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ال�صدر يح�ضر لمفاج�أة بعد الم�صادقة :حكومة الأغلبية قادمة

الإطار التن�سيقي يخطط ال�ستدعاء الحلبو�سي
�أمام "االتحادية" لإطالة �أمد الأزمة

 بغداد /تميم الح�سن

حت�ضر جمموع ��ة القوى ال�شيعي ��ة املعرت�ضة
عل ��ى االنتخاب ��ات خط ��ة بديلة لتعطي ��ل البت
يف نتائ ��ج االنتخاب ��ات ع ��دة اي ��ام ،فيم ��ا ق ��د
يفجر التيار ال�ص ��دري� ،صاحب �أكرب املقاعد،
"مفاج�أة".
وكان م ��ن املفرت� ��ض ان حت�س ��م املحكم ��ة

االحتادي ��ة الطعون املقدم ��ة منذ نحو �شهر من
فريق املعرت�ضني" ،الإطار التن�سيقي" ،قبل ان
تقرر احلكومة تعطيل الدوام ب�شكل مفاجئ.
ويتوق ��ع "الإط ��ار" ،ال ��ذي يعم ��ل عل ��ى ع ��دة
جبهات �سيا�سية ،قرارا يدعم موقفه من نتائج
االنتخابات ،وتقرر االحتادية الذهاب اىل عد
وفرز يدوي جزئي.
وكان ��ت بغداد قد �شهدت ارب ��اكا ع�شية �صدور

الق ��رار ،حيث حاول بع� ��ض م�ؤيدي "الإطار"
اقتح ��ام م�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة ح�سا�س ��ة م ��ع
�سقوط طائرة م�سرية.
و�أجل ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة احلك ��م يف
الطع ��ن بنتائ ��ج االنتخاب ��ات الربملاني ��ة
�إىل  26م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري (�أم� ��س)،
وه ��ي الق�ضي ��ة الت ��ي رفعه ��ا رئي� ��س حتالف
الفت ��ح ،ه ��ادي العام ��ري ،للطع ��ن يف نتائ ��ج

االنتخاب ��ات مطل ��ع ال�شه ��ر اجل ��اري.
وقال جمل� ��س الق�ضاء الأعل ��ى -يف بيان� -إن
"املحكم ��ة االحتادي ��ة ق ��ررت ت�أجي ��ل جل�سة
الطع ��ن بنتائ ��ج االنتخاب ��ات �إىل ي ��وم 26
كان ��ون الأول احل ��ايل" ،و�أ�ض ��اف �أن "ذل ��ك
جاء بع ��د اال�ستم ��اع �إىل �آخر دف ��وع وطلبات
الطرفني املتداعيني".
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العمليات الم�شتركة تنفي تقارير وجود �أكثر من  3000جندي �أجنبي

العراق ي�ؤكد التزام التحالف بنقل مهامه
القتالية �إلى ا�ست�شارية
 بغداد /فرا�س عدنان
يب ��دي الع ��راق ثقت ��ه الكامل ��ة ب�آلي ��ة العم ��ل اجلدي ��دة م ��ع
التحال ��ف ال ��دويل والتح ��ول م ��ن امله ��ام القتالي ��ة �إىل
اال�ست�شاري ��ة ،وت�ؤكد جهات ر�سمية �أن عدد الذين �سيبقون
يف كل قاع ��دة ع�سكري ��ة نح ��و  25م�ست�ش ��ار ًا� ،أو ما يزيد
على ذلك وتنح�ص ��ر مهامهم يف التدريب والت�أهيل وتقدمي
املعلومات.
وكان الع ��راق قد اتفق مع الوالي ��ات املتحدة بعد جولة من
املباحث ��ات على �إنهاء وجود الق ��وات القتالية االجنبية يف
موعد �أق�صاه  31كانون الأول من العام احلايل.

ويق ��ول املتحدث با�س ��م قيادة العملي ��ات امل�شرتكة حت�سني
اخلفاج ��ي� ،إن "الع ��راق بد�أ يف ا�ست�ل�ام املع�سكرات بداية
من ��ذ ع ��ام  ،2019وقد اجن ��زت هذه املهم ��ة ،وانتقلنا بعد
ذلك �إىل مو�ضوع انهاء التواجد الع�سكري".
و�أ�ض ��اف اخلفاجي� ،أن "اتفاق ًا ح�صل مع التحالف الدويل
ب�إنه ��اء التواجد الع�سكري االجنب ��ي يف قاعدتي حرير يف
اربيل ،وعني الأ�سد يف االنبار".
و�أ�شار� ،إىل ان "التمثي ��ل االجنبي يف هاتني القاعدتني قد
انخف�ض على م�ستوى العدد ورتب ال�ضباط ،بعد ا�ستبدال
املهام من قتالية �إىل ا�ست�شارية".
 التفا�صيل �ص2

�شارع المتنبي في بغداد يُفتتح بح ّلة جديدة
 بغداد  /المدى
اف ُتتح ليلة �أم� ��س الأول �شارع املتنبي يف بغداد،
امل�شه ��ور مبكتبات ��ه ،بع ��د �إع ��ادة ترمي ��م خ�ض ��ع
له ��ا ،تتيح له ��ذا ال�شريان احلي ��وي يف العا�صمة
العراقية ا�ستعادة بع�ض من جمده ال�سابق.
ويعجّ ال�شارع عاد ًة �أيام اجلمعة بالرواد ،ال �سيما
الطالب وال�شباب ،وكذلك فنانون ومثقفون.
�أُطلق عل ��ى ال�شارع التاريخ ��ي يف العام 1932
خ�ل�ال عه ��د املل ��ك في�ص ��ل الأول ا�س ��م ال�شاع ��ر
ال�شه�ي�ر �أبو الطيب املتنبي ( )965 - 915الذي
ولد يف عهد الدولة العبا�سية.
على طول ال�شارع الذي ُر�صف من جديدُ ،ن ّظفت
واجه ��ات املح�ل�ات املبني ��ة بالط ��وب ُ
وطلي ��ت،
كم ��ا ال�شرف ��ات ال�صغ�ي�رة احلديدي ��ة املزخرفة
والأعم ��دة املرتا�ص ��ةُ .ع ّلق ��ت �أل ��واح خ�شبي ��ة
�صغ�ي�رة متطابق ��ة ،حتمل �أ�سم ��اء املتاجر ،على
مداخلها.وتز ّين ��ت ال�شرف ��ات ال�سب ��ت كذل ��ك
ب�أ�ضواء عيد امليالد.
فتحت متاجر قليل ��ة �أبوابها ،فيما علت �أ�صوات
الأغ ��اين العراقي ��ة م ��ن مك�ب�رات ال�ص ��وت يف
ال�ش ��ارع و�سط �أجواء احتفالي ��ة ،وجال الزوار

الذي ��ن �سمحت له ��م الق ��وات الأمني ��ة املنت�شرة
يف امل ��كان ب�سل ��وك ال�ش ��ارع ،حامل�ي�ن هواتفهم
اجلوالة لت�صوير االحتفال.
ويرتاد زه�ي�ر اجلزائري البالغ م ��ن العمر 75
عام ًا "هذا ال�شارع منذ ال�ستينيات" ،كما يقول،
م�ضيف� � ًا "�إنه �ش ��ارع مهم ج ��د ًا بتاريخ العراق،
من ��ذ العهد العثماين ...وتوج امللك في�صل على
م�سافة قريبة من هنا".
وي�ضي ��ف "�شع ��رت ب�إح�سا�س جمي ��ل ب�أن هذه
�أول بقع ��ة �أ�صبح ��ت بقع ��ة جميل ��ة يف و�س ��ط
بغ ��داد و�شع ��رت بالفرق بينها وب�ي�ن ال�شوارع
الأخ ��رى و�أمتن ��ى �أن ي�شم ��ل التجدي ��د �ش ��ارع
الر�شيد" املحاذي �أي�ض ًا.
عل ��ى �ضف ��اف دجل ��ة ،تع ��زف فرق ��ة مو�سيقي ��ة
ّ
والدف
الأحل ��ان العراقي ��ة التقليدي ��ة ،بالع ��ود
والغيت ��ار والبيان ��و ،فيم ��ا ارتفع ��ت الألع ��اب
النارية يف ال�سماء.
ً
وا�ستغرق ��ت �إعادة ترميم ال�شارع �أ�شهرا بعدما
ج ��رى تك�سري �أر�صفته ،وبات ممتلئ ًا باحل�صى
والرمال التي كان على املارة العبور من فوقها
لدخوله.
يبل ��غ ط ��ول ال�ش ��ارع نح ��و كيلوم�ت�ر واح ��د،

وي� ��ؤدي �إىل �إحدى �ضفاف نه ��ر دجلة ،يتقدّمه
متثال كبري للمتنبي ،وينتهي بن�صب ّ
خط عليه
بيت من �أبيات ق�صائده ال�شهرية.
يعج بها ال�شارع،
يف املكتبات والأك�ش ��اك التي ّ
ميك ��ن للزائ ��ر �أن يج ��د جمموع ��ة متنوع ��ة،
م ��ن الكت ��ب احلديث ��ة باللغ ��ة االنكليزي ��ة �أو
العربي ��ة� ،إىل الكت ��ب اجلامعي ��ة واملدر�سي ��ة،
خمتلط ��ة بع�ضه ��ا ببع� ��ض ،وحتى �إ�ص ��دارات
قدمي ��ة مكد�س ��ة ،م ��ن بينه ��ا ،كت ��ب بالفرن�سية
والإنكليزية والعربي ��ة ،بع�ضها قد يكون نادر ًا
ويعود للقرن املا�ضي.
وتع ّر� ��ض ه ��ذا ال�ش ��ارع ال ��ذي ينب� ��ض الي ��وم
باحلياة ،يف اخلام�س م ��ن �آذار/مار�س 2007
لتفجري انتح ��اري ب�شاحن ��ة �أدى �إىل مقتل 30
�شخ�ص ًا و�إ�صابة  60بجروح.
وفق ��د حمم ��د عدنان وال ��ده يف ه ��ذا التفجري،
وه ��ا هو الي ��وم ال يزال يعم ��ل يف املكتبة التي
ورثها عنه .ويقول "�أنا تربيت هنا منذ �أن كان
عمري �سب ��ع �سنوات ،منذ عام  2000و�أنا �آتي
�إىل هنا� .إح�سا�س جميل �أن نرى �شارعنا بحلة
جدي ��دة ،ومتني ��ت ل ��و �أن من مات ��وا كانوا هنا
لريوه كذلك".

زهري اجلزائري يكتب:
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ال��م ��ؤت��م��ر  ١١ل��ل��ح��زب ال�����ش��ي��وع��ي ال��ع��راق��ي
�إياد ال�صاحلي يكتب:

َ
��������دم���������ون ب����ل����ا مُ�����ج�����ي�����ب!
ُم���������ع�

هادي عزيزعلي يكتب:

و�أخ���ي���را ال��ف�����ص��ل ال�����س��اب��ع ي��ح��زم �أم��ت��ع��ت��ه

�ستار كاوو�ش يكتب:

ف�����ري�����دا ،الإي�����ق�����ون�����ة ال��م��ك�����س��ي��ك��ي��ة
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تزامن ًا مع ذكرى تغيير �سعر ال�صرف و�إطالق الورقة البي�ضاء

ت�صريحات وزير المالية تثير الر�أي العام..
و�آراء المخت�صين تت�ضارب
 بغداد /ح�سين حاتم
تباين ��ت الآراء ح ��ول الت�صريح ��ات الأخرية الت ��ي �أطلقها
وزي ��ر املالية علي عالوي ح ��ول ت�سريح الع ��راق ملوظفيه
بع ��د � 10سنوات يف حال انهيار النفط الذي يعترب م�صدر
الدخل الوحيد للبالد.
وانق�سم ��ت وجه ��ات نظر خمت�صني بني مرح ��ب وراف�ض،
منه ��م م ��ن ر�أى ان ت�صريح ��ات الوزير تفتق ��ر اىل الر�ؤية
االقت�صادي ��ة وهنالك م ��ن نظر من زاوية �أخ ��رى بان كالم
الوزي ��ر ج ��اء مبثابة حتذي ��ر للحكوم ��ة لتن�شي ��ط القطاع
اخلا�ص ،فيم ��ا �أ�شار �آخ ��رون اىل ان الوزير خالل حديثه
يح ��اول التن�صل مم ��ا طرحه يف الورق ��ة البي�ضاء التي مل
ينفذ منها �سوى تخفي�ض �سعر ال�صرف ،بح�سب تعبريهم.
ويق ��ول املخت�ص بال�ش�أن االقت�صادي با�سم جميل �أنطوان
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن "االقت�ص ��اد العراقي ريعي ومن
ال�صع ��ب من ��وه �إذا مل يك ��ن متنوع ��ا و�شام�ل�ا لقطاع ��ات
الزراعة وال�صناعة وال�سياحة".
و�أ�ض ��اف �أنط ��وان� ،أن " 75%من موازن ��ة العراق تذهب
اىل اجلان ��ب الت�شغيل ��ي ،وال� �ـ 25%املتبقي ��ة تفتقر لر�ؤى
اقت�صادية ت�صب يف ا�ستثمارها".

و�أ�شار اىل ان "حديث وزير املالية حول ت�سريح املوظفني
بع ��د � 10سنوات ،مت تف�س�ي�ره ب�شكل �آخر ،فالغاية من هذا
الت�صري ��ح ه ��ي ال�سع ��ي لف ��ك االرتباط م ��ع القط ��اع العام
واالعتم ��اد عل ��ى اخلا� ��ص وبن ��اء امل�شاري ��ع ،لأن الدول ��ة
�أ�صبحت مثقلة بهذه العملية ،ومن ال�صعب جدا �أن تتحمل
الرواتب الكبرية والت�شغيلية".
وب�ي�ن املخت�ص بال�ش�أن االقت�ص ��ادي� ،أن "الورقة البي�ضاء
الت ��ي �أطلقته ��ا احلكوم ��ة مل تت�ضمن التوظي ��ف ،بل �أكدت
عل ��ى التوج ��ه نحو القط ��اع اخلا� ��ص وتطوي ��ره و�إيجاد
فر�ص عمل وقانون تقاعد جمز" ،الفتا اىل ان "ت�صريحات
وزي ��ر املالي ��ة كان ��ت مبثابة حتذي ��رات للحكوم ��ة وللكتل
ال�سيا�سية املهيمنة على اقت�صاد العراق".
وكان وزير املالية علي عالوي ،قد قال �إن م�ستوى التهديد
كب�ي�ر جدا على املديات املتو�سط ��ة ،فااللتزامات التقاعدية
خ�ل�ال � 5سنوات �سرتتف ��ع اىل  25تريليون دينار �سنويا
واالن ه ��ي  19تريلي ��ون دين ��ار ،م�ش�ي�را اىل ان ��ه خ�ل�ال
� 10سن ��وات �سينهار �سوق النفط واملبيعات �سترتاجع،
بالتايل لن يكون ام ��ام العراق حينها اال ت�سريح املوظفني
وهذا اخليار �ستكون وراءه م�شاكل �سيا�سية كبرية.
 التفا�صيل �ص2

تغييرات ذي قار ..ح�صيلة �صراع غير معلن بين الإرادات ال�سيا�سية
 ذي قار  /ح�سين العامل
يف الوق ��ت ال ��ذي ُاعل ��ن في ��ه ع ��ن ت�سل ��م
حمم ��د هادي الغ ��زي ملهام من�صب ��ه ر�سميا
ك�ساد� ��س حمافظ ل ��ذي قار خلف ��ا للمحافظ
امل�ستقي ��ل احم ��د غني اخلفاج ��ي ،اختلفت
�آراء االه ��ايل واملتظاهري ��ن ب�ي�ن م�ؤي ��د
للتغيري ومعار�ض له ،فيما عد مراقبون ان
عملي ��ات تغيري املحافظ�ي�ن املتوا�صلة على
م ��دى عامني اربك ��ت العم ��ل االداري وهي

تعك� ��س بال�ضرورة �سوء طريق ��ة االختيار
للمحافظني.
و�شه ��دت حمافظ ��ة ذي ق ��ار من ��ذ ان ��دالع
تظاهرات ت�شرين وحتى الآن تعيني وتغيري
�ست ��ة حمافظني ه ��م كل من ع ��ادل الدخيلي
واب ��ا ذر العمر وناظم الوائلي وعبد الغني
اال�س ��دي واحم ��د غن ��ي اخلفاج ��ي وحممد
ه ��ادي الغ ��زي ،وتع ��ود عوام ��ل التغي�ي�ر
لأ�سباب خمتلفة م ��ن ابرزها التورط بقمع
املتظاهرين والف�ساد املايل و�سوء االدارة.

ويف م�ؤمت ��ر �صحف ��ي ح�ضرت ��ه (امل ��دى)
برر حماف ��ظ ذي قار امل�ستقي ��ل احمد غني
اخلفاج ��ي ا�سباب ا�ستقالت ��ه بتعر�ض عدد
م ��ن املتظاهري ��ن لإ�صاب ��ات ب�إط�ل�اق ن ��ار
خمالف للأوامر ،مبينا ان "ذلك خرق دعاه
لال�ستقالة".
وا�شار اخلفاجي اىل انه طلب من "رئي�س
جمل�س الوزراء م�صطفى الكاظمي ت�شكيل
جلن ��ة علي ��ا للتحقيق بحادث اط�ل�اق النار
وان اللجنة التي �شكله ��ا الكاظمي و�صلت

املحافظة وبا�شرت ب�إجراءات التحقيق".
فيم ��ا ي ��رى مراقب ��ون ان اخلفاج ��ي كان
جم�ب�را على اال�ستقال ��ة بع ��د ان لوحوا له
بالإقالة اذ انه اعلن عن اال�ستقالة ب�صورة
مفاجئ ��ة ويف �ساع ��ة مت�أخ ��رة م ��ن اللي ��ل
(ال�ساع ��ة الواح ��دة م ��ن فج ��ر اخلمي� ��س)
وع�ب�ر مواقع التوا�صل االجتماعي بعد ان
كان يرف�ض اال�ستقال ��ة قبل يومني من هذا
التاريخ.

 التفا�صيل �ص2

توجه برلماني لتحويل الأموال الطائلة للع�سكرة نحو الوزارات الخدمية
 خا�ص /المدى

ت�سيطر وزارتا الداخلية والدفاع ورئا�سة
ال ��وزراء بجمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات والهيئ ��ات
التابع ��ة له ��ا م ��ن بينه ��ا دي ��وان الوق ��ف
ال�سني وال�شيعي وهيئ ��ة احل�شد ال�شعبي
ومكافح ��ة االره ��اب ،على الن�سب ��ة االكرب
من املوازن ��ة العامة ومبا يف ��وق الـ،%30
فيم ��ا تق ��در روات ��ب ه ��ذه اجله ��ات بنحو
 %50م ��ن جمم ��ل الروات ��ب الت ��ي تدفعها
الدولة �شهري ��ا بح�سب تقاري ��ر ودرا�سات
ملخت�ص�ي�ن اقت�صادي�ي�ن ،ما يعن ��ي ان هذه
اجله ��ات الثالثة لوحدها ت�سيطر على ثلث
املوازن ��ة ،فيم ��ا تتقا�سم جمي ��ع الوزارات
وامل�ؤ�س�سات وابواب ال�صرف االخرى من
بينه ��ا اال�ستثمارية واخلدمي ��ة ،ثلثني من
املوازنة فقط.
وعل ��ى �سبي ��ل املثال ُق ��درت موازنة وزارة
الداخلية يف  2019ب�أكرث من  11تريليون
دين ��ار عراق ��ي ،يف الوق ��ت ال ��ذي بل ��غ
تخ�صي� ��ص وزارة ال�صح ��ة  3تريليون ��ات
فق ��ط ،م ��ا يعن ��ي ان تخ�صي�ص ��ات وزارة
الداخلية تبلغ  3ا�ضعاف موازنة ال�صحة.
ع�ض ��و اللجن ��ة املالية يف الربمل ��ان املنحل
جمال كوج ��ر ،قال يف ت�صري ��ح لـ(املدى)،
�إن "بع� ��ض ال ��وزارات مث ��ل الداخلي ��ة
والدف ��اع ملزم ��ة بعق ��ود واجب ��ة ال�سداد،

مث ��ل عق ��ود �ش ��راء ال�س�ل�اح و�صيان ��ة
الطائ ��رات واال�سلح ��ة الثقيل ��ة وه ��ي ذات
ا�سع ��ار مرتفع ��ة ج ��دا" ،م�ش�ي�را اىل ان
نقط ��ة ثاني ��ة وه ��ي �أن "ه ��ذه ال ��وزارات
حتدياته ��ا و�صعوباتها كبرية جدا بخالف
ال ��وزارات املدنية ف�أعداد موظفيها مرتفعة
وخ�سائره ��ا والتلف فيه ��ا اكرب ،خ�صو�صا
والعراق حتى االن يعد دولة بولي�سية فيه
اره ��اب وميلي�شيات والكث�ي�ر من �صنوف

اال�سلح ��ة داخل الدول ��ة العراقية لذلك ف�أن
اجلانب الع�سك ��ري ي�أخذ اكرث من اجلانب
املدين".
و�أك ��د كوجر �ض ��رورة الب ��دء االن بالعمل
عل ��ى "حتوي ��ل ه ��ذه االم ��وال ل ��وزارات
اخ ��رى خدمي ��ة ي�ستفي ��د منه ��ا املواطن"،
مبين ��ا ان "موازن ��ة الدف ��اع والداخلية يف
عام ��ي  2014و 2015ال يج ��ب �أن تك ��ون
ذاتها يف  2021و 2022حيث �أن االرهاب

انح�س ��ر ن�سبي ��ا والعملي ��ات الع�سكري ��ة
تراجع ��ت ب�ش ��كل كب�ي�ر فيج ��ب مراجع ��ة
املوازنات".
من جانبه ي�ؤكد ع�ضو حركة امتداد غ�سان
�شبي ��ب ،وج ��ود خطط يف برام ��ج احلركة
ملراجعة ابواب ال�صرف الكبرية ملا و�صفه
بـ"ع�سكرة املجتمع".
وق ��ال �شبي ��ب يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن
"برامج امتداد واحلركات امل�ستقلة ت�صب
نح ��و �ض ��رورة اع ��داد موازن ��ات تعتم ��د
حاج ��ات ال�شع ��ب مب�ستوي ��ات مت�ساوي ��ة
بعي ��دا ع ��ن الذه ��اب باجت ��اه جه ��ة دون
اخ ��رى ،خا�صة ان هن ��اك رف�ضا كبريا جدا
لع�سك ��رة املجتم ��ع م ��ن خ�ل�ال تخ�صي� ��ص
موازنات كبرية للجان ��ب الع�سكري ف�ضال
عن كونه ��ا ال تتجه لت�أ�سي� ��س وبناء قوات
�أمنية وع�سكرية عل ��ى ا�سا�س مهني قادرة
على احلفاظ على العراق و�سيادته".
وب�ي�ن �أن "واح ��دة م ��ن االم ��ور اال�سا�سية
اع ��ادة توزي ��ع فق ��رات املوازن ��ة العام ��ة
وتق�سيمه ��ا ب�ص ��ورة �صحيح ��ة ،فبن ��اء
االن�سان هو االهم ويجب البدء من ال�صحة
واخلدم ��ات لتك ��ون ه ��ي االك�ب�ر بح�ص ��ة
املوازنة ومن ث ��م الزراعة وال�صناعة لقتل
البطال ��ة" ،م�ؤك ��د ًا وجود "ه ��ذه املالحظة
على �أجن ��دة حركة امتداد وباقي احلركات
النا�شئة".
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العراق ي�ؤكد التزام التحالف بنقل مهامه القتالية
�إىل ا�ست�شارية

يبدي العراق ثقته الكاملة ب�آلية العمل اجلديدة
مع التحالف الدويل والتحول من املهام القتالية �إىل
اال�ست�شارية ،وت�ؤكد جهات ر�سمية �أن عدد الذين �سيبقون
يف كل قاعدة ع�سكرية نحو  25م�ست�شاراً� ،أو ما يزيد على
ذلك وتنح�صر مهامهم يف التدريب والت�أهيل وتقدمي
املعلومات .وكان العراق قد اتفق مع الواليات املتحدة بعد
جولة من املباحثات على �إنهاء وجود القوات القتالية
االجنبية يف موعد �أق�صاه  31كانون الأول من العام احلايل.
 بغداد /فرا�س عدنان
ويقول المتح ��دث با�سم قي ��ادة العمليات
الم�شتركة تح�سين الخفاجي� ،إن "العراق
بد�أ ف ��ي ا�ست�ل�ام المع�سك ��رات بداية منذ
ع ��ام  ،2019وق ��د انج ��زت ه ��ذه المهمة،
وانتقلن ��ا بع ��د ذل ��ك �إل ��ى مو�ض ��وع انهاء
التواجد الع�سكري".
و�أ�ض ��اف الخفاج ��ي� ،أن "اتفاق� � ًا ح�ص ��ل
م ��ع التحال ��ف الدول ��ي ب�إنه ��اء التواج ��د
الع�سكري االجنبي في قاعدتي حرير في
اربيل ،وعين الأ�سد في االنبار".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى ان "التمثي ��ل االجنب ��ي
ف ��ي هاتي ��ن القاعدتي ��ن ق ��د انخف� ��ض
عل ��ى م�ست ��وى الع ��دد ورت ��ب ال�ضب ��اط،
بع ��د ا�ستب ��دال المه ��ام م ��ن قتالي ��ة �إل ��ى
ا�ست�شارية".
ولفت الخفاجي� ،إلى �أن "الو�ضع ال�سابق
كان يتيح للعراق �أن يح�صل على �ضربات
جوية ومدفعية من التحالف الدولي ،لكن
مخرج ��ات الح ��وار ال�ستراتيج ��ي �أكدت
وج ��وب انته ��اء مهم ��ة الق ��وات القتالي ��ة
االجنبية".

ونوّ ه� ،إلى �أن "المهم ��ة الحالية �أ�صبحت
ف ��ي مج ��االت التدري ��ب واال�ست�ش ��ارة
وتقدي ��م المع ��دات الفني ��ة ف ��ي مج ��ال
اال�ستخبارات واال�ستطالع والتجهيز".
و�أف ��اد الخفاجي ،ب� ��أن "الق ��وات القتالية
رحل ��ت ع ��ن الع ��راق ،وم ��ا تبق ��ى ه ��م
م�ست�ش ��ارون كان ��وا يمار�س ��ون مه ��ام
ا�ست�شارية في ال�سابق �إلى جانب القوات
االجنبي ��ة" ،نافي� � ًا "�صح ��ة التقارير التي
تحدث ��ت ع ��ن وج ��ود  3500م�ست�ش ��ار
�أجنبي" ،مو�ضح ًا �أن "ما موجود �أقل من
ذلك بكثير".
واردف� ،أن "�أع ��داد الم�ست�شاري ��ن الذين
�س ��وف يتبق ��ى عملهم بع ��د االن�سحاب لن
تتجاوز � 25شخ�ص ًا في القاعدة الواحدة
�أو �أكث ��ر بقلي ��ل �سواء في حري ��ر �أو عين
الأ�سد".
ويوا�ص ��ل الخفاج ��ي� ،أن "مه ��ام
الم�ست�شاري ��ن �أم ��ا التدري ��ب �أو �س�ل�اح
المدفعي ��ة وغيره ��ا م ��ن التخ�ص�ص ��ات
الع�سكرية ،ول ��ن ي�شتركوا ف ��ي �أية مهمة
قتالية".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "النقا�ش ��ات الت ��ي دارت

طيل ��ة الفترة الما�ضية لم ت�شهد اعترا�ض ًا،
�أو تم�س ��ك ًا م ��ن قب ��ل التحال ��ف الدول ��ي
ب ��دوره القتال ��ي �أو التواجد ف ��ي مع�سكر
معين �أو �إن�شاء القواعد الثابتة" ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن "الأج ��واء كانت �شفاف ��ة ومبنية
على التفاهم و�صو ًال �إل ��ى القرار النهائي
باالن�سح ��اب" ،مبين� � ًا ان "الوفد العراقي
ف ��ي المفاو�ض ��ات كان ي�ضم �ضب ��اط كبار

من مختلف الت�شكيالت".
ونب ��ه الخفاج ��ي� ،إل ��ى �أن "جن�سي ��ات
الم�ست�شاري ��ن مختلفة ولي�س ��وا فقط من
الأمي ��ركان ،فهن ��اك ا�سب ��ان وبرتغاليون
وفرن�سي ��ون وبريطاني ��ون وم ��ن بل ��دان
�أخرى".
ويوا�صل� ،أن "العراق لي�ست لديه �شكوك
ب�ش� ��أن تغيي ��ر المهم ��ة م ��ن القتالي ��ة �إلى

اال�ست�شارية ،كون ذلك الأمر �أ�صبح واقع
ح ��ال ،م ��ع �ض ��رورة ا�ستم ��رار الدعم في
المهمة الجديدة لأننا ما زلنا نواجه خطر
التنظيمات االرهابية".
و�أو�ضح الخفاجي� ،أن "القوات العراقية
ق ��ادرة عل ��ى مقاتل ��ة ومواجه ��ة الإرهاب
بمفرده ��ا والق ��ول بخ�ل�اف ذل ��ك غي ��ر
�صحي ��ح" ،م�ستد ًال ب� ��أن "معارك التحرير

ً
ر�سميا وي�ؤكد موا�صلة الإعمار والعمل على اال�ستقرار الإداري
�ساد�س محافظ لذي قار يت�سلم مهام من�صبه

تغيريات ذي قار ..ح�صيلة �صراع غري معلن بني الإرادات ال�سيا�سية
 ذي قار  /ح�سين العامل
ف ��ي الوق ��ت ال ��ذي ُاعل ��ن في ��ه ع ��ن ت�سل ��م
محم ��د هادي الغ ��زي لمهام من�صب ��ه ر�سميا
ك�ساد� ��س محاف ��ظ لذي ق ��ار خلف ��ا للمحافظ
الم�ستقي ��ل احم ��د غني الخفاج ��ي ،اختلفت
�آراء االهال ��ي والمتظاهري ��ن بي ��ن م�ؤي ��د
للتغيير ومعار�ض ل ��ه ،فيما عد مراقبون ان
عملي ��ات تغيير المحافظين المتوا�صلة على
م ��دى عامي ��ن اربك ��ت العم ��ل االداري وهي
تعك� ��س بال�ض ��رورة �سوء طريق ��ة االختيار
للمحافظين.
و�شه ��دت محافظ ��ة ذي ق ��ار من ��ذ ان ��دالع
تظاه ��رات ت�شري ��ن وحت ��ى الآن تعيي ��ن
وتغيي ��ر �ست ��ة محافظي ��ن هم كل م ��ن عادل
الدخيل ��ي واب ��ا ذر العم ��ر وناظ ��م الوائل ��ي
وعبد الغني اال�سدي واحمد غني الخفاجي
ومحم ��د ه ��ادي الغ ��زي ،وتع ��ود عوام ��ل
التغيير لأ�سباب مختلفة من ابرزها التورط
بقم ��ع المتظاهرين والف�س ��اد المالي و�سوء
االدارة.
وف ��ي م�ؤتم ��ر �صحف ��ي ح�ضرت ��ه (الم ��دى)
ب ��رر محاف ��ظ ذي قار الم�ستقي ��ل احمد غني
الخفاج ��ي ا�سب ��اب ا�ستقالت ��ه بتعر�ض عدد
م ��ن المتظاهري ��ن لإ�صاب ��ات ب�إط�ل�اق ن ��ار
مخالف للأوامر ،مبين ��ا ان "ذلك خرق دعاه
لال�ستقالة".
وا�ش ��ار الخفاجي الى ان ��ه طلب من "رئي�س
مجل�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي ت�شكيل
لجن ��ة علي ��ا للتحقيق بح ��ادث اط�ل�اق النار
وان اللجن ��ة الت ��ي �شكله ��ا الكاظمي و�صلت
المحافظة وبا�شرت ب�إجراءات التحقيق".
فيما يرى مراقبون ان الخفاجي كان مجبرا
عل ��ى اال�ستقال ��ة بع ��د ان لوحوا ل ��ه بالإقالة
اذ ان ��ه اعلن عن اال�ستقال ��ة ب�صورة مفاجئة
وف ��ي �ساع ��ة مت�أخ ��رة م ��ن اللي ��ل (ال�ساع ��ة
الواحدة م ��ن فجر الخمي� ��س) وعبر مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي بع ��د ان كان يرف�ض
اال�ستقالة قبل يومين من هذا التاريخ.
وي ��رى المر�ش ��ح الفائ ��ز محافظا ل ��ذي قار،
ع ��ارف الحمام ��ي� ،أن ا�ستقال ��ة المحاف ��ظ
جاءت نتيجة "�ضغوط �سيا�سية لال�ستحواذ
عل ��ى م ��ال الإعم ��ار" ،م�ضيف ��ا �أن الأهال ��ي
يعرف ��ون ذل ��ك وله ��م دراية ب ��ه و "المافيات
تتح ��رك ،وال ن�ستطي ��ع �أن نعل ��ن الأ�سماء"،
ح�سب تعبيره.

ويرب ��ط بع� ��ض المراقبي ��ن بي ��ن ا�ستقال ��ة
الخفاج ��ي وظه ��وره قب ��ل ب�ضع ��ة اي ��ام في
مقطع فيديوي وهو يحا�سب ويهدد (بك�سر
ظه ��ر) بع�ض المقاولين المتلكئين في تنفيذ
الم�شاريع التي يجري تنفيذها على ح�ساب
�صندوق اعم ��ار ذي قار الذي ي ��دار من قبل
االمان ��ة العام ��ة لمجل�س ال ��وزراء ورئي�سه
االمي ��ن الع ��ام حمي ��د الغ ��زي ،ال ��ذي يتب ��ع
التي ��ار ال�ص ��دري ،م�شيرين ال ��ى محاوالت
من اتباع التيار ال�صدري لل�سيطرة االدارية
على عدد م ��ن المحافظات التي ت�شهد حراكا
احتجاجي ��ا م ��ن بينه ��ا ذي ق ��ار والنجف اذ
جرى تغيير محاف ��ظ النجف ل�ؤي اليا�سري
عق ��ب ت�صريح ��ات لزعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقتدى ال�صدر بهذا ال�صدد.
وف ��ي حدي ��ث لـ(الم ��دى) ي ��رى المراق ��ب
االعالمي عدن ��ان عزيز دفار ان "ال�صراعات
الدائ ��رة ح ��ول المنا�ص ��ب ال عالق ��ة له ��ا
بالأه ��داف الحقيقية التي انطلقت من اجلها
تظاهرات ت�شرين" ،مبين ��ا ان "التظاهرات
انطلق ��ت من اج ��ل ا�ستعادة وط ��ن وا�صالح
العملية ال�سيا�سي ��ة وان التدخل في ت�سمية
واختي ��ار المحافظي ��ن م ��ن قب ��ل بع� ��ض
المح�سوبي ��ن على المتظاهرين هي عمليات
خاطئة ومرفو�ضة".
وكان عدد محدود م ��ن المتظاهرين اعربوا

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

عن رف�ضه ��م ال�ستقالة المحافظ ولج�أوا الى
الت�صعيد بقطع تقاطع بهو بلدية النا�صرية
وبع�ض الج�سور الحيوية با�ضرام النار في
عدد من االط ��ارات ،وازاء ذل ��ك دعا محافظ
ذي ق ��ار الم�ستقي ��ل احم ��د غن ��ي الخفاج ��ي
المتظاهري ��ن �إل ��ى �ضب ��ط النف� ��س والهدوء
والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم قطع
الط ��رق والج�س ��ور بالإط ��ارات المحترق ��ة
للتعبير عن دعمهم لإبقاء �إدارة المحافظة.
فيم ��ا رحب ��ت مجموع ��ة اخرى تطل ��ق على
نف�سه ��ا (المعار�ض ��ة الت�شرينية في ذي قار)
باال�ستقال ��ة وح ��ددت ف ��ي بي ��ان له ��ا تابعته
(الم ��دى) جمل ��ة م ��ن المعايي ��ر الختي ��ار
المحافظ الجديد من بينها ان "يكون وطني ًا
ونزيه ًا ومهني ًا و�صاحب اخت�صا�ص وكفوء
ومتدرج ف ��ي وظيفته وناج ��ح عملي َا" ،وان
"ال يك ��ون علي ��ه اي م�ؤ�ش ��ر ف�س ��اد �إداري
ومالي في وظيفته وغير متحزب ولي�ست له
�أية والءات لأية جهة �سيا�سية".
و�ش ��ددوا على ان "يق ��دم لأبن ��اء المحافظة
خطة عمل متكاملة للنهو�ض بالواقع الأمني
والخدم ��ي ومكافحة الف�ساد ف ��ي المحافظة
وان يعم ��ل عل ��ى اقال ��ه كاف ��ه الم�ست�شارين
والمدراء الدوائر الذين تم تعيينهم من قبل
الكت ��ل والأحزاب في زم ��ن المحافظ المقال
على ح ��د تعبيرهم" ،م�شترطي ��ن �أن "يكتب
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ا�ستقالة م�شروط ��ة قبل التكليف ،وان يُمهل
م ��دة ثالث ��ة �أ�شهر من اج ��ل اثب ��ات جدارته
ونزاهته في �إدارة المحافظة وان �أخفق في
المهم ��ة عليه ان يق ��دم ا�ستقالته بدون �إراقة
دماء خدمة للمحافظة و�أبناء المحافظة".
ويع ��زو ع ��دد م ��ن المراقبي ��ن تك ��رار تغيير
المحافظي ��ن ف ��ي ذي ق ��ار الى �س ��وء طريقة
اختياره ��م  ،مبينين ان "الم ��دن التي ت�شهد
توت ��رات تتطل ��ب عملي ��ة اختي ��ار دقيق ��ة
ل�شخ�صي ��ة منا�سب ��ة ق ��ادرة عل ��ى احت ��واء
الت�صعي ��د والتوتر وان تك ��ون ب�صالحيات
كامل ��ة وان ال تك ��ون خا�ضع ��ة لإرادات
االح ��زاب والق ��وى ال�سيا�سي ��ة المت�صارعة
عل ��ى مغان ��م المحافظ ��ة والت ��ي تبح ��ث عن
موط ��ئ ق ��دم او تري ��د تعزي ��ز مواقعه ��ا في
دوائ ��ر المحافظ ��ة التي م ��ا زال الكثير منها
يخ�ضع لمبد�أ المحا�ص�صة ال�سيا�سية".
وف ��ي بي ��ان �ص ��در ع ��ن المكت ��ب االعالم ��ي
لمحاف ��ظ ذي ق ��ار ي ��وم ال�سب ��ت ( ٢٥كانون
الأول  )٢٠٢١اعل ��ن ع ��ن ت�سل ��م الدكت ��ور
محمد هادي الغ ��زي مهام عمله ر�سمي ًا خلف ًا
للدكتور �أحمد الخفاجي.
وق ��ال الغزي ،ف ��ي م�ؤتمر �صحف ��ي عقد مع
المحاف ��ظ ال�سابق احمد غني الخفاجي ،في
ديوان المحافظ ��ة ،ان المحافظة �ستوا�صل
جهوده ��ا في دفع عجل ��ة التنمي ��ة واالعمار
والبن ��اء وال توق ��ف وال حي ��اد ع ��ن ه ��ذا
الم�س ��ار" .م�ؤكدا ان "اال�ستق ��رار الوظيفي
وتقييم الأداء الحكوم ��ي �سيكونان المعيار
والملمح القادم في اداء المحافظة".
وا�ش ��اد المحاف ��ظ الجديد ال ��ذي كان ي�شغل
من�ص ��ب النائ ��ب االول للمحاف ��ظ بجه ��ود
المحاف ��ظ ال�ساب ��ق ،الفت ًا ال ��ى ان "الجهود
الكبي ��رة التي بذله ��ا الخفاج ��ي كانت مهمة
وحيوية وادارة المحافظة الجديدة تقيمها
وتثمنها".
وكان رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي قد واف ��ق بموجب االمر الديواني
 114ال�ص ��ادر ي ��وم الخمي� ��س ( 23كان ��ون
االول  )2021عل ��ى ا�ستقال ��ة محاف ��ظ ذي
ق ��ار الدكت ��ور احمد غني الخفاج ��ي وانهاء
تكليف ��ه بن ��اء عل ��ى طلب ��ه ،وتكلي ��ف نائ ��ب
المحاف ��ظ الدكت ��ور محم ��د ه ��ادي ح�سي ��ن
بمه ��ام ادارة �ش� ��ؤون محافظ ��ة ذي ق ��ار
ويخول ال�صالحيات االدارية والمالية التي
تمكنه من ذلك.
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ق ��د خ�ضناه ��ا م ��ن دون الحاج ��ة لق ��وات
قتالي ��ة �أجنبي ��ة ،لكنن ��ا كن ��ا نري ��د الدعم
ف ��ي مج ��ال المعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة
وال�ضرب ��ات الجوي ��ة واال�ستط�ل�اع
والتدريب والت�أهيل".
وتابع� ،أن "ا�ستم ��رار التدريب والت�أهيل
يعط ��ي الق ��وات اخت�ص ��ار ًا ف ��ي الوق ��ت
والجهد ،مع �إبقاء القدرات الوطنية عالية

في مواجهة التحديات".
وم�ض ��ى الخفاج ��ي� ،إل ��ى �أن "جمي ��ع
المع�سك ��رات ف ��ي الع ��راق قد ت ��م ت�سلمها
م ��ن قب ��ل قواتن ��ا الت ��ي اثبت ��ت ب�أنه ��ا لها
القدرة على حماية �أم ��ن البالد و�سالمتها
ب�إدام ��ة زخ ��م المعرك ��ة �ض ��د التنظيمات
االرهابية".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر الخبي ��ر الأمن ��ي �أحمد
ال�شريف ��ي� ،أن "تواج ��د التحالف الدولي
عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة كان بطلب من
الحكوم ��ة ،بع ��د احت�ل�ال تنظي ��م داع� ��ش
االرهابي للعديد من المحافظات".
و�أ�ض ��اف ال�شريفي� ،أن "ما يح�صل حالياً
ل ��ن ي�ؤثر في طبيع ��ة العالق ��ة والتن�سيق
الأمني بي ��ن الواليات المتحدة الأميركية
والعراق" ،مو�ضح ًا ان "البلدين تربطهما
اتفاقية للإط ��ار ال�ستراتيجي تتحدث عن
عدد من الق�ضايا بينها ما يتعلق بالجانب
االمني".
وي ��رى� ،أن "ما ح�صل ه ��و مجرد تر�شيق
لوج ��ود القوات في العراق ،فالتحالف لن
يبقى بعيد ًا عن ال�ساح ��ة و�سيكون داعم ًا
لأي جهد في مواجهة الإرهاب".
وانتهى ال�شريفي� ،إلى ان "الحاجة للدعم
واال�سناد ما زالت موج ��ودة ال�سيما على
�صعي ��د تب ��ادل المعلوم ��ات والتدري ��ب
والت�أهي ��ل م ��ن �أج ��ل �ضم ��ان ا�ستم ��رار
مواجهة التنظيمات االرهابية".
ي�ش ��ار �إل ��ى �أن الحكوم ��ة العراقي ��ة كانت
ق ��د طلب ��ت م ��ن مجل� ��س الأم ��ن ت�شكي ��ل
تحال ��ف دول ��ي مهمت ��ه مواجه ��ة تنظي ��م
داع� ��ش االرهاب ��ي ال ��ذي احتل ع ��ددا من
المحافظ ��ات في الع ��ام  ،2014وقد تمت
اال�ستجابة لهذا الطلب والعمل بموجبه.

ً
تزامنا مع ذكرى تغيير �سعر ال�صرف و�إطالق الورقة البي�ضاء

ت�صريحات وزير املالية تثري الر�أي
العام ..وت�صريحات املخت�صني تت�ضارب
 بغداد /ح�سين حاتم

تباينت الآراء حول الت�صريحات الأخيرة
التي �أطلقها وزير المالية علي عالوي حول
ت�سريح العراق لموظفيه بعد � 10سنوات
في حال انهيار النفط الذي يعتبر م�صدر
الدخل الوحيد للبالد .وانق�سمت وجهات
نظر مخت�صين بين مرحب وراف�ض ،منهم
من ر�أى ان ت�صريحات الوزير تفتقر الى
الر�ؤية االقت�صادية وهنالك من نظر من
زاوية �أخرى بان كالم الوزير جاء بمثابة
تحذير للحكومة لتن�شيط القطاع الخا�ص،
فيما �أ�شار �آخرون الى ان الوزير خالل
حديثه يحاول التن�صل مما طرحه في
الورقة البي�ضاء التي لم ينفذ منها �سوى
تخفي�ض �سعر ال�صرف ،بح�سب تعبيرهم.

ويق ��ول المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي با�س ��م جميل
�أنطوان ف ��ي حديث لـ(الم ��دى)� ،إن "االقت�صاد العراقي
ريعي وم ��ن ال�صعب نموه �إذا لم يك ��ن متنوعا و�شامال
لقطاعات الزراعة وال�صناعة وال�سياحة".
و�أ�ضاف �أنط ��وان� ،أن " %75من موازنة العراق تذهب
ال ��ى الجانب الت�شغيلي ،والـ %25المتبقية تفتقر لر�ؤى
اقت�صادية ت�صب في ا�ستثمارها".
و�أ�ش ��ار ال ��ى ان "حدي ��ث وزي ��ر المالية ح ��ول ت�سريح
الموظفي ��ن بعد � 10سن ��وات ،تم تف�سي ��ره ب�شكل �آخر،
فالغاي ��ة من هذا الت�صريح هي ال�سعي لفك االرتباط مع
القطاع العام واالعتماد على الخا�ص وبناء الم�شاريع،
لأن الدول ��ة �أ�صبحت مثقلة بهذه العملية ،ومن ال�صعب
جدا �أن تتحمل الرواتب الكبيرة والت�شغيلية".
وبي ��ن المخت� ��ص بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي� ،أن "الورق ��ة
البي�ضاء الت ��ي �أطلقتها الحكومة لم تت�ضمن التوظيف،
بل �أكدت على التوجه نح ��و القطاع الخا�ص وتطويره
و�إيج ��اد فر�ص عم ��ل وقان ��ون تقاعد مج ��ز" ،الفتا الى
ان "ت�صريح ��ات وزير المالية كان ��ت بمثابة تحذيرات
للحكوم ��ة وللكت ��ل ال�سيا�سي ��ة المهيمن ��ة عل ��ى اقت�صاد
العراق".
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وكان وزي ��ر المالي ��ة علي ع�ل�اوي ،قد ق ��ال �إن م�ستوى
التهديد كبير جدا على المديات المتو�سطة ،فااللتزامات
التقاعدي ��ة خ�ل�ال � 5سنوات �سترتفع ال ��ى  25تريليون
دينار �سنويا واالن هي  19تريليون دينار ،م�شيرا الى
انه خالل � 10سن ��وات �سينهار �سوق النفط والمبيعات
�ستتراج ��ع ،بالتال ��ي لن يكون ام ��ام الع ��راق حينها اال
ت�سريح الموظفين وهذا الخيار �ستكون وراءه م�شاكل
�سيا�سية كبيرة.
بدوره ��ا تق ��ول المخت�ص ��ة بال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي �سالم
�سمي�س ��م في حدي ��ث لـ(الم ��دى)� ،إن "ت�صريحات وزير
المالية بخ�صو� ��ص ت�سريح الموظفين بعد � 10سنوات
ت ��دل على تناق�ض كبي ��ر كونه من �ضم ��ن حكومة تبنت
الورقة الإ�صالحية البي�ضاء".
و�أ�ضاف ��ت ،ان "حدي ��ث الوزي ��ر يفتق ��ر ال ��ى الر�ؤي ��ة
االقت�صادية ويعطي انطباعا �سيئا عن العراق كونه ذو
�سلطة مالية عالية يمثل بلدا كامال".
وتابع ��ت �سمي�سم" ،م ��ن المفتر� ��ض ان ال يقترب وزير
المالي ��ة من ه ��ذه الت�صريحات ،كون عم ��ره بالحكومة
انته ��ى وجمي ��ع �أع�ض ��اء حكومت ��ه تح ��ت مب ��د�أ ت�سيير
الأعم ��ال فق ��ط ولن يكون موج ��ودا بعد ع�ش ��ر �سنوات
حتى يتوقع ت�سريح الموظفين".
وت ��رى المخت�صة ف ��ي ال�ش�أن االقت�ص ��ادي ،ان "العراق
يعي� ��ش ف ��ي و�ض ��ع اقت�ص ��ادي فو�ض ��وي ،والورق ��ة
البي�ض ��اء ل ��م ينفذ منه ��ا �س ��وى تخفي�ض �سع ��ر �صرف
الدينار مقابل الدوالر".
وم�ض ��ت �سم�سيم بالق ��ول" ،العراق يفتق ��ر الى الإرادة
ال�سيا�سي ��ة الق ��ادرة عل ��ى ا�ستخ ��دام �إي ��رادات المنافذ
الحدودية والكمارك وفر�ض ال�ضرائب (.")...
من جانب ��ه ،يبين المخت�ص االخر بال�ش� ��أن االقت�صادي
�ضي ��اء المح�سن ف ��ي حديث لـ(الم ��دى) ،ان "على وزير
المالية عل ��ي عالوي ان يعمل على كيفية �إدارة الأموال
وتعظي ��م �إيرادات الخزينة من �إيرادات غير نفطية بدال
من اطالق ت�صريحات بعيدة عن الر�ؤية االقت�صادية".
و�أ�ضاف المح�س ��ن ،ان "وزير المالية يحاول من خالل
ه ��ذه الت�صريح ��ات اخ�ل�اء الم�س�ؤولية والق ��اء الالئمة
عل ��ى الحكومة وحدها" ،الفتا ال ��ى ان "الوزير يحاول
التن�صل من الورقة البي�ضاء وما طرح في بنودها".
ورج ��ح المخت�ص ف ��ي ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي" ،ا�ستقرار
�أ�سع ��ار النف ��ط ف ��وق عتبة ال� �ـ 70دوالرا حت ��ى بدايات
ع ��ام  ،"2023داعيا ال ��ى "توظيف الإي ��رادات النفطية
في م�شاري ��ع ا�ستثمارية وتن�شي ��ط القطاعين الزراعي
وال�صناعي".
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يح�ضر لمفاج�أة
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الأغلبية قادمة

الإطار التن�سيقي يخطط ال�ستدعاء احللبو�سي
�أمام "االحتادية" لإطالة �أمد الأزمة

 بغداد /تميم الح�سن
حت�ض ��ر جمموع ��ة الق ��وى ال�شيعي ��ة املعرت�ض ��ة
عل ��ى االنتخابات خط ��ة بديلة لتعطي ��ل البت يف
نتائج االنتخابات عدة ايام ،فيما قد يفجر التيار
ال�صدري� ،صاحب �أكرب املقاعد" ،مفاج�أة".
وكان م ��ن املفرت�ض ان حت�سم املحكمة االحتادية
الطع ��ون املقدم ��ة من ��ذ نح ��و �شه ��ر م ��ن فري ��ق
املعرت�ض�ي�ن" ،الإط ��ار التن�سيقي" ،قب ��ل ان تقرر
احلكومة تعطيل الدوام ب�شكل مفاجئ.
ويتوق ��ع "الإط ��ار" ،ال ��ذي يعم ��ل عل ��ى ع ��دة
جبه ��ات �سيا�سي ��ة ،قرارا يدعم موقف ��ه من نتائج
االنتخاب ��ات ،وتق ��رر االحتادية الذه ��اب اىل عد
وفرز يدوي جزئي.
وكان ��ت بغداد ق ��د �شهدت ارب ��اكا ع�شي ��ة �صدور
الق ��رار ،حي ��ث ح ��اول بع� ��ض م�ؤي ��دي "الإطار"
اقتحام م�ؤ�س�سات حكومي ��ة ح�سا�سة مع �سقوط
طائرة م�سرية.
و�أجل ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة احلك ��م يف الطعن
بنتائج االنتخاب ��ات الربملانية �إىل  26من ال�شهر
اجل ��اري (�أم� ��س) ،وه ��ي الق�ضي ��ة الت ��ي رفعه ��ا
رئي�س حتالف الفتح ،هادي العامري ،للطعن يف
نتائج االنتخابات مطلع ال�شهر اجلاري.
وق ��ال جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى -يف بي ��ان� -إن
"املحكمة االحتادية قررت ت�أجيل جل�سة الطعن
بنتائ ��ج االنتخاب ��ات �إىل ي ��وم  26كان ��ون الأول
احلايل" ،و�أ�ض ��اف �أن "ذلك جاء بع ��د اال�ستماع
�إىل �آخر دفوع وطلبات الطرفني املتداعيني".
وقب ��ل �ساعات من املوعد املفرت� ��ض للجل�سة قرر
جمل� ��س ال ��وزراء تعطي ��ل ي ��وم الأح ��د (�أم� ��س)
ال ��دوام الر�سمي مبنا�سبة اعي ��اد امليالد ،وهو ما
�أجل النطق باحلكم اىل اليوم االثنني.
تمديد الأزمة

وتتوقع م�صادر �سيا�سية مطلعة ،ان فريق االطار
التن�سيق ��ي "�سيبح ��ث ع ��ن م�ب�رر جدي ��د لتعطيل
ح�سم الدعوى".
وكان العامري قال -خ�ل�ال مرافعته �أمام املحكمة
االحتادي ��ة االخرية� -إن ه ��ذه الدعوى لي�ست �ضد
�أي ط ��رف فائز؛ و�إمنا �ضد الأداء ال�سيئ ملفو�ضية
االنتخاب ��ات .واعت�ب�ر �أن �إج ��راءات مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات التوافقية حرمت مالي�ي�ن العراقيني
من الت�صويت يوم االنتخابات.

وحاول ��ت ع�شية عقد جل�سة االحتادية اقتحام
احد ابواب املنطقة احلكومية مع تداول انباء
ع ��ن �صدور مذكرات اعتق ��ال بحق قيادات يف
احل�ش ��د ال�شعبي على خلفي ��ة ا�ستهداف منزل
رئي�س الوزراء.
كم ��ا �شهد اليوم نف�سه حماول ��ة بع�ض عنا�صر
احل�ش ��د اقتحام مط ��ار بغداد ال ��دويل بذريعة
احياء الذك ��رى ال�سنوية الغتيال نائب رئي�س
هيئ ��ة احل�ش ��د اب ��و مه ��دي املهند� ��س وقائ ��د
احلر� ��س الث ��وري اجل�ن�رال االي ��راين قا�سم
�سليم ��ان قب ��ل عام�ي�ن بغ ��ارة �أمريكي ��ة ق ��رب
املطار.
وتظاه ��ر باملقابل م�ؤي ��دون للح�شد يف �ساحة
الفردو�س و�س ��ط بغداد ،ب�سب ��ب منع القوات
االمني ��ة تعلي ��ق �ص ��ور لق ��ادة احل�ش ��د يف
ال�ساحة ،قب ��ل ان مت مهاجمة مطار بغداد مرة
اخرى لكنها ه ��ذه املرة الكرتوني ��ا عن طريق
قرا�صنة.
كم ��ا كانت طائ ��رة م�سرية قد �سقط ��ت قبل تلك
االح ��داث ب� �ـ� 24ساع ��ة يف منطق ��ة املن�صور،
قرب بناي ��ة جهاز املخابرات ،حي ��ث يعتقد ان
املكان هو مقر بديل لرئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي ،بع ��د تهدي ��دات وحماول ��ة اغتياله
مبنزل ��ه يف املنطق ��ة اخل�ض ��راء مطل ��ع ال�شهر
احلايل.
عد وفرز يدوي!

وت�ضي ��ف امل�ص ��ادر الت ��ي طلب عدم ن�ش ��ر هويتها
لـ(امل ��دى) ":االط ��ار �سيطل ��ب ا�ستدع ��اء رئي� ��س
الربملان ال�سابق حمم ��د احللبو�سي ب�سبب تقرير
ال�شركة االملانية الفاح�صة".
وبح�س ��ب امل�صادر ان الق ��وى ال�شيعية املعرت�ضة
على نتائج االنتخاب ��ات "تتهم احللبو�سي بانه مل
يقر�أ التقرير امام اللجنة".
ويزع ��م "الفت ��ح" �صاحب الدع ��وى ان التقرير قد
ا�شار اىل وجود "خلل يف الت�صويت" ،فيما كانت
مفو�ضية االنتخابات ،قد ردت بت�أكيد "عدم وجود
�أي تالع ��ب بنتائج االنتخابات وق ��رارات الق�ضاء
هي احلد الفا�صل وامللزم للجميع".

وتفرت� ��ض امل�ص ��ادر ان "املحكم ��ة االحتادي ��ة لن
ت ��ورط نف�سه ��ا يف ف�ضيحة مع ع ��دم وجود دالئل
على التزوير".
وكان امل�س�ؤول ��ون يف حتال ��ف الفتح ق ��د �شرحوا
مب�ؤمت ��ر �صح ��ايف يف وق ��ت �ساب ��ق ،النق ��اط
اخلالفي ��ة ب�ش� ��أن النتائ ��ج م�شريي ��ن �إىل ح�صول
�أعطال يف الت�صويت االلكرتوين.
وذ ّك ��روا ،ا�ستن ��اد ًا �إىل تل ��ك التقاري ��ر الفني ��ة،
ب� �� ّأن الب�صم ��ات االلكرتوني ��ة لبع� ��ض الناخب�ي�ن
مل تت ��م قراءته ��ا ،مت�سائل�ي�ن كذل ��ك ع ��ن �أ�سب ��اب
ا�ستق ��دام جه ��از �إلك�ت�روين جدي ��د ي�س ّم ��ى
"�س ��ي  "1000قب ��ل �أي ��ام م ��ن االنتخاب ��ات

والإخفاق ��ات الت ��ي ح�صل ��ت يف ا�ستخدام ��ه.
وتعد ق ��رارات املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا قطعية
وغ�ي�ر قابل ��ة للطع ��ن ،وتدخ ��ل يف �صل ��ب مهامها
امل�صادقة على نتائ ��ج االنتخابات لت�صبح قطعية،
�إال �أنه ��ا مل تنظ ��ر م ��ن قبل يف �أي دع ��وى ق�ضائية
ب�ش�أن �إلغاء النتائج.
حكومة ال�صدر وتخبط الإطار

وتتاب ��ع امل�ص ��ادر العليم ��ة ان "املحكمة �سرتف�ض
الطعن وحكوم ��ة االغلبية �ستعلن م ��ن قبل التيار
ال�صدري مع �أطراف �سنية وكردية بعد الت�صديق
على النتائج وتفاجئ اجلميع".

وت�ص ��درت الكتل ��ة ال�صدري ��ة بزعام ��ة مقتدى
ال�ص ��در ،النتائج بحيازتها عل ��ى  73مقعد ًا ،ثم
زادت اىل  74بعد ان�ضمام مقعد الحد االحزاب
الفائزة يف حمافظة وا�سط.
وت�ش�ي�ر امل�ص ��ادر اىل ان "الإط ��ار التن�سيقي"
يتخب ��ط يف حراك ��ه باجتاه ت�شكي ��ل احلكومة
"جمموعة تريد الغ ��اء النتائج ،واخرى تريد
عد وفرز يدوي ،وثالثة تريد حكومة مع ال�سنة
واخرى تذهب اىل كرد�ستان".
ويق ��ف متظاه ��رون م�ؤي ��دون للمجموع ��ة
ال�شيعي ��ة املعرت�ض ��ة عل ��ى نتائ ��ج االنتخابات
من ��ذ اكرث من �شهرين ام ��ام بوابات اخل�ضراء،

بالتزامن مع نهاية مهمة القوات الأميركية ..القوات العراقية م�ستمرة
بمالحقة خاليا وعنا�صر داع�ش
 ترجمة  /حامد �أحمد
ت�ستمر القوات الأمني ��ة العراقية بعملياتها
الع�سكري ��ة ،خ�ل�ال �شه ��ر كان ��ون الأول
احلايل ،يف مالحقة خاليا وعنا�صر تنظيم
داع�ش وم�صادر متويله ،وجت�سد ذلك بقتل
و�أ�سر عدد من افراد التنظيم وذلك بالتزامن
مع موع ��د انته ��اء املهم ��ة القتالي ��ة للقوات
الأمريكي ��ة �ض ��د داع� ��ش يف الع ��راق نهاية
ه ��ذا العام" ،اجلمعة املقبل ��ة" ،و�سينح�صر
تواجدهم �ضمن نط ��اق امل�شورة والتدريب
يف قواع ��د موزع ��ة ب�ي�ن االنب ��ار واربي ��ل
وبغداد.
القوات الأمني ��ة العراقية ،ووفق ��ا لتغريدة
ن�شرته ��ا خلي ��ة االع�ل�ام احلرب ��ي بتاري ��خ
 21كان ��ون الأول احل ��ايل ،كان ��ت ق ��د القت
القب�ض على �أحد عنا�صر داع�ش قرب مدينة
الرم ��ادي ،مرك ��ز حمافظ ��ة االنب ��ار ،يزع ��م
بان ��ه كان م�س�ؤوال عن دي ��وان جباية مبالغ
"الزكاة" من رعاة الغنم هناك.
وكان الع ��راق ق ��د �أعلن الن�ص ��ر على تنظيم
داع� ��ش وطرده من الب�ل�اد يف كانون الأول

ع ��ام  ،2017ويف �أوائ ��ل ع ��ام  2019مت
طرده من �آخر معقل كان يتواجد فيه بقرية
الباغوز يف �شمال �شرق ��ي �سوريا مبحاذاة
احل ��دود العراقي ��ة ال�سوري ��ة ،حي ��ث جل� ��أ
م ��ا تبقى م ��ن فل ��ول م�سلح ��ي التنظيم اىل
االختب ��اء يف مناط ��ق نائي ��ة وع ��رة ما بني
الع ��راق و�سوريا م�شكلني بذلك خاليا نائمة
تنف ��ذ هجم ��ات عل ��ى نطاق �ضي ��ق بني حني
و�آخر.
اخلب�ي�ر الأمني العراق ��ي يف جمال مكافحة
الإرهاب ،فا�ضل �أبو رغيف ،قال يف تغريده
ل ��ه بتاريخ  10كان ��ون الأول ان جنل زعيم
تنظي ��م القاع ��دة ال�ساب ��ق يف الع ��راق� ،أبو
عم ��ر البغدادي ،املدعو �صهيب حامد داوود
ال ��زاوي ،قد مت قتله خ�ل�ال عملية امنية يف
االنب ��ار .و�أ�ش ��ار اىل ان العملية ق ��د نفذتها
قوة تابع ��ة لال�ستخب ��ارات الع�سكرية ،وان
الزاوي قد مت قتله �شمال الرطبة يف منطقة
�صحراء القائم.
وت�ش�ي�ر الوقائ ��ع الأمني ��ة اىل ان الق ��اء
القب�ض عل ��ى قياديني يف داع�ش �أو القاعدة
ه ��و اهم من قتلهم ملا متتلك ��ه هذه العنا�صر

م ��ن معلوم ��ات ثمينة تقود العتق ��ال او قتل
عنا�ص ��ر قيادي ��ة �أخرى م ��ن التنظيم .وكان
الق ��اء القب� ��ض عل ��ى وايل بغ ��داد ،من ��اف
ال ��راوي ،ع ��ام  2010ق ��د �ساع ��د م ��ن خالل
املعلومات الت ��ي مت انتزاعها منه يف ار�شاد
الق ��وات الأمنية لتنفيذ عملي ��ة قتل خاللها،
�أبو عمر البغدادي ،زعيم تنظيم القاعدة يف
الع ��راق يف حينها عند وكره جنوب �شرقي
تكريت عام .2010
وق ��ال �أب ��و رغي ��ف يف حدي ��ث للموني�ت�ر
ح ��ول تفا�صيل العملي ��ة الأمني ��ة التي �أدت
اىل مقت ��ل ال ��زاوي يف االنب ��ار ب ��ان �أجهزة
اال�ستخب ��ارات العراقي ��ة كان ��ت تتاب ��ع
حت ��ركات ال ��زاوي على م ��دى �أ�سب ��وع قبل
ا�ستهداف ��ه وان ��ه يُعتقد �أي�ض ��ا ،ولي�س على
نح ��و م�ؤكد ،بان ما ي�سمى بوايل االنبار قد
قتل معه �أي�ضا.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر �أعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات
اخلا�صة للق ��وات امل�شرتكة لقوات التحالف
يف تغري ��دة له ��ا بتاري ��خ  16كان ��ون الأول
احلايل ان مديري ��ة مكافحة الإرهاب لإقليم
كرد�ستان نفذت عمليات يف منطقة الزيتون

يف �أربي ��ل ا�سف ��رت ع ��ن الق ��اء القب�ض على
عن�صري ��ن م ��ن مهربي الأ�سلح ��ة يف تنظيم
داع� ��ش .وذك ��رت قي ��ادة العملي ��ات يف
تغريدتها ب ��ان هذه العملي ��ات �ستعمل على
حرم ��ان داع� ��ش م ��ن الق ��درة عل ��ى تهري ��ب
وخزن ونقل الأ�سلحة.
رغ ��م ه ��ذه الإجن ��ازات يف مالحق ��ة خالي ��ا
وعنا�ص ��ر تنظيم داع�ش الت ��ي تتحقق على
ايدي الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة والقوات
الأمنية الكردية ،فقد �أ�شار التقرير الف�صلي
ال�ص ��ادر ال�شه ��ر املا�ضي عن مكت ��ب املفت�ش
العام ل ��وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون،
اىل ان الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة وخ�ل�ال
�أدائه ��ا للف�ت�رة املمت ��دة م ��ن  1مت ��وز اىل
� 30أيل ��ول �أظه ��رت ع ��ن حاجته ��ا ملزيد من
املعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة والأمني ��ة يف
عملياته ��ا وكذل ��ك بحاجة لإحداثي ��ات �أكرث
دق ��ة يف تنفيذه ��ا لل�ضرب ��ات اجلوي ��ة �ضد
داع�ش.
و�أ�ش ��ار تقري ��ر املفت� ��ش الع ��ام �أي�ض ��ا اىل
ان ��ه عند اجلان ��ب االخر من احل ��دود داخل
�سوري ��ا حي ��ث تتواج ��د هن ��اك معتق�ل�ات

م�سلح ��ي تنظي ��م داع� ��ش الواقع ��ة حت ��ت
�سيطرة قوات �سوريا الدميقراطية الكردية
(ق�س ��د) فان �ضع ��ف �إدارة ال�سجون من قبل
ه ��ذه الق ��وات ق ��د يه ��دد باحتمالي ��ة وقوع
عملية ه ��روب وحترر الآالف م ��ن م�سلحي
داع�ش .ووردت تقاري ��ر يف ت�شرين الثاين
عن حماول ��ة هروب مزعومة م ��ن معتقالت
ت ��دار م ��ن ق ��وات (ق�س ��د) ت�ض ��م العديد من
م�سلحي داع�ش.
ويذك ��ر انه اعتبارا م ��ن نهاية العام املا�ضي
حتتجز ق ��وات (ق�سد) ما يق ��ارب ،10,000
منهم �آالف العراقيني ،من م�سلحي داع�ش.
ويت ��م االن التع ��اون ب�ي�ن الق ��وات الأمني ��ة
االحتادية وقوات البي�شمركة ل�سد الثغرات
الأمني ��ة الت ��ي ت�ستغله ��ا خالي ��ا داع� ��ش
املوجودة يف مناطق متنازع عليها ،ال �سيما
بلدة خمم ��ور التي �شهدت م�ؤخرا خروقات
امني ��ة ت�سببت ب�سقوط �ضحاي ��ا بني قوات
البي�شمرك ��ة ،وم ��ن �ش�أن ه ��ذا التع ��اون ان
ينهي حتركات داع�ش يف تلك املناطق.
• عن املونيرت

الحلبو�سي والخنجر في جولة خارجية م�شتركة لك�سب "الدعم العربي"
 بغداد /املدى
جت ��ري الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ال�سني ��ة ،ح ��راكا �سريعا
يف اط ��ار مفاو�ضات ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،ويقود هذا
احل ��راك اب ��رز حتالف�ي�ن �سيا�سي�ي�ن �سني�ي�ن وهم ��ا
حتال ��ف تقدم برئا�سة رئي�س الربمل ��ان ال�سابق حممد
احللبو�س ��ي ،وحتال ��ف ع ��زم برئا�سة رج ��ل االعمال
خمي�س اخلنجر.
ويب ��دو ان ال�سباق لك�سب دع ��م احللفاء مل يعد ي�شمل
الداخ ��ل العراقي فق ��ط ،بل توجه اىل خ ��ارج البالد،
وحتديدا للدول العربية التي متثل عمقا �سرتاتيجيا
ل�سنة العراق.
وق ��ال القيادي الفائ ��ز باالنتخابات ع ��ن حتالف عزم
م�شعان اجلبوري يف تغري ��دة على "تويرت" تابعتها
(امل ��دى) ،انه "ت�أكي ��دا ملا كنا نقول ��ه وينفيه البع�ض،
ال�شي ��خ خمي�س اخلنج ��ر زعيم حتال ��ف العزم و�صل
االم ��ارات بعد قطيع ��ة دامت �ست �سن ��وات يف بداية
جول ��ة ثنائية ت�ضمه هو والرئي�س احللبو�سي ت�شمل
 3دول عربي ��ة يبلغان خاللها قادة تلك الدول اتفاقهما

عل ��ى العم ��ل امل�شرتك ملا يخ ��دم الع ��راق وابناء املدن
املدمرة".
القي ��ادي يف حتال ��ف عزم حممد عيا� ��ش الكبي�سي اكد
ب ��دوره ،انه "بعد ع ��دد كبري من جل�س ��ات املفاو�ضات
واحل ��وارات م ��ع اغل ��ب الق ��وى العراقي ��ة وع ��دد من
ال�سف ��راء يف بغ ��داد ،خم� ��س دول عربي ��ة و�إ�سالمي ��ة
�ضمن اجلول ��ة اخلارجية اجلدي ��دة خلمي�س اخلنجر
رئي� ��س حتال ��ف الع ��زم ،وهي الأه ��م يف نهاي ��ة العام
احلايل . "2021
وا�ش ��ار الكبي�سي يف تغري ��دة على "توي�ت�ر" تابعتها
(امل ��دى) اىل ،ان "الق�ضاي ��ا الت ��ي ته ��م الع ��راق �أو ًال
و�أخري ًا هي مو�ضع البحث (فقط)".
ه ��ذا ويج ��ري احللبو�س ��ي واخلنجر جول ��ة خارجية
م�شرتك ��ة ،تهدف اىل اطالع ال ��دول الداعمة لل�سنة يف
الع ��راق عل ��ى �آلي ��ة توزي ��ع االدوار بني قي ��ادات تقدم
وعزم يف احلكوم ��ة القادمة ،حيث جت ��ري املباحثات
ح ��ول من�صب�ي�ن رئي�سني هما رئا�س ��ة الربملان ،ونائب
رئي�س اجلمهورية ،وكالهما من ن�صيب املكون ال�سني
بح�سب العرف ال�سيا�سي ال�سائد منذ عام .2003

لكن باملقابل ي�ؤكد حممد ال�صيهود وهو ع�ضو
يف الإط ��ار التن�سيق ��ي ،ان جمموعت ��ه "تث ��ق
بق ��رارات املحكم ��ة االحتادي ��ة ول ��ن تعرت�ض
على النتائج".
ويتوقع ال�صهي ��ود وهو مر�شح فائز عن دولة
القان ��ون �-أح ��د ت�شكيالت الإط ��ار -يف ات�صال
م ��ع (امل ��دى) ان "املحكمة االحتادي ��ة اذا قبلت
الطع ��ون �ستذه ��ب اىل ق ��رار عد وف ��رز يدوي
لبع� ��ض الدوائر" ،حي ��ث كان العامري قد طلب
م ��ن املحكم ��ة اجراء ذل ��ك بـ 4دوائ ��ر يف عموم
البالد.
وي�ضي ��ف ال�صيه ��ود" :يف كل االحوال �إذا كان
الق ��رار ل�صاحلنا او ال فان حكومة التوافق هي
احل ��ل الوحي ��د الن حكومة االغلبي ��ة قد انتهت
�شروطه ��ا مع اع�ل�ان القوى الكردي ��ة وال�سنية
الرغبة بامل�شاركة يف احلكومة".

�إي�ضاح من م�ؤ�س�سة
( ) حول
ادعاءات كاذبة
ن�شر م ��ا يعرف بـ(احتاد النا�شري ��ن العراقيني) بيان ًا يحاول
في ��ه �أن يتمل�ص من حقيقة �أكدها ال�سيد �إيهاب القي�سي مدير
معر�ض العراق الدويل للكتاب ،يف ت�صريحات متلفزة.
وق ��ال القي�س ��ي يف برنام ��ج تلفزي ��وين �إن كت ��اب (امل�شروع
الأ�س ��ود) ال ��ذي عر�ضت ��ه (دار كن ��وز) امل�صري ��ة يف معر�ض
الع ��راق الدويل للكتاب ،و�سحبت ��ه �إدارة املعر�ض فور علمها
بوج ��وده ،كان من�شور ًا يف (معر� ��ض بغداد الدويل للكتاب)
الذي نظم دوراته ال�سابقة االحتاد املذكور.
لق ��د تق�صد ما يع ��رف بـ(احتاد النا�شري ��ن العراقيني) التنكر
له ��ذه احلقيق ��ة ،والتالع ��ب بالتواريخ لإيه ��ام املتلقني بعدم
وج ��ود م ��ا ه ��و ثاب ��ت ،وبالت ��ايل نف ��ي ت�صريح ��ات ال�سي ��د
القي�سي.
(دار كن ��وز) امل�صرية ،التي ن�شرت الكتاب امل�سيء� ،أكدت يف
ر�سالة اعت ��ذار وجهتها �إىل م�ؤ�س�سة (املدى) و�إدارة معر�ض
العراق ال ��دويل للكتاب ،نن�شر ن�سخة منه ��ا �أدناه� ،أن ن�سخ ًا
قليل ��ة من الكت ��اب امل�سيء ،بقي ��ت خمزونة يف الع ��راق منذ
ان مت عر�ض ��ه يف معر� ��ض بغداد الدويل للكت ��اب الذي اقامه
االحت ��اد املذكور يف العام  ،2016وه ��و عام �إ�صدار الكتاب،
ومت عر� ��ض الن�س ��خ املع ��دودة املتبقي ��ة يف معر� ��ض العراق
الدويل للكت ��اب الذي �أقامته (املدى) مطل ��ع ال�شهر اجلاري،
قب ��ل �أن تق ��وم �إدارة املعر� ��ض باتخ ��اذ اجراء بح ��ق الكتاب
و�سحب جميع الن�سخ وتوجيه �إنذار �إىل دار كنوز.
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س ،ف ��ان �إق ��رار دار كنوز بعر� ��ض الكتاب
امل�سيء يف معر�ض بغداد ال ��دويل للكتاب املقام عام ،2016
ي�ؤك ��د م ��ا يح ��اول �أ�صح ��اب (احت ��اد النا�شري ��ن العراقيني)
نفيه ع�ب�ر االكتفاء بالتطرق ملعر�ضي الكت ��اب الذين �أقامهما
االحت ��اد يف بغ ��داد والنجف ه ��ذا العام ،وع ��دم م�شاركة دار
كنوز يف هاتني الدورتني.
ويف الوق ��ت ال ��ذي يلوّ ح فيه م ��ا يعرف بـ(احت ��اد النا�شرين
العراقي�ي�ن) ،باللج ��وء �إىل الق�ض ��اء لل ��رد عل ��ى ت�صريح ��ات
ال�سي ��د �إيه ��اب القي�س ��ي امل�ؤك ��دة ،فانن ��ا ن ��ود التذك�ي�ر ب ��ان
االحت ��اد املذكور ،ينتحل �صفة قانوني ��ة ال ميتلكها ،وما زال
ملف الدع ��اوى الق�ضائية �ض ��د م�س�ؤوليه فاع�ل�ا يف املحاكم
العراقية.
�إن عل ��ى �أ�صح ��اب البي ��ان امل ّدع ��ي ،مراعاة الد ّق ��ة ومراجعة
تاريخ دورات معار�ض الكت ��ب التي نظموها و�أ�سماء الدور
الت ��ي �شارك ��ت بها ونوعي ��ة الكت ��ب املطروحة خالله ��ا ،قبل
الت�سرع بنفي ما هو م�ؤكد ،ورمي الآخرين بداءٍ هو فيهم.
بغداد
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بغداد بال م�شاريع خدمية ..وحترك حكومي للإ�سراع بتنفيذها
 المدى� /سيف عبد اهلل

رغم �أهمية بغداد كونها العا�صمة،
اال انها تعاني من قلة الم�شاريع
الخدمية فيها ،الحكومة �أكدت
البدء بم�شاريع تطوير عمرانية
في مناطق مختلفة ،فيما ا�ستهجن
نا�شطون ومواطنون الت�صريحات
الإعالمية دون تقديم الخدمات
على ار�ض الواقع.

انتظار ت�صاميم م�شروع مدينة
ال�صدر
وفي ه ��ذا ال�صدد� ،أكدت الأمان ��ة العامة لمجل�س
الوزراء ،قرب �إحالة م�ش ��روع مدينة ال�صدر �إلى
التنفيذ بوا�سطة �إحدى ال�شركات ال�صينية.
المتح ��دث با�س ��م الأمان ��ة حي ��در مجي ��د ق ��ال
لـ(الم ��دى)� ،إن "رئي�س مجل�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي ،وج ��ه بت�شكيل لجن ��ة لتطوير وت�أهيل
مدين ��ة ال�ص ��در ،والت ��ي �ضم ��ت الأمي ��ن الع ��ام
لمجل�س ال ��وزراء وامين بغ ��داد ومحافظ بغداد
وقي ��ادة العملي ��ات والدوائ ��ر البلدي ��ة �ضم ��ن
قطاع ��ات المدين ��ة وع ��دد م ��ن الجه ��ات المعنية
االخرى".
و�أ�ض ��اف مجي ��د� ،أن "الم�ش ��روع يت�ضمن ان�شاء
� 90أل ��ف وحدة �سكني ��ة بمرفقاته ��ا الحيوية من
من�ش�آت �صحي ��ة وتربوية و�شبكة طرق وج�سور
في داخل المدينة وتربطها بالمناطق المحيطة".
و�أو�ض ��ح �أن "الم�شروع ي�أت ��ي للنهو�ض بالواقع
االقت�صادي والمعي�شي لمدينة ال�صدر و�سينقلها

نقل ��ة نوعية" ،الفت� � ًا �إل ��ى �أن "الحكوم ��ة �أحالت
الم�شروع الى اتفاقي ��ة الإطار العراقية ال�صينية
و�ستقوم بتنفي ��ذه �إحدى ال�ش ��ركات ال�صينية".
و�أ�ش ��ار مجي ��د� ،إل ��ى �أن "�أمانة مجل� ��س الوزراء
�أكمل ��ت العدي ��د م ��ن الإج ��راءات �أهمه ��ا قطع ��ة
االر�ض التي �سينفذ عليها الم�شروع ،مع عقارات
الدول ��ة و�أ�صبحت الأر� ��ض حاليا ل�صال ��ح �أمانة
بغداد" .وتاب ��ع� ،أن "اللجنة الآن بانتظار و�ضع
ال�شرك ��ة الت�صامي ��م والم�صادق ��ة عليه ��ا وبعدها
التفاه ��م مع الجانب ال�صيني لتنفيذه" ،مو�ضح ًا

�أن "الم�ش ��روع م ��درج �ضمن موازن ��ة  2021في
وزارة التخطيط".
ت�صريحات �إعالمية دون خدمات
في المقابل قال النا�شط حميد ال�شمري  29عاماً،
لـ(الم ��دى)� ،إن "الحكومة لم تقدم �شيئا للعا�صمة
بغداد �سواء من الناحية االجتماعية او الخدمية
�سوى الت�صريح ��ات االعالمية والورقة البي�ضاء
واال�صالح ��ات الت ��ي اتت به ��ا اال انها ل ��م تترجم
على ار�ض الواقع".

و�أ�ض ��اف �أن "الزحام ��ات المروري ��ة ال ت ��زال
موجودة وه ��ي الم�شكلة االعظم الت ��ي يواجهها
المواط ��ن في العا�صمة ،حيث ان الحكومة ورغم
الأموال التي تقوم بجبايتها من المرور والطرق
والج�س ��ور ،اال �أنها لم تق ��م بم�شاريع خدمية من
مج�سرات و�أنفاق وطرق جديدة لحل الأزمة".
ولف ��ت ال�شم ��ري� ،إل ��ى �أن "االزدحام ��ات ه ��ي
نف�سه ��ا وف ��ي تزاي ��د وتعقي ��د اكث ��ر م ��ن ذي قبل
ناهي ��ك ع ��ن رداءة ال�ش ��وارع والط ��رق المهم ��ة
وكث ��رة اال�ستيراد غير المنظ ��م لل�سيارات والتي

تج ��اوزت  6ماليي ��ن رغ ��م ان �ش ��وارع العا�صمة
ت�ستوعب ما يقارب الـ 500الف".
ام ��ا المواط ��ن ،ح�س ��ن مجي ��د  30عام� � ًا ،فق ��ال لـ
(الم ��دى)" ،ال نعلم اين تذه ��ب االموال ال�ضخمة
الت ��ي ت�ص ��ل ال ��ى الملي ��ارات م ��ن الم ��رور واين
م�صيرها وعلى ماذا تنفق".
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن "المواط ��ن البغ ��دادي يعان ��ي
كثير ًا من غي ��اب ونق�ص الخدمات وفر�ص العمل
والم�شاري ��ع الخدمي ��ة واالقت�صادي ��ة الت ��ي م ��ن
�ش�أنها ان تخفف من ال�ضغط اليومي والمعي�شي

على المواطنين".
وبين مجيد" ،رغ ��م تح�سن ا�سعار النفط و�سداد
الدي ��ون المترتبة عل ��ى الع ��راق اال ان الحكومة
لم تذهب باتج ��اه اال�صالحات وتنفيذ الم�شاريع
التي اقرت بالموازنة".
النائ ��ب ال�ساب ��ق محم ��د �شي ��اع ال�سوداني وفي
تغري ��دة ل ��ه عل ��ى تويت ��ر ،ق ��ال �إن ��ه "م ��ع انتهاء
ال�سن ��ة المالي ��ة ،لم تتجاوز ن�سب ��ة ال�صرف ٪٤٠
من الموازن ��ة اال�ستثمارية ،المعني ��ة بالخدمات
والإعمار وفر�ص العم ��ل" .و�أ�ضاف ال�سوداني،
�أن "ذل ��ك يعن ��ي ف�ش ��ل ال ��وزارات والمحافظ ��ات
ب�صرف موازناتها".
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ق ��د
�أعلن ،ال�سبت ( 19حزيران  ،)2021عن م�شاريع
�سكنية جديدة في بغداد والمحافظات.
ووج ��ه الأمي ��ن الع ��ام لمجل� ��س ال ��وزراء حميد
الغ ��زي ،الجمع ��ة ( 12ت�شري ��ن الثان ��ي ،)2021
الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة كاف ��ة بالعم ��ل ب�ش ��كل
تكاملي بين مختلف الم�ؤ�س�سات ،لإنجاح الملف
الخدمي ،ب�ضمنه م�شروع غابة العا�صمة بغداد.
وقال الغزي بح�سب بيان للأمانة العامة لمجل�س
الوزراء� ،إن "ا�ستكمال م�شروع (غابة بغداد) هو
من الم�شروعات ال�سياحية والترفيهية المهمة"،
م�ؤك ��د ًا �أن "رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،
�أكد على االهتمام بالم�شروع ،كونه يمثل مُتنف�س ًا
ل�سكان العا�صمة في االبتعاد عن روتين الحياة،
وخا�صة مع وج ��ود قلة بالحدائ ��ق والمتنزهات
في بغداد".
ي�شار �إلى �أن �أمين بغداد عالء معن� ،أعلن االثنين
( 14حزيران  ،)2021عن حزمة م�شاريع لإعمار
العا�صمة.
وقال معن� ،إن "امانة بغ ��داد هي�أت خطة وا�سعة
بتوجي ��ه وا�ش ��راف مبا�ش ��ر ومتابع ��ة م�ستم ��رة
م ��ن رئي� ��س ال ��وزراء م�صطفى الكاظم ��ي �شملت
محاور عديدة لتطوير الم�شهد الح�ضري والبنى
التحتية لمدينة بغداد التي عانت كثير ًا في المدة
الما�ضية" ،مبين� � ًا �أن "الخط ��ة تت�ضمن م�شاريع
لتنظي ��ف وازالة الغبار ع ��ن المدينة عبر تطوير
ال�شوارع والمحالت ال�سكنية".

 3ماليني طفل خارج املدار�س يف العراق ..ما املعوقات التي تواجه القطاع التعليمي؟


دمرت نظامه التعليمي
عقود من ال�صراع وغياب اال�ستثمارات يف العراق ّ

متابعة  /املدى
"الفقر وتكاليف الدرا�سة وجائحة كورونا
طفلي
�أ�سب ��اب �أجربتني عل ��ى عدم �إر�س ��ال ّ
االثن�ي�ن �إىل املدر�س ��ة" .به ��ذه الكلم ��ات
يتح ��دث حمم ��د عا�ص ��م ع ��ن الظ ��روف
املعي�شي ��ة ال�صعب ��ة التي متنعه م ��ن �إدخال
طفليه املدر�سة.
عا�ص ��م يعم ��ل يف مقه ��ى �شعب ��ي يف مدينة
املو�ص ��ل (�شم ��اال) ويتقا�ض ��ى م ��ا قيمته 7
دوالرات يف الي ��وم وه ��ي ال تكفي ��ه لإعال ��ة
عائلت ��ه املكون ��ة م ��ن � 5أ�شخا� ��ص ،وي�ؤك ��د
�أن م ��ا يتقا�ض ��اه يوميا ال يكفي ��ه ل�سد رمق
احلي ��اة ،وم ��ع انت�ش ��ار جائح ��ة كورون ��ا
وتوقف الأعم ��ال وحت ��ول الدرا�سة للتلقي
عن بعد بالو�سائ ��ل الإلكرتونية ا�ضطر �إىل
عدم �إر�سال طفلي ��ه �إىل املدر�سة لعجزه عن
توفري جهاز حا�سوب وخدمة الإنرتنت.
وبع ��د �أن ع ��اد الأطفال �إىل مقاع ��د الدرا�سة
مطل ��ع ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،ي�ؤك ��د عا�ص ��م �أن
رف ��ع �سع ��ر �صرف ال ��دوالر وتراج ��ع دخله
يجعالن ��ه عاج ��زا ع ��ن توف�ي�ر احتياج ��ات
طفلي ��ه املدر�سي ��ة .ويف الأول من نوفمرب/
ت�شري ��ن الث ��اين املا�ض ��ي عاد �أك�ث�ر من  11وغي ��اب اال�ستثم ��ارات يف الع ��راق دم ��را
ملي ��ون طال ��ب وطالبة �إىل مقاع ��د الدرا�سة نظامه التعليمي الذي كان يُع ّد يف ما م�ضى
يف �أرجاء العراق بعد �شبه انقطاع دام نحو �أف�ض ��ل نظام تعليم ��ي يف املنطقة ،و�أن ذلك
�سنتني جراء القيود التي فر�ضتها ال�سلطات �أع ��اق ب�شدّة و�ص ��ول الأطف ��ال �إىل التعليم
للحد من تف�شي فايرو�س كورونا.
اجليد.
وكان ��ت حتذيرات عدة ق ��د �أ�ش ��ارت �إىل �أن
النظام التعليمي
النظام التعليم ��ي يف العراق يعاين ب�شدة،
ح ��ال حممد ه ��و حال كث�ي�ر م ��ن العراقيني �إذ ح ��ذر البن ��ك الدويل يف وق ��ت �سابق من
الذين ي�شه ��دون �أو�ضاع ��ا معي�شية �صعبة� .أن م�ستوي ��ات التعلي ��م بالع ��راق ه ��ي م ��ن
ويف �أح ��دث تقري ��ر ملنظم ��ة الأمم املتح ��دة بني �أدن ��ى امل�ستويات يف ال�ش ��رق الأو�سط
للطفول ��ة (اليوني�سي ��ف) ك�شف ��ت االثن�ي�ن و�شمال �أفريقيا.
املا�ضي عن وجود  3.2ماليني طفل عراقي
يف �سن الدرا�سة خارج املدار�س.
نفي حكومي
و�أف ��اد التقري ��ر ب� ��أن عق ��ودا م ��ن ال�ص ��راع م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د املتح ��دث با�س ��م وزارة

الرتبية العراقي ��ة حيدر فاروق �أنه ال ميكن
اجل ��زم ب�صح ��ة الأرق ��ام التي حتدث ��ت بها
اليوني�سي ��ف عن �أن  3مالي�ي�ن طفل عراقي
خ ��ارج املدار�س ،ال �سيما �أن البالد مل ت�شهد
حت ��ى الآن تعدادا �سكانيا ،ومن ثم ال توجد
�إح�صائي ��ة دقيق ��ة لع ��دد الأطف ��ال مم ��ن هم
خارج املدار�س.
وتاب ��ع ف ��اروق �أن التعلي ��م االبتدائ ��ي يف
الع ��راق يع� � ّد �إلزامي ��ا ،ومن ث ��م هناك كثري
م ��ن الت�سهيالت التي تقدمها وزارة الرتبية
لأج ��ل تذلي ��ل جمي ��ع العقبات الت ��ي حتول
دون ت�سجي ��ل الأطف ��ال يف املدار� ��س ويف
خمتلف املناطق العراقية.
وب�ّي�نّ �أن وزارة الرتبي ��ة وف ��رت التعلي ��م

وزارة الداخلية
مديرية �أمن الأفراد
ق�سم �أمن �أفراد بغداد  /الر�صافة
ر.م.ت

داخل خميم ��ات النازحني حت ��ى دون توفر
امل�ستم�س ��كات الثبوتي ��ة له ��م ،خا�ص ��ة يف
املناط ��ق امل�ستع ��ادة م ��ن تنظي ��م الدول ��ة
الإ�سالمية.
معوقات
وعن �أب ��زر املعوقات الت ��ي تواجهها وزارة
الرتبي ��ة يف الب�ل�اد� ،أو�ض ��ح ف ��اروق �أن
الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي العراق ��ي �أدى �إىل
�أن يك ��ون تخ�صي� ��ص وزارة الرتبي ��ة يف
املوازن ��ة العام ��ة ال يتنا�س ��ب م ��ع متطلبات
ال ��وزارة ،الفت ��ا �إىل �أن �أه ��م م ��ا يواجه ��ه
الع ��راق يتمث ��ل يف نق� ��ص �أع ��داد الأبني ��ة
املدر�سية.

م  /اخطار

�إع��ل��ان�����ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045

Zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

الأ�سباب
كثرية ه ��ي الأ�سباب الت ��ي �أدت �إىل تراجع
النظ ��ام التعليم ��ي يف الع ��راق� ،إذ ي�ضي ��ف
القي�س ��ي �أن الو�ضع االقت�ص ��ادي لكثري من
العائالت العراقية وعدم قدرتها على حتمل
�أعب ��اء م�صاري ��ف �أبنائه ��ا الدرا�سي ��ة �أ�سهم
بالت�س ��رب املدر�سي ليتج ��ه الطالب يف �سن
مبكرة �إىل �سوق العمل مل�ساعدة عائالتهم.
كم ��ا ي�ش�ي�ر القي�س ��ي �إىل �أن ع ��دم ا�ستقرار
الو�ض ��ع الأمن ��ي وال�سيا�س ��ي للع ��راق
و�سيط ��رة تنظي ��م الدول ��ة عل ��ى م�ساح ��ات
وا�سعة من املحافظ ��ات ال�شمالية والغربية
�أديا �إىل توقف الدرا�سة فيها ما يقرب من 3
�سنوات ،ح�سب قوله.
لي� ��س ه ��ذا فح�س ��ب� ،إذ ي ��رى امل�ش ��رف
الرتب ��وي املتقاع ��د حمم ��د نبي ��ل �أن اجتاه
ال ��وزارة لتطوير املناه ��ج الدرا�سية قبل 5
�سن ��وات وما ت�ضمن ��ه من �صعوب ��ة مل يكن
مالئم ��ا لو�ضع الع ��راق ،ال �سيم ��ا �أن البالد
تع ��اين من عدد كبري للعط ��ل الر�سمية التي
تعط ��ل امل�س�ي�رة التعليمية ،مبا ي� ��ؤدي يف
املح�صل ��ة �إىل تكثي ��ف امل ��ادة الدرا�سي ��ة
جتنبا للم�ساءل ��ة احلكومية عند عدم �إكمال
الكوادر التدري�سي ��ة للمناهج املقررة ،وهو
ما �أدى �إىل ت�سرب الطالب من املدار�س.
ويتابع �أن تطوي ��ر املناهج الرتبوية وعدم
ا�ستقراره ��ا يف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة مل يكن
متوازي ��ا م ��ع املتطلب ��ات الت ��ي كان عل ��ى
وزارة الرتبية تنفيذها ،ومن �أهمها تطوير
الك ��وادر التعليمي ��ة وت�أهيله ��ا للمناه ��ج
الدرا�سية اجلديدة.

وك�شف فاروق عن �أن العراق بحاجة ملحّ ة
ملا ال يق ��ل عن � 10آالف مدر�س ��ة لفك الدوام
امل ��زدوج يف املدار� ��س ومبع ��دل عدد طالب
ي�ت�رواح ب�ي�ن  70-50تلمي ��ذا يف املدر�سة
الواح ��دة ،م�ش�ي�را �إىل �أن الع ��راق بحاج ��ة
ل� �ـ� 15أل ��ف مبن ��ى مدر�س ��ي جدي ��د جلع ��ل
ال�صف ��وف الدرا�سي ��ة مثالية م ��ن حيث عدد
الطالب ووفق املقايي�س العاملية.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،تق ��ول ع�ض ��وة جلن ��ة
الرتبي ��ة يف الربملان ال�سابق هدى جار الله
�إن ��ه رغم م ��ا ت�سببت ب ��ه الأو�ض ��اع الأمنية
واالقت�صادي ��ة م ��ن ت�س ��رب للأطف ��ال م ��ن
املدار� ��س ،ف�إن جائح ��ة كورون ��ا والتحول
�إىل التعلي ��م الإلك�ت�روين م ��ع ع ��دم توف ��ر
م�ستلزم ��ات ذل ��ك �أ�سهم ��ا يف زي ��ادة ع ��دد
الأطفال خارج املدار�س.
و�أ�ضاف ��ت ه ��دى ج ��ار الل ��ه �أن الع ��راق
ال ��ذي كان ميتلك واح ��دا من �أف�ض ��ل النظم
التعليمي ��ة بالع ��امل يف �سبعيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ب ��ات نظام ��ه التعليمي الي ��وم من
�أ�سوئه ��ا ،الفت ��ة �إىل �أن ا�ست�ش ��راء الف�س ��اد
يف ال ��وزارة واملديري ��ات ت�سب ��ب ب�ص ��ورة
مبا�شرة يف تراجع النظام التعليمي.
و�أو�ضح ��ت �أن الت�س ��رب املدر�س ��ي يظه ��ر
ب�ص ��ورة وا�ضح ��ة يف مناط ��ق الق ��رى
والأري ��اف التي تعاين ب�ص ��ورة �أ�شد نظرا
لقل ��ة عدد امل�ل�اكات الرتبوي ��ة وتكد�سها يف
املدار� ��س داخل مراكز املدن نتيجة املحاباة
وع ��دم القدرة على �إجراء الوزارة للتنقالت
البينية.
�أم ��ا مدي ��ر التعليم الأهل ��ي والأجنبي العام
يف وزارة الرتبية العراقية حممود القي�سي
فريى �أن النق�ص احلاد يف الأبنية املدر�سية
�إلزامية التعليم
ّ
وازدواج دوام املدار� ��س الثنائي والثالثي يتبن ��ى العراق من ��ذ عقود �سيا�س ��ة �إلزامية
واكتظ ��اظ الط�ل�اب يف ال�ص ��ف الدرا�س ��ي ،التعلي ��م االبتدائ ��ي لك ��ن دون تنفيذه ��ا
كلها عوامل �أدت �إىل الت�سرب املدر�سي.
يف ال�سن ��وات ال�سابق ��ة ،وه ��و م ��ا ي�ش�ي�ر
�إلي ��ه القي�س ��ي معلق ��ا "�إن �سي ��ادة الطاب ��ع

العدد / 242 :م/77 / 67 / 20
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من حمكمة قوى الأمن الداخلي الأوىل  /املنطقة الثالثة اىل املتهم ال�شرطي
(رزاق مدلول لفتة معا�ض ال�شمري)
ال�سكن  /حمافظة بغداد
اقتضى حضورك أمام هذه احملكمة خالل ( )30يوما ً من تاريخ نشره إذا كنت داخل العراق أو خارجه لإلجابة
على اجلرمية املسندة اليك وفق املادة ( )5من ق .ع .د .وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق
بحقك احكام املادة ( )69ق.أ.د .املتضمنة ما يلي...
 -1احلكم عليك بالعقوبة املقررة جلرميتك
 -2إعطاء املوظفني العموميني حق مالحقتك والقاء القبض عليك اين ما وجدت.
 -3الزام املواطنني باإلخبار عن مكان اختفائك.
 -4حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
الرائد امري ح�سن عبد احل�سن
رئي�س املجل�س التحقيقي

الع�شائ ��ري يف حل م�ش ��اكل املجتمع جعلت
كثريا من الطلب ��ة و�أولياء الأمور يتمردون
عل ��ى الأنظم ��ة الرتبوي ��ة ،وذل ��ك �أدى �إىل
تراج ��ع يف �أداء املعل ��م ل ��دوره الرتب ��وي
الإر�شادي والتعليم ��ي ،ي�ضاف �إىل كل ذلك
ع ��دم تطبيق قان ��ون التعلي ��م الإلزامي رقم
 118لعام  1976بحق �أولياء الأمور الذين
مل يلحقوا �أبناءهم باملدار�س".
ويذهب يف هذا املنح ��ى ،اخلبري القانوين
عل ��ي التميمي ،ال ��ذي �أو�ض ��ح �أن الد�ستور
العراق ��ي يف مادت ��ه  34ن� �ّ�ص عل ��ى حماية
الطفول ��ة وتكف ��ل الدول ��ة بالتعلي ��م وحمو
الأمية ،مبينا �أن امل�شكلة تكمن يف التطبيق.
ويف م ��ا يتعل ��ق بعمال ��ة الأطف ��ال ،يعل ��ق
التميم ��ي قائ�ل ً�ا "�إن قان ��ون العم ��ل الناف ��ذ
مينع عم ��ل الأطفال دون �س ��ن  18عاما� ،إال
�أن الواق ��ع خ�ل�اف ذل ��ك من خ�ل�ال م�شاركة
مئ ��ات �آالف الأطف ��ال ب�س ��وق العم ��ل يف
املناط ��ق ال�صناعي ��ة والتجاري ��ة دون �أي
رادع قانوين".
وم ��ن الناحي ��ة االقت�صادي ��ة ،ي ��رى اخلبري
االقت�ص ��ادي �صف ��وان ق�ص ��ي �أن الو�ض ��ع
االقت�صادي يع ّد العام ��ل الأول يف الت�سرب
املدر�س ��ي ال �سيما �أن الإح�صائيات ت�ؤكد �أن
م ��ا يقرب من  12ملي ��ون عراقي �ضمن خط
الفق ��ر ،وذل ��ك �أدى �إىل ت ��رك �آالف الأطف ��ال
للمدار�س يف العامني الأخريين.
يتاب ��ع ق�ص ��ي �أن ع ��دم ق ��درة العائالت على
حتم ��ل �أعب ��اء التعليم وتوف�ي�ر القرطا�سية
وو�سائ ��ل النق ��ل �أ�سه ��م يف ت�ضخ ��م �أع ��داد
املت�سربني من املدار�س ،منوّ ها �إىل �ضرورة
تب ّن ��ي الدول ��ة العراقي ��ة �سيا�س ��ات جديدة
ال�ستهداف الأطفال خارج املدار�س ،مقرتحا
�إع ��ادة هيكل ��ة وزارة الرتبي ��ة واال�ستعانة
بالك ��وادر التعليمي ��ة التخ�ص�صي ��ة م ��ن
الوزارات الأخرى ل�سد احلاجة امللحّ ة لدى
وزارة الرتبية لآالف املد ّر�سني واملعلمني.

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة
املديرية العامة ل�شرطة حمافظة بغداد
مديرية �شرطة بغداد الر�صافة
مديرية �شرطة الكرادة ال�شرقية
مركز �شرطة ال�سعدون – القانونية
العدد22558 :
التاريخ2021/12/22 :

وزارة الداخلية
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة
مديرية الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة
�صالح الدين
ق�سم �ش�ؤون الأحوال املدنية
العدد12738 :
التاريخ2021/12/21 :

يرجى تبليغ املتهم الهارب ن.ع (مهند محمد سالم حسن
املوس��وي) باحلضور أمام س��لطة اجمللس التحقيقي املرقم
( )2021/222في  2021/4/18وفق احكام املادة ( )32من ق.ع.د.
املرقم ( )14لس��نة  2008املعدل وبداللة املادة ( )65من ق.أ.د.
رق��م  17لس��نة  2008وفي حالة عدم حض��وره يتم إصدار
قرار غيابيا ً بحقه  ...مع التقدير

ق��دم املواطن (علي عاي��د وردان) طلبا ً ي��روم فيه تبديل
اللق��ب وجعله (الش��مري) بدال ً من (زبي��دي) فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل ( )15يوما ً من تاريخ
نش��ر اإلعالن وبعكسه س��يتم النظر في الدعوى وفق
أح��كام امل��ادة ( )22من قانون البطاق��ة الوطنية رقم 3
لسنة .2016

املو�ضوع � /إعالن

النقيب �أحمد حازم فا�ضل
ر.م.ت

�إعـــالن

اللواء ريا�ض جندي الكعبي
مدير الأحوال املدنية واجلوازات والإقامة العام

العدد ( )5093ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -االثنني ( )27كانون الأول 2021
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رياضة

حزمة �ضوء على الحدث الريا�ضي

مصارحة حرة

تغيري املد ّربني يف الدوري ..خلل يف االختيار �أم غياب التنظيم؟

� إياد ال�صالحي

ُم َ
عدمون بال جُميب!

 ي�س ّلطها  /علي املعموري

با�ستقالة مد ّرب الزوراء الكابنت ع�صام حمد
ي�ص ��بح عدد املد ّرب�ي�ن الذين طاله ��م التغيري
يف دورين ��ا املمت ��از  14مد ّرب� � ًا ،وه ��و نف�س
عدد ج ��والت الدوري من ��ذ انطالقته ،وحتى
الآن م ��ا يعن ��ي مد ّرب ي�س ��تبعد يف كل جولة
لت�ص ��بح ظاهرة تغيري املدربني منهج ًا دائم ًا
له ��ا تداعي ��ات كث�ي�رة عل ��ى �أكرث من �ص ��عيد
وخ�صو�ص� � ًا يف اجلانب املادي الذي ي�ش� � ّكل
�ض ��غط ًا كب�ي�ر ًا عل ��ى معظ ��م �إدارات الأندية
بدورينا ،تلك الإدارات التي تعاين بالأ�سا�س
من عجز مايل لتدعيم ان�ش ��طتها كما تنعك�س
على اال�س ��تقرار الفني لتلك الفرق ،وبالتايل
تطغ ��ى �س ��لبية الأداء وتتده ��ور النتائ ��ج ما
يدفع تل ��ك الإدارات لتحميل الك ��وادر الفنيّة
م�س�ؤولية �سلبيّة النتائج وال�شروع بالبحث
عن بديل وهكذا يتك ّرر امل�شهد دائم ًا.
�أ�سباب �إدارية
�إذا ما �أردن ��ا البحث عن حلول للخال�ص من
هذه الظاهرة علينا حتديد م�سبّباتها لنتم ّكن
من و�ض ��ع املعاجلات الفاعلة مل�س ��ك الو�ضع
وحماول ��ة ح�ص ��رها يف �أ�ض ��يق امل�س ��احات
متهيد ًا للق�ضاء عليها ب�أقل اخل�سائر.
وم ��ن �أبرز �أ�س ��باب انت�ش ��ار ظاه ��رة تغيري
املد ّرب�ي�ن يف دورين ��ا ه ��و اخللل يف �أ�ص ��ل
االختي ��ار ،فاملع ��روف �أن الأجه ��زة الإدارية
يف الأندي ��ة ه ��ي امل�س� ��ؤولة ع ��ن اختيارات
الك ��وادر الفن ّي ��ة ،وعندم ��ا ت�ش ��رع بعملي ��ة
االختيار من املفرت�ض �أن ت�ستند �إىل قواعد
و�شروط مو�ضوعيّة ُتطبّق عند االختيارات
واملفا�ض ��لة ب�ي�ن �أكرث م ��ن م ��د ّرب ،فمتى ما
كانت معايري االختيار ر�صينة كان االختيار
منا�س ��ب ًا ،حيث �أن معظم الأجه ��زة الإدارية
يف الأندية ال تتوفر فيها الكفاءة الكافية يف
اجلانب الفن ��ي وغالبية االختي ��ارات تكون
خ ��ارج معاي�ي�ر املفا�ض ��لة املُتع ��ارف عليها،
وبالت ��ايل ل ��ن ينت ��ج عن تل ��ك االختي ��ارات
انتداب ��ات �إيجابي ��ة م�ؤ ّث ��رة تدع ��م امكانية
دميومتها� .إن االدارات النموذجية هي التي
حت ��دد اهدافها بدقة وتت�ص ��رف طبق ��ا لتلك
االه ��داف فبع�ض الفرق ال يتجاوز طموحها
اال�س ��تمرار يف ال ��دوري وحت ��اول جاه ��دة
توف�ي�ر متط ّلبات تبع ��د عنها �ش ��بح الهبوط
وعلي ��ه ت�ض ��ع معاي�ي�ر تتنا�س ��ب وقدراته ��ا
املادية والفنية مب ��ا يحقق طموحاتها بينما

يختل ��ف الأم ��ر م ��ع الإدارات الت ��ي ّ
تخطط ح ��االت عدي ��دة يف دورين ��ا� ،إن مل نق ��ل �أن
للح�ص ��ول على لقب �أو تناف� ��س عليه فتغيرّ معظم �ض ��حايا التغيري قد تع ّر�ضوا ل�ضغط
قواع ��د االختي ��ار لتتما�ش ��ى وطموحاته ��ا اجلمه ��ور ما �أجربه ��م على "اله ��روب" عن
خالل املو�سم.
طريق االعتذار يف تكملة املهمة!
زمن اال�ستقرار
حتتاج الكوادر الفنيّة اىل ف�س ��حة منا�س ��بة
م ��ن الزم ��ن لتطبي ��ق منهجه ��ا ،وحتوي ��ل
براجمه ��ا اىل مف ��ردات عم ��ل يف املي ��دان،
والإدارة اجل ّي ��دة ه ��ي من ت�ض ��ع توقيتات
منا�س ��بة مل ��ا هو مطل ��وب م ��ن كوادرها ،فال
ي�صح �أن ت�ض ��غط تلك الإدارات على املد ّرب
ُّ
ليحقق نتائج �إيجابي ��ة يف زمن حمدود مع
ع ��دم تواف ��ر الأدوات الالزم ��ة لتحقيق تلك
النتائ ��ج ،كما ال يج ��وز �أن يتع ّر�ض املد ّرب،
وم ��ن يعمل �ض ��من نط ��اق اخت�صا�ص ��ه اىل
�ض ��غط اجلمهور املبا�ش ��ر ،مثلما ح�صل يف

فو�ضى التعاقدات
احتاد الكرة امل�س� ��ؤول املبا�ش ��ر عن �ش� ��ؤون
ك ��رة الق ��دم وتنظيمه ��ا ،مطال ��ب بو�ض ��ع
�ض ��وابط حمدّدة لعمل الهيئ ��ات التدريبيّة،
و�ضبط الفو�ضى ال�س ��ائدة حالي ًا عن طريق
و�ض ��ع انظمة للعم ��ل ،و�أهمّها من ��ع املد ّرب
م ��ن العم ��ل ب�أك�ث�ر م ��ن ن ��ا ٍد خ�ل�ال املو�س ��م
الواح ��د ،لكي يد ّق ��ق يف اختي ��اره ،ويرتدّد
كث�ي�ر ًا قبل القبول مبخال�ص ��ة م ��ن �أي نوع
مع �إدارة النادي �أو لنبعد عنه ُ�شبهة االتفاق
املُ�س ��بق مع نادي قبل ترك فريقه احلايل �أو
ربمّ ��ا حتديد تلك امل� �دّة وربطها مبرحلة من

مراحل املو�سم الكروي مبعنى عدم ال�سماح
للم ��د ّرب بالعمل م ��ع فريق �آخر قب ��ل انتهاء
املرحل ��ة الأوىل م ��ن ال ��دوري ،الأم ��ر الذي
�سي�ؤدّي بالنتيجة اىل �ص ��عوبة اتخاذ قرار
االعتذار �أو الإرغام على اال�ستقالة.
�أ�ص ��بح م ��ن الوا�ض ��ح ا�ش�ت�راك �س ��ببني
رئي�سيني يف انت�شار ظاهرة تغيري املد ّربني
يف مالعبناُ ،هم ��ا االختيار اخلاطئ وغياب
الرقاب ��ة واملح� �دّدات م ��ن جان ��ب اجله ��ات
امل�س� ��ؤولة ،ا�ض ��افة اىل �أن بع� ��ض �إدارات
الأندي ��ة جتعل من املد ّرب كب�ش فداء ل�س ��وء
اختياراته ��ا فتح ّمل ��ه م�س� ��ؤولية النتائ ��ج
ال�س ��لبيّة الت ��ي حتققه ��ا فرقه ��ا يف زم ��ن
حمدود وخ�صو�ص ًا عند الأندية التي هدفها
التناف�س عل ��ى الدوري والتي ُتعرف ب�أندية
املقدّمة ومنها �أندي ��ة ذات قواعد جماهريية
وا�س ��عة وله ��ا ح�ض ��ور كب�ي�ر يف ال�ش ��ارع

الكروي.
عل ��ى �إدارات الأندي ��ة يف دورين ��ا �أن تكون
�أك�ث�ر وعي ًا وق ��درة على توفري م�س ��تلزمات
النجاح لفرقها من خالل حتقيق اال�س ��تقرار
الفن ��ي ال ��ذي ال يح�ص ��ل �إال بتوفر �ش ��روط
مو�ض ��وعية عن ��د االختي ��ار ،فلو خ�ض ��عت
اختي ��ارات الأندي ��ة لدرا�س ��ة عميق ��ة لقدرة
امل ��د ّرب وامكانيّاته الفنيّة ومُطابقتها مع ما
ه ��و مُتاح من �أدوات �س ��اندة كالعبني وبُنى
حتت ّي ��ة وموارد ب�ش ��ريّة ملَ ��ا انت�ش ��رتْ هذه
الظاهرة ب�شكل مخُ يف!
ب�ص ��ريح العبارة :ل�س ��نا وحدن ��ا من يعاين
م ��ن انت�ش ��ار ه ��ذه الظاه ��رة فهن ��اك العديد
م ��ن دول املحي ��ط الإقليم ��ي ت�ش ��اركنا ذات
الهم ��وم ،غ�ي�ر �أ ّنن ��ا نختل ��ف عنه ��ا بطبيعة
دورين ��ا الذي يح ��اول االنتقال م ��ن مرحلة
الهواة اىل االحرتاف النموذجي.

ابن احل�سني ي�شكر العراق لإجناحه �أن�شطة غرب �آ�سيا
 متابعة  /املدى
قدّم الأم�ي�ر علي بن احل�س�ي�ن رئي�س
احتاد غرب �آ�س ��يا لكرة القدم� ،ش ��كره
للعراق مل�س ��اهمته يف اجناح ان�شطة
االحت ��اد للع ��ام  ،2021وع� �دّه عام� � ًا
ا�ستثنائ ّي ًا ب�سبب العديد من الظروف
الت ��ي �أحاطت ��ه وحتدي ��د ًا جائح ��ة
كورونا ،م�ؤكد ًا �أن احتاده ،وبف�ض ��ل
تعاون االحتادات الأهلية معه ،جنح
يف جتاوز هذه الظروف واملعوّ قات،
وحر� ��ص عل ��ى دميوم ��ة ن�ش ��اطاته
وم�سابقاته.
جاء ذلك يف ر�سالة بعثها ابن احل�سني
�إىل االحت ��ادات الأهلي ��ة املن�ض ��وية
حت ��ت مظ ّلة احت ��اد غرب �آ�س ��يا لكرة
الق ��دم� ،أطلع ��ت عليه ��ا (امل ��دى) ،بينّ

فيه ��ا �أن االحت ��اد يعت� � ُّز ج� � ّد ًا مب ��ا
مل�س ��ه من تع ��اون منقط ��ع النظري من
كاف ��ة االحت ��ادات الأهلي ��ة الأع�ض ��اء
الت ��ي وقف ��ت �إىل ج ��واره و�س ��اندت
ّ
خمططاته وبراجمه ،وهو ما اعتربه
ً
ّ
�أم ��را �أ�س ��هم بالو�ص ��ول �إىل حمطات
م�ض ��يئة بف�ض ��ل العزمية والإ�ص ��رار
والتعاون ما بني كافة الأطراف.
كما تط� � ّرق رئي�س احتاد غرب �آ�س ��يا
�إىل ما �أجنزه احتاد غرب �آ�سيا خالل
� ،٢٠٢١س ��واء �سل�س ��لة الن�ش ��اطات
الإداري ��ة وال ��دورات التدريبي ��ة
والتحكيمي ��ة وور� ��ش العم ��ل يف
خمتلف املج ��االت� ،أم توقي ��ع العديد
م ��ن اتفاقي ��ات ت�ض ��ييف البط ��والت
القادم ��ة ،وعل ��ى ر�أ�س ��ها بطول ��ة
الرجال العا�شرة ب�ضيافة االحتاد

تاريخ ا�ستثنائي لبنزيما
مع الملكي وفرن�سا
 متابعة  /املدى
يقرتب ال��دويل الفرن�سي ك��رمي بنزميا ،مهاجم الفريق ال�ك��روي الأول
بنادي ريال مدريد الإ�سباين ،من دخول تاريخ القلعة امللكية ،وفق ًا لآخر
امل�ستجدّات ال�صحفية الورادة �أم�س الأحد .وعلى مدار املو�سم اجلاري ،يت�أ ّلق
كرمي بنزميا ،مع ريال مدريد ب�شكل ا�ستثنائي للغاية يف خمتلف البطوالت
التي ي�شارك فيها مع القلعة امللكية .و�أكدت تقارير �صحفية� ،أن بنزميا� ،سجّ ل
 299هدف ًا ،ويحتاج �إىل � 10أه��داف لكي يتجاوز دي �سيتفانو ،الذي لديه
� 308أه ��داف ،وي�ك��ون ثالث ه��دّاف يف ت��اري��خ ري��ال م��دري��د .وعلى م ّر
م�سرية بنزميا� ،سجّ ل  401هدف يف م�سريته ،ويحتاج  12هدف ًا لكي
يتجاوز تيريي هرني  411هدف ًا ،ويكون �أف�ضل هدّاف يف تاريخ الكرة
الفرن�سية .ويحتل كرمي بنزميا �صدارة ترتيب هدّايف الدوري الإ�سباين،
بر�صيد  15هدف ًا .وم��ع �أق�تراب ع��ام  2021من النهاية ،و�سط الكثري من
الأح��داث الريا�ضيّة املثرية ،ت�شري الأرق��ام �إىل تفوّ ق الفرن�سي كرمي بنزميا ،على
الثنائي كري�ستيانو رونالدو ،وليونيل مي�سي ،من حيث املعدّل التهديفي مبختلف
البطوالت .ورحل الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،عن بر�شلونة يف ال�صيف املا�ضي مع
نهاية عقده متجه ًا �إىل باري�س �سان جريمان ،بينما عاد الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو ،ملان�ش�سرت يونايتد ،بعد رحلة دامت ثالث �سنوات مع يوفنتو�س.
و�أك��دت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية� ،أن��ه على م��دار عام � ،2021سجّ ل
الفرن�سي كرمي بنزميا ،عديد الأهداف يف خمتلف البطوالت �أكرث من
الثنائي مي�سي وكري�ستيانو .ويدخل بنزميا القائمة التاريخية لريال
مدريد بعدما �سجّ ل  47هدف ًا ،بواقع ( 38هدف ًا مع ريال مدريد و9
مع منتخب فرن�سا) �أما كري�ستيانو رونالدو فقد �ساهم يف  46هدف ًا
( 20مع يوفنتو�س و 13مع مان�ش�سرت يونايتد و 13مع منتخب
الربتغال) بينما �أحرز ليونيل مي�سي  43هدف ًا ( 28مع بر�شلونة
و 6مع باري�س �سان جريمان و 9مع منتخب الأرجنتني).

الإماراتي عام  .٢٠٢٣و�أ�ش ��ار الأمري
علي� ،إىل ما حت ّقق من جناحات على
م�س ��توى بط ��والت حتت

٢٣عام� � ًا الثانية والنا�ش ��ئني الثامنة
وال�شباب الثانية وبطولتي كرة القدم
الإلكرتونية ،و�ش ��كر يف هذا ال�سياق

االحتادين ال�س ��عودي والعراقي على
حُ �س ��ن اال�ست�ض ��افة وت�س ��خري كاف ��ة
جهودهما لإجناح البطوالت ب�شهادة
ما حظيت به من �إ�شادة ،بالتزامن مع
عقد �شراكات ت�س ��ويقيّة لها ،وتوقيع
اتفاقيّات حديثة لل�ش ��راكة والتعاون
�أو جتديده ��ا مع اجله ��ات واملنظمات
ذات العالقة.
وعاد رئي�س احتاد غرب �آ�س ��يا لي�ؤ ّكد
�أن م ��ا ح ّققه االحت ��اد مل يكن ليرتجم
�أر�ض الواق ��ع لوال حر�ص االحتادات
الأهلي ��ة املتب ��ادل خلدم ��ة ك ��رة القدم
وتطويره ��ا يف الإقلي ��م� ،إ�ض ��اف ًة �إىل
تعاونها وتفاعلها املو�ص ��ول والدائم
مع االحتاد.
وكان منتخبن ��ا الوطن ��ي لل�ش ��باب قد
فاز بلقب الن�س ��خة الثانية من بطولة

غرب �آ�س ��يا الثاني ��ة (ايرثلن ��ك) التي
�أقيم ��ت يف ُم ��دن الب�ص ��رة و�أربي ��ل
وبغ ��داد ،عق ��ب ف ��وزه عل ��ى نظ�ي�ره
اللبن ��اين (  ) ٢-٣بف ��ارق ال ��ركالت
الرتجيحي ��ة بع ��د تعادلهم ��ا �س ��لب ّي ًا،
يف املب ��اراة النهائي ��ة الت ��ي �أقيم ��ت
يف ملع ��ب املدينة الدويل بالعا�ص ��مة
بغداد ي ��وم الأربعاء الأول من كانون
الأول اجلاري ،و�شاركت يف البطولة
ت�س ��عة منتخبات بواق ��ع جمموعتني،
الأوىل �ض� �مّت الع ��راق والكوي ��ت
والبحري ��ن واليم ��ن وفل�س ��طني،
وجرت مبارياتها يف ملعب الب�ص ��رة
الدويل ،فيما �ضمّت املجموعة الثانية
لبن ��ان والأردن و�س ��وريا والإمارات
وخا�ض ��ت املناف�س ��ة يف ملع ��ب
(فران�سو حريري) مبدينة �أربيل.

ان�شغل ر�ؤ�ساء م� ّؤ�س�س ��ات الريا�ضة بت�أمني مواقعهم طوال 18
عام� � ًا منذ تف ّردهم ب�ش� ��ؤونها عقب حت ّررهم من �س ��لطة مركزية
املخ�ص�صة لها،
قيّدت حركتهم وحرمتهم من الت�ص ّرف بالأموال
ّ
و�ض� �يّقت عليهم اخلِ ناق يف زوايا بعيدة عن الريا�ضة ،فراحوا
ينفقون كل ما ت�س� � ّلموه من ميزانيّات �سنوية حتى �أماط اللثام
الأم�ي�ن امل ��ايل الأ�س ��بق للجن ��ة الأوملبية �س ��مري املو�س ��وي عن
جان � ٍ�ب منه ��ا لأوّ ل م� � ّرة يف حواره م ��ع جملة (حوار�س ��بورت)
ل�ش ��هر مت ��وز ع ��ام  2013بقول ��ه "�أن اللجن ��ة الأوملبي ��ة كان ��ت
تروم احل�ص ��ول على  100مليار دينار لتلبية احتياجات جميع
الألعاب الفرديّة واجلماعيّة ،لك ّنها ح�صلتْ على  70مليار دينار
فقط ،وما ُخ ِّ�ص ���ص للريا�ض ��ة حالي ًا يعادل ما ُ�ص � ِ�رف عليها من
عام 1948ولغاية عام !"2003
كل ذلك ،ومع تزايد ُ�شبهات الف�ساد التي �أحاطت عمليّات االنفاق
�ياحي ،عجزت ماليني الدنانري يف
والإيفادات ذات الطابع ال�س � ّ
�ص ��ناعة (ن�ص ��ف بط ��ل) �أوملبي بعد الف�ش ��ل الذري ��ع يف دورات
�أثينا  2004وبكني  2008ولندن  2012وريو  2016وطوكيو
 2002م ��ن دون �أن تق� �دّم لن ��ا االحتادات بط�ل� ًا �أوملب ّي� � ًا واحد ًا
يعوّ �ض خ�س ��ارة العراق تلك الأموال ،ظ ّلت عوائل الريا�ض ��يني
الراحلني ممّن باغتهم املر�ض وق�ض ��ى عليه ��م ،بال مُعيل يُخ ّفف
عنهم ب�ؤ�س حياتهم املريرة.
امر�أتان فا�ض ��لتان ميكن عدّهما منوذجني �صارخني مل�أ�ساة تلك
ل�س ��معة
العوائ ��ل املتع ّففة الت ��ي متنعهما الكرامة من الإ�س ��اءة ُ
ذويهم رموز الريا�ضة ُخلق ًا وعطاء ،زوجتا حممد جنيب كابان
� ّأحد رموز نادي ال�ش ��رطة الريا�ضي و�ص ��انع جمده يف حقبتي
ال�س ��تينيّات وال�س ��بعينيّات من القرن املا�ض ��ي ،وناطق ها�ش ��م
جن ��م ن ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة الريا�ض ��ي واملنتخ ��ب املونديايل،
اللذي ��ن توفيا يف ظرفني خمتلفني ،كان قهر املعي�ش ��ة قا�س ��مهما
امل�ش�ت�رك ،ت ��ركا عائلتني كرميتني مل َ
يبق م�س� ��ؤول ريا�ض ��ي �إال
ً
ليعب بوفاء خال�ص
ا
�اكن
وعَرف مبحنتيهم ��ا ،لك ّنه مل يُح ِّرك �س �
رّ
ملُع ّلمه وزميله.
ً
ً
ً
ُ
عائلة كابان واجهت ظروفا قا�س ��ية جدا ،واكبتها �شخ�ص ��يا منذ
ا�س ��تغاثتها الأوىل يف (املدى) ال�سابع من �أيلول عام  ،2010مل
تفقد الأمل ب�إمكانيّة وجود فر�ص ��ة لإنقاذها! وا�صلت التنقل من
بيت اىل �آخ ��ر بالكاد توفر �أثمان �إيجاره الباهظ ،و�ص ��ادف �أن
ا�ستجاب وزير ال�شباب والريا�ضة عدنان درجال لطلب مقابلتها
يف � 11ش ��باط  ،2021وا�س ��تمع لزوجة الراحل ،ووعد باطالع
رئي� ��س احلكومة على �أحوالها املُ َّرة وما �ش ��ابه ذلك لبقية �أ�س ��ر
الريا�ض ��يني قدر تع ّلق �ص�ل�احية الأمر بالرئي�س ،وها هو العام
يُلمل ��م �أيام ��ه و�أ�ش ��هره ويرحل ت ��ارك ًا نحيب عائل ��ة جنيب بال
مجُ يب!
وتلك زوجة الراحل ناطق ها�ش ��م� ،أدمت قلوبنا بحديث موجع
للإعالم ،حب�ست فيه دموعها غري م ّرة ،حماولة اظهار �شجاعتها
مث ��ل زوجها املغوار ابن ها�ش ��م ،وهو يقات ��ل يف مالعب العرب
و�آ�س ��يا واملونديال ،حمقق ًا انت�ص ��ارات مدوّ ية للعراق ،وراحت
تهم� ��س له قرب قربه �أنها مل تعد تقوى على حتمّل هزائم عقوق
رفاقه نحوه ،فواحدهم يجد �ألف عذر لها (ب�صالفة) عن �صعوبة
ت�أم�ي�ن مورد معي�ش ��ي ب�س ��يط ،لك ��نّ وجهه لن يحم� � َّر خج ًال من
مطالعة ف�ضائح الإعالم عن الريا�ضة يف وثائق مرئية ومكتوبة
عرب هذه القناة �أو تلك ال�ص ��حيفة تدينها ب�س ��وء ا�ستخدام املال
العام!
وحت ��ى تت�س� � ّلم حكوم ��ة جدي ��دة م�س� ��ؤوليتها ،نطال ��ب جمي ��ع
رواب ��ط الريا�ض ��يني ال ��روّ اد ان�ص ��اف زمالئه ��م املتوف�ي�ن ممّن
ترك ��وا عوائلهم تتعذب بنار املعي�ش ��ة يف الدني ��ا وك�أنها تتم ّنى
تتو�س ��ل رحم ��ة امل�س� ��ؤول ،قدّموا ا�س ��ماء
دار الآخ ��رة عل ��ى �أن ّ
مم ��ن �أجن ��زوا واجباته ��م الوطن ّي ��ة بتم ّي ��ز كب�ي�ر
امل�س ��تحقني ّ
وخدم ��وا الريا�ض ��ة يف �أ�س ��و�أ ظروفه ��ا ليت� � ّم �ش ��مولهم مبن ��ح
�أقرانهم الأحي ��اء بعد تعديل القانون ،و�أعدادهم لي�س ��ت مهولة
ك�أعداد املتنعّمني غري امل�س ��تحقني! فال خري يف كل مبادراتكم ما
مل ُتطمئِنوا تلك الأ�سر ب�صغارها وكبارها �أنها يف ذمّة نخوتكم
وخري العراق.
امر�أتان فا�ضلتان يمكن ّ
عدهما نموذجين
ّ
المتعففة
�صارخين لم�أ�ساة تلك العوائل
ل�سمعة
التي تمنعهما الكرامة من الإ�ساءة ُ
ذويهم رموز الريا�ضة ُخ ً
لقا وعطاء،
زوجتا محمد نجيب كابان � ّأحد رموز نادي
ال�شرطة الريا�ضي و�صانع مجده في حقبتي
ال�ستينيّات وال�سبعينيّات من القرن الما�ضي

كازانيان ي�شرع بتح�ضير �س ّلة النا�شئين وال�شباب
 بغداد  /املدى
�أك��د د.ح�سني العميدي ،رئي�س
احت��اد ك��رة ال�سلة� ،أن اللعبة
�ست�شهد واق �ع � ًا م �ت �ط��وّ ر ًا يف
ظ� ّ�ل ت��واج��د امل ��د ّرب اجلديد
اجل� � � ��ورج� � � ��ي ج � ��ورج � ��و
كازانيان ال��ذي مت التعاقد
م �ع��ه ل �ت��دري��ب منتخبات
الفئات العمرية حت�ضري ًا
ال�ستحقاقات العام .2022
وق��ال العميدي ل�ـ(امل��دى)
:و�ضعتْ اللجنة الفنية
يف احت��اد ك��رة ال�سلة
درا�� �س ��ة � �ش��ام �ل��ة عن
واق� ��ع م�ن�ت�خ�ب��ات�ن��ا،
وم��دى حاجتها اىل
اخل �ب�رة الأج�ن�ب�ي��ة
ل �ت �ط��وي��ر م �ه��ارات
ال�لاع�ب�ين ال�صغار
ال ��ذي ��ن ب� ��رز ع� ��دد ًا
ك � �ب �ي�ر ًا م �ن �ه��م م��ع
�أن ��دي� �ت� �ه ��م ��ض�م��ن
ال��ف��ئ��ة ال �ع �م��ري��ة،
ووج�� � � ��دن�� � � ��ا م ��ن
الأن�سب ا�ستقطاب

�أحّ � ��د امل���د ّرب�ي�ن الأج���ان���ب ي �ت �ولىّ
اال� �ش��راف على ب��رن��ام��ج تدريبهم،
فوقع االختيار على كازانيان.
وب �ّي��نّ �:أن ت��وق �ي��ع ع �ق��د امل � ��د ّرب
اجل� ��ورج� ��ي مت ب ��رع ��اي ��ة ال�ل�ج�ن��ة
الأوملبية كم� ّؤ�س�سة قياديّة �ضامنة
حل� ّ�ق ال �ط��رف�ين ،وي�سعى رئي�سها
ال�ك��اب�تن رع��د ح �م��ودي اىل تواجد
اخل�ب�رات اجل � ّي��دة التي م��ن �ش�أنها
امل�ساهمة يف دف��ع عجلة ريا�ضتنا
لتكون يف طليعة ال ��دول العربية

وحتى القارية يف ك��رة ال�سلة� ،إذا
ما �أثمرت جهود امل��د ّرب اجلورجي
يف ت�شكيل منتخبات قويّة ي�ستفيد
م��ن ع�ن��ا��ص��ره��ا امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
�ضمن املناف�سات القاريّة ال�صعبة يف
امل�ستقبل القريب.
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن  :م �ب��اري��ات ف��رق
النا�شئني حل�ساب الدوري امل�صاحب
للدوري املمتاز بكرة ال�سلة �أفرزت
�شجعتنا على
ع��ن م��واه��ب ج � ّي��دة ّ
�إي�ل�اء العبيها االه�ت�م��ام والرعاية

حت� ��ت �إ�� � �ش�� ��راف خ��ب��رة امل � � ��د ّرب
اجل��ورج��ي ال��ذي با�شر يف اختبار
العبي فئتي حتت 16و 18عام ًا من
جميع حمافظات ال�ع��راق وت�شكيل
منتخبي النا�شئني وال�شباب �ضمن
ّ
خطة احتادنا الرامية اىل �إعدادهما
ً
ّ
م�ب�ك��را قبيل دخولهما املناف�سات
املقبلة.
و�أو�� �ض ��ح ال�ع�م�ي��دي "�أن االحت ��اد
�أ ّم� ��ن ك��ل م�ت�ط� ّل�ب��ات جن ��اح امل ��درب
اجلورجي يف عمله من �سكن ونقل

خا�ص وقاعة للتمرين على م�ستوى
ع��ال ،ون ��أم��ل م��ن الأن��دي��ة موا�صلة
تعاونها برفد املنتخبات بخامات
جيّدة تع ّزز قوة املنتخبات العمرية
�سيّما �أن االحت��اد منح ال�صالحيات
الفنية املُطلقة لكازانيان كي يختار
الالعبني الأب��رز ومن ثم اعتمادهم
ودع��م��ه��م م� ��ادي � � ًا وم� �ع� �ن ��وي� � ًا ،مع
ا�ستثمار ف�ترة وج��ود امل��درب لعام
واح��د ح�سب ب�ن��ود العقد لتطوير
ق��درات امل��د ّرب�ين ال�شباب وك�سبهم
اخلربة عرب معاي�شتهم له وترجمة
معلوماته ومالحظاته الفنية اىل
ور�شة عمل مفيدة.
وكانت اللجنة الأوملبية الوطنية قد
رعت توقيع احتاد كرة ال�سلة عقدها
م ��ع امل � ��درب اجل ��ورج ��ي ج��ورج��و
كازانيان لتدريب منتخبات الفئات
العمرية لكرة ال�سلة بح�ضور رئي�س
اللجنة الأوملبية رعد حمودي.
وذكر حمودي يف ت�صريح مقت�ضب
"�أن التعاقد مع كازانيان �سيجعل
م��ن ال �ق��اع��دة ال���ش�ب��اب�ي��ة ر��ص�ي�ن��ة،
و�ستكون هنالك م�شاركات فاعلة
ملنتخبات الفئات ،وهذا اجلانب مهم
خلدمة اللعبة يف املناف�سات القادمة.

آراء وأفكار
قناطر

بمنا�سبة اعياد الميالد

 طالب عبد العزيز
م ��ن جمي ��ل م ��ا يفعل ��ه غالبي ��ة العراقي�ي�ن امل�س ��لمني
مبنا�س ��بة �أعياد ميالد ال�س ��يد امل�س ��يح �أنه ��م يتقدمون
بالتهئن ��ة ،والتمني ��ات الطيب ��ة ،لأ�ش ��قائهم يف الوط ��ن
امل�س ��يحيني واالرمن  ،ومبختل ��ف طوائهم� ،أو من بقي
منهم ،وهناك من يقولها بقلب �ص ��ادق ين�شد الطم�أنينة
وال�س�ل�ام للجميع ،وهناك من يقولها كت�س ��يقط فر�ض،
�أو يقوله ��ا غري م�ؤم ��ن بحقهم يف العي�ش معه� ،أق�ص ��د
م ��ن املنتمني لالحزاب الدينية املت�ش ��ددة ،التي تت�س ��يد
امل�شهد ال�سيا�سي العراقي اليوم.
�س ��ي�أتي م ��ن يقول ب�أنهم كان ��وا لنا اخوة ،وام�ض ��ينا
ال�س ��نوات الط ��وال معه ��م ،وه ��م جرياننا و�ش ��ركا�ؤنا
يف الوط ��ن والعمل وال�س ��كن املدر�س ��ة ..ولي�س بيننا
م ��ا مينع م ��ن وجودهم ب�س�ل�ام فنقول :نع ��م ،كان ذلك
قائم ًا بالفعل ،ذات يوم ،يوم كانت ال�س ��لطة غري دينية،
وكان ��ت الن�ص ��و�ص القاتلة ما ت ��زال يف خمابئها ،غري
م�س ��تلة� ،أم ��ا �أو�ض ��اع الب�ل�اد الي ��وم ،حي ��ث تزعم كل
طائف ��ة وكل حزب بل وكل فرد بان ��ه وحزبه �أو طائفته
وحده ��م الذي ��ن ميتلك ��ون احلقيق ��ة ،وكل م ��ن خالفهم
ميتلك ن�صفها� ،أو ال ميتلك منها �شيئ ًا ،ف�أمر امل�سيحيني
و�س ��واهم م ��ن الطوائ ��ف �س ��يكون مرب ��ك ًا ،وكل واحد
بينه ��م عر�ض ��ة للطرد واملالحق ��ة وال�س ��طو �إن مل يكن
املوت.
�شخ�صي ًا� ،أفعلها و�أكتب بو�ستات تهنئة باملنا�سبة� ،أو
ات�ص ��ل بالتلفون مع بع�ض اال�ص ��دقاء من امل�سيحيني،
يف الداخ ��ل واخل ��ارج ،لكنني ،غري مقتنع مب ��ا �أفعله،
ذلك لأنني ،كفرد ال �أملك ع�ش�ي�رة م�سلحة� ،أو رمبا كنت
علماني َا� ،أو م�سلم َا ،وقد �أكون منتمي ًا لطائفة مرفو�ضة
يف حميطها ،فال ا�ش ��عر باالمن ،وا�ست�ش ��عر اخلطر يف
كل حديث �أ�ؤمن به ،و�أدافع عنه ،ورقبتي رقيقة ،طيعة
�أمام �س ��كني � ّأي من ه�ؤالء ،الذين مي�س ��كون بال�سلطة،
وميتلك ��ون الع ��دد االكرب م ��ن البن ��ادق� .أولئ ��ك الذين
يدع ��ون امت�ل�اك حقيق ��ة اخلل ��ق ،واخلال ��ق ،والدين،
وبيده ��م مفاتي ��ح اجلن ��ة ،ف�أن ��ا مك�ش ��وف �أمامه ��م ،ال
�أ�ساوي يف وجدانهم �سعر الطلقة التي تخرتقني.
يف الب�ل�اد الت ��ي تتغ ��ول االح ��زاب والطوائ ��ف فيه ��ا
عل ��ى الدول ��ة ،وت�ص ��بح عاج ��زة ع ��ن حماية نف�س ��ها ال
يطمع االن�س ��ان فيها بحياة �آمنة ،فهذا �ش ��ان م�ستحيل،
�إمن ��ا يرتك ��ز اهتمامه على الهج ��رة ،والبحث عن مكان
لتم�ضية ما تبقى من العمر ،يف حميط يحرتم االن�سان
في ��ه االن�س ��ان ،ويجتهد امل�س� ��ؤول احلكومي يف ت�أمني
حاجاته ،وال�س ��عي جلعله �آمنا ،غري منقو�ص ال�شعور
يف املواطن ��ة .احلديث عن عودة اال�ش ��قاء امل�س ��يحيني
وال�صابئة املندائيني واالقليات االخرى يتطلب �س�ؤا ًال
جوهري ًا هو من بيننا الآمن احلقيقي ،ال�ضامن حلياته؟
وه ��ل متك ��ن الفرقاء الذي ��ن تقا�س ��موا ال�س ��لطة طوال
عقدين من الزمان من حماية �أنف�سهم من بع�ضهم؟
الي ��وم ،وبع ��د �أك�ث�ر من �ش ��هرين عل ��ى �إع�ل�ان نتائج
االنتخابات ،وفوز بع�ض ��ها من بامكانه ر�س ��م �ص ��ورة
الوط ��ن القادم ��ة؟ وه ��ل �س ��تظل البن ��ادق مركون ��ة يف
م�ش ��اجبها �أم �س ��تخرج ملعلع ��ة؟ يف وط ��ن كل م ��ا فيها
غام�ض ،وكل من فيه مرتب�ص ب�آخره ،وكل من مي�س ��ك
مبقود ال�س ��لطة ال يريد مغادرته ،وكل مت�س ��يد ال يفرط
بالفر�صة ،التي �أتيحت له �ستت�ضاءل فيه فر�ص احلياة،
والعي�ش االمن ،وال ي�شعر املواطن فيها بوجوده خارج
حدود املوت والر�صا�ص الطائ�ش.
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الم�ؤتمر  ١١للحزب ال�شيوعي العراقي
نعم ،هناك �صراع �أجيال!
ثالثة �أيام في �سرداب بال
نوافذ ،ق�ضيتها كمراقب في
الم�ؤتمر  ١١للحزب ال�شيوعي
العراقي ٣١٩ .مندوبا ان ُتخبوا
في م�ؤتمرات محلية و ٥٦
مراقبا اختارتهم اللجنة
المركزية ح�ضروا هذا
الم�ؤتمر وناق�شوا برناج
الحزب وتقريره ال�سيا�سي
ونظامه الداخلي.

امل�ؤمتر ياتي يف جو من ان�س ��داد �سيا�س ��ي
يف ال�سلطة بعد ثورة ت�شرين و�صعود دور
ال�ش ��باب يف �أطول اعت�ص ��ام احتجاجي يف
تاريخ الع ��راق احلديث ،ا�س ��تمر من بداية
ت�ش ��رين /اكتوبر  ٢٠١٩حتى نهاية �آذار /
مار�س .٢٠٢٠
�ص ��عود دور ال�ش ��باب ارتب ��ط ب�ص ��عودهم
عددي� � ًا حي ��ث تق ��در وزارة التخطي ��ط يف
تقريره ��ا لع ��ام  ٢٠٢١ب ��ان ال�ش ��باب الذين
تق ��ل �أعمارهم ع ��ن  ٣٠عاما ي�ش ��كلون ٪٦٨
من عدد �س ��كان الع ��راق البال ��غ  ٤٠مليونا،
يف حني �إن م�ش ��اركتهم يف �ص ��ياغة امل�شهد
ال�سيا�س ��ي قبي ��ل ح ��راك ت�ش ��رين ال تزي ��د
ع ��ن � ٪٢إذا ح�س ��بنا �أعم ��ار ن ��واب الربملان
والوزراء وقادة الأح ��زاب احلاكمة .مقابل
ذل ��ك ي�ش ��كل كب ��ار ال�س ��ن ( ٦٥فم ��ا ف ��وق)
غالبية امل�شهد ال�سيا�سي بقيادتهم للأحزاب
ومواق ��ع الدولة العليا رغم �إن ن�س ��بتهم من
عدد ال�س ��كان انخف�ضت اىل  ٪٣فقط ح�سب
نف�س التقرير.
خوف وخوف!

مل يع� ��ش هذا اجلي ��ل ،وهو طف ��ل ،اخلوف
ال ��ذي عا�ش ��ه �آبائه ��م حت ��ت �س ��لطة �ص ��دام
ح�س�ي�ن .مل يعرف ��وا الكب ��ت ال ��ذي احرتفه
الآب ��اء� ،إمنا تفتح ��ت مداركه ��م على خوف
�آخ ��ر ،ه ��و انف�ل�ات العن ��ف وتوزع ��ه ب�ي�ن
املظلومني بع ��د انهيار الدولة خالل احلرب
الأهلي ��ة وم ��ا �ص ��احبها م ��ن عن ��ف فال ��ت
�ص ��ار الكل فيه �أعدا ٌء ّ
للكل و�ص ��ار ال�ش ��باب
بعمره ��م ،قاتل�ي�ن �أو مقتولني ،يف طاحونة
املوت.
�إذا كان ��ت هناك من جهن ��م على الأر�ض فهي
حياة ه ��ذا اجليل الذي عا� ��ش بني املفخخة
واملفخخ ��ة ،وعا� ��ش اخل ��وف و�إخف ��اء
الهوية خ�ل�ال احلروب الطائفي ��ة ،وذهبوا
اىل املدر�س ��ة والهل ��ع يرافقه ��م خوف ��ا م ��ن
االختطاف.
ب�ي�ن ه ��ذا اجلي ��ل وجي ��ل امل�س� ��ؤلني يف
الدول ��ة وال�سيا�س ��ة فج ��وة م ��ن الغرب ��ة
وع ��دم االع�ت�راف حت ��ى ح ��دود االن ��كار.

ال ي ��درك امل�س� ��ؤلون وال يري ��د �أن يدرك ��وا
حج ��م الغ�ض ��ب املرتاك ��م فيتعامل ��ون م ��ع
احتجاجات ال�شباب كحاالت نابعة من نفاذ
�ص�ب�ر او مي ��ل مت�أ�ص ��ل لعدم الر�ض ��ا ،ويف
�أ�س ��وا احلاالت من حتريك قوى م�ش ��بوهة
يف الداخل �أو اخلارج.
االحتجاج هوية

االحتجاج �ش ��كل هوية جديدة للم�ش ��اركني
في ��ه .كل الهوي ��ات الأخ ��رى ،قومي ��ة كانت
�أو طائفي ��ة ،ت�ض ��عهم يف مواجه ��ة الآخ ��ر
املختلف .ر�س ��م (�آ�ص ��ف بيات) هذا التناغم
ب�ي�ن الفردي ��ات واملجم ��وع ب�ش ��كل ثالث ��ة
�صفوف من دوائر تدور حول نف�سها ،ولكن
بتناغ ��م م ��ع ذات فردي ��ة �أخ ��رى بجانبه ��ا،
وهكذا تتوح ��د الفردي ��ات يف ذات جماعية
كب�ي�رة ت�ض ��في �ش ��رعية عل ��ى االحتج ��اج
يف مقابل �ش ��رعية ال�س ��لطة التي اكت�س ��بت
�ش ��رعيتها م ��ن خ�ل�ال انتخاب ��ات مطع ��ون
ب�شرعيتها .املظلومية ،حقيقية �أو متخيلة،
مل تك ��ن الداف ��ع الوحي ��د للم�ش ��اركة يف
االحتج ��اج .املظلومي ��ة ،حقيقي ��ة كانت �أو
متخيلة ،مل تكن ال�سبب الوحيد لالحتجاج.
هن ��اك مظلوم ��ون مل ي�ش ��اركوا ،ومنهم من
وقف ��وا يف اجلان ��ب امل�ض ��اد وراء متاري�س
ال�س ��لطة و�أطلق ��وا النار على �ش ��ركائهم يف
الفق ��ر .املناق�ش ��ات ح ��ول ال�سيا�س ��ة داخ ��ل
�ش ��بكات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي تزي ��د م ��ن
الفعالية وحتول املظامل الفردية �إىل مظامل
م�ش�ت�ركة وغ�ض ��ب جماعي ،والذي يرتجم
�إىل م�شاركة يف االحتجاج.
الهوية الم�شتركة

هذه امل�ش ��اركة تخلق ل ��دى املحتجني هوية
جدي ��دة ٪٩٤.م ��ن املتظاهري ��ن الذي ��ن
ا�س ��تطلعتهم م�ؤ�س�س ��ة ال ��رواق قال ��وا ب� َّأن
التظاه ��رات جعلته ��م ي�ش ��عرون ب�أ َّنه ��م
�خا�ص مهمّون .وجودهم يف ال�س ��احة،
�أ�ش � ٌ
ه ��ذا الوج ��ود ال ��ذي يجم ��ع ك�ث�رة الع ��دد
و�إجماع الإرادات ،هو الذي يرعب ال�سلطة
التي �أرادت �أن ت�س ��لبهم احل ��ق والإرادة...
ك�ث�رة اجتماع ��ات احلكوم ��ة والربمل ��ان،
اال�س ��تعجال يف مترير قرارات كانت نائمة
عل ��ى الرف ��وف ،ك�ث�رة االن�ش ��قاقات داخ ��ل
الكت ��ل احلاكم ��ة ،االرتب ��اك ب�ي�ن الوع ��ود
و�إمكانية التحقق ،املزايدات ومتلق بع�ض
املتظاهرين ...كل ذلك ناجت عر�ضي للأزمة
الت ��ي خلقها وجوده ��م العنيد يف ال�س ��احة
ولذلك �أ�ش ��عرتهم امل�شاركة ب�أنهم م�ساهمون
يف �ص ��ناعة تاريخه ��م وتاري ��خ البلد%٩٧ .
منهم ح�سب اال�ستطالع يرون �أن م�شاركتهم
جعلتهم �أكرث افتخار ًا ب�أنهم عراقيون.
لك ��ن و�س ��ائل االت�ص ��ال احلديث ��ة ال تفع ��ل
فعلها دون وجود ما �س ��ماه �آ�صف بيات ب(
تهديد م�ش�ت�رك) .وق ��د تنامى ه ��ذا التهديد
امل�ش�ت�رك ب�سرعة خالل ال�سنة والن�صف من
االعت�صام يف �س ��احة م�شرتكة ويف اال�شهر
الت ��ي تلت ��ه وتعمد بوج ��ود �أك�ث�ر من ٦٠٠
�ش ��هيد وكرث من � ٢٥ألف جريح و ع�ش ��رات
املخطوفني.
يف امل�ؤمت ��ر الـ  ١١للحزب ال�ش ��يوعي ع ّرف
املر�ش ��حون من هذا اجليل انف�سهم بكونهم
من جيل ت�ش ��رين .طرحوها ك�صيغة جديدة
تقاب ��ل اخل�ب�رة التنظيمي ��ة الت ��ي يعتمدها
جيل الكبار للبقاء.

 زهري اجلزائري

تغيير الم�شهد ال�سيا�سي

رغ ��م كراهيتهم الغريزية لكلمة (�سيا�س ��ة)،
لك ��ن االحتج ��اج رف ��ع وزن ال�ش ��باب يف
ت�ش ��كيل �سيا�س ��ة البل ��د .فرغ ��م املقاطع ��ة
الوا�سعة النتخابات � ،٢٠٢١صوت مليوين
ناخ ��ب من موالي ��د  ٢٠٠١وخلق ��وا تغيري ًا
بن�س ��بة  ٪٧٠داخل الربمل ��ان .التغري �أدخل
 ١٠٠برملاين جديد اكرث من ن�صفهم م�ستقل
ومن الت�شرينيني والباقي �ضمن التحالفات
القدمية.
يف فرتة املخا�ض الع�س�ي�ر ب�ي�ن االحتجاج
وب�ي�ن االنتخاب ��ات املبك ��رة الت ��ي فر�ض ��ها
االحتج ��اج ح ��دث حت ��ول يف وعي �ش ��باب
االحتج ��اج ،م ��ن الطهراني ��ة الراف�ض ��ة
لل�سيا�س ��ة والتح ��زب باجت ��اه التنظي ��م
والعم ��ل ال�سيا�س ��ي ،حي ��ث انبث ��ق ١٥
تنظيم �سيا�س ��ي من �ص ��لب ت�ش ��رين او من
حوا�شيه .يف �صراعهم مع التيار ال�سيا�سي
احلاك ��م يو�ش ��ك �ش ��باب االحتج ��اج عل ��ى
ت�ش ��كيل تكتل م ��ن  ٢٨نائبا ،ائت�ل�اف مقلق
للطبق ��ة احلاكم ��ة .لن ي�ش ��ارك ه ��ذا التكتل
يف ت�ش ��كيلة احلكومة القادمة كم ��ا �أعلنوا،
ب ��ل كتلة معار�ض ��ة �ستن�ص ��ب جهودها على
توف�ي�ر فر�ص العمل ،الق�ض ��اء على الف�س ��اد
املايل والإداري ،وحت�سني البنية التحتية،
وحما�س ��بة قتلة املتظاهرين وك�شف م�صري
املغيبني ،ومنع تدخالت دول اجلوار.
ال�شباب والحزب

انعك� ��س �ص ��عود ال�ش ��باب عل ��ى بنية حزب
قدمي هو ال�ش ��يوعي العراق ��ي .ففي �أجواء
االحتج ��اج وبعده دخلت احل ��زب �أو عادت
�إلي ��ه حزمة من ال�ش ��باب يقدره ��م �أحد قادة
احل ��زب “حتى ال ابالغ ع�ش ��رات ،يف بغداد
الفرات الأو�س ��ط واجلن ��وب” ويعزوا ذلك
مل�ش ��اركة احلزب يف االحتجاجات .بع�ضهم
م ��ن عوائ ��ل �ش ��يوعية ،وبع�ض ��هم حتملوا
م�س�ؤليات حزبية.
يف نهاي ��ة امل�ؤمتر  ١١ال ��ذي عقد يف الفرتة
م ��ن  ٢٧-٢٤م ��ن نوفم�ب�ر املا�ض ��ي �ص ��عد
ع ��دد من املندوبني ال�ش ��باب الذين ترتاوح
�أعماره ��م ب�ي�ن  ٣٥-٢٤عام ��ا� ،ص ��عدوا من
خ�ل�ال عمله ��م التنظيم ��ي و مب�ش ��اركتهم
الن�ش ��يطة يف احتجاجات ت�شرين و غريوا
يف ق ��وام اللجن ��ة املركزي ��ة بن�س ��بة ٪٤٢
بحي ��ث �ص ��ار متو�س ��ط �أعماره ��ا  ٤٨عاما
بعد �أن كانت  ٥٣عاما بعد امل�ؤمتر العا�ش ��ر.
وو�ص ��لت ن�س ��بة التغي�ي�ر يف ق ��وام املكتب
ال�سيا�سي  ٪٥٦وانخف�ض متو�سط �أعماره
من � ٦٦إىل  ٥٢عاما.

هن ��اك اختالف ��ات بنيوي ��ة بني جي ��ل قيادة
احل ��زب وبني جي ��ل احلراك الذي �ص ��عدت
منه القيادات اجلديدة:
ولد اجليل اجلديد يف دولة احلزب الواحد
التي ربطت املجتمع ق�س ��ري ًا بال�س ��لطة عرب
احل ��زب ،وعا� ��ش �ص ��باه �ش ��بابه يف ف�ت�رة
هيمن ��ة �أح ��زاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي عل ��ى
ري ��ع الدولة .الطوائف التي �ص ��وت �آبائهم
تع�س ��كرت
يف بداي ��ة التغي�ي�ر ت�سيّ�س ��ت ثم ّ
و�ص ��ارت تنه ��ب �أم ��وال الدول ��ة .لذلك كره
اجليل اجلديد احلزبية باملجمل.
هن ��اك جي ��ل �أ�ص ��غر عم ��ر ًا �ش ��ارك يف
االنتخاب ��ات الأخ�ي�رة ه ��و جي ��ل الألفي ��ة
الثالث ��ة ي�ش ��كل  ٪٤٥-٤٠من �س ��كان البالد
وغالبي ��ة الق ��وى العامل ��ة فيه ��ا .البطال ��ة
هي �أح ��د الهواج� ��س الكبرية الت ��ي تعتمل
يف �ص ��دورهم .ولي� ��س بغريب �أنَّ �ش ��رار َة
االنتفا�ض ��ة بد�أت م ��ن اخلريج�ي�ن .مل يقر�أ
ابناء هذا اجليل املارك�س ��ية لت�شكيل وعيهم
الطبق ��ي ،ب ��ل ت�ش ��كل وعيه ��م باحلي ��ف من
خ�ل�ال املقارنات م ��ع �أوالد امل�س� ��ؤولني وقد
ح�ص ��لوا على الزماالت واملنا�ص ��ب .مقابل
ذل ��ك و�ص ��ل ع ��دد العاطل�ي�ن ب�ي�ن �ص ��فوف
املتخ ّرجني �إىل ( )١٥١٨٠٢للعام الدرا�سي
 .٢٠١٨ – ٢٠١٧والأرق ��ام بالتزايد مبعدل
تقريبي � %٥سنوي ًا.
مل يع ��رف هذا اجليل العمل ال�س ��ري وكبت
االف ��كار واالنتم ��اءات ووف ��رت له و�س ��ائل
لتوا�ص ��ل االجتماعي جما ًال وا�سع ًا للتعبري
عن �أف ��كاره ون�ش ��رها بحرية .االت�ص ��االت
الأفقي ��ة بالآخرين �أعطته �إح�سا�س� � ًا باهمية
الذات يف مواجهة الهرمية احلزبية.
مل يع ��رف ه ��ذا اجلي ��ل دول ��ة مقد�س ��ة مثل
االحت ��اد ال�س ��وفياتي طبق ��ت اال�ش�ت�راكية.
حي ��ث انتهت الكيان ��ات الكبري ًة املتما�س ��كة
عل ��ى امل�س ��توى امل ��ادي ك ��دول �أو عل ��ى
امل�س ��توى املعن ��وي ك�آيديولوجي ��ات .لذلك
اجته ��ت ُم ُثلُ ُه نحو دولة �إن�ص ��اف اجتماعي
هي �أقرب اليوتوبيا منها للواقع.
مخاوف متبادلة

هناك يف احلزب خماوف متبادلة بني جيل
القيادات القدمية و اجليل اجلديد:
ي ��رى القدماء �أن َن َف�س ال�ش ��باب ق�ص�ي�ر اليحتمل احلي ��اة احلزبي ��ة� ،أمي ��ل لليربالية
منهم �إىل االن�ض ��باط احلزبي “ال يتقيدون
بق ��رارات احل ��زب وين�ش ��رون اختالفاته ��م
يف و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي” .لذلك
يدخلون احلزب و يغادرونه حاملا ت�صطدم
�آرائه ��م ال�شخ�ص ��ية بال ��ر�أي اجلماع ��ي

للحزب».
مل يق ��ر�أوا الكتب ومل ي�س ��توعبوا النظرية
املارك�س ��ية ،وان�ص ��بت كل قراءاته ��م عل ��ى
املقاطع واالفكار املخت�ص ��رة التي تن�شر يف
و�سائل التوا�صل.
باملقاب ��ل ي ��رى اجلي ��ل اجلدي ��د �أن ل ��دى
اجليل القدمي خماوف تاريخية من �ص ��عود
ال�شباب ،و�أحيانا “يت�ص ��ورون �أن احلزب
ملكهم وما نحن ال�ش ��باب �إال م�ست�أجرون”.
وه ��م متم�س ��كون بقوالب جام ��دة يريدون
فر�ض ��ها على احلا�ض ��ر ،ويرون �أن التزمت
واخلوف ي�شكل عائ ًقا �أمام التجديد.
يعتق ��د اجلي ��ل ال�ش ��اب �أن م�ش ��كلة احل ��زب
التاريخي ��ة “ه ��ي ع ��دم قدرته عل ��ى التقاط
اللحظة ال�سيا�س ��ية” .ه ��ذه اللحظة التي ال
تقب ��ل التق ��دمي او الت�أجيل والتي و�ص ��فها
لينني البارحة �ستكون �سابقة لأوانها وغدا
�س ��يكون الوق ��ت ق ��د ف ��ات .وي�ست�ش ��هدون
بانتفا�ض ��ة ع ��ام  .٢٠١٥ح�ي�ن ابل ��غ �ش ��اب
جنوبي احلزب ب�أن انتفا�ض ��ة �شاملة قادمة
واقرتح عدم م�شاركة احلزب يف انتخابات
 .٢٠١٨لك ��ن وجهة نظ ��ره قوبلت بالإهمال
لأن احل ��زب كان م ��ا ي ��زال يع ��وّ ل عل ��ى
الإ�ص�ل�اح ولي�س التغيري من خالل العملية
ال�سيا�سية ذاتها.
�ش ��اب �آخر يرى العك�س “يف البداية �ضقت
�ض ��رع ًا بنزع ��ة التحف ��ظ املالزم ��ة للجي ��ل
ال�سابق .ملرات فكرت مبغادرة احلزب حني
كان ��ت �آرائي و مقرتحاتي ت�ص ��طدم بجدار
الت� ��أين واملحاذير.الحق� � ًا �أدرك ��ت �أهمي ��ة
املحاذي ��ر عند هذا اجليل الذي عا�ش الكثري
من النك�سات� .أدركت الحق ًا حقيقة املخاطر
الت ��ي نكون قد واجهناه ��ا لوكنا دخلنا هذه
املغام ��رة� .أدرك ��ت �أهمي ��ة تقلي ��ب الفك ��رة
بالن�س ��بة حل ��زب ي�ض ��م �أجي ��اال متفاوت ��ة.
�أن ال تندف ��ع وراء فك ��رة واح ��دة �إمنا تقلب
االحتماالت مثلهم».
ال�ص ��راع ات�ض ��ح خ�ل�ال الت�ص ��ويت ،ح�ي�ن
�أ�س ��قط يف املومتر اقرتاح يو�صي مبعاملة
�س ��كرتريي املحلي ��ات معامل ��ة �س ��كرتري
احل ��زب ( ال يح ��ق ل ��ه الرت�ش ��يح لأك�ث�ر من
دورت�ي�ن) .مقاب ��ل ذلك �ص ��وت امل�ؤمتر على
ابت ��كار ( الع�ض ��وية امل� ��ؤازرة) ال�س ��تيعاب
اجلي ��ل اجلدي ��د يف م ��كان و�س ��طي ب�ي�ن
االلتزامات التي تفر�ضها الع�ضوية الكاملة
والت�أييد من خارج �أطر احلزب.
توا�صل ولي�س انقطاع

�سكرتري احلزب رائد فهمي يرى �أن االنفتاح
عل ��ى اجلي ��ل اجلديد قائم منذ ف�ت�رة ولي�س
ولي ��د امل�ؤمت ��ر  ،١١ه ��و ا�س ��تمرار ولي� ��س
مفاج ��اة  .التجدي ��د يف عم ��ل احلزب،رغ ��م
ال�ص ��عوبات ،ال يعني ك�س ��ر القدمي وتغيري
هوي ��ة احل ��زب كممث ��ل للطبق ��ة العامل ��ة.
يحت ��اج عملنا القادم �إىل مزيد من التجديد،
لكن هن ��اك ثوابت يجب مراعاتها ،الثوابت
والتما�سك عنا�صر قوة للحزب” .يبدد رائد
فهمي املخاوف �أو ال يعتربها حتمية بقوله
:ال�شباب ال ي�شكلون كتلة متجان�سة فبينهم
اختالفات يف �أ�س ��اليب العمل ال تختلف عن
اختالف ��ات الكب ��ار .االختالف ��ات اجتماعية
فقتل ��ة ال�ش ��باب املحتجني من ابن ��اء جيلهم
�أي�ض� � ًا .ويف داخل احلزب ال ي�شكلون كتلة
فكري ��ة �إمنا اجتماعي ��ة .نحتاج �إيل حتويل
العالق ��ة ب�ي�ن اجليل�ي�ن اىل عالقة توا�ص ��ل
ولي�س انقطاع.

و�أخريا الف�صل ال�سابع يحزم �أمتعته
3–3

في مقالتنا االولى تناولنا
قرار مجا�س االمن الم�ؤ�س�س
لو�ضع العراق تحت احكام
الف�صل ال�سابع من ميثاق
االمم المتحدة  ،وفي المقالة
الثانية تناولنا قرار مجل�س
االمن الذي اجاز ا�ستعمال
القوة واف�ضى بعدئذ الى
وقوع عا�صفة ال�صحراء  .اما
في مقالنا هذا فهو مخ�ص�ص
لقرار مجل�س االمن الدولي
المرقم  687في 1991 \ 4\ 3
 ،الذي كان مقرراً له ان
ي�صدر بعد انتهاء الحرب
في � \ 28شباط \  1991ولكنه
تاخر حتى �شهر ني�سان من
العام ذاته .

واختيارن ��ا له ��ذا القرار امله ��م يعود لعدة
ا�س ��باب منه ��ا عل ��ى �س ��بيل املث ��ال كون ��ه
�صدوره قد مت بعد انتهاء احلرب والثاين
النه اطول قرار ا�صدره جمل�س االمن منذ
تا�سي�س االمم املتحدة ولو قي�ض حلروفه
ان تكتب باخلط حجم  14لبلغت �صفحاته
الع�ش ��رين �ص ��فحة ونيف وال�سبب الثاث
هو االثار ال�س ��لبية املوجعة التي �س ��ببها
لل�شعب العراقي .
ت�ضمن هذا القرار ديباجة طويلة مع (25
) فق ��رة عاملة خ�ص ���ص ق�س ��م كب�ي�ر منها
خلط ��ة التوزيع الفوري لوح ��دة مراقبني
تابع ��ة لالمم املتحدة ف�ض�ل�ا عل ��ى التاكيد
عل ��ى التزامات ��ه مبوج ��ب بروتوك ��ول
جني ��ف حلظ ��ر اال�س ��تعمال احلرب ��ي
للغازات اخلانقة او ال�س ��امة وان ي�ص ��دق
عل ��ى اتفاقية حظ ��ر ا�س ��تحداث وتخزين
اال�س ��لحة البكرتبويولوجي ��ة و�س ��واها
وتدمري تلك اال�سلحة  ،ا�ضافة اىل ت�شكيل
جلنة خا�ص ��ة تقوم باعمال التفتي�ش على
قدرات الع ��راق البيولوجية والكيمياوية
وتقدمي امل�ساعدة اىل املدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية والعمل على اخالء
الع ��راق منه ��ا وع ��دم حيازته ��ا  ،وامت ��د
الو�ض ��ع املتعلق بتلك اال�سلحة من الفقرة
 5اىل الفقرة  14من القرار  ،اال ان القرار
مل يقت�ص ��رعلى اجلاين الع�سكري املتعلق

 هادي عزيزعلي

بتلك اال�س ��لحة بل ت�ض ��من احكاما اخرى
تناولها القرار وملوا�ضيع خمتلفة .
وم ��ن تل ��ك املوا�ض ��يع ع ��ودة املمتل ��كات
الكويتي ��ة  ،وحتمي ��ل الع ��راق ومبوجب
اح ��كام القان ��ون ال ��دويل م�س� ��ؤولية
اال�ض ��رار واخل�س ��ائر لال�ش ��خا�ص
والهيئ ��ات وال ��دول  ،ومتك�ي�ن �ص ��ندوق
التعوي�ضات من الوفاء بدفع التعوي�ضات
بواقع حم�س ��وب بن�سبة مئوية من قيمة
�صادرات املنتجات النفطية  ،مع ال�سريان
الفوري حلظر بيع او توريد منتجات غري
االدوية واالمدادات ال�ص ��حية ف�ض�ل�ا عن
حظر املعام�ل�ات املالية املت�ص ��لة احكامها

بالقرار  661ل�سنة  1990املتعلقة باملواد
الغذائي ��ة الت ��ي تخطر بها جلنة خمت�ص ��ة
يف جمل�س االمن  ،وت�ضمن القرار موقفه
من املواد اال�سا�س ��ية املحظور ا�ستريادها
ول ��زوم التوا�ص ��ل م ��ع ال ��دول للحيلولة
دون قي ��ام رعاياه ��ا ببي ��ع او توري ��د او
ترويج او الب�ض ��اع اىل الع ��راق املتعلقة
باال�س ��لحة واالعت ��دة والتكنلوجي ��ا او
م ��واد التدريب اوخدم ��ات الدعم التقفني
املت�ص ��لة بت�ص ��ميم اوتطوير او ت�ص ��نيع
او ا�س ��تخدام او �صيانة املحددة او�صافها
يف هذا القرار وغري ذلك الواردة احكامها
عل ��ى وج ��ه التف�ص ��يل يف ق ��رار جمل� ��س

االمن ه ��ذا  .ومن االثار املرتتبة على هذا
القرار �صدور �ستة قرارت الحقة له انتهت
بالق ��رار  1284يف 1999 \ 12 \ 17
تعلقت جميعها باجلانب التنفبذي للقرار
 687ل�س ��نة  1991ف�ضال عن �ستة قرارات
اخرى انتهت بالقرار  1205ل�سنة 1998
ت�ضمنت االدانة لعدم التنفيذ .
الهج ��وم االمريك ��ي الربيط ��اين عل ��ى
العراق � 2003أف�ض ��ى اىل انتقال ال�سلطة
اىل �س ��لطة االئت�ل�اف امل�ؤقت ��ة برئا�س ��ة
املدي ��ر االداري ( ب ��ول برمي ��ر ) مبوجب
ق ��رار جل� ��س االم ��ن املرق ��م  1483يف
 2003 \ 5\ 22وق ��د ج ��اء يف حيثي ��ات

الق ��رار املذكور الن�ص على رفع العقوبات
ولكنه مل يت�صد ملو�ض ��وع الف�صل ال�سابع
رغ ��م ان العراق مل يعد ي�ش ��كل خطراعلى
ال�سلم واالمن الدوليني وهو حتت �سلطة
االحت�ل�ال واحكام القب�ض ��ة عل ��ى العراق
امل�ش ��رعنة احكام ��ه دولي ��ا بوج ��ود بعثة
االمم املتحدة اال ان جمل�س االمن ا�ستمر
با�صدار قراراته املتعلقة بال�ش�أن العراقي
�ض ��من احكام الف�صل ال�س ��ابع ومنها على
�س ��بيل املث ��ال الق ��رار املرق ��م  1958يف
 \ 15كان ��ون اول \  2010ال ��ذي ي�ؤك ��د
�س ��ريان اح ��كام الف�ص ��ل ال�س ��ابع عل ��ى
الع ��راق  ،والق ��رار املرق ��م  2336يف 30

\ كان ��ون االول \  2016الذي ي�س ��تعجل
العراق بت�س ��ديد مبالغ التعوي�ض ��ات دون
تاخ�ي�ر  ،لينتهي االمر اىل ا�ص ��دار القرار
 2390امل� ��ؤرخ يف  \ 8كان ��ون االول \
 2017ال ��ذي ن� ��ص عل ��ى  ( :يخل� ��ص اىل
ان الطرف�ي�ن ق ��د نفذا تنفي ��ذا كامال جميع
التداب�ي�ر املفرو�ض ��ة مبوج ��ب ق ��راري
جمل� ��س االمن  2010 \ 1958و \ 2336
 2019مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق
االمم املتحدة).
وكان على جمل�س االمن وا�ستنادا لقراره
االخ�ي�ر ان يرفع احكام الف�ص ��ل ال�س ��ابع
ع ��ن العراق ما دام تنفيذ االلتزامات قد مت
ب�ش ��كل تام  ،اال ان الرف ��ع مت تاجيله حتى
يتمكن العراق من ت�س ��ديد اخر ق�س ��ط من
التعوي�ض ��ات امل�س ��تحقة لدول ��ة الكويت ،
ام ��ا وان الق�س ��ط االخ�ي�ر قد مت ت�س ��ديده
خالل االيام املن�صرمة فيكون على جمل�س
االم ��ن الدويل ومن دون تق ��دمي طلب من
الع ��راق ان يرف ��ع احكام الف�ص ��ل املذكور
ع ��ن الع ��راق لكون ��ه ه ��و ال ��ذي و�ض ��عه
وب�أنتف ��اء ا�س ��بابه فهو مل ��زم للقيام بذلك
 .وبنظ ��رة �س ��ريعة لالعوام من �ش ��هر�آب
 1990اىل منت�ص ��ف كانون االول 2021
ميك ��ن مالحظ ��ة حج ��م الدم ��ار واخلراب
والت�ض ��حيات اجل�سام التي قدمهاال�شعب
العراقي.
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فريدا ،الإيقونة المك�سيكية

وداعا" ..ريجارد روجرز"!
د .خالد ال�سلطاني

غي ��ب املوت يف  18كان ��ون االول ،2021
واح ��دا م ��ن ا�شه ��ر املعماري�ي�ن احلداثيني
«ريجارد روج ��رز» ،Richard Rogers
ع ��ن عم ��ر بل ��غ  88عام ��ا ،هو املول ��ود يف
فلورن�س ��ا /ايطالي ��ا ع ��ام  .1933وم ��ن
ا�ص ��ول انكليزي ��ة .هاج ��ر اج ��داده اىل
ايطاليا حوايل �سنة  ،1820على ان والده
ق ��رر ان يع ��ود اىل انكل�ت�رة �سن ��ة ،1939
والتى فيها اكمل روجرز تعليمه املعماري
مبدر�سة “اجلمعية املعمارية” (االي .اي.
 ).A.Aيف عام  ،1959ثم بعد ذلك ح�صل
عل ��ى املاج�س�ت�ر يف العم ��ارة م ��ن جامع ��ة
“يال” يف امريكا �سنة .1962

ويعد روجرز مثل زميل ��ه “رينزو بيانو”
( R. Piano )1937امل�صم ّم�ي�ن لواح ��د
م ��ن ا�شهر مب ��اين الق ��رن الع�شري ��ن وهو
مبن ��ى “مركز جورج بومبي ��دو للفنون”،
املط ��ل على �ساحة “بوب ��ور” يف باري�س/
فرن�س ��ا وامل�شي ��د م ��ا ب�ي�ن .1977 1971-
كم ��ا يعتربان اي�ضا م�ؤ�س�سا تيار “التقنية
املتقدم ��ة” ،High –Technology
املع ��روف اخت�ص ��ار ًا ب� �ـ “اله ��اي – تيك”
 ،Hi- Tecالتي ��ار املعم ��اري ال ��ذي كتبت
عنه يوما ما بانه “ من �أكرث تيارات عمارة
م ��ا بع ��د احلداثة انت�ش ��ار ًا وح�ض ��ور ًا يف
اخلط ��اب املعماري املعا�صر ،لي�س الن هذا
التيار يجعل من مقاربته املميزة و�أ�سلوبه
اخلا�ص مبثابة “قطيعة” معرفية مع بقية
املقارب ��ات الت�صميمي ��ة املعروف ��ة �سابق� � ًا،
تل ��ك املقارب ��ات الت ��ى م ��ا لبث ��ت �أن ظهرت
ب�شكل فجائي و�سري ��ع على م�سرح امل�شهد
املعم ��اري احلداث ��ي م�ؤخر ًا ،و�إمن ��ا �أي�ض ًا
ب�سب ��ب تقب ��ل طروحاته ب�سهول ��ة من لدن

م�صمم�ي�ن خمتلف�ي�ن ينتم ��ون �إىل مناطق
جغرافي ��ة متباين ��ه ذات خلفي ��ات ثقافي ��ة
متنوعة ،وق ��د �ساهم ذلك كل ��ه يف تكري�س
ح�ضوره يف املمار�سة املعمارية املعا�صرة
ك�أحد التيارات املعمارية املهمة يف امل�شهد
املعم ��اري العامل ��ي؛ ه ��ذا ع ��دا اعتم ��اده
ب�ص ��ورة وا�ضح ��ة ومبا�ش ��رة و�صريح ��ة
على �آخ ��ر م�ستجدات النجاح ��ات التقنية،
ما جعل منه تيار ًا معماري ًا مقبو ًال و�شائع ًا
يدرك م ��ن قبل اجلميع كون منتجه يعك�س
بو�ض ��وح “اميج” عمارة م ��ا بعد احلداثة
ورمزها الت�صميمي يف ع�صرنا الراهن”.
�صم ��م “ريج ��ارد روج ��رز” العدي ��د م ��ن
امل�شاري ��ع املميزة ب�ضمنه ��ا مبنى لويد يف
لن ��دن ( ،)84 – 1978و مرك ��ز املعلومات
يف وكال ��ة رويرتز بلن ��دن (،)92 – 1987
وجمم ��ع دميلري يف برلني  /املانيا (1993
–  ،)99ومطار مدريد /ا�سبانيا (،)2004
و قبة االلفية ( )1999يف لندن ،وغري ذلك
م ��ن امل�شاري ��ع املعمارية املهم ��ة .حاز على

جائ ��زة الربيتزك ��ر ع ��ام  ،2007والكث�ي�ر
من االو�سمة وااللقاب الفخرية .ا�س�س مع
اخرين مكتب ا�ست�شاري با�سم “Rogers
)Stirk Harbour+ Partners (RSHP
“ يف .1977
بالن�سب ��ة لن ��ا :العرب ،فان ا�س ��م “ريجارد
روجرز” قريب لنا ،عندما �سارع مع مثقفني
�آخرين ب�ضمنه ��م “جارل�س جينك�س” يف
اع�ل�ان ت�ضامنه مع الق�ضي ��ة الفل�سطينية،
ونظم اجتماعا من املعماريني واملخططني
ونق ��اد العم ��ارة يف مكتب ��ه بلن ��دن �سن ��ة
 ،2006وا�ص ��دروا بيان ��ا يدي ��ن” ..ال�ضم
غ�ي�ر القان ��وين للأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة
وبن ��اء اجل ��دار الفا�صل اخلر�س ��اين الذي
مي ��ر ع�ب�ر ال�ضف ��ة الغربي ��ة والقد� ��س”..
وع�ب�روا عن غ�ضبهم من ان “ ..املهند�سني
املعماري�ي�ن واملخطط�ي�ن واملهند�س�ي�ن
العامل�ي�ن يف امل�شاري ��ع الإ�سرائيلي ��ة يف
الأرا�ض ��ي املحتلة “متواطئ ��ون يف القمع
االجتماعي وال�سيا�س ��ي واالقت�صادي” و

“يف انته ��اك لقواع ��د �آداب املهنة .وقال
البي ��ان م ��ن ان “ :التخطي ��ط والعم ��ارة
و�أنظم ��ة البناء الأخ ��رى ت�ستخدم لتعزيز
نظ ��ام الف�ص ��ل العن�ص ��ري لل�سيط ��رة على
البيئ ��ة” .وطالب ��وا بط ��رد املهند�س�ي�ن
املعماري�ي�ن الإ�سرائيلي�ي�ن م ��ن االحت ��اد
الدويل للمهند�سني املعماريني”.
ويف حينه ��ا �شن ��ت االو�س ��اط ال�صهيونية
واملتعاطف ��ه معها حمل ��ة وا�سع ��ة و�شائنة
�ض ��د املعم ��ار االنكليزي ورفاق ��ه املوقعني
عل ��ى البي ��ان ،وه ��ددوا مكتب ��ه ب�سح ��ب
جمي ��ع امل�شاريع التى ينفذها والتى قدرت
تكلفتها باملليارات من الدوالرات وقتذاك.
ويف النتيجة �أًجرب الرجل ل�سحب توقيعه
عندم ��ا ر�أى ان زمالئ ��ه يف املكت ��ب تخلوا
عنه وع ��ن م�ساندتهم ملنط ��وق ذلك البيان
ال�شه�ي�ر .بع ��د ذلك ،بوقت الح ��ق ،ا�ستقال
“روجرز” من املكتب معلال ا�ستقالته يف
احلفاظ عل ��ى مكت�سبات املكت ��ب ومتا�شيا
مع ر�أي زمالئه.

مايكل هانيكه ..لغز الواقع وعنف الميديا
عالء المفرجي
�ص ��در ع ��ن دار ر�ش ��م كتاب ��ا حديث ��ا للناقد
واملرتج ��م �أم�ي�ن �صال ��ح ..ع ��ن الفن ��ان
النم�س ��اوي ماي ��كل هانيك ��ه ،ويت�ضم ��ن
جمموعة من احلوارات مع هانيكه.
ويف حوارات ��ه ه ��ذه ط�ي�رح هانيك ��ة
الكث�ي�ر من االراء ح ��ول ن�ش�أت ��ه وجتربته
ال�سينمائي ��ة ،واي�ض ��ا ع ��ن الأدب وامل�سرح
واملو�سيقى.
وتن ��اول يف �أعمال ��ه مو�ضوع ��ات مقلق ��ة
وا�ستفزازي ��ة ،م ��ن خاللها وج ��ه نقدا حادا
لعنا�ص ��ر امليدي ��ا (التلفزي ��ون ،الفيدي ��و،
ال�سينم ��ا) يف عالقته ��ا مبظاه ��ر معينة يف
الواقع الأورب ��ي احلديث :العنف ،العزلة،
اال�ستالب ،املحن الفردية واالجتماعية.
الفن ��ان النم�س ��اوي ماي ��كل هانيك ��ه مهم ��ا
اختلفت الآراء ح ��ول �أعماله ومو�ضوعاته
و�أ�ساليب ��ه ،يظ ��ل خمرج� � ًا �سينمائي� � ًا ف� � ّذ ًا
وا�ستثنائي� � ًا يف عامل ال�سينم ��ا اليوم .عرب
�أعماله اجل ��ادة وامللفتة ،ا�ستط ��اع هانيكه
�أن يك ّر�س ح�ض ��وره كواحد من �أهم و�أبرز
املخرجني املعا�صرين يف ال�سينما العاملية،
و�أكرثهم �إثارة للخالف واجلدل.
�أحرز �شه ��رة عاملية وا�سعة م ��ع فوز فيلمه

 The Piano Teacherبجائ ��زة �أف�ض ��ل
خم ��رج يف مهرج ��ان كان � ..2001إذ حتى
ذل ��ك الوقت ،ظل ��ت �أعماله – رغ ��م �أهميتها
وجدّته ��ا – بعي ��دة ع ��ن االنت�ش ��ار ال ��ذي
ت�ستحقه بجدارة.
ً
من ��ذ مراهقت ��ه �أظه ��ر ع�شق� �ا للم�س ��رح
واملو�سيق ��ى والأدب .وكان طموح ��ه �أن
ي�صبح ع ��ازف ،بيانو يق ��ول”.:يف مرحلة
ال�شب ��اب ،كان حلمي �أن �أ�صب ��ح مو�سيقي ًا.
ل ��و كان الأم ��ر بيدي ،لو كن ��ت موهوب ًا يف
ه ��ذا املج ��ال ،ل ��وددت �أن �أك ��ون مو�سيقي� � ًا
ولي� ��س خمرج ًا .كنت �أحب �أن �أ�صري م�ؤلف ًا
مو�سيقي� � ًا �أو قائد ًا لفرق ��ة مو�سيقية .زوج
�أم ��ي كان مو�سيقي� � ًا وقائ ��د ًا للأورك�سرتا،
وقد الحظ �ضع ��ف موهبتي كعازف بيانو.
مالحظت ��ه جعلتن ��ي �أ�ستبع ��د فك ��رة �أن
�أ�ص�ي�ر مو�سيقي� � ًا .مع ذل ��ك ،مل �أفقد ع�شقي
للمو�سيقى».
�إن �إدراك ��ه املبك ��ر الفتق ��اره �إىل املوهب ��ة
جعلت ��ه يخت ��ار درا�سة الدرام ��ا يف الكلية،
لكن ��ه تخل ��ى ع ��ن ذل ��ك بع ��د ن�ص ��ف ال�سنة
الدرا�سية ،ليتح ��ول �إىل درا�سة الفل�سفة..
يف�سر يل
“كن ��ت �أعتقد �أن هيجل �س ��وف ّ
العامل ،لكنني فهمت �أن الأمر لي�س كذلك”.
املج ��ال الفن ��ي الآخ ��ر ال ��ذي كان مو�ض ��ع
ول ��ع هانيكه ه ��و امل�سرح ..يق ��ول هانيكه:

“ال�شيء الآخر الذي تعلمته �أثناء وجودي
يف ب ��ادن – ب ��ادن هو الإخ ��راج .جتاربي
الأوىل كان ��ت يف امل�س ��رح املحل ��ي .كن ��ت
على عالق ��ة عاطفي ��ة مع ممثل ��ة منت�سبة
�إىل امل�سرح .املدينة يف تلك الفرتة كانت
يف حالة رك ��ود ثقايف .املمثل ��ون كانوا
عادي�ي�ن يف �أف�ضل الأح ��وال ،واحتجت
�إىل ف�ت�رة طويل ��ة ك ��ي اكت�ش ��ف كيفية
النف ��اذ �إليه ��م وا�ستنب ��اط �أداء معقول
منه ��م .الإخراج والتعام ��ل مع النا�س
م�س�أل ��ة تعتم ��د عل ��ى التجرب ��ة ،وق ��د
تعلم ��ت ذل ��ك بطريق ��ة �شاق ��ة يف تلك
املدينة”.
ً
كت ��ب هانيك ��ه و�أخ ��رج ع ��ددا م ��ن
امل�سرحي ��ات الت ��ي عر�ض ��ت عل ��ى
م�سارح برلني وميونيخ وفيينا يف
بداية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .قبل
�أن يعم ��ل م�ؤلف ًا ثم خمرج� � ًا يف التلفزيون
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�أثن ��اء عمل ��ه يف امل�سرح ،ا�ستع ��ان بوالده
كممث ��ل يف عمل يخرج ��ه“ ..كان التعاون
بينن ��ا مثمر ًا وممتع� � ًا .كان �أبي ذا ح�ضور
ق ��وي يف الأدوار الكال�سيكي ��ة” .عن عمله
يف جم ��ال الأف�ل�ام التلفزيوني ��ة ،يق ��ول
هانيك ��ه“ :عندم ��ا ب ��د�أت �أحق ��ق �أفالم� � ًا
تلفزيوني ��ة ،كان م ��ن املمك ��ن تنفي ��ذ ن ��وع

م ��ن الأعم ��ال خمتل ��ف عم ��ا
كان �سائ ��د ًا وقت ��ذاك .كان ممكن� � ًا حتقي ��ق
�أعمال ج ��ادة� .أغل ��ب �أفالم ��ي التلفزيونية
كان ��ت معدّة ع ��ن �أعم ��ال �أدبية .تل ��ك كانت
الإمكاني ��ة الوحيدة ال�ستخدام ذلك الو�سط
عل ��ى نحو جاد .لقد �أت ��اح يل التلفزيون �أن
�أطوّ ر و�سائلي كمخرج �سينمائي .الطريقة
الوحيدة التي ت�ستطيع تع ّلمها لكي ت�صبح
خمرج ًا �سينمائي ًا هي ب�صنع الأفالم ،وهذا
م ��ا فعلته .العم ��ل يف التلفزي ��ون �ساعدين

يف تع ّل ��م املهن ��ة .كذلك �ساع ��دين عملي
يف امل�س ��رح لع�شري ��ن �سن ��ة� .إذن كال
املظهر ْين �ساعداين يف اختبار مهاراتي
ويف تع ّل ��م احلرف ��ة .لك ��ن �أيديولوجي ًا،
�أعتقد �أن عملي التلفزيوين مل ي�ساهم �إال
قلي ًال يف �إ�ضاءة عملي يف ال�سينما.
يتذكر هانيكه افتتانه بال�سينما وهو طفل،
يف الرابع ��ة م ��ن عم ��ره ،حي ��ث كان يرافق
جدّته حل�ضور الأفالم يف ال�صاالت.
عندم ��ا بل ��غ اخلام�س ��ة� ،أر�سلت ��ه �أم ��ه �إىل
الدمنرك ،م ��ع جمموعة من الأطفال� ،ضمن
اتفاقي ��ة تبادل �أجريت بعد احلرب� .أم�ضى
هن ��اك ثالثة �شه ��ور م ��ن التعا�س ��ة “كانت
التجرب ��ة ال�شاق ��ة الوحي ��دة يف طفولتي،
وعندما عدت ،خا�صمت والديّ ومل �أحتدث
�إليهما مدة �أ�سبوعني”.
لكن من رحلته �إىل الدمنارك يتذكر ده�شته
عندما �أخ ��ذوه �إىل �صال ��ة �سينما وهناك..
“�شاهدن ��ا فيلم� � ًا ي ��دور يف �أفريقيا حيث
اجلم ��ال والنخي ��ل .كنت م�أ�س ��ور ًا بالفيلم
ِ
�إىل حد �أنه عندما انتهى ،و�أ�ضاءت الأنوار
ال�صال ��ة ،وخرجنا من الأب ��واب املفتوحة،
تفاج�أن ��ا باجلو الب ��ارد وت�ساقط الثلج يف
م�ساء كوبنهاجن ..وحلظتها مل �أ�ستطع �أن
�أفهم ما يحدث ..كيف انتقلنا بهذه ال�سرعة
من �أفريقيا �إىل كوبنهاجن».

بع ��د �إنتظار طوي ��ل ،ها هو �أك�ب�ر معر�ض للر�س ��امة فري ��دا كالو يفتتح
يف متح ��ف درينت ��ه �ش ��مال هولن ��دا ،وهن ��ا ال ميكنني بطبيع ��ة احلال،
�أن �أُ َ�ض ِّي� � َع مث ��ل هذه الفر�صة الن ��ادرة مل�شاهدة �أعم ��ال �أ�شهر ر�سامة يف
الع ��امل .زرت املعر� ��ض وعن ��د �أول خطواتي يف املتح ��ف� ،إنفتح �أمامي
عامل فريدا ال�شخ�صي واملثري ،حيث �شمل املعر�ض كل الطابق الأول من
املتحف و�ض َّم بالإ�ضافة اىل لوحاتها ،كل �أ�شيائها ال�شخ�صية ومالب�سها
وحت ��ى علب املكي ��اج والإك�س�سوارات التي كان ��ت ت�ستخدمها .فقد ُر ِّتبَ
جناح ًا خا�ص ًا �ض َّم �سبعة ع�شر ف�ستان ًا من ف�ساتينها الأ�صلية التي كانت
ترتديها ،ف�ساتني مو�شوم ��ة بالزهور ورق�شات الألوان التي تعيدنا اىل
مناخ ��ات املك�سي ��ك يف الن�صف الأول من الق ��رن الع�شرين .كذلك �إمتدت
عل ��ى جدران عديدة �صورها ال�شخ�صية منذ طفولتها وحتى وفاتها ،مع
عائلته ��ا �أو �صحبة حبيبها الر�سام دييغ ��و ريفريا .ويف جهة �أخرى من
لعر�ض
املتح ��فُ ،خ ِّ�ص َ�ص جدار ًا -بعد �أن حتول اىل ما ي�شبه الفرتينةِ -
جمموعة كب�ي�رة من الأحزمة وامل�ش ��دات اجللدية الوا�سع ��ة التي كانت
فري ��دا ت�شده ��ا عل ��ى ج�سده ��ا النحيل مل�ساعدته ��ا على الوق ��وف ب�سبب
�آث ��ار الك�س ��ور التي توزع ��ت بني عظامه ��ا  .بينما �ضمت قاع ��ات �أخرى
ر�سوماته ��ا ال�صغرية التي ت�شبه بطاقات الربي ��د التي كانت تت�سلى يف
�إجنازها.
ق�ضي � ُ�ت يوم� � ًا كام ًال و�س ��ط عامل فريدا وب�ي�ن لوحاتها وم ��ا يعود اليها
م ��ن تفا�صيل نادرة .وهن ��اك و�سط قاعات املعر�ض عرف ��ت �إن احلياة ال
تعطينا ما نريد ب�سهولة وعن طيب خاطر ،بل علينا ان جنتهد ونتحمل
العذابات وق�سوة الظروف �أحيان ًا لنحقق �شيئ ًا يعي�ش بعدنا.
يف ه ��ذا املعر�ض ر�أي � ُ�ت كيف ت�أثرت فري ��دا بالر�سام العبق ��ري ريفريا،
ب�سب ��ب احل�ض ��ور الطاغ ��ي لأعمال ��ه ،وبحك ��م العالق ��ة الفري ��دة الت ��ي
ربطتهم ��ا مع ًا .م ��ع ذلك ،حاول ��ت فري ��دا �أن تعك�س عوامله ��ا ال�شخ�صية
وتقول حكايتها من خالل الألوان� ،إنها �سرية حياة امر�أة كابدت الكثري
ومل حت�ص ��ل يف حياته ��ا على م ��ا ي َُطم ِئ َن روحها وي�ش�ي�ر اىل عبقريتها.
وق ��د �إنعك�ست حياتها القا�سية عل ��ى كل لوحاتها ،حتى بدت ك�أنها تكتب
يومياتها من خالل الر�سم.
ول ��دت فري ��دا يف املك�سي ��ك ( )١٩٥٤-١٩٠٧وعان ��ت وه ��ي بعم ��ر �ست
�سن ��وات م ��ن �شل ��ل الأطف ��ال ،ثم تعر�ض ��ت يف �س ��ن الثامن ��ة ع�شرة اىل
ح ��ادث با� ��ص مري ��ع� ،أدى اىل ك�س ��ور غ�ي�ر قابل ��ة لل�شف ��اء يف ظهره ��ا
و�أنح ��اء �أخرى م ��ن ج�سدها ،لتق�ضي بقية حياتها م ��ع الآالم ،حتى �إنها
�إ�ضط ��رت فرتة طويل ��ة لر�سم لوحاتها وهي ممددة عل ��ى ال�سرير ،وهذا
الإنك�سار اجل�سدي �أثر على كل حياتها وفنها ور�ؤيتها ،لكنها مع كل ذلك
�إ�ستطاع ��ت �أن تر�سم يف حياتها الق�صرية ن�سبي� � ًا مائة وثالث و�أربعني
لوح ��ة ،منها خم�سة وخم�سني لوحة عبارة عن بورتريهات �شخ�صية لها
وهي حماطة بالطيور والزهور والغابات وحتى القردة .وقد �أرادت من
خالل ذلك ان تنعزل عن النا�س وجتد �سالمها بني الطبيعة واحليوانات.
م ��ن خالل التمع ��ن يف �أعمالها نرى كي ��ف �إ�ستطاعت فري ��دا �أن جتد لها
�إ�سلوب� � ًا �شخ�صي� � ًا بالر�س ��م ،يجمع ب�ي�ن البدائية والواقعي ��ة ال�سحرية
ومبناخ ��ات غرائبية .ورغم و�ص ��ف ال�شاعر الفرن�س ��ي بريتون �أعمالها
بال�سريالي ��ة ،لكنها قالت له ب�أنه ��ا ال تعرف ال�سرييالية ومل تفكر بها عند
ر�س ��م لوحاتها ،بل كان ��ت تر�سم واقعها احلقيقي ال ��ذي تعي�ش فيه ،هذا
الواق ��ع الذي كان مليئ ًا بالكوابي�س الت ��ي حولته اىل �أب�شع من اخليال.
ل ��ذا كان ��ت لوحاتها مليئ ��ة بال�ص ��دق والتعبري ال ��ذي ي�ص ��ل �أحيان ًا حد
الإبتذال والق�سوة.
�أقي ��م �أول معر�ض مهم لأعمال فري ��دا �سنة  ١٩٣٩يف باري�س ،و�ساعدها
بذل ��ك الفن ��ان مار�سيل دو�شامب .وق ��د �أ�شاد بها بيكا�س ��و وكاندين�سكي
خ�ل�ال املعر� ��ض و�إقتن ��ى منه ��ا متح ��ف اللوف ��ر لوح ��ة حم ��راء �أ�سمتها
(الإط ��ار) ،ومل يتوقف الأمر عند هذا احل ��د ،بل �أن املجلة ال�شهرية فوغ
قد و�ضعت يد فريدا على �أحد �أغلفتها� ،صورة يدها فقط! تلك اليد املليئة
بالأ�ساور امللونة ،والتي حوَّلت الأمل اىل لوحات مُل ِهمَة.
�أزدادت �شه ��رة فري ��دا بع ��د وفاتها ،وبات ��ت املتاحف تتزاح ��م على �ضم
�أعماله ��ا ،وكلم ��ا م َّر الوق ��ت زادت �شهرتها �أكرث ،حت ��ى �أ�صبحت ايقونة
يف تاري ��خ الف ��ن والثقاف ��ة .وهك ��ذا ب�سب ��ب فنه ��ا ال�شخ�ص ��ي وحياتها
الدرامية و�شكلها الفريد ومالب�سها امللونة وقالئدها الغريبة وحاجباها
املتعاق ��دان والزهور الت ��ي ت�ضعها على ر�أ�سها� ،إحتل ��ت �صورتها مكانة
كبرية يف الثقافة ال�شعبية يف �أنحاء العامل.
ً
ُ
كامال و�سط عالم فريدا وبين
ق�ضيت يوم ًا
لوحاتها وما يعود اليها من تفا�صيل نادرة.
وهناك و�سط قاعات المعر�ض عرفت �إن
الحياة ال تعطينا ما نريد ب�سهولة وعن
طيب خاطر ،بل علينا ان نجتهد ونتحمل
العذابات وق�سوة الظروف �أحيان ًا لنحقق
�شيئ ًا يعي�ش بعدنا.

في روايتها الجديدة ال�صادرة بمنا�سبة �أعياد الميالد :

كارين بونتي :ال�صداقة �شعور قوي اليمكن العي�ش من دونه
ترجمة  :عدوية الهاللي
م ��ع حلول اعياد املي�ل�اد  ،تن�شر الكاتب ��ة الفرن�سية
كاري ��ن بونتي روايتها اجلديدة (�ست�ستعيد القليل
م ��ن ال�سح ��ر م ��ن �أج ��ل عي ��د املي�ل�اد)  ،ويف حوار
اج ��راه موق ��ع (ليزي ��ه) االلكرتوين معه ��ا حتدثت
بونتي عن روايتها وعن م�صادر الهامها ..
*م ��ع نهاي ��ة العام  ،ت�ص ��در لك الرواي ��ة الثالثة عن
اعي ��اد امليالد  ،ه ��ل ت�شكل لك ه ��ذه املنا�سبة اهمية
خا�صة وماهي التقاليد الأكرث اهمية بالن�سبة لك ؟
 �أن ��ا �أعرتف ب� ��أين مهوو�سة بعي ��د امليالد .وكنتدائم ��ا كذل ��ك� .أحب الزين ��ة والأج ��واء واملو�سيقى
وال�شوكوالت ��ة ال�ساخنة التي ن�شربه ��ا .و�أ�ستمتع
بق�ض ��اء الوق ��ت يف اختي ��ار الهداي ��ا لأوالدي
وعائلت ��ي� .أح ��ب �أن �آخ ��ذ الوق ��ت ال ��كايف الع ��داد
�شج ��رة عيد امليالد وتعليق الهداي ��ا املختلفة عليها
اذ يج ��ب �أن تكون كب�ي�رة ومت�ألقة م ��ع ترانيم عيد
امليالد� ...أية �سعادة اكرث من ذلك !
*يف ه ��ذه الرواي ��ة  ،ال�شخ�صيت ��ان الرئي�سيت ��ان
فيكتوري ��ا وداكوتا  ،هما فتاتان �شابتان تعار�ضان
بع�ضهم ��ا البع�ض وم ��ع ذلك تتمكنان م ��ن التقارب
م ��ن بع�ضهما  .هل تعتقدي ��ن �أن ال�صداقة ميكن �أن
تتجاوز كل احلواجز  ،وكل االختالفات؟

 نع ��م � ،أن ��ا مقتنعة متا ًم ��ا �أن ال�صداقة هي �شعورق ��وي� .إنه ��ا قيم ��ة �أ�سا�سي ��ة بالن�سب ��ة يل وه ��ي
موجودة يف كل رواياتي .بدون �صداقة ،الميكننا
العي� ��ش� .إن ��ه �شعور ق ��وي مثل احل ��ب .وميكن �أن
تكون احل�سرة فيه م�ؤملة مثل وجع القلب.
*لق ��د ذكرت يف كتابك الأ�سئل ��ة التي ميكن �أن تثار
يف بع� ��ض الأحي ��ان م ��ع اق�ت�راب الأعي ��اد  ،ومنها
مو�ض ��وع الفر�صة الثانية .هل تعتقدين �أن لقاءات
معين ��ة �أو �أح ��داث معين ��ة ميكن �أن تغرين ��ا ب�شكل
جذري؟
�أن ��ا مقتنعة �أنه يف بع� ��ض الأحيان ال �شيء ميكن�أن يغري كل �شيء .ميكن �أن ي�أتي حتى من حمادثة
م ��ع �شخ�ص غريب متامًا .عالوة عل ��ى ذلك � ،أعتقد
�أن ��ه غالبًا ما يك ��ون لهذه اللق ��اءات ب�سبب ال�صدفة
ت�أثريًا كبريًا.
*م ��ا هي الر�سالة التي كنت تريدين نقلها من خالل
الرحل ��ة ال�شخ�صية لفيكتوريا  ،املر�أة العنيفة التي
تتعلم تدريجيًا ا�ستعادة م�شاعرها؟
 ميك ��ن �أن يكون الطري ��ق �إىل ال�سعادة والإجنازم ��ن خ�ل�ال النجاح املهن ��ي  ،لكن النج ��اح وحده ال
يكف ��ي .قد تتمت ��ع فيكتوري ��ا مبهنة رائع ��ة  ،لكنها
لي�ست �سعيدة .لأنها  ،يف �أعماقها  ،وحيدة للغاية.
اذ مت بن ��اء حياتها كلها حول ه ��ذا ال�سعي لتحقيق
النج ��اح ال ��ذي اليتوقف �أب� �دًا  ،فه ��ي دائمًا بحاجة

�إىل املزي ��د  ،والأف�ض ��ل  ،والثمن ال ��ذي يجب دفعه
باه ��ظ .ويحتل عمله ��ا مكان ال�ص ��دارة يف حياتها
لأنها و�ضعت الباقي جانبًا .لكن رمبا يكمن جوهر
اال�شياء يف هذا “الباقي”..
*يف ه ��ذه الرواي ��ة العا�ش ��رة  ،تتناول�ي�ن برباع ��ة
وواقعية م�س�ألة كبار ال�سن وال�شعور بالذنب الذي
ي�شع ��ر به املقربون منهم عندما ي�صبح و�ضعهم يف
م�ؤ�س�س ��ة رعاية امل�سنني �أم ��را ال مفر منه .ملاذا هذا
املو�ضوع مهم بالن�سبة لك؟
 �أدرك �أن ه ��ذا مو�ض ��وع موج ��ود يف العدي ��د منروايات ��ي يف الواق ��ع لأن ��ه يقلقن ��ي .ل ��ديّ والدين
م�سن�ي�ن ،و�أخاف م ��ن فقدانهما الذاك ��رة فاالعتقاد

ب�أن ��ه يف يوم من الأيام  ،رمبا � ،أولئك الذين ربونا
ل ��ن يتعرفوا علينا بعد الآن ه ��و �شيء ي�ؤمل القلب.
التري ��د �أنطوانيت يف الرواية االنتظار حتى تت�أمل
 ،وطامل ��ا �أنه ��ا ال ت ��زال متتلك القليل م ��ن الو�ضوح
 ،فه ��ي تري ��د اختي ��ار امل ��كان ال ��ذي �سريح ��ب بها.
وال تري ��د �أن يثقل ه ��ذا القرار (وال�شع ��ور بالذنب
امل�صاحب له) على �أحفادها �أي�ضا..
يف ت�سع روايات  ،ح ��ازت كارين بونتي على �أكرث
من � 300ألف قارئ بف�ضل ق�ص�صها امل�شبعة باخلفة
والفكاه ��ة  ،حت ��ى يف املو�ضوع ��ات ال�صعب ��ة يف
بع�ض الأحيان .لقد بد�أت بونتي الكتابة على قطع

�صغ�ي�رة من الورق يف املدر�سة! وكانت تتخيل يف
كل كتاب �شخ�صيات ت�صب ��ح فاعلة وم�ؤثرة بف�ضل
قلمه ��ا احلديث واملبه ��ج والإيقاع ��ي .فبعد �صدور
كتابها (ال�ضوء كان مثاليا جدا) بعد  ،الذي ن�شرته
دار فل ��وف للن�شر ،هاهي ت�ص ��در روايتها اجلديدة
املخ�ص�ص ��ة العي ��اد املي�ل�اد ..وتعد كاري ��ن بونتي
كاتب ��ة �ساح ��رة جتي ��د ن�س ��ج االعم ��ال الكوميدي ��ة
ورواي ��ات عيد امليالد وهذه امل ��رة �ستجعل قراءها
ي�ستعيدون القلي ��ل من ال�سحر يف هذه الفرتة عرب
�شخ�صيات حمببة  ،فعلى الرغم من ان الرومان�سية
لي�ست املو�ضوع الرئي�سي يف الرواية لكن احداثها
جميلة وفكاهية جدا وميك ��ن ا�ستعادة �سحر اعياد
امليالد من خاللها ..
يف الرواي ��ة جن ��د فيكتوري ��ا وداكوت ��ا خمتلفت ��ان
متا ًم ��ا ح ًق ��ا .ومع ذل ��ك � ،سيمن ��ح كل منهم ��ا �شي ًئا
للآخ ��ر� .ستتمكن داكوتا م ��ن التغلب على خماوفها
وخجله ��ا  ،و�ستدرك فيكتوري ��ا �أن وجود الآخرين
ميك ��ن �أن يك ��ون جي� �دًا و�أن ال�سع ��ادة ال يج ��ب �أن
تكون حيث تعتقد �أنها موجودة مبفردها..
تدي ��ر فيكتوري ��ا ديلما� ��س البالغ ��ة م ��ن العم ��ر 35
عا ًم ��ا وكالته ��ا الإعالني ��ة بقب�ضة م ��ن حديد .ويف
حياتها اليومية  ،تتعامل بجدية كبرية ،ناهيك عن
العالقات الإن�سانية التي تعتربها م�ضيعة للوقت.
حت ��ى �صب ��اح ي ��وم م ��ن اي ��ام كان ��ون االول عندما

تنقلب حياتها ر�أ�سً ا على عقب  ،اذ تده�سها حافلة ،
فت�سقط فيكتوريا يف غيبوبة وجتد نف�سها يف…
(مرك ��ز �إع ��ادة ت�أهيل عي ��د امليالد)! حي ��ث تقدم لها
هذه املنظم ��ة الغام�ضة �صفق ��ة :فلكي حت�صل على
فر�ص ��ة ثانية وتع ��ود اىل احلي ��اة � ،سيتعني عليها
تعوي� ��ض �شخ� ��ص ت�سبب ��ت ل ��ه ب ��الأمل يف املا�ضي
 ،ويج ��ب ان يتحق ��ق ذلك قب ��ل منت�ص ��ف الليل يف
26كانون االول.
ومتن ��ح هذه املهم ��ة فيكتوري ��ا وق ًتا ع�صي ًب ��ا .لأنه
يف ح�ي�ن �أن فيكتوري ��ا جي ��دة يف وظيفته ��ا  ،فهي
غري ناجح ��ة يف االرتباط ب�أ�شخا�ص مقربني منها.
ولك ��ن �إذا كان هن ��اك وقت من الع ��ام ميكنك فيه �أن
ت�أم ��ل يف ح ��دوث معج ��زة  ،فه ��و عيد املي�ل�اد! لذا
تخت ��ار فيكتوري ��ا ان تتق ��رب من داكوت ��ا ،زميلتها
ال�سابقة التي ه ��ي نقي�ضها متاما والتي تعي�ش مع
جدته ��ا انطواني ��ت التي ربتها بعد وف ��اة والديها ،
ولي� ��س هناك ما هو �أكرث �أهمية لداكوتا من �سعادة
الآخري ��ن لدرج ��ة �أنه ��ا تن�س ��ى �أحيا ًن ��ا تخ�صي�ص
بع�ض الوقت لنف�سها.
مع هذه الكوميديا الكوميدية اجلديدة لعيد امليالد
 ،تتجاه ��ل كاري ��ن بونت ��ي الرومان�سي ��ة  ،لكنه ��ا
�ستجع ��ل القاريء ي�ضح ��ك طوال الوق ��ت كما انها
ت�ستعيد فيها ذكريات عيد امليالد وتعزز مبد�أ اهمية
ال�صداقة يف حياتنا..
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درا�سات اجتماعية من العراق
�ص ��در ع ��ن دار املدى كتاب "درا�س ��ات اجتماعية م ��ن العراق"
ت�ألي ��ف الدكت ��ورة الهاي عب ��د احل�سني .والكت ��اب ي�ضم ثالث
درا�س ��ات رئي�س ��ة تناول ��ت فيه ��ا الكاتب ��ة اال�سهام ��ة النظرية
واملنهجي ��ة للدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي بجه ��وده العلمي ��ة بداية
ظه ��ور عل ��م االجتم ��اع يف الع ��راق ،حي ��ث ت ��رى الدكت ��ورة
اله ��اي ان الوردي �ساهم بتنوي ��ر العقل العراقي وجنح اميا
جناح يف اث ��ارة الوعي االجتماعي وتوجيه ��ه للتعرف على
اهمي ��ة القوى االجتماعية امل�ؤث ��رة ذات الفعل والفاعلية يف
احلي ��اة اليومية ،كما ي�ضم الكتاب درا�سات عن م�ستقبل علم
االجتماع يف الع ��راق وي�سلط ال�ضوء عل ��ى جتربة الراحل
فالح عبد اجلبار يف هذا املجال.

معر�ض العراق الدويل للكتاب

عر���س ثق��ايف بنج��اح كب�ير ..تنظي��م و�إدارة حازم��ة
جاءت الدورة الثانية من معر�ض العراق الدويل للكتاب ،تتويجا مل�سرية حافلة
بالن�شاطات الثقافية للـ(املدى) ،بد�أتها منذ ما يقرب من ثالثني عاما وحتديدا
منذ عام  1994يف دم�شق ،مرورا بدخولها اىل بغداد عام  ،2003وحتى �آخر ن�شاط
ثقايف لها .فيوم كانت املدى يف دم�شق ،كنا نت�سقط �أخبارها هم�سا ،خوفا من �سمع
وعيون ع�س�س النظام ،الذي يتح�س�س جهازه القمعي مع �سماع كل ما يعني ثقافة،
مثلما كنا نتبادل (املدى) املجلة ،ومطبوعاتها خفية ،خوفا من �سلطته التي ال
ترحم ..والذين واكبوا م�سرية املدى هذه ،وعا�شوا منجزها الثقايف املحظور ب�سبب
النفي ،واملعلن مع ف�ضاء احلرية املتاح ،من حقهم �أن يتباهوا بهذا العر�س الثقايف
الكبري ،فهذا احلدث خل�ص بع�ضا من امكانيات وقدرات (املدى) امل�ؤ�س�سة ،يف
التنظيم واالبتكار واملبادرة اخلالقة.

املعر�ض عندما كان فكرة
يت�ص ��ور البع� ��ض �أن مث ��ل ه ��ذا احل ��دث
الثق ��ايف الكبري ،ب�س ��عته ودق ��ة التنظيم
في ��ه ،ومنهاج ��ه ال ��ذي مل يقت�ص ��ر عل ��ى
عر� ��ض دور الن�ش ��ر ا�ص ��داراتها ،ب ��ل ما
انط ��وى علي ��ه م ��ن الن�ش ��اطات الثقافية
املختلف ��ة ،وال ��ذي حت ��ول اىل كرنف ��ال
ثق ��ايف واجتماع ��ي كبري ..تق ��ف وراءه
�ش ��ركة عالقات معروفة بتنظيم مثل هذه
االحداث الثقافية� ،أو م�ؤ�س�س ��ة حكومية
متل ��ك االمكاني ��ات الب�ش ��رية واملادي ��ة
الكبرية� ،أو م�س ��اهمة الرع ��اة التي تذلل
الكثري من م�ص ��اعبه ،ب�س ��بب �ض ��خامته
ودق ��ة العمل فيه والنتائ ��ج الباهرة التي
حققه ��ا .وه ��و ام ��ر يب ��دو طبيعي ��ا يف
هك ��ذا مهرجان ��ات ،فتجربت ��ي بح�ض ��ور
مهرجان ��ات دولي ��ة كب�ي�رة ،جتعلني من
ه ��ذا (البع�ض) ال ��ذي يراهن عل ��ى توفر
كل ذل ��ك لإجناح مثل ه ��ذا احلدث .ولكن
احلقيق ��ة للذي ��ن ال يعرفونه ��ا ،نق ��ول
بب�س ��اطة� ،إن اجلهة الت ��ي تقف وراء هذا
النجاح ،هي:ـ
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للثقاف ��ة والإع�ل�ام
والفن ��ون ،عل ��ى ر�أ�س ��ها الأ�س ��تاذ فخري
ك ��رمي والذي ي�ش ��رف عل ��ى جمموعة هم
لي�سوا �سوى ب�ضعة ا�شخا�ص يجتمعون
يف غرف ��ة �ص ��غرية يف مبنى امل�ؤ�س�س ��ة،
وهم الذين يخططون لكل ن�ش ��اط ثقايف
للمدى ،واملفارقة �أن هذه املجموعة بد�أت
اعمالها قبل �أقل من �شهرين ،واالن�سجام
والتناغ ��م بني �أع�ض ��ائها هو ال�س ��بب يف
جن ��اح ما تناق�ش ��ه وم ��ا تتفق علي ��ه ..ثم
ي�أت ��ي الق ��رار الأه ��م لهذه اللجن ��ة ،وهو
جتني ��د كل �أ�ص ��حاب االخت�ص ��ا�ص يف
امل�ؤ�س�س ��ة ح�ص ��را ال�س ��تنها�ض وجتديد
معلوماتهم يف العمل..
فاملاي�س�ت�رو د.غ ��ادة العامل ��ي ب�إدارته ��ا
احلازم ��ة وتخ�ص�ص ��ها الدقي ��ق يف
الت�ص ��ميم ،هي التي تقود هذه املجموعة
الت ��ي �س ��تعزف هارموني ��كا معر� ��ض
الكتاب ،مبعي ��ة الفنانني ماج ��د املاجدي
و�أركان ثائر ،وعلي ح�سني ب�أفكاره التي
ال تن�ض ��ب وكذلك عالء املفرجي ،و�إيهاب
القي�سي ودرايته ب�أمور الن�شر و�شعابها،
وفاطمة جهاد بذاكرتها املتقدة ومل�س ��اتها
اجلميل ��ة ،وعمار يا�س ��ر ،وهمة ال�ش ��باب
واندفاعه ��م ..ولكي ت�ؤ�ش ��ر امل ��دى كامل
امل�ستلزمات لنجاح هكذا حدث ،بن�شاطاته
الثقافية املختلفة ،ف�أنها مل حتتكر ق�ض ��ية
ت�س ��ميتها و�ص ��ياغة عناوينه ��ا ،ب ��ل ومل
حتدد اال�س ��ماء امل�ش ��اركة فيها ،و�إن كان
ذلك م ��ن حقه ��ا الطبيعي كونه ��ا الراعية
اال�س ��ا�س للمعر�ض ،لكن املدى وانطالقا
م ��ن مفهومه ��ا احل�ض ��اري للفعالي ��ة
الثقافية� ،أ�ش ��ركت كل املعنيني بهذا االمر

ب ��دءا م ��ن الواجه ��ة الثقافي ��ة للمثقف�ي�ن
العراقيني وهي احت ��اد االدباء والكتاب،
ال ��ذي نه� ��ض ب ��دور حي ��وي باق�ت�راح
الندوات واال�س ��ماء امل�ش ��اركة ،وا�شركت
كذلك اال�س ��ماء الثقافية الت ��ي لها وهجها
املعريف وخربته ��ا ..وكانت املدى عندما
تقرتح ن ��دوة ما فبقرار جماعي ..كل ذلك
لتحقيق توا�صل معريف ي�صب يف خدمة
الثقاف ��ة العراقي ��ة .ويف كل دورة م ��ن
دورات املعر�ض ف� ��أن للمدى مبادرة بهذا
اخل�ص ��و�ص ،وهذه املبادرة هي خال�صة
الأخذ بجميع الآراء من خالل اجتماعات
توا�ص ��ل الليل بالنهار لإدارتها الثقافية،
من �أجل التو�صل ل�صيغة تفاجئ جمهور
املعر� ��ض ..ف ��كان الت�ص ��ميم الدقيق هذه
املرة مذهال بالن�سبة لرواد املعر�ض.
�ش� �مّر �أبن ��اء امل�ؤ�س�س ��ة �س ��واعدهم
وافكاره ��م م ��ن اج ��ل تنفي ��ذ ه ��ذه املهمة
الت ��ي اعتادوا عل ��ى مثيالته ��ا يف املدى:
يا�سر �سامل وفريقه االعالمي الذي ال يكل
يف تغطي ��ة فعاليات املهرج ��ان ،و�آخرون
مث ��ل :حمم ��ود امل�ص ��ور الفوتوغ ��رايف،
حيدر� ،سامر �صباح ،خملد ،ق�صي ،ح�سن
يو�س ��ف ،علي مهدي ،نب�أ ،عبدالله ،عالء،
علي مهدي ،حمم ��د عبا�س ،جعفر ،حممد
عامر ،حممد جلي ��ل ،ما�س ،رفعت ،منري،
ق�ص ��ي ،رائ ��د .وق ��د ا�س ��تهلوا عملهم يف
�إعالن مبتك ��ر عن املعر�ض يحكي ب�إيجاز
جت ��وال الروائي غائ ��ب طعمة فرمان يف
�أزق ��ة بغداد وحواريه ��ا ،حامال جمموعة
م ��ن الكت ��ب ،وق ��د ت�ص ��دى له ��ذا االعالن
الفن ��ان �أركان ثائ ��ر بلم�س ��اته اجلميل ��ة
وبانتق ��ال كامريت ��ه ،مع الفن ��ان املاجدي
ال ��ذي ج�س ��د �شخ�ص ��ية فرم ��ان يف ه ��ذا
الإع�ل�ان .بينما تو�س ��ط قاع ��ات املعر�ض
�ش ��كل مكعب كبري ازدان م ��ن كل اوجهه،
ب�صور الروائي الكبري.
(املدى) تعيد كتابة (النخلة
واجلريان)
كان االتفاق ب�ي�ن �إدارة املدى منذ البداية
هو �أن يكون اال�س ��م الذي حتمله الدورة

الثاني ��ة ملعر� ��ض العراق ال ��دويل للكتاب
ه ��و غائب طعم ��ة فرم ��ان ..وه ��ذه املرة
مل تكتف باال�س ��م �أو ندوة عن ��ه� ،أو حتى
يف طب ��ع كت ��اب ،بل امت ��د ام ��ر االحتفاء
به ��ذا الروائ ��ي الرائ ��د بعقد �سل�س ��لة من
الندوات عنه ،طيل ��ة �أيام املعر�ض لتمنح
فر�ص ��ة اكرب لكل قارئ ��ي نتاجه االبداعي
يف اال�س ��تفادة من هذه الندوات ،و�إقامة
متثال ال�ستذكاره ،ف�ض�ل�ا عن �إعادة طبع
م�ؤلفات ��ه ،و�إقامة معر�ض ابت ��كاري عنه
ت�ضمن �صورا خمتلفة توثق �سريته.
وهن ��ا ج ��اء دور ك ��وادر امل ��دى يف نق ��ل
ه ��ذا اال�س ��م والرم ��ز الكب�ي�ر اىل حقيقة
ملمو�س ��ة يتعامل معه ��ا رواد املدى طيلة
�أي ��ام املعر� ��ض ،وه ��ذا مل يت ��م �إال ب�أفكار
وت�ص ��اميم اعت ��ادت عليه ��ا امل ��دى يف
خمتلف ن�ش ��اطاتها .ف�سي�ش ��اهد جمهور
املعر�ض فيه ��ا تنظيما مبتك ��را وحمكما،
وت�صميما جميال لكل عرو�ضه ،ا�ستوحي
من عنوان املعر� ��ض (النخلة واجلريان)
هذا ال�سفر الذي كتبه غائب طعمة فرمان
متناوال فيه ابعادا اجتماعية و�سيا�س ��ية
لف�ت�رة م ��ن ف�ت�رات تاري ��خ الع ��راق
املعا�ص ��ر ..حي ��ث كان اجلمه ��ور و�أن ��ى
ييمم وجه ��ه يف املعر�ض �س ��تكون عمتنا
النخلة يف وجهه ،واجل�ي�ران يتوزعون
بطيبته ��م التي نع ��رف ليحيط ��وا الكتب
بها ،ت�ص ��ميم مبتكر قدمته املدى كعادتها
يف كل حدث ثقايف تقف وراءه .اخلطوة
الأوىل كان ��ت نقل �ش ��جرة نخيل حقيقية
اىل منت�ص ��ف باح ��ة املعر�ض ي�ش ��اهدها
ال ��رواد يف دخوله ��م وخروجه ��م م ��ن
القاع ��ات املخ�ص�ص ��ة لهم .وه ��ذه النخلة
ه ��ل الكلم ��ة االوىل م ��ن عن ��وان الرواية
�أو عنوان املعر�ض ،لي�س هذا ح�س ��ب بل
انت�ش ��رت �ص ��ورها على دعوات املعر�ض
ويف �شعاره ،وكخلفية لل�شا�شة الرئي�سة
خ ��ارج القاعات التي تنقل كل التفا�ص ��يل
يف املعر� ��ض ،وخلفي ��ة م�ض ��يئة ب ��ارزة
لكاف ��ة الندوات التي يت�ض ��منها الن�ش ��اط
الثق ��ايف ..اذن النخلة حا�ض ��رة ومت�ألقة
ولكن البد لها من جريان ..ولكن ماذا عن

ه�ؤالء اجلريان؟
ادارة املعر� ��ض بذلت جمه ��ودا كبريا يف
�إب ��راز (اجل�ي�ران) ابت ��داء م ��ن ت�ص ��ميم
مداخ ��ل الأجنح ��ة عل ��ى هيئ ��ة واجهات
بي ��وت بغدادي ��ة ،اعتم ��دت املخطط ��ات
الأ�سا�س ��ية للبي ��وت البغدادي ��ة الت ��ي ال
تزال ماثل ��ة حت ��ى الآن ومراحل التطور
احل�ض ��اري وم�ؤ�ش ��راته العمرانية التي
متي ��زت به ��ا مدين ��ة بغ ��داد خ�ل�ال القرن
الع�ش ��رين ،وحمل كل ا�سم جمموعة دور
ن�شر ح�س ��ب البلدان امل�ش ��اركة ،فهذا دار
اخللي ��ج ،وذاك دار االردن ،وبع ��ده دار
م�صر ،ودار لبنان ..فعا�ش رواد املعر�ض
وك�أنه ��م يف ح ��ارة بغدادي ��ة ت�س ��ودها
الألف ��ة والوئ ��ام .ولي� ��س انته ��اء طبع ��ا
بالأب ��واب التي انت�ش ��رت خارج املعر�ض
وفيها اال�س ��ماء نف�س ��ها واالبواب ن�صف

مواربة يف ا�س ��تقبال �ض ��يوف املعر�ض،
وكان توزيعها منتظما يف ف�ض ��اء مفتوح
يلفت انتباه جمه ��ور املعر�ض ،فالأبواب
بداللته ��ا الرمزي ��ة تعن ��ي ال ��دول الت ��ي
�شاركت يف املعر�ض ،وا�ستقبال ال�ضيف
وتوديع ��ه ،مثلم ��ا تعني االنتظ ��ار ملا هو
ق ��ادم ..هي اي�ض ��ا اب ��واب جلرياننا يوم
كانوا! .حتولت رائعة غائب طعمة فرمان
بف�ض ��ل ت�ص ��ميم املدى� ،إىل �إع ��ادة كتابة
رواي ��ة جديدة حتمل نف� ��س العنوان ،بل
وت�ؤدي نف�س الغر�ض الأدبي ،ولكن هذه
املرة من كتبتها هي (املدى).
ال�شعراء العرب يفتتحون
املعر�ض
افتت ��ح املعر� ��ض ب�ش ��كل ر�س ��مي م ��ن
قب ��ل ال�س ��يد رئي� ��س ال ��وزراء م�ص ��طفى

الكاظم ��ي ،ال ��ذي ق ��ال" :ات�ش ��رف
بح�ض ��وري يف هذا املعر�ض وا�ش ��كر كل
القائم�ي�ن وامل�س ��اهمني يف ه ��ذا العم ��ل
الكب�ي�ر وكذل ��ك كل اجله ��ود املبذول ��ة،
املنظم�ي�ن واحل�ض ��ور ،وبالأخ� ��ص
رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى اال�س ��تاذ فخري
كرمي" .و�أ�ش ��ار اىل "حاج ��ة العراق اىل
ه ��ذه امل�س ��اهمات الثقافية ،خا�ص ��ة وان
ال�سيا�سة انعك�س ��ت على امل�شهد الثقايف،
فو�ص ��لنا له ��ذا الو�ض ��ع م ��ن التحدي ��ات
الت ��ي نواجهه ��ا" .وب�ي�ن دول ��ة رئي� ��س
الوزراء "كلما ن�ص ��نع عن�صر االمل جند
م ��ن يح ��اول ان يغت ��ال الفر�ص ��ة ،ولهذا
كنا اليوم يف اربيل والب�ص ��رة الي�ص ��ال
ر�سالة واحدة لكل الإرهابيني واملجرمني
والقتل ��ة وفرق امل ��وت بان الدول ��ة باقية
وال خي ��ار غري الدولة" .و�إدارة املعر�ض

كانت تراه ��ن على التجدي ��د ،يف افتتاح
املعر� ��ض ،كعادته ��ا يف كل الن�ش ��اطات
الثقافي ��ة ،وه ��ذه امل ��رة يج ��ب ان تكون
متمي ��زة ..ويف جل�س ��ة لنا من جل�س ��ات
العمل انبثقت فكرة م�سرحية ،هي وجود
متاثي ��ل مموهة تكون يف اب ��واب الدور
تقوم با�س ��تقبال امل�س� ��ؤولني وال�ضيوف
يف افتت ��اح املعر� ��ض ،عل ��ى �أن يفاجئوا
جمهور املعر�ض بقراءة ق�ص ��ائد �شعراء
من البلدان التي �سيدخلها الزائرون.
فكلف ��ت (امل ��دى) املخ ��رج جب ��ار خماط،
بتنفيذ ه ��ذه الفكرة ومبا �أن هناك اربعة
دور رئي�س ��ة يف املعر� ��ض ه ��ي ال ��دار
العراقي والدار امل�صري والدار اللبناين
وال ��دار ال�س ��وري ،يف كل دار تنت�ش ��ر
دور ن�ش ��ر كثرية والفك ��رة �أن نعطي لكل
دار رم ��زا �أدبيا يلخ�ص تل ��ك الدار فكريا

وابداعي ��ا ون�ض ��ع امام كل دار جت�س ��يما
نحتي ��ا ل�ش ��اعر ميث ��ل داره يق ��ف �أمام ��ه
وك�أن ��ه يرحب ب�ض ��يوف املعر�ض ،يكون
متث ��ال ب ��در �ش ��اكر ال�س ��ياب �أم ��ام الدار
العراق ��ي ،ومتث ��ال امري ال�ش ��عراء احمد
�ش ��وقي �أمام ال ��دار امل�ص ��ري ،وايليا ابو
ما�ضي �أمام الدار اللبناين ،ونزار قباين
عند باب الدار ال�سوري .الأطفال كان لهم
ن�ص ��يب يف افتت ��اح املعر� ��ض ما ا�ض ��اف
على جمال وجودهم جماال ..بينما كانت
مو�س ��يقى بيت الع ��ود تع ��زف املقطوعة
ال�شعبية اجلميلة (فوك النخل)..
مل يعت ��د اجلمهور ،وب ��كل املعار�ض التي
�أقيم ��ت يف العراق ،عل ��ى �إقامة مثل هذه
الفك ��رة املبتك ��رة التي الينق�ص ��ها الكمال
الفني ،وهكذا ما �أن و�ص ��ل امل�س� ��ؤولون
�أمام كل دار نطقت هذه التماثيل الراب�ضة
يف مدخلها بابيات من ال�ش ��عر ..فهذا دار
م�صر �أن�شد لل�شاعر �أحمد �شوقي:
ِ�إن َت�س�أَيل عَن ِم�ص َر حَ وّ اءِ ال ُقرى
آثار
َو َقرارَةِ
التاريخ وَال ِ
ِ
فيم ��ا �أن�ش ��د اليليا �أب ��ي ما�ض ��ي �أمام دار
لبنان:
اثنان �أعيا الدهر �أن يبليهما
لبنان والأمل الذي لذويه
و�أن�شد لنزار قباين من امام دار �سوريا:
�أنا الدم�شقي ،لو �شرحتم ج�سدي
ل�سـال منه عناقيـ ٌد وتفـاح
وهكذا مع ال�سياب وهو ين�شد �أمام الدار
العراقي:
عراق
كامل ّد ي�صعد ،كال�سحابة،
كالدموع �إىل العيون
وتوزع ��ت يف �أرج ��اء املعر� ��ض فعاليات
خمتلفة تن�س ��جم مع احلاجة االجتماعية
للمعر� ��ض ..فال�س�ت�راحة رواد املعر� ��ض
�ش ��اركت بع� ��ض الكافيه ��ات بفت ��ح فروع
له ��ا يف املعر� ��ض ،مث ��ل مقه ��ى (ر�ض ��ا
عل ��وان) ،ومقهى (كهوة وكتاب) واملقهى
البغ ��دادي ..وه ��ي حاج ��ة �ض ��رورية
جلمهور املعر�ض لأخذ ق�س ��ط من الراحة
خالل جتوالهم.
وكانت لب�س ��طيات بائعي الكتب ن�ص ��يب
من املعر�ض حيث انت�ش ��رت (ب�سطياتهم)
عل ��ى امل�س ��احة الكب�ي�رة املخ�ص�ص ��ة
للمعر� ��ض� .إ�ض ��افة لعرب ��ات الباع ��ة
املتجولني.
ومثلم ��ا بد�أ املعر� ��ض ،كان ختامه ،بكلمة
املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن �ألقته ��ا الدكت ��ورة
اله ��اي عب ��د احل�س�ي�ن ..وجمموع ��ة من
�أغاين (طيور اجلنة) بقيادة املاي�س�ت�رو
ع�ل�اء جمي ��د .وهك ��ذا وبع ��د �أحد ع�ش ��ر
يوم ��ا� ،أ�س ��دلت امل ��دى �س ��تار واح ��د من
�أه ��م ن�ش ��اطاتها الثقافي ��ة ،بل ن�ش ��اطات
الو�س ��ط الثق ��ايف يف الع ��راق ،و�أنف� ��ض
زواره الذين ق�ضوا � 10أيام ممتلئة وهم
يتنقل ��ون يف اجنح ��ة معر� ��ض الع ��راق
ال ��دويل للكت ��اب املرتعة بكن ��وز املعرفة
الإن�س ��انية ،ويف قاعت ��ه الت ��ي �ش ��هدت
ن ��دوات ثقافي ��ة و�سيا�س ��ية واقت�ص ��ادية
اغنى امل�س ��اهمون فيه ��ا افكارنا باجلديد
وامل�س ��تحدث .وزادت معرفته ��م برائ ��د
الرواي ��ة الواقعي ��ة غائ ��ب طعم ��ة فرمان
من خ�ل�ال برنام ��ج لالحتفاء ب ��ه� ،أقل ما
يقال عنه �إنه كان متكامال غطى تفا�ص ��يل
منج ��زه االبداع ��ي عل ��ى م ��دى اربع�ي�ن
عام ��ا ..وا�س ��تمتعوا بتل ��ك الت�ص ��اميم
اجلميل ��ة الت ��ي �ص ��اغتها �أنام ��ل املدى..
واىل ن�شاط مقبل..

