام الما�ضي ��ة تمخ�ضت عنها ارب ��ع لجان لر�سم
برنام ��ج الحكوم ��ة المقبل ��ة وتوزي ��ع المنا�ص ��ب،
وكذل ��ك بحث االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة المقبلة في
�إقليم كرد�ستان".
من جانبه ،ومن جه ��ة �أخرى ،يقول ع�ضو االتحاد
الوطني الكرد�ستان ��ي غياث ال�سورجي في حديث
�إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "هنال ��ك تفاهما وتقارب ��ا بيننا
وبين الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني من اجل
ت�شكي ��ل تحال ��ف ك ��ردي موح ��د خ�ل�ال الحكوم ��ة
الجديدة".
و�أ�ض ��اف ال�سورج ��ي ،ان "الق ��وى الكردية لي�ست
لديها �أي ��ة �صراعات فيما بينها ،ه ��ي االن بانتظار
ح�س ��م الأط ��راف ال�شيعي ��ة لموقفه ��ا ب�ش� ��أن نتائج
االنتخابات".
و�أ�ش ��ار ،ال ��ى ،ان "الق ��وى الكردي ��ة �ستتجه نحو
العا�صم ��ة بغ ��داد ف ��ور ا�ستق ��رار ال�صراع ��ات بين
القوى ال�شيعية ال�شيعية".
وناق� ��ش رئي�س الحزب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني
م�سع ��ود بارزاني ،مع وف ��د من الإط ��ار التن�سيقي
نتائج االنتخابات البرلمانية والتطورات الأخيرة
في العملية ال�سيا�سية.
وذكر بيان للحزب ،تلقته (المدى) ،ام�س الأربعاء،
�أن "الرئي� ��س م�سع ��ود بارزاني رح ��ب بوفد رفيع
الم�ست ��وى بقيادة ن ��وري المالك ��ي وناق�شا نتائج
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة الت ��ى ج ��رت ف ��ي ت�شرين
االول الما�ض ��ي والتطورات الأخي ��رة في العملية
ال�سيا�سية العراقية" ،وفق البيان.
و�أكد االجتماع على "�ض ��رورة مراجعة الحكم في
العراق واال�ستف ��ادة من التجارب ال�سابقة والنظر
في مبادئ ال�شراكة والت�سوية والتوازن في عملية
الحكم".
وفي جزء �آخر من ذل ��ك االجتماع ،بح�سب البيان،
فقد "تم تب ��ادل الآراء حول التحديات التي تواجه
م�ستقبل العراق ،وق�ضاي ��ا الخدمات ،والتهديدات
الإرهابي ��ة ،والم�ش ��اكل البيئي ��ة ،ونق� ��ص المياه،
ومطال ��ب المواطنين ،وتم الت�أكي ��د على ا�ستمرار
الجه ��ود الت ��ي تم ��ت فيه ��ا مناق�ش ��ة �آراء الطرفين
لإيجاد حل منا�سب للمرحلة المقبلة والتغلب على
تحديات ت�شكيل حكومة عراقية جديدة".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ون ��وه� ،إلى �أن "الجل�سة ق ��د �شهدت تكرار ًا
لم ��ا قال ��ه الخ�ص ��وم ف ��ي ال�ساب ��ق ،وبه ��ذا
ق ��د تو�صل ��ت المحكم ��ة �إل ��ى قناع ��ة ب� ��أن
التحقيق ��ات ق ��د انته ��ت وينبغ ��ي م ��ع ذلك
�أن ي�ص ��در الق ��رار النهائ ��ي الفا�ص ��ل ف ��ي
المنازعة".
وا�ستبعد ح ��رب� ،أن "يكون القرار ل�صالح
المدع ��ي" ،وتح ��دث ع ��ن ع ��دم "�إمكاني ��ة

الع ��ودة �إل ��ى االنتخاب ��ات م ��رة �أخ ��رى �أو
اجراء العد والف ��رز ال�شامل ،والدليل على
ذل ��ك �أن المدع ��ي ح�صر �شك ��واه في جل�سة
الأم� ��س ب�إعادة فرز بع� ��ض الدوائر ولي�س
جميعه ��ا" .و�أورد ،ان "المعطي ��ات تفي ��د
ب�أن المحكمة �سوف ت ��رد الطعون جميعها
ف ��ي ق ��رار نهائ ��ي ال رجع ��ة في ��ه بح�س ��ب
الد�ست ��ور" ،ويجد �أن "الأط ��راف و�صلوا

�إل ��ى قناع ��ة كامل ��ة ب� ��أن النتائج ل ��م تتغير
والدليل على ذلك هو وجود حراك �سيا�سي
بي ��ن الكت ��ل �س ��واء ال�شيعي ��ة �أم ال�سنية �أم
الكردي ��ة" .و�أو�ض ��ح ح ��رب� ،أن "االط ��ار
التن�سيقي ولو كانت لديه �آمال ب�أنه �سوف
يح�صل على �شيء من هذه الدعوى لتحدث
بنح ��و ع ��ام ع ��ن �إمكاني ��ة �أنه �س ��وف ينال
البع�ض من المقاعد".

وي ��رى� ،أن "رد الطع ��ون �سيك ��ون بمثابة
الم�صادقة على نتائج االنتخابات ،وبعدها
�ستبد�أ المواقيت الد�ستورية لعقد الجل�سة
البرلماني ��ة الأول ��ى الت ��ي ت�شه ��د تردي ��د
الق�س ��م وانتخاب الرئي�س والنائبين االول
والثاني".
وم�ضى ح ��رب� ،إل ��ى �أن "الأو�ض ��اع ت�سير
بال�ش ��كل القانون ��ي ال�صحي ��ح ،والمحكمة
�سيكون قرارها ملزم� � ًا و�سوف تمتثل �إليه
جميع االطراف".
وعد ع�ضو تيار الحكم ��ة عمر ال�سامرائي،
�أن "الك ��رة ف ��ي ملعب المحكم ��ة االتحادية
العليا ،التي ننتظر منها القول الف�صل يوم
الأحد المقبل ونتطل ��ع لأن تن�صف جمهور
االطار التن�سيقي".
وذك ��ر ال�سامرائ ��ي� ،إل ��ى (الم ��دى)� ،أن
"االطار �سوف يلتزم بالقرار الق�ضائي �أيا
كان� ،سواء �صدر ل�صالحه �أو برد الطعون،
لأنن ��ا على ثقة ب� ��أن الق�ض ��اء العراقي نزيه
وي�صدر احكامه وفق القانون".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "ال�سبي ��ل الوحي ��د النهاء
الجدل والت�شكيك باالنتخابات هو التوجه
نح ��و �إع ��ادة الع ��د والف ��رز الي ��دوي� ،أم ��ا
االبقاء على الو�ضع الحال ��ي ف�أن الت�شكيك
�سيبقى م�ستمر ًا".
وذهب ال�سامرائي� ،إل ��ى �أن "االعترا�ضات
ب� ��أي ح ��ال م ��ن االح ��وال ينبغ ��ي �أن تبقى
وف ��ق الو�سائ ��ل الد�ستوري ��ة والقانوني ��ة
واالبتع ��اد ع ��ن لغة الت�صعي ��د االعالمي �أو
التهدي ��د بال�سل ��م الأهل ��ي" .ي�ش ��ار �إلى �أن
االطار التن�سيقي قد �أعلن اعترا�ض ًا �شديد ًا
عل ��ى نتائ ��ج االنتخابات وع ��دم االعتراف
بها ،وهدد باللجوء �إل ��ى مختلف الو�سائل
لمنع اعتمادها من بينها ال�شكوى للمحكمة
االتحادية العلي ��ا وتحدث عن امتالكه �أدلة
و�صفه ��ا بالدامغة ق ��ال �إنها ت�ؤي ��د ما ذهب
�إليه من ح�صول عمليات تزوير وتالعب.

ناجون من داع�ش بال دعم �أو عالج نف�سي

� 300ألف �إيزيدي يواجهون �أو�ضاع ًا قا�سية يف خميمات النزوح

 ترجمة /حامد احمد
ك�ش ��ف تقري ��ر ل�صحيف ��ة بريطاني ��ة
ع ��ن وج ��ود  300ال ��ف ايزي ��دي ف ��ي
مخيم ��ات الن ��زوح ويعان ��ون م ��ن
�أو�ض ��اع قا�سي ��ة ،م�شددي ��ن على عدم
وجود برام ��ج لإع ��ادة ت�أهيلهم ،الفت ًا
�إل ��ى ع ��دم �إمكاني ��ة مالحق ��ة مرتكبي
الجرائ ��م �ضده ��م من اع�ض ��اء تنظيم
داع�ش ع ��ن جرائم االب ��ادة الجماعية
لعدم ان�ضم ��ام العراق �إل ��ى المحكمة
الجنائية الدولية.
وذك ��ر تقري ��ر ل�صحيف ��ة (�آير� ��ش
�أكزامن ��ر) البريطاني ��ة ترجمت ��ه
(الم ��دى)� ،أن " 300ال ��ف �إيزيدي ما
زال ��وا يعي�ش ��ون ظروف ��ا قا�سي ��ة من
ح ��ر �شديد وبرد قار� ��س في مخيمات
النازحي ��ن" .و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن
"الذي ��ن رجع ��وا لمنازلهم يواجهون
م�صاع ��ب قلة خدم ��ات وانقا�ض تملأ
�أحياءهم ال�سكني ��ة" .و�أ�شار� ،إلى ان
"ع ��دة ايزيديين تحدث ��وا خالل هذا
العام الع�ضاء في البرلمان االيرلندي
ح ��ول انع ��دام �أي تق ��دم بخ�صو� ��ص
�أو�ضاعه ��م رغم مرور �سب ��ع �سنوات
عل ��ى الإب ��ادة الجماعي ��ة الت ��ي حلت
به ��م عل ��ى يد تنظي ��م داع� ��ش ،وكذلك
الظ ��روف ال�صعبة التي يعانيها �أبناء
الطائفة االيزيدية".
وذك ��ر التقري ��ر� ،أن "ن�سري ��ن را�شو،
اح ��دى الناجي ��ات االيزيدي ��ات م ��ن
�أ�سر داع�ش ،تحدث ��ت عبر االنترنيت
م ��ع لجن ��ة العالق ��ات الخارجي ��ة في
البرلمان االيرلندي".
وتابع� ،أن "االيزيدية ال�شابة و�صفت
كي ��ف ان الناجي ��ات م ��ن داع� ��ش ق ��د
حرمن م ��ن فر�صة موا�صل ��ة التعليم،
و�أن كثي ��را من الن�س ��اء قد تم ا�سرهن
وه ��ن باعم ��ار مراهق ��ة وق�س ��م منهن
دون التا�سعة من العمر".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "�سنج ��ار ،م ��ا
ت ��زال تغطيها الأنقا� ��ض الناجمة عن
المعارك التي دارت هناك �ضد داع�ش

املدير العام
غادة العاملي

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

في العام ."2015
و�ش� �دّد ،عل ��ى �أن "معظ ��م الدعم الذي
تم توفيره للمدينة المحطمة لم يتعد
�س ��وى نط ��اق �ضي ��ق م ��ن الم�شاريع
المحدودة".
و�أورد التقري ��ر ،ان "كثي ��را م ��ن
الناجي ��ن وج ��دوا انف�سه ��م ب ��دون
دع ��م وعالج نف�س ��ي لل�صدم ��ات التي
واجهوه ��ا مع عدم و�ض ��ع منهاج لهم
لت�أمين تعليمهم التربوي الذي انقطع
ب�سب ��ب ا�سرهم م ��ن قب ��ل داع�ش ،مع
ع ��دم وجود فر� ��ص اقت�صادية العادة
بناء حياتهم من جديد".
ونق ��ل التقري ��ر ،ع ��ن "االيزيدي ��ة
را�ش ��و الع�ض ��اء القول ف ��ي البرلمان
االيرلن ��دي :نح ��ن بحاج ��ة لمزيد من
التعليم وان يهتموا بذلك ب�شكل جدي
وذلك لنتمكن م ��ن ان نكون جزءا من
عملي ��ة اتخ ��اذ الق ��رار ،خ�صو�ص ��ا ما
يتعل ��ق بالموا�ضي ��ع والق�ضاي ��ا التي
تتعلق بنا ب�شكل مبا�شر".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "ناتيا ناف ��روز ،محامية
ل ��دى منظمة ي ��ازدا المعني ��ة برعاية
حق ��وق االيزيديي ��ن ،تق ��ول ان
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درو�س ��ا باللغة الإنكليزي ��ة والعربية
والتدري ��ب على الحا�س ��وب ،هي من
الموا�ضي ��ع ال�ضروري ��ة والمطلوب ��ة
للناجي ��ن م ��ن االيزيديي ��ن وذل ��ك
لتثقيفهم وت�أهيله ��م لكي يتمكنوا من
تحقيق متطلباتهم ودعم حقوقهم".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "كثي ��را من
االيزيديي ��ن يعتق ��دون ب ��ان �أع�ض ��اء
داع� ��ش �س ��وف ل ��ن يحا�سب ��وا عل ��ى
الجرائم التي ارتكبوها".
وتح ��دث ع ��ن "قل ��ة م ��ن الن�س ��اء
االيزيدي ��ات مم ��ن كانت له ��ن فر�صة
ان تق ��ف بوج ��ه م�سل ��ح م ��ن داع� ��ش
داخل محكمة للق�صا�ص منه بجريمة
االغت�ص ��اب واال�ستعب ��اد الجن�س ��ي
وقتل كثير من افراد عوائلهم".
و�أكد التقرير� ،أن "اكثر الق�ضايا التي
يحاك ��م بها افراد داع� ��ش في المحاكم
العراقي ��ة ه ��ي متعلق ��ة بالإره ��اب،
ولي� ��س منها م ��ا يتعلق بته ��م خا�صة
متعلق ��ة باب ��ادة جماعي ��ة خا�ص ��ة
بااليزيديي ��ن" .وذك ��ر التقري ��ر� ،أن
"منظم ��ة ي ��ازدا من لجن ��ة العالقات
الخارجي ��ة االيرلندي ��ة طلب ��ت دع ��م

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ايرلن ��دا داخ ��ل مجل� ��س االم ��ن م ��ن
اج ��ل ت�أ�سي�س محكم ��ة دولية خا�صة
بجرائم تنظيم داع�ش".
ونب ��ه� ،إل ��ى �أن "الع ��راق ه ��و لي� ��س
طرف ��ا بالمحكم ��ة الجنائي ��ة الدولي ��ة
في هولن ��دا ،المحكم ��ة المعنية بتهم
الجرائ ��م المرتكب ��ة �ض ��د الإن�ساني ��ة
واالب ��ادة الجماعي ��ة ،وله ��ذا ال�سبب
ف ��ان ق�ضاي ��ا جرائ ��م داع� ��ش الت ��ي
تتناوله ��ا المحاك ��م العراقية ال يمكن
ربطها بمحكمة الجنايات الدولية".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "كيب هيل،
محام ��ي حق ��وق ان�س ��ان مخت� ��ص
ف ��ي التحقي ��ق بجرائ ��م داع� ��ش ف ��ي
الع ��راق ،يق ��ول �إن االيزيديين لديهم
اقوى ق�ضاي ��ا الإب ��ادة الجماعية مما
ل ��م ي�شهده من قب ��ل ،لكن ��ه �أعرب عن
تفا�ؤل ��ه بخ�صو� ��ص ت�أ�سي�س محكمة
دولية تتناول هذا المو�ضوع".
و�أو�ض ��ح� ،أن "المجتم ��ع الدول ��ي
وقنوات ��ه الدبلوما�سي ��ة ف�ش�ل�ا ف ��ي
�إقن ��اع دول مث ��ل الع ��راق باالن�ضمام
لمحكم ��ة الجناي ��ات الدولية ليكونوا
�أع�ضاء فيها".

ي ��رى التقري ��ر� ،أن "لج ��وء المحاكم
العراقي ��ة الته ��ام م�سلح ��ي داع� ��ش
بارت ��كاب اعم ��ال �إرهابي ��ة ب ��دال عن
ارتكابه ��م جرائ ��م �إب ��ادة جماعي ��ة
فان ��ه م ��ن الم�ستبعد ان تج ��ري هناك
محاكم ��ات لدواع� ��ش م�س�ؤولي ��ن عن
ارت ��كاب جرائم �إب ��ادة جماعية بحق
االيزيديين".
واف ��اد ،ب� ��أن "اول محاكم ��ة لداع�شي
ارتك ��ب جريم ��ة �إب ��ادة جماعية بحق
ايزيديي ��ن ف ��ي الع ��راق كان ��ت ق ��د
�شهدتها محكمة جنائية بفرانكفورت
ف ��ي الماني ��ا ال�شه ��ر الما�ض ��ي بته ��م
موجه ��ة الي ��ه بارتكاب جرائ ��م �إبادة
جماعي ��ة" .وم�ضى التقري ��ر� ،إلى �أن
"محاكم ��ة الداع�ش ��ي ج ��اءت لكونه
ع�ض ��وا بمنظم ��ة �إرهابي ��ة وجرائ ��م
�ض ��د الإن�سانية وجريمة قتل واتجار
بالب�ش ��ر حكم ��ت علي ��ه بال�سج ��ن عن
الجرائ ��م التي ارتكبه ��ا ب�ضمنها قتل
طفل ��ة ايزيدي ��ة �صغي ��رة بتقييده ��ا
وحرمانه ��ا م ��ن الطعام والم ��اء لحد
الموت مع ا�ستعباد والدتها".
عن �صحيفة �آير�ش اكزامنر
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القوات الأجنبية �ستبقى
تراقب احلدود وتدعم الطريان
احلربي و"داع�ش" يرتب�ص
 بغداد /متيم احل�سن

من المرجح ان يزيد نفوذ
الف�صائل الم�سلحة وتنظيم
"داع�ش" على حد �سواء ،عقب
الت�صريحات الحكومية االخيرة
بان�سحاب القوات االمريكية
بالكامل من البالد.
وكان من المفتر�ض ان تنفذ بع�ض
الف�صائل التي تعمل تحت ا�سم
"مقاومة" وعودها بمهاجمات قوات
وا�شنطن في ليلة الميالد بعد 8
ايام.
وت�شكك بع�ض االطراف ال�سيا�سية
بامكانية "نزع �سالح" الف�صائل
بعد زوال المبرر لوجودها ،فيما
قد تبقى وا�شنطن تراقب تلك
الجماعات من خارج الحدود.
واعلنت الحكومة الثالثاء
الما�ضي ،انتهاء ان�سحاب القوات
القتالية للتحالف الدولي ،من
جميع القواعد التي كانت ت�شغلها.
وذلك عقب  4جوالت حوار
على مدار الأ�شهر الما�ضية،
تمخ�ضت عن اتفاق يق�ضي ب�إبقاء
الم�ست�شارين الع�سكريين فقط
لم�ساندة القوات العراقية.
فتح الباب �أمام الجماعات الم�سلحة

وترى اطراف �سيا�سية م�ؤيدة لرئي�س احلكومة
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،ان "االن�سحاب �سيطلق يد
الف�صائ ��ل لل�سيطرة والهيمنة اكرث على مقدرات
الدولة".
وكانت الف�صائ ��ل وبع�ض القوى املقربة من تلك
اجلماعات قد تبنت موقفني متناق�ضني من �أنباء
تقلي�ص القوات االمريكية.
بع�ض املواق ��ف كانت مرحبة ب�إع�ل�ان تخفي�ض
عدد الق ��وات ،بينما قال ��ت اخرى بانه ��ا �ستبقى
ت�سته ��دف الق ��وات االمريكي ��ة حت ��ى ل ��و كان ��ت
موجودة ب�صفة "ا�ست�شارية".

وفد فني يزور
طهران لمناق�شة
الإطالقات المائية
 بغداد /املدى
�أف ��اد م�س� ��ؤول رفيع امل�ست ��وى ،ب� ��أن اجلانب
الإي ��راين ت�سب ��ب مبعاناة يف ه ��ور احلويزة
جنوب ��ي الع ��راق ،م�شري ًا �إىل وج ��ود تفاو�ض
ب�ي�ن الطرفني الطالق املياه باجتاهه ،الفتا �إىل
جهود تب ��ذل بالتن�سيق مع منظم ��ة اليون�سكو
ملنع �إخراجه من الئحة الرتاث العاملي.
وق ��ال مدير عام املركز الوطن ��ي الدارة املوارد
املائي ��ة ح ��امت حمي ��د ،يف حدي ��ث تلفزي ��وين
تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن "اجلانب الإي ��راين قطع
املياه عن هور احلويزة منذ ثمانية �أ�شهر".
و�أ�ض ��اف حمي ��د� ،أن "الهور يع ��اين حالي ًا من
ت ��دين منا�سيب االغم ��ار ،وقد تزام ��ن ذلك مع
ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة يف ف�ص ��ل ال�صيف
�أدى مبجمل ��ه �إىل تبخر ع ��ال يف املياه وتفاقم
االزمة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "وزارة امل ��وارد املائية تطلق
ق ��در الإمكان ت�صريفات م ��ن نهر الكحالء نحو
ه ��ور احلوي ��زة لكنه ��ا ال تكف ��ي �إذا مل ن�شه ��د

"احلرير" و"عني الأ�سد" بال �أمريكان
والف�صائل لن ت�سلم ال�سالح!
ويف اال�سب ��وع املا�ضي اكد االم�ي�ن العام حلركة
النجباء – احد ف�صائ ��ل احل�شد� -أكرم الكعبي،
�أنه "ال ي�صدق الوع ��د الأمریكي باالن�سحاب من
البالد بحلول نهاية العام اجلاري".
وا�ض ��اف الكعب ��ي بح�سب ما نقل ��ت عنه وكاالت
انب ��اء ايرانية خالل اجتم ��اع و�صفته بانه جرى
م ��ع قادة ثمانية "ف�صائل مقاومة" ،ان "املقاومة
تعترب �سالحها مقد�سا ولن تتنازل عنه �أبدا".
وكانت جماع ��ات م�سلحة حتت ا�سم "لواء فاحت
خي�ب�ر" ق ��د اعلنت اال�سب ��وع املا�ض ��ي ،مواجهة
االمري ��كان ،قبل يوم من �سقوط �صاروخني على
املنطقة اخل�ضراء.
بين العقالنية و�أجندة طهران

وهن ��اك اك�ث�ر م ��ن � 100أل ��ف م�س ��لح يف البالد
ين�ض ��وون حتت ا�س ��م احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،و�ضع
بع� ��ض قادة تلك الف�صائل حت ��ت بنود العقوبات
االمريكية.
وقال املتح ��دث با�سم قيادة العملي ��ات امل�شرتكة
الل ��واء حت�س�ي�ن اخلفاج ��ي يف ت�صري ��ح للقناة
الر�سمية �إن "وفدا من اللجنة الأمنية العليا زار
اليوم (الثالثاء املا�ضي) قاعدة حرير يف �أربيل؛
لالط�ل�اع عل ��ى ان�سح ��اب الق ��وات القتالي ��ة من
القاع ��دة ،ومت الت�أكد وبح�ض ��ور و�سائل الإعالم
�أنه مل َّ
تتبق قوات قتالية يف القاعدة".
و�أ�ضاف �أن ��ه "قبل يومني مت تطبيق االتفاق يف
قاعدة عني الأ�سد مبحافظ ��ة الأنبار ،وكذلك هي
الأخ ��رى مل َ
تبق فيها ق ��وات قتالية" ،م�شريا �إىل
�أن "امل�ست�شاري ��ن املتبق�ي�ن يف قاعدة عني الأ�سد
ال يتج ��اوز عدده ��م ( )9م�ست�شاري ��ن ،وكان ��وا

حا�ضرين �أمام و�سائل الإعالم".
ولف ��ت امل�س� ��ؤول �إىل �أن "املهم ��ة الأ�سا�سي ��ة
للم�ست�شاري ��ن ه ��ي تق ��دمي ا�ست�ش ��ارة للق ��وات
العراقي ��ة يف مكافحة الإرهاب ،والدعم اجلوي،
�إذا طلبنا ذلك".
و�أك ��د �أن "الع ��راق و�ص ��ل �إىل نقط ��ة الدع ��م
اللوج�ست ��ي وكيفي ��ة ت�سلي ��م وجتهي ��ز الق ��وات
العراقية".
"داع�ش" المترب�ص

وت ��رى االط ��راف ال�سيا�سي ��ة امل�ؤي ��دة للحكومة
والت ��ي ف�ضلت ع ��دم ن�ش ��ر هويته ��ا يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) ان ��ه "لي�س الف�صائ ��ل لوحدها هي من
تهدد البالد يف حال مغ ��ادرة القوات االمريكية،
ولكن هناك داع�ش اي�ضا".
ويف اال�سابي ��ع القليل ��ة املا�ضي ��ة �ش ��ن التنظي ��م

�سعي عراقي لمنع �إخراج هور الحويزة
من الئحة التراث العالمي
تعزي ��ز ًا من اجلانب الإي ��راين م�شابها ملا ي�أتي
من داخل االرا�ضي العراقية".
ويرى حميد� ،أن "هور احلويزة �سوف ي�ستمر
يف املعان ��اة �إىل �أن ت�أت ��ي ال�سيول من اجلانب
االيراين؛ لغر�ض انعا�شه مرة �أخرى".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "اجله ��ات الر�سمي ��ة توا�صل
�إط�ل�اق الكميات باحلد االدنى ال ��ذي ت�ستطيع
علي ��ه باجت ��اه اله ��ور ،ك ��ون منا�سي ��ب اخلزن
حم ��دودة نتيج ��ة ال�شح ��ة املائي ��ة يف املو�س ��م
الثالث على التوايل".
�أو�ضح حميد� ،أن "الوزارة تقوم بناء على ذلك
باطالق الكمي ��ات وفق خطة ت�شغيلية حلو�ض
دجل ��ة والفرات مبا يتنا�سب مع اخلزين املتاح
وااليرادات املائية املتحققة".
ولف ��ت� ،إىل �أن "الع ��راق ق ّل ��ل م ��ن م�ساحت ��ه
الزراعي ��ة بن�سب ��ة  ،%50كم ��ا �أن االطالق ��ات
باجت ��اه االهوار ق ��د مت تقليله ��ا بن�سبة معينة
للحف ��اظ عل ��ى اخلزي ��ن املائ ��ي �أط ��ول م ��دة
ممكنة".
وب�ّي�نّ حمي ��د� ،أن "التوج ��ه احل ��ايل نح ��و

ا�ستغ�ل�ال ال�سيول بقدر الإمكان التي ترد من
االنهر االيرانية خ�صو�ص� � ًا من نهري الطيب
والويري ��ج ،وكذلك ما ي�صلن ��ا من حمافظتي
وا�س ��ط ودي ��اىل ،واملي ��اه الت ��ي ت�ص ��ل �إىل
نه ��ر دجل ��ة بعد �س ��دة الك ��وت النعا� ��ش هور
احلويزة".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "منظم ��ة اليون�سك ��و لديها
معرفة واطالع بال�شح ��ة املائية التي �شهدتها
املنطق ��ة من ��ذ ث�ل�اث �سن ��وات ،وبالت ��ايل لن
تخ ��رج الهور من الئح ��ة ال�ت�راث العاملي �إذا
وج ��دت �أن احلكوم ��ة العراقي ��ة ج ��ادة يف
اط�ل�اق الكمي ��ات املنا�سب ��ة بح�س ��ب الطاق ��ة
اخلزنية املتوافرة".
ويوا�صل حمي ��د� ،أن "وزارة امل ��وارد املائية
تعم ��ل بالتن�سيق م ��ع منظم ��ة اليون�سكو من
�أجل بي ��ان االج ��راءات احلكومي ��ة اخلا�صة
ب�ش� ��أن اله ��ور وابقائ ��ه عل ��ى الئح ��ة الرتاث
العاملي".
و�أفاد ،ب�أن "هط ��ول االمطار م�ستمر بح�سب
ار�ص ��اد هيئة االنواء اجلوي ��ة و�سنعمل على
حتويل مياه هذه االمط ��ار باجتاه الهور من
دون �أي تعطيل لغر�ض تقليل الأزمة".
و�أك ��د حميد� ،أن "العراق �أمام ��ه اربعة �أ�شهر
ميكن ا�ستثم ��ار امطارها يف انعا�ش الأهوار
و�إع ��ادة منا�سي ��ب االغم ��ار فيه عل ��ى النحو
اجلي ��د ،لكن هذا ال يغني ع ��ن �أهمية التعاون
الإي ��راين يف اطالق كميات من ال�سيول التي
وردتها م�ؤخر ًا عرب االمطار".
وحتدث ،عن "توا�ص ��ل مع اجلانب الإيراين
به ��دف عق ��د اجتماع ��ات فني ��ة والتباحث يف
االنهر املت�شاطئة".
وم�ضى حميد� ،إىل ان "زيارة قريبة �سيجريها
وفد فني عراق ��ي متخ�ص�ص بق�ضايا احلدود
واملي ��اه للتفاو�ض مع اجلانب الإيراين ب�أمل
الو�ص ��ول �إىل اتفاق يكف ��ل اطالق كميات من
املي ��اه يف ال�س ��دود االيراني ��ة باجت ��اه ه ��ور
احلويزة".
وكان ��ت الإدارة املحلية يف مي�س ��ان قد �أكدت
يف وق ��ت �سابق وجود �أزم ��ة كبرية يف هور
احلوي ��زة ،م�ش�ي�رة �إىل انع ��دام �شب ��ه ت ��ام
للتن ��وع االحيائ ��ي ،ع ��دا اع ��داد الف ��راد م ��ن
الطي ��ور املتوطنة ،وا�صف ��رار لنبات الق�صب
والربدي.

�سل�سل ��ة هجم ��ات عنيف ��ة يف املناط ��ق امل�شرتكة
بني ح ��دود احلكومة االحتادي ��ة وحكومة اقليم
كرد�ست ��ان ،اوقع ��ت اك�ث�ر م ��ن  60ب�ي�ن قتي ��ل
وجري ��ح ،كم ��ا احتل ��ت اول قري ��ة بع ��د 2017
(اعالن الن�صر على داع�ش) لعدة �ساعات.
جندي واحد!

ب ��دوره يرى النائب ال�ساب ��ق مثال االلو�سي ،ان
وج ��ود جندي واح ��د او  100يعن ��ي ان القوات
االمريكية متواج ��دة يف العراق "حتى وان كان
لديها موظف واحد".
وقب ��ل ايام اكد م�س�ؤول ��ون يف القيادة الو�سطى
الأمريكية التابعة للجي�ش ،ان قواتهم املوجودة
حالي ��ا يف الع ��راق البالغ عدده ��ا  2500جندي،
�ستظل باقية هناك خالل "امل�ستقبل املنظور".
وي�ضي ��ف االلو�س ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى):

عدّ ال�ساكت عن
الف�ساد "�شيطان
�أخر�س"

"امري ��كا ل ��ن تتخل ��ى ع ��ن م�صاحله ��ا ب�سهولة
و�ستبق ��ى تداف ��ع ع ��ن ابنائه ��ا وامنه ��ا م ��ن اي
مكان".
وهن ��اك  45قاعدة امريكي ��ة يف املنطقة منها يف
ال�سعودي ��ة وقط ��ر ،تركي ��ا ،والبحري ��ن ،وت�ضم
نح ��و � 80ألف جن ��دي وهي ميك ��ن ان ت�ستخدم
حلماية العراق.
هل تتخلى الف�صائل عن ال�سالح؟

باملقاب ��ل ي�ؤكد االلو�سي وه ��و زعيم حزب االمة
ان الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة "لن تتخلى ع ��ن �سالحها
يف ح ��ال خرجت الق ��وات القتالية االمريكية من
العراق الن قرار تلك اجلماعات بيد طهران".
ويفرت� ��ض النائ ��ب ال�سابق ان "طه ��ران مل تنته
من عمليات القت ��ال �ضد القوات االمريكية ال يف
�سوريا وال لبنان وال حتى يف العراق".

اىل ذل ��ك يف�ص ��ل غ ��ازي في�ص ��ل ،وه ��و باح ��ث
يف ال�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي واالمن ��ي ،م�شكلة وجود
الق ��وات االمريكي ��ة واالجنبي ��ة يف العراق اىل
حمورين:
االول هو تعامل احلكوم ��ة مع التحالف الدويل
والق ��وات االمريكي ��ة ،وو�صف ��ه بـ"العق�ل�اين"،
ويراع ��ي م�صالح الع ��راق ال�سيا�سي ��ة واالمنية
واالقت�صادي ��ة ،واالخ ��ر ه ��و دور الف�صائ ��ل
وايران.
ويق ��ول في�ص ��ل وه ��و مدي ��ر املرك ��ز العراق ��ي
للدرا�سات ال�سرتاتيجي ��ة يف حديث مع (املدى)
ان "الوالي ��ات املتح ��دة وحلف �شم ��ال الأطل�سي
عمل ��وا على جتهي ��ز وتدريب الق ��وات العراقية،
كم ��ا يحتفظون بعالقات ثقافي ��ة واقت�صادية مع
العراق".
واك ��د في�صل ان "الق ��وات االمريكي ��ة �ستحتفظ
ب� �ـ 2500جن ��دي ب�صف ��ة ا�ست�شاري ��ة ويقومون
مبهم ��ات ر�ص ��د ودعم الق ��وة اجلوي ��ة ومراقبة
احل ��دود ،وق ��د تتدخ ��ل بالقتال يف ح ��ال طلبت
احلكومة العراقية".
ام ��ا امل�شكلة الت ��ي يراها الباح ��ث ال�سيا�سي هي
"بوج ��ود اجن ��دة ايراني ��ة يف املنطق ��ة ومنه ��ا
الع ��راق حتت ا�سم املقاوم ��ة اال�سالمية العاملية،
ومتررها يف البالد عن طريق عدد من اذرعها".
ويرج ��ح في�ص ��ل ان ه ��ذه االذرع "�ست�ستمر يف
مواجه ��ة القوات االمريكي ��ة" ،متوقعا انهيارها
كم ��ا انه ��ارت "القاع ��دة وتنظيم داع� ��ش والتي
تت�شابه م ��ع الفكرة االيرانية يف ت�شكيل حكومة
ا�سالمية".
وي�ش�ي�ر في�ص ��ل اىل ان بق ��اء ه ��ذه املواجه ��ات
"�سي�ضيع على العراق ودول اخرى مثل لبنان
واليمن فر�صا كبرية من التقدم والتنمية".

ال�صدر يبد�أ حراك الإ�صالح بال�سعي
لإقالة محافظ النجف

 بغداد /املدى
توع ��د زعيم التي ��ار ال�صدري مقتدى ال�ص ��در� ،أم�س
االربع ��اء ،ب�إقال ��ة حماف ��ظ النج ��ف ل� ��ؤي اليا�سري
بالطرق القانوني ��ة والدبلوما�سية ،مبدي ًا ا�ستعداده
لتلقي ملفات هدر امل ��ال العام و�إي�صالها �إىل اجلهات
الر�سمي ��ة ،معت�ب�ر ًا ال�ساك ��ت ع ��ن الف�س ��اد "�شيطان
�أخر�س".
وق ��ال ال�ص ��در خالل زيارت ��ه لبلدية النج ��ف واللقاء
م ��ع ع ��دد كبري م ��ن املواطن�ي�ن� ،إن "ال�ش ��كاوى كافة
اتلقاه ��ا منك ��م ب�ش� ��أن ق�ضايا الف�س ��اد ولتطوير عمل
هذه امل�ؤ�س�سة".
و�أ�ض ��اف يف كلمت ��ه التي تابعتها (امل ��دى)� ،أن "ح ًال
�سريع� � ًا ينبغ ��ي و�ضع ��ه مل ��ا تعاني ��ه الإدارة املحلية
وينبغي �أن يكون ناجح ًا".
و�ش ��دد ال�صدر ،عل ��ى "�ض ��رورة �أن ت�ستمر حمافظة
النجف يف تقدمي مهامها وتعمل بجد وما يحدث من
تق�صري ينبغي حما�سبة امل�س�ؤولني عنه".
ودع ��ا� ،إىل "وقف ��ة ج ��ادة و�سريع ��ة حل ��ل م�شكالت
الف�ساد التي ا�ست�شرت بالإدارة املحلية يف النجف".
و�أف ��اد ال�صدر ،ب�أن "ال�ساكت ع ��ن الف�ساد �شيطان
�أخر� ��س" ،مبين� � ًا ان "كل م ��ن لديه مل ��ف ف�ساد �أو

�شبهات يف التق�صري ب�إمكانه �أن يو�صله �إلينا لكي
نت�صرف ونو�صله �إىل مراتب عليا بالدولة".
و�أردف� ،أن "اجله ��ات الر�سمي ��ة �إذا مل تق ��م
بواجبها� ،سيكون دورنا ب�أننا نعرف من الذي تتم
حما�سبت ��ه من �أ�صحاب الر�ؤو�س الكبرية ولي�ست
ال�صغرية".
ويجد ال�صدر� ،أن من "املعيب �أن تتم اثارة �أخبار
ع ��ن وج ��ود ف�س ��اد ومف�سدي ��ن يف حمافظ ��ة مثل
النجف" ،متوعد ًا ب� �ـ "اقالة املحافظ وا�ستبداله"،
متابع� � ًا "ال داع ��ي العم ��ال ال�شغ ��ب وح ��رق
االطارات".
وذك ��ر ،ان "احلل ينبغ ��ي �أن ي�أتي بط ��رق �سلمية
ودبلوما�سي ��ة وقانوني ��ة" ،مطالب� � ًا ب� �ـ "�إيق ��اف
ال�ضو�ضاء وال�شغب وكل ما يخالف القانون".
وخاطب ال�صدر املحتجني بالقول "عليهم االلتزام
باال�صالح ،و�أنا مهمتي �ستكون باعتباري مواطنا
يو�صل ملف ��ات الف�ساد �إىل اجله ��ات املخت�صة من
�أجل حلها".
وح ��ذر ،من "هدم امل�ؤ�س�س ��ة الر�سمية وم�ساواتها
م ��ع االر�ض" ،م�شدد ًا على �أن "ذلك معيب" ،معرب ًا
ع ��ن �أمل ��ه بــ"وج ��ود تع ��اون ب�ي�ن اجلمي ��ع حل ��ل
م�شكالت يف املحافظة".

و�أ�ضاف ال�ص ��در� ،أن "من�سق ًا �سا�ضعه هنا بينكم،
وتك ��ون مهمته لي�س ا�ستقب ��ال الطلبات اخلا�صة،
�أمنا طلبات عامة ال�ص�ل�اح امل�ؤ�س�سة الر�سمية يف
النج ��ف ،و�أنا ال �أتدخل يف اجلزئيات غري الأمور
العامة".
�أو�ض ��ح� ،أن "كل م ��ن يدع ��ي انتم ��اءه �إىل التي ��ار
ال�ص ��دري ويتواجد هنا فه ��و فا�سد ،كائن من كان
كبري ًا �أو �صغري ًا".
وم�ضى ال�ص ��در� ،إىل �أن "احللول ينبغي �أن ت�أتي
ملعاجل ��ة �أزم ��ات املواطن�ي�ن الذي ��ن يقف ��ون �أم ��ام
امل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة يف النج ��ف لأ�شهر و�سنني
من دون احل�صول على نتيجة ملا يطالبون به".
وكان زعي ��م التيار ال�صدري ق ��د �أعلن عن جهوده
لإع�ل�ان الكتلة الأك�ب�ر وت�شكيل حكوم ��ة الأغلبية
الوطنية ،وحدد برناجمها بعدد من النقاط �أبرزها
مكافحة الف�ساد وتق ��دمي املتهمني بهدر املال العام
�إىل حماكمات عادلة.
ً
ً
وت�شه ��د النج ��ف ت�صعي ��دا كب�ي�را يف التظاهرات
الراف�ض ��ة للف�س ��اد ،وطال ��ب املحتج ��ون باقال ��ة
املحاف ��ظ ل� ��ؤي اليا�س ��ري ،وق ��د �شه ��دت ه ��ذه
التظاه ��رات �صدامات م ��ع الق ��وات الأمنية خالل
الأيام املا�ضية.
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انتقال بع�ض املوظفني للعمل يف مواقع بديلة

حمتجون يغلقون مبنى ديوان حمافظة ذي قار للمطالبة بالتعيينات

 ذي قار /ح�سين العامل
اغلق خريجون غا�ضب ��ون� ،أم�س االربعاء،
دي ��وان الإدارة المحلي ��ة احتجاج ��ا عل ��ى
الت�سوي ��ف لمطالبه ��م بتوفير فر� ��ص عمل،
فيم ��ا �سمح المعت�صمون ام ��ام �شركة النفط
في المحافظة للموظفي ��ن با�ستئناف عملهم
بعد يوم واحد من االعت�صام.
وتج ��ددت التظاهرات والفعاليات المطلبية
ام ��ام مبن ��ى محافظ ��ة ذي ق ��ار اذ احت�ش ��د
الآالف م ��ن خريج ��ي كلي ��ات القان ��ون
والمعاهد التقنية وعاطلون عن العمل امام
دي ��وان المحافظ ��ة للمطالب ��ة بتوفير فر�ص
عمل للخريجين الذين م�ضى اكثر من ثالثة
ا�شهر عل ��ى اعت�صامه ��م امام المبن ��ى ،فيما
�سم ��ح المعت�صمون امام �شركة نفط ذي قار
لمنت�سبيها با�ستئناف ال ��دوام مع ا�ستمرار
االعت�ص ��ام ام ��ام البوابة الرئي�س ��ة لل�شركة
المذكورة.
وق ��ال اح ��د موظف ��ي دي ��وان محافظ ��ة
ذي ق ��ار �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن "االالف م ��ن

خريجي كلي ��ات القان ��ون والمعاهد التقنية
المطالبي ��ن بالتعيين ��ات حال ��وا دون دخول
المنت�سبين الى ديوان المحافظة ومنعوهم
م ��ن المبا�ش ��رة بال ��دوام" .و�أ�ض ��اف� ،أن
"المتظاهرين احت�شدوا امام مبنى الديوان
مرددين هتافات واهازيج تطالب بحقهم في
التعيي ��ن" .وا�ش ��ار ،الى ان "بع� ��ض اق�سام
دي ��وان المحافظة انتقلت ال ��ى مواقع بديلة
للدوام فيها".
وكان ��ت رواب ��ط الخريجي ��ن ق ��د دع ��ت ف ��ي
وقت �سابق ال ��ى اعت�صام مفتوح امام مبنى
محافظ ��ة ذي ق ��ار للمطالب ��ة بالتعيي ��ن ف ��ي
الم�ؤ�س�سات الحكومية اذ يوا�صل نحو الف
خريج الم�شاركة في االعت�صام المذكور منذ
اكثر من ثالثة ا�شهر.
وب ��دوره ،ق ��ال م�ص ��در م�س�ؤول ف ��ي �شركة
نف ��ط ذي ق ��ار �إل ��ى (الم ��دى) ،ان "مجاميع
المعت�صمي ��ن ام ��ام �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار
�سمحوا للمنت�سبي ��ن بالدوام بعد ان اغلقوا
ال�شرك ��ة ليوم واحد في ت�صعي ��د لفعالياتهم
المطلبي ��ة الخا�ص ��ة بالتعيين ��ات" .وتاب ��ع،

�أن "نح ��و  100معت�ص ��م مازال ��وا ين�صبون
الخي ��ام ويعت�صمون ام ��ام البوابة الرئي�سة
لل�شركة".
ول ��م يذك ��ر الم�ص ��در اال�سب ��اب الت ��ي دع ��ت
المعت�صمي ��ن ال ��ى انه ��اء اغ�ل�اق ال�شرك ��ة،
م�ؤكدا انهم لم يتلقوا اية وعود بالتعيين.
وكان م ��ا بي ��ن  300ال ��ى  400معت�ص ��م من
الخريجي ��ن العاطلي ��ن ع ��ن العم ��ل اقدم ��وا
�صب ��اح ي ��وم (االحد) عل ��ى اغ�ل�اق ال�شركة
ومن ��ع المنت�سبي ��ن م ��ن ال ��دوام وذل ��ك ف ��ي
خط ��وة ت�صعيدية بعد اعت�ص ��ام امام بوابة
المبنى دام لأكثر من �شهرين.
وغالب ��ا م ��ا يلج� ��أ المتظاه ��رون المطالبين
بالتعيين ��ات ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ات النفطية الى
غل ��ق �شرك ��ة النف ��ط والحق ��ول النفطي ��ة
والم�ؤ�س�س ��ات النفطي ��ة االخ ��رى لغر� ��ض
ال�ضغ ��ط والتعجي ��ل بتنفي ��ذ مطالبه ��م اذ
�شهد العام الجاري ع ��دة فعاليات ت�صعيدية
اغلق ��ت خالله ��ا �شركة نفط ذي ق ��ار وحقلي
الغ ��راف والنا�صري ��ة لعدة م ��رات ،ر�ضخت
بعده ��ا ادارة الم�ؤ�س�س ��ات المذكورة لتنفيذ

الكثير من مطالب المعت�صمين وهو ما حفز
مجاميع اخرى من العاطلين عن العمل على
تكرار فعاليات زمالئهم في هذا المجال.
وي ��رى اح ��د الخريجي ��ن ان "الكلي ��ات
والمعاهد باتت ُتخ� � ّرج �سنويا �آالف الطلبة
باخت�صا�صات مختلف ��ة لي�ضافوا الى جي�ش
العاطلين".
وتاب ��ع ،ان "خريجي الم�ؤ�س�سات التعليمية
بات ��وا من ال�شرائ ��ح المهم�ش ��ة بالتعيينات،
فالتعيين ��ات المركزي ��ة ل ��م ت�شمله ��م كبقي ��ة
الخريجين".
داعي ��ا الى "ت�أمي ��ن فر�ص العم ��ل المنا�سبة
للخريجي ��ن الذي ��ن بات ��وا يعان ��ون م ��ن
الع ��وز و�شظ ��ف العي� ��ش و�س ��وء االو�ضاع
االقت�صادية".
وع ��ن مطال ��ب المتظاهري ��ن الذي ��ن اغلقوا
دي ��وان المحافظ ��ة ،ق ��ال ح�سي ��ن الخفاجي
وه ��و اح ��د خريج ��ي المعاه ��د التقني ��ة �إلى
(الم ��دى) ،ان "االف م ��ن خريج ��ي المعاهد
التقني ��ة وكلي ��ات القان ��ون وخريجي ��ن
م ��ن كلي ��ات اخ ��رى ق ��رروا الت�صعي ��د ف ��ي

فعالياته ��م المطلبي ��ة واغالق مبن ��ى ديوان
المحافظ ��ة بع ��د ان لم�س ��وا الت�سوي ��ف
والمماطلة با�ستجابة الم�س�ؤولين لمطالبهم
الم�شروعة".
و�أ�ضاف الخفاجي� ،أن "الخريجين ام�ضوا
اكث ��ر م ��ن  3ا�شه ��ر معت�صمين ام ��ام ديوان
المحافظ ��ة لك ��ن حت ��ى الوق ��ت الحال ��ي ل ��م
يجنوا �سوى الوعود".
و�ش ��دد الخفاجي عل ��ى "موا�صلة االعت�صام
لحي ��ن اال�ستجاب ��ة لمطال ��ب الخريجي ��ن"،
م�شي ��را ال ��ى ان "الكثي ��ر م ��ن الخريجي ��ن
والخريج ��ات م�ض ��ى عل ��ى تخرجه ��م اكث ��ر
م ��ن  10اعوام ومازال ��وا عاطلين عن العمل
وان االعت�ص ��ام للمطالبة بحقوقهم خير من
الجلو�س في منازلهم وهم بدون عمل".
وكان خريج ��ون غا�ضبون قد اغلقوا ديوان
محافظ ��ة ذي قار و�شركة النف ��ط يوم االحد
( 19كان ��ون االول  ) 2021احتجاج ��ا عل ��ى
ع ��دم اال�ستجابة لمطالبه ��م الخا�صة بتوفير
فر�ص العمل ،فيما اقدم الع�شرات من اهالي
منطق ��ة المهيدي ��ة وع�شائ ��ر الخنج ��ر عل ��ى
قطع ع ��دد م ��ن الط ��رق الحيوي ��ة احتجاجا
على نق� ��ص الخدمات وعدم �شمول مناطقهم
بم�شاريع االعمار.
وك�ش ��ف اتح ��اد نقاب ��ات عم ��ال ذي ق ��ار في
( 2اي ��ار  )2020ان نح ��و  200ال ��ف عاط ��ل
ع ��ن العم ��ل في ذي ق ��ار �أي ما ي�ش ��كل ن�سبة
كبي ��رة م ��ن الق ��وى العامل ��ة ف ��ي المحافظة
المذك ��ورة م ��ا زال ��وا يعان ��ون م ��ن البطالة
والع ��وز .وتواج ��ه محافظ ��ة ذي ق ��ار التي
يبل ��غ عدد نفو�سه ��ا اكثر م ��ن مليوني ن�سمة
وت�ض ��م  20وحدة �إداري ��ة  10منها متاخمة
لمناط ��ق الأهوار م�شكلة متنامية في ارتفاع
معدالت البطالة وال�سيما بين الخريجين اذ
تقدر ن�سبة البطالة ب�أكثر من  40بالمئة بين
او�ساط ال�شريحة المذكورة.
وكانت التظاهرات والفعاليات المطلبية قد
تج ��ددت ام ��ام مبنى محافظ ��ة ذي قار وعدد
من مناطق المحافظة منذ يوم االربعاء (10
ت�شري ��ن الثان ��ي  )2021للمطالب ��ة بتوفي ��ر
فر�ص عمل للخريجي ��ن وتح�سين الخدمات
وزي ��ادة روات ��ب المتقاعدي ��ن بم ��ا يتنا�سب
م ��ع غ�ل�اء المعي�شة وارتف ��اع �سع ��ر �صرف
الدوالر.

ارت�����ف�����اع ج����دي����د ب���م���ع���دالت ال���ت�������ض���خ���م ف����ي ال����ع����راق
بغداد /المدى
اعلن ��ت وزارة التخطي ��ط� ،أم� ��س االربع ��اء ،ح�صول
ارتفاع طفيف ف ��ي معدل الت�ضخم خالل �شهر ت�شرين
الثان ��ي الما�ض ��ي بن�سب ��ة ( ،)%0.5مقارن ��ة مع �شهر
ت�شرين االول الذي �سبقه.
وقال المتح ��دث الر�سمي با�سم ال ��وزارة عبدالزهرة
الهن ��داوي ،ف ��ي بي ��ان تلقت ��ه (الم ��دى)� ،إن "الجهاز
المرك ��زي لالح�ص ��اء وف ��ي ر�ص ��ده الجدي ��د لحرك ��ة

اال�سع ��ار في اال�سواق المحلية العراقية ،اعد تقريره ارتف ��اع مجموعة االحذية بن�سبة ( )%0.2ومجموعة
النوع ��ي للرق ��م القيا�سي ال�سع ��ار الم�ستهلك في �شهر المالب�س بن�سبة (.")%2.5
ت�شرين الثاني الما�ضي ،والذي اظهر ح�صول ارتفاع و�أ�شار� ،إلى �أن "ق�سم التجهيزات والمعدات المنزلية
في معدل الت�ضخم ال�شهري وال�سنوي".
وال�صيان ��ة �سج ��ل ارتفاع� � ًا ق ��دره ( )%2.2ب�سب ��ب
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "المجامي ��ع ال�سلعية التي كانت ارتفاع مجموع ��ة االجهزة المنزلي ��ة بن�سبة ()%1.2
االكث ��ر ارتفاعا ف ��ي اال�سع ��ار ال�شهرية خ�ل�ال ال�شهر ومجموعة االثاث والتجهيزات بن�سبة (.")%0.9
الما�ض ��ي ،كانت :ق�س ��م ال�سلع والخدم ��ات المتنوعة وتاب ��ع البي ��ان� ،أن "ق�س ��م ال�صح ��ة �سج ��ل ارتفاع� � ًا
ال ��ذي �سجل ارتفاع ًا ق ��دره ( ،)%7.3فيما �سجل ق�سم ق ��دره ( )%2.5وارتف ��ع ق�س ��م المطاع ��م والفن ��ادق
المالب� ��س واالحذي ��ة ارتفاع� � ًا ق ��دره ( )%2ب�سب ��ب بن�سب ��ة ( ،)%2.2ام ��ا ق�س ��م النقل فقد �سج ��ل ارتفاع ًا

ق ��دره ( ،)%2وج ��اء ق�سم االغذي ��ة والم�شروبات غير
الكحولي ��ة لي�سج ��ل ارتفاع� � ًا ق ��دره ( )%2.7ب�سب ��ب
ارتفاع ا�سعار مجاميع".
وم�ضى البيان �إلى �أن "اللحوم �شهدت ارتفاع ًا بن�سبة
( ،)%2.4ومجموع ��ة الخ�ض ��روات بن�سب ��ة (،)%2
وب ��ذات الن�سب ��ة ( )%2وارتفع ��ت مجموع ��ة الزيوت
والده ��ون بن�سة ( )%0.4وارتفع ��ت مجموعة ال�سكر
والمنتج ��ات ال�سكري ��ة بن�سب ��ة ( )%2.7ومجموع ��ة
الخبز والحبوب بن�سبة (.")%2

وزير الكهرباء :العراق
يحتاج �إلى � 15ألف
ميغاواط ل�سد حاجته

 بغداد /المدى
ك�ش ��ف الوزي ��ر المكلف ب�إدارة الكهرب ��اء عادل كريم� ،أم� ��س االربعاء ،عن
وجود نق�ص في الطاقة الكهربائية ي�صل �إلى � 15ألف ميغا واط في عموم
الع ��راق ،الفت ًا �إل ��ى �أن ذلك يمنع تجهيز المواطني ��ن بالطاقة الكهربائية لـ
� 24ساعة.
وقال كريم خالل م�ؤتمر �صحفي من الب�صرة تابعته (المدى)� ،إن "توفير
الكمي ��ة المطلوب ��ة م ��ن �إنتاج الطاق ��ة الكهربائي ��ة يتطلب دعم� � ًا مالي ًا من
وزارتي التخطيط والمالية".
وتح ��دث عن الحاجة للدعم "بالوقود من قب ��ل وزارة النفط وفي حال تم
توفي ��ر هذا الدعم م ��ن ال�صيف الما�ضي �إلى ال�صي ��ف المقبل ف�أن الوزارة
كانت �ستوفر � 7آالف ميغاواط �إ�ضافية �إلى ال�شبكة الوطنية".
وتابع كريم ،ان "العراق يحتاج حالي ًا �إلى  15الف ميغاواط من الكهرباء،
وه ��ذا الرق ��م من ال�صع ��ب الو�صول �إلي ��ه ب�سبب ال�شحة المالي ��ة لذلك من
الممك ��ن �إ�ضافة �أربعة �آالف �أو خم�س ��ة �آالف ميغاواط خالل العام المقبل
مما �سيحقق ا�ستقرار ًا ملحوظ ًا في �ساعات تجهيز التيار الكهربائي".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "خطة الوزارة كانت تطمح �إلى توفير � 50ألف ميغاواط
خ�ل�ال الأرب ��ع �أو الخم�س �سن ��وات المقبلة ف ��ي حال توفر الدع ��م المالي
ودعم وزارة النفط بالوقود".
وبي ��ن �أن "الوزارة اتخذت مجموعة من الإج ��راءات التي من �ش�أنها رفع
�سقف الإنتاج مثل الرب ��ط مع بع�ض الدول بالإ�ضافة �إلى م�شاريع الطاقة
ال�شم�سي ��ة مع �شركة توتال لإنتاج  1000ميغاواط في الب�صرة بالإ�ضافة
�إلى محافظات ذي قار والمثنى ومي�سان".
وفيم ��ا يتعل ��ق بتوفير الوق ��ود لت�شغيل محط ��ات الطاق ��ة الكهربائية قال
كري ��م �إن "هذه الق�ضية م ��ن م�س�ؤولية وزارة النفط ولديها خطة طموحة
م ��ن خالل عقد توت ��ال لتوفير  600مقم ��ق تكفي لت�شغيل م ��ن � 2000إلى
 2500ميغ ��اواط وكذلك زيادة الطاقات الإنتاجية من الغاز بواقع 1000
مقم ��ق مما �سيوفر  4000ميغ ��اواط �إ�ضافية ف�ض ًال عن ا�ستثمار غاز حقل
المن�صورية ف�أنه �سيوفر طاقة �إ�ضافية لل�شبكة الوطنية".
وتط ��رق كريم في حديثه ال ��ى الإعالن عن دعم الحكوم ��ة لتطوير الطاقة
النظيف ��ة قائ�ل ً�ا �إن "الدلي ��ل عل ��ى دع ��م الحكومة له ��ذا النوع م ��ن الطاقة
الكهربائي ��ة ه ��و الموافقة عل ��ى �إن�شاء � 12أل ��ف ميغ ��ا واط" مو�ضح ًا �أن
" %10م ��ن الطاق ��ة المنتجة �سيكون عبر الطاق ��ة النظيفة خالل الفترة
المقبلة".

مواجهة الظاهرة يعتمد على الإبالغ عن هذه احلاالت

الداخلي��ة ت�ؤك��د تراجع�� ًا فــ��ي مع��دالت التحر���ش �ض��د الفتي��ات

 بغداد /املدى

حتدثت وزارة الداخلية عن وجود
انخفا�ض يف معدالت التحر�ش،
الفتة �إىل �أن ال�سبب يف ذلك
يعود �إىل زيادة ثقافة الفتيات
بعدم ال�سكوت جتاه هذه الظاهرة
والإبالغ عمن يتعر�ض لهن.
وقال مدير ال�شرطة املجتمعية
يف الوزارة ،العميد غالب العطية،
�إن "ظاهرة التحر�ش موجودة يف
جميع املجتمعات ،ال�سيما لدى
فئة املراهقني" .و�أ�ضاف العطية يف
ت�صريح لوكالة االنباء الر�سمية
تابعته (املدى)� ،أن "ال�شرطة
املجتمعية وبالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
الأمنية الأخرى ،عقدت الكثري
من الندوات وامل�ؤمترات ،واجلوالت
امليدانية ،للحد منها".
وحت ��دث ع ��ن "عدي ��د م ��ن ال�ش ��كاوى بخ�صو�ص
تعر� ��ض بع� ��ض طالب ��ات املدار� ��س �إىل التحر�ش،
ومن ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة".
و�أردف العطي ��ة� ،أن "القان ��ون يعاق ��ب املتحر�ش
بال�سج ��ن م ��ن �شه ��ر �إىل � 3أ�شه ��ر� ،إ�ضاف ��ة �إىل
غرامات مالية" ،مبين ًا �أن "مثل هذه احلاالت تكرث

يف املدار�س املختلطة".
و�أك ��د "تنفيذ برامج توعوية عديدة للحد من هذه
الظاه ��رة ،كما عملنا عل ��ى �إقامة ندوات يف دوائر
الدول ��ة التي ي�شاع فيها وج ��ود ظاهرة التحر�ش،
من خ�ل�ال توعي ��ة املوظفني والك ��وادر املتواجدة
يف امل�ؤ�س�س ��ات" .وب�ي�ن �أن "ه ��ذه الظاهرة بد�أت
باالنخفا� ��ض عم ��ا كان موج ��ودا قب ��ل عام�ي�ن �أو
�أك�ث�ر ،حي ��ث وجهنا الفتي ��ات بع ��دم ال�سكوت عن
املتحر�شني ،و�صدهم والتبليغ عنهم للحد من هذه
الظاهرة".

ب ��دوره ،ذك ��ر الأكادمي ��ي يف عل ��م النف� ��س� ،أحمد
الذهب ��ي� ،أن "�أ�سب ��اب التحر� ��ش نف�سي ��ة ،ويع ��د
ا�ضطراب ًا �سلوكي ًا ،يدعمه خلل جمتمعي".
و�أ�ض ��اف الذهب ��ي� ،أن "ه ��ذه الظاه ��رة خط�ي�رة،
ك ��ون �آالمها وت�أثرياتها النف�سية ت�ستمر على مدى
طوي ��ل ،وال متحى م ��ن الذاكرة ،ال�سيم ��ا الأنثى،
املتعلقة بالإهانة واالبتزاز من قبل املتحر�ش".
ولف ��ت �إىل �أن "التحر� ��ش الإلك�ت�روين �أ�صبح من
�أك�ث�ر الأن ��واع انت�ش ��ار ًا ،يف ظ ��ل تزاي ��د من�صات
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،حي ��ث �أدى اىل تدم�ي�ر

الكث�ي�ر م ��ن الأ�س ��ر الآمنة ،فه ��و مبثاب ��ة عمليات
�سطو م�سلح تدخل �إىل البيوت".
و�أ�ش ��ار الذهب ��ي� ،إىل �أن "هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن �سبب
النت�ش ��ار ظاه ��رة التحر� ��ش ،يتمث ��ل الأول
باال�ضطراب ال�سلوكي للمتحر�ش".
وب�ي�ن� ،أن "ذلك معناه �أن املتحر� ��ش لي�س مري�ضاً
نف�سي ًا ب ��ل هو �إن�سان ذو �سلوك م�ضطرب ب�صرف
النظر عن عمره �أو م�ستواه االجتماعي والثقايف،
حيث �أنه �شخ�ص مدرك لأفعاله ولكنه يعاين خل ًال
يدفعه للت�صرف بعنف جتاه الآخرين".

ون ��وه الذهبي� ،إىل �أن "ال�سب ��ب الثاين للتحر�ش
ه ��و رد الفعل ،فبح�س ��ب الدرا�سات ف� ��إن العدوان
ال ��ذي ميار�س ��ه املتحر� ��ش يك ��ون كرد فع ��ل لعدة
�أ�سب ��اب منه ��ا بايولوجي ��ة ،مثل ارتف ��اع معدالت
التل ��وث البيئ ��ي م ��ا ي�سب ��ب ميالن� � ًا للعن ��ف ،كما
توجد �أ�سباب نف�سية واجتماعية مثل تفكك الأ�سر
والزحام والقمع واحلرمان".
وذك ��ر� ،أن "ال�سب ��ب الثال ��ث ه ��و الرتبي ��ة غ�ي�ر
ال�سليمة وهي مبثابة اال�ضطرابات النف�سية التي
جتعل املتحر�ش يع ��اين من االنك�سار ويرى بهذه
الظاه ��رة ه ��ي املتعة التي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�شعره
باملتعة والقوة".
و�أو�ض ��ح الذهب ��ي� ،أن "تواط� ��ؤ املجتم ��ع ي�شع ��ر
املتحر� ��ش بالدع ��م ويدفع ��ه لتك ��رار مث ��ل ه ��ذه
االفعال ،حيث �أن رد الفعل املت�ساهل مع املتحر�ش
يدفع للنظر �إىل �أن ال�ضحية هي الطرف الأ�ضعف
م ��ا يدف ��ع �إىل اال�ص ��رار عل ��ى تك ��رار مث ��ل ه ��ذه
االفعال".
ودع ��ا ،للوق ��وف "�ض ��د ه ��ذه الظاه ��رة ،ال�سيم ��ا
و�سائل الإعالم التي يجب �أن ت�أخذ دورها بتوعية
املواطن�ي�ن� ،إ�ضاف ��ة �إىل امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة
وامل�ؤ�س�سات الأمنية ،لكي نتمكن من الق�ضاء على
التحر�ش" .من جانبها ،ر�أت الأكادميية والباحثة
االجتماعية ،ندى العابدي� ،أن "اكرث ظاهرة يثار
حولها اجلدل والرتا�شق بتوزيع امل�س�ؤوليات هي
ظاهرة التحر�ش".
و�أ�ضافت العابدي� ،أن "الظاهرة قدمية ودائما ما
حت ��دث يف جميع املجتمعات ،فه ��ي ال تعتمد على
تط ��ور املجتمع �أو على ثقافت ��ه ،واجلميع ي�شرتك
بها".
وطالب ��ت بع ��دم حتمي ��ل "امل�س�ؤولي ��ة على طرف
دون ح�ساب الط ��رف الآخر ،وبالتايل ف�إن ال�سبب
الرئي�س ملثل هذه الظاهرة هو �أ�ساليب الرتبية".

وزادت العاب ��دي� ،أن "املجتمع ��ات العربي ��ة غالب ًا
م ��ا ينظر �إىل امل ��ر�أة فيها على �أنه ��ا خلقت لغر�ض
الإجن ��اب �أو الغريزة ،و�أن ج�سمها عورة يف حال
مل تغطيه".
ووجدت� ،أن "هذا ي�شي ��ع تعر�ضها ملختلف انواع
التحر� ��ش �سواء كان لفظي ًا �أو معنوي ًا �أو ج�سدي ًا،
و�سبب ذلك هو تربي ��ة الرجل يف الأ�سرة على �أنه
يتميز على املر�أة ،وبالنتيج ��ة تتم اال�ستهانة بها،
وال يحرتم كيانها".
وذهب ��ت العاب ��دي� ،إىل �إمكاني ��ة "حمارب ��ة مث ��ل
ه ��ذه الظاه ��رة واحل ��د منها ،م ��ن خ�ل�ال الرتبية
والتوعي ��ة ،والت�أكي ��د عل ��ى �أن الذك ��ور واالن ��اث
يعي�شون حياة ت�شاركية".
وبينت� ،أن "تر�سيخ ه ��ذا املفهوم برتبية االطفال
وتع�ضي ��ده مبناهج التعليم والو�سائل الإعالمية،
ي� ��ؤدي �إىل انخفا� ��ض كب�ي�ر بظاه ��رة التحر� ��ش،
وتعزيز �صورة امل ��ر�أة التي �أ�صبحت مهزوزة يف
املجتمعات العربية".
�إىل ذل ��ك� ،أف ��اد اخلب�ي�ر القانوين عل ��ي التميمي،
ب� ��أن "هناك �أكرث من نوع للتحر�ش يحا�سب عليها
القان ��ون ،يت�ضمن الأول منه ��ا ا�ستخدام القوة �أو
التهدي ��د ،ويحا�سب عليه القانون وفق املادة ٣٩٦
م ��ن قانون العقوبات بال�سج ��ن � ٧سنوات وت�شدد
العقوب ��ة �إىل � ١٠سنوات �إذا كان املجني عليه �أقل
من � ١٨سنة".
وتابع التميمي� ،أن "النوع الثاين ،يكون بالطلب
حيث عاق ��ب عليه قانون العقوبات يف املادة ٤٠٢
بال�سجن  ٣ا�شهر �أو الغرامة ،وت�شدد العقوبة �إىل
� ٦أ�شهر يف حال تكرار الفعل".
ون�ص ��ح بـ"�ضرورة ت�شري ��ع قانون به ��ذا ال�ش�أن،
و�أن جتم ��ع ه ��ذه املواد املبع�ث�رة و�إيجاد احللول
النف�سي ��ة واالجتماعي ��ة خ�صو�ص ��ا بوج ��ود هذه
اجلرمية مع التطور التكنولوجي".
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�أكد �أن ت�صريحاته يف الدوحة تكفي لعزله  ..حممد �إبراهيم:

بتروفيت�ش ال ي�ستحق فر�صة التعوي�ض ..وت�صريحات يون�س زادت ُ�سخط الإعالم!
ُ حجج االتحاد جاهزة عند االخفاق والنجاح ..واعتماد ك�أ�س العرب ينهي بطولة الخليج
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
من�س ��ق االحتاد العراقي لك ��رة القدم يف
�أكد ّ
ال�س ��عودية حمم ��د �إبراهي ��م �أنّ بطولة ك�أ�س
الع ��رب الت ��ي �ض ��يفتها العا�ص ��مة القطري ��ة
الدوح ��ة كان ��ون الأول اجل ��اري� ،ض ��اعفت
من خم ��اوف متابعي املنتخ ��ب الوطني �أزاء
م�ص�ي�ره يف املناف�س ��ة عل ��ى بطاق ��ة ملح ��ق
حت�سن م�ستواه
املونديال  2022نتيجة عدم ّ
الفني ،وا�س ��تمرار فو�ض ��ى �إدارته ،والتف ّرد
باتخاذ القرارات و�س ��ط �صمت �أغلب �أع�ضاء
االحتاد.
و�أ�ض ��اف �إبراهيم يف حديث لـ(املدى) ":كنا
نتو ّق ��ع �أن يظه ��ر املنتخب ب�أداء م�س ��تق ّر يف
البطول ��ة بعدم ��ا ت ��رك انطباع� � ًا �س� � ّيئ ًا خالل
املباريات ال�س ��ت التي خا�ض ��ها يف ت�صفيات
ال ��دور املوندي ��ايل احلا�س ��م ع ّر� ��ض اجلهاز
الإداري لالنتق ��اد ،يف ح�ي�ن �أن امل�ل�اك الفني
يتح ّم ��ل امل�س� ��ؤولية الأك�ب�ر ،ومل يكن جدير ًا
بامله ّمة.
وت�سا ّءل ":هل من املنطق �أن يجري منتخبنا
تبدي�ل�ات م�س ��تم ّرة يف م�ش ��وار ت�ص ��فيات
املوندي ��ال جتاوزت ال� �ـ  55العب� � ًا منذ توليّ
املد ّرب الهولندي ديك �أدفوكات قيادته مطلع
�آب املا�ض ��ي ،ودخول ��ه مع�س ��كر�أً تدريب ّي� � ًا مل
يتج ��اوز  20يوم� � ًا ،ومل يق� � ّدم م ��ا ُير�ض ��ي
جمهوره �س ��وى �أم ��ام كوري ��ا اجلنوبية يف
�سيئول"؟
و�أردف ب�س� ��ؤالٍ �آخ ��ر ":كي ��ف �أق َن � َ�ع املد ّرب
املُ�ساعد زيليكو برتوفيت�ش اللجنة التنفيذية
َ
وينال
الحت ��اد الك ��رة ليك ��ون امل ��د ّرب الأول
الثق ��ة للتواجد يف ك�أ� ��س العرب؟ هل وعدهم
ب�ش ��يء مثل املناف�س ��ة على اللقب �أو �صناعة
منتخب جديد ي�ستحق العبوه �إرتداء فانيلة
العراق"؟
تودد برتوفيت�ش
ّ
وق ��ال ":مل ن َر من برتوفيت�ش لقب ًا �أو منتخب ًا
ي�س � ّ
�تحق متثيل كرتنا ،وامل� �� مِؤل �أن منتخبنا
ظه ��ر هزي�ل ً�ا ومد ّرب ��ه ال ي�س � ّ
�تحق قيادت ��ه،
وك�ش ��ف ع ��ن �شخ�ص� � ّيته احلقيق ّي ��ة عندم ��ا
�أظه ��رت لقط ��ات التلف ��از طريق ��ة حديث ��ه مع
يون�س حممود م�ش ��رف املنتخ ��ب وتو ّدده له
ولرئي� ��س االحت ��اد عدنان درج ��ال من خالل
ّ
ّ
بالتدخل يف
احلق
ت�ص ��ريحه ب�أ ّنهما ميتلكان

�ض ��د االحت ��اد ،وكان يفرت� ��ض �أن يتق ّب ��ل
االحتاد ال�ص ��دمة وردود الأفعال من الإعالم
واجلمه ��ور ويتخ ��ذ ق ��رارات التعدي ��ل يف
ت�ش ��كيلة املنتخب والعنا�صر العاملة معه بال
عُجال ��ة ليقين ��ه ب�أنّ توقي ��ت انتخابه جاء يف
ظ ��رف �ص ��عب بعد ب ��دء ت�ص ��فيات املونديال
ب�أ�سبوعني ومل يعمل مبنهج مدرو�س ف�أنهار
مبا�شرة بتوايل اخل�سائر".

بتوليفة جديدة وحتى اال�س ��تعانة بالالعبني
املحرتف�ي�ن �ش ��هدت غي ��اب بع� ��ض الالعب�ي�ن
امله ّمني وح�ض ��ور َم ��نْ ال ي�س � ّ
�تحق الثقة ،كل
ذلك ج ��رى خالل ثالث ��ة �أ�ش ��هر ،ولذلك يجب
معاجلة امل�ش ��كلة الإدارية قب ��ل تفاقم الأمور
م�ستقب ًال".
�ش� ��ؤون املنتخ ��ب الفن ّية حر�ص� � ًا منهما على
تعزي ��ز قدراته! وه ��ذه وحدها تكف ��ي لعزله
لأن ��ه خرق � ّأحد �أهم �ش ��روط امل ��د ّرب الناجح
وهي ا�س ��تقاللية قراره عن اقحام م�س�ؤويل
الكرة يف �صالحياته الفنية".
در�س جماين
وذك ��ر حممد �":أن قرار احت ��اد الكرة بتمديد
عم ��ل برتوفيت�ش ومنحه فر�ص ��ة للتعوي�ض
يف م ��ا تبقى من م�ش ��وار ت�ص ��فيات مونديال
قطر ،ه ��و قرار خاطىء ،ف� ��إذا كان املد ّرب قد
وع ��د باحل�ص ��ول على  12نقطة فتل ��ك عمل ّية
م�س ��تحيلة وفق� � ًا المكانيات العبين ��ا ،وك�أ�س
الع ��رب ق ّدم ��ت در�س� � ًا جمان ّي� � ًا �أنه ال ي�ص ��لح
لقي ��ادة الأ�س ��ود م ��ع م ��درب اللياق ��ة البدن ّية
فالدمي�ي�ر كرونيت� ��ش ال ��ذي ُ�س � ِّ�جلتْ علي ��ه
مالحظات كثرية هو الآخر".
املن�سق على ان ":احتاد الكرة يتح ّمل
و�ش ّدد ّ
م�س� ��ؤولية ا�س ��تمرار برتوفيت� ��ش ولي� ��س

بالمرصاد

�أعيدوا الهويّة لكرة العراق

 متابعة  /املدى
و�صف م�ؤمل جد ًا حني يبوح جنم كروي خلوق وكبري يف عطائه ومن جنوم
الكرة العربية والآ�س ��يوية مثل الكابنت ح�س�ي�ن �سعيد ب�أن منتخبنا الوطني
مل يكن يعرف ماذا يريد من م�شاركته يف بطولة ك�أ�س العرب العا�شرة التي
�أختتمت يف الدوحة قبل �أيام! ومو�ضع الأمل �أن تاريخ الكرة العراقية الذي
�أ�ض ��اء املتحدّث ،وهو �أف�ض ��ل العب يف القرن الع�ش ��رين منا�صفة مع زميله
الراحل �أحمد را�ض ��ي ،عقد ًا ون�ص ��ف العقد منه بنجومية �س ��اطعة ،مل يُقدّر
قيمته العبو اجليل احلايل الذين تاهوا يف مالعب الدوحة بحث ًا عن الهويّة
�أم ��ام منتخب ��ات كانت تعِ ُد منتخب العراق مدر�س ��ة منوذج ّي ��ة لها يف حقبة
ال�س ��بعينيّات حتديد ًا! يق ��ول رئي�س احتاد الكرة الأ�س ��بق يف ت�ص ��ريحات
ن�ش ��رتها و�س ��ائل �إعالم خليجيّة قبل �أيام "مل يرتك املنتخب الوطني ب�صمة
فعل ّي ��ة يف ن�س ��خة كـ�أ�س الع ��رب اجلدي ��دة ،ومل يظهر بامل�س ��توى الذي كان
يفرت� ��ض �أن يظهر علي ��ه ك�إمتداد للأجيال ال�س ��ابقة" وهذا بح ��د ذاته ميثل
�ش ��هادة مهمّة من رئي�س احتاد �أ�س ��بق برغم �س ��لبيّتها ،و ُتنذر بخطر حقيقي
�سيواجه كرتنا يف الأعوام القادمة لن مت ّكنها من الفوز حتى على منتخبات
م ��ن امل�س ��توى الثالث و ُرمبا الراب ��ع �إذا بقي االحتاد يتعام ��ل مع كل بطولة
بنظام (القطعة) وين�سى دوره يف تقييمها وحماولة �إنهاء تراجعها املخيف
بقرارات واقعية ولي�ست �إعالمية لتهدِ ئة ال�شارع الريا�ضي.
فما �أكد عليه ح�سني �سعيد �أن "الأجماد وحدها ال تكفي وال ت�شفع ،والتاريخ
يُذكر لكنه ال يرحم ،واملنتخب العراقي يُعاين عدم ا�ستقرار فعلي بت�شكيلته
وكادره التدريب ��ي" ه ��و ع�ي�ن املنطق ال ��ذي تغافل عنه بع� ��ض امل�ؤثرين يف
الق ��رار الفني ،وراحوا يعِ دون بنتائج من ن�س ��ج خيالهم ،عطف ًا على ُ�س ��معة
املنتخ ��ب ،بينم ��ا الآخري ��ن يوا�ص ��لون االجته ��اد والتحدي ��ث يف منظومة
اللعبة وراهنوا على جتريب �ص�ل�احها يف ك�أ�س العرب و�أفلحوا و�أ�س ��عدوا
جماهريه ��م ونال ��وا ثناء ق ��ادة بلدانه ��م� .أعي ��دوا الهوية الكروي ��ة للعراق
بانتداب خرباء اللعبة ،وخذوا و�صاياهم بال عِ ناد �أو مكابرة ،واملواقع �إىل
زوال ،ف�أحر�صوا على ا�ستقرار املنتخب ،و�أثبتوا ل�سعيد وغريه �أن الأ�سود
يعرفون ماذا يريدون من م�ش ��اركاتهم عندما يعرف احتادكم ملاذا ُ�س� � ِّلمت له
�أمانة التاريخ العريق بكنوز رموزه وبطوالته؟!

عدن ��ان درجال ويون� ��س حمم ��ود وحدهما،
فالنتيج ��ة �أن ق ��رار من ��ح الثقة �ص ��در با�س ��م
االحت ��اد ،وعلي ��ه يج ��ب �أن يكون ل ��دى بق ّية
الأع�ضاء املوقف امل�س�ؤول �أزاء ذلك".
التفرد
�آفة
ّ
وح ��ول املرحل ��ة املقبل ��ة وم ��ا تقت�ض ��يه م ��ن
حت�ض�ي�رات ،ق ��ال ":ينبغ ��ي معاجل ��ة التف ّرد
يف ق ��رارات قي ��ادة املنتخب ،تل ��ك الآفة التي
�أ�ض ��عفته منذ توليّ الهولن ��دي ديك �أدفوكات
يتطور منتخبنا معه،
امله ّمة ،كنت �أتو ّق ��ع �أن
ّ
لكن مع تدهور النتائج يف ت�صفيات املونديال
ّ
مت حماي ��ة امل�ل�اك التدريب ��ي من امل�س� ��ؤولية
وتوجهتْ االنتقادات �ص ��وب
ب�ش ��كل عجيب،
ّ
الالعبني واجلهاز الإداري فقط".
مربر!
�صمت غري
ّ
وتاب ��ع ":ج ��اءت اخلط ��وة الثاني ��ة يف
�س ��يناريو قيادة املنتخب هي قبول ان�سحاب

�أدف ��وكات و�إظه ��ار يون� ��س حمم ��ود نائ ��ب
رئي�س االحتاد م�س�ؤو ًال مبا�شر ًا عن املنتخب
ب�ص ��فة م�ش ��رف م ��ع �إناط ��ة امله ّم ��ة مل�س ��اعد
�أدفوكات واال�س ��تعجال باتخاذ القرارات من
قب ��ل يون�س م ��ع تقديرنا له هي من �أ�س ��همت
يف تقهق ��ر كرتن ��ا وح ��دوث الفو�ض ��ى خالل
الت�ص ��فيات وكذلك يف بطول ��ة ك�أ�س العرب،
ويف كل االح ��وال �أتو ّق ��ع �أن يك ��ون لبقي ��ة
اع�ض ��اء االحت ��اد �ص ��وت ًا م�س ��موع ًا للق ��ول
الف�ص ��ل يف حتديد م�س ��ار املنتخب ب ��دلأً من
ربر"!
�صمتهم غري امل ّ
ت�شكيالت خمتلفة
ون ّب ��ه حمم ��د ":ال ي�س ��تطيع �أي م ��د ّرب يف
الع ��امل �أن ينجح مع �أ�س ��ود الرافدين يف ّ
ظل
الفو�ض ��ى الإداري ��ة والفني ��ة التي يعي�ش ��ها،
فاملنتخ ��ب دخ ��ل مع�س ��كر ًا بت�ش ��كيلة ث ��م
�ش ��ارك يف ت�ص ��فيات ك�أ� ��س الع ��امل بالعبني
�آخري ��ن ،وذه ��ب اىل بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��رب

عمل مرتبك
ولف ��ت اىل �أن ":كل ق ��رارات االحتاد اجلديد
وحججهِ جاهزة
م ��ع منتخبنا كانت مغامرةُ ،
يف حالت ��ي االخف ��اق والنج ��اح! ف� ��إن حالف
الأ�س ��ود التوفي ��ق و�س ��ارت �أمورهم ب�ش ��كل
طبيع ��ي �س ��ينربي للق ��ول جئن ��ا للتغي�ي�ر
وجنحنا ،و�إن رّ
تعث يف م�سريه مثلما تو ّقعنا
من خالل العمل الإداري املُرتبك �سيقول هذه
تراكمات املا�ض ��ي القريب ول�س ��تُ م�س� ��ؤو ًال
عنها ومل �أكمل �سوى ثالثة �أ�شهر من واليتي
اجلديدة ،ور ّدد �أكرث من م�س�ؤول يف االحتاد
العبارة الأخرية للتغطية على �س ��وء النتائج
والهروب من �سياط النقد".
تعليقات يون�س
وي ��رى حمم ��د �":أن ظه ��ور يون� ��س حممود
ع�ب�ر �شا�ش ��ة التلف ��از �أو ال�ص ��حافة للحديث
ع ��ن املنتخ ��ب والتعلي ��ق ع ��ن كل �ص ��غرية
وكبرية �أمر �س ��لبي زاد من م�س ��احة ال�سخط

مد ّربان �إيران ّيان لمنتخبي التايكواندو والكانوي
 بغداد /املدى
و ّقع احتادا التايكواندو والكانوي
عقدين مع مد ّربني �إيرانيني ع�ص ��ر
�أم� ��س الأربعاء ،بح�ض ��ور الكابنت
رع ��د حم ��ودي رئي� ��س اللجن ��ة
الأوملبية الوطنية ،وذلك لال�ستفادة
م ��ن خربتيهما يف قيادة منتخباتنا
الوطنية يف اال�ستحقاقات املقبلة.
فق ��د وقع احت ��اد التايكواندو عقد ًا
م ��ع امل ��درب الإيراين حممد ر�ض ��ا
يتولىّ مبوجب ��ه تدريب املنتخبات
الوطنية باللعبة.
وق ��ال رئي� ��س احت ��اد التايكواندو
د.ابراهيم البه ��اديل �أن العقد �أبرم
برعاي ��ة اللجن ��ة الأوملبي ��ة ،و�أن
اللعب ��ة ب ��د�أت تتعاف ��ى يف الف�ت�رة
الأخ�ي�رة ،وي�س ��عى جمل� ��س �إدارة
االحت ��اد لالرتق ��اء به ��ا وي�ش� � ّكل
التعاقد مع املدرب الإيراين خطوة
به ��ذا االجت ��اه .و�أع ��رب البه ��اديل
عن �س ��عادته بتوقيع العقد برعاية

اللجن ��ة الأوملبي ��ة حيث �س ��يتوىل الوطن ��ي ال ��ذي ي�س ��تعد للبطوالت
امل ��د ّرب اجلديد م�س� ��ؤولية تدريب اخلارجي ��ة .وق ��ال رئي� ��س احت ��اد
املنتخبات الوطني ��ة بجميع فئاتها الكان ��وي ماج ��د �ص ��الح عب ��د
خالل م�ش ��اركاتها الأوملبية املقبلة .الرحي ��م �أن الع ��راق ميتلك مواهب
وم ��ن جانبه ،و ّقع احت ��اد الكانوي ق ��ادرة عل ��ى التتوي ��ج يف خمتلف
عق ��د ًا م ��ع امل ��درب الإي ��راين ارج البط ��والت ،و�أن االحت ��اد �سي�ض ��ع
ّ
�إقليم ��ي �أ�ص ��يل لتدري ��ب منتخبنا
خط ��ة محُ كم ��ة ته ��دف �إىل تكثي ��ف

التدريب ��ات م ��ن خالل مع�س ��كرات
تدريب ّي ��ة ج ّي ��دة واال�س ��تفادة م ��ن
اخلربات اخلارجيّة ،كونها ت�س ��هم
يف �ص ��قل مه ��ارات الالعب�ي�ن،
وبالت ��ايل �س ��نتم ّكن م ��ن التناف�س
عل ��ى بط ��والت قار ّي ��ة وعرب ّي ��ة
ودوليّة .وبدوره ق ��ال املدرب ارج
�إقليم ��ي �أ�ص ��يل "�أن الع ��راق بل ��د
متط ��وّ ر ،ولدي ��ه العب�ي�ن قادري ��ن
عل ��ى حتقي ��ق ميدالي ��ات التف ��وّ ق
يف البط ��والت املقبل ��ة ،و�إن
اللعب ��ة حتظ ��ى بدع ��م كب�ي�ر م ��ن
قب ��ل اللجن ��ة الأوملبي ��ة العراقية.
ه ��ذا وت�س ��عى اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطنية يف دورته ��ا احلالية ومن
خالل مواكبتها وقائع حت�ض�ي�رات
االحت ��ادات الريا�ض ��ية ،اىل
تعزيزها مب�ل�اكات �أجنبيّة متقدّمة
تعم ��ل عل ��ى تطوي ��ر ريا�ض ��يينا
وحت�س�ي�ن ت�ص ��نيف منتخباتن ��ا
يف البط ��والت وال ��دورات القاريّة
والدوليّة املرتقبة يف العام .2022

ك�سب تعاطف
وبينّ �":أن رئي�س االحتاد عدنان درجال يعي
متام ًا دوره وم�س� ��ؤوليته جت ��اه بقاء املدرب
زيليك ��و برتوفيت� ��ش اىل نهاي ��ة الت�ص ��فيات
املونديالي ��ة �أو ربمّ ��ا حال تع ّر� ��ض منتخبنا
اىل خ�س ��ارة كب�ي�رة ال �س ��مح الل ��ه ،لك ��ن مل
� ّأطل ��ع على رد �أي م�س� ��ؤول يف االحتاد جتاه
ا�س ��تغالل امل ��د ّرب امل�ؤمترات ال�ص ��حف ّية يف
بطولة ك�أ�س العرب لك�سب تعاطف اجلمهور
العراقي بت�أكيده كل م� � ّرة على "وجوب رفع
الفيفا احلظ ��ر عن اللعب يف �أر� ��ض العراق،
ولو حت ّقق ذلك �ستكون نتائجنا �إيجابية" مل
ير ّد عليه �أحد �أن املنتخب العراقي لعب �أكرث
من � 30س ��نة من دون جمهوره وحقق �أف�ضل
النتائ ��ج وت�أهّ ��ل اىل ك�أ�س الع ��امل  1986من
خو�ض مباراة واحدة على �أر�ضنا".
م�صري ك�أ�س اخلليج
وخت ��م حممد حديث ��ه بتعليق ��ه �أزاء م�ص�ي�ر
بطولة ك�أ�س اخلليج و�س ��ط مطالبات وا�سعة
باعتماد بطول ��ة ك�أ�س العرب بد ًال منها ،قائ ًال
":ال �شك �أن بطولة اخلليج �ساعدت منتخبات
الدول امل�ش ��اركة على بن ��اء منظومتها الفن ّية
يف �س ��بعين ّيات وثمانين ّي ��ات وت�س ��عين ّيات
القرن املا�ض ��ي ،وكان له ��ا دور مهم يف ت�أهّ ل
�أربع ��ة منتخب ��ات �إىل ك�أ� ��س الع ��امل وه ��ي
ال�س ��عودية ( 5م� � ّرات) والع ��راق والكوي ��ت
والإمارات (م ّرة واحدة) ومنذ الن�سخة ()16
يف الكويت عام � 2003أخذ امل�س ��توى الفني
للبطولة باالنحدار ،بل هناك من ي�ش ��ارك يف
ال�ص � ّ
�ف الثاين ومل تعد لها �أهمية �س ��وى يف
اجلانب الإعالمي ،ويف حالة �أعتماد االحتاد
الدويل بطولة ك�أ�س العرب ب�ش ��كل ر�س ��مي،
وجرى التن�س ��يق بني االحت ��اد العربي للعبة
والدول امل�شاركة على حتديد موعد ثابت لها
�ستكون بطولة اخلليج قد �أنتهت".

الإرث تث ّمن ت�شييد ال ُعمال
مالعب المونديال
الدوحة  /خا�ص باملدى
ثمن ��ت اللجن ��ة العلي ��ا للم�ش ��اريع والإرث القطرية ال ��دور الكب�ي�ر لل ُعمّال
يف ت�ش ��ييد مالع ��ب املوندي ��ال وفق ًا لأعلى امل�س ��تويات العاملي ��ة ،الفتة �إىل
�أن عدده ��م و�ص ��ل يف ذروة الإن�ش ��اءات �إىل �أكرث من � 30أل ��ف عامل وافد
م ��ن خمتل ��ف �أنحاء الع ��امل بذلت اللجنة �أق�ص ��ى ما يف و�س ��عها للمحافظة
عل ��ى حقوقهم وتوفري الرعاي ��ة الالزمة لهم .جاء ذلك خالل حفل �ش ��اركت
في ��ه اللجنة بعث ��ة الأمم املتحدة للهج ��رة يف قطر مبنا�س ��بة اليوم الدويل
للمهاجري ��ن .وق ��ال حمم ��د الهاجري ،ممث ��ل اللجنة العلي ��ا يف احلفل� ،أن
معاي�ي�ر رعاية ال ُعمّال ال�ص ��ادرة يف عام  2014هي الأ�س ��ا�س الذي تعتمد
علي ��ه اللجن ��ة للحف ��اظ على حق ��وق ال ُعمّال ،وتن� �ّ�ص يف مناق�ص ��اتها على
�ضرورة التزام املتعاقدين معها بتنفيذ م�شاريع املونديال ح�سب املعايري.
و�أ�ض ��اف ":تو ّف ��ر معايري رعاي ��ة ال ُع ّم ��ال احلماية الكاملة له ��م مُنذ حلظة
ان�ضمامهم للعمل يف م�شاريعنا وحتى عودتهم �إىل بالدهم ،وتتناول جميع
املو�ض ��وعات الهامّة مثل التوظي ��ف والعقود والأجور وال�س ��كن والعالج
والأمن وال�س�ل�امة" .وبينّ الهاجري ":ن�سعى �إىل بناء �إرث م�ستدام يعود
بكث�ي�ر من املزاي ��ا على املنطقة ،وي ��دوم �إىل ما بعد انطالق �ص ��افرة نهاية
ك�أ�س العامل  ،2022وقطعنا �أ�شواطا كبرية وعلى درجة كبرية من الأهمية
مل�س ��اعدة املُ�ش� � ّرعني على حتديث اللوائح والقوان�ي�ن املتع ّلقة بالعمالة يف
قطر ،وت�س ��ريع جهودهم يف و�ض ��ع معايري وممار�س ��ات غري م�سبوقة يف
جمال رعاية ال ُعمّال على م�ستوى املنطقة".

ح�سي��ن �شالل  :الآ�سيوية تتط ّل��ب ا�ستقرار مالك ال�صاالت
 بغداد  /املدى
�أكد ح�س�ي�ن �ش�ل�ال ،م ��د ّرب حرا� ��س مرمى
املنتخ ��ب الوطن ��ي بك ��رة ال�ص ��االت� ،أن
اللعبة ت�شهد تطوّ ر ًا ملحوظ ًا على م�ستوى
امل�س ��ابقات املحل ّي ��ة ،واهتمام� � ًا كبري ًا يف
التنظي ��م وامل�ش ��اركة �أف ��رزا العدي ��د م ��ن
املواه ��ب والطاقات ال�ش ��ابّة التي يمُ كن �أن
ت�ش� � ّكل م�س ��تقب ًال احلجر الأ�سا�س يف بناء
املنتخبات الوطنية.
و�أ�ض ��اف �ش�ل�ال لـ(امل ��دى) �":إن النتائ ��ج
الأخ�ي�رة للمنتخ ��ب الوطن ��ي ال تعك� ��س
حقيق ��ة التط ��وّ ر ال ��ذي ت�ش ��هده ك ��رة
ال�صاالت ،بعد �أن ا�س ��همت ظروف جائحة
كوفيد ،19وانقطاع امل�ش ��اركات يف �إرباك
اال�ستعدادات لال�س ��تحقاقات اخلارجية ما
�أثر كثري ًا على امل�ستوى الفني العام� ،سيما
�أن التدريب املتوا�صل وخلق املناف�سة بني
الأندي ��ة يع ّزز ر�ص ��يد قاعدة الفئ ��ات التي

مت ّثل رافد ًا حيوي ًا للكبار".
تتعدّى مفهوم فل�س ��فة وو�س ��ائل النهو�ض
و�أ�ش ��ار اىل �أن ":املقارن ��ة يف تراج ��ع به ��ا ،بعد �أن عملت بع� ��ض االجراءات على
النتائ ��ج اخلارجي ��ة لك ��رة ال�ص ��االت ،جت ��اوز الواق ��ع وا�س ��تعجلت الزم ��ن يف
واملنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم ،ق ��د ال �إح ��داث نقل ��ة نوع ّي ��ة حقيق ّي ��ة ،وبالت ��ايل

�س ��قطت يف ف � ّ�خ اختالل الت ��وازن وانهيار
النتائ ��ج ومع ذلك هناك جهد كبري يبذل من
�أج ��ل معاجلة الأخطاء وت�ص ��حيح امل�س ��ار
بوج ��ود العنا�ص ��ر اخلب�ي�رة يف االحت ��اد
وخارجه".
وذك ��ر �":أن امل�ل�اك التدريب ��ي حت ��ت قيادة
امل ��د ّرب هيثم بعي ��وي ،مل ي ّدخ ��ر جهد ًا يف
تذلي ��ل كل ال�صِ ��عاب م ��ن �أج ��ل النهو� ��ض
مب�س ��توى �إع ��داد املنتخ ��ب خ�ل�ال الفرتة
املا�ض ��ية ،وهو ذات ��ه من ح ّق ��ق الكثري من
االجن ��ازات كان �أبرزه ��ا املرك ��ز الراب ��ع
�آ�س ��يويا ع ��ام  2018ويته ّي� � ًا لو�ض ��ع
�س�ت�راتيجية جدي ��دة بع ��د ات�ض ��اح موقف
احتاد ك ��رة القدم من انتهاء عقود �أع�ض ��اء
املالك نهاية كانون الأول احلايل".
وع ��ن مطالب ��ات البع� ��ض بتوف�ي�ر م�ل�اك
�أجنب ��ي لقي ��ادة منتخ ��ب ال�ص ��االت� ،أف ��اد
":تل ��ك اخلط ��وة قد تك ��ون �أك�ث�ر فائدة لو
تتج ��ه لتطوير املالكات التدريبية الوطنية

ب�إقام ��ة دورات متق ّدم ��ة عرب التن�س ��يق مع
املحا�ضر الآ�سيوي د.ومي�ض �شامل ،وقبل
ذل ��ك �ض ��رورة تكري� ��س اجله ��د احلكومي
نح ��و تهيئ ��ة ال ُبن ��ى التحت ّي ��ة م ��ن مالعب
ومن�ش� ��آت حديث ��ة توف ��ر و�س ��ائل الإعداد
والتدريب املثاليني".
و�أختتم �ش�ل�ال ت�صريحه �":إن اال�ستحقاق
الق ��ادم ملنتخ ��ب ال�ص ��االت واملتم ّث ��ل يف
ت�ص ��فيات ك�أ�س �آ�س ��يا خالل �ش ��هر ني�س ��ان
 2022يتط ّل ��ب اال�س ��تقرار عل ��ى امل�ل�اك
التدريب ��ي بغي ��ة �إع ��داد منه ��اج متكام ��ل
لال�س ��تعداد املب ّك ��ر ،والتن�س ��يق م ��ع مالك
منتخب ال�شباب الذي نتم ّنى له اال�ستقرار
هو الآخر لال�س ��تفادة م ��ن العبيه وحتقيق
خا�صة
م�صلحة اللعبة ،وهذا ما نطمح اليه ّ
�أن هن ��اك تعاون من قب ��ل رئي�س جلنة كرة
ال�صاالت وال�شاطئيّة علي عبد احل�سني يف
االحتاد الذي ي�س ��عى دائم� � ًا لدعم وتوفري
كل احتياجات املنتخبات".
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ً
فر�صة لنبدي ر�أي ًا!
�إمنحونا

ُ
العراق ..في «�إك�سبو »2020
مئوية ِ

 -عن الديمقراطية والمارك�سية -

 ر�شيد اخليون
بلغ ��ت ال َدّول ��ة العِ راق َّي ��ة احلديث ��ة مئ ��ة عام
( ،)2021-1921ويف ال ّتقلي ��د امللك ��ي
الربيطاين ت�صل ر�سالة تكرمي ملَن بلغ املئة،
وقيا�س ًا لو ك ��رم �سا�س ُة ه ��ذه البالد بالدهم،
بع ��د العم ��ر املدي ��د ،ونظ ��روا يف م�صاحلها
قبل م�صالح البعيدي ��ن ،وعو�ضوا �أهلها عَن
ال َّرواج ��ف التي لثقلها ل ��و نزلت على �أوطان
و�شع ��وب لغا�ص ��ت يف الأر� ��ض ،ل ��ذا �أج ��د
احلدي ��ث عَن َّ
ال�شعب العِ راقي ،ب�أنه امل�شكلة،
دون ح�ساب ال ِ ّثقال التي نزلت عليه� ،إجحاف ًا
�ضن به اجلريان ،ودجلة
بح ّقه ،فحتى امل ��اء َّ
والف ��رات مل ي�ؤ�س�س ��ا احل�ض ��ارة �إال بعد �أن
�ساال يف واديه.
ُيورق هذا َّ
ال�شعب االزدهار لو ُمنح الفر�صة،
ّ
فخالل �سن ��وات بعد ( ،)1921ع ��اد ال�شباب
الدّرا�سية ،وك ٌّل �أبدع يف جماله،
مِ ن البعثات ِ
الط ُ
فكانت ّ
وال�سدو ُد وامل�صانع واملزارع،
رق ّ
و�ص ��ار ال ِ ّنف � ُ�ط ال ُي�ص ��رف �إي ��راده �إال عل ��ى
الإعم ��ار ،بوجود �أ�سم ��ى م�ؤ�س�سة نه�ضوية
«جمل� ��س الإعم ��ار» ( ،)1958 - 1951الذي
�ضيعت ��ه االنقالب ��ات ،ومِ ��ن �إذاع ��ة «�ص ��وت
العرب» والإذاعات غري املن�صفة� ،أخذ ُي�سمى
بـ «جمل�س اال�ستعمار».
كان امل�شه ��د م�ؤث ��ر ًا يف �ساح ��ة اال�ستقباالت
و�س ��ط «�إك�سب ��و  »2020بدب ��ي ،وق ��د ُرف ��ع
ال َعل ��م العراق ��ي و ُع ��زف الن�شي ��د� ،إيذان� � ًا
بخت ��ام مئوية وبداي ��ة �أخ ��رى ،وبالتوقيت
نف�س ��ه احتفل ��ت الإم ��ارات بن�ص ��ف الف�ت�رة
عل ��ى ت�أ�سي�سه ��ا ،وكان ��ت البداية مِ ��ن الرمل
اليبي� ��س ،فلو عِ تق العِ راق مِ ن �سا�سةٍ َفجروا
يف دمائ ��ه وثروات ��ه ،لكانت الأب ��راج ،التي
تحُ يط بـ«�إك�سبو» ببغداد والب�صرة.
�أعط ��ت كلم ��ة املفو� ��ض الع ��ام لـ«�إك�سب ��و»
ووزي ��ر الت�سام ��ح والتعاي� ��ش الإمارات ��ي،
ح � ّ�ق �أه ��ل العِ راق بالعِ ل ��م وال َّثقاف ��ة ،م�شري ًا
�إىل � َّأن العِ ��راق «يحمل �إرث ًا ح�ضاري ًا عميق ًا،
وم�ستقب�ل ً�ا م�شرق� � ًا ب� ��إذن الل ��ه ،ي�ستله ��م
م ��ن املا�ض ��ي ،ليبن ��ي امل�ستقب ��ل ،كم ��ا فع ��ل
�أبن ��اء دجل ��ة والف ��رات ،الذي ��ن �أ�س�سوا على
�ضفافهم ��ا ،ح�ضارة ما بني النهرين العريقة،

 يا�سني طه حافظ

لتقدم للعامل ،اخرتاع ��ات العجلة ،والكتابة،
والقان ��ون ،و ُتب ��دع يف �أق ��دم �إنت ��اج �أدب ��ي
ب�شري� ،أال وهو :ملحمة جلجامِ �ش» .هذا ما
َذكَر به اجلواهريَ ،من ينكر ما تَقدم« :ويكاد
َيجهل � َّأن بغداد ًا بها/كان ��ت يد ال ُدّنيا تطو ُل
و ُتق�ص ُر�/أو � َّأن كوفان ًا وب�صر َة منهما/كانت
(الدّيوان .)1951
�إىل الأُمم احليا َة ُت�صد ُر» ِ
وهناك َم ��ن ال ُيقدر ما م َّر ب ��ه العِ راقيون مِ ن
حمن ،وي�سخ ��ر مِ ��ن َّ
(ال�سلي ��ة� ،أداة
ال�شبكة ّ
�صي ��د نهر َّية قدمي ��ة) التي ُا�ستله ��م ت�صميم
اجلن ��اح العِ راقي منها ،عل ��ى �أنها مِ ن �أدوات
دجل ��ة والف ��رات ،وهم ��ا يف طريقهم ��ا �إىل
ال� � َّزوال بف�ضل حواج ��ز اجل ��وارَّ ،
ال�شمايل
ي�س ��د املاء على َمن يوافق ��ه يف املذهب حيث
املو�ص ��ل والأنب ��ارَّ ،
وال�شرق � ّ�ي ي�س ��ده على
�شبيه ��ه يف املذه ��ب ،بالو�س ��ط واجلن ��وب،
وبه ��ذا �سقط ��ت ورقة الت ��وت ع ��ن ا�ستبدال
املذه ��ب بالوط ��ن .له ��ذا ال َّتطبي ��ق ،لي� ��س
للمذه ��ب �صل ��ة بامل�صال ��ح ،والق ��ول ملحم ��د
عب ��د الباق ��ي الأن�ص ��اريّ (ت535 :ه ��ج):
«احف ��ظ ل�سان ��ك ال تب � ْ�ح بثالثةٍ � /س ��نٌ وما ٌل
ومذهب /فعل ��ى ال َّثالثة ُتبتلى
م ��ا ا�ستطعت
ِ
�ذب» (اب ��ن
بثالث ��ةٍ  /مب ُم � َّ�وهٍ و ُمكف � ٍ�ر ومك � ِ
ا َ
جلوزي ،املنتظم).
كذل ��ك َمن �سخ� � َر بالعر�ض ال ��ذي قدمه الوفد
العراق ��ي الفني ،وهو مبثاب ��ة تقدمي لتاريخ
فرق ��ة الفن ��ون العِ راقي ��ة ،م ��ع �أن ال ��دول
الت ��ي احتفل ��ت ب�أعياده ��ا الوطني ��ة ،قدم ��ت
فنونه ��ا ،ولو م ��رت تلك ال ��دول باملحن التي
م� � َّر به ��ا العِ ��راق ،و( ُرزق ��ت) باجلماع ��ات
الديني ��ة امل�سلح ��ة ،وبج ��وار ال ُيريد اخلري
واال�ستق ��رار ،مل ��ا و�صل ��ت قاع ��ة «�إك�سب ��و».
ا�ستم ��ع احل�ض ��ور متفائ�ل ً�ا بكلم ��ة وزي ��ر
املال َّية ،رئي�س الوفد العِ راقي ،مِ ن ب�شائر يف
االقت�ص ��اد والنهو�ض .لك ��نّ املعوقات قوية،
ويف مقدمته ��ا تع ��دد مراك ��ز ال ُّنف ��وذ ،مراكز
واز َية للدول ��ة� .أقول :وم َع ذلك ،ال
م�سلحة ُم ِ
يفق ��د الآملون الأمل ،وال ين ��دم على تفا�ؤلهم
املتفائل ��ون ،بكلمت ��ي الوزيري ��ن َّ
ال�ضي ��ف
واملُ َ�ضيف ،فلي�س غري الأمل وال َّتفا�ؤل حيلة.

بعد ن�شر مقالتي “اال�ستبداد
�صناعة ديمقراطية” تلقيت ،بكرم
باذخ ،..مالحظات احتجاج وا�ضح ًا
اال�ستنكار فيها .ولم يثر ذلك
ٌ
ف�ضيلة
ا�ستياء.
عندي غ�ضبا وال
ً
هي ان يحمي االن�سان معتقداته
ويدافع عند ال�ضرورة عنها.

لكن ��ي �أو ًال ل�س ��ت كاتب ًا �سيا�س ��يا وال ممار�س ��ا
لل�سيا�س ��ة ،وال اري ��د ن�ش ��ر فك ��ر له� ��ؤالء او
لأولئ ��ك .انا كتب ��ت مالحظات ��ي املعتمدة على
اح ��داث �ش ��هدتها .وم ��ا ازال اق ��ول ان لعب ��ة
االنتخ ��اب ،او لعبة االغلبية ،لعبة ال تخلو من
خداع .فالوالءات امل�سبقة والوعود بفر�ص او
انتظارها ،ت�ؤدي اىل حتديد اجتاه اال�صوات.
هي عملية �شراء ،او مقاي�ضة مهذبة ،بل وغري
مهذب ��ة �أحيان ًا� .أنها تزي ��ف النتائج وت�ؤثر يف
�سالم ��ة االختي ��ار .وهذا قبل �أن يك ��ون اال�سم
يف املوقع االعلى .اما اذا كان ،فاعادة انتخابه
م�ضمون مبا يقارب املائة يف املائة وال �أظنني
وال �أظنكم بحاجة اىل اي�ضاح ..
امل�س�أل ��ة الثانية وهي التي �أث ��ارت عدم الر�ضا
�أو اال�ستن ��كار الب�سي ��ط ،ه ��و �أين اتيت مبثل

م ��ن �ستال�ي�ن وتف ��رده يف تغي�ي�ر ه ��ذا او ذاك الي ��وم ان �أو�ضح� ،أو �أ�صحح خط�أً �شائعا لدى
من القيادي�ي�ن وال ر�أي للقواعد وال اعرتا�ض .بع�ض من املارك�سيني .ذلك ان الدميقراطية مل
مثالن ��ا العراقي عن �صدام ح�س�ي�ن ،وتذكرينا تك ��ن من ا�سئل ��ة املارك�سية وال ه � َّ�ي معنية بها
بكا�س�ت�رو  ،عب ��د النا�ص ��ر وكثريي ��ن �آخرين� ،أ�ص�ل�ا .املارك�سية معنية باحلري ��ة والتي هي
وحت ��ى تيتو ،مل يرث اح ��د ًا مع ت�شابه احلاالت او�س ��ع وا�شم ��ل .ام ��ا الدميقراطي ��ة فكما قلت
يف هذه امل�س�ألة.
مل ت�ش ��كل مقولة ا�سا�سي ��ة يف املارك�سية النها
الغري ��ب حت ��ى بع� ��ض اال�صدق ��اء م ��ن ذوي  :متث ��ل حتلي�ل ً�ا طبقيا وفهم� � ًا تاريخي ًا حمدد ًا
علي للحري ��ة .واحلري ��ة التي تدعو له ��ا املارك�سية
الثقاف ��ة املارك�سي ��ة العريق ��ة ا�ستنك ��روا َّ
القول بانعدام الدميقراطي ��ة .ولهذا وجب ان او�س ��ع م ��ن الدميقراطي ��ة“ .الدميقراطي ��ة
ا�صحح خط�أً يف تفهمهم املارك�سي.
تنتم ��ي ملرحلة �سابقة م ��ن التاريخ الب�شري �إذ
يب ��دو يل �سبب اخلط� ��أ يف الفهم ه ��و التكرار قام ق�سم م ��ن املجتمع الب�شري عن طريق هذه
الدائ ��م للدميقراطية يف ال�شع ��ارات واملطالب الدميقراطي ��ة بقولبة وح�ص ��ر مفهوم احلرية
ال�سيا�سي ��ة يف ال ��دول خ ��ارج االحت ��اد االو�سع واال�شمل” .
ال�سوفيت ��ي ،وله ��ذا �سبب ��ه .وهن ��ا او�ض ��ح ان وكم ��ا ت ��رون الدميقراطي ��ة م ��ن ر�ؤي ��ة
هذه مطال ��ب مرحلية .الدع ��وة للدميقراطية ،الربجوازية للحرية – هي يف احلقيقة بع�ض
بالن�سب ��ة للمارك�سي�ي�ن ،دع ��وة لتي�سي�ي�ر او احلري ��ة ولي�س ��ت احلري ��ة كامل ��ة� .صحيح ان
حتقي ��ق احتياج مرحل ��ي .جمموع ��ة مفردات الربجوازي ��ة ال تنف ��رد بتبن ��ي الدميقراطي ��ة
معروف ��ة ي�ؤك ��د عليه ��ا يف ال�شع ��ارات ،منه ��ا وان طبق ��ات م�ضطهدة م ��ن املجتمع قنعت بها
الدميقراطية وحرية التعبري.
مرحليا ،وم ��ا نزال نحن الي ��وم نقتنع بها لأن
والدميقراطية التي نتحدث عنها ،ومبفهومها بع�ضا م ��ن الفكر الربجوازي م ��ا يزال مهيمنا
الي ��وم ،مل تك ��ن معتمدة يف ق ��رارات �ستالني .وموجه ًا للن�ضال.
هو �صحيح ات ��ى لل�سلطة عن طريق االغلبية -املارك�سي ��ات املحلي ��ة تعم ��ل ببع� ��ض مفردات
تلك التي و�صفن ��ا عدم �سالمتها عمليا -وملزيد الفك ��ر الربج ��وازي ل�ضروراته ��ا املرحلية �أو
م ��ن االي�ض ��اح هو عق ��د حتالف ًا م ��ع بوخارين حلل ��ول م�ؤقتة يف ظ ��روف ال ت�سمح ب�أكرث من
وزين ��و فيي ��ف و كامنيف �ض ��د تروت�سكي ،ثم ذلك .و جاء �شعار “دكتاتورية الربوليتارية”
م ��ع بوخاري ��ن �ض ��د �شركائه القدام ��ى .وهذه لي�ض ��ع كل �ش ��يء يف مكان ��ه وليو�ض ��ح لن ��ا
من ��اورات �سيا�سية ال ممار�س ��ات دميقراطية .امل�سائ ��ل ويبعد اللب�س .ف�ل�ا املطلوب هنا ثناء
نع ��م ،ل�ستال�ي�ن مزايا مهمة اغفله ��ا كارهون له على دميقراطية حمك ��وم عليها بانها دون ،بل
يف الداخ ��ل الرو�س ��ي ويف الع ��امل .ه ��و رجل امل�سع ��ى اىل احلرية التي ه ��ي او�سع و�أ�شمل
ذو عق ��ل
متب�ص ��ر وادار العم ��ل ال�سيا�س ��ي والتي ت�ضع احللول الناجعة لال�شكاالت كلها.
ّ
يف ظ ��روف معق ��دة وخط ��رة ج ��دا .حتى اين نح ��ن اذ ًا ال ندي ��ن ر�ؤية لن�ي�ن وال �ستالني وال
كتب ��ت يوم ��ا مقالة ع ��ن كرا�سة ل ��ه يف اللغة �إذ م ��ن يتبعهما على غي ��اب الدميقراطي ��ة مادام،
كان ل ��ه ر�أي يف هذا املو�ض ��وع وهو يتحدث ،الفك ��ر املارك�س ��ي يراه ��ا م ��ن خملف ��ات الفك ��ر
للم�ؤمتري ��ن املتخ�ص�ص�ي�ن ،ع ��ن اللغ ��ة الت ��ي الربجوازي ومن فهم ��ه للحرية ،احلرية التي
يحتاج لها ال�شعب يف اخلطاب .وكان ر�أيه يف هي �أو�سع و�أكرث �شمو ًال .وما الدميقراطية اال
اللغة ح�صيفا ومتف ��رد ًا .هذا يعني انه مل يكن جزء مرحلي منها ..ه ��ذه هي ر�ؤية املارك�سية
ان�سان ًا عادي ًا �شدي ��د ال�شرا�سة والقمع ح�سب ،للدميقراطية.
ولكنه كان اي�ض ًا ذا مزايا قيادية وله ثقافته .لك ��ن ه ��ذه امل�س�أل ��ة واي�ضاحها يع ��ودان علينا
فعلي ب�إ�ش ��كال جدي ��د ،ب�س� ��ؤال ا�ستن ��كاري :ولك ��ن
اما م�س�أل ��ة عدم ممار�س ��ة الدميقراطيةَّ ،

ثقافة ال�صورة والوعي االجتماعي..

بغداد مدن ّية

 ح�سن مدن

� سالم حربه

الثقاف ��ة و�سيلة المتالك الع ��امل هكذا �صور
الفال�سف ��ة دور الثقاف ��ة يف احلي ��اة .التلقي
الثق ��ايف م� � ّر مبراح ��ل متعددة م ��ن االمياء
والتمثيل والتلقني اىل الكتابة على االلواح
الطيني ��ة وال�صخري ��ة ور�س ��م ال�ص ��ور يف
الكه ��وف واجل ��دران اىل ثقاف ��ة الكلم ��ة
املطبوع ��ة وامل�ص ��ورة يف كت ��اب وجمل ��ة
و�صحيفة التي بقيت لقرون ال�شكل الطاغي
يف التلق ��ي الثق ��ايف والفك ��ري والعلم ��ي
والفني لكن هذا ال�ش ��كل تراجع مع ازدهار
الث ��ورة العلمي ��ة التكنولوجي ��ة وظه ��رت
ال�ص ��ورة جم�س ��دة عل ��ى �شا�ش ��ات ال�سينما
والتلفزي ��ون وانتقلت بعد ذل ��ك اىل اجهزة
الكومبيوتر واجه ��زة االت�صال ال�شخ�صية
( املوباي�ل�ات ) وظه ��رت برام ��ج االت�ص ��ال
اجلماع ��ي ب�ي�ن الب�ش ��ر م ��ن خ�ل�ال الفي�س
ب ��وك وتوي�ت�ر وان�ستغ ��رام والع�ش ��رات
ورمب ��ا املئات م ��ن املواقع املوجه ��ة والتي
تب ��ث يومي ��ا مئ ��ات املالي�ي�ن م ��ن الر�سائل
واملوا�ضي ��ع الفكرية وال�سيا�سية والثقافية
والفني ��ة واالباحي ��ة م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�سات
ومنظوم ��ات خا�ص ��ة اىل كل الب�ش ��ر
ويف انح ��اء الع ��امل .ه ��ذا التلق ��ي اجلدي ��د
وامله ��ارة الفني ��ة يف تو�صيل ��ه �سب ��ب نوعا
م ��ن االدم ��ان ل ��دى املواط ��ن يف مالحقة ما
ين�ش ��ر م ��ن موا�ضي ��ع متنوع ��ة م ��ن بيئات
خمتلفة ومن امن ��اط للعي�ش والتفكري ،كما

انه ��ا �سلط ��ت ال�ض ��وء على ف�ضائ ��ل احلياة
وحري ��ات االفراد ن�س ��اءا ورجاال يف العامل
املتح�ض ��ر وب� � ّرزت �سلوكي ��ات النجوم يف
عامل ال�سينم ��ا والتمثيل والغن ��اء ومتابعة
مهرجانات املو�ضة لي� ��س يف املالب�س فقط
بل يف االث ��اث وت�صمي ��م البي ��وت وانواع
ال�سي ��ارات الفاخ ��رة وم ��اذا يح ��ب ويك ��ره
ا�صح ��اب ر�ؤو� ��س املال والنج ��وم يف هذه
البل ��دان ،م ��ع جتن ��ب اال�ش ��ارة اىل رج ��ال
الفك ��ر والثقاف ��ة ،بحي ��ث ا�صبح ل ��كل منهم
مئ ��ات املالي�ي�ن م ��ن املعجب�ي�ن وامل�شاركني
ل�صفحاتهم واملتابعني يوميا لكل ن�شاطاتهم
حت ��ى يف اوق ��ات نومه ��م وا�سرتاحاته ��م
 .ه ��ذا االم ��ر مل يت ��م مبح� ��ض �صدف ��ة ب ��ل
بتوجيه م ��ن م�ؤ�س�س ��ات �سيا�سية وقنوات
اعالمي ��ة مرتبطة باخطبوط م ��ن ال�شركات
االحتكاري ��ة العمالق ��ة الت ��ي تهيم ��ن عل ��ى
�سيا�س ��ات البل ��دان واالقت�ص ��اد الرا�سمايل
يف امريكا والغرب.
هذه التخمة من التهيج احل�سي لدى الب�شر
وخا�ص ��ة يف طبقة ال�شباب ،الذين مل تتفتح
اعينه ��م عل ��ى االيديولوجي ��ات الفكرية من
علماني ��ة وي�سارية وقومية وحتى الدينية،
ّ
عظم من امليول الغرائزية يف عقول النا�س
وا�ستعمرته ��ا بعد طرد وتهمي� ��ش كل القيم
الفكرية واالعراف والتقالي ��د البيئية التي
كانت م�ستق ��رة فيها فظهرت يف املجتمعات
وخا�صة ال�شرقية اال�سالمية منها ،التي ّ
جل
ن�شاطه ��ا ا�ستهالك ��ي ،العديد م ��ن الظواهر
ال�سلوكي ��ة واملمار�سات االخالقي ��ة ال�شاذة

وامناط التفك�ي�ر الغريب ��ة والهو�س بجمع
امل ��ال وب�أية و�سيل ��ة كان ��ت وااللتفاف على
القان ��ون والله ��اث وراء اجلن� ��س واملت ��ع
اجل�سدي ��ة والعي� ��ش باملظاه ��ر الرباق ��ة
الزائف ��ة ،ه ��ذه العوامل ت�سبب ��ت يف تقطع
اجلذور التي تربط هذا املواطن الغرائزي
برتب ��ة املجتم ��ع ف�أ�صب ��ح كائن ��ا هوائي ��ا ال
م�ستقر ل ��ه غريبا يف بل ��ده ،خا�صة اذا كان
البل ��د يعاين م ��ن ازمات وتغلي ��ب للهويات
الفرعي ��ة على الهوي ��ة اال�صلي ��ة  ،ويحاول
ان ينب ��ت يف �أي ��ة ار�ض تطف�أ ن ��ار الغريزة
فيه ولو امتهنت كرامت ��ه وارت�ضي العي�ش
ذليال حمتق ��را يف بالد الغرب ��ة..ان تراجع
امل�ست ��وى الثق ��ايف للمجتم ��ع وان ��زواء
الكِ ت ��اب وقلة االهتمام به حتى بني او�ساط
املثقفني وتدين نظ ��ام التعليم وازدياد عدد
املت�سرب�ي�ن م ��ن املدار�س وازدي ��اد معدالت
البطال ��ة وافتق ��ار البل ��د لنظ ��ام �سيا�س ��ي
م ��دين مب�ؤ�س�س ��ات �سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة
ر�صين ��ة وتفعي ��ل ال�صناع ��ة والقط ��اع
الزراعي ،كلها عوام ��ل �ساعدت على تف�شي
( الفكر ) الغري ��زي لدى املجتمع وانح�سار
الوع ��ي االجتماع ��ي ال ��ذي ه ��و اال�سا� ��س
يف ا�ص�ل�اح البل ��دان وو�ضعه ��ا يف ج ��ادة
التح�ض ��ر واملدنية..ثقاف ��ة ال�ص ��ورة تكون
�سلبية يف املجتمع ��ات القبلية اال�ستهالكية
املتخلف ��ة الت ��ي ال تنت ��ج �شيئ ��ا حت ��ى غذاء
افراده ��ا وتعي� ��ش عال ��ة عل ��ى م ��ا تنتج ��ه
املجتمع ��ات ال�صناعية م ��ن و�سائل العي�ش
الرغيد والتلق ��ي الثقايف وامن ��اط التفكري

مل ��اذا بق ��ي الأم ��ر يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ،ال
م ��ع الدميقراطية ووجوده ��ا الواقعي وال مع
احلرية االو�سع واال�شمل؟
واجل ��واب ال ��ذي منتلك ��ه :لأنه ��م مل ي�صل ��وا
ملرحل ��ة “احلري ��ة” الت ��ي يق�صدونه ��ا .ف�ل�ا
حتقق ��ت احلري ��ة االو�س ��ع و االك�ث�ر �شم ��و ًال،
وال رُ
احتم ��ت الدميقراطي ��ة ذات االنتم ��اء
الربجوازي ،القا�صر �ضمن ًا.
امتن ��ى اين او�ضح ��ت ب�ش ��كل كاف ر�أيي عما
ا�ست ��اء� ،أو مل ير� ِ��ض �أو احت ��ج علي ��ه بع� ��ض
اال�صدقاء .اين هذه االيام يف مراجعة لبع�ض
املفاهيم وامل�سلمات يف االدب والفنون والفكر
ول�ستُ �أبدا �ضد �أحد وال ازعم اين مع �أحد ....
وم ��ا قلته هو “ تف ّقه �شخ�صي “ ب�أنهم ال ميكن
ان يتبن ��وا مو�ضوع ًا �أو مب ��دء ًا ادانوه ور�أوه
دون املطل ��وب و�إن مل ي�صلوا اىل عامل احلرية
املطل ��وب ه ��و ا�سا�س� � ًا .فادانة الغ ��رب وادانة
املعرت�ضني االخرين على انعدام الدميقراطية
يجب ان ال يكون مع ��زو ًال عن الفهم املارك�سي
وامل�سع ��ى املارك�س ��ي للحري ��ة .وال يجب على
املارك�سي�ي�ن اال�ستي ��اء م ��ن االته ��ام بافتق ��اد
الدميقراطية وعدم تطبيقها .فكري ًا ،املارك�سية
ال تراه ��ا مقنعة وال ت�ؤمن به ��ا .هي ت�ؤمن مبا
ه ��و �أو�سع و�أكرث �شم ��و ًال .و�أن الدميقراطية،
وهذا ما ه ��و حا�صل يف العامل حتى اليوم ،مل
تكن حال!
واحلدي ��ث مبعايري �شائعة �أو مت ��ت ا�شاعتها،
ه ��و حديث يبتعد كث�ي�را ع ��ن املو�ضوعية .ما
ر�أين ��اه ه ��و ارادة �سيا�سي ��ة ح ��ررت املجتمع
له ��دف ،فت� � ّم �إغف ��ال� ،أو متت الالمب ��االة ،ملا ال
يهمه ��م الآن .وه ��ذا الذي ال يهمهم ��ا او يهمهم
الآن � -ضم ��ن طم ��وح االرادة ال�سيا�سية -هو
ال ��ذي �ص ��ار مو�ض ��ع اهتم ��ام اخل�ص ��وم او
االع ��داء ،نا�س�ي�ن كل مكمالت ��ه م ��ن املعاي�ي�ر
االقت�صادي ��ة واالجتماعية ويف حال او ظرف
�صعب.
لك ��ن ما ح�صيل ��ة ذل ��ك بالن�سبة لالن�س ��ان فرد ًا
؟ ه ��ي ح�صيل ��ة مغام ��رة ت�أريخي ��ة مل تكتم ��ل
لال�سف بالنجاح!

املختلف ��ة ،وتكون ايجابي ��ة ورائعة الت�أثري
يف املجتم ��ع ح�ي�ن يت�سلح املواط ��ن بالقيم
التاريخية والفكرية والعلمية وميتلك وعيا
وطني ��ا كب�ي�را يف جمتمعه الزاخ ��ر بالأمل
والتق ��دم ،حينه ��ا تك ��ون ثقاف ��ات ال�ص ��ور
تالقحية ب�ي�ن اف ��راد املجتمع ��ات وبقدر ما
ي�ستفي ��د م ��ن االخر ف�أن ��ه ي�صدر ل ��ه ثقافته
واراءه اخلا�صة النابعة من ما�ضيه الزاخر
وحا�ض ��ره العظي ��م وا�شراق ��ات م�ستقبل ��ه
البهية..م ��ن يتحم ��ل كل ه ��ذا اخل ��راب
االجتماع ��ي واالخالق ��ي وت ��دين امل�ؤ�ش ��ر
الثقايف ونكو�ص الوعي االجتماعي لي�ست
باال�سا�س ثقافة ال�صورة امل�صدرة للمواطن
م ��ن مراك ��ز عاملي ��ة م�سي�سة بل ه ��و النظام
ال�سيا�س ��ي للبل ��د خا�ص ��ة ان كان قائما على
املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة والعرقي ��ة وي�أمت ��ر
بو�صاي ��ا امل�ؤ�س�سات الديني ��ة والع�شائرية
وم ��ا يجر من فو�ض ��ى التي ت�ض ��رب اركان
املجتم ��ع وغي ��اب ل�سلط ��ة الدول ��ة وه ��ي
الرقي ��ب عل ��ى كل ممار�س ��ات املواطن ومن
�ضمنه ��ا ثقاف ��ة ال�ص ��ورة الت ��ي يجرته ��ا
املواط ��ن كل ي ��وم  .النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ذو
العدال ��ة االجتماعي ��ة ه ��و من ير�س ��م ثقافة
املجتم ��ع وطبيع ��ة العالئ ��ق االن�سانية بني
اف ��راده وير�سم �شخ�صي ��ة املواطن ويجعل
من ��ه كاريزم ��ا خا�ص ��ة ال ميك ��ن اخ�ت�راق
منظومات ��ه الفكري ��ة واالخالقي ��ة بب�ساطة،
ثقاف ��ة ال�صورة تربك اكرث املجتمع اجلاهل
الذي ا�ضاع بو�صلت ��ه وتع�صف به االهواء
واالجندات ال�سيا�سية الغريبة ..

ه��ل مي�ك��ن �أن ي ��أت��ي ال��ذك��ر ع�ل��ى ب �غ��داد ،املدينة
العريقة ،عمران ًا وثقافة وح�ضارة ونا�س ًا ،دون �أن
ُيذكر طربها وفنانيها العظام ،رجا ًال ون�ساء ،الذين
كانوا من �أه��م و�أب��رع �ص ّناع الفن ال يف العراق
وحده ،و�إمنا يف العامل العربي كله .لي�س الطرب
وحده ما يح�ضر حني تذكر بغداد ،والعراق عامة.
يح�ضر �أي�ض ًا ال�شعر والفن الت�شكيلي والنحت
والفكر ،وبو�سعي تعداد �أب��رز من �صنعوا ذلك
من املبدعني العراقيني ،حتى �أنهي م�ساحة هذه
الزاوية ،دون �أن �آتي على ذكرهم كام ًال ،و�ساعتها
لن �أغفر لنف�سي ن�سيان �أي ا�سم من هذه الأ�سماء
اخل��ال��دة ،وه��ل ميكن لنا �أن نتحدث ع��ن م�سار
التحديث الفكري واملجتمعي العربي يف القرنني
الأخريين دون الوقوف عند دور العراق ومفكريه
ومبدعيه يف �صنعه هذا امل�سار الذي وُ ئد �أو على
و�شك �أن يو�أد؟.
ا�ستهللنا احلديث بالطرب العراقي ،الذي له دور
ال ين�سى يف �صنع ذائقتنا الغنائية واملو�سيقية،
ب�أ�صوات مطربيه ومطرباته ال�شجية ،لأن قادمني
م��ن امل��ا� �ض��ي� ،أف �ل �ح��وا يف منع م�ه��رج��ان غنائي
يف ب �غ��داد �أق �ي��م يف مدينة �سندباد الرتفيهية،
حيث ا�ضطر املنظمون للإعالن عن �إيقاف جميع
احل �ف�لات بعد اح�ت�ج��اج��ات م��ن حم�سوبني على
�أط ��راف دينية ،وك��ان��ت ذريعتهم حف ًال للمطرب

امل�صري حممد رم�ضان ،وال اع�ترا���ض على �أن
يبدي الر�أي العام ا�ستياءه من حفل بعينه �أو �أداء
مطرب بعينه� ،إذا ما ر�أى فيه �إخال ًال بالذوق ،لكن
�أن ُيجعل ذلك ذريعة ملنع وم�صادرة مظاهر البهجة
يف احلياة ،فذاك �أمر �آخر.
قلنا �إن املعرت�ضني ق��ادم��ون م��ن خ��ارج الع�صر،
ما�ض نتحدث،
ولكن علينا اال�ستدراك ،فعن �أي ٍ
نحن ال��ذي��ن نعرف ج�ي��د ًا ما�ضي ال �ع��راق الفني
الزاهر بفنه وثقافته وعلمه العائد لقرون م�ضت
ال مل �ج��رد ع �ق��ود ،ق�ب��ل �أن حت � ّ�ل ع�ل��ى ه ��ذا البلد
العظيم لعنات الدكتاتورية �أو ًال والظالمية تالي ًا،
ورمبا لهذا قال مطلقوا «ها�شتاج» :بغداد مدن ّية:
«يريدون حتويل بغداد �إىل قندهار» ،يف �إ�شارة
�إىل امل��دي�ن��ة الأف�غ��ان�ي��ة ال�شهرية ال�ت��ي ع��دّت يف
ال�سنوات الأخرية معق ًال للجماعات الأ�شد تطرف ًا.
على و�سم «بغداد مدن ّية» ،تعبريات خمتلفة عن
اال�ستياء ال�شديد من �إيقاف مهرجان ال�سندباد
امل��ذك��ور ،وم��ن ا�ست�شراء ال��دع��وات التي ال تريد
للعراق �أن ي�ستعيد ول��و القليل م��ن �أل�ق��ه الفني
واحل �� �ض��اري ال ��ذي �شعت �أن� ��واره على حميطه
القريب والبعيد ،وت�ضمن الو�سم �آالف التغريدات،
التي �سلطت ال�ضوء على رف�ض حماوالت بع�ض
اجلهات الت�أثري يف طبيعة بغداد املدنية وثقافتها،
والتنديد بالتطرف الفكري ال��ذي يفر�ض �أفكار ًا
و�آراء على الآخرين.
وكتبت �إعالمية عراقية معروفة متمنية �أن يطال
االع�ت�را���ض ع�ل��ى احل �ف�لات الفنية والرتفيهية
«ال�ضغط لإنهاء عقود ال�سرقات والف�ساد التي يتم
خاللها �أكل مال اليتيم والأرملة ومر�ضى ال�سرطان
وامل�سنني وال�شباب العاطلني».
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مارغريت ديرا�س":التحطيم" بني الرواية والفيلم
نجاح الجبيلي

�أخرجت الكاتبة الروائية
مارغريت ديرا�س ()1914-1996
الع�شرات من الأفالم وبع�ضها كان
معداً عن رواياتها ب�ضمنها رواية
«التحطيم» Détruire dit-elle
ال�صادرة عام  .1969في المقابلة
التالية يناق�ش جاك ريفيت وجان
ناربوري وال�سيدة ديرا�س محتوى
كتاب “التحطيم” واالقتبا�س
ال�سينمائي للرواية ،وقد ن�شرت
هذه المقابلة في مجلة “دفاتر
ال�سينما” في نوفمبر -ت�شرين
الثاني عام :1969

ريفي ��ت :يبدو �أنك تريدي ��ن �أكرث ف�أكرث �أن تعطي
�أ�شكا ًال متتالية لكل من “الأ�شياء” التي تكتبني-
دعين ��ا ال ن�ستعم ��ل كلم ��ة “الق�ص� ��ص” .مث�ل ً�ا،
رواية”احلديق ��ة” الت ��ي له ��ا العديد م ��ن ال�صيغ
�أو رواية”املو�سيق ��ى” التي لها ع ��دة �أ�شكال� ،أو
رواية”العا�شق الإنكليزي” .هذا يتفق مع...
علي دائم ًا �أن
ديرا�س :الرغبة بحيث �أنه يتوجب ّ
�أمزق ما �أ�صبح حمطم ًا� .إن “التحطيم» هو كتاب
مت�ش � ّ�ظ ٍ م ��ن منظور روائ ��ي .ال اعتق ��د �أن هناك
جم ًال فيه .وثمة تعليمات تذ ّكر بال�سيناريوهات:
«�ش ��روق»« ،الي ��وم ال�ساب ��ع»« ،ح ��رارة»« ،ن ��ور
كثي ��ف»« ،غ�سق»..ال ��خ -ه ��ذه تعليم ��ات لن� ��ص
�سينمائ ��ي .ه ��ل تفه ��م م ��ا �أعن ��ي؟ �أح ��ب امل ��ادة
الت ��ي يج ��ب �أن ُتق ��ر�أ وتتح ��رر قدر الإم ��كان من
الأ�سل ��وب .ال �أ�ستطي ��ع �أن �أق ��ر�أ الرواي ��ات بعد.
ب�سبب ا ُ
جلمل...
كتبت ه ��ذه التعليم ��ات ،هل كانت
ريفيت :ح�ي�ن ِ
الفكرة حتلق يف الأفق؟ �أم كانت لأنك بب�ساطة ال
ت�ستطيعني �أن تكتبي �إال بهذا ال�شكل؟
ديرا�س :مل تكن لديّ فكرة عن فيلم بل كانت لديّ
فكرة عن كتاب -كيف �أو�ضح امل�س�ألة؟ -عن كتاب
ميكن �أن يُقر�أ �أو يمُ ثل م�سرحي ًا �أو �سينمائي ًا �أو،
�أ�ضيف دائم ًا ،ميكن �أن يُرمى به بب�ساطة.
ريفيت :على �أية ح ��ال كان امل�سرح يف ذهنك �إىل
ح ٍّد ما ،حتى ال�صفحتني الأخريتني من الكتاب...
ديرا� ��س :نعم ،نعم�.أراد كلود ريغي �أن ميثله ،ثم
ُ
�صنعت الفيل ��م �أو ًال ،مل �أغال ��ب �شعوري ..اعتقد
�أنه من ال�ض ��روري خلق �أ�شياء خمت�صرة للوقت
وتق ��ر�أ ب�سرعة وتعطي الق ��ارئ دور ًا مهم ًا.هناك
ع�ش ��رة ط ��رق لق ��راءة «التحطيم» ذلك م ��ا �أردت.
وع�شرة طرق لر�ؤيته ��ا �أي�ض ًا.لكن تعلم �أنه كتاب
بال ��كاد �أعرف عنه�.أعرف الفيلم �أكرث من الكتاب.
كتب ��ت الكت ��اب ب�ص ��ورة �سريعة ج ��د ًا.كان هناك
�سيناري ��و جي ��د عنوان ��ه «كر�س ��ي اال�سرتخ ��اء»
حاولن ��ا �أن نوظف ��ه كفيل ��م لكن ��ه ظه ��ر في ��ه نوع
م ��ن ال�سايكولوجيا من الن ��وع البحثي،لكنه مع
ذل ��ك �سايكولوج ��ي .ومل تك ��ن �شخ�صي ��ة �شتاين
موجودة فيه.
ريفيت :هل ظهر ال�سيناريو قبل الكتاب؟
نع ��م� .سيناريو «كر�س ��ي اال�سرتخاء».كانت ثمة
ث�ل�اث �شخ�صيات .مع ذل ��ك ،كانت كما يبدو ق�صة
كال�سيكي ��ة .ح�ي�ن اكت�شف ��ت �شخ�صي ��ة �شتاين مل
يع ��د ال�سيناريو جيد ًا مطلق� � ًا ،و�أهملنا امل�شروع
كله يف نف�س ذلك اليوم.
ج ��ان نارب ��وين :لق ��د �أده�شن ��ي التعار�ض املثري
لالهتمام ب�ي�ن الفيلم والكتاب .كان ��ت التعليمات
يف الكت ��اب خمت�صرة ج ��د ًا ،لكن عددا حمددا من
االفع ��ال والإمي ��اءات يف الكت ��اب ق ��د ّ
مت �إهمالها

يف الفيل ��م :يف النهاي ��ة� ،إن ��ه ن ��وع م ��ن العملية
الآلية الت ��ي هي بال�ضبط معاك�س ��ة للعملية التي
يقتب� ��س فيه ��ا �صان ��ع فيل ��م رديء كتاب� � ًا ويبقي
فيه الأح ��داث واحلقائ ��ق والت�صرفات اجل�سدية
ويرتك كل �شيء رمبا يبدو ،على العك�س ،ينتمي
�إىل الكتاب ��ة املنطوق ��ة ب�ص ��ورة �صحيحة.وهنا
انتزعت كل �شيء
يتولد لدى املرء االنطباع ب�أنك
ِ
أبقيت ما
�سيب ��دو نابع ًا مبا�شرة م ��ن «ال�سينما» و� ِ
يبدو منتمي ًا �إىل عامل الأدب.
ّ
ديرا� ��س :هذا �صحي ��ح؛ لديّ �شعور ب� ��أن امل�س�ألة
كانت بهذا ال�شكل .هل تفكر ب�أي �إمياءة خا�صة؟
ناربوين� :أفك ��ر بالعديد منها :مث ًال اللحظة التي
ي�ض ��رب فيه ��ا �شتاي ��ن �ساق ��ي �ألي�س ��ا .يف الفيلم
اجل ��زء الوحيد الذي تخلف م ��ن هذه القطعة هو
املحادثة.
ديرا�س :ح ��دث الأمر خالل الربوف ��ات �إذ �أدركت
�أن ��ه م ��ن امل�ستحي ��ل لأن املمثل ماي ��كل لون�سدال
�ضخ ��م جد ًا .كان مهم ًا ج ��د ًا �أن يجل�س هناك عند
علي �أن �أبعده
قدمي الي�سا قريب ًا من �ساقيها .كان ّ
م ��ن االثنني الآخرين لك ��ي ال ي�شعرون بالإرباك.
ل ��ذا كانت اال�سب ��اب عملية حق� � ًا �أين حذفت هذه
الإمي ��اءة .عمل ��ت عل ��ى ه ��ذه الإمي ��اءة -ح�س ��ب
املمك ��ن �أي االحتف ��اظ به ��ا -ملدة طويل ��ة .مل �أكن
قادرة على عمل ذلك و�أنا �آ�سفة.
ريفيت :لكن تلك كانت بروفات حدثت �سابق ًا...
ديرا�س :حدثت يف بيتي .ملدة �شهر ون�صف.
ريفيت:هل تعملني بروفات قبل �أن ت�صوري.
ديرا�س :نعم.
ريفيت :لك ��ن �ألي�س من ال�صحي ��ح �أن �شتاين يف
تلك اللحظة احلا�سمة كان يف نف�س امل�ستوى مع
ال�شخ�صي ��ات الأخرى؟ �أو �أن تل ��ك الإمياءة فقط
كانت م�ستحيلة؟
ديرا�س :نعم .م ��ن ال�صعب جد ًا تف�سري ا�ستحالة
اللقط ��ة .مل تكن ممكنة؛ من الوا�ضح �أنها مل تكن
ممكنة .و�إال �ستك ��ون �ضرورية له �إن مل نقل لأي
�شيء .كان اختيار ًا ما بني الإمياءة واحلوار...
حت ��ى ل ��و ظه ��رت بداي ��ة «التحطي ��م «كن ��وع من
العمل الفع ��ال ،ف�إن ذلك رمبا �أي�ض� � ًا يجري رميه
�أو ي�ص� �وّر �سينمائي ًا� ،أو ميثل م�سرحي ًا �أو يقر�أ،
عم ��ل فع ��ال مت جعله حقيقي� � ًا عن طري ��ق الفائدة
التي من �أجلها و�ضع� ،إذا جاز التعبري....
ديرا� ��س :نع ��م .الفائدة الت ��ي من �أجله ��ا و�ضعه
الق ��ارئ �أو امل�شاه ��د .ه ��ذا هو املنظ ��ور الوحيد
الذي �أعمل �ضمنه.
نارب ��وين� :إذن عن ��د ه ��ذه النقط ��ة يث ��ار �س�ؤال.
تتك ��ون «التحطي ��م» هيكلي� � ًا م ��ن النا� ��س الذي ��ن
يراق ��ب �أحده ��م الآخ ��ر عند م�ستوي ��ات خمتلفة.
�أح ��د املح ��اور الرئي�س ��ة مث�ل ً�ا يج ��ري كالت ��ايل:
�شخ�ص ما يراقب ملعب التن�س ويراقبه �شخ�ص
�آخر ،الذي بدوره يراقبه طرف ثالث ،وال�سارد،
�أو مهم ��ا كان ال ��ذي ي� ��ؤدي دور ال�س ��ارد ،تقريب ًا
يتناول ه ��ذه الق�ص�ص ويرى ما تراه تلك الأعني
املراقبة...
ديرا�س� :أنت ترى �سارد ًا...
ناربوين :كال ،كال .ال يوجد �سارد فع ًال...
ديرا�س� :إنها الكامريا.
نارب ��وين :ثمة نوع من «االن�س�ل�ال» الدائم الذي
يتج ��اوز �سارد ًا� -أو غياب ال�سارد .ما �أعني قوله
�إنه يف الفيلم هناك دائم ًا عني مراقبة واحدة ،هي
لي�ست �سوى الكام�ي�را ،التي ت�شكل قو�س ه�ؤالء
النا�س الذين �أحدهم يراقب الآخر� .أود �أن �أعرف
�إذن ب�أي �شروط قدمت هذه ال�ضرورة نف�سها يف
�أن تك ��ون هناك عني مراقبة �أخ�ي�رة ت�سيطر على
البقية� -أي الكامريا -بالن�سبة لبناء «التحطيم»؟
ديرا�س :هل هي موجودة يف ر�أيك؟
ناربوين :هل هي موجودة كعني مراقبة؟
ديرا�س :نعم يف الكتاب والفيلم.
نارب ��وين:كال ،لأن تعبري «الع�ي�ن املراقبة» لي�س
التعبري ال�صحيح -دعنا نقول �إذن العامل املحدد
الأخري ،حمكمة ا�ستئناف �أخرية.
ديرا� ��س :ك�أن �شخ�ص� � ًا �أراد �أن يرب ��ط امل�س�أل ��ة
برمتها مع ًا؟

نارب ��وين:كال ،كال الأم ��ر ال ي�شب ��ه �شيئ� � ًا يرب ��ط
امل�س�أل ��ة برمتها مع� � ًا .لي�ست «حتديق ��ة» بل �شيئ ًا
�ساكن ًا ،لكنها وظيفة مراقبة �إذا جاز التعبري.
ديرا� ��س :نع ��م ،لكن وظيف ��ة املراقبة ه ��ذه ميكن
�أي�ض� � ًا �أن ت�سم ��ى تقم� ��ص ال�شخ�صي ��ة .ه ��ل
توافقن ��ي على ذل ��ك؟ �أنا �أ�ؤم ��ن بالقانون املقد�س
ال ��ذي و�ضع ��ه �سارتر يف مقالة يجي ��ب فيها على
موري ��اك منذ حوايل ع�شرين �سنة م�ضت ،والتي
قال فيها ب�أن املرء ميك ��ن �أن يتقم�ص مع �شخ�ص
واحد فقط .الو�ص ��ول �إىل ال�شخ�صيات الأخرى
�ضروري ،لهذا ال�سب ��ب� ،أن تعمل هكذا من خالل
ال�شخ�صي ��ة الت ��ي تتقم�صها ،يجب عل ��ى املرء �أن
يدخل فيه لكي ي�صل �إىل ب و ج.
ريفي ��ت :نع ��م �سارت ��ر اته ��م موري ��اك يف
ت�سخ�ي�ر نف�س ��ه للأب ال ��رب وال�سيط ��رة على كل
ال�شخ�صيات.
ديرا�س� :صحيح .لكن هذا قانون طبق على امل�شهد
من ��ذ قرون حت ��ى الآن .وعل ��ى الرواي ��ات �أي�ض ًا.
حاولت �أن �أخرق ه ��ذا القانون؛ ال �أدري �إن كنت
جنحت .لي�س هناك �سلط ��ة لإحدى ال�شخ�صيات
عل ��ى الأخ ��رى يف «التحطي ��م» .ثمة ان ��زالق من
�شخ�صي ��ة �إىل �أخرى .مل ��اذا؟ �أعتقد ب�سبب كونهم
مت�ساوين.اعتقد ب� ّأن ه�ؤالء ال�شخ�صيات الثالثة
قابلون للتبادل متام ًا .لذا �أنا �أتعامل من الأ�شياء
بطريق ��ة ال تكون فيها الكام�ي�را حا�سمة بالن�سبة
للطريق ��ة التي يت�ص ��رف بها �أحده ��م �أو الكلمات
الت ��ي ينطق بها �آخ ��ر ،هل فهمت؟ م ��ا يقوله �أحد
الرج ��ال ميك ��ن �أي�ض� � ًا �أن يقول ��ه �آخر.م ��ا يقوله
الآخ ��ر ،يقول ��ه ال�شخ� ��ص الثال ��ث �أي�ض� � ًا �ألي�سا.
الرجال خمتلف ��ون قلي ًال عن �ألي�سا ،حق ًا ،مبا �أنها
ال تتكلم عن الرجال بينما الرجال يتكلمون عنها.
�إنه ��ا ال تطلق �أحكام� � ًا .وال ت�ستم ��ر بالتفكري يف
ُ
ا�ستغرقت ...
العموميات -انتظر دقيقة� .أنا
نارب ��وين :لق ��د �أعطيتن ��ا �إجابة مثالي ��ة� .أي �أنك
واجهت خط ��ر �أن الكامري رمبا ت�صبح �إله ًا مثلما
ِ
يت�صوره مورياك� ،إذا جاز التعبري...
ديرا�س :هذا �إجح ��اف من القرن التا�سع ع�شر ما
زال ي�سيطر على �صناعة الفيلم...
نارب ��وين :بال�ضبط.له ��ذا ال�سب ��ب �أن � ِ�ت رف�ضت
ن ��وع النهاية الت ��ي جتعل الكام�ي�را دائم ًا تطوّق
ف�ضا ًء �أو ت�سجن �شخ�صية بجعلها تتخذ دورين،

بالطريق ��ة نف�سه ��ا التي تكون فيه ��ا ال�شخ�صيات
تتبادل الأدوار.
ديرا� ��س :نعم تلك هي امل�س�ألة .على �أية حال ،ذلك
ما حاولت �أن �أفعله.
ريفيت:ه ��ذا �أم ��ر وا�ضح ومده�ش من ��ذ اللقطات
الأوىل :اللقطات التي �شاهدتها يف البداية متثل
مراقبة ع�ي�ن ل�شخ�صي ��ة ثم يف النهاي ��ة ،و�ضمن
حرك ��ة اللقطة ذاتها ،يج ��ري الرتكيز من اخلارج
عل ��ى ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة ذاتها الت ��ي متتلك عينني
جتعل امل�شاهد يفكر ب�أنه كان يرى من خاللهما.
ديرا� ��س :يف ال�سيناريو �أي�ض ًا هن ��اك العديد من
التعليم ��ات التي ت�شري �إىل م ��ا تقوله»:ذاك وذاك
يبدوان وهما يراقبان �شخ�ص ًا ما».
ريفيت :كان ذلك يف الكت ��اب �أي�ض ًا ،لكن الإ�شارة
�إليه تتم من خالل و�سائل �أخرى -و�سائل تخ�ص
الكتاب.
ديرا� ��س :لك ��ن العالقة ب�ي�ن النا�س رمب ��ا مل تكن
�صحيحة يف «التحطيم».
ريفيت :على �أية حال ف�إ ّنه فيلم فيه امل�شاهد ملزم
بتوجي ��ه انتباهه ( حتى لو مل يكن ناقد ًا مبيزات
منوذجية ملهنته) �إىل الطريقة التي تت�صرف فيها
الكامريا نحو ال�شخ�صيات...
ديرا� ��س :ح�سن� � ًا ،حاول ��ت �أن �أكت ��ب كت ��اب
«التحطيم» ...كيف �أ�ستطيع �أن �أو�ضعه ب�صورة
متوا�ضع ��ة؟ ال �أع ��رف .توا�ض ��ع رئي� ��س ...لدي
�شعور ب�أين كتبته يف حالة حماقة .ويف الظالم.
وح�ي�ن �صنع ��ت الفيل ��م ب ��دا يل الكت ��اب وا�ضح ًا
خالل الربوفات :خطوط قوته ،مغزاه ،وال�سيما
على نطاق �سيا�س ��ي -لكني خالل الت�صوير كنت
يف الظ�ل�ام �أي�ض� � ًا .وكان م ��ن ال�ض ��روري يل �أن

كالكيت

 عالء املفرجي
�أنغمر يف الظالم لكي تكون للكامريا احل�سا�سية
نف�سها ،كما للقلم حني �أكتب .ال �أدري �إن كان ذلك
قد حدث يف الفيلم.
ناربوين:لك ��ي ن�ستم ��ر بهذا اخلط م ��ن الأ�سئلة،
ثم ��ة قطعة يكون فيها الف ��رق بني الكتاب والفيلم
�صارخ� � ًا :احلوار الطوي ��ل الأول� -أو رمبا نف�س
احلوار الأول ذاته -بني �ألي�سا و�أليزابيث ،الذي
يج ��ري مقاطعته يف الكتاب بالتحديق والكلمات
والتعلي ��ق ،ملاك�س ثور و�شتاي ��ن ،لكن يف الفيلم
يح ��دث العك� ��س� ،إذ ي�ستمر احل ��وار ،على الرغم
م ��ن �أن امل�شاهد رمبا ي�ضمن ب� ��أن هذه التحديقة
امل�ستمرة للكامريا تناظر وجهة نظر الرجال� ،أو
�أحد الرجلني� ،أو املر�أتني.
ديرا� ��س :نع ��م ،ذل ��ك �أث ��ار م�شكلة؛ بحي ��ث نقول
ب� ��أن الرجال لو يج ��ري �إظهارهم وه ��م يراقبون
الن�س ��اء ،ف�إن �ألي�سا �ستعلم ب�أنها مراقبة .و�سوف
تك ��ون �أكرث ح ��ذر ًا م ��ع �أليزابيث �ألي ��ون؛ معرفة
�إنه ��ا كان ��ت مراقب ��ة ،وتت�ص ��رف ك�أنه ��ا مل تك ��ن
مراقب ��ة .مل �أ�ستطع حتمل �أق ��ل تلميح �إىل احلذر
يف دور �ألي�سا.
ريفي ��ت� :إذن مل يكن الأمر لكي تتجنبي املونتاج
املتوازي؟ ال�سبب كم ��ا �أتذكر ب�صورة �صحيحة،
املر�أتان يجري مراقبتهما من م�سافة يف الكتاب:
الرجال يف الفندق ،اعتقد....
ديرا�س :هم ��ا وراء امل�شربية ...هن ��اك �أ�صوات
خارج ال�شا�شة خالل احلديث بني املر�أتني .خالل
احلدي ��ث هن ��اك �ص ��وت»:يف غرفة الن ��وم �ألي�سا
لي� ��س لها عمر حمدد ».و�ص ��وت �آخر�»:إنه الفراغ
ال ��ذي تبحث عنه ».وحينئذ �أردت من املر�أتني �أن
تكون ��ا لوحدهم ��ا� .إنه م�شهد طوي ��ل .كال� .ألي�س
طوي ًال جد ًا؟ لقد قطعت قلي ًال منه...
نارب ��وين :نعم ،يف النهاية ،لو � ّأن �أحد ًا �أخذ هذا
امل�شهد كما يف الكت ��اب (على الرغم من �أنه ميكن
�أن ي�أخ ��ذ م�شهد ًا �آخر) فهناك ه ��ذا التداخل الذي
مييل �إىل الإيحاء بحلني يف الفيلم� :أما �أن ي�ضع
ال�شخ�صي ��ات يف حقل الكامريا ( وهذا مل ترغبي
ب ��ه لأن �ألي�سا �سوف تعلم �آنذاك ب�أنها مراقبة) �أو
هناك �إمكانية �أخ ��رى �أن تنقحي هذا امل�شهد لكي
تظه ��ري م ��ا الذي تهدف هذه القطع ��ة �أن تثريه،
�أي نوع من املونتاج املتوازي...
ً
ديرا� ��س :وق ��د مت ��ت الإ�ش ��ارة �إلي ��ه �أي�ض� �ا يف
الو�صف الوارد يف الكتاب.
نارب ��وين :وه ��و م�ؤث ��ر متام ًا يف الكت ��اب ،ويف
ر�أي ��ي �س ��وف يدم ��ر كلي ًا امل�شه ��د عل ��ى ال�شا�شة.
اعتقد �أن ��ه يف اللحظة التي حتركت فيها الكامري
م ��ن �ألي�س ��ا و�أليزابي ��ث تتكلم �إىل لقط ��ة ل�شتاين
وماك� ��س يعلق ��ان بينم ��ا هم ��ا يراقب ��ان امل�شه ��د،
تخ�ضعن ��ا ب�أنف�سن ��ا �إىل منظ ��ور �آخ ��ر ،منظ ��ور
م�ستقبلي للم�شاهد .اعتقد �أن مبد�أ امل�شهد �سوف
يتناثر �إىل قطع.
ديرا� ��س :ذلك �صحي ��ح؛ بال�ضبط .ميك ��ن القول
ب� ��أن ه ��ذا االمت ��داد الطوي ��ل للزمن...رتي ��ب.
مبت ��ذل .ق ��ذر ورم ��ادي ...م ��ن الوا�ض ��ح �أنه مت
ته�شيم ��ه .ت�ستطيع ��ان �أن تت�ص ��ورا كي ��ف م ��ن
ال�صع ��ب �أن تكافح م ��ن �أجل املحافظ ��ة على هذا
امل�شه ��د الطويل .العدي ��د من النا� ��س قالوا يل»:
�أمر م�ستحيل؛ �إنهم ال يتبادلون �سوى الأحاديث
التافهة ».لكن ذلك بال�ضبط هو الهدف...
ريفي ��ت :هل �أن هذه اللقط ��ة هي التي �أثارت هذا
النوع من رد الفعل؟
ديرا�س� :إنه امل�شهد الأطول.
ريفي ��ت :م ��ن ناحيت ��ي ال �أ�ستطي ��ع �أن �أق ��ول �إن
كان ه ��و امل�شهد الأط ��ول �أم ال� .إن كان �أطول من
م�شه ��د لعب الورق مث ًال .لكن ه ��ل لأ�سباب عملية
�أو لأ�سب ��اب خمتلف ��ة متام ًا كان هن ��اك عدد حمدد
من التغي�ي�رات للم�شهد م ��ن الكت ��اب �إىل الفيلم؟
مث�ل ً�ا امل�شاهد الت ��ي حتدث يف الكت ��اب يف غرفة
الطعام للفندق حتدث يف اخلارج بالن�سبة للفيلم
وبالعك�س.
ديرا� ��س :ذل ��ك لأنن ��ا مل يك ��ن لدينا �س ��وى غرفة
واح ��دة للت�صوي ��ر فيه ��ا ،غرف ��ة واح ��دة وغرفة
�صغرية ملحقة.

�أفالم عن غائب ومنه
يف ا�ست ��ذكار غائب طعمة فرمان يف معر� ��ض العراق الدويل
للكتاب ..ومن �ضمن الندوات التي تناولت منجز فرمان ،كان
جان ��ب ال�سينما حا�ضرا بق ��وة يف هذه الن ��دوات ،ب�أفالم عنه
ومنه ،واعني االفالم الت ��ي انتجت عن �سرية غائب وجتربته
الأبداعي ��ة ..واي�ض ��ا ع ��ن الفيل ��م املعد ع ��ن احد �أه ��م رواياته
(خم�سة ا�صوات).
فمن الأفالم التي انتجت عنه فيلم املخرج فاروق داود (ذكرى
وج ��ذور)  ،وهو م�ساهمة من ��ه يف �إبراز دور فرمان يف الأدب
العراق ��ي ،متناو ًال يف  40دقيقة جانب ًا م ��ن �سريته يف الوطن
والغربة (مو�سكو �أي�ض ًا).
فال ت ��زال �شخ�صي ��ات ،ك�سليمة اخلبازة وحم ��ادي العربنجي
وغريهم ��ا� ،شاخ�ص ��ة وحمف ��ورة يف ذاكرة جيلن ��ا على مدى
 4عق ��ود» ،وغائ ��ب طعمة فرمان ي ��كاد يكون الكات ��ب العراقي
الوحي ��د ال ��ذي يُر ّك ��ب �أ�شخا�ص ��ه و�أحداثه وروايات ��ه تركيب ًا
حقيقي� � ًا ،كما ق ��ال الناقد ج�ب�را �إبراهيم جربا .ن ��زر ي�سري ما
ُكت ��ب ع ��ن فرم ��ان ،وقلي ًال م ��ا ذك ��ره �أبن ��اء بل ��ده وم�ؤ�سّ �ساته
الثقافي ��ة املفتق ��رة �إىل التقالي ��د .فل ��و فعلوا ذلك م ��ع ك ّل �أديب
ومب ��دع ،المتلأت �شوارع الع ��راق و�ساحاته ب�أ�سماء ومتاثيل
رموز ثقافية وفكرية.
ٍ
اختي ��ار فرم ��ان �أثار جم� �دّد ًا ق�ضي ��ة �إهمال هذا الرم ��ز الأدبي
الكب�ي�ر ،الراحل قبل  30عام ًا الذي مل يذكره القطاع الر�سمي،
ومل ُيك� � َّرم ،ومل يتذ ّك ��ره �أح� � ٌد يف الو�س ��ط الثقايف م ��ن �أبناء
بل ��ده ..ف�إ�سم فرمان يف امل�شهد الثق ��ايف العراقي وقع خا�ص،
فاجلمي ��ع ي�شهدون لرواياته ،مبن فيهم منتقدوه .يف رواياته
�إمكان ��ات ت�أثي ��ث ن� �ّ�ص �أدب ��ي ،كم ��ا حتم ��ل �أبع ��اد ًا اجتماعية
وفني ��ة و�سيا�سية ،حتتل مركز الثقل يف �أعماله ،منذ بواكريه
الروائي ��ة ،كـ”ح�صاد الرحى” و”النخلة واجلريان” ،و�صو ًال
�إىل �آخ ��ر �أعماله“ ،املركب” (� .)1989إ ّن ��ه �أديب جدير بالنقد
والبح ��ث ،ا�ستفاد بذكاء من خربته ال�صحافية ،ويف الرتجمة
الحق ًا .هذا جت ّل ��ى يف فنيّة وخ�صو�صيّة مل�ساته الواقعية على
احلياة والأدب”.
�أم ��ا الفيلم الث ��اين الذي مت اختي ��اره عن غائ ��ب طعمة فرمان
ال ��ذي �أطل ��ق عليه (غاي ��ب ،احلا�ضر الغائ ��ب ) والذي حدثني
عن ��ه املخرج قا�سم عب ��د يف مكاملة هاتفية من لندن وهو حتت
رحمة احلظر من وب ��اء كورونا ،هذا الفيلم الوثائقي الق�صري
عن الروائي العراقي غائ ��ب طعمة فرمان واملبني على مقابلة
ق�ص�ي�رة كان ق ��د �صوّ رها لتجري ��ب كامريا  16مل ��م م�ستعملة
كان ق ��د ا�شرتاه ��ا عندما كان طالب ًا يدر� ��س مبعهد ال�سينما يف
مو�سكو �سنة  ،1980ومب�ساعدة �أ�صدقائه الفنان فواد الطائي
وال�صحفي والإعالمي �سالم م�سافر �أجرى مقابلة مع فرمان .
وب�سبب ظروف التنقل والرتحال فقد قا�سم هذه املقابلة وبعد
�أربع�ي�ن عام ًا ظهرت للوجود ب�شكل غ�ي�ر متوقع ولهذا قرر �أن
يعم ��ل �شيئ ًا ع ��ن غائب ال ��ذي غاب عن ��ا ولكنه م ��ا زال يعي�ش
معن ��ا ..فقد وج ��دت علبة الفيلم حمفوظة ل ��كل هذه الفرتة مع
عادل العبيدي �أحد �أ�صدقاء الروائي وبطل روايته “املرجتى
وامل�ؤجل”.
هذا هو ملخ�ص الق�صة �أو الفيلم الذي ا�ستعاده وا�ستعاد معه
ذكريات ��ه ي ��وم كان قريب ًا من غائب طعمة فرم ��ان يف مو�سكو،
مثلما ا�ستعاد �أيام درا�سته ال�سينما يف مدينة الثلج هذه.
لكن ��ه فاج�أين يف ه ��ذه املكاملة بلقيا �أخ ��رى تتعلق مبحا�ضرة
لغائ ��ب يف قاع ��ة الكوف ��ة م�سجل ��ة بالكام ��ل ي ��وم زار لن ��دن،
فا�ست�ضافت ��ه القاع ��ة بتق ��دمي ال�شاع ��ر العراق ��ي الرائ ��د بلن ��د
احلي ��دري ..وميكن �أن يكون ذلك م�شروع ًا لفيلم طويل يتعلق
بهذا الرمز العراقي اخلالد.
واختي ��ار فرمان �أثار جم� �دّد ًا ق�ضية �إهمال ه ��ذا الرمز الأدبي
الكب�ي�ر ،الراحل قبل  30عام ًا الذي مل يذكره القطاع الر�سمي،
ومل ُيك� � َّرم ،ومل يتذ ّك ��ره �أح� � ٌد يف الو�س ��ط الثقايف م ��ن �أبناء
بل ��ده .ب ��ل ال ح�ضور ب ��ارز ًا ل ��ه يف مواقع الأدب ��اء العراقيني،
رغم � ّأن َتذ ُّكر الأعالم دليل ح�ضاري على رقي املجتمع ،ون�ضج
م�ؤ�سّ �ساته.
اختيار فرمان �أثار مجدّ داً
ق�ضية �إهمال هذا الرمز الأدبي
الكبير ،الراحل قبل  30عام ًا
الذي لم يذكره القطاع الر�سمي،
ّ
يتذكره � ٌ
أحد في
ُكرم ،ولم
ولم ي َّ
الو�سط الثقافي من �أبناء بلده..

في حوار مع المخرجة الجزائرية – الفرن�سية لينا �سويلم :

�إذا مل نحفظ ذكرى �أجدادنا ف�سرتحل معهم
ترجمة  :عدوية الهاللي

كيف ولماذا ،وبعد  62عامًا من
العي�ش معًا  ،قررت عائ�شة ومبروك ،
المهاجران الجزائريان اللذان يعي�شان
في مدينة تيبر بفرن�سا  ،منذ عقود
 ،االنف�صال؟ �س�ؤال ا�ستحوذ على
حفيدتهما المخرجة لينا ال�سويلم ،
وكان نقطة البداية لفيلمها الوثائقي
الذي مدته  72دقيقة والذي حمل
عنوان (جزائرهم)  ،وكان مثاال
للفيلم الحميمي والعالمي .فمن خالل
(جزائرهم ) ،تكت�شف �سويلم الأجزاء
المفقودة من ق�صة �أخذها اجدادها
�سرا
معهم �إلى فرن�سا وكانوا يعتبرونها ً
كبيرا.
ً

در�س ��ت املخرج ��ة واملمثل ��ة الفرن�سي ��ة-
الفل�سطينية-اجلزائري ��ة املول ��ودة واملقيمة
يف باري� ��س التاري ��خ والعل ��وم ال�سيا�سي ��ة
يف جامع ��ة ال�سورب ��ون .وب ��د�أت العم ��ل
يف ال�صحاف ��ة وكمربجم ��ة يف مهرجان ��ات
�سينمائي ��ة  ،حي ��ث �سع ��ت �إىل اجلم ��ع ب�ي�ن
اهتماماته ��ا يف الف ��ن ال�ساب ��ع ودرا�س ��ة
املجتمع ��ات العربي ��ة املعا�ص ��رة .عمل ��ت لينا
�سويل ��م كمربجم ��ة للمهرجان ال ��دويل لأفالم
حقوق الإن�سان يف بوين�س �آير�س ومهرجان
فل�سط�ي�ن �أوت يف باري�س  ،ومثلت يف ثالثة
�أف�ل�ام طويل ��ة م ��ن �إخ ��راج حف�صي ��ة حرزي
وهيام عبا� ��س وريحانة .وتعم ��ل حاليًا على
م�شاري ��ع �سينمائية كم�ؤلفة وم�ساعدة خمرج
يف الأفالم الروائية والوثائقية وامل�سل�سالت
التلفزيوني ��ة  ،لكنها تعم ��ل � ً
أي�ضا على فيلمها
الوثائق ��ي الث ��اين ال ��ذي الزال قي ��د البح ��ث
والتطوير.
لين ��ا �سويلم ،هي ابن ��ة املمثل الكوميدي زين
الدي ��ن �سويل ��م واملمثل ��ة الفل�سطيني ��ة هي ��ام
عبا�س  ،وقد قررت اكت�شاف التاريخ النف�سي
لبلده ��ا ع�ب�ر اقتف ��اء الرحل ��ة الطويل ��ة التي
عا�شه ��ا �أجداده ��ا قب ��ل وفاتهم ��ا ومل تخدعها

غريزته ��ا  ،حي ��ث ت ��ويف جده ��ا م�ب�روك بعد
ت�صويره ��ذا الفيل ��م الوثائق ��ي امل�ؤثرال ��ذي
يروي ق�صة النف ��ي والقمع من خالل ذكريات
ا�سالفها اخلفية امل�ؤملة ..
ح�ص ��ل فيل ��م (جزائره ��م ) للمخرج ��ة لين ��ا
ال�سوامل على جائ ��زة �أف�ضل فيلم وثائقي يف
مهرج ��ان كان ال�سينمائي يف عام  .2019كما
مت عر�ض ��ه يف �سوي�س ��را يف مهرجان (ر�ؤى
من الواق ��ع) ال�سينمائي الدويل لعام .2020
ويت ��م عر�ضه حال ًي ��ا يف فرن�س ��ا يف مهرجان
انغوليم للفرنكوفون ال�سينمائي ..
جمل ��ة (ج ��ون �آفري ��ك) الفرن�سي ��ة التقته ��ا
للحدي ��ث ع ��ن فيلمه ��ا املتمي ��ز وم�شاريعه ��ا
االخرية فكان هذا احلوار :
 كيف بد�أت هذا امل�شروع؟
�أردت ت�صوي ��ر جدت ��ي من ��ذ الطفول ��ة ،لكنن ��ي قل ��ت لنف�س ��ي �إن ��ه �شيء رمب ��ا يراود
كل الفتي ��ات ال�صغ�ي�رات .وبع ��د ذل ��ك بوقت
طويل � ،أخربين وال ��دي �أن �أجدادي انف�صال
بع ��د  62عا ًم ��ا من الزواج  ،لق ��د كانت �صدمة
 ...و�أدرك ��ت عنده ��ا �أنن ��ي ال �أع ��رف �شي ًئ ��ا
ع ��ن تاريخهم ��ا وال ع ��ن عالقتهم ��ا احلميم ��ة
كزوجني .كن ��ت �أخ�شى �أن تتال�ش ��ى ذاكرتهم

او يتوفيان وه ��ذا ما جعلني �أقرر الت�صوير.
� أن ��ت مل تدر�س ��ي ال�سينما  ،كيف خ�ضت التجربة
اذن ؟
 �أو ًال  ،قدم ��ت م�ش ��ر وع فيلم ��ي بب�ساطة يفمهرجان (فيدادوك)املغربي حيث متكنت من
مناق�شة م�شروعي مع املحررين واملخرجني.
ولك ��ن عندما عدت �إىل فرن�سا  ،وحتى قبل �أن
�أح�ص ��ل عل ��ى �أي متوي ��ل � ،شع ��رت باحلاجة
لب ��دء الت�صوي ��ر� .أع ��ارين الأ�صدق ��اء كامريا
رقمي ��ة �صغ�ي�رة وميكروفو ًن ��ا ...وق�ضي ��ت

�شهرًا ون�صف ال�شهر مع جدتي يف تيريوهي
بل ��دة يف و�س ��ط فرن�سا  ،حيث يعم ��ل العديد
من املهاجرين يف م�صانع �أدوات املائدة .كان
�أج ��دادي منف�صل�ي�ن  ،ويعي�ش ��ون يف املباين
الت ��ي تواجه بع�ضه ��ا البع� ��ض  ،ر�أيت جدي
و�صورته من بعي ��د يف البداية .لكن عالقتهم
كان ��ت ه ��ي الت ��ي �أث ��ارت اهتمام ��ي  ،و�شي ًئا
ف�شي ًئ ��ا اقرتبت منه .وبع ��د ثالث �سنوات من
الت�صوي ��ر  ،متكن ��ت بلطف م ��ن �إخراجه من
�صمته.
 نفه ��م من ذلك �أن �أجدادك مل ينجحوا يف التعبري
عن م�شاعرهم.
 قول ما ت�شعر به هو �أمر م�ستحيل بالن�سبةله ��م .كان جدي �صام ًت ��ا  ،ومل ت�ستطع جدتي
�أن ت�ضح ��ك �إال عندم ��ا كن ��ت �أتط ��رق �إىل
الأم ��ور احلميم ��ة لأن ه ��ذا يتج ��اوز احلظر
 ،فهو�أمرمرتب ��ط بثقاف ��ة جيله ��م وخلفيته ��م
االجتماعي ��ة � ً
أي�ض ��ا .لك ��ن الكام�ي�را �أعطتني
الق ��وة للبحث عن م ��ا وراء ما هو غري معلن.
فنح ��ن نتحدث عن املغرتب�ي�ن واملنفيني .وقد
�أردت �أن �أ�سلط ال�ضوء على التعقيدات  ،على
ح�ساب امل�شاعر  ،وامل�سارات الفردية..
 عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال � ،سينته ��ي الأم ��ر بجدت ��ك

لتخربن ��ا كي ��ف التق ��ت بزوجه ��ا امل�ستقبل ��ي ؟
كان ��ت تبلغ من العم ��ر  15عامًا  ،وكان عمره 19عا ًم ��ا .وانته ��ى بهم ��ا املط ��اف يف نف� ��س
الغرف ��ة دون معرفة بع�ضهما البع�ض  ...هكذا
كان الأمر يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي
 ،يف الريف اجلزائري.
 هن ��اك حب �آخ ��ر ال يزال من ال�صع ��ب التعبري عنه
وهو حب الوالدين؟
لق ��د �صدمن ��ي ذل ��ك ب�شكل كب�ي�ر .نظ� �رًا لأنعم ��ر كل منهم ��ا يزيد عن  80عا ًم ��ا  ،ومع ذلك
كان �أج ��دادي ال يزال ��ون ي�شع ��رون ب� ��أمل حاد
لتفكريه ��م يف االنف�ص ��ال ع ��ن والديه ��م .مل
ي�ستط ��ع ج ��دي احلدي ��ث ع ��ن ه ��ذه اللحظة ،
ونظ ��ر بعي ًدا عندما �أريته �صور عائلته .بينما
انفجرت جدتي بالبكاء عندما ذكرت والدتها.
 كم ��ا ق ��ال وال ��دك يف الفيل ��م الوثائق ��ي  ،هن ��اك
�أ�سط ��ورة يف العم ��ق  ،وه ��ي الرغبة يف الع ��ودة �إىل
اجلزائر.؟
لقد ظل ج ��دي حمبو�سً ا يف م�ساحة و�سطية ،مل يع ��د جزائر ًي ��ا  ،ومل يك ��ن فرن�س ًي ��ا ً
حقا ،
كان م ��ن ال�صعب علي ��ه �أن يتجذر مرة �أخرى.
ه ��ذه ه ��ي م�أ�س ��اة املنفى .هن ��اك دائ ًم ��ا خيال
العودة �إىل الوطن  ،ولكن �سيكون ذلك مبثابة

التخلي عن التقاعد واحلقوق التي �ضحى من
�أجلها بنف�سه طوال حياته .لقد مت دفنه �أخريًا
يف تيري  ،بالقرب من �شقيقه الأ�صغر املتوفى.
لق ��د ن�ش�أ والدي � ً
أي�ضا م ��ع فكرة العودة هذه ،
فق ��د تق ��دم بطل ��ب للح�ص ��ول عل ��ى اجلن�سية
الفرن�سية فقط عندم ��ا كان يبلغ من العمر 28
عامًا.
 م ��ن الأوق ��ات النادرة التي كان ي�ض ��يء فيها وجه
ج ��دك ،عندما تعر� ��ض له لقطات �صورته ��ا يف قريته
يف العوامر؟
يف البداية اعتقد �أنها كانت �صورًا لتيري عندت�ساقط الثلج  ...ولكن عندما �أدرك �أنها قريته
 ،كان هن ��اك بري ��ق يف عينيه� .أعل ��م �أنه �أخرب
اجلمي ��ع عن رحلت ��ي  ،و�أنه فخ ��ور لوجودي
هن ��اك ملقابل ��ة �أبن ��اء عمومت ��ي .ورمب ��ا كان
�سعي� � ًدا � ً
أي�ض ��ا لأن تاريخ ��ه مل ينقطع  ،وبقي
�ش ��يء من هذه الق�صة ليتناقله جيل �آخر .فاذا
مل نحفظ ذكرى �أجدادنا  ،ف�سرتحل معهم.
 هل تعملني بالفعل يف م�شروع �آخر؟
نع ��م � ...سيك ��ون فيل ًم ��ا وثائق ًي ��ا �أي�ض ��ا.و�س�أ�سريهذه املرة على خطى تاريخ والدتي
 ،الت ��ي ولدت يف عائل ��ة فل�سطينية مع ت�سعة
�أطفال �آخرين يف قرية تقليدية يف اجلليل..
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اقــــرأ
املو�سيقى واحلياة

�ص ��در عن دار املدى كتاب "املو�س ��يقى واحلياة" للمو�سيقي
العراقي املقيم يف لن ��دن �أحمد املختار ،والكتاب يتناول يف
الف�ص ��ل االول تاريخ العود واه ��م حمطات تطور هذه الآلة
وعالقتها بالفال�س ��فة ،الف�ص ��ل الث ��اين يخ�ص�ص ��ه للت�أليف
املو�سيق ��ي حي ��ث يتن ��اول ع ��ددا م ��ن الو�ضوع ��ات ابرزها
العالق ��ة ب�ي�ن ال�ش ��كل وامل�ض ��مون يف املو�س ��يقى .الف�ص ��ل
الثالث يتن ��اول العالقة بني املو�س ��يقى والفن ��ون االخرى
كال�ش ��عر والف ��ن الت�ش ��كيلي ،الف�ص ��ل االخري يتن ��اول فيه
احمد خمتار �سريته مع املو�سيقى ،وكيف ح�صل على اول
�آل ��ة عود ،ودور ا�س ��اتذته يف تنمية موهبته ،كما ي�س ��لط
ال�ضوء على املعلمني االوائل لفن املو�سيقى يف العراق.

�أمني بغداد� :أمواج دجلة اخلري تلتحف ب�أ�ضواء �شجرة امليالد

احتف��االت �أعي��اد املي�لاد ور�أ���س ال�س��نة تنطل��ق م��ن �ش��ارع املتنب��ي
 متابعة املدى
رائح ��ة الثقافة تنب ��ع من زوايا و�أزقة �ش ��ارع
املتنبي الذي مل يقت�صر رواده على ا�ستقطاب
الكت ��ب والقرطا�س ��ية .فل ��وازم االحتف ��ال
مبنا�س ��بات اعي ��اد املي�ل�اد كان ��ت متوف ��رة يف
هذا ال�ش ��ارع الذي �س ��يفتتح ليلة اعياد امليالد
 2021/12/31بحلته اجلديدة.
وكان ��ت امانة بغداد قد قررت ان يكون �ش ��ارع
املتنب ��ي نقط ��ة انط�ل�اق احتف ��االت العراقيني
بر�أ�س ال�س ��نة امليالدية اجلدي ��دة ،حيث �أعلن
�أم�ي�ن بغ ��داد عالء مع ��ن املعم ��ار �أن احتفاالت
�أعي ��اد املي�ل�اد �س ��تنطلق م ��ن �ش ��ارع املتنبي.
وقال املعمار يف بيان ن�ش ��ر عل ��ى موقع امانة

ح

ول العا

لم

بغ ��داد �إن "هن ��اك تقدم ��ا باجناز فق ��رات عمل
امل�ش ��روع وزق ��اق املتنبي يظه ��ر بحلة جديدة
يوم� � ًا بع ��د ي ��وم" ،و�أ�ض ��اف �أن "امل�ش ��روع
يت�ض ��من فقرات عدي ��دة ات�ض ��حت منها معامل
واجه ��ات االبني ��ة واملحال وت�ص ��اميم عربات
الباع ��ة اجلوالني واللوحات االعالنية للمحال
واالعم ��دة واالن ��ارة احلديث ��ة الت ��ي تعك� ��س
اهمية زقاق املتنبي لدى البغداديني".
وتاب ��ع "ن�س ��عى اىل ان يك ��ون زق ��اق املتنبي
�آه ��ل باحلرك ��ة التجاري ��ة لي�ل� ًا �أ�س ��وة ببقي ��ة
�ش ��وارع العا�ص ��مة ونطم ��ح بعودة االن�ش ��طة
التجاري ��ة ل�س ��اعات مت�أخ ��رة م ��ن اللي ��ل يف
جميع �ش ��وارع ومناطق بغداد" .وبني املعمار
�أن "زق ��اق املتنب ��ي يج ��ب ان يك ��ون منوذج ��ا
جي ��دا للموا�ص ��فات والعمل واحلل ��ة اجلديدة
ملدين ��ة بغ ��داد ومظهره ��ا املنا�س ��ب وكذلك ان
يك ��ون منوذج ��ا بتطبي ��ق القوان�ي�ن البلدي ��ة
والتعليم ��ات النافذة وااللت ��زام بثقافة الوعي

حفل تايلور �سويفت
يتحول �إىل كارثة
�صحية
يبدو �أن حفل النجمة العاملية تايلور �سويفت
ت�سبب يف كثريمن املتاعب ،حيث ثبت �أن
م ��ا يق ��رب م ��ن � 100ش ��خ�ص ح�ض ��روا
حفله ��ا الأخري�أ�ص ��يبوا بـ"فايرو� ��س
كورون ��ا" وق ��ال م�س� ��ؤولون يف
�أ�س�ت�راليا �إن املعجب�ي�ن الذي ��ن
جتمعوا احتف ��اال ب�إعادة �إطالق
�ألب ��وم "�س ��ويفت" ُطلب منهم
الآن ع ��زل �أنف�س ��هم بع ��د
اكت�ش ��اف م ��ا ال يق ��ل عن 97
حالة.
وح�ض ��ر نحو � 600ش ��خ�ص
حف ��ل �إع ��ادة �إ�ص ��دار االلبوم
ال ��ذي ا�ص ��در ع ��ام ،2012
مب�سرح �س ��يدين مرتو يف والية
ني ��و �س ��اوث ويل ��ز الأ�س�ت�رالية،
ب ��دون ح�ض ��ور املغني ��ة وكاتب ��ة
�أغاين البوب الريفية.
وجاء يف بيان ن�ش ��رته هيئة ال�ص ��حة
العامة يف والية نيو �س ��اوث ويلز "كل
من ح�ضر حفل اال�ستماع لألبوم تايلور
�س ��ويفت يف م�س ��رح �س ��يدين مرتو يف
 10كانون االول اجلاري يُعترب خمالط ًا
مل�ص ��اب بفايرو� ��س كورون ��ا ،وعلي ��ه
التوج ��ه لإج ��راء فح� ��ص الفايرو� ��س
وعزل نف�سه ملدة � 7أيام على الأقل".

البل ��دي واحلف ��اظ عل ��ى النظاف ��ة ع�ب�ر جم ��ع
النفاي ��ات بتوقيت ��ات حم ��ددة وع ��دم التجاوز
على االر�ص ��فة ال�س ��يما بع ��د تنظيم ا�ص ��حاب
االك�ش ��اك وتوزيع عربات جمانية لهم بطريقة
ت�س ��هل حرك ��ة املتب�ض ��عني" .كم ��ا وج ��ه �أمني
بغداد املالكات الهند�س ��ية باال�سراع يف اجناز
امل�ش ��روع با�س ��رع وقت ممكن ون�صب ن�شرات
الزين ��ة اخلا�ص ��ة باحتفاالت اعي ��اد امليالد يف
الزق ��اق الذي �س ��يظهر بحلة خالبة" ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل ان "رئي� ��س ال ��وزراء يتابع ب�ش ��كل يومي
وحثي ��ث االعم ��ال اجلاري ��ة بت�أهي ��ل زق ��اق
املتنب ��ي" .وق ��د انتهت كوادر امان ��ة بغداد من
ن�ص ��ب �ش ��جرة �ض ��وئية كبرية و�س ��ط �ساحة
الق�شلة ب�شارع املتنبي ،وكتب امني بغداد على
�ص ��فحته يف موق ��ع "تويرت" يتغزل ب�ش ��جرة
�ش ��ارع املتنبي�" :أمواج دجل ��ة اخلري تلتحف
ب�أ�ض ��واء �ش ��جرة املي�ل�اد بعد ت�س� �يّدها احدى
باحات زقاق املتنبي".

خالل عقد قرانهما� ..أ�صفاد على مع�صمي عرو�سني بدل املجوهرات
ف��اج ��أ ��ش��رط��ي ال�ع��ري����س -زم �ي �ل��ه يف امل�ه�ن��ة-
وزوجته بو�ضع الأ�صفاد على �أيديهما خالل عقد
قرانهما يف مدينة �أنطاليا الرتكية.
وب�ث��ت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام وح���س��اب��ات تركية عرب
من�صات ال�ت��وا��ص��ل م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و لل�شرطي
املفو�ض وزوجته الأ�صفاد
وهو يقدم لزميله َ
وي�ضعها على �أيديهما خالل حفل عقد قرانهما.
و�أظهرت اللقطات زميل العري�س "حممد

علي �شيكر" وه��و يخلع الأ��ص�ف��اد م��ن خ�صره
وي�ضعها على مع�صم العرو�سني كهدية منه لهما.
وي�ب��دو �أن فكرة ه��ذه الأ��ص�ف��اد ج��اءت تعبريا
طريفا من �صديق العري�س ال�شرطي على �أن
رب��اط الزوجية ه��و ات�صال دائ��م ب�ين اثنني ال
انف�صام بينهما مثل التكبيل بالأ�صفاد� ،أو �أنه
تعبري عن �أن قف�ص الزوجية مبثابة �سجن ال
مفر منه.

درا�سة تك�شف عن عدد اخلطوات الالزمة لإطالة العمر
تو�ص ��لت جمموع ��ة م ��ن الباحث�ي�ن
والأطب ��اء �إىل ا�س ��تنتاج ب�ش� ��أن العدد
الأمث ��ل للخط ��وات يوميا للحفاظ
عل ��ى ال�ص ��حة اجل�س ��دية
للإن�سان.
ونقل ��ت "�ص ��حيفة تاميز"
نتائ ��ج الدرا�س ��ة الت ��ي

�أ�ش ��رف عليه ��ا طاق ��م طب ��ي بقي ��ادة
الدكت ��ور بي ��درو �س ��ان موري�س الذي
�أ�ش ��ار اىل �أن الع ��دد الأمثل للخطوات
يوميا للحفاظ على ال�ص ��حة هو نحو
 4000خط ��وة .ووج ��د اخل�ب�راء �أنه
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن  10000خط ��وة
يف اليوم تعترب املعيار القيا�س ��ي� ،إال

�أن  4000خط ��وة كافية خلف�ض معدل
الوفيات �إىل الن�ص ��ف بني الأ�شخا�ص
الذين تزيد �أعمارهم عن  50عاما.
و�أ�ش ��ارت الدرا�س ��ة �إىل �أن ��ه حت ��ى
هذا القدر م ��ن الن�ش ��اط البدين يكفي
لإطال ��ة حي ��اة �ص ��حية بن�س ��بة ٪20
مقارنة ب�أولئك الذين لديهم القليل من

الن�شاط البدين.
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ،اعت�ب�ر االطب ��اء
�أن اجل ��ري لي� ��س �ض ��روريا  -يكف ��ي
جم ��رد امل�ش ��ي مل�س ��افات طويل ��ة .يف
هذه احلالة ،يُن�ص ��ح بتنويع امل�ش ��ي،
وتغي�ي�ر وت�ي�رة و�س ��رعة امل�ش ��ي� ،أو
حماولة الت�أمل �أثناء التنقل.

بيع �أول ر�سالة ن�صية فى التاريخ بـ � 120ألف دوالر
بيعت �أول ر�س ��الة ن�صية ق�صرية
يف التاريخ �أر�س ��لت يف  3كانون
الث ��اين  1992مقاب ��ل � 120أل ��ف
دوالرُ ،
وط ِرح ��ت الر�س ��الة الت ��ي
بيعت بتكنولوجي ��ا "�إن �إف تي"
لتوثي ��ق الأ�ص ��الة الرقمية ،خالل
مزاد علني �أقامت ��ه ،دار "�أجوت"
يف فرن�سا ،وح�سب موقع الديلي
ميل مل تعلن هوية ال�شاري ولكن
علم �أن ��ه كندي ويعم ��ل يف جمال

التقني ��ات احلديث ��ة ،وه ��و ب ��ات
املال ��ك احل�ص ��ري لن�س ��خة رقمية
فري ��دة لربوتوك ��ول االت�ص ��االت
ال ��ذي �أُر�س ��لت م ��ن خالل ��ه �أول
ر�سالة ن�ص ��ية ق�صرية يف العامل.
تت�أل ��ف الر�س ��الة الت ��ي تلقاها يف
املا�ضي ريت�شارد جارفي�س خالل
ف�ت�رة عيد املي�ل�اد ،م ��ن  15حرفا
وفيها عبارة "ميالد جميد".
وبعدم ��ا كان ��ت �ش ��به جمهول ��ة

قبل ع ��ام ،بات ��ت تكنولوجيا "�إن
�إف ت ��ي" حمركا رئي�س ��ا ل�س ��وق
امل ��زادات يف الع ��امل ،وهي تقوم
عل ��ى منح وثيق ��ة تثبت الأ�ص ��الة
الرقمي ��ة ملنت ��ج افرتا�ض ��ي �أو
حقيق ��ي ،يف نظ ��ام غ�ي�ر قاب ��ل
للخرق ي�س ��تند �إىل تقنية �سل�سلة
الكت ��ل (بل ��وك ت�ش ��اين) ويوث ��ق
كذل ��ك التب ��ادالت بالعم�ل�ات
امل�شفرة.

ما هي امل�سافة التي قطعها النظام
اجلديد يف العراق وهو يدخل عامه
التا�سع ع�شر؟ ما هي ن�سب النمو
والتطوّ ر والتقدم وم�ستويات
الدخل؟ كم هو عدد امل�ست�شفيات
واملدار�س التي بنيت؟ ما مدى
فاعلية نظام ال�ضمان االجتماعي
وال�صحي الذي حتولت �أمواله
�إىل جيوب امل�س�ؤولني؟ وهل هناك
�إح�صاء حقيقي لن�سبة البطالة؟
وما هي امل�شاريع التي اعتمدتها
احلكومات املتعاقبة لتنمية قدرات
هذا البلد الغني؟ والأهم ما مقدار
الرفاهية االجتماعية؟.
تقوم جتارب امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية،
احلقيقية ولي�ست الف�ضائية ،على
نكران الذات وامل�شاركة الفاعلة
يف بناء البالد و�صدق امل�شاعر
الإن�سانية ،فيما تقوم جتاربنا على
اجلروح التي يرتكها ال�سا�سة يف
ج�سد الوطن .قبل �أيام و�أنا �أت�صفح
كتاب الفيل�سوف هربرت ماركيوز
"الإن�سان ذو البعد الواحد"
�أعادتني كلماته �إىل تلك الأيام التي
كان فيها هذا الفيل�سوف وكتابه
مبثابة �إيقونة التحرر بالن�سبة
لل�شباب الأوروبي يف �ستينيات
القرن املا�ضي ،التمرد واملطالبة
بالتغيري كان �شعار الطلبة
الفرن�سيني الذين قادوا انتفا�ضة
عام  ،1968انتفا�ضة حاملة،
رفعت �شعار ،رف�ض القمع ،رف�ض
االحتواء .فيل�سوف غذى بكتاباته
�أفكار جميع الغا�ضبني يف �أوروبا
فرفعوا �شعارات منددة ب�سيطرة
امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية واالجتماعية
التي تقف حائ ًال �أمام حريتهم
ال�شخ�صية� ،شعارات قال عنها
�سارتر" :يتدفق منها �شيء مده�ش،
مزعزع يدين كل ما �أدى �إىل و�صول
جمتمعنا �إىل ما و�صل �إليه من
رداءة" .يف تلك الأيام كان ديغول
حماط ًا بالكاتب �أندريه مالرو،
ولكن يف اخلارج كان فيل�سوف
الوجودية يحارب ديغول وي�سخر
منه ،مواجهة حادة بني عبقرية
الفكر وعبقرية ال�سيا�سة ،كان
فيها ديغول يحرتم �سارتر ،وحني
�أ�صبح الأخري رمز ًا يلهب م�شاعر
الطلبة ويقود �أعنف التظاهرات،
وحني امتلأت �صحف فرن�سا
ب�صوره وهو يوزع املن�شورات
�ضد نظام احلكم ،طالب عدد من
القادة الأمنيني والوزراء ب�سجنه،
فرد عليهم ديغول بعبارته ال�شهرية،
"هل ميكن �أن ن�ضع فولتري يف
ال�سجن".
يف بالد الرافدين التي ُتريد �أن
تعلم العامل دميقراطية حممود
امل�شهداين يعي�ش املواطن يف ظل
�سا�سة مدججني بخطابات الرف�ض،
يكرهون ثقافة احلوارمع النا�س،
ي�صرون على ان يعي�ش ال�شعب
على الهام�ش.
منذ ت�سعة ع�شر عام ًا والنا�س
ت�سمع كالم ًا وخطب ًا عن الرفاهية
واال�ستقرار واحلرية ..لكن يف
النهاية جتد �أنف�سها �أمام �سيا�سيني
البع�ض منهم بال خربة وال مقدرة
والبع�ض الآخر من �أن�صار نظرية
امل�ؤامرة فرتاه يردد كل يوم انه
االمربيالية العاملية تغار .ولعل ما
يحدث الآن ال يختلف كثري ًا عن
�أالعيب جتار االزمات ،حيث يتم
اخفاء �سلعة ما حتى ت�صبح عزيزة
وغالية ،وهاهم �سيا�سيونا ي�سعون
لإخفاء اال�ستقرار والرفاهية
والفرح عن بيوت النا�س ،كي
يدفعوهم للر�ضوخ �إىل منطق
امل�س�ؤول " الآمر والناهي ".

�شجرة واحدة ..تدخل �شاب عراقي �إىل مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اخلمي� ��س) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �س ��يكون
غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف العديد م ��ن مناطق
البالد
بغدادC° 6 - C° 18 /

الب�صرة C° 7 -C° 20 /

�أربيلC° 3 - C° 15 /

النجف C° 6 -C° 18 /

املو�صلC° 5 - C° 16 /

الرماديC° 6 -C° 17 /

جن ��ح ال�ش ��اب العراقي املقيم يف ا�س�ت�راليا
ح�س ��ام ال�ص ��راف يف دخ ��ول مو�س ��وعة
غيني�س للأرقام القيا�س ��ية بتطعيم �ش ��جرة
ب� �ـ� 10أن ��واع م ��ن الفاكه ��ة ،تنتم ��ي �إىل 5
ف�صائل خمتلفة من النباتات.
ولد ال�ص ��راف يف مدين ��ة الديوانية و�أكمل
درا�س ��ته هن ��اك ،وكان مي ّثل �ش ��باب مدينته
يف لعبت ��يالتايكوان ��دو والكاراتي ��ه عل ��ى
م�س ��توى املحافظ ��ة وا�س ��تطاع احل�ص ��ول
على احلزام الأحمر على م�س ��توى العراق،
ولك ��ن خوف عائلته على حيات ��ه بعد الغزو
الأمريك ��ي دفع ��ه �إىل التقاع ��د الريا�ض ��ي
املبك ��ر .و�أفاد ال�ص ��راف ب�أنه بد�أ م�س�ي�رته
اجلامعية من كلية الرتبية الأ�سا�س ��ية ق�سم
العل ��وم البيولوجي ��ة يف جامعة الب�ص ��رة،
ولكن ��ه تركه ��ا ليدر� ��س يف املعه ��د التقن ��ي
الطبي وح�ص ��ل على �ش ��هادة دبلوم بدرجة
امتياز يف تخ�ص�ص �صحة املجتمع.
وي�ش�ي�ر ال�ص ��راف �إىل �أنه عم ��ل يف العديد

م ��ن امل�ست�ش ��فيات واملراكز ال�ص ��حية داخل
الع ��راق ،كم ��ا تط ��وع يف منظم ��ة اله�ل�ال
الأحم ��ر العراق ��ي مبحافظ ��ة الديواني ��ة،
وانتهت ه ��ذه الفرتةبت�أليف ��ه لكتاب "واقع

 2009بهدف درا�س ��ة الطب وحتقيق حلمه
وحل ��م عائلت ��ه ،لك ��ن ذلك مل يتحقق ب�س ��بب
ر�سوم الدرا�سة العالية ،بح�سب قوله.
وي�ص ��ف احلي ��اة يف املهج ��ر ب�أنه ��ا �ص ��عبة
رغم توف ��ر �س ��بل العي�ش الك ��رمي واحرتام
ال�ش ��خ�ص بغ�ض النظر عن �أ�ص ��وله �أو لون
ب�ش ��رته �أو معتق ��ده ،ولك ��ن تبقى �ص ��عوبة
احلياة طاغية يف ظل �أمل الفراق واال�شتياق
للأه ��ل والأ�ص ��دقاء والبلد حت ��ى مع وجود
و�سائل االت�صال املتطورة.
وبعد تركه درا�سة الطب ،اجته للدرا�سة يف
معهدي ��ن يف الوقت نف�س ��ه ،الأول لدرا�س ��ة
هند�س ��ة البن ��اء مبعهد كيوبك الأ�س�ت�رايل،
وح�ص ��ل عل ��ى �ش ��هادة الدبل ��وم بهند�س ��ة
البن ��اء املعم ��اري ،والث ��اين معه ��د "�إيه بي
مدين ��ة ،الواق ��ع البيئ ��ي وال�ص ��حي ملدينة ج ��ي"( )ABGال ��ذي ح�ص ��ل في ��ه على 3
احلم ��زة" ،وهو مطب ��وع ويت�ألف من  400اخت�صا�ص ��ات ،دبل ��وم خدم ��ات املجتم ��ع
�صفحة.
(مر�شد اجتماعي) ،ودبلوم يف دعم التعليم
وقرر ال�ص ��راف مغادرة العراق �أواخر عام (مر�شد تربوي) ،ودبلوم يف تعدد الثقافات

(م�س� ��ؤول متعدد الثقافات) ،بالإ�ض ��افة �إىل
كثري م ��ن الدورات التدريبي ��ة والتطويرية
بعدة جماالت.
وبد�أ ح�سام ممار�سة هواية التطعيم عندما
كان يف الع ��راق ،وبعد و�ص ��وله �أ�س�ت�راليا
ق ��رر تطوي ��ر نف�س ��ه م ��ن خ�ل�ال التج ��ارب
والبحوث و�ص ��قل مهاراته يف هذا املجال.
ويب�ّي�نّ �أن الفك ��رة مل تكن جديدة بالأ�ص ��ل،
حيث قام خالل � 5س ��نوات ما�ض ��ية بتطعيم
املئ ��ات م ��ن الأ�ش ��جار الت ��ي ت�ض ��م � 4إىل 6
�أن ��واع م ��ن الفاكه ��ة ،وبيعه ��ا يف �ش ��جرة
واحدة يف م�شروعه "رحلة ح�سام ال�صراف
الزراعي ��ة" ،و�أغل ��ب الأ�ش ��جار يف حديقته
املنزلية هي �أ�شجار متعددة الفواكه.
وي�ضيف �أن الفكرة اجلديدة هي زيادة عدد
الأن ��واع يف ال�ش ��جرة الواحدة لت�ص ��ل �إىل
�أكرث من � 10أن ��واع من الفواكه ،واقرتحت
عليه �س ��يدة زارت حديقته بالتقدمي لدخول
مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية.

