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لأول مرة منزل رئي�س الوزراء تحت نيران الم�سيرات ..و"داع�ش" يحتل قرية ويهجر ال�سكان

 2021عام االنتخابات و�أزمة النتائج
و"الحنانة" قد تقود الحكومة في 2022

 بغداد /تميم الح�سن
ط ��وى ع ��ام  2021اخ ��ر ايام ��ه عل ��ى ازم ��ة
�سيا�سية ق ��د تطول يف البحث عن �شكل وا�سم
رئي�س احلكومة القادمة.
وحمل ��ت اح ��داث الع ��ام ال ��ذي نودع ��ه غ ��دا،
عنوان ��ا رئي�س ��ا ه ��و االنتخاب ��ات الت�شريعية
املبك ��رة ،وازم ��ة النتائ ��ج و�صع ��ود تي ��ارات
ت�شرين وخ�سارة قوى احل�شد.

كما �شهد العام ال ��ذي او�شك على نهايته ،الول
مرة منذ االطاحة بالنظ ��ام ال�سابق ،ا�ستهدافا
ملن ��زل رئي� ��س ال ��وزراء .وج ��اء ذل ��ك بع ��د ان
�صعدت الف�صائل امل�سلحة يف  2021هجماتها
�ض ��د املنطقة اخل�ضراء يف بغ ��داد وعلى اقليم
كرد�ست ��ان .وكادت يف منت�صف العام ،2021
ان تت�صادم احلكوم ��ة مع ف�صائل احل�شد على
خلفي ��ة اعتقال قي ��ادي ب ��ارز يف الهيئة ب�سبب
اتهامات مبقتل نا�شطني.

كذلك ت�صاعد ب�شكل غري م�سبوق ن�شاط تنظيم
"داع�ش" ،وعودة االنتحاريني واالنفجارات
اىل بغداد ،واحتالل قرية يف �شمال العا�صمة،
وتهج�ي�ر ال�سكان .وب ��د�أت االي ��ام االوىل من
الع ��ام الذي �ش ��ارف عل ��ى النهاي ��ة ،الدعايات
املبكرة لالنتخابات ،حيث كان موعد االقرتاع
يف حزي ��ران املا�ضي ،قبل ت�أجيله بعد ذلك اىل
ت�شرين االول.
وانخ ��رط م�س�ؤول ��ون يف املحافظ ��ات

)
تتق��دم �أ�س��رة تحري��ر (
ب�أزكى التهاني و�أطيب التبريكات
لمنا�س��بة حل��ول الع��ام الجدي��د
( ،)2022متمنية الخير وال�س�لام
واالزده��ار لعم��وم �أبن��اء �ش��عبنا
العراقي.

واالح ��زاب يف حم�ل�ات "تبلي ��ط ال�ش ��وارع"
ون�ص ��ب "حم ��والت الكهرب ��اء" ،ورعاية كرة
الق ��دم ال�شعبي ��ة ،وتنظي ��م حف�ل�ات "خت ��ان
جماين" للأطفال.
وكان رئي� ��س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي قال
يف اي ��ار � ،2020إن موعد �إج ��راء االنتخابات
الت�شريعي ��ة املبكرة ه ��و ال�ساد�س من حزيران
عام .2021

 التفا�صيل �ص3

تكميم للأفواه ومحاوالت لقتل "روح ت�شرين"

 2021عام اغتيال "الوزني" والإطاحة بقتلة "الها�شمي"

 بغداد /ح�سين حاتم
م ��ا زال ��ت "لعن ��ة ت�شري ��ن" تالح ��ق
القتل ��ة ،ومل يختل ��ف ع ��ام  2021ع ��ن
العام ال�سابق من حيث تكميم االفواه
والت�صفي ��ات املرتبط ��ة مبلي�شي ��ات
م�سلح ��ة وجهات �سيا�سي ��ة هدفها قتل
روح انتفا�ضة ت�شرين واق�صاء جميع
رموزها وما يتعلق بها.

و�إىل اليوم يدف ��ع النا�شطون �ضريبة
م�شاركتهم يف االحتجاجات ،يف حياة
مه ��ددة ،متنقلني ب�ي�ن املحافظ ��ات� ،إذ
ا�صب ��ح اقلي ��م كرد�ستان م�ل�اذا لأغلب
امل�ستهدف�ي�ن حت ��ى ا�صبح ��ت ذي ق ��ار
ومي�س ��ان �شب ��ه خالية م ��ن اال�صوات
البارزة.
وب ��د�أ الع ��ام  ،2021وحتدي ��دا يف
الثالث م ��ن كانون الث ��اين با�ستهداف

من ��زل النا�ش ��ط امل ��دين يف تظاهرات
النا�صرية نا�ص ��ر مزعل بعبوة نا�سفة
�أدّت �إىل �أ�ضرار مادية مبنزله.
وبع ��د م ��رور �شه ��ر ،مت تفج�ي�ر عبوة
نا�سف ��ة �أم ��ام من ��زل النا�ش ��ط يف
تظاه ��رات حمافظ ��ة الديوانية� ،أحمد
حمم ��د� ،أدّت �إىل �أ�ض ��رار مادي ��ة يف
املنزل.
 التفا�صيل �ص3

الكاظمي :دور التحالف الدولي انتهى وقواتنا جاهزة
 بغداد  /المدى

حمالت بيع الهدايا تنتع�ش يف اعياد ر�أ�س ال�سنة ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

اجتماع النجف بال بيان م�شترك ..والعامري يتحدث عن ا�ستمرار اللقاءات

قادة الإطار التن�سيقي يف�شلون في �إقناع
ال�صدر بالعدول عن "حكومة الأغلبية"
 بغداد /فرا�س عدنان
املالك ��ي الذي كان حا�ض ��ر ًا يف االجتماع الأول بني
ال�ص ��در واالط ��ار التن�سيق ��ي يف بغ ��داد قب ��ل نحو
مل يفل ��ح قادة الإطار التن�سيقي� ،أم�س االربعاء ،يف �شهر.
اقناع زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر بالعدول ومل يخ ��رج اجتم ��اع الأم� ��س ببي ��ان م�ش�ت�رك ،وال
ع ��ن موقف ��ه يف ت�شكيل حكومة الأغلبي ��ة الوطنية ،مب�ؤمتر �صحف ��ي ،ولعل هذا يعك� ��س عدم التو�صل
وحتدث ��وا ع ��ن جوالت ح ��وار جديدة �س ��وف تعقد �إىل نتائج ملمو�سة ،وف�شل االطار يف اقناع ال�صدر
خالل الأيام املقبلة بني الطرفني يف النجف.
بالعدول عن موقفه بالعودة �إىل التوافق.
وكان ال�ص ��در ق ��د �ض ّي ��ف يف مقر اقامت ��ه باحلنانة وج� � ّدد ال�ص ��در موقف ��ه ال�ساب ��ق بتغري ��دة تابعتها
ظهر االم�س اجتماع ًا �ضم زعيم حتالف الفتح هادي (املدى) ،ون�صه ��ا "حكومة اغلبية وطنية ال �شرقية
العامري ،وزعيم حركة �أهل احلق قي�س اخلزعلي ،وال غربي ��ة" ،يف �إ�ش ��ارة �إىل رف�ض ��ه التدخ�ل�ات
ورئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي فالح الفيا�ض.
الأمريكية والإيرانية.
 التفا�صيل �ص2
وغ ��اب عن اللقاء زعيم ائتالف دولة القانون نوري

بيئة العراق مدمرة بعد عقود من حروب وانبعاثات غازية و�أدخنة تنفثها �آبار نفطية
 ترجمة  /حامد احمد
ن�ش ��ر موق ��ع ،ان�سايد كالمي ��ت نيوز
،Inside Climate News
الأمريك ��ي املعني مبوا�ضي ��ع البيئة
والتلوث ،تقريرا مطوال عن الو�ضع
البيئ ��ي يف العراق �أ�ش ��ار فيه اىل ان
عقودا من حروب وفقر وحرق وقود
من حقول ا�ستخ ��راج النفط قد القت
بتبعاته ��ا على تدمري بيئ ��ة البلد وما
لذل ��ك من �آث ��ار �صحية خط�ي�رة على
االه ��ايل ف�ض�ل�ا ع ��ن تل ��وث احلي ��اة

ال�صحة العراقية� :أوميكرون قد يكون موجود ًا في العراق
 بغداد  /المدى
ك�شف ��ت وزارة ال�صح ��ة� ،أم� ��س الأربع ��اء ،ع ��ن
ق ��رارات جدي ��دة يف احتف ��االت ر�أ� ��س ال�سن ��ة،
م�ش�ي�رة �إىل �أن املتح ��ور اوميك ��رون ق ��د يكون
موج ��ودا يف العراق ،وان التجمع ��ات يف ر�أ�س
ال�سنة قد ت�ؤدي اىل انت�شاره.
وقال مدير ال�صحة العامة ريا�ض عبد الأمري يف
ت�صريح �صحفي� ،إن "الوزارة وجهت املواطنني
مبراعاة االجراءات الوقائية يف احتفاالت اعياد
ر�أ� ��س ال�سنة ،من حي ��ث التباعد البدين وارتداء
الكمامات ،ف�ضال عن االيعاز بتطبيق االجراءات
االحرتازي ��ة وعدم ادخال املواطنني اىل االماكن

العام ��ة كامل ��والت واملتنزهات واملطاع ��م اال بعد
ابراز بطاقة اللقاح".
و�أ�ض ��اف� ،أن "فرق ��ا �صحي ��ة �سرتاق ��ب الت ��زام
االماك ��ن بتطبيق االج ��راءات الوقائي ��ة" ،داعيا
"املواطنني اىل االلتزام بالإجراءات االحرتازية
للوقاية من الوباء".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "املوق ��ف الوبائ ��ي يف الب�ل�اد
جي ��د� ،إال �أن اتخ ��اذ هذه االج ��راءات �ضروري،
كون العراق مقب�ل�ا على موجة رابعة ،باال�ضافة
اىل خم ��اوف م ��ن ت�سجي ��ل ا�صاب ��ات مبتح ��ور
اوميكرون" ،م�ؤكدا �أن "الوزارة مل ت�سجل حتى
االن �أي ��ة ا�صاب ��ة مبتح ��ور اوميك ��رون� ،إال �أن ��ه
ق ��د يكون متواج ��دا واالماكن املزدحم ��ة ت�ساعد

�أكد رئي�س ال ��وزراء العراقي ،م�صطفى
الكاظم ��ي� ،أم� ��س الأربع ��اء� ،أن ق ��وات
الع ��راق جاه ��زة للدف ��اع ع ��ن ال�شع ��ب،
وذل ��ك يف معر� ��ض تعليقه عل ��ى انتهاء
املهام القتالية لقوات التحالف الدويل.
وقال بتغردية عرب تويرت "انتهت املهام
القتالية للتحالف الدويل ،ومت ا�ستكمال
خ ��روج كل قوات ��ه ومعدات ��ه القتالي ��ة
خ ��ارج الع ��راق� .أ�صب ��ح دور التحال ��ف
يقت�ص ��ر على امل�ش ��ورة والدع ��م ح�سب
خمرجات احلوار ال�سرتاتيجي".

كما وجه ال�شك ��ر لدول وقيادة التحالف
ال ��دويل يف احلرب �ض ��د داع�ش ،م�ؤكدا
يف الوق ��ت عين ��ه جاهزي ��ة الق ��وات
العراقية للدفاع عن ال�شعب.
وكان التحال ��ف ال ��دويل ملحاربة داع�ش
يف الع ��راق �أك ��د �أنه مل تع ��د لديه قوات
قتالي ��ة يف البالد منذ  9كان ��ون الأول/
دي�سم�ب�ر اجل ��اري .وق ��ال يف ت�صريح
�صحف ��ي "اعتبار ًا م ��ن  9كانون الأول/
دي�سم�ب�ر ،مل تعد هناك ق ��وات �أمريكية
�أو ق ��وات للتحالف تخدم ب ��دور قتايل،
لق ��د كنا متقدمني على اجل ��دول الزمني
وقمنا بتنفيذ االلتزامات التي مت التعهد

به ��ا يف احل ��وار بني الوالي ��ات املتحدة
والعراق".
كما �أو�ضح �أن "مهمة القوات الأمريكية
وق ��وات التحال ��ف املتبقي ��ة يف العراق
الأ�سا�سية تقت�ص ��ر على تقدمي امل�شورة
وامل�ساع ��دة ،ومتك�ي�ن ق ��وات الأم ��ن
العراقي ��ة م ��ن احلف ��اظ عل ��ى الهزمي ��ة
الدائمة لداع�ش".
وكان ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة يف
الب�ل�اد �أعلن ��ت مطل ��ع ال�شه ��ر احل ��ايل
(كان ��ون الأول /دي�سم�ب�ر � ،)2021أن
الق ��وات القتالي ��ة للتحال ��ف �ستغ ��ادر
بالكامل قبل نهاية ال�شهر.

عل ��ى انت�شاره ،لذا فالبد م ��ن تطبيق االجراءات
الوقائي ��ة وااللت ��زام باخ ��ذ اللق ��اح ال ��ذي �أثبت
فعاليت ��ه �ض ��د الفايرو� ��س مب ��ا يف ذل ��ك متحور
اوميكرون".
�أع ��رب املدي ��ر الع ��ام ملنظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة،
تيدرو� ��س �أدهان ��وم غيربي�سو� ��س ،ي ��وم �أم�س،
ع ��ن "قلق ��ه الكب�ي�ر" م ��ن ح ��دوث "ت�سونام ��ي
�إ�صاب ��ات" بكورون ��ا ،ب�سب ��ب متح ��وري "دلتا"
و"�أوميكرون".
وق ��ال غيربي�سو� ��س يف حديثه م ��ع ال�صحفيني،
"ح ��ان الوقت لتجاوز امل�صالح القومية ويجب
تطعي ��م  70%م ��ن �س ��كان الع ��امل" ،داعيا �إىل
م�شاركة اللقاحات ب�شكل �أ�سرع.

البيئية ب�شكل عام.
وج ��اء يف التقري ��ر ال ��ذي ن�ش ��ره
املوقع حت ��ت عنوان (بع ��د احلروب
الت ��ي �شهدها الع ��راق ،كل �شيء حي
يحت�ضر) انه عن ��د احدى �آبار النفط
�شمايل العراق ب ��د�أت �أعمدة الدخان
تنفث من ع�ش ��رات �أبراج احلرق يف
احلق ��ل .تلك الأب ��راج تبع ��د مب�سافة
 150قدم ��ا فق ��ط ع ��ن من ��زل كميل ��ة
ر�شي ��د 60 ،عام ��ا ،وه ��ي تق ��ف عند
مدخل البيت.
�أبراج احلرق هذه التي تنفث باللهب

رزاق عداي يكتب:

ه ��ي ت�ستخدم من قبل م�صايف النفط
يف كل انح ��اء الع ��امل حل ��رق الغ ��از
والوق ��ود امل�صاح ��ب اثن ��اء عملي ��ة
ا�ستخ ��راج النفط اخل ��ام .مثل هكذا
ادخنة تنفث مبلوثات �ضارة لل�صحة
يف اله ��واء ب�ضمنه ��ا ال�سخ ��ام الذي
يعرف �أي�ضا بالكاربون الأ�سود.
تق ��ول ر�شيد "ال�سخ ��ام يغطي جلدنا
وبيوتن ��ا بطبق ��ة �س ��وداء .كل اه ��ل
القرية يعم ��دون اىل ابقاء ال�شبابيك
واالبواب مغلقة بقدر الإمكان".
جارته ��ا ،بي�ل�اح حمم ��ود 29 ،عاما،

عن م�شروع ((البيرو�سترويكا)) وتفكك االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق
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تق ��ول ان هن ��اك ح ��االت اجها� ��ض
ب�ي�ن الن�س ��اء ب�سب ��ب ه ��ذا التل ��وث،
وقال ��ت ان ��ه من ��ذ ان ب ��د�أت �شرك ��ة
النف ��ط بت�شغيل هذا احلق ��ل �أ�صيبت
م ��ا يق ��ارب م ��ن  300ام ��ر�أة بحال ��ة
اجها�ض.
وي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل ان الأمم
املتح ��دة ذك ��رت يف تقري ��ر له ��ا ع ��ام
 2005انها تقدر وجود عدة �آالف من
املواقع امللوثة يف العراق .وبعد ذلك
بخم�س �سنوات ك�شف حتقيق �أجرته
�صحيفة التاميز اللندنية ان اجلي�ش

الأمريكي خل ��ف وراءه ما يقارب من
 11ملي ��ون رطل من خملف ��ات �سمية
تركه ��ا يف الع ��راق .الي ��وم البل ��د ما
ي ��زال تنت�شر فيه م ��واد خطرية مثل
اليوراني ��وم املن�ض ��ب والديوك�سني
اللذي ��ن لوث ��ا الرتبة واملي ��اه .وعلى
قم ��ة كل ه ��ذه الأم ��ور ،ف ��ان العراق
يعت�ب�ر من ب�ي�ن اك�ث�ر البل ��دان ت�أثرا
بالتغ�ي�ر املناخ ��ي ال ��ذي ت�سب ��ب
�أ�صال بقل ��ة منا�سيب املي ��اه يف البلد
وم�شكلة اجلفاف املزمن.

فوزي عبد الرحيم يكتب :

 التفا�صيل �ص2

ه���ل ه���ن���اك �أم������ل..؟
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التخطيط :الدوالر واال�ستيراد وراء ارتفاع الت�ضخم
 بغداد /المدى
ع ��زت وزارة التخطي ��ط� ،أم� ��س االربع ��اء� ،أ�سب ��اب
الت�ضخ ��م يف الع ��راق �إىل �سبب�ي�ن رئي�س�ي�ن هم ��ا
اال�ست�ي�راد وارتفاع �سعر �صرف ال ��دوالر �أمام العملة
املحلية.
وق ��ال املتح ��دث الر�سمي با�س ��م الوزارة عب ��د الزهرة
الهن ��داوي يف حدي ��ث �صحف ��ي ان "ا�سب ��اب ارتف ��اع
الت�ضخ ��م يف الع ��راق تع ��ود اىل ا�سب ��اب خارجي ��ة
واخرى داخلية".
وب�ي�ن �أن "كل دول الع ��امل ت�شه ��د م�ش ��اكل يف نق� ��ص
بع� ��ض امل ��واد ون ��درة يف البع� ��ض االخ ��ر ،وبالتايل
ادت اىل ارتفاع ا�سعاره ��ا عامليا مثل املواد االن�شائية

والغذائية وانقطاع �سال�سل التوريد بني بلدان العامل
م ��ا ادى اىل ارتفاع م�ؤ�شرات الت�ضخ ��م على م�ستوى
الع ��امل �س ��واء �أكان يف رو�سي ��ا او امري ��كا وحتى يف
بلدان املنطق ��ة التي تواجه حاليا نف� ��س امل�شكلة لأنها
مرتب ��ط اقت�صاده ��ا بالأ�س ��واق العاملية �س ��واء �أكانت
املواد الغذائية او غريها".
وا�ض ��اف الهن ��داوي ان "م�ؤ�ش ��رات الت�ضخ ��م يف
الع ��راق كمنظوم ��ة اقت�صادية هي جزء م ��ن املنظومة
االقت�صادي ��ة العاملية وخ�صو�ص ��ا ان الكثري من املواد
�س ��واء �أكان ��ت ان�شائي ��ة او ا�ستهالكي ��ة م�ست ��وردة،
وبالنتيج ��ة �شه ��دت ارتفاع ��ا يف الأ�سع ��ار مبعدالتها
العامة وخا�صة الغذائية امل�ستوردة".
وا�شار اىل ان "اال�سباب االخرى التي ادت اىل ارتفاع

الت�ضخم يف العراق هي كرثة الطلب اال�ستهالكي على
املواد ووجود كتلة نقدية كبرية تتحرك داخل ال�سوق
العراقية ي�ض ��اف اىل ارتفاع قيمة الدوالر وانخفا�ض
قيمة الدينار بالأ�سا�س �أ�سهم بارتفاع ن�سب الت�ضخم".
من جانبه� ،أكد اخلبري االقت�صادي �ضرغام حممد علي
ان "ارتف ��اع حجم الت�ضخ ��م ال�سن ��وي لل�شهر املا�ضي
ج ��اء بن ��اء على �سع ��ر �ص ��رف امل�ستهلك وال ��ذي يت�أثر
بارتف ��اع ا�سع ��ار امل ��واد الغذائي ��ة املرتفع ��ة ا�سعارها
عامليا".
وا�ض ��اف ان "اال�سباب االخرى ه ��ي االثار الرتاكمية
الناجتة عن ت�أخري اق ��رار املوازنة وت�شكيل احلكومة
وهو ما يخلق حالة ترقب يف ال�سوق ينتج عنها ركود
اقت�صادي يت�سبب بارتفاع �سعر �صرف امل�ستهلك".
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قادة الإطار يف�شلون يف �إقناع ال�صدر بالعدول
عن "حكومة الأغلبية"

اجتماع الحنانة بال بيان
م�شترك ..والعامري يتحدث
عن ا�ستمرار التوا�صل
مل يفلح قادة الإطار التن�سيقي� ،أم�س االربعاء ،يف اقناع
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر بالعدول عن موقفه
يف ت�شكيل حكومة الأغلبية الوطنية ،وحتدثوا عن
جوالت حوار جديدة �سوف تعقد خالل الأيام املقبلة بني
الطرفني يف النجف .وكان ال�صدر قد �ض ّيف يف مقر اقامته
باحلنانة ظهر االم�س اجتماع ًا �ضم زعيم حتالف الفتح
هادي العامري ،وزعيم حركة �أهل احلق قي�س اخلزعلي،
ورئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي فالح الفيا�ض.

 بغداد /فرا�س عدنان
وغ ��اب ع ��ن اللق ��اء زعي ��م ائت�ل�اف دولة
القان ��ون ن ��وري المالك ��ي ال ��ذي كان
حا�ضر ًا ف ��ي االجتماع الأول بين ال�صدر
واالط ��ار التن�سيقي في بغ ��داد قبل نحو
�شهر.
ول ��م يخ ��رج اجتم ��اع الأم� ��س ببي ��ان
م�شترك ،وال بم�ؤتمر �صحفي ،ولعل هذا
يعك�س عدم التو�صل �إلى نتائج ملمو�سة،
وف�ش ��ل االطار في اقناع ال�صدر بالعدول
عن موقفه بالعودة �إلى التوافق.
وجدّد ال�ص ��در موقفه ال�ساب ��ق بتغريدة
تابعته ��ا (الم ��دى) ،ون�صه ��ا "حكوم ��ة
اغلبي ��ة وطنية ال �شرقية وال غربية" ،في
�إ�ش ��ارة �إلى رف�ضه التدخ�ل�ات الأميركية
والإيراني ��ة .لكن العام ��ري ذكر في بيان
تابعته (المدى)� ،أن "اللقاء كان ايجابي ًا
وم�س� ��ؤو ًال ومنطلق م ��ن تغليب م�صلحة
الدول ��ة القوي ��ة والنج ��اح ف ��ي المرحلة
القادمة".
وتح ��دث العامري ،ع ��ن "ا�ستكمال بحث
�ضمان ��ات النج ��اح في بن ��اء الدولة وفي
االيام القريب ��ة المقبلة �ستكون لنا عودة
مرة اخرى للنجف".
من جانبه� ،أف ��اد المتحدث با�سم المكتب
ال�سيا�س ��ي لحرك ��ة �أه ��ل الح ��ق محمود

الربيع ��ي في بيان تابعت ��ه (المدى) ،ب�أن
"لقاء قادة االطار التن�سيقي مع ال�صدر
كان ايجابيا ومثمرا وم�س�ؤو ًال".
وتابع الربيعي� ،أن "جل�سات وحوارات
قريب ��ة �ستعقد لتحقيق م ��ا يخدم العراق
والعراقيي ��ن" ،ور�أى �أن "ق ��وة وتوح ��د
المكون الأكبر ه ��ي ال�سبيل الأمثل لقوة
العراق وتحقيق �سيادته".
وعلى �صعي ��د مت�صل ،ذكر ع�ضو ائتالف
الن�ص ��ر عقيل الرديني ،ف ��ي ت�صريح �إلى
(الم ��دى)� ،أن "االط ��ار التن�سيق ��ي �شكل
ع ��دد ًا من الوفود لال�ستم ��اع �إلى وجهات
نظر القوى ال�سيا�سية".
و�أ�ض ��اف الرديني� ،أن "اللقاء مع ال�صدر
ين ��درج �ضم ��ن ه ��ذه الجول ��ة ،فبع ��د �أن
ذه ��ب وف ��د برئا�س ��ة المالكي �إل ��ى اقليم
كرد�ستان ،جاء الدور على زيارة النجف
بوفد ير�أ�سه العامري".
و�أو�ض ��ح� ،أن "اللق ��اء مع الكت ��ل ال�سنية
ممثل ��ة بتحال ��ف تق ��دم كان م ��ن خ�ل�ال
وف ��د ر�أ�سه زعي ��م تحال ��ف الن�صر حيدر
العب ��ادي" ،منبه� � ًا �إل ��ى �أن "اله ��دف
م ��ن االجتماع ��ات ه ��و الخ ��روج بر�ؤية
مت�شابه ��ة وموح ��دة م ��ن �أج ��ل الخروج
م ��ن االن�س ��داد ال�سيا�س ��ي والم�ض ��ي
بعملي ��ة اختي ��ار الرئا�س ��ات واالتف ��اق
على �أه ��م النق ��اط ال�ستراتيجي ��ة والتي

فيه ��ا م�شكالت �سابقة وت ��م ترحيلها بين
مختلف القوى ال�سيا�سية".
ويق ��ول الخبي ��ر ال�سيا�س ��ي زي ��اد
الع ��رار ،ف ��ي حدي ��ث �إل ��ى (الم ��دى)� ،إن
"الم�ش ��اورات الحقيقي ��ة بي ��ن الق ��وى
ال�سيا�سية قد بد�أت بلق ��اء الحنانة �أم�س
بين زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر

وقادة في الإطار التن�س ��يقي وهم كل من
هادي العامري وقي� ��س الخزعلي وفالح
الفيا�ض".
وتاب ��ع الع ��رار� ،أن "ه ��ذه اللق ��اءات
تتن ��اول بنحو ج ��دي �آلي ��ة �إدارة الدولة
ف ��ي المرحل ��ة المقبل ��ة وعملي ��ة ت�ش ��كيل
الحكوم ��ة" .و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "التي ��ار

ال�ص ��دري ما زال متم�س ��ك ًا بموقفه الذي
طرحه قبل االنتخابات ب�أن تكون للعراق
حكومة �أغلبي ��ة �سيا�سية و�صفها ال�صدر
في تغريدة له بع ��د اللقاء ب�أنها ال �شرقية
وال غربية".
وبي ��ن الع ��رار� ،أن "كالم ال�صدر وا�ضح
ب�أن ��ه يرف� ��ض التدخ ��ل ف ��ي ت�شكي ��ل

الحكوم ��ة �س ��واء م ��ن الجبه ��ة الغربي ��ة
ممثلة بالواليات المتحدة الأميركية وال
الجبهة ال�شرقية المتمثلة ب�إيران".
ونوّ ه� ،إلى �أن "العراق �أ�صبح اليوم �أمام
مواقي ��ت د�ستوري ��ة ،والتي ��ار ال�صدري
�س ��وف ي�ستم ��ر ف ��ي ط ��رح ر�ؤي ��اه عل ��ى
الق ��وى ال�سيا�سية" ،م�شدد ًا على �أن "من

يتفق مع ال�صدريين في الطرح والر�ؤية
�سيكون �شريك ًا في �إدارة الدولة للمرحلة
المقبلة ومن يعتر� ��ض �سوف يذهب �إلى
المعار�ضة".
وا�ستط ��رد الع ��رار ،ان "االط ��ار الع ��ام
ال ��ذي نتح ��دث عن ��ه حالي� � ًا ه ��و وج ��ود
جبه ��ة معار�ضة قوية ،وق ��د يكون التيار
ال�صدري متواجدا فيها �إذا لم يتمكن من
ت�شكيل حكومة وفق الآلية التي وعد بها
جمهوره وال�شعب العراقي بنحو عام".
وتح ��دث ،ع ��ن "مفت ��رق ط ��رق يواج ��ه
العراق عل ��ى �أ�سا�س �ش ��كل جديد لإدارة
الدولة وهذا هو االم ��ر المهم الذي يلبي
طم ��وح المواط ��ن العراق ��ي ال ��ذي خرج
ف ��ي تظاهرات �أ�سهمت ف ��ي حل البرلمان
واجراء انتخابات مبكرة".
وينف ��ي" ،و�ضع التيار ال�صدري �شروط ًا
على الق ��وى ال�سيا�سية �س ��واء من داخل
المكون ال�شيعي �أو من الف�ضاء الوطني،
�إنم ��ا هن ��اك م�ش ��روع حكوم ��ي �سيا�سي
لإدارة الدولة طرحه ال�صدر كونه الفائز
الأول في االنتخابات".
وم�ض ��ى الع ��رار� ،إل ��ى �أن "�إ�ص ��رار
ال�صدريي ��ن وا�ضح عل ��ى موقفهم ،وعدم
الر�ض ��وخ لأي �ضغ ��وط �س ��واء عل ��ى
ال�صعي ��د الداخلي او الخارج ��ي ،وانهم
يري ��دون �أن ي�ضع ��و ًا م�شروع� � ًا وطني� � ًا
قادر ًا عل ��ى تح�سين الأو�ض ��اع وتحقيق
اال�ص�ل�اح" .وكانت المحكم ��ة االتحادية
العلي ��ا ق ��د ردت قب ��ل �أيام دع ��وى هادي
العام ��ري للطع ��ن باالنتخاب ��ات ،فيم ��ا
ق� � ّررت الم�صادق ��ة على النتائ ��ج ،تمهيد ًا
لعق ��د الجل�س ��ة البرلماني ��ة الأولى خالل
�أ�سبوعين.
و�أف ��رزت االنتخاب ��ات الت ��ي ج ��رت ف ��ي
العا�شر من �شه ��ر ت�شرين الأول الما�ضي
ف ��وز ًا كبير ًا للتيار ال�صدري بـ 74مقعد ًا،
فيم ��ا خ�س ��رت ق ��وى الإط ��ار التن�سيقي
الكثير م ��ن مقاعدها مقارنة باالنتخابات
ال�سابقة.

بيئة العراق مدمرة بعد عقود من حروب وانبعاثات غازية و�أدخنة تنفثها �آبار نفطية
ن�ش��ر موقع ،ان�س��ايد كالميت ني��وز  ،Inside Climate Newsالأمريكي
املعن��ي مبوا�ضي��ع البيئة والتل��وث ،تقريرا مطوال ع��ن الو�ضع البيئي يف
العراق �أ�شار في��ه اىل ان عقودا من حروب وفقر وحرق وقود من حقول
ا�ستخراج النفط قد القت بتبعاتها على تدمري بيئة البلد وما لذلك من
�آثار �صحية خطرية على االهايل ف�ضال عن تلوث احلياة البيئية ب�شكل
 ترجمة  /حامد احمد
�أب ��راج الح ��رق ه ��ذه الت ��ي تنف ��ث بالله ��ب ه ��ي
ت�ستخ ��دم م ��ن قبل م�صافي النفط ف ��ي كل انحاء
العال ��م لحرق الغ ��از والوق ��ود الم�صاحب اثناء
عملي ��ة ا�ستخ ��راج النف ��ط الخ ��ام .مث ��ل هك ��ذا
ادخن ��ة تنفث بملوثات �ضارة لل�صحة في الهواء
ب�ضمنه ��ا ال�سخام الذي يع ��رف �أي�ضا بالكاربون
الأ�سود.
تق ��ول ر�شي ��د "ال�سخ ��ام يغطي جلدن ��ا وبيوتنا
بطبق ��ة �س ��وداء .كل اه ��ل القري ��ة يعم ��دون الى
ابقاء ال�شبابيك واالبواب مغلقة بقدر الإمكان".
جارته ��ا ،بيالح محمود  29ع ��ام ،تقول ان هناك
حاالت اجها�ض بين الن�ساء ب�سبب هذا التلوث،
وقال ��ت انه من ��ذ ان بد�أت �شرك ��ة النفط بت�شغيل
ه ��ذا الحق ��ل �أ�صيبت م ��ا يقارب م ��ن  300امر�أة
بحالة اجها�ض.
وي�شي ��ر التقري ��ر ال ��ى ان الأم ��م المتحدة ذكرت
ف ��ي تقرير له ��ا عام  2005انها تق ��در وجود عدة
�آالف م ��ن المواق ��ع الملوث ��ة في الع ��راق .وبعد
ذل ��ك بخم� ��س �سن ��وات ك�ش ��ف تحقي ��ق �أجرت ��ه
�صحيف ��ة التايمز اللندني ��ة ان الجي�ش الأميركي
خل ��ف وراءه م ��ا يق ��ارب م ��ن  11ملي ��ون رط ��ل
م ��ن مخلف ��ات �سمي ��ة تركها ف ��ي الع ��راق .اليوم
البل ��د م ��ا ي ��زال تنت�ش ��ر فيه م ��واد خطي ��رة مثل
اليوراني ��وم المن�ضب والديوك�سين اللذين لوثا
التربة والمي ��اه .وعلى قمة كل هذه الأمور ،فان
العراق يعتبر من بين اكثر البلدان ت�أثرا بالتغير
المناخي الذي ت�سبب �أ�صال بقلة منا�سيب المياه
في البلد وم�شكلة الجفاف المزمن.
وا�ستنادا الطباء عراقيين فان كثيرا من الحاالت
المر�ضي ��ة المتعلقة بالتل ��وث البيئي في العراق
تنح�صر بمعدالت ال�سرطان العالية والت�شوهات
الوالدي ��ة وامرا� ��ض كثيرة �أخ ��رى .ودعم بحث
اول ��ي اج ��راه علم ��اء محلي ��ون ه ��ذه المزاع ��م.

وبينم ��ا اق ��رت الحكومة ان �سب ��ب التلوث ناجم
عن الحروب وطبقت بع� ��ض البرامج العالجية،
ف ��ان قل ��ة م ��ن المنتقدي ��ن مم ��ن يعتقد ب ��ان هذه
الإجراءات �ستكون كافية لمعالجة م�شكلة بيئية
و�صحية عامة تكون مكلفة.
الخبي ��ر البيئ ��ي الألمان ��ي ،هوي ��م زوينبي ��رغ،
يق ��ول "تاريخي ��ا غالب ��ا م ��ا ال تعط ��ي حكومات
�أولوي ��ة للأبع ��اد البيئية للحروب ،م ��ع ذلك فان
�آث ��ار الحروب المدمرة للبيئ ��ة تظهر م�ستقبال".
وك�ش ��ف الخبي ��ر الألماني عن وج ��ود تلوث في
الع ��راق وي�شي ��ر ال ��ى �ض ��رورة اج ��راء بح ��وث
�إ�ضافي ��ة لغر� ��ض تنظي ��ف الب�ل�اد م ��ن ال�سموم
الم�ضرة وتوفي ��ر وتخفيف المخاط ��ر ال�صحية

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

التي يتعر�ض له ��ا الأهالي القاطنون في مناطق
�شهدت معارك وحروبا.
ادري� ��س ف ��اروق 27 ،عام ��ا ،يعي� ��ش ق ��رب حقل
نفط ��ي ،يق ��ول "ل ��و �ساف ��رت ال ��ى �أي ��ة قرية في
العراق �ستجد تلوث ��ا هناك وانبعاثات �إ�شعاعية
وح ��االت �سرط ��ان .ان ��ه م ��وروث الح ��رب التي
�شنتها الواليات المتحدة على العراق والحروب
الت ��ي �سبقته ��ا وتلته ��ا ،وفي كل ح ��رب يتم ترك
مخلفات �سمية".
وبم ��ا ان الع ��راق يحت ��ل المرتب ��ة ال�ساد�س ��ة
ك�أعلى منت ��ج للنفط في العالم ،فق ��د تم ت�صنيف
البل ��د ع ��ام  2020م ��ن قب ��ل البنك الدول ��ي على
ان ��ه ي�أت ��ي بالدرجة الثاني ��ة بعد رو�سي ��ا بكمية

املدير العام
غادة العاملي

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

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

ع��ام .وجاء يف التقري��ر الذي ن�ش��ره املوقع حتت عن��وان (بعد احلروب
التي �شهدها العراق ،كل �ش��يء حي يحت�ضر) انه عند احدى �آبار النفط
�شم��ايل العراق بد�أت �أعمدة الدخ��ان تنفث من ع�شرات �أبراج احلرق يف
احلق��ل .تلك الأب��راج تبعد مب�ساف��ة  150قدم ًا فقط ع��ن منزل ،كميلة
ر�شيد  60عاما ،وهي تقف عند مدخل البيت.

الغ ��از الم�صاح ��ب ال ��ذي يحرقه في اله ��واء من
حقوله النفطية مما يت�سبب بتلوث الهواء الذي
ي�ستن�شقه الأهالي.
التلوث الناجم عن حق ��ول النفط لي�س مقت�صرا
على الهواء فقط ،بل هناك مواقع لدفن النفايات
ترم ��ى فيها مخلف ��ات نفطية تحيط به ��ا �أرا�ضي
زراعية ومزارعين ،جميعهم �شكوا من معاناتهم
م ��ن م�ش ��اكل �صحي ��ة مختلف ��ة ب�ضمه ��ا امرا�ض
ال�شقيقة والتهاب الجلد الحاد وحاالت اجها�ض
و�سرط ��ان وم�شاكل بالجهاز التنف�سي و�صعوبة
بالتنف�س وحاالت ربو.
خبراء يدر�سون و�ضع التلوث البيئي المعقد في
العراق يقولون ان الم�شكلة تكمن في المخلفات

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017

الحربي ��ة الت ��ي �شن ��ت ف ��ي الع ��راق من ��ذ حقب ��ة
الت�سعيني ��ات وت�ش ��كل تحدي ��ات �صحي ��ة كبيرة
ب�ضمنها مادة اليورانيوم المن�ضب وحرق الغاز
الم�صاحب وترك المخلفات الحربية وما لها من
دور في اثارة االمرا�ض.
با�س ��م حم ��ود ،اخ�صائ ��ي امرا� ��ض �سرط ��ان
بم�ست�شف ��ى النا�صري ��ة  ،يق ��ول "لي�س ��ت لدين ��ا
المن�ش� ��آت والمع ��دات الخا�ص ��ة للك�ش ��ف ع ��ن
م�سببات حاالت ال�سرطان".
�إيم ��ان ،طبيب ��ة بم�ست�شف ��ى الأطف ��ال التعليم ��ي
ف ��ي بغ ��داد ،تق ��ول �إن هن ��اك ح ��االت ت�شوه ��ات
بالأع�ض ��اء الجن�سي ��ة لالطف ��ال وت�شوه ��ات
بالعمود الفقري وت�ضخم بالر�أ�س و�أورام .وفي
الوقت نف�سه ح�صول ح ��االت اجها�ض وت�صاعد
بحاالت ال ��والدات المبكرة قب ��ل اكتمال الجنين
بين الن�ساء ،خ�صو�صا في المناطق التي �شهدت
مع ��ارك وا�ستخدام قناب ��ل اليورانيوم المن�ضب
فيها.
وا�ستن ��ادا لتقرير ن�شر ع ��ام  2010في �صحيفة،
امي ��ركان جورن ��ال لل�صحة العام ��ة ،ا�شارت فيه
ال ��ى ت�شخي� ��ص ح ��االت �سرط ��ان ال ��دم لوكيميا
ف ��ي �أطف ��ال دون  15عام ��ا ت�ضاع ��ف عددهم في
م�ست�شفى واحد جنوبي العراق من العام 1993
ال ��ى الع ��ام  .1999واالن وبعد م ��رور � 20سنة
فانه من ال�صعب تحديد العوامل الم�ساهمة بدقة
في الم�ش ��اكل ال�صحي ��ة الم�ستمرة ف ��ي العراق.
وتقول الطبيبة ايمان انها ت�شك بالمياه الملوثة
واالفتق ��ار ال ��ى التغذي ��ة ال�صحيح ��ة بالإ�ضاف ��ة
الى الفق ��ر ،فهي عوامل م�ؤث ��رة �أي�ضا بالإ�ضافة
ال ��ى العوام ��ل الحربي ��ة الأخ ��رى وخ�صو�ص ��ا
اليورانيوم المن�ضب الم�ستخدم في المقذوفات
الحربية خالل حرب الخلي ��ج والغزو الأميركي
للعراق عام .2003
ويق ��در البرنام ��ج البيئ ��ي للأم ��م المتح ��دة ان
م ��ا يق ��ارب م ��ن  2,000ط ��ن م ��ن اليوراني ��وم

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

المن�ضب قد ت ��م ا�ستخدامه في العراق وما يزال
الكثي ��ر من ��ه بحاج ��ة لتنظي ��ف و�إزال ��ة .ويقول
الباح ��ث الألمان ��ي ،زوينبي ��رغ ،ان بقايا ذخائر
اليوراني ��وم المن�ض ��ب منت�ش ��رة ف ��ي اكث ��ر من
 1,100موق ��ع ف ��ي الع ��راق ،وهذا م ��ن مخلفات
مرحلة الغزو الأميركي للعراق عام  2003فقط.
ال ��ى الي ��وم الحالي ما ت ��زال مخلف ��ات الدبابات
والأ�سلح ��ة الأخ ��رى مرمية على ط ��ول الطريق
الرئي� ��س بي ��ن بغ ��داد والب�صرة ،حي ��ث الحطام
المل ��وث م ��ا ي ��زال ج ��زءا م ��ن حي ��اة ال�س ��كان
القريبي ��ن اليومي ��ة .وي�شير الخبي ��ر زوينبيرغ
الى ان احدى عوائل الب�صرة يعاني كل افرادها
م ��ن امرا� ��ض ال�سرط ��ان واللوكيمي ��ا و�سرطان
العظم.
الفلوج ��ة ،المدين ��ة الت ��ي �شهدت مع ��ارك عنيفة
بع ��د االحت�ل�ال الأميرك ��ي ع ��ام  ،2003ت�شه ��د
ارتفاع ��ا بحاالت الت�شوه ��ات الخلقية بين �أوالد
المدينة .وا�ستنادا لمقال ن�شر على الجزيرة عام
 ،2012ق ��درت طبيبة الأطف ��ال� ،سميرة العاني،
ان  %14م ��ن والدات الأطفال في الفلوجة ي�أتون
م�شوهي ��ن والديا ،وه ��ذا المعدل يف ��وق المعدل
العالمي بال�ضعف.
االن قن ��وات المي ��اه ف ��ي العراق تواج ��ه تهديدا
�آخ ��ر .وا�ستن ��ادا ال ��ى باحثي ��ن ف ��ان  %70م ��ن
المخلف ��ات ال�صناعي ��ة يت ��م رميه ��ا ف ��ي النهر او
ف ��ي مي ��اه البحي ��رات .ويق ��ول الباح ��ث ،هاري
ا�ستيباني ��ان ،من معه ��د الطاقة ف ��ي العراق ،ان
الأنه ��ر والقنوات المائية الم�ؤدي ��ة الى االهوار
جنوب ��ي العراق تعاني من درج ��ات تلوث عالية
من المخلفات ال�صناعية ومياه ال�صرف ال�صحي
وال�سف ��ن الغارقة ،وحطام معدات حربية �أخرى
غارقة في قعرها منذ ثمانينيات القرن الما�ضي.
• عن موقع Inside Climate
News
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لأول مرة منزل رئي�س
الوزراء تحت نيران
الم�سيرات ..و"داع�ش"
يحتل قرية ويهجر ال�سكان

 2021عام االنتخابات و�أزمة النتائج..
و"الحنانة" قد تقود الحكومة في 2022

 خ�س��ارة ق��وى الح�ش��د و�صع��ود تي��ارات ت�شري��ن والم�ستقلي��ن! � صواريخ الف�صائل ت�ستهدف بغداد و�أرب��ي��ل �أكثر من  20مرة

 بغداد /تميم الح�سن

�إلغاء انتخابات اخلارج

طوى عام  2021اخر ايامه على ازمة
�سيا�سية قد تطول في البحث عن �شكل
وا�سم رئي�س الحكومة القادمة.
وحملت احداث العام الذي نودعه غدا،
عنوانا رئي�سا هو االنتخابات الت�شريعية
المبكرة ،وازمة النتائج و�صعود تيارات
ت�شرين وخ�سارة قوى الح�شد.
كما �شهد العام الذي او�شك على نهايته،
الول مرة منذ االطاحة بالنظام ال�سابق،
ا�ستهدافا لمنزل رئي�س الوزراء.
وجاء ذلك بعد ان �صعدت الف�صائل
الم�سلحة في  2021هجماتها �ضد المنطقة
الخ�ضراء في بغداد وعلى اقليم كرد�ستان.
وكادت في منت�صف العام  ،2021ان تت�صادم
الحكومة مع ف�صائل الح�شد على خلفية
اعتقال قيادي بارز في الهيئة ب�سبب
اتهامات بمقتل نا�شطين.
كذلك ت�صاعد ب�شكل غير م�سبوق ن�شاط
تنظيم "داع�ش" ،وعودة االنتحاريين
واالنفجارات الى بغداد ،واحتالل قرية
في �شمال العا�صمة ،وتهجير ال�سكان.

دعايات انتخابية مبكرة

وبد�أت منذ االي ��ام االوىل من العام الذي �شارف
على النهاية ،الدعايات املبكرة لالنتخابات ،حيث
كان موع ��د االق�ت�راع يف حزي ��ران املا�ض ��ي ،قبل
ت�أجيله بعد ذلك اىل ت�شرين االول.
وانخ ��رط م�س�ؤولون يف املحافظ ��ات واالحزاب
يف حمالت "تبليط ال�شوارع" ون�صب "حموالت
الكهرب ��اء" ،ورعاية كرة القدم ال�شعبية ،وتنظيم
حفالت "ختان جماين" للأطفال.
وكان رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي قال
يف اي ��ار � ،2020إن موع ��د �إج ��راء االنتخاب ��ات
الت�شريعي ��ة املبك ��رة ه ��و ال�ساد�س حزي ��ران عام
.2021
ثم انخف�ض م�ستوى الدعاية بعد ذلك حني قررت
احلكوم ��ة ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات اىل اخلري ��ف،
ب�سب ��ب متوي ��ل مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات وع ��دم
اكتمال اجلوانب اللوج�ستية.

تكميم للأفواه ومحاوالت
لقتل "روح ت�شرين"
 بغداد /ح�سني حامت
م ��ا زالت "لعن ��ة ت�شرين" تالح ��ق القتلة،
ومل يختلف عام  2021عن العام ال�سابق
م ��ن حي ��ث تكمي ��م االف ��واه والت�صفيات
املرتبط ��ة مبلي�شي ��ات م�سلح ��ة وجه ��ات
�سيا�سي ��ة هدفه ��ا قت ��ل روح انتفا�ض ��ة
ت�شري ��ن واق�ص ��اء جمي ��ع رموزه ��ا وم ��ا
يتعلق بها.
و�إىل الي ��وم يدف ��ع النا�شط ��ون �ضريب ��ة
م�شاركته ��م يف االحتجاج ��ات ،يف حي ��اة
مهددة ،متنقلني بني املحافظات� ،إذ ا�صبح
اقليم كرد�ستان م�ل�اذا لأغلب امل�ستهدفني
حت ��ى ا�صبح ��ت ذي ق ��ار ومي�س ��ان �شب ��ه
خالية من اال�صوات البارزة.
وب ��د�أ العام  ،2021وحتدي ��دا يف الثالث
م ��ن كان ��ون الث ��اين با�سته ��داف من ��زل

واثن ��اء ذل ��ك ق ��ررت املفو�ضي ��ة الغ ��اء انتخاب ��ات
اخل ��ارج الول م ��رة من ��ذ ( 2005اول انتخاب ��ات
ت�شريعية بعد .)2003
واعرت�ض ��ت بع�ض الق ��وى ال�سيا�سي ��ة التي كانت
تعتم ��د على امل�صوتني العراقيني يف دول اجلوار،
والتي تدور حولها �شبهات تزوير.
وق ��در حينه ��ا ع ��دد العراقي�ي�ن باخل ��ارج بنحو 6
ماليني �شخ�ص ،موزع�ي�ن على  21دولة 2 ،مليون
منهم يحق لهم الت�صويت.
وقالت مفو�ضي ��ة االنتخابات �آنذاك ،انها ا�ضطرت
اىل ه ��ذا االجراء لتقلي� ��ص النفقات وانت�شار وباء
"كورونا".
مقاطعة ال�صدر واندماج احلكيم مع العبادي

بعدها بد�أت االحزاب والتحالفات باال�ستعداد مرة
اخرى اىل االنتخابات التي حددت يف  10ت�شرين
االول املا�ضي.
ومبك ��را اعل ��ن مقت ��دى ال�ص ��در ،زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري ،خو�ضه االنتخاب ��ات منفرد َا هذه املرة،
قب ��ل ان يعل ��ن بعد ذل ��ك مقاطعت ��ه لالنتخابات ،ثم
يعود مرة اخرى عن قراره.
واعل ��ن رئي�س ��ا تي ��ار احلكم ��ة وائت�ل�اف الن�ص ��ر
عم ��ار احلكيم وحيدر العب ��ادي يف الربيع املا�ضي
االندماج� ،ضمن تيار ق ��وى الدولة ،الذي �سيحقق
بعد ذلك نتائج متوا�ضعة يف االنتخابات.
كم ��ا ا�س� ��س رئي� ��س الربمل ��ان ال�ساب ��ق حمم ��د
احللبو�سي حتالف تقدم ،وناف�سه خمي�س اخلنجر
يف �إعالنه لتحالف "عزم".
كذلك اعلن عن حركة امتداد بزعامة عالء الركابي،
كاحد �أبرز ق ��وى تظاهرات ت�شري ��ن التي �شاركت
يف االنتخابات.
ولك ��ن بعد ت�صعيد �ض ��د النا�شط�ي�ن ومقتل ايهاب
ال ��وزين يف كرب�ل�اء ،ق ��ررت  10تي ��ارات ابرزه ��ا
احل ��زب ال�شيوع ��ي وق ��وى اخ ��رى م ��ن ت�شري ��ن
مقاطعة االنتخابات.
لك ��ن قبي ��ل االنتخاب ��ات واثن ��اء حمل ��ة الرتوي ��ج
لالنتخاب ��ات تراجعت بع�ض الق ��وى املقاطعة عن
قرارها.
و�ش ��ارك ائت�ل�اف الوطني ��ة بزعام ��ة اي ��اد عالوي
(املقاطع) ،يف االنتخاب ��ات ،والتجمع اجلمهوري
برئا�س ��ة �سع ��د عا�صم اجلنابي ال ��ذي �سبق و�أعلن
مقاطعته.
وابرز املقاطعني كان مقتدى ال�صدر ،الذي عاد بعد
�شهر واحد من قراره اىل التناف�س ،ليفوز بعد ذلك
باكرث املقاعد.

العمليات الع�سكرية املكثفة مل ت�ضعف من هجمات داع�ش
احداث امنية ،نح ��و  130حزبا وحتالفا ،ونحو
 800مر�شح منفرد.
لك ��ن ن�سبة م�شاركة الناخب�ي�ن اعتربت االقل منذ
 ،2005حي ��ث �ص ��وت نحو  9مالي�ي�ن ناخب من
ا�صل اك�ث�ر من  22مليون ،وبلغ ��ت الن�سبة نحو
 %43بح�سب ارقام املفو�ضية.
وتعر�ض حتال ��ف الفتح بزعامة هادي العامري-
املظل ��ة ال�سيا�سي ��ة للح�ش ��د -اىل خ�س ��ارة كبرية
حيث فقد اكرث من ن�صف مقاعده يف .2018
وحققت حركة امتداد املنبثقة عن ت�شرين مفاج�أة
ب� �ـ  9مقاع ��د ،وح�صل املر�شح ��ون الفرديون على
 43مقعدا.
�أزمة النتائج

وب ��د�أ بع ��د اعالن النتائ ��ج ان�صار حتال ��ف الفتح
اخلا�س ��ر يف االنتخاب ��ات ،بالتظاهر واالعت�صام
امام بواب ��ات املنطق ��ة اخل�ضراء لنح ��و �شهرين
مطالبني بالغاء النتائج.
وا�ستم ��ر احل ��ال حتى قبل  4اي ��ام فقط من نهاية
 2021حي ��ث ق ��ررت املحكم ��ة االحتادي ��ة �صحة
االنتخابات و�صادقت على النتائج.
وكان ��ت قب ��ل ذل ��ك الق ��وى ال�شيعي ��ة املعرت�ض ��ة
عل ��ى االنتخابات با�ستثناء ال�ص ��در ،قد �صارعت
االخ�ي�ر عل ��ى ت�شكي ��ل الكتل ��ة االك�ب�ر و�ش ��كل
احلكومة :توافقي ��ة او اغلبي ��ة �سيا�سية بح�سب
قيا�سات التيار.
وب ��دت يف اخر يومني من  2021ب ��وادر حلحلة
لالزم ��ة باتف ��اق و�شيك ب�ي�ن ال�ص ��در واالطراف
ال�شيعية املعرت�ض ��ة يف احلنانة مبدينة النجف،
لكن مبعزل عن زعيم ائتالف دولة القانون نوري
املالكي.
اعتقال م�صلح وق�صف منزل الكاظمي

وقب ��ل ذلك بعدة ا�شه ��ر ،اتهمت الق ��وى ال�شيعية
الداعم ��ة للح�ش ��د رئي� ��س ال ��وزراء م�صطف ��ى
الكاظمي ،مبحاولة افتعال ازمات مع االول على
خلفية اعتقال قيادي يف الهيئة.
وكان ��ت احلكوم ��ة ق ��د الق ��ت القب�ض عل ��ى قا�سم
م�صلح ،وهو قائد لواء الطفوف -احد ت�شكيالت
احل�ش ��د -بعد حادث قت ��ل النا�شط ايهاب الوزين
يف كربالء.
وهددت اطراف يف احل�شد مثل كتائب حزب الله
واالم ��ام علي باقتحام املنطقة اخل�ضراء ،قبل ان
يفرج عن م�صلح بعد ا�سبوعني من االعتقال.
وبقي ��ت عالق ��ة تل ��ك الق ��وى برئي� ��س ال ��وزراء
متوت ��رة ،حت ��ى منت�ص ��ف ت�شري ��ن الث ��اين حني
ا�ستهدف ��ت طائ ��رات م�سرية من ��زل الكاظمي ،يف
امل�شاركة الأ�ضعف يف االنتخابات
اول حادث من نوعه بعد .2003
و�ش ��ارك يف االنتخاب ��ات الت ��ي مل ت�سج ��ل فيه ��ا وكان ه ��ذا الهج ��وم ه ��و قب ��ل االخ�ي�ر يف نهاية

 ،2021حي ��ث �سق ��ط بع ��د ذل ��ك بنح ��و �شه ��ر
�صاروخان على املنطقة اخل�ضراء.
وت�صاع ��دت ه ��ذه الهجم ��ات عل ��ى اث ��ر تهديدات
ف�صائ ��ل با�سته ��داف امل�صال ��ح االمريكي ��ة اذا مل
تغادر العراق نهاية هذا العام.
وعلى الرغم من اع�ل�ان احلكومة ووا�شنطن عن
بقاء م�ست�شاري ��ن اال ان الف�صائل امل�سلحة نفذت
 22هجوم ��ا يف  2021ا�ستخدم ��ت في ��ه اكرث من
� 80صاروخا وم�سرية يف بغداد واربيل.
ن�شاط "داع�ش" �إىل الواجهة

وت�صاع ��دت يف ع ��ام  2021هجم ��ات "داع�ش"،
حيث قتل و�أ�صاب التنظيم اكرث من  150عراقيا
اغلبه ��م من القوات االمني ��ة ،ونحو  %1منهم من
ال�ضب ��اط ،و %3م ��ن "البي�شمرك ��ة" ،فيم ��ا �شه ��د
العام عودة االنتحاريني.
وت�سببت تلك الهجمات يف احراق نحو  90منزال
م ��ن تنفي ��ذ التنظي ��م او ب�سبب "ث� ��أر م�ضاد" من
بع� ��ض املجامي ��ع امل�سلحة املجهول ��ة يف املناطق
املختلط ��ة ك ��رد فع ��ل عل ��ى هجم ��ات "داع� ��ش"،
واختطاف اكرث من  10مدنيني.
كما احتل التنظيم قرية الول مرة منذ � 5سنوات،
ودف ��ع باملقاب ��ل اىل �إعادة احياء اتف ��اق ع�سكري
بني بغ ��داد واربي ��ل يف املناطق املتن ��ازع عليها،
كما �شهد العام عودة نزوح ال�سكان مرة اخرى.
وتطورت باملقابل �أ�سالي ��ب التنظيم ،حيث �صار
يعتم ��د عل ��ى "تكتي ��ك الكمائ ��ن" يف ايق ��اع اكرب
ع ��دد م ��ن ال�ضحاي ��ا ،وا�ستخدام ا�سلح ��ة قنا�ص
متطورة.
انتحاريو الطريان

ابرز تلك الهجمات حدث حني فجر اثنان نف�سيهما
بوا�سطة حزامني نا�سفني يف و�سط العا�صمة يف
منطقة �ساحة الطريان وت�سببا مبقتل  32مدنيا،
و�أ�صيب �أكرث من  110اخرين.
وبع ��د  6ا�شهر من احلادث اعل ��ن رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي يف متوز املا�ضي ،قبل يومني
من توجهه حينها �إىل وا�شنطن يف زيارة ر�سمية،
اعتقال جميع �أع�ضاء ال�شبك ��ة "الإرهابية" التي
"خططت ون ّفذت" الهجوم االنتحاري.
وخ ��ارج العا�صم ��ة كان ��ت �أب ��رز الهجم ��ات يف
بداية العام هي ما ج ��رى يف �شبه جزيرة العيث
الواقع ��ة بني دياىل و�ص�ل�اح الدين ،حيث ت�سبب
هجوم مبقتل وا�صابة � 20شخ�صا بينهم عنا�صر
من احل�شد ال�شعبي.
ثم عاد التنظيم يف اذار املا�ضي بعد هدوء ا�ستمر
نحو �شهر ،لي�ش ��ن هجوما على منطقة تل الذهب
ا�ستم ��ر لنح ��و �ساعة جنوب �سام ��راء ،حيث فتح

�صواريخ الكاتيو�شا انهالت على اخل�ضراء �أكرث من �أي عام !
هذا احلادث الباب لعدة هجمات بعد ذلك.
ثم عاد التنظيم يف ال�شهر ال�سابع ،وقتل م�شرف
ويف نف� ��س ال�شه ��ر �ش ��ن "داع� ��ش" هجوم ��ا يف تربوي و�شقيقه وا�صاب  6من اقاربه يف هجوم
الطارمي ��ة يف �شم ��ايل العا�صم ��ة ،ث ��م خط ��ف  4م�سلح يف ال�ضلوعية جنوب �سامراء اي�ضا.
مزارع�ي�ن يف حق ��ل دواج ��ن يف منطق ��ة احل ��د واعدم بعد ذلك جندي وابوه و�شقيقه يف هجوم
االخ�ضر يف ناحية العبارة �شمال �شرقي دياىل� .شن ��ه "داع�ش" على من ��زل يف منطقة حلوان يف
وبعد اي ��ام من حادثة "احل ��د االخ�ضر" اختطف �شمال �شرقي دياىل.
التنظيم مزارعني اثنني يف منطقة حليوة التابعة
نزع ال�سكان من الطارمية
لق�ضاء طوزخرماتو �شرقي �صالح الدين.
ويف نف� ��س ال�شه ��ر �شن "داع� ��ش" هجوما عنيفا
على حدود كرد�ستان
يف الطارمي ��ة �شم ��ايل بغ ��داد ،حي ��ث ت�سب ��ب
ويف ال�شه ��ر نف�س ��ه ب ��د�أت اوىل الهجم ��ات يف مبقت ��ل وا�صابة  11م ��ن افراد احل�ش ��د ال�شعبي
املناط ��ق الت ��ي يطلق عليه ��ا د�ستوري ��ا "املتنازع با�شتب ��اكات دامت � 10ساعات ،فت ��ح بعدها ملرة
عليه ��ا" ،ت�سته ��دف ق ��وات "البي�شمرك ��ة" ،التي جديدة احلديث عن "ن ��زع ال�سكان" عن الق�ضاء
�ستت�سع بعد ذلك.
ا�سوة مبا جرى يف جرف ال�صخر.
وتعر�ضت تلك الق ��وات يف اذار املا�ضي اىل اول وكان ه ��ذا قد حدث بعد م�ضي �شهرين على مقتل
هجوم من نوعه يف  ،2021نفذ بال�صواريخ من وايل الطارمي ��ة عم ��ر ج ��واد امل�شه ��داين ،الذي
منطقة التون كوبري جنوبي االقليم.
اعت�ب�ر ه ��و امل�س�ؤول ع ��ن نق ��ل االنتحاريني اىل
�سوق الوحيالت.
بع ��د �شهر من ذلك احل ��ادث عاد التنظي ��م ليهاجم وكان تفجري ال�سوق الذي يقع يف مدينة ال�صدر
نف� ��س املناط ��ق امل�شرتك ��ة ب�ي�ن ح ��دود اقلي ��م �شرقي بغداد ،هو احلادث الثالث الذي جرى يف
كرد�ستان واحلكوم ��ة املحلية ،لكن هذه املرة من العا�صمة يف ال�سن ��ة الرابعة النك�سار "داع�ش"،
جهة دياىل.
حيث ت�سبب مبقتل  36و�إ�صابة اكرث من .60
ويف ال�شه ��ر ال ��ذي يليه قت ��ل و�أ�ص ��اب "داع�ش" يف �شه ��ر ايل ��ول ب ��د�أت مالمح ازم ��ة يف دياىل،
يف �سل�سلة هجمات جدي ��دة  30مدنيا وع�سكريا حيث تكررت الهجمات يف مناطق �شمال و�شمال
بينه ��م � 7ضباط ،يف كركوك ودياىل ،والطارمية �شرق ��ي املحافظ ��ة ،و�ص ��ارت الع�شائ ��ر تعل ��ن
واالنبار نفذت با�سبوع واحد.
ت�سلحها بديال عن الدولة حلماية مناطقها.
ودف ��ع تك ��رار الهجم ��ات يف املناط ��ق الفا�صل ��ة
موجات نزوج جديدة
ب�ي�ن ح ��دود احلكوم ��ة االحتادي ��ة واالقليم اىل
اع ��ادة احي ��اء اتف ��اق ت�شكي ��ل املراك ��ز االمني ��ة ومع انتهاء االنتخابات ا�ضطرت  300عائلة يف
امل�شرتك ��ة بني الطرفني التي �ستت�أخر اىل كانون قرية نهر االمام يف �شمال بعقوبة مركز حمافظة
االول حت ��ى يتم تفعليه ��ا واملبا�ش ��رة بالعمليات دي ��اىل اىل مغادرة ديارها حت ��ت حماية القوات
االمنية مل تعد اىل مناطقها حتى االن.
الع�سكرية.
ويف نف� ��س ال�شه ��ر ك ��رر "داع� ��ش" هجماته يف وج ��اء ذل ��ك بعدما هاج ��م م�سلح ��ون جمهولون
الطارمي ��ة  5م ��رات ،وب ��د�أت يف ذل ��ك الوق ��ت القريب ��ة واقام ��وا حفلة �إعدام ��ات الطفال وكبار
دعوات بع� ��ض القوى املقربة م ��ن الف�صائل اىل يف ال�س ��ن و�صل عدده ��م اىل  30مدنيا بني قتيل
"ا�ستن�س ��اخ" جترب ��ة جرف ال�صخ ��ر يف ابعاد وجريح ،ا�ضافة اىل احراق  60منزال.
وح ��دث هذا بع ��د �ساعات من مهاجم ��ة "داع�ش"
ال�سكان عن املدينة.
ويف نف� ��س ال�شهر ارتك ��ب التنظيم جمرزة بحق قري ��ة الر�شاد املال�صقة لها وقتل وا�صابة حينها
�صيادي ��ن يف بحرية حديثة غربي االنبار ،حيث  ،10بعدم ��ا كان االه ��ايل ي�ستع ��دون لتب ��ادل
قت ��ل وا�ص ��اب  11منه ��م اثن ��اء رحل ��ة �صيد يف خمتطفني اثنني ،لكن ماج ��رى كان كمينا اليقاع
عدد �آخر من ال�ضحايا.
البحرية.
ويف ذات ال�شه ��ر كان التنظيم ق ��د تبنى هجوما ويف ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،كان التنظي ��م ق ��د اع ��اد
يف الكاظمي ��ة يف بغ ��داد بعبوة نا�سف ��ة ت�سببت ترتي ��ب اوراقه يف جبل ق ��ره جوغ قرب خممور
مبقتل وا�صابة  24مدنيا ،قبل ان تعلن احلكومة يف جنوب ��ي اربيل ،حيث ع ��اد امل�سلحون الذين
بعد ذل ��ك اعتقال املنفذين واحده ��م كان منت�سبا يقدر عددهم بنحو  100اىل املنطقة عقب انتهاء
العمليات الع�سكرية.
يف جهاز امني.
ويف ال�صيف هاجم "داع�ش" جمل�س عزاء الحد وا�س ��و�أ ماج ��رى ه ��و احت�ل�ال التنظي ��م لقري ��ة
الق�ضاة يف يرثب ،جنوب �سامراء وقتل وا�صاب "لهيبان" بني كركوك وخممور ،حيث هجر كل
ال�سكان واحرق  16منزال من ا�صل  70منزال.
� 31شخ�صا.

 2021عام اغتيال "الوزني" والإطاحة بقتلة "الها�شمي"

النا�ش ��ط املدين يف تظاه ��رات النا�صرية
نا�ص ��ر مزع ��ل بعب ��وة نا�سف ��ة �أدّت �إىل
�أ�ضرار مادية مبنزله.
وبعد مرور �شهر ،مت تفجري عبوة نا�سفة
�أمام منزل النا�شط يف تظاهرات حمافظة
الديواني ��ة� ،أحمد حممد� ،أدّت �إىل �أ�ضرار
مادية يف املنزل.
مل يتع ��د ا�سبوع كامل حتى تع ّر�ض منزل
النا�ش ��ط �أحم ��د عبا� ��س �إىل ا�سته ��داف
بعبوة نا�سفة حملية ال�صنع و�سط مدينة
النا�صري ��ة ،ليق ��وم فري ��ق م ��ن مكافح ��ة
املتفجرات بتفكيك العبوة قبل �أن تنفجر.
ويف ال�شه ��ر ذات ��ه (�شب ��اط)� ،أ�صي ��ب
النا�ش ��ط يف تظاه ��رات النا�صري ��ة عل ��ي
عماد ،ب�أربع ر�صا�صات �أطلقها م�سلحون
يف وق ��ت مبكر م ��ن الفجر ،حي ��ث ي�سكن
النا�شط منطق ��ة ال�شامية وكان �شارك يف

احتجاجات ت�شرين مبحافظة ذي قار.
ويف منت�ص ��ف ال�شهر ،جن ��ا �أحمد جمعة
وفال ��ح املو�سوي ،النا�شط ��ان بتظاهرات
ت�شري ��ن يف حمافظ ��ة وا�س ��ط من هجوم
م�سلح مبدينة الكوت.
فيم ��ا �شهد �شه ��ر �آذار ،مقتل والد النا�شط
املغ ّي ��ب علي جا�سب يف حمافظة مي�سان،
وج ��اءت حادث ��ة االغتي ��ال تزامن ��ا م ��ع
الذكرى ال�سنوية حلادثة اغتيال النا�شط
يف العمارة عبد القدو�س قا�سم.
واغتيل ال�شاعر ال�شعب ��ي جا�سب حطاب
الهليجي ،بعملية وقعت من قبل م�سلحني
مبنطقة املعار�ض يف العمارة.
ويف �شه ��ر ني�سان ،تع ّر�ض منزل النا�شط
بتظاهرات ت�شري ��ن يف حمافظة وا�سط،
�سج ��اد احل�سين ��ي� ،إىل عملي ��ة تفج�ي�ر
بعب ��وات نا�سفة ،دون �أي ��ة �إ�صابات له �أو

عائلته.
ويف الثال ��ث من �أيار ،مت ا�ستهداف منزل
ال�شيخ �أحم ��د االيدامي مبحافظة ذي قار
م ��ن قب ��ل م�سلح�ي�ن جمهول�ي�ن ب�إطالق 3
ر�صا�صات ،لدعم ��ه تظاهرات ت�شرين يف
املحافظة.
ويف جرمي ��ة هزت الر�أي الع ��ام العراقي
و�أدّت �إىل مقاطع ��ة كب�ي�رة النتخاب ��ات
العا�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن الأول ،اغتال ��ت
جمموعة م�سلح ��ة النا�شط يف تظاهرات
ت�شري ��ن مبحافظ ��ة كرب�ل�اء� ،إيه ��اب
الوزين ،عرب �إطالق نار عليه بعدما كانوا
ينتظرونه على دراج ��ة نارية قرب منزله
يف التا�سع من ايار .2021
ويف � 10أي ��ار ،جنا مرا�س ��ل قناة الفرات
الف�ضائية يف حمافظ ��ة الديوانية� ،أحمد
ح�س ��ن م ��ن حماول ��ة اغتي ��ال ب�إط�ل�اق

ر�صا�صت�ي�ن من قبل م�سلح�ي�ن ،فيما �أدت
املحاولة �إىل �إ�صابته يف مناطق متفرقة.
كم ��ا �شه ��د ال�شه ��ر ذات ��ه ،يف الثال ��ث
والع�شري ��ن من ��ه ،ا�سته ��داف �سي ��ارة
النا�شط يف تظاه ��رات مدينة النا�صرية،
عم ��اد العكيل ��ي بعب ��وة ال�صق ��ة مفخخة،
لتنفجر قرب م�سجد فالح با�شا الكبري يف
املدين ��ة ،لك ّنه جنا ب�أعجوب ��ة قبل يومني
فق ��ط من تظاهرة وا�سع ��ة النطاق مق ّررة
يف العا�صمة بغداد يف � 25أيار.
ويف حزي ��ران اعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،القب� ��ض عل ��ى قتلة
اخلبري االمني ه�شام الها�شمي بعد مرور
ع ��ام كامل على وق ��وع اجلرمي ��ة ،ثم بث
التلفزي ��ون الر�سم ��ي اعرتاف ��ات املدع ��و
احم ��د حم ��داوي عوي ��د مع ��ارج الكناين
دون الك�ش ��ف ع ��ن اجله ��ة امل�س�ؤول ��ة عن

تدبري العملية.
اما يف مت ��وز ،قام م�سلح ��ون با�ستخدام
�أ�سلحة بي�ض ��اء لطعن واغتي ��ال النا�شط
�أب ��و �إليا�س ال�سع ��دون يف �ساعة مت�أخرة
من الليل و�سط مدينة النا�صرية.
ويف ال�شه ��ر ذات ��ه ،ع�ث�ر يف حمافظ ��ة
الب�ص ��رة عل ��ى جث ��ة اب ��ن النا�شط ��ة يف
تظاه ��رات ت�شري ��ن فاطم ��ة البه ��اديل،
البال ��غ من العمر  26عام ��ا ،حيث تع ّر�ض
لثالث �إطالق ��ات نارية ،اثنتان يف الر�أ�س
و�أخرى يف ال�صدر.
وكان ��ت البه ��اديل قد تع ّر�ض ��ت لتهديدات
عدة قبيل هذه احلادثة من قبل ميلي�شيات
م�سلح ��ة ،وقد فق ��دت النا�شط ��ة قبلها يف
ع ��ام  2019ابنها الأول حي ��ث مت �إعدامه
بحبل دون العثور على قاتله.
ويف �شه ��ر �آب ،ق ��ام م�سلح ��ون ب�إط�ل�اق

الن ��ار عل ��ى قا�س ��م بهل ��ول� ،أح ��د �أب ��رز
النا�شطني وق ��ادة تظاه ��رات ت�شرين يف
حمافظة وا�سط وحتديدا مبدينة الكوت
لكن حماولة االغتيال باءت بالف�شل.
ام ��ا يف ت�شرين الث ��اين ،هاجم م�سلحون
منزل النا�شط كرار الأ�سدي� ،أحد نا�شطي
تظاه ��رات ت�شرين يف حمافظ ��ة النجف،
فيما �أ�سفر الهجوم عن �إ�صابة ابن �شقيق
الأ�س ��دي بح ��روق بليغة و�أ�ض ��رار مادية
باملنزل وال�سيارة.
ويف ال�شه ��ر ذاته ،تعر�ض النا�شط املدين
�أزه ��ر ترك ��ي ،ملحاولة اغتي ��ال فا�شلة من
قب ��ل � 3أ�شخا� ��ص جمهول�ي�ن اعرت�ض ��وا
طريقه يف �ساع ��ة مت�أخرة من الليل �أثناء
عودته من �ساحة احلبوبي وانهالوا عليه
�ضربا بالأ�سلحة البي�ضاء.
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اليوني�سيف تدعو العراق لتعزيز تدابري ملمو�سة حماية للن�ساء والفتيات من العنف
 % 9.2 م��������ن ال�����ن�����������س�����اء ف�����ق�����ط دخ�������ل�������ن جم����������ال ال����ع����م����ل
 ال��ت��خ��ط��ي��ط :ح��ج��م الأ�����س����رة ال���ع���راق���ي���ة ان��خ��ف�����ض خ��ل�ال ��� 10س��ن��وات
 متابعة  /املدى

دعت منظمة الأمم املتحدة
للطفولة (اليوني�سيف)
احلكومة العراقية اىل تعزيز
تدابري "مادية وملمو�سة" من
�ش�أنها حماية الن�ساء والفتيات
من العنف والتمييز النوعي،
معربة عن قلقها "العميق"
ب�ش�أن العنف اجلن�سي الذي
تعر�ضت له الطفلة حوراء
والتي تبلغ � 7أعوام ،يف بغداد.

وذكرت اليوني�س ��يف يف بيان عربت فيه
ع ��ن موقفها م ��ن حادثة اغت�ص ��اب الطفلة
من قبل رجل �أمن يف العا�صمة العراقية،
�أنه "تعرب اليوني�سيف عن قلقها العميق
ب�ش�أن التقارير الإعالمية املتعلقة بالعنف
اجلن�س ��ي ال ��ذي تعر�ض ��ت له طفل ��ة تبلغ
م ��ن العم ��ر �سبعة �أع ��وام يف بغ ��داد ،مع
اختطاف �أخيها الأ�صغر".
وادان ��ت املنظم ��ة الدولي ��ة "كاف ��ة اعمال
العن ��ف �ض ��د االطف ��ال" ،داعي ��ة �أ�صحاب
امل�صلح ��ة جميع� � ًا واع�ض ��اء املجتمع �إىل
"حماي ��ة االطفال من كافة ا�شكال العنف
اجل�سدي والنف�سي ،مبا يف ذلك اال�ساءة
اجلن�سي ��ة" ،وذل ��ك وفق ��ا للم ��ادة  19من
اتفاقي ��ة حقوق الطف ��ل ( ،)CRCوالتي
و ّقع عليها العراق.
كم ��ا تع ��زز اليون�سي ��ف ه ��ذا االلت ��زام
بحماي ��ة الأطفال من خ�ل�ال املادة  30من
د�ستور العراق.
و�ش ��ددت اليوني�سي ��ف ،بو�صفه ��ا ج ��زءا
من منظوم ��ة الأمم املتح ��دة يف العراق،
عل ��ى احلاج ��ة �إىل موا�صل ��ة العم ��ل م ��ع
احلكومة ،ومع اجله ��ات الفاعلة املحلية،
بغي ��ة حت�س�ي�ن اخلدمات املقدم ��ة للن�ساء
والفتيات الناجيات من العنف القائم على
النوع االجتماعي ،مبا يف ذلك و�صولهن
�إىل الرعاي ��ة ال�صحي ��ة ،و�إدارة احلاالت
املتمرك ��زة عل ��ى الناجي ��ات ،وخدم ��ات
امل�ساعدة القانوني ��ة ،م�شرية اىل انه "ما
ه ��ذه احلال ��ة �إال تذك�ي�را حمزن ��ا ب�أنه ما
ي ��زال �أمامن ��ا الكثري مما يج ��ب القيام به
حلماية الأطفال".
و�أ�ش ��ادت املنظم ��ة بالإج ��راءات الت ��ي
اتخذته ��ا ال�سلطات العراقية للقب�ض على
اجل ��اين املزع ��وم ،داعي ��ة احلكوم ��ة �إىل
"تعزي ��ز تدابري مادي ��ة ملمو�سة لتقدمي
مرتكب ��ي ه ��ذه اجلرائ ��م �إىل العدال ��ة
وحماي ��ة حي ��اة الأطف ��ال" ،مبين ��ة �أن
"الأطفال يف العراق يحتاجون �إىل بيئة
�آمن ��ة وخالية م ��ن العنف مواتي ��ة لتنمية

�إمكاناتهم الكاملة".
و�أو�ضح ��ت اليوني�سي ��ف �أن الأذى الذي
يلحق بالأطفال الذين يعانون من العنف،
والعن ��ف القائم على الن ��وع االجتماعي،
ميك ��ن �أن يكون �أكرث خط ��ورة عندما يتم
الك�ش ��ف ع ��ن معلوماته ��م ،الفت ��ة اىل ان
"العديد من قنوات التوا�صل االجتماعي
وو�سائ ��ل الإع�ل�ام قام ��ت مب�شارك ��ة
معلومات خا�ص ��ة عن الفتاة ،مما يجعلها
عر�ضة خلطر �أكرب".
منظم ��ة الأمم املتح ��دة للطفولة ذكرت �أن
"اتفاقي ��ة حقوق الطف ��ل ،يف املادة ،16
تكف ��ل ح ��ق الطف ��ل يف اخل�صو�صي ��ة"،
م�ؤك ��دة عل ��ى جمي ��ع و�سائ ��ل الإع�ل�ام
ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي احرتام
خ�صو�صي ��ة الأطف ��ال ،وع ��دم ن�شر �صور
الأطف ��ال �أو �أي معلوم ��ات مرتبط ��ة به ��م
حفاظ� � ًا عل ��ى كرامتهم ،ومنع ��ا لأي �ضرر
�إ�ضايف قد يلحق بهم.
و�أك ��دت اليوني�سي ��ف يف البي ��ان ،دعمها
لكل م ��ن احلكوم ��ة العراقي ��ة االحتادية،
وحكومة �إقليم كرد�ستان بر�ؤية م�شرتكة
مفادها "�أن ��ه بحلول عام � ،2024سيكون
الأطف ��ال واملراهق ��ون والن�س ��اء ،وال
�سيما الأك�ث�ر �ضعف ًا م ��ن بينهم ،حمميني
من العن ��ف واال�ستغالل و�س ��وء املعاملة
والإهمال ،وفق ًا للقانون الوطني ،و�إطار
ال�سيا�سات واملعايري الدولية".
وقب ��ل �أي ��ام� ،أق ��دم �شرط ��ي م ��ن وزارة
الداخلي ��ة يبلغ م ��ن العم ��ر  44عاما على
اختط ��اف الطفل ��ة "ح ��وراء" البالغة من
العمر �سبع �سن ��وات ،و�شقيقها البالغ من
العمر خم� ��س �سنوات يف حي احل�سينية

�شمال �شرق ��ي بغداد ،حيث ت ��رك �شقيقها اال �أنها انخف�ضت اىل ."6.0
و�أبقى "حوراء" يف املنزل واغت�صبها .حيث �أن حجم اال�سرة ما يزال يف الريف
اعل ��ى م ��ن احل�ض ��ر فق ��د بل ��غ يف الريف
التخطيط والأ�سرة
 %6.3بعدم ��ا كان  %7.1ويف احل�ض ��ر
كث�ي�ر ًا م ��ا ظه ��رت يف وقت �ساب ��ق ن�سب  %5.5بعدما كان ."%5.8
غ�ي�ر مقبولة تخ� ��ص الأ�سرة ب�ش ��كل عام
وامل ��ر�أة خا�صة تت�ضمن عمالة الن�ساء يف
ت�أثري كورونا على الأ�سرة
العراق والعنف �ضدهن ،ف�ضال عن تنظيم و�أظه ��رت االح�صائي ��ة �أن "التوزي ��ع
الأ�س ��رة وم�ست ��وى الوالدات وم ��ا تبعته الن�سب ��ي للأف ��راد بعم ��ر � 10سن ��وات
من ظ ��روف جائحة كورون ��ا التي تف�شت فاك�ث�ر ح�س ��ب توف ��ر املعلوم ��ات الكافية
يف العراق وباقي دول العام.
لديهم عن فايرو� ��س كورونا ،حيث كانت
وزارة التخطي ��ط ن�شرت اح�صائية كاملة ن�سب ��ة ت�أث�ي�ر فايرو� ��س كورون ��ا عل ��ى
تت�ضم ��ن ن�سب ��ا جدي ��دة خالل ه ��ذا العام الأ�س ��رة  ،%29وم�ستوى معرف ��ة االفراد
قيا�س ��ا بالأعوام ال�سابق ��ة والتي �أظهرت بالفايرو�س .%67
نتائ ��ج ايجابي ��ة متقدم ��ة يف  11ملف ��ا وب�ش� ��أن متكني امل ��ر�أة اقت�صاديا� ،أظهرت
تخ�ص املر�أة واال�سرة.
نتائج امل�سح التي �أجريت بح�سب وزارة
فف ��ي جم ��ال تنظي ��م اال�س ��رة �أظه ��رت التخطي ��ط �أن "ن�سب ��ة الن�س ��اء اللوات ��ي
اح�صائي ��ة ال ��وزارة �أن هن ��اك زي ��ادة يعملن حاليا ما زالت منخف�ضة جدا حيث
وا�ضح ��ة يف ن�س ��ب ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل بلغ ��ت  ،%9.2وت ��زداد الن�سب ��ة يف �إقليم
تنظي ��م اال�س ��رة ،حي ��ث ت�ضمن ��ت كرد�ستان اىل ."%14
االح�صائي ��ة� ،أن "ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل وح�ي�ن مت ال�س� ��ؤال ع ��ن م ��دى ا�ستع ��داد
تنظي ��م الأ�س ��رة ازداد ب�ش ��كل م�ضط ��رد امل ��ر�أة للعم ��ل� ،أ�ش ��ارت  %21منه ��ن اىل
حي ��ث مات ��زال الو�سائ ��ل احلديث ��ة ه ��ي اال�ستعداد للعم ��ل ،و %7منهن م�ستعدات
االكرث �شيوعا".
للعمل ،ولكن ب�شروط.
وب�ش� ��أن خ�صائ� ��ص اال�س ��رة (متو�س ��ط
حج ��م اال�س ��رة) �أظه ��رت االح�صائي ��ة �أن
متكني املر�أة معرفي ًا
"حجم الأ�سرة يف العراق ي�شهد انخفا�ضا وح ��ول متك�ي�ن امل ��ر�أة معرفي ��ا ،بين ��ت
جدي ��دا على م ��دى ال�سن ��وات الع�شر بني ال ��وزارة �أن "ن�سب ��ة الن�س ��اء اللوات ��ي
عام ��ي  2011و ،2021فق ��د �أظهر امل�سح ي�ستخدم ��ن االنرتن ��ت مازال ��ت حمدودة
�أن ��ه "يف اقليم كرد�ست ��ان انخف�ض معدل وال تزيد على  ،%40يف حني ال ت�ستخدمه
حجم اال�س ��رة من  %5.2اىل  ،%5.0ويف ."%60
بغداد انخف� ��ض من  %5.6اىل  ،%5.5اما وتابعت الوزارة �أن "التح�صيل الدرا�سي
يف باقي املحافظ ��ات كانت الن�سبة  %6.3للمر�أة ازداد ب�ش ��كل ملحوظ حيث و�صل

�شركة احلفر العراقية تنجز حفر بئر نفطي
جديد يف حقل الطوبة بالب�صرة

اجنزت املالكات الفنية والهندسية في شركة احلفر العراقية عمليات
حف��ر البئر النفطي  55 - TUفي حق��ل الطوبة النفطي بالبصرة
بعمق  2465مترا لتكوين املش��رف لصالح ش��ركة نفط البصرة .
ومت��ت عملي��ات احلفر باس��تخدام جه��از احلف��ر  8 IDCذي القدرة
احلصانية  2000 HPبفترة زمنية  77يوما  ،وس��يتم نقل اجلهاز الى
القاعدة  14.5 LMحلفر بئر نفطي جديد في نفس احلقل .

اىل  %69للحا�صالت على �شهادة جامعية
ف�أعلى ،مقابل  %18لغري احلا�صالت على
�شهادة".
العنف �ضد املر�أة
حي ��ث �أن �أن ��واع العن ��ف ال ��ذي ميار�س ��ه
الزوج جت ��اه زوجته بح�س ��ب �إح�صائية
وزارة التخطي ��ط عل ��ى النح ��و الآت ��ي
(العنف اجلن�سي  ،%1.8العنف اجل�سدي
 ،%3.6العن ��ف االقت�ص ��ادي  ،%22العنف
اللفظ ��ي  ،%11.7التعر�ض للعنف ب�شكل
عام ."%28.7
وبح�س ��ب الن�س ��ب �أع�ل�اه ف� ��إن العن ��ف
االقت�صادي يع ��د �أكرث �أنواع العنف الذي
ميار�سه الزوج جتاه زوجته ،يليه العنف
اللفظ ��ي  ،%12ام ��ا الأن ��واع الأخرى من
العنف فتق ��ل عن ذلك ب�شكل كبري كالعنف
اجل�سدي  %3.6والعنف اجلن�سي %1.8
وتتعر� ��ض  %29م ��ن الن�س ��اء عموما لكل
�أ�شكال العنف.
ظروف املر�أة االجتماعية
وبين ��ت االح�صائي ��ة �أن "ن�س ��ب الأ�س ��ر
الت ��ي تر�أ�سها ن�ساء ت�ستق ��ر عند م�ستوى
 %10.7على مدى عقد كامل".
وج ��اءت اح�صائية رئا�س ��ة املر�أة للأ�سرة
كالآت ��ي (الري ��ف  ،%5.9احل�ض ��ر ،12.4
بغ ��داد  ،%11.7كرد�ست ��ان  ،%14.9باقي
املحافظات .)%9.8
وتبني االح�صائي ��ة اعاله �أن ن�سب الأ�سر
الت ��ي تر�أ�سه ��ا ن�س ��اء ت ��زداد يف املناطق
احل�ضري ��ة عل ��ى ما ه ��و علي ��ه احلال يف
املناطق الريفية.

الزواج املبكر
وذك ��رت اح�صائي ��ة وزارة التخطيط �أن
"هن ��اك  %25.5من الن�ساء تزوجن قبل
بلوغه ��ن � 18سن ��ة ،وهن ��اك  %10.5م ��ن
الن�ساء تزوجن قبل بلوغهن � 15سنة".
وت�شري نتائج امل�سح ال�سابق لعام 2011
اىل �أن ن�سبت ��ي الن�س ��اء اللواتي تزوجن
قب ��ل بلوغهن �سن � 18سنة و� 15سنة هي
وعلى التوايل  %21.7و.%4.9
حاالت الطالق
وتبني االح�صائية �أن " %1.5من الن�ساء
مطلق ��ات والتوزي ��ع الن�سب ��ي للن�س ��اء
املطلق ��ات بعم ��ر � 15سن ��ة فاك�ث�ر ح�سب
متخذ القرار ،فقد بلغت الن�سب (الزوجة
 %46والزوج  %21وكالهما .")%31
الإجناب والوالدات
حيث تبني االح�صائية �أن ن�سبة االجناب
يف احل�ض ��ر اق ��ل م ��ن الري ��ف فق ��د بلغت
باحل�ضر  %3.1ويف الريف .%3.6
وكان ��ت للن�س ��اء (ب ��دون �شه ��ادة %3.8
ومتو�سطة فادنى  %3.2واعدادية %2.5
و�شهادة جامعية .)%2.4
وبلغ ��ت ن�س ��ب االجن ��اب يف اقلي ��م
كرد�ست ��ان  %3.2ويف بغ ��داد  %2.9ويف
بقية املحافظات .%3.4
الفح�ص عند احلمل
وبينت االح�صائية �أن هناك ادراكا جيدا
للن�س ��اء احلوامل عموما لعر�ض انف�سهن
على اي �شخ�ص م�ؤهل لفح�ص احلمل.

اذ �أن ح ��وايل  %92م ��ن الن�ساء احلوامل
عر�ض ��ن انف�سهن على اطباء او ممر�ضات
م�ؤهالت.
وكان ��ت ن�س ��ب الفح� ��ص عن ��د احلم ��ل
كاالت ��ي "مراجع ��ة الطبي ��ب او الطبيب ��ة
بن�سب ��ة  %82.6واملمر�ضة امل�ؤهلة %8.7
والقابل ��ة امل�أذون ��ة  %1.2وج ��دة ع ��رب
 %0.3وال �أحد  %7.0واخرى ."%0.2
و�أعلن اجله ��از املركزي للإح�صاء ،نتائج
امل�س ��ح املتكام ��ل للأو�ض ��اع االجتماعي ��ة
وال�صحي ��ة للم ��ر�أة يف الع ��راق ،ال ��ذي
ج ��رى تنفيذه خالل الع ��ام احلايل ،بدعم
م ��ن �صن ��دوق االمم املتح ��دة لل�س ��كان،
وبالتع ��اون مع هيئ ��ة االح�صاء يف اقليم
كرد�ست ��ان ،ووزارت ��ي ال�صحة االحتادية
واالقليم.
وق ��ال وكي ��ل وزارة التخطي ��ط لل�ش�ؤون
الفني ��ة ماه ��ر حم ��اد جوه ��ان ،يف كلم ��ة
ل ��ه �إن "هذا امل�س ��ح �أظهر م�ؤ�ش ��رات ذات
اهمية كب�ي�رة عن واقع املر�أة االقت�صادي
واالجتماع ��ي متث ��ل واقعه ��ا احلقيق ��ي
وج ��اء لي�ؤكد اهمية دور امل ��ر�أة يف قيادة
مرك ��ب التنمي ��ة بثق ��ة وثب ��ات" ،مبين ��ا
�أن "وزارة التخطي ��ط معني ��ة بو�ض ��ع
اخلطط ور�سم ال�سيا�سات التنموية التي
ت�سته ��دف متكني االن�س ��ان وفقا ملا جاءت
به ر�ؤية العراق للتنمية امل�ستدامة 2030
التي ت�سع ��ى اىل ا�ستيع ��اب اجلميع وال
�سيما الن�ساء".
و�أ�ض ��اف� ،أن "امل�س ��ح ميث ��ل اهمي ��ة
ا�ستثنائي ��ة يف درا�س ��ة واق ��ع امل ��ر�أة
ومعرف ��ة تفا�صيل ��ه �صحي ��ا واجتماعي ��ا
والعم ��ل م ��ن خ�ل�ال خمرجات ��ه يف احلد
م ��ن العنف ال ��ذي تتعر�ض ل ��ه الكثري من
الن�ساء بالإ�ضاف ��ة اىل حت�سني احوالهن،
لأن ��ه ا�سته ��دف اخل�صائ� ��ص االجتماعية
وال�صحي ��ة للأف ��راد واال�س ��ر ودرا�س ��ة
واق ��ع امل ��ر�أة بنح ��و دقي ��ق وتف�صيلي"،
مو�ضح� � ًا �أن "اهمي ��ة امل�س ��ح ت�أت ��ي م ��ن
وج ��ود قناع ��ة كامل ��ة بتمك�ي�ن الن�س ��اء
والفتي ��ات م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى التعلي ��م
والرعاي ��ة ال�صحية والتمثي ��ل ال�سيا�سي
والعمل الالئق بو�صفه ��ا من اال�سا�سيات
ال�ضروري ��ة الالزم ��ة لتحقي ��ق اه ��داف
التنمية امل�ستدامة".
من جانبه ��ا قالت مديرة مكت ��ب �صندوق
االمم املتح ��دة لل�س ��كان يف الع ��راق،
ريت ��ا كولومبي ��ا �إن "ه ��ذا امل�س ��ح يب�ي�ن
الواق ��ع احلقيق ��ي للن�س ��اء والفتيات يف
الع ��راق فيما يتعل ��ق بال�صح ��ة والو�ضع
االجتماع ��ي والعنف وال�صحة االجنابية
وغريه ��ا م ��ن االبع ��اد املتعلق ��ة مبوق ��ف
املر�أة يف الع ��راق" ،م�ؤكد ًة �أن "�صندوق
االمم املتح ��دة لل�س ��كان �سيوا�ص ��ل دعمه
التقن ��ي والفن ��ي للحكوم ��ة العراقي ��ة،
وال�سيم ��ا وزارة التخطي ��ط متمثل ��ة
باجله ��از املرك ��زي للإح�صاء لك ��ي تكون
له ��م بيان ��ات دقيق ��ة و�سليم ��ة وكذل ��ك
امل�ساعدة يف اجراء التعداد العام لل�سكان
وامل�ساكن يف العراق العام املقبل".

املدار�س "الكرفانية" يف العراق" :حمارق" موقوتة تهدد الطالب
 متابعة /املدى
يف ال�صف الواحد يجل�س  70طالب ًا تقريب ًا،
"وب�سبب كرثتهم ال يفهمون الدر�س جيد ًا،
الأطفال لي�سوا مهددين بالأمية فح�سب ،بل
بال�ضياع �أي�ض ًا".
"م ��اذا ل ��و احرتق ��ت املدر�س ��ة �صباح� � ًا؟"
ي�س� ��أل ال�شي ��خ قحط ��ان الدراج ��ي (58
�سن ��ة) وهو يروي تفا�صيل حادثة احرتاق
مدر�س ��ة "�أزه ��ار ال�صب ��اح" يف منطق ��ة
ال�شع ��ب يف العا�صمة العراقي ��ة بغداد� ،إثر
متا�س كهربائي يف الليل ،حولها �إىل رماد.
الدراج ��ي �أب لأربع ��ة �أطف ��ال يف املدر�س ��ة
املحرتق ��ة يق ��ول عن واق ��ع منطقت ��ه وليلة
ا�شتعال "�أزهار ال�صباح"" :احلريق حدث
لي ًال ولو اندلع �صباح� � ًا يف �ساعات الدوام
لت�سب ��ب بكارثة �أك�ب�ر� .أقف ومع ��ي �أولياء
�أم ��ور الطلب ��ة كل ي ��وم عن ��د ب ��اب املدر�سة
خ�شية ح ��دوث �أي طارئ… نخ�شى عليهم
من كل �شيء".
يتح ��دث ذوو الطلبة عن �أو�ض ��اع املدر�سة
املنكوبة قبل احرتاقها "يف ال�صف الواحد
يجل�س  70طالب ًا تقريب� � ًا ،وب�سبب كرثتهم
ال يفهم ��ون الدر� ��س جيد ًا ،الأطف ��ال لي�سوا
مهددي ��ن بالأمي ��ة فح�س ��ب ،ب ��ل بال�ضي ��اع
�أي�ض ًا" .ويقول ��ون �أي�ض ًا �إنهم ُ�أرغِ موا على
ت�سجي ��ل �أبنائه ��م يف ه ��ذه املدر�سة ب�سبب
حالتهم املادية.
تق ��ع املدر�س ��ة امل�شتعل ��ة يف منطق ��ة الكرب
والغزالن التي تبعد من مركز العا�صمة (8

كل ��م) وتمُ كن ،بو�ض ��وح ،مالحظة الإهمال
احلكوم ��ي للمنطق ��ة ،حي ��ث ال مدار�س وال
مراك ��ز �صحي ��ة وال �ش ��يء ي ��دل عل ��ى �أنها
منطق ��ة تابعة لبغداد ،وال يخفى �أي�ض ًا على
زائ ��ر املنطق ��ة فق ��ر الأه ��ايل� ،إذ ال يتجاوز
دخل كرث منهم م ��ا يعادل  50دوالر ًا ،تكلفة
لنقل �أطفالهم �شهري� � ًا �إىل �أقرب مدر�سة يف
منطقتي حي �أور وال�صدر.
"احلريق حدث لي ًال ولو اندلع �صباح ًا يف
�ساعات الدوام لت�سبب بكارثة �أكرب".
جتاهل �شروط ال�سالمة
يق ��در ع ��دد املدار� ��س الكرفاني ��ة يف بغداد
وحده ��ا بالع�ش ��رات .وه ��ذه املدار� ��س هي
عب ��ارة ع ��ن غ ��رف جاه ��زة يت ��م تركيبه ��ا
�سريع� � ًا كتل ��ك الت ��ي ت�ستعم ��ل يف باح ��ات
ور� ��ش الإعم ��ار وه ��ي خم�ص�ص ��ة لعم ��ل
موق ��ت ولي�س ��ت م�ؤهل ��ة لتك ��ون مب ��اين
مدر�سي ��ة ت�ض ��م �أطف ��ا ًال ،وبرغ ��م افتقارها
�إىل معايري ال�سالم ��ة املطلوبة ،لكنها باتت
تنت�ش ��ر يف العراق .مديري ��ة الدفاع املدين
تق ��ول �إنه ��ا مل متن ��ح موافق ��ات لإن�شائها،
وت�صفها باخلطرة عل ��ى الطلبة ،وت�ؤكد �أن
فرقها تعمل على �إزال ��ة املباين امل�شيدة من
�ألواح " "Sandwich panelاملخالفة
لتعليمات ال�سالمة ال�صادرة عنها.
" ،"Sandwich panelه ��ي �أل ��واح
م�صنوع ��ة م ��ن م ��واد �سريع ��ة اال�شتع ��ال
حتم ��ل ب�ي�ن طياته ��ا م ��ادة الف ��وم ،وتنتج
عنها خملف ��ات غازية �سامة عن ��د احرتاقها

ويته ��اوى البن ��اء امل�شي ��د م ��ن �ألواحه ��ا
بغ�ض ��ون دقائق ،ويت�سب ��ب بن�شر احلريق
ب�سرع ��ة هائلة لكل ما يجاوره ،ما قد ي�ؤدي
يف معظ ��م الأحي ��ان �إىل خ�سائ ��ر ب�شري ��ة
ومادي ��ة فادح ��ة ،وكل ذل ��ك "ي�ص ّع ��ب على
رج ��ال الدفاع املدين التعام ��ل مع احلرائق
من هذا النوع؛ �إذ يكون االحرتاق يف مادة
الف ��وم وهي م ��ادة غ�ي�ر قابل ��ة المت�صا�ص
املي ��اه ،م ��ا ي� ��ؤدي �إىل �صعوب ��ة �إخمادها،
خ�صو�ص� � ًا �أن معظمه ��ا م�شي ��د م ��ن تل ��ك
الأل ��واح اخلط ��رة الت ��ي تع ��د م ��ن �أ�سباب
زي ��ادة معدالت احلرائ ��ق يف العراق خالل
ال�سنوات الأخرية" ،بح�سب الدفاع املدين.
للعراقي�ي�ن تاري ��خ م�أ�س ��اوي وحاف ��ل م ��ع
حرائ ��ق الف�ساد والإهم ��ال ،كان �آخرها يف
 24ني�س ��ان� /أبري ��ل املا�ض ��ي ،ح�ي�ن اندلع
حري ��ق يف م�ست�شف ��ى "اب ��ن اخلطيب" يف
بغداد ،جراء انفجار �أ�سطوانة �أوك�سيجني
وخ ّلف ع�شرات ال�ضحايا ،ويف  12متوز/
يولي ��و املا�ضي اندلع حري ��ق يف م�ست�شفى
احل�س�ي�ن املخ�ص� ��ص لع�ل�اج مر�ض ��ى
"كورون ��ا" يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار وخل ��ف
ع�ش ��رات ال�ضحاي ��ا �أي�ض� � ًا .وكان مرك ��ز
ع ��زل "كورون ��ا" يف م�ست�شف ��ى احل�س�ي�ن
كرفاني� � ًا �أي�ض� � ًا ،وم�صنوع� � ًا م ��ن �أل ��واح
البانيل .واليوم تنتقل ن�ي�ران الإهمال من
امل�ست�شفيات �إىل املدار�س.
� 8آالف مدر�سة حاجة �آنية
بح�س ��ب �أرق ��ام م ��ن وزارة الرتبي ��ة ،ف� ��إن

حاج ��ة الع ��راق الآنية تقدر بنح ��و � 8آالف
مدر�س ��ة لتعوي� ��ض النق� ��ص احلا�ص ��ل يف
الأبني ��ة املدر�سي ��ة ،غري �أن خط ��ة الوزارة
ال تغط ��ي �س ��وى  11يف املئة م ��ن احلاجة
الفعلي ��ة وبواق ��ع " 1000مدر�س ��ة م ��ن
القر� ��ض ال�صين ��ي ،و 26مدر�س ��ة �ضم ��ن
م�شاري ��ع البن ��ك ال ��دويل ،و� 73أخ ��رى من
القر� ��ض الكويت ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل مدار� ��س
�أخرى �ضمن م�شاريع تنمية الأقاليم والتي
ت�أخ ��ذ الإدارات املحلية يف املحافظات على
عاتقها مهمة ت�شييدها".
�شي ��دت "املدار� ��س الكرفانية" ع ��ام 2011
بعد عمليات هدم ملدرا�س �آيلة لل�سقوط يف
بغ ��داد واملحافظات �ضم ��ن م�شروع يعرف
�إداري� � ًا بـــ"الأبني ��ة املدر�سي ��ة رقم  "1كحل
موق ��ت لتف ��ادي �أزم ��ة تعليمية ،لك ��ن �أكرث
م ��ن � 11سنة مل تكن كافي ��ة لإجنازه؛ �إذ م َّر
ب�سل�سل ��ة معق ��دة م ��ن املخاطب ��ات الإدارية
والبريوقراطي ��ة والتلك� ��ؤ والإهمال وقبل
ذلك كله الف�ساد الذي ينخر الدولة العراقية.
م ��ا م ��ن �إح�ص ��اء دقي ��ق لع ��دد املدار� ��س
الكرفاني ��ة يف الع ��راق ،وتعل ��ل وزارة
الرتبية ذل ��ك بـ"ع�شوائية ت�شييدها" ،فمرة
تبنيه ��ا احلكوم ��ة املركزي ��ة �أو املحلي ��ة،
ومرة �أخ ��رى املنظم ��ات الإن�سانية العاملة
يف الب�ل�اد ،وحت ��اول احلكوم ��ة احلالي ��ة
و�ضع حد لهذه الفو�ض ��ى� ،إذ �أبلغت وزارة
الداخلي ��ة وزارة الرتبي ��ة قراره ��ا مبن ��ع
ت�شيي ��د �أي مدر�س ��ة جديدة من ه ��ذا النوع
خلطورتها ولكونها معر�ضة للحرائق.
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عبداملهدي :ال �أمل لتغيري ال�سلوك التواطئي والعالقات املُ�ضطربة يف �إدارة الريا�ضة


مكونات المجتمع!
تتحول الريا�ضة ال��ى و�سيلة للتفرقة بين
الح�سناوي  :نخ�شى �أن
ّ
ّ



ال��ع��ب��د  :م��ا ي��ؤل��م��ن��ا � ّأن المح�سوبين ع��ل��ى ن��ج��وم ال��ري��ا���ض��ة وراء ان��ح��ط��اط واق��ع��ه��ا!
()2-1

و�إع ��ادة النظ ��ر بقان ��ون وزارة ال�ش ��باب
والريا�ضة ودرا�سة املواد التي �أحدثت تداخ ًال
يف �ص�ل�احيات وواجب ��ات ال ��وزارة واللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطنية ،وكذلك اال�س ��تفادة العملية
م ��ن جت ��ارب ال ��دول وت�ش ��ريعاتها يف �إقام ��ة
دوري املحرتف�ي�ن يف خمتل ��ف الألع ��اب بع ��د
ت�أمني متط ّلبات جناحه من مالعب ورعاية".

 بغداد � /إياد ال�صاحلي
كاملعتاد ،تبق ��ى �آخر كلمات الريا�ض ��يني قبل �أن
يو ّدع ��وا عامه ��م مثل بقي ��ة الأعوام املُن�ص ��رمة،
�أن ي�ش ��هد العام اجلدي ��د �أيام ًا �أكرث تف ��ا�ؤ ًال ممّا
م�ض ��ىُ ،
وخطط� � ًا ناجع ��ة ته ��دف اىل انت�ش ��ال
الواق ��ع املري ��ر الذي مل يزل ي�ض� �يّق م�س ��احات
الأمل يف �أفق �أي م�ش ��روع حي ��وي يبتغون منه
حت�سني امل�س ��تويات الفنية ،والإرتقاء باالرقام
التناف�س� �يّة ،والتخ ّل� ��ص من كل �س ��لبيّات العمل
املتك ّررة ،لي�ص ��لوا اىل �أهدافه ��م بواقعيّة و�أمل
كب�ي�ر الجن ��ازات ت� ّأخ ��ر حتقيقه ��ا كث�ي�ر ًا برغم
ا�س ��تنزاف االحتادات امليزانية العامة مليارات
الدنان�ي�ر يف دورات كربى ع ��ادوا منها خائبني
مثل كل م ّرة!
وقبل وداعهم العام  2021وما حملت روزنامته
من ق�ضايا خمتلفة حملت قلوبهم بع�ض همومها
و�أخرى �ص�ب�رت على وقع �صدماتها وانعكا�سها
على ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي ،توجّ ه ��ت (املدى) اىل
�ص ��فوة الريا�ض ��يني والإعالمي�ي�ن �أ�ص ��حاب
التج ��ارب العميق ��ة واملعروف ع ��ن توازنهم يف
الط ��رح والتقيي ��م ،م�س ��تطلعة ر�ؤاهم ب�ش� ��أن ما
حفل به عام  2021من �أحداث ريا�ضية وقرارات
مثرية للجدل� ،إن كانت قد غيرّ ت انطباعاتهم ملا
تركته ال�س ��نوات ال�س ��ابقة من قناع ��ات متباينة
�أم ر�سّ ��ختها دون �أيّة �إ�ض ��افات ،وما �أهم �إجراء
قانوين وعمل ��ي يتوجّ ب �أن مت�ض ��ي به القيادة
الريا�ضية يف العام  2022للبدء بتحقيق نه�ضة
�شاملة يف العمل الريا�ضي و�أدواته؟
انعدام امل�صداق ّية
اخلبري الريا�ض ��ي الدكت ��ور با�س ��ل عبداملهدي،
�أكد �أنه "لي�س هناك يف م�سرية العمل الريا�ضي
العراق ��ي ،ونتائج ��ه خ�ل�ال الع ��ام املن�ص ��رم،
ونوعيّة قراراته املُتخذة ،وال�س ��لوك التواطئي
املهيم ��ن يف �إدارت ��ه ،كم ��ا العالقات املُ�ض ��طربة
ب�ي�ن �أطرافه ما يبعث �أية �إ�ش ��ارة �أو �أمل لتغيري
انطباع ��ات التخ ّل ��ف الت ��ي ر�سّ ��ختها �إجراءات
التال ُع ��ب واجله ��ل وانع ��دام امل�ص ��داقيّة خ�ل�ال
ال�سنوات الطويلة املن�صرمة".
وب�ي ّ�ن "�س ��بق �أن �أعلن ��ت وح ّررت ب�أن ال�س ��بيل
الق ��ومي لتحقيق النه�ض ��ة الريا�ض� �يّة ال�ش ��املة
الت ��ي نتم ّناه ��ا يف بلدن ��ا احلبيب ه ��و �أن تدرك
الدولة (عملي ًا) الأهمية االجتماعيّة والث�أثريات
ال�ش ��موليّة للممار�س ��ة الريا�ض� �يّة بكل جوانبها
ال�ص ��حيّة واالقت�ص ��اديّة والرتبويّة والإعالميّة
والأمني ��ة ،كما ورد ذلك يف (جوه ��ر) املادة ٣٦
من الد�ستور العراقي".
و�أقرتح عبداملهدي "�إع ��ادة بناء هيكل تنظيمي
حديث للريا�ض ��ة العراقية لأغرا�ض (التخطيط
والتن�س ��يق) ب�ي�ن �أطرافه ��ا وم�ؤ�سّ �س ��اتها كاف ��ة
ويرتب ��ط ب�أعل ��ى مواق ��ع ال�سُ ��لطة التنفيذ ّي ��ة،
ويعم ��ل مبوج ��ب نظ ��ام حدي ��ث وخا� ��ص ُيع ��د
ويُن ّفذ لهذا الغر�ض ،مي ّثل �أهم و�أول ما يتوجّ ب
ال�سعي اليه نحو النه�ضة املن�شودة".
�سلوكيات م ّ
ُعقدة
وي�ؤك ��د د.ح�س ��ن عل ��ي ك ��رمي احل�س ��ناوي،
م�ست�ش ��ار وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ل�ش� ��ؤون
الريا�ض ��ة �أن "خال�صة الريا�ض ��ة العراقية لعام

 2021ت�ؤ�سّ ���س اىل �س ��لوكيات مُع ّق ��دة اِزداد
فيه ��ا التجاوز عل ��ى املال العام ،وع ��دم االلتزام
بالقوانني والت�شريعات ،وانخفا�ض امل�ستويات
الفنيّة ،وتو�سّ ع ال�صراع بني كافة االطراف".
ويرى "�أن �أكرث ما �أخ�ش ��اه هو حتوّل الريا�ضة
اىل و�س ��يلة للتفرق ��ة ب�ي�ن مك ّون ��ات املجتم ��ع
العراقي ،مثلما ح ��دث م� ّؤخر ًا يف مباريات كرة
الق ��دم يف مدينت ��ي �أربيل وزاخ ��و ،و�أمتنى �أن
�أكون خمطئ ًا يف ر�ؤيتي".
وذك ��ر احل�س ��ناوي "هناك حاج ��ة مُلحّ ة لتفعيل
القوان�ي�ن ومحُ ا�س ��بة الفا�س ��دين ،و�إتب ��اع
الو�س ��ائل العلم ّي ��ة واملعاي�ي�ر املو�ض ��وعيّة يف
معاجلة الواقع ،و�أمت ّنى ت�أ�س ��ي�س ريا�ضة وطن
حقيقيّة خالية من الف�ساد واجلهل".
الو�ضع العام املرتدّي
فيما �أوجز د.ه ��ادي عبدالله ،مدي ��ر الأكادميية
الأوملبية العراقية ،ر�ؤيته عن عام  ٢٠٢١ب�أنه مل
يكن �أف�ض ��ل من �سابقيه ،والأمر يتع ّلق بالو�ضع
الع ��ام امل�ت�ردّي وخا�ص ��ة ال�سيا�س ��ي والأمن ��ي
مم ��ا ت ��رك �آث ��ار ًا �س ��لبيّة مدمّرة
واالقت�ص ��اديّ ،
عل ��ى الو�ض ��ع االجتماع ��ي ،ومن ��ه الريا�ض ��ي،
مب ّين� � ًا "�أن التغي�ي�ر الفعلي والناج ��ع ال ينطلق
من الريا�ضة ،بل من املجتمع ككل ،ويف املقدّمة
ا�س ��تعادة الدولة �أ�ص ًال ولي�ست هيبتها" .م�ؤكد ًا
"�أن االلت ��زام احلقيق ��ي بالقوان�ي�ن النافذة مع
�صرامة الرقابة بعد ح�ضور النيّة احل�سنة كفيل
بالتغيري".
انق�سامات وتقاطعات
ويقول �أمني ال�س� � ّر الأ�س ��بق الحتاد ك ��رة القدم
�أحم ��د عبا� ��س "مل يك ��ن ع ��ام  2021مم ّي ��ز ًا عن
الأع ��وام الت ��ي �س ��بقته ،ب ��ل �ش ��هد انق�س ��امات
وتقاطعات وممار�س ��ات مل تكن معهودة �سابق ًا،
انق�س ��امات يف االحتادات الريا�ض� �يّة ،احتادان
للعبة واح ��دة ،وكذلك عدم تنفيذ مواد القوانني
التي مت �إقرارها �أ�ص ��ول ّي ًا ،و�أنعك�س ذلك ب�شكل
�أو ب�آخ ��ر عل ��ى نتائ ��ج وم�س ��تويات منتخباتنا
مبختل ��ف الألعاب ،و�أهم احللق ��ات التي مل تنل
القدر الكايف من الرعايه واالهتمام هي القاعدة

الريا�ض ��ية الت ��ي متث ��ل الأ�س ��ا�س يف البن ��اء و
التطور".
و�أ�ض ��اف "�أهم الإج ��راءات القانونية والعملية
لتحقيق نه�ض ��ة ريا�ض� �يّة �ش ��املة هي �ض ��رورة
ن�ص علي ��ه قانوين اللجن ��ة الأوملبية
تفعيل م ��ا ّ
واالحت ��ادات الريا�ض ��ية ومراجع ��ة امل ��واد
اخلالفية �إن وجدت لتعديلها مبا يخدم امل�صلحة
العامة ،وكذلك �إقرار قانون الأندية الريا�ض ��ية،
املتخ�ص�ص�ي�ن املُحايدي ��ن
وت�ش ��كيل جلن ��ة م ��ن
ّ
ملراجعة م ��وادّه (تعديل �أو �إ�ض ��افة) ملَن ال تلبّي
م�صلحة الريا�ضة ولي�س اال�شخا�ص".

طلبات و�أمنيات Expired 2022
تعاقب عليها �أربعة وزراء �شباب،
وكانت �أمنياتهم مع �أفول كل عام
هو افتتاح هذا ال�صرح الريا�ضي
املتم ّيز ،ولكن �أمنية ه��ذا العام
ت�صطدم بحدود �إحالة القاعة وما
يتع ّلق بها اىل هيئة النزاهة.

 متابعة  /املدى
د�أبنا يف اليوم الأخ�ير ال�صدار
(امل � ��دى) م��ن ك��ل ع� ��ام ،ال �ع��ودة
ب���ش��ري��ط الأح � ��داث وامل�ت��اب�ع��ات
مل�سرية عام كامل من الزمن ،و�أهم
ما دار فيه من �أح��داث ريا�ضية،
ولك ّننا ال �ي��وم م��ع ح�ل��ول العام
اجل��دي��د � 2022سنغيرّ املعادلة
اىل طلبات و�أمنيات م�ضى عليها
�أك�ثر م��ن ع��ام ،و�شهدت تركيز ًا
ك�ب�ير ًا م��ن و�سائل الإع�ل�ام ،وما
زال��ت جاثمة ع�سى �أن تلقى لها
منفذ ًا للتطبيق يف عامنا اجلديد.
منحة ال�صحفيني
�أربعة �أعوام متتالية ن�ستذكر بها
تطبيق قانون منحة ال�صحفيني

�أجنبي حم ّلي
ع�شرة �أع��وام ،وما زال احلديث
ّ
لفك االرتبط بني امل��د ّرب املحلي
والأج �ن �ب��ي ،وم��ن ه��و الأ��ص�ل��ح
ي�شغل ب��ال و��س�ط�ن��ا ال��ري��ا��ض��ي
وجماهرينا ،وي�ب��دو �أن الغربة
لن تنجلي �إال بعد نيل جمموعة
م��ن الطلبة كما وع��دون��ا ر�سائل
ماج�ستري ودكتوراه لتفنيد هذا
امللف عام !2025

الريا�ضيني رق��م  6ل�سنة 2013
�أ��س��وة ب ��روّ اد الريا�ضة ال�سيما
�أن ال�ق��ان��ون واك�ت���س��اب ال�صفة
القطعية مل يتم االعرتا�ض عليه،
وبح�سب م��ا �أبلغنا ع��ام 2017
خليجي � 25أم 26؟
م��ن جم�ل����س ال� �ن ��وّ اب وجمل�س ال �ك �ت��اب وا� �ض��ح م��ن ال �ع �ن��وان،
ال� ��وزراء �أن منحة ال�صحفيني فهذا العام الذي �سي�شهد انطالق
الريا�ضيني ال��روّ اد هي حت�صيل م���ون���دي���ال ال � ��دوح � ��ة ،2022
حا�صل والتطبيق م�س�ألة وقت ،واب��ت�����س��ام��ة احل � ��ظ ل� �ع ��دد م��ن
ولكن هذا الوقت ال نتو ّقعه رجم ًا ال �ع��وا� �ص��م ال �ع��رب �ي��ة وال�ع��امل�ي��ة
ب��ال�غ�ي��ب ،ورمب���ا ا��س�ت�م� ّر حتت لإقامة �أحداث ريا�ض ّية وبطوالت
ت�أثري البنج واالنعا�ش والإفاقة عامل ّية ،لك ّنه �سيبقى مع ّلق ًا اىل
ردح ًا من الزمن!
الرمق الأخ�ير يف منت�صفه ملهلة
ال���س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر الخ �ت �ب��ار عزمنا
قاعة �أرينا
وجدّيتنا يف ت�ضييف خليجي 25
قاعة �أرينا �سبعة �آالف متف ّرج �أو وحتقيق طلباتها �أو الزحف نحو
جوهرة بغداد وعالمتها الفارقة خليجي  26بعد انق�ضاء ال�ستة
يف جم ّمع ملعب ال�شعب الدويل� ،أ�شهر الثانية والله �أعلم!

ولفت �إىل "تفعيل قانون الروّاد وت�شكيل جلنة
املتخ�ص�ص�ي�ن املُحايدي ��ن ملراجع ��ة بع�ض
م ��ن
ّ
املواد التي حتتاج اىل �إ�ض ��افات ،ومنها �شمول
روّاد ال�صحافة والإعالم بهذا القانون وغريهم
م ��ن العنا�ص ��ر الت ��ي ق ّدم ��ت خدم ��ات جليل ��ة
للريا�ض ��ة العراقية ،م ��ع كتابة لوائ ��ح و�أنظمة
ملحاربة التزوير تق�ض ��ي باملحا�س ��بة ال�ش ��ديدة
ل ��كل م ��ن يُ�س ��هم يف ممار�س ��ة ه ��ذه ال�س ��لوك
امل�شني".
وطالب عبا�س بـ"الت�ش ��ديد بتنفيذ الإجراءات
والعقوب ��ات اخلا�ص ��ة مبحارب ��ة ّ
املن�ش ��طات،

�صراعات على الكرا�سي
و�أب ��دى ال�ص ��حفي الريا�ض ��ي �ص ��فاء العب ��د،
�أ�س ��فه ال�ش ��ديد لعدم ح ��دوث تغي�ي�ر يف واقع
الريا�ض ��ة العراقية يف ظ ّل ا�س ��تمرار االنحدار
و�س ��وء االو�ض ��اع من دون �أن ي�شهد املتابعون
يف الآف ��ق �أية م� ّؤ�ش ��رات تد ّلهم على �ض ��وء �أو
ب�صي�ص �أمل قريب ،بح�سب و�صفه.
وق ��ال "ه ��ذه لي�س ��ت نظ ��رة �س ��وداويّة ،و�إمنا
مزر تعي�ش ��ه ريا�ضتنا مُنذ  ١٨عام ًا،
واقع حال ٍ
ُد ّلن ��ي عل ��ى حال ��ة �إيجابي ��ة واح ��دة مبعناه ��ا
احلقيق ��ي لكي �أتراجع عن قويل هذا ،ال �ش ��يء
طبع� � ًا ،ريا�ض ��تنا الي ��وم جم ّرد �ص ��راعات على
الكرا�س ��ي واملواقع واملنافع ال�شخ�صية ،وتلك
هي من �أ�س ��و�أ ما ميكن �أن مت ّر به الريا�ضة يف
�أي مكان".
و�أ�ضاف "�سنة  ٢٠٢١ال تختلف عن �سابقاتها،
�سواء على م�ستوى البناء �أو االجناز ،فال بناء
حقيق ��ي وال �إجناز ميك ��ن �أن يفتح لن ��ا �أبواب
الأم ��ل ،و�إذا م ��ا ا�س ��تثنينا حدث� � ًا هن ��ا �أو �آخر
هناك ،فه ��و وليد ال�ص ��دفة ،ولي� ��س ثمرة عمل
م ّ
ُنظ ��م وتخطيط علمي حقيق ��ي ومدرو�س كما
يفعل الآخرون"!
و�أك ��د "ال �أته ��م كل من يعمل يف ريا�ض ��ة اليوم
على �أنه فا�ش ��ل �أو فا�س ��د �أو عن�ص ��ر �سلبي بال
قيم ��ة حقيقي ��ة ،فهناك من ي�س ��عى بج� �دٍ ،ولكن
بال جدوى ب�س ��بب تردّي حالة مجُ مل املنظومة
الريا�ض� �يّة ،مب ��ا يف ذلك الإعالم الريا�ض ��ي مع
كل الأ�س ��ف" .وزاد بالق ��ول "امل� ��ؤمل �أك�ث�ر يف
ذلك � ّأن كل هذا االنحطاط يف واقعنا الريا�ضي
يحدث على يد �أبناء الريا�ض ��ة من املح�س ��وبني
عل ��ى جنومها ،والذي ��ن يتو ّلون مه ��ام القيادة
فيه ��ا الي ��وم ،بع ��د �أن ك ّنا نع ��وّ ل عليه ��م كثري ًا
ف� ��إذا بنا ال منل ُك يف زمنهم هذا غري �أن ن�ص ��فق
واقع ال ي�س� � ُّر �أح ��د ًا �أبد ًا،
يد ًا بيد ُّ
حت�س ��ف ًا على ٍ
لي�س يف الريا�ض ��ة فقط ،و�إمنا على امل�س ��توى
ال�شبابي عموم ًا ،وتلك هي الطامة ال ُكربى"!
و�ش� �دّد عل ��ى "�ض ��رورة بق ��اء الإج ��راءات
القانون ّي ��ة املُه ّم ��ة واملطلوبة يف ريا�ض ��تنا من
الناحي ��ة العملية ،لك ��ن الأهم هو م ��ا ينتج عن
تل ��ك الإجراءات من نتائج ،ففي تقديري �أن ك ّل
م ��ا حدث من �إجراءات يف هذا اجلانب مل يُثمر
عن �شيء �إيجابي حقيقي يف عموم النتائج".
وا�س ��تدرك "�أن الإرادة ت�س ��بق القان ��ون،
ومتى م ��ا تو ّف ��رت الإرادة احلقيقيّة ال�ص ��ادقة
واملُخل�ص ��ة متى م ��ا مت ّكنا ِمن �أن ن�س ��تثمر �أي
حت ��وّ الت قانون ّي ��ة بال�ش ��كل الأمث ��ل� ،أما واقع
احل ��ال هن ��ا ،ف ��الإرادة غائب ��ة يف الغالب حتى
الآن ،و�إن ح�ض ��رتْ فف ��ي ح ��دود �ض� �يّقة ج ��د ًا
جتعله ��ا مُكبّلة ال تق ��وى على �إح ��داث التحوّ ل
املطلوب".
ون ��وّ ه العبد �إىل �أن "حقيقة ريا�ض ��تنا ُم َّرة مع
�شديد الأ�س ��ف ،وجتعلنا نتحدّث عنها بكل هذا
الأمل الذي يعت�صر القلوب".
(يتبع)

مصارحة حرة
� إياد ال�صالحي

�أرحلي يا�سنة الفواجع!
غريب جد ًا �أن جنمع كل �أمانينا يف �أواخر كانون الأول لل�س ��نة
املنتهية ،ون�ضعها يف �س ّلة التالية ،ونحن نعرف �أن بداياتها لن
تختلف عن النهايات املفتوحة �إىل ف�ضاء الده�شة �أزاء �سلوكيات
بع�ض الب�ش ��ر و�أفعالهم املُثرية ُ
لل�شبهات بعدم �صالحهم للعي�ش
ُ
ك�ش ��ركاء يف وط ��ن ك ّلم ��ا دارت عليه ال�س ��نني يتجدّد ي�أ�س ��نا من
ّ
واقع ��ه ،وال ح ��ل �أمامن ��ا �س ��وى اله ��روب بذكرياتن ��ا والعم ��ل
بالن�ص ��يحة "�إذا كان الت�س ��امح ق�ل�ادة ف�ض� �يّة نهديه ��ا للنا� ��س،
فالن�سيان �أغلى ذهبيّة تليق بنا"!
�أرحلي يا�سنة الفواجعُ ،
وخذي معك �صور الأحبّة ،ومتعّني يف
وجوههم البا�سمة يوم كانوا بالأم�س يوقدون �شموع �سعادتهم
معنا من لهيب حمبّتهم ،وحما�س ��ة عملهم و�ص ��دقيّة عالقاتهم ..
و�أ�صبحوا اليوم يف عامل �آخر ،لي�س بيننا وبينهم �سوى �صمت
يرت ّق ��ب �إطاللته ��م يف حلم عابر ق ��د يت� ّأخر ،ودمع حائر ي�س ��رق
حلظات ال�شعور بالتذمّر من قدوم �سنة جديدة خوف ًا من فاجعة
�أخرى مل يعد القلب مت�أهّ ب ًا لها!
ّ
ماذا ن�س�ت�رجع يف ا�س ��تذكار حمطات مهنيّة �ش ��اقة ،عن ريا�ضة
قتله ��ا الطامعون ب�أمواله ��ا؟ �أم عن مُنجزات عل ��ى الورق قب�ض
وح�صنوا مواقفهم بذرائع واهية؟
املخادعون �أموالها ّ
�أيّ ّ
ملف ن�س ��ت ُّل من بطوالت قاريّة و�أوملبيّة ن�س � ّ�جل ح�ض ��ورنا
ال�ش ��ريف يف فنادقه ��ا ونتب ��ادل ك ��روت التعري ��ف مع �أ�ص ��دقاء
طارئني ،ونغادر فجر ًا مع �أول طائرة عائدة اىل الوطن بعد بدء
املناف�س ��ة ،نتظاهر بفوائد االحتكاك وزوال الرهبة من مواجهة
الأقوي ��اء ك�أنن ��ا نذه ��ب �إىل "م�ص � ّ�حة" مو�س ��ميّة �أو كل �أرب ��ع
�س ��نوات ،وال �ش�أن لنا بامليداليّات �أو حتى ب�إثبات القدرات على
ممار�سة ريا�ضتنا خارج حدود بغداد واملحافظات!
ل�س ��نا �أوّ ل دولة مت ُّر ب�أزمة انح�سار ال�صحافة ومعاناة امل�ستق ّلة
منها يف �ش � ّ�حة م�صادِر التمويل ،وا�ست�سالم بع�ضها لالن�سحاب
وربا تلتفتُ احلكومة اجلديدة
من العمل ،و�إيقاف �ص ��دورها ،مّ
�إىل ظروفه ��ا بق ��رار مدرو� ��س ي ّ
ُعظم مواردها ويُحيي ن�ش ��اطها
املُه ّم يف ملعب �إعالمي وا�س ��ع �ض ��اعت قيمتها و�سط حماوالت
البع�ض اليائِ�س ��ة بالربوز الفو�ض ��وي وجذب اهتمام املتابعني
بانتق ��ادات �شخ�ص� �يّة تطال رموز الريا�ض ��ة من �أج ��ل التظاهر
ب�شجاعة الطرح ،فيما احلقيقة لي�ست كذلك ،تن ُّم عن جهل فا�ضح
بحدود ح ّريته ،متى تبد�أ  ..و�أين تنتهي؟!
�أكرث ما �آمل اجلماهري يف �س ��نتهم املا ّرة ب�س ��رعة� ،أن وعود قادة
الريا�ض ��ة مبفا�ص ��لها ال�ص ��غرية والكبرية تك�ش ��ف عجزهم عن
الإيف ��اء بها برغم �أهمّيتها على �ص ��عيد رفع احلظر الدويل مث ًال
�إذ بق ��ي يف �إط ��ار التقييم والرت ّقب بال �س ��قف زمني محُ دّد! وما
�أن يح� �دُث �أي خرق �أمني يف البالد كحال بقية البلدان �س ��رعان
ما يخرج الفيفا بت�صريح مُقت�ضب "ن�أ�سف ..الو�ضع غري �آمن"!
وهك ��ذا التعاط ��ي مع ملف بطول ��ة ك�أ�س اخلليج التي مل ت�ش ��هد
تدقيق ًا حول من�ش� ��آتها مثلما �ش ��هده العام  ،2021ويف النتيجة
مت ت�أجيل البتّ فيها اىل مطلع عام !2023
ال�س ��معة ينجو
الوع ��ود ذاتها با�س ��تقدام م ��د ّرب �أجنب ��ي رفيع ُ
مب�ص�ي�ر الأ�س ��ود يف اخللي ��ج ،و�إذا به يق�ض ��ي رحلة �س ��ياحيّة
ينتع�ش خالله ��ا ب�آالف الدوالرات ويه ��رب �إىل بيته حتت جنح
�أم�سية قطرية مُبكية!
هكذا حال الريا�ض ��ة وال�صحافة مع ًا  ..وغد ًا �سنطوي �صفحات
امل ��دى لع ��ام  ،2021وال نن�س ��ى م ��ن فا َرقن ��ا ب�ل�ا وداعُ ،زم�ل�اء
�أوفياء كانوا مناذج مُ�ش� � ِّرفة للعمل املهني والإخوّ ة يف ال�س� � ّراء
وال�ض� � ّراء ،رحم الله حيدر مدلول احل�س ��اين وطه كمر الدليمي
وحممد حنون ال�س ��عدي "ثالثي الق�سم الريا�ض ��ي" الذي �أكمل
�18سنة من زمن ت�أ�سي�سه بف�ضل جهودهم مع زمالء �أع ّزاء منهم
من يعمل يف م� ّؤ�س�سات �أخرى ،ومنهم من يوا�صل امل�ساهمة يف
�أعمدة الر�أي �أمثال عمار �س ��اطع وحممد حمدي ورعد العراقي
وممتاز توما�س وح�سني جبار وعلي املعموري ،لهم م ّنا جميع ًا
�أجمل عبارات املباركة با�ستقبال العام اجلديد.
ّ
محطات
ماذا ن�سترجع في ا�ستذكار
مهنيّة �شاقة ،عن ريا�ضة قتلها
الطامعون ب�أموالها؟ �أم عن مُنجزات
على الورق قب�ض المخادعون �أموالها
وح�صنوا مواقفهم بذرائع واهية؟
ّ

�أحداث ريا�ض ّية عالمية ّ
تحدت كورونا بنتائج مذهلة
متابعة  /املدى

ع��وّ ���ض ال�ع��امل الريا�ضي م��ا فاته من
ب �ط��والت ك�ب�يرة �إث ��ر ّ
تف�شي جائحة
ك��ورون��ا (ك��وف �ي��د  )19ع ��ام ،2020
وما �سجّ لته اح�صائيات امل�شايف من
خ�سائر ب�شرية ب�أرقام مُرعبة ،ب�إقامة
بطوالت متعدّدة الألعاب والتجمّعات
ط��وال ع��ام  ،2021رافقتها مواكبة
جماهريية من �أرا�ضي الأح��داث بعد
منعه ع��ام � ًا ك��ام� ً
لا خ��وف � ًا م��ن خماطر
ال �ف�يرو���س ،مانحة احل��اف��ز املعنوي
للريا�ضيني كي يوا�صلوا التحدّيات
العظيمة وحتقيق النتائج الفريدة
كالتي ت�سلط (امل� ��دى) ال���ض��وء على
منا�سباتها و�أبطالها.

�أوملبياد ناري!
� �ش �ه��دت دورة الأل � �ع� ��اب الأومل �ب �ي��ة
ال�صيفية ال�ث��ان�ي��ة وال �ث�لاث�ين التي
�أقيمت يف العا�صمة اليابانية طوكيو
يوم اجلمعة  23متوز  2021م�شاركة
11656ريا�ضي ًا وريا�ضية م ّثلوا 206
دول ،وكانت واح��دة من �أجمل ن�سخ
الأومل �ب �ي��اد ع�بر ت��اري�خ��ه مبناف�ساته
ال�ن��ار ّي��ة ،و�أعتلت ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ��ص��دارة اجل��دول النهائي
ل �ل �م �ي��دال �ي��ات ب�ح���ص��ول�ه��ا ع �ل��ى (39
ذهبيّة و 41ف�ضيّة و 33ب��رون��ز ّي��ة)
فيما ح�صد ال�ع��رب خم�س ميداليات
ذهبية يف خ�ت��ام مناف�سات الأل �ع��اب
حققها :القطريّان بطل الوثب العايل
معتز بر�شم وزم�ي�ل��ه ال��ر ّب��اع فار�س

�إبراهيم ح�سونة ،والعبة الكاراتيه
امل�صرية فريال عبد العزيز ،وال�سبّاح
التون�سي �أح �م��د ح�ف�ن��اوي وال �ع��داء
املغربي �سفيان البقايل.

�صراع �أوروبي
ول �ع � ّل ع ��ودة ب�ط��ول��ة ك ��أ���س �أوروب� ��ا
بن�سختها  2020و�سط �صراع حمموم
بني املنتخبات الكبرية من �أبرز �أحداث
ك��رة ال �ق��دم يف ال �ع��ام ،مل��ا للم�سابقة
من �أهميّة حتت ّل املرتبة الثانية بعد
ك�أ�س العامل ،ومت ّكن منتخب �إيطاليا
من خطف اللقب بجدارة يف املباراة
النهائية التي �ضيّفها ملعب وميبلي
يوم الأحد  11متوز  2021عقب فوزه
على نظريه الإنكليزي بفارق ركالت

اجل� ��زاء ال�ترج �ي �ح � ّي��ة ( )2-3حيث
�إنتهى الوقتني الأ��ص�ل��ي والإ� �ض��ايف
بتعادلهما الإيجابي بهدف ملثله.

رقم ديوكوفيت�ش
وت��وّ ج امل�ص ّنف �أول عاملي ًا ال�صربي
نوفاك ديوكوفيت�ش بلقبه ال�ساد�س
ببطولة وميبلدون للتن�س ،بعد فوزه
على الإيطايل ماتيو برييتيني ،1-3
يوم الأحد  11متوز  2021على امللعب
ال��رئ�ي���س��ي يف ن ��ادي ع �م��وم �إن�ك�ل�ترا
ليعادل رق��م رافاييل ن��ادال وروجيه
فيدرر بـ 20لقب ًا يف البطوالت الأربع
الكربى.
وق �ل��ب دي��وك��وف �ي �ت ����ش خ �� �س��ارت��ه يف
املجموعة الأوىل (� )7-6إىل انت�صار

ك� �ب�ي�ر ،ب �ع��دم��ا ح �� �س��م امل �ج �م��وع��ات
الثالث الأخرى ل�صاحله ( 4-6و3-6
و )3-6وف��از ب��امل�ب��اراة ،ويُعد اللقب
رق��م  85لديوكوفيت�ش يف م�سريته
االحرتافية ،و�أ�صبح �أول العب يك�سر
حاجز  150مليون دوالر �أمريكي يف
اجلوائز املالية.

�أول �ألقاب مي�سي
ومل ت�ؤ ّثر خملفات اجلائحة العاملية
على ح�شود امل�شجّ عني ملنتخباتهم
يف ب �ط��ول��ة ك ��وب ��ا �أم �ي�رك� ��ا 2021
بالن�سخة ال�سابعة والأرب �ع�ين برغم
��ص��دم��ة ت�أجيلها �أول الأم ��ر ت�خ��وّ ف� ًا
م��ن م���ض��اع�ف��ات ال �ف�يرو���س ال �ف � ّت��اك،
ف �ق��رر احت� ��اد ك� ��رة ال� �ق ��دم يف ق� ��ا ّرة

�أمريكا اجلنوبية ال��ذي يُعرف با�سم
"كونومبيل" �أن تقام فعّالياتها يف
الربازيل للم ّرة الثانية على التوايل
ب�ع��د ب�ط��ول��ة  2019ال�ت��ي احت�ضنها
ملعب م��اراك��ان��ا يف م��دي�ن��ة ري��و دي
ج��ان�يرو وال�ساد�سة يف ت��اري��خ كوبا
�أمريكا ،و�شهدت مباراة اخلتام يوم
ال�سبت  10متوز  2021ح�ضور �أكرث
م��ن � 75أل��ف متف ّرج ،وت��وّ ج منتخب
الأرج �ن �ت�ين ب��ال�ك��أ���س ب�ق�ي��ادة النجم
ليونيل مي�سي ،بعد �أن هزم �صاحب
الأر�� � ��ض ب �ه��دف دي م ��اري ��ا (د)22
و�أعترب �أول لقب دويل لـ"الربغوث"
منذ متثيله "التانغو"!

بروفة املونديال
�أك� ��د م�ن� ّ�ظ�م��و ب �ط��ول��ة ك���أ���س ال �ع��رب
العا�شرة يف عا�صمة املونديال الدوحة
وبالتعاون مع االحت��اد ال��دويل لكرة
القدم (الفيفا) جاهزية قطر لت�ضييف
�أي ح� ��دث ع��امل��ي ب �� �ص��ورة ُم��ذه �ل��ة
كالتي �شهدتها "بروفة" �ستة مالعب
م��ون��دي��ال �ي��ة مب �� �ش��ارك��ة  16منتخب ًا
عربي ًا.
فبعد مناف�سة م�ث�يرة ،ت��وّ ج املنتخب
اجل���زائ���ري ب��ال �ك ��أ���س ع �ن��دم��ا ه��زم
غ��رمي��ه ال�ت��ون���س��ي ب �ه��دف�ين نظيفني
�سجلهما �أمري �سعيود (د )99ويا�سني
�إبراهيمي ( )5+120يف مباراة �أقيمت
ع�ل��ى ملعب ال�ب�ي��ت ي��وم ال�سبت 18
كانون الأول  2021وح�ضرها �أكرث
من � 60أل��ف متف ّرج ،و�أداره ��ا احلكم
الأملاين دانيال �سيربت.

آراء وافكار

العدد ( ) 5096ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )30كانون الأول 2021

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

عن م�شروع ((البريو�سرتويكا)) وتفكك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق

()1
يف كتابه (البريو�سرتويكا ) يجدد (ميخائيل
غوربات�ش ��وف ) الرئي� ��س االخ�ي�ر لالحت ��اد
ال�سوفيت ��ي ال�ساب ��ق ان االره ��اق الذي تعر�ض
ل ��ه االقت�صاد ال�سوفيتي هو جراء االنفاق الذي
مي�ض ��ي اىل ثالثة حماور ب�شكل رئي�سي  ،وهي
االنف ��اق يف جم ��ال الت�سلي ��ح  ، ،وانف ��اق عل ��ى
ال�ش� ��ؤون االجتماعية � ,صح ��ة وتعليم و�سكن ،
..ال ��خ  ،واالنفاق على ف�صائل التحرر يف انحاء
العامل وم�ساعدات للدول ال�ضعيفة التي ت�صنف
يف مع�سكره .
لق ��د كانت مقاربات (غوربات�شوف ) فيما يتعلق
بحال ��ة االقت�ص ��اد ال�سوفيتي جتان ��ب ال�صواب
اىل ح ��د كبري ،ومن ن ��واح عدي ��دة  ،فاالقت�صاد
ال ��ذي تف�شت في ��ه عاهة االنف ��اق ب�ش ��كل وا�سع
�،سريافق ��ه الحق� � َا وابال�ض ��رورة نق� ��ص يف
الرتاكم اال قت�صادي ال�ض ��روري لتن�شيط دورة
اال�ستثم ��ار  ،وه ��ذه اال�شكالي ��ة ه ��ي ذات طابع
اقت�ص ��ادي �ص ��رف يف اقت�ص ��ادات االنظم ��ة
اال�شرتاكي ��ة او الرا�،سمالي ��ة عل ��ى ح ��دٍ �سواء ،
ف�ضع ��ف النم ��و والتو�س ��ع واملتان ��ة يف دائ ��رة
اال�ستثم ��ار عل ��ى العم ��وم وهن ��ا يف االقت�ص ��اد
ال�سوفيت ��ي مرجع ��ه االفراط يف مناف ��ذ االنفاق
والت ��ي ظلت بنود َا ثابتة يف اخلطط القت�صادية
ال�سوفيتي ��ة طيل ��ت عمر االحت ��اد تقريب َا  ،على
عك�س ا ّاللي ��ة يف اقت�صادات ال ��دول الرا�سمالية
الت ��ي تعتم ��د فيه ��ا االنظم ��ة بن�س ��ب متفاوت ��ة
عل ��ى ال�ضريب ��ة املفرو�ضة على الدخ ��ول ي�شتى
ا�شكالها م ��ن عوائد �شركات او دخ ��ول افراد او
من�ش� � ّات خا�ص ��ة اخ ��رى  ،فالدول ��ة الر�أ�سمالية
قليلة التدخل يف املجال االقت�صادي ،والت�سليح
مث�ل َ�ا يتم فيها عرب �ش ��ركات منتجة هي االخرى
خا�ضع ��ة اىل �ضريب ��ة عالي ��ة  ،كم ��ا ان الدع ��م
االجتماع ��ي قليل وحمدود وهو يتفاوت من بلد
اىل ّاخر  ،اما ما يتم انفاقه على الدول املوالية ،
فيتم مقاي�ضته ي�ش ��ركات كربى ت�ستثمر يف تلك
البل ��دان �ضم ��ن �شروط مربح ��ة ومريحة ب�شكل
كبري ،
لق ��د عول ( كارل مارك�س ) يف ذروة الرا�سمالية
ال�صناعي ��ة  ،منت�صف القرن التا�س ��ع ع�شر على
االزم ��ات الدورية الت ��ي يتعر�ض له ��ا االقت�صاد
الرا�سم ��ايل يف حال ��ة تق ��دم و�سائ ��ل االنت ��اج
وتراك ��م �سلع ��ي كب�ي�ر ال تق ��در اال�س ��واق عل ��ى
ا�ستقبال ��ة  ،فينت ��ج عن ��ذ ذل ��ك ازم ��ات خمتلف ��ة
ومتنوع ��ة  ،وب�ش ��كل ع�ض ��وي ان اي تطور يف
تقني ��ة الر ْا�سمالي ��ة م ��ن �شا،ن ��ه ان يجل ��ب ازمة

وا�شدها عندما تتقدم قوى االنتاج على عالقات
االنتاج  ،و�ضمن الدول املر�شحة للتغري الثوري
ج ��راء تفاق ��م االزمات وفق� � َا لر�ؤي ��ة (مارك�س )
انذاك كانت (بريطانيا واملانيا ) ملا متتلكانه من
قاعدة اق�صادية � -صناعية عري�ضة وحجم كبري
للطبقة العاملة  ،لك ��ن ظهر الحق َا ان الر ْا�سمالية
تتمت ��ع مبرون ��ة كب�ي�رة يف مواجه ��ة االزم ��ات
،ب ��ل زادت يف ذلك انه ��ا ا�ستثمرت هذه االزمات
يف تطوي ��ر ادواته ��ا يف جم ��ال االنت ��اج وحتى
عل ��ى �صعيد نظرياتها االقت�صادي ��ة  ،لقد تنبهت
الرا�سمالي ��ة اىل ازماته ��ا ومتكن ��ت م ��ن ايج ��اد
امل�سال ��ك والطرق للتخل�ص منه ��ا  ،فكان اللجوء
اىل الظاه ��رة اال�ستعمارية للبحث عن ا�سواق
لت�صري ��ف الك�س ��اد ال ��ذي ح�صل بفع ��ل التو�سع
الهائ ��ل يف الرتاكم ال�سلع ��ي  ،لي�س هذا فح�سب
فلق ��د كان ��ت الرا�سمالي ��ة م�ستع ��دة للتن ��ازل عن
قوانينه ��ا املقد�سة فيما يتعل ��ق بحرية اال�سواق
يف العر� ��ض والطل ��ب وعدم تدخ ��ل الدولة يف
الن�شاط االقت�صادي  ،فكانت نظرية االقت�صادي
االنكلي ��زي الل ��ورد (كين ��ز) يف الطل ��ب الفع ��ال
او الطل ��ب الع ��ام خ�ل�ال االزم ��ة االقت�صادي ��ة
العاملي ��ة الك�ب�رى  ، 1931-1929كانت ابتغت
تن�شي ��ط ال ��دورة االقت�صادية بوا�سط ��ة الدولة
الرا�سمالي ��ة وع�ب�ر تدخله ��ا املبا�ش ��ر يف دائ ��رة
الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي الع ��ام م ��ن خ�ل�ال خل ��ق
امل�شاري ��ع االقت�صادي ��ة الكب�ي�رة وادارته ��ا مبا
ي�سه ��م يف الق�ض ��اء على البطال ��ة والك�ساد ومن
خ�ل�ال دفع االج ��ور ومن ثم زي ��ادة الطلب العام
 ،لق ��د ٌطبق ��ت ه ��ذه النظري ��ة يف بريطاني ��ا او َال
ث ��م اخ ��دت به ��ا الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة
والكث�ي�ر من ال ��دول الرا�سمالي ��ة االخرى  ،وقد
�سمي ��ت ه ��ذه الظاه ��رة ب(را�سمالي ��ة الدول ��ة )
والتي ظل ��ت �سارية املفعول حت ��ى بداية اعوام
ال�سبعين ��ات من الق ��رن املا�ضي حينم ��ا تعر�ض
االقت�ص ��اد الر ْا�سم ��ايل اىل ظاهرة غري م�سبوقة
جمع ��ت ب�ي�ن الت�ضخ ��م والرك ��ود يف ّان واحد ،
�سمي ��ت ( الت�ضخ ��م الرك ��ودي ) حيث مل جتتمع
هات ��ان الظاهرتان من قبل  ،مما انباْت عن ازمة
نوعية انربى لها االقت�ص ��ادي االمريكي الالمع
م ��ن جامعة �شيكاغ ��و ( ملتون فريدم ��ان ) فاْعاد
�صياغ ��ة الكثري م ��ن القوانني وا ّاللي ��ات املتبعة
يف االنظمة االقت�صادية الرا�سمالية و�صبها يف
اط ��ار او م�سمى بعن ��وان (( النظرية الليربالية
اجلدي ��دة )) عالج فيها اغلب البنود املعمول بها
انذاك يف االقت�ص ��ادات الرا�سمالية مثل ال�سوق
والعر� ��ض والطل ��ب و�سع ��ر الفائ ��دة  ،والنق ��د
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،وحمددات اال�ستثمار ،وكل ادوات ال�سيا�ستني
املالي ��ة والنقدي ��ة  ،وح ��دود تدخ ��ل الدول ��ة يف
الن�ش ��اط االقت�صادي ال�ضيق  ،ف ��كان ان وجدت
ّارا�ؤه �صدى كبري من الرواج .
قبل ذلك ا�ستط ��اع االحتاد ال�سوفيتي �أو رو�سيا
عل ��ى وج ��ه اخل�صو�ص ومن ��ذ اللحظات االوىل
النط�ل�اق الث ��ورة اال�شرتاكي ��ة يف اكتوب ��ر
 1917ال�ش ��روع لبناء قاع ��دة �صناعية وا�سعة ،
فانطالق� � َا م ��ن امل�سار الذي تو�ض ��ح يف النظرية
املارك�سي ��ة والذي �شدد على ع ��دم امكانية بناء
اال�شرتاكي ��ة ب�ص ��ورة �صحيحة م ��ن دون ايالء
اجلان ��ب ال�صناعي ا ْالولوي ��ة االوىل مما يرافق
ذل ��ك بال�ضرورة منو يف حج ��م الطبقة العاملة ،
ام ��ا امل�شكلة اال�سا�سي كم ��ا ملح لها بحث ((لينني
)) املع ��روف ب((ال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة
)) تكم ��ن يف �ش ��كل امناط االنت ��اج ال�سائدة يف
جمهوري ��ات ا�سي ��ا الو�سط ��ى ودول البلطي ��ق
ورمبا حتى يف رو�سيا هي االخرى وهو �شيوع
وهيمنة النمط االقت�صاد الزراعي .
لق ��د كان النظام املعتمد يف االحت ��اد ال�سوفيتي
كم ��ا ه ��و مع ��روف ه ��و مركزي ��ة التخطي ��ط
االقت�ص ��ادي وال ��ذي يطب ��ق اال�سل ��وب املنهجي
املخط ��ط يف عموم البالد  ،وهذا اال�سلوب يناْى
ع ��ن نظام ال�سوق احلر غ�ي�ر املقيد ،وهو يعتمد
اخلط ��ط الدقيق ��ة والتف�صيلي ��ة ،الت ��ي ت�سم ��ح
كث�ي�ر َا بفعالي ��ة البريوقراطي ��ة يف املعام�ل�ات
وروتني يعط ��ل املبادرات ال�سريع ��ة يف امليدان
االقت�صادي ،
() 2
ال�س� ��ؤال هن ��ا ،ه ��و ما ه ��ي العوام ��ل والدوافع
التاريخي ��ة واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة الت ��ي
مثلت املح ��ركات اخلفية واملعلنة لربوز �سيا�سة
(البريو�سرتويكا ) كحركة ؟
هناك العديد من التاْويالت يف هذا املجال داخل
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي وخارج ��ه � ،إذ ان االق ��دام
عل ��ى مثل ه ��ذا التوج ��ه كان يحتاج ان ��ذاك اىل
ق ��در غري قلي ��ل من اجل ��ر ْاة واملجازف ��ة  ،وعليه

راح ��ت التف�س�ي�رالت والتاْوي�ل�ات تاْخذ مديات
بعيدة .ام ��ا بالن�سب ��ة ملح ��ددات (غوربات�شوف
) للبريو�سرتوي ��كا ،فه ��ي اع ��ادة بن ��اء االن�سان
ال�سوفيتي مع �صياغة جديدة حلقوقه وحرياته
،كم ��ا تن�صرف اي�ض َا اىل اع ��ادة بناء ّالة االنتاج
وهي ��اكل الت�صني ��ع وتقن�ي�ن جدي ��د مل�س ��ارات
االنف ��اق ،ومواجه ��ة �صريح ��ة للبريوقراطي ��ة
املتف�شية ب�صورة فادحة يف االدارات  ... ،ومن
هن ��ا تتعقد وتتعدد العقبات ام ��ام م�سيريتها ،اذ
لي� ��س ي�سري َا تغري االمناط ال�سلوكية االن�سانية
وما ا�ستقر فيها من نوازع �سلبية ،وباملثل لي�س
باله�ي�ن التخفي ��ف من وط ��اة املركزي ��ة واحالل
هام� ��ش م ��ن الالمركزية االداري ��ة واالقت�صادية
وايج ��اد �س ��وق ن�شي ��ط بح ��دود منا�سي ��ة م ��ن
احلري ��ة يف اقت�ص ��اد نه ��ج وعل ��ى م ��دى عق ��ود
طويل ��ة مركزية م�ش ��ددة ودقيقة  ،وكي ��ف تاْتي
احلري ��ة الفردي ��ة بالتمل ��ك والن�ش ��اط اخلا� ��ص
،واع ��ادة �صياغة لنظ ��ام احلوافز  ،اما املهم فهو
هل يح�سن املواط ��ن ال�سوفيتي ا�ستغالل حرية
التعبري عن ارائه كما ملحت بها البريو�سرتويكا
ام يفل ��ت منه الزم ��ام فيعجز ع ��ن ممار�سة احد
معاي ��ر الدميقراطية حمي�ل�ا اياها اىل فو�ضوية
مرفو�ض ��ة ؟ كانت ا�سئلة كثرية على هذا الغرار
...
فم ��ا ان اعلن غوربات�شوف عن عزمه على االخذ
به ��ذه ا ّاللية حت ��ى قوبلت بارتياح م ��ن او�ساط
داخ ��ل االحت ��اد ال�سوفيتي واخ ��رى من خارجه
خ�صو�ص َا من امري ��كا واملع�سكر الغربي بكامله
 ،عندم ��ا اق ��دم غوربات�شوف عل ��ى التو�صل اىل
تفاهمات مع الواليات املتحدة لتخفيف الوجود
الع�سك ��ري لكليهما داخل اورب ��ا ،واخلف�ض من
ن�ب�رة العداء امل�ست�شرية بينهم ��ا ،وركنت جانب َا
دعاية ح ��رب النج ��وم التي روجت له ��ا و�سائل
االع�ل�ام االمريكي ��ة بق ��وة ،ورمب ��ا كان ��ت ّاخ ��ر
ال�سيناريوه ��ات املع ��دة مبه ��ارة لدف ��ع االحتاد
ال�سوفيت ��ي ليد�ش�ي�ن مرحل ��ة البريو�سرتويكا ،
ولك ��ن التفاعالت اال�ضخم ج ��رت على امل�ستوى
الداخلي لالحت ��اد ال�سوفيتي  ،فمنذ عام 1986

هل هناك �أمل..؟

والبريو�سرتوي ��كا مو�ض ��ع ج ��دل م�ستف� ��ش
يف �شت ��ى االو�س ��اط االكادميي ��ة يف حال ��ة م ��ن
التمحي� ��ص مل�ضومنه ��ا  ،وماهيته ��ا ،وتوقعات
امل�ستقب ��ل بالن�سب ��ة له ��ا  ،وانق�س ��م املراقب ��ون
اىل فريق�ي�ن  ،االول ينذر با�س ��و ْا العواقب لها ،
بينم ��ا ميتدح الث ��اين نتائجها طارح ��ا مربرات
و�ضمان ��ات ا�ستمرارها  ،كان ل ��كل منهما حجته
ومنطقه املقنع ... ،
وق ��د كان ل�سيا�س ��ة البريو�سرتوي ��كا �صداه ��ا
االيديولوج ��ي فه ��ي ت�ستدعي اع ��ادة النظر يف
بع� ��ض املفاهي ��م ذات الطاب ��ع العقائ ��دي �شب ��ه
الثاب ��ت  ،اذ ان للبريو�سرتوي ��كا �سابق ��ة اب ��ان
عه ��د (( خرت�ش ��وف )) ممثل ��ة يف حملت ��ه �ضد (
ال�ستاليني ��ة )  ،ورمب ��ا راى البع�ض يف كتابات
(لين�ي�ن) خالل بداية الع�شرين ��ات مبا حوته من
تف�صيل ملفه ��وم (ال�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة
) اال�ص ��ول البعيدة للبريو�سرتوي ��كا اقت�صادي َا
و�سيا�سي� � َا .لقد كان ��ت ال�سن ��وات االخرية لعقد
الثمانين ��ات �شديدة االحت ��دام �سيا�سي َا اذ برزت
تي ��ارات وق ��وى جدي ��دة وظهرت ا�سم ��اء قوية
ناف ��ذة ا�ستطاع ��ت ان تدي ��ر دف ��ة االم ��ور وف ��ق
اهوائها وت�صوراتها ،
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يكت ��ب (( اليونيد ملين�شن )) يف مطلع كتابه ((
تاري ��خ رو�سي ��ا احلديث ��ة ))  ،ا�ستيقظ مواطنو
االحتاد ال�سوفيتي �صب ��اح التا�سع ع�شر من ّاب
ع ��ام  1991ليتفاجئ� ��ؤوا بان حمط ��ات التلفزة
كله ��ا اوفغ ��ت براجمه ��ا االعتيادي ��ة واخ ��ذت
تعر� ��ض عو�ض َا عنها مو�سيقى كال�سيكية وهذا
ما �سبب انزعاجا للماليني يف تلك ال�ساعات من
ال�صب ��اح ربط البع�ض التغ�ي�ر املفاجئ من عمل
حمط ��ات التلف ��زة والراديو ياحتم ��ال وفاة او
مقت ��ل الرئي� ��س ال�سوفيت ��ي ((غوربات�شوف ))
بينم ��ا توقع اخرون بان دولة ما �أعلنت احلرب
عل ��ى االحتاد ال�سوفيتي  ،وكانت هناك توقعات
لدى القلة بحدوث انقالب ع�سكري  ،وات�ضحت
االم ��ور ظه�ي�رة ذلك الي ��وم بعدما �شاه ��د �سكان
العا�صم ��ة مو�سك ��و الدباب ��ات يف الطرق ��ات يف
الطرق ��ات واع�ل�ان (( ينايف )) نائ ��ب الرئي�س
ال�سوفيت ��ي ،ب ��ان (غوربات�ش ��وف ) غ�ي�ر قادر
على القيام مبهامه الرئا�سية ال�سباب �صحية .
وهك ��ذا �أعل ��ن االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ال�سابق يف
مرحل ��ة تف ��كك والفو�ض ��ى ,ليعل ��ن ت�شكي ��ل م ��ا
ع ��رف برو�سيا االحتادية  ،وظه ��ر (( يلت�سن ))
ه ��و ال�شخ�صي ��ة القوي ��ة النافذة كبط ��ل ملرحلة
مابعد االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ال�ساب ��ق  ،واملوجه

ل ��كل املتغريات التي ح�صلت يف عقدالت�سعينات
املفع ��م باملتغ�ي�رات املتوقع ��ة وغ�ي�ر املتوقعة ،
كان ��ت امله ��ام اال�سا�سي ��ة وامللح ��ة ه ��ي ت�شكيل
الدول ��ة اجلدي ��دة  ،وا�س�ض ��اح مع ��امل بنياته ��ا
وبل ��ورت ال�سلطات وتعينها  ،ثم املهمة ال�صعبة
عل ��ى ال�صعيد االقت�ص ��ادي ،فقد كان ��ت املركزية
والتخطي ��ط االقت�ص ��ادي م ��ا ي�ش ��كالن دعامتني
جوهرت�ي�ن يف احلقب ��ة ال�سوفيتي ��ة ،وعملي ��ة
حتوي ��ل االقت�صاد من اقت�ص ��اد دولة او اقت�صاد
ا�شرتاك ��ي اىل اقت�ص ��اد �س ��وق مب ��ا يف ذل ��ك
ممار�س ��ة اخل�صو�صية على نطاق وا�سع  ،وهذا
االم ��ر االخ�ي�ر ي�ستوج ��ب التمهيد الي ��ه بتهيئة
ار�ضية لل�شرعي ��ة االقت�صادية ،فم ��ن املنطق ان
مهم ��ة كه ��ذه �ستك ��ون يف غاي ��ة ال�صعوب ��ة يف
اقت�ص ��اد بلغت فيه املركزي ��ة و ْالكرث من �سبعني
عام� � َا دور َا اولي� � َا  ،كم ��ا ان هن ��اك ا�شكالي ��ة
اجلمهوري ��ات ال�سوفيتي ��ة الت ��ي ت�صاعدت فيها
نغمة القومي ��ة وتاْججت �صراع ��ات اختفت يف
املرحل ��ة ال�سوفيتي ��ة ولكنها ب ��رزت اىل ال�سطح
ثاني ��ة  ،كان ��ت رو�سي ��ا دائم ��ا حت ��ى يف العه ��د
القي�ص ��ري تنظ ��ر بعني االعتب ��ار ل ْالمن القومي
وتولي ��ه اهمي ��ة خا�صة وبح�سا�سي ��ة ناجتة عن
االر�ض ال�شا�سع ��ة التي تنطوي عليها االرا�ضي
الرو�سي ��ة واحل ��دود الت ��ي متت ��د وتتالم�س مع
دول اخرى .فه ��ي اي رو�سيا متتد حدودها اىل
اليابان ومنغوليا ا�سياوي َا واىل فنلندا اوربي َا .
اذن ف� �ـ (البريو�سرتوي ��كا ) مل ينت ��ه م�شروعه ��ا
لغاي ��ة اللحظة الراهن ��ة  ،وترانا نتابع جمريات
االم ��ور يف اوكراني ��ا اليوم  ،انها م ��ن افرازات
ما انتجته �سيا�س ��ات (البريو�سرتويكا ) ،ولكن
با ْالحال ��ة اىل طروح ��ات الكات ��ب االمريك ��ي (
فوكويام ��ا ) يف كتابه (نهاية التاريخ ) جندنا ال
نتفق مع مقارباته وا�ستنتاجاته بعد ثالثة عقود
من هذا االنعطاف احل ��اد يف التاريخ  ،فرو�سيا
االحتادي ��ة مل حتقق اي من ��و كان يتوقع لها ان
حتققه طيلة ه ��ذه ال�سنني على وعود الليربالية
اجلدي ��دة ،كم ��ا انها مازال ��ت تع ��اين الكثري من
الفو�ض ��ى وامل�شاكل مع الدول املحيطة بها  ,كما
ان التاري ��خ مل ي�ستق ��ر يف منظومت ��ه االخ�ي�رة
كما ي ��رى (فوكاياما ) بتفكك االحتاد ال�سوفيتي
ال�ساب ��ق يف دعوته الكوني ��ة الباذخة والفخمة
،فح ��دث او م�ش ��روع مث ��ل البريو�سرتويكا ) او
تف ��كك االحت ��اد ال�سوفيت ��ي  ،فمو�ضوع ��ة مث ��ل
نهاي ��ة التاري ��خ ينتظ ��ر ال�ت�روي يف ا�ص ��دار
االح ��كام القاطعة ازاءها فاالمر يحتاج اىل زمن
وتاْمل يف م�ضامني التاريخ ذاته .

رأي من الخارج

عام  ،2021عام الطلعات الفا�شلة للواليات المتحدة
 بيري مارتن*
ترجمة :عدوية الهاليل

 فوزي عبد الرحيم
الجزء الثاني
لقد لع ��ب العامل الأجنب ��ي يف ال�سيا�س ��ة العراقية دورا
مهم ��ا يف �صناعة م�صري الع ��راق ويف مراحل الحقة كان
ذل ��ك ال ��دور حا�سما،ح�ي�ن �إعتربت ق ��وى عاملي ��ة العراق
كيانا معادي ��ا يف �سرتاتيجياتها بعيدة املدى وهو الأمر
�أل ��ذي تبل ��ور بعد ثورة  ١٤مت ��وز  ،١٩٥٨لذل ��ك �أ�سباب
مبا�ش ��رة تتمث ��ل مب�صالح ه ��ذه القوى يف الع ��راق التي
عار�ضه ��ا الوطني ��ون العراقيون،و�أ�سب ��اب غري مبا�شرة
تتعلق بطبيع ��ة ال�شعب العراقي امليال ��ة للي�سار ال�سباب
لأ�سب ��اب �إجتماعي ��ة وتاريخية،والت ��ي كان ��ت م�ص ��درا
لتوج�س وعداء ال ��دول املحيطة بالعراق والتي معظمها
حليف ��ة لتل ��ك الق ��وى الدولية ناهي ��ك عن دخ ��ول العامل
الإ�سرائيل ��ي يف مراحل الحقة و�إذ مل ي�أتي القمع وغريه
م ��ن ال�سيا�سات القا�سية �إجت ��ه حلف الأقلي ��ة ال�سيا�سية
احلاكم ��ة يف الع ��راق م ��ع الق ��وى العاملي ��ة نح ��و تغيري
طبيع ��ة ال�شع ��ب العراقي املنتجة للتم ��رد ي�سارية الطبع
الإجتماع ��ي ،فبد�أ عنف ال�سلطة ي�شهد تطورا نوعيا غري
م�سب ��وق مع جم ��يء حزب البعث لل�سلط ��ة يف  ١٩٦٨ثم
توج بتويل �صدام مقاليد الأمور يف العراق يف ت�سل�سل
مري ��ب للأح ��داث ،لقد كان �صدام ب�شكل م ��ا خيار الأقلية
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي تبن ��ت املزج ب�ي�ن القومي ��ة العن�صرية
والديني ��ة املتطرفة ..لقد �أحدث �ص ��دام تغيريا جوهريا
يف احلياة ال�سيا�سية العراقية،فقد متكن من فك ال�شفرة
العراقية واع ��اد تركيبها وبذا حتقق هدف تغيري طبيعة
ال�شعب العراقي..
رغ ��م ذل ��ك ف� ��إن �ص ��دام �أل ��ذي خ ��دم ب�سيا�سات ��ه غ�ي�ر
احلكيم ��ة �أع ��داء الكي ��ان العراق ��ي مت ��ت معاقبت ��ه على
طموحاته،بتدم�ي�ر الع ��راق ،الوط ��ن والكي ��ان لتحقي ��ق

ت ��وازن �سرتاتيجي يف الإقليم فق ��د �أدى الدور املطلوب
و�آن وق ��ت التحول ملرحلة ثانية يك ��ون العراق فيها غري
الع ��راق ليقوم بدور خمتلف عك�س �أدواره ال�سابقة..لقد
كان ه ��دف الق ��وى الدولية املعادية للع ��راق هو �إ�ضعاف
الع ��راق ،وهو �أي�ض ��ا الهدف ذاته عندم ��ا �أ�سقطت �صدام
و�إحتلت العراق ف�صدام مل يكن الهدف لكن نهايته جاءت
يف �سي ��اق تل ��ك ال�سرتاتيجي ��ة املعادي ��ة للع ��راق ولي�س
�إ�ستهدافا ل�صدام ونظامه
�إن �إنتق ��ال ال�سلط ��ة للإ�سالمي�ب�ن و�ألت ��ي ب ��دت لبع� ��ض
الوق ��ت ناجتا عر�ضيا لأخطاء �صدام التي قادت لإحتالل
للع ��راق والف�ش ��ل الأمريكي فيه،يف ح�ي�ن �أن تتبع م�سار
الأح ��داث ال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق منذ الع ��ام � ١٩٥٩إىل
الي ��وم �سيكت�ش ��ف �أن و�ص ��ول الإ�سالمي�ي�ن لل�سلط ��ة مل
يك ��ن �أمرا ج ��رى عك� ��س رغب ��ات الأمريكي�ي�ن �إن مل نقل
بتخطيطهم،لإ�ستكم ��ال خط ��ة تغي�ي�ر طبيع ��ة الع ��راق
ودوره،لكن ملاذا العام ١٩٥٩؟النه العام �ألذي مل يخ�ضع
في ��ه للدرا�س ��ة خ ��ارج �إط ��ار احلدي ��ث ع ��ن امل ��د الأحمر
و�سيط ��رة ال�شيوعي�ي�ن على العراق ه ��و العام الذي قال
يف ربيع ��ه وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ج ��ون فو�س�ت�ر
داال� ��س �أن مايج ��ري يف العراق هو الأخط ��ر يف ن�صف
الك ��رة الأر�ضية الآخر،هو عام الف�شل الوطني الذي قدم
للكوارث الالحقة..
�إن الع ��راق احل ��ايل يف ظل حك ��م الإ�سالميني يف قطيعة
تامة مع امل�ي�راث الوطني العراقي وهو مناق�ض للعراق
املتن ��وع وهو منقو�ص ال�سي ��ادة والإ�ستقالل وهو كيان
�ضعي ��ف مهدد من كل جريانه،لقد حت ��ول �إىل جمرد �آبار
نفط م ��ع حرا�س وتوابعه ��م من امل�ستفيدي ��ن املبا�شرين
وغ�ي�ر املبا�شرين،و�إنته ��ى يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ككيان
ووطن و�شعب له دوره امل�ؤثر يف الإقليم.

قبل عام  ،كان يمكن للمرء �أن
ي�أمل في �أن تخرج الواليات
المتحدة من الم�ستنقعات
المتعددة التي تورطت فيها.
ولكن ،لقد تبددت هذه الآمال.

كان لدى االمريكيني �سبب وجيه للتفا�ؤل
ب�ش� ��أن الع ��ام املا�ضي .وكان ��ت اللقاحات
قادم ��ة  ،واالقت�ص ��اد ينتع� ��ش  ،وهُ ��زم
ترام ��ب  ،وكان ��ت هناك موجة م ��ن الأمل
و�أمل يف اخلروج من االزمات االمريكية
 .لك ��ن ع ��ام  2021كان ع ��ام الطلع ��ات
الفا�شلة للواليات املتحدة .
كان ��ت مواجه ��ة الواليات املتح ��دة لوباء
كورون ��ا جت ��ري ب�شكل جيد بع ��د تطوير
اللق ��اح ال�سري ��ع ب�شكل ال ي�ص ��دق بقيادة
�إدارة ترام ��ب  ،وكان فري ��ق بايدن يفوق
التوقع ��ات يف توزي ��ع اللقاح ��ات بكفاءة
غ�ي�ر عادي ��ة .لك ��ن ال�سيا�س ��ة دم ��رت كل
�ش ��يء .ولوالها  ،ملا اختف ��ى الوباء فج�أة
 ،لكن املقاومة العنيدة للتلقيح والتدابري
ال�صحي ��ة  ،الت ��ي تغذيه ��ا ال�شعبوي ��ة
اجلاحمة  ،جعلته ممي ًتا بال داع.
وم ��ن الظل ��م بع�ض ال�ش ��يء �أن نق ��ول �إن
الوالي ��ات املتح ��دة ف�شل ��ت يف اخل ��روج
من الأزم ��ة االقت�صادية  ،حي ��ث ازدهرت
العمال ��ة يف ع ��ام  2021وكان ��ت �أ�سواق
الأ�سه ��م حمموم ��ة .ولك ��ن ويف ح�ي�ن مل
تك ��ن �إدارة بايدن تراها �شيئا كبريا  ،فقد
خمرج ��ا مثاليًا من الأزمة
�ش ��كل الت�ضخم
ً
وحوله ��ا �إىل ف�ش ��ل �سيا�س ��ي .والأ�س ��و�أ
م ��ن ذل ��ك � ،أن ال�سخط ال ��ذي كانت تثريه
�أ�ضعف ق ��درة �إدارة باي ��دن على مواجهة
حتديات �أكرث �صعوبة.

لقد �أدى االجن ��راف اال�ستبدادي لدونالد
ترامب �إىل �إغراق الدميقراطية الأمريكية
يف �أزم ��ة كان م ��ن امل�ؤم ��ل �أن تخ ��رج
منه ��ا بع ��د هزميت ��ه االنتخابي ��ة .لكنه ��ا
ف�شل ��ت .وبع ��د حماولة انق�ل�اب للإطاحة
باالنتخاب ��ات  ،كان الأم ��ر يتطل ��ب القليل
من ال�شجاعة لع�شرات من �أع�ضاء جمل�س
ال�شي ��وخ اجلمهوري�ي�ن لط ��رد ترام ��ب.
وبعيدًا عن اخل ��روج من م�ستنقع ترامب
يف ع ��ام  ، 2021غرق ��ت الدميقراطي ��ة
الأمريكية فيه ب�شكل �أعمق.
وي� ��ؤدي ه ��ذا ال�شل ��ل �إىل خيب ��ة الأم ��ل ،
الأمر الذي يغذي ال�شعبوية اال�ستبدادية
الرتامبي ��ة  ،فق ��د �أعط ��ت �سيط ��رة
الدميقراطيني على الرئا�سة والكونغر�س
الأمل يف خم ��رج  ،وقد حتقق ذلك تقريبًا
م ��ع م ��رور القي ��ادة التحويلي ��ة واختتام
ملحم ��ة البني ��ة التحتي ��ة .لك ��ن عج ��ز
الدميقراطيني عن االحتاد ملواجهة عرقلة
اجلمهوري�ي�ن املنهجي ��ة للتداب�ي�ر الأكرث
ابتكا ًرا يف �أجندتهم �أطال �أمد هذا ال�شلل
امل�ؤ�س�سي.
لقد �أ�ض ��رت رئا�سة ترامب ب�شدة بالقيادة
الدولي ��ة للواليات املتح ��دة ومت االعتماد
عل ��ى باي ��دن لإ�صالحه ��ا .وه ��ذا �س ��وف
ي�ستغ ��رق وقتا فلماذا تثق الدميقراطيات
يف بل ��د يه ��دد باالن ��زالق �إىل اال�ستب ��داد
وال ميكنه الوف ��اء بوع ��وده؟ وال�ستعادة

قيادته ��ا الدولي ��ة � ،ستحت ��اج الوالي ��ات
املتح ��دة �أو ًال �إىل اخل ��روج م ��ن �أزمته ��ا
الدميقراطية والركود امل�ؤ�س�سي.
كان االن�سح ��اب م ��ن �أفغان�ست ��ان طلع ��ة
فا�شلة اخ ��رى .فلم يكن جلو بايدن عالقة
تذك ��ر به ��ذا الأم ��ر  ،حيث عان ��ى  20عا ًما
فق ��ط م ��ن �إخفاق ��ات �أ�سالف ��ه .وال توجد
طريقة رائعة للخ ��روج من حرب خا�سرة
طويلة  ،وال�صورة التي �ستظل باقية هي
�صورة خروجها الفا�شل.
وبعد التوت ��رات االجتماعي ��ة القوية يف
ع ��ام  ، 2020كان ميكننا �أن ن�أمل ب�إحراز
تق ��دم يف ع ��ام  .2021وكان هناك القليل
من ��ه  ،ولكن على املرء فق ��ط �أن ينظر �إىل
قناة فوك�س ني ��وز �أو يتابع �آراء متابعي
ال�شبكات االجتماعي ��ة ليفهم �أن “احلرب
الثقافي ��ة” الت ��ي ابتل ��ي به ��ا املجتم ��ع
الأمريك ��ي – والتي تهدد ب�إ�صابة جريانه
 مل تنته بعد ،حتى �أن البع�ض يخ�شى �أنتت�صاع ��د تلك الأزمات �إىل ح ��رب �أهلية ،
فلماذا هذا العناء؟ للأ�سف  ،هذه الأزمات
التي ال ي�ستطيع اجل�ي�ران اخلروج منها
ت�ؤث ��ر عليهم � ً
أي�ضا .وحت ��ى لو مل يكونوا
منغم�س�ي�ن فيه ��ا بعم ��ق كما ه ��ي  ،فيجب
عليه ��م �أن يكون ��وا عل ��ى دراي ��ة بواقعهم
حتى ال ينجذبوا �إليها على الرغم منهم...
* ع ��امل �سيا�س ��ي ومهند�س ابح ��اث يف جامعة
غرونوبل
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�أحداث العراق الثقافية خالل عام 2021

معر�ض العراق الدويل للكتاب اهم االحداث الثقافية..
وانطالقة لن�شاطات ثقافية الأخرى
�إعداد /عالء المفرجي

زخر العراق هذا باحداث ثقافية
كثيرة وكبيرة على الرغم من تف�شي
«كورونا» وغياب وجوه ثقافية بارزة،
فقد كان عام  2021عام ًا ثقافي ًا
بامتياز في العراق ،فقد ا�ستغل
العراقية بطء انت�شار هذا المر�ض
ن�سبيا بتحقيق الكثير من الفعاليات
الثقافية.
وقد كان للمدى كما في كل عام �سبق
�إقامة العديد من الفعاليات الثقافية
على مدار عام ..2021
فقد كان للمدى ق�صب ال�سبق في
اقامة معر�ض دولي كبير للكتاب في
محافظة الب�صرة ،وهي المرة االولى
التي ت�ستقبل فيها هذه المحافظة
معر�ضا للكتاب ..فقد احت�ضنت مدينة
الب�صرة فعاليات المعر�ض التي �ستقام
دوريا في مثل هذا التوقيت من كل
عام...

املعر� ��ض الذي �أقيم للفرتة م ��ن � 30 - 20أكتوبر
(ت�شري ��ن الأول) ،برعاي ��ة رئي� ��س ال ��وزراء
العراق ��ي ،وو�أحت�ضنت ��ه احلكوم ��ة املحلي ��ة يف
الب�ص ��رة ،يحم ��ل ا�س ��م (ال�سي ��اب) و�شاركت فيه
�أكرث من  250دار ن�شر عاملية وعربية� ،إ�ضافة �إىل
�أنه �سيحت�ضن ن�شاطات ثقافية متنوعة مب�شاركة
عدد من املثقفني العرب .وكان اختيار الب�صرة له
دالالت كب�ي�رة تتعلق مبكانة ه ��ذه املدينة تاريخا
وحا�ضرا ،فاملكانة الثقافي ��ة للب�صرة ،وارتباطها
ب�أ�سم ��اء له ��ا ح�ض ��ور ب ��ارز يف امل�شه ��د الثقايف
العراق ��ي ...ه ��و ال ��ذي جعله ��ا �أن حتت�ضن هذه
التظاه ��رة وت�ستجيب لرغب ��ة م�ؤ�س�سة املدى يف
�إقامة هذا املعر�ض.
و�شارك احتاد الأدباء والكت ��اب العراقي ،وكذلك
احت ��اد �أدباء الب�ص ��رة ،ب�شكل كب�ي�ر يف يوميات
ه ��ذه التظاهرة ،من خالل عقد اجلل�سات الثقافية
املتنوع ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل م�س�ؤولي ��ة االحت ��اد ع ��ن
تي�س�ي�ر قواف ��ل ل ��رواد املعر� ��ض م ��ن بغ ��داد �إىل
الب�صرة.
و�أع ��دت �إدارة املعر� ��ض منهاجا ثقافي� � ًا م�صاحب ًا
لأي ��ام املعر� ��ض ،حي ��ث مت االتف ��اق عل ��ى �إقام ��ة
ن�شاط ��ات ثقافية وفنية ،ب�شكل يومي وطيلة �أيام
املعر� ��ض ،تت�ضم ��ن جل�س ��ات ون ��دوات بعناوين
ت�ستله ��م تفا�صي ��ل احل ��راك الفك ��ري والثق ��ايف،
و�سي�ساهم فيه ��ا �أ�سماء بارزة يف امل�شهد الثقايف
يف الع ��راق والع ��امل العرب ��ي ،كم ��ا �سيج ��ري
االحتف ��اء بع ��دد م ��ن �أدب ��اء الب�ص ��رة ،و�إ�ص ��دار
 11كتاب ��ا لق�س ��م منه ��م كمحم ��د خ�ض�ي�ر ،وكاظم
احلج ��اج ،و�سم�ي�رة املانع ،وطالب عب ��د العزيز،
ومه ��دي عي�س ��ى ال�صقر ،وحممود عب ��د الوهاب،
و�آخرين.
و�شه ��د نهاية ه ��ذا الع ��ام او�سع تظاه ��رة ثقافية
فيه ،معر�ض الع ��راق الدويل للكتاب� ،أمام القراء

ورواد الثقافة والكتب وخمتلف الزائرين ،وذلك
ي ��وم  8دي�سمرب لغاية  18من ال�شهر منه .ويعترب
معر�ض الع ��راق الدويل للكتاب احل ��دث الثقايف
الأبرز الذي ت�شه ��ده العا�صمة ،وقد حقق جناح ًا
كبري ًا خالل دورته ال�سابقة.
وفعالي ��ات املعر� ��ض �ست�ستم ��ر مل ��دة  11يوم ��ا،
وت�ضمن ��ت فعاليات املعر�ض الذي حمل �أ�سم رائد
الرواية الواقعيى يف العراق غائب طعمة فرمان،
ع�شرات الفعاليات الفني ��ة والثقافية والإعالمية،
م ��ن �ضمنه ��ا �أم�سي ��ات الرق�ص ال�شعب ��ي والغناء
وال�شعر ،بالإ�ضافة �إىل طاوالت حوارية وندوات
يف مو�ضوع ��ات متنوع ��ة ،كم ��ا �ست�ش ��ارك في ��ه،
ع�ش ��رات ال�شخ�صيات الفني ��ة والثقافية العراقية
والعربي ��ة .و�شارك ��ت �أك�ث�ر م ��ن  300دار ن�ش ��ر
عراقية وعربي ��ة ودولية ر�صينة يف املعر�ض كما
�سي�ش ��ارك �ضي ��وف و�شخ�صي ��ات ثقافية عدة يف
املعر�ض من خمتلف الدول العربية.
وحظي الروائ ��ي غائب طعمة فرمان بن�صيب من
هذا امل�ش ��روع ،ف�أقيمت احتفالية ل ��ه يف املنا�سبة
ح�ضره ��ا املخت�ص ��ون بال�ش� ��أن الروائ ��ي ،والذي
�أ�ض ��اءوا �سريت ��ه الإبداعي ��ة بكلم ��ات و�إ�ش ��ارات
نقدية.
كم ��ا اهتمت دار املدى للن�شر منذ انطالق ن�شاطها
بجم ��ع �أعمال ��ه وطباعته ��ا ،يف �أك�ث�ر م ��ن طباعة
ب�سب ��ب الطل ��ب املتزاي ��د ،عل ��ى قراءته ��ا خا�ص ��ة
الأجيال احلديثة ..وقد احتفى به معر�ض الكتاب
ال ��دويل التي تقيمه املدى �سنوي� � ًا ،بعقد جل�سات
نقدية حول منجزه الإبداعي..
وي�أت ��ي اختيار غائ ��ب طعمة فرم ��ان لهذا احلدث
الثق ��ايف اختي ��ارا طبيعي ��ا للم ��دى ،لإح�سا� ��س
القائم�ي�ن عل ��ى امل ��دى ب�أهمي ��ة اجن ��ازه املعريف
الكبري ..فما بالك مبعر�ض للكتاب حيث �ستتوزع
م�ؤلفات ��ه الروائي ��ة عل ��ى رف ��وف جن ��اح امل ��دى
ب�شكل خا�ص ..و�ستق ��ام جل�سات ثقافية متنوعة
عن ��ه ،حتاول ان تل ��م بكل تفا�صيل ه ��ذا املنجز..
ف�سيتح ��دث ع ��دد من املعني�ي�ن والنقاد ع ��ن االثر
الكبري لهذا الرائ ��د يف ال�سرد العراقي ،والتحول
الوا�ض ��ح ال ��ذي احدث ��ه يف الرواي ��ة العراقي ��ة،
فيم ��ا �سيتحدث متخ�ص�صون �أخ ��رون عن �أعماله
يف ال�سينم ��ا ،و�أخ ��رون يف امل�س ��رح ،واملكان يف
رواياته ،مثلما كيف تناول املر�أة فيها .
وواجه ��ت الثقافة العراقية عقبات �شا ّقة وم�شاكل
بنيوية منذ ن�شوء الدولة العراقية احلديثة حتى
الآن .ويف مقدورن ��ا �أن ن�س ّم ��ي ع ��ام  2021ع ��ام
التحدي بالن�سبة �إىل القطاع الثقايف .لقد �سيطر

وباء «كورونا» ،الذي ّ
عطل كثري ًا من الفعّاليات.
ففي �إط ��ار املبادرات الفردي ��ة ال�شبابية املدعومة
م ��ن بع� ��ض دُور الن�ش ��ر� ،شه ��د املج ��ال الثق ��ايف
ت�أ�سي� ��س مب ��ادرة ديكارتي ��ة ،حملت عن ��وان «�أنا
عراق ��ي �أن ��ا �أقر�أ» .مب ��ادرة ب ��د�أت �أو ًال يف مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،ث� � ّم �أب�ص ��رت الن ��ور يف
�أر� ��ض الواق ��ع ،مِ ن خالل ْ
�دوق �صغري
و�ضع �صن � ٍ
جُ
ُ
تب
ك
فيه
�ع
�
م
ت
بغداد،
يف «�ش ��ارع املتن ّب ��ي» يف
َ
ٌ
يُهديها املتربعون �إىل حمبّي القراءة.
مل تلبث هذه املبادرة �أنْ اجتذبت كثري ًا مِ ن الق ّراء
ّ
واملنظمات
ودُور الن�ش ��ر وامل� ّؤ�س�سات احلكومية
وتو�سع ��ت لت�ص ��ل �إىل خ ��ارج العا�صمة
املدني ��ة،
ّ
العراقي ��ة ،ثم تتحوّ ل املب ��ادرة �إىل ّ
منظمة تع ّرف
نف�سها ب�أ ّنها «غري حكومية ،وغري ربحية ،و ُتعنى
بالثقافة والرتبية والتعليم».
يف �سياق هذه املبادرة ،تقام منذ �سنوات فعاليات
لتوزيع الكتب ،و�آخرها يف «حدائق �أبي نوا�س»
يف م ��وازاة نه ��ر دجل ��ة يف بغ ��داد ،حي ��ث جرى
توزيع �آالف الكتب التي تنوّ عت عناوي ُنها.
و�شهد هذا الع ��ام عودة ميمونة لـ� �ـ «دار امل�أمون»
حي ��ث ُتعت�ب�ر «دار امل�أم ��ون» ِر َئ� � َة الرتجم ��ة يف
الع ��راق .وه ��ي دار عريق ��ة ت� ّأ�س�ست ع ��ام 1980
لت�صبح �إحدى الدوائ ��ر الر�سمية التابعة لوزارة
الثقاف ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار ،واملعني ��ة برتجمة
مناذج متعددة من الرتاث العاملي ،فكري ًا وثقافي ًا،
من خمتلف اللغات �إىل اللغ ��ة العربية ،بالإ�ضافة
�إىل ترجم ��ة من ��اذج م ��ن الن�صو� ��ص الإبداعي ��ة
العراقية �إىل اللغات الأجنبية.

والتح ��دي الآخر كان توقف مَعار�ض الكتب التي
تدخ ��ل يف �صل ��ب عم ��ل ال ��دار ،و�إجم ��ا ًال توق ��ف
احلياة الثقافية يف بغداد ،الأمر الذي تر ّتب عليه
تو ُّق ��ف كثري من �أن�شطتنا الثقافية الفعلية ،ومنها
الن ��دوات .لك ��ن انتقالن ��ا �إىل العم ��ل االفرتا�ضي
�س َّه� � َل علينا بع�ض امل�صاع ��ب التي واجهناها منذ
بداي ��ة اجلائح ��ة .و�أ�صب ��ح التعامل ،ع�ب�ر موقع
ال ��دار و�صفحاته ��ا الإلكرتوني ��ة ،ه ��و الو�سيل ��ة
الأ�سه ��ل والأه ��م لال�ستمرار يف عملن ��ا وت�سويق
مطبوعتنا ون�شرها �إلكرتوني ًا.
جنح ��ت ال ��دار ،خ�ل�ال ع ��ام  ،2021يف �إ�ص ��دار
 21كتاب� � ًا ،وف ��ق موا�صف ��ات عالي ��ة ج ��د ًا م ��ن
حي ��ث الطباعة والإخ ��راج الفن ��ي ،بالإ�ضافة �إىل
املحت ��وى الفكري الر�صني ،بحي ��ث بذلت جهود ًا
كب�ي�رة ،خالل ف�ت�رة قيا�سية ،من �أج ��ل ا�ستقطاب
�أ�سم ��اء كبرية من �أعالم الرتجمة يف العراق لرفد
الدار برتجماتها وخرباتها.
ال ت�ش ��كل خ�س ��ارة مب ��دع� ،س ��واء كان �شاع ��ر ًا �أو

قا�ص� � ًا �أو مفكر ًا ،خ�سارة قيم ��ة �إبداعية فح�سب،
ّ
و�إمن ��ا خ�س ��ارة قيمة ثقافي ��ة ومعرفي ��ة تنويرية
�أي�ض ًا.
وم ��ن اخل�س ��ارات ال�شعري ��ة التجديدي ��ة الكربى
هذه ال�سن ��ة كان رحيل ال�شاع ��ر الرائد واملرتجم
�سعدي يو�سف .و يو�سف كان �أحد �أكرث ال�شعراء
ت�أثري ًا� ،سواء من خ�ل�ال ق�صائده ،مثل «الأخ�ضر
بن يو�سف» و»حتت جدارية فائق ح�سن»� ،أو من
خ�ل�ال ترجماته لويتم ��ان وكاف ��ايف وريت�سو�س
ولوركا.
�أ ّم ��ا اخل�سارة الثالث ��ة والأ�شد �أمل� � ًا ،فكانت رحيل
الأيقون ��ة ال�شعرية مليعة عبا� ��س عمارة ،املولودة
عام  ،1929والتي ُتعترب من رواد ال�شعر العربي
احلديث ،ومن �أعمدة ال�شعر املعا�صر يف العراق.
عا�ش ��ت عم ��ارة �أغلبي ��ة حياته ��ا يف الوالي ��ات
املتح ��دة بعد هجرتها من الع ��راق يف زمن �صدام
ح�س�ي�ن ،لتبقى املحبة وقف ًا لأه ��ل بغداد ،ولتبقى
بغ ��داد �أحلى من باري�س ،كما تعلن ذلك يف �إحدى
ق�صائدها ال�شعبية ال�شهرية.
بد�أت مليع ��ة عبا�س عمارة كتاب ��ة ال�شعر يف وقت
مب ّكر م ��ن حياتها ،منذ �أن كانت يف الثانية ع�شرة
من العم ��ر ،وكانت تر�سل ق�صائده ��ا �إىل ال�شاعر
اللبن ��اين �إيلي ��ا �أب ��و ما�ض ��ي ال ��ذي كان �صديق� � ًا
لوالدها .ون�شرت لها جملة «ال�سمري» �أول ق�صيدة
وهي يف الرابعة ع�شرة من عمرها ،وع ّززها �إيليا
�أب ��و ما�ضي بنق ��د وتعليق م ��ع احتاللها ال�صفحة
الأوىل م ��ن املجل ��ة� ،إذ ق ��ال «�إن كان يف الع ��راق
مثل ه�ؤالء الأطف ��ال ،فعلى �أية نه�ضة �شعرية هو
مقبل».
كتبت عم ��ارة ال�شعر الف�صيح ف�أجادته ،كما كتبت
ال�شعر ال�شعبي العراق ��ي و�أجادته �أي�ض ًا .عا�شت
حي ��اة �صاخبة من احلب وال�شعر وال�سفر ،ل ُتنهي
رحلته ��ا ب�إغما�ضة عني بعيدة ع ��ن ليل بغداد ،يف
الواليات املتحدة ،عن عمر ناهز  92عام ًا.
و�شه ��د بغ ��داد ن�شاط ��ات بينه ��ا افتت ��اح �ص ��االت
فني ��ة و�إقام ��ة عرو� ��ض م�سرحي ��ة و�سينمائي ��ة
ومهرجان ��ات ،جت ��ذب كل م�س ��اء ح�ش ��ود ًا م ��ن
املتحم�سني ال�ستعادة ما فقدوه .فخالل الأ�سابيع
القليل ��ة الأخ�ي�رة� ،أقي ��م مهرج ��ان باب ��ل للم ��رة
الأوىل بع ��د انقطاع دام نحو عقدين ،واحت�ضنت
العا�صمة العراقية كذلك حفالت غنائية كثرية.
وعل ��ى النح ��و نف�س ��ه ،ب ��دت احلما�س ��ة وا�ضحة
ل ��دى من تواف ��دوا حل�ض ��ور ال ��دورة الثانية من
“مهرج ��ان امل�سرح الدويل” الذي نظمته وزارة
الثقافة نهاية �شهر ت�شرين الثاين.

وت�ضم ��ن املهرجان عرو�ض� � ًا جمانية �أدتها فرق
من م�ص ��ر وتون�س و�أملاني ��ا و�إيطاليا ،و�أخرى
لفنان�ي�ن عراقي�ي�ن بينه ��م املخ ��رج �أن� ��س عب ��د
ال�صمد الذي قدم م�سرحية “نعم غودو”.
ب�ي�ن الأجان ��ب امل�شاركني يف املهرج ��ان ،الفنان
الأمل ��اين هان ��و فريدر�ش ��ون ( 55عام ��ا) ال ��ذي
ي�ش ��ارك للم ��رة الأوىل يف عر� ��ض م�سرحي ��ة
ببغ ��داد ،ويقدم عم�ل ً�ا بعنوان “تي ��ل” مقتب�س ًا
م ��ن رواي ��ة ع ��ن الفلكل ��ور الأوروب ��ي وح ��رب
الثالث�ي�ن عاما يف �أوروبا خ�ل�ال القرن ال�سابع
ع�شر.
وي�ش�ي�ر هذا الفن ��ان �إىل �أن ثمة م ��ن قال له “ال
تذهب ��وا ،فهناك خطر” .ويتح ��دث عن جتربته
م ��ع اجلمه ��ور العراق ��ي قائ�ل ً�ا “�صع ��د النا�س
�إىل خ�شب ��ة امل�س ��رح وقبلون ��ا وقال ��وا �إنه ��م مل
ي�شاه ��دوا مث ��ل هذا العر� ��ض من قب ��ل� ،شعرنا
بق�شعريرة واغرورقت �أعيننا بالدموع”.
و�شه ��د ه ��ذا العام �إنطالق ��ة ت�ش�ي�ر اىل م�سرية
ناجح ��ة ،لل�سينم ��ا العراقي ��ة �إذا م ��ا قورنت مع
ال�سن ��وات الت ��ي �سبقته ��ا ،و�إن كان ��ت بع� ��ض
م�شاكل هذه ال�سينما الزالت موجودة .
فق ��د �أطلق ��ت ه ��ذا الع ��ام منح ��ة لع ��دد م ��ن
ال�سينمائي�ي�ن حي ��ث �شمل ��ت املنح ��ة اربع ��ة
اف�ل�ام روائي ��ة ا�ضاف ��ة اىل االف�ل�ام الق�صرية.
وكان ��ت هذه املنح ��ة تلبي ��ة ملنا�ش ��دات عدد من
ال�سينمائيني ال�شباب.
وم ��ن هذه االفالم ،فيل ��م (�أوربا) للمخرج حيدر
ر�شي ��د ،ال ��ذي ر�شح �أخ�ي�را لتمثي ��ل العراق يف
جوائ ��ز الأو�سكار والذي يتن ��اول ق�ضية هجرة
ال�شب ��اب العراق ��ي م ��ن خ�ل�ال ع ��زم كم ��ال على
الرحيل من الع ��راق �إىل �أوروبا ،مواجهًا رحلة
طويل ��ة وحمفوفة بامل�صاع ��ب واخلطر يقطعها
عل ��ى قدميه ،ليعرب احلدود بني تركيا وبلغاريا،
حيث يقوم مرتزقة البالد مبطاردة املهاجرين.
وفيلم املخرج قتيبة اجلنابي (رجل اخل�شب) الذي
انتهى املخرج العراق ��ي قتيبة اجلنابي من �إجنازه
،وهو اجلزء الأخري م ��ن ثالثية ت�ض ّم “الرحيل من
بغ ��داد” و”ق�ص� ��ص العابرين ،وفيل ��م (االمتحان)
للمخ ��رج �شوك ��ت �أم�ي�ن كورك ��ي  .وفيل ��م املخرجة
مي�س ��ون الباجج ��ي (كل�شي ماكو) ال ��ذي اطلق هذا
الع ��ام ،وا�ستغرق العمل فيه نح ��و � 10أعوام ،منذ
الكتابة ح ّت ��ى امل�شاركة يف �أول مهرجان �سينمائي.
وفيلم (وراء الباب) للمخرج عدي مانع الذي �صور
جمي ��ع م�شاه ��ده الفيل ��م يف تركي ��ا ..وكذل ��ك فيل ��م
(هاملت البغدادي) للمخرج طه الها�شمي.
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اقــــرأ
�إنقاذ حياة القطة

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب "�إنق ��اذ حي ��اة القط ��ة" للكاتبة
جي�س ��يكا ب ��رودي ترجم ��ة �ش ��هد ال ��راوي ،حيث يق ��دم هذا
الكت ��اب واحد ًا من �أهم مناهج كتابة الرواية احلديثة ،وهو
�إىل جان ��ب الرحل ��ة الت�ش ��ويقية لت�ش ��كل عنا�ص ��ر الرواية،
والدق ��ة يف و�ض ��ع خط ��ة وا�ضح ��ة تت�ضم ��ن كل ال�شفرات
ال�سري ��ة لكتابتها وف ��ق خم�س ع�شرة مرحل ��ة ،يقدم "�إنقاذ
حياة القط ��ة" ،رحلة �إن�سانية عن تط ��ور م�صائرنا كب�شر،
�سنع ��رف يف �أي مرحل ��ة م ��ن مراح ��ل ق�صتنا نق ��ف الآن،
تل ��ك التي تتحكم الأق ��دار وامل�صادفات يف توجيهها ،نحو
نهايات ال نختارها مبح�ض �إرادتنا يف كثري من الأحيان.

عودة روح الفن والثقافة للعراق وخ�سارة �أ�سماء المعة
عامر م�ؤيد
كان ع ��ام  2021مليئا باالحداث الثقافية
والفني ��ة العراقية ومبختل ��ف املجاالت،
�سواء من خ�ل�ال اقامة معار� ��ض الكتب،
املهرجان ��ات امل�سرحي ��ة ،املب ��ادرات
التطوعي ��ة واحلفالت الغنائية وح�صول
عراقي�ي�ن عل ��ى جوائ ��ز يف حق ��ول غ�ي�ر
مت�شابهة..
يف اجلان ��ب امل�سرح ��ي ،اقام ��ت نقاب ��ة
الفنان�ي�ن وبالتعاون مع الهيئ ��ة العربية
للم�سرح ،مهرجان بغداد للم�سرح والتي
حملت ا�س ��م املخرج الراح ��ل �سامي عبد
احلمي ��د ،وبعدها نظمت دائ ��رة ال�سينما
وامل�س ��رح مهرج ��ان الع ��راق للم�س ��رح
مب�شاركة عراقي ��ة وعربية وعاملية وكان
ه ��ذا احل ��دث تد�شين ��ا ر�سمي ��ا مل�س ��رح
الر�شي ��د ال ��ذي فت ��ح ابواب ��ه بع ��د غلقها
لفرتة طويل ��ة بعر�ض مل�سرحي ��ة تقا�سيم
للمخ ��رج ج ��واد اال�س ��دي وم ��ن بطول ��ة
الفنانني منا�ضل دواد ،حيدر جمعة ،اياد
الطائي وامري اح�سان.
ويف اي ��ام قرط ��اج امل�سرحي ��ةُ ،كرم ��ت
الفنان ��ة عواط ��ف نعي ��م نظ ��را لدوره ��ا
الكب�ي�ر يف احلرك ��ة امل�سرحي ��ة ،كم ��ا

اعطي ��ت جائ ��زة �صالح الق�ص ��ب لالبداع
اىل مدي ��ر ع ��ام دائرة ال�سينم ��ا وامل�سرح
احم ��د ح�س ��ن مو�سى جله ��وده يف اعادة
اعمار م�سرح الر�شيد.
ويع ��د ع ��ام  2021مهم ��ا يف ع ��ودة
ال�ضيوف الع ��رب ب�شكل الفت واعتالئهم
للمن�ص ��ات احي ��اء حلف�ل�ات غنائية حيث
كانت الفنان ��ة اللبنانية الي�سا على موعد
م ��ع جمهوره ��ا يف مدين ��ة ال�سندباد الند
يف زي ��ارة هي االوىل له ��ا ،وجرى كذلك
حفل للمو�سيقار مروان خوري يف نادي
الريم ��وك الرتفيه ��ي ،ف�ض�ل�ا ع ��ن حف ��ل
للفنان حممد رم�ضان.
يف ال�سينما ،ح�صل فيلم "اوروبا" الذي
ر�ش ��ح للتناف� ��س عل ��ى جائ ��زة االو�سكار
ممث�ل�ا ع ��ن الع ��راق ،عل ��ى جائزت�ي�ن يف
مهرج ��ان البح ��ر االحم ��ر وه ��ي اف�ض ��ل
خم ��رج حليدر ر�شيد ،واف�ضل ممثل لآدم
علي.
ويف مهرج ��ان البندقي ��ة ال ��ذي اقي ��م يف
ايطالي ��ا ،ح�صد فيلم "اجلنائ ��ن املعلقة"
للمخ ��رج احم ��د يا�سني جائ ��زة املهرجان
اخلا�ص ��ة يف دعم االفالم مبرحلة ما بعد
االنتاج.
كم ��ا ح�ص ��ل املخ ��رج �ضي ��اء ج ��ودة على

جائزة اف�ضل فيل ��م وثائقي يف مهرجان
ال�شارق ��ة ع ��ن "الرق� ��ص م ��ع ر�صا�صة"
حي ��ث يتح ��دث الفيل ��م ع ��ن جتربت�ي�ن
ذاتيت�ي�ن عا�صرتا فرتة مظلمة يف تاريخ
العراق بعد عام .2003
م ��رة اخرى ع ��ادت اي ��ام مهرج ��ان بابل
الدويل ،حيث �شهد امل�سرح البابلي تدفق
اجلماهري ب�شكل يومي الحياء احلفالت
امل�ستم ��رة والرتحيب ب�ضي ��وف العراق

من الفنان�ي�ن ،اذ تواج ��د الفنانون هاين
�شاكر ،ن ��وال الزغبي� ،شم� ��س الكويتية،
ا�ضافة اىل الفنانني العراقيني وهم حامت
العراقي ،رحم ��ة ريا�ض ،ح�سام الر�سام،
�ص�ل�اح ح�س ��ن� ،ص�ل�اح البح ��ر� ،ش ��ذى
ح�سون ،ب�سام مهدي.
ه ��ذه احلركة الفنية ،ا�ستفزت اجلماعات
املتطرف ��ة الت ��ي طالبت يف الب ��دء بالغاء
فعالي ��ات مهرج ��ان باب ��ل ال ��دويل لكن ��ه

اقي ��م وبنجاح كبري ،ث ��م نظمت جماعات
تظاه ��رة ام ��ام مدين ��ة ال�سندب ��اد الن ��د
وب�سب ��ب ذلك الغي حف ��ل للفنان اللبناين
عا�صي احلالين.
يف اجلان ��ب االدب ��ي� ،شه ��دت الب�ص ��رة
ال ��دورة  34من مهرج ��ان املربد ال�شعري
ال ��ذي حمل ا�سم ال�شاعر الراحل ابراهيم
اخلياط ومب�شاركة  300اديب واديبة.
كم ��ا اقيم ��ت ال ��دورة  14م ��ن مهرج ��ان

اجلواه ��ري ،دورة ال�شاع ��رة الرائ ��دة
مليع ��ة عبا� ��س عم ��ارة ،اذ تزام ��ن موع ��د
انعقادها مع ايام معر�ض العراق الدويل
للكت ��اب فكان ��ت تو�أم ��ة ممي ��زة ب�شهادة
احلا�ضرين.
ويف الب�صرة اي�ضا ،اقيم مهرجان املحبة
واجلم ��ال لل�شع ��راء ال�شب ��اب بدورت ��ه
الثاني ��ة وال ��ذي نظمته رابط ��ة م�صطفى
جم ��ال الدي ��ن االدبي ��ة ومب�شارك ��ة 70
�شاع ��رة و�شاع ��را ومل ��دة ثالث ��ة ايام يف
قاعة احتاد رجال االعمال.
ويف حق ��ل اجلوائ ��ز ر�شح ��ت مُنظم ��ة
القل ��م بالعا�صم ��ة ال�سويدي ��ة �ستوكهومل
الروائي ��ة العراقي ��ة "�إنع ��ام كج ��ه جي"
للمناف�س ��ة يف احل�ص ��ول عل ��ى جائ ��زة
نوبل ل�ل��آداب الت ��ي متنحه ��ا الأكادميية
ال�سويدي ��ة والعرب ��ي الوحي ��د الفائ ��ز
باجلائ ��زة هو الروائ ��ي امل�صري العاملي
جنيب حمفوظ .
كم ��ا ف ��از ال�شاع ��ر ع ��ارف ال�ساع ��دي بـ� �ـ
"جائزة الأمري عبد الله الفي�صل لل�شعر
العرب ��ي" يف مو�سمه ��ا الثال ��ث و�أعلنت
جلنة التحكي ��م عن الفائزي ��ن باجلائزة،
لي�أتي فوز ال�ساع ��دي عن جممل جتربته
ال�شعرية ب�شكل كامل.

ور�شح جلائزة "بن" يف القائمة الطويلة
الروائي مرت�ضى كزار ،عن كتابه انا يف
�سيات ��ل ،اين انت؟ ،حيث عرب الكاتب عن
فرحه والتواجد �ضمن هذه القائمة.
يف هذا العام ،عادت االن�شطة املدنية مرة
اخ ��رى اىل الواجه ��ة بع ��د انقطاعها ملدة
عام�ي�ن تقريبا ب�سب ��ب فايرو�س كورونا،
ف ��كان مهرجان ان ��ا عراقي انا اق ��ر�أ على
موع ��د مع مو�سمه الثام ��ن والذي وزعت
فيه ثالثون الف كتاب جماين وبح�ضور
كب�ي�ر عل ��ى حدائ ��ق �شهريار و�شه ��رزاد،
ويف نف� ��س احلدائ ��ق اقي ��م مهرج ��ان
ي ��وم ال�س�ل�ام العاملي بن�سخت ��ه العا�شرة
وبح�ضور ف ��اق الـ 25الف �شخ�ص ف�ضال
عن فعاليات املنتدى االجتماعي العراقي
والذي �صاحبه ماراث ��ون بغداد ال�سالم،
ولبي ��ت تركي ��ب فعاليات خمتلف ��ة اي�ضا
نظمها خالل هذا العام.
وقب ��ل ان يغلق ع ��ام  2021ابوابه ،ظهر
�ش ��ارع املتنبي الذي ي�ضم املكتبات ودور
الن�شر املختلفة ،بثوب مميز وجميل بعد
اع ��ادة اعماره من جديد بدع ��م من البنك
املرك ��زي ورابط ��ة امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة
�ضمن مبادرة متكني وبا�شراف من امانة
بغداد.

ع���ام  2021رح��ل��ت ���ش��خ�����ص��ي��ات ت��رك��ت �إرث����� ًا ث��ق��اف��ي � ًا وف��ن��ي � ًا
بغداد /ح�سني حامت
ح�ص ��د ع ��ام  2021ارواح العديد من
املبدع�ي�ن العراقي�ي�ن ،ت ��رك بع�ضه ��م
ارث ��ا يف �سماء االب ��داع على م�ستوى
العراق والوطن العربي.
�إذ ختمت نقابة الفنانني العام ،2021
ب�إعالنه ��ا وف ��اة الفنان عام ��ر توفيق
بعد �صراع طويل مع املر�ض عن عمر
ناهز  73عاما يف العا�صمة بغداد.
وانطلق توفيق من امل�سرح الع�سكري
وقدّم � اً
أعمال غنائية و�أحلانا لكنه نال
ال�شه ��رة الوا�سع ��ة اث ��ر ظه ��وره عام
 2015يف برنامج ذا فوي�س.
وقب ��ل وف ��اة توفي ��ق ب�أق ��ل م ��ن
ا�سبوع ،غيب امل ��وت "�شيخ املذيعني
العراقي�ي�ن" غ ��ازي في�ص ��ل ليتوف ��ى
يف العا�صم ��ة امل�صري ��ة القاهرة بعد
معاناة كبرية مع مر�ض ع�ضال.
ويف ت�شرين الثاين ،تويف �أحد �أ�شهر
امل�صوري ��ن يف تاريخ العراق ،لطيف
الع ��اين ،عن عمر ناه ��ز  89عاما بعد
�إ�صابته ب�سرطان نخ ��اع العظم قبلها
ب�أ�شه ��ر كم ��ا ق ��ال حفي ��ده ل�صحيف ��ة
�أجنبية.
ويعرف الع ��اين الذي ولد يف كربالء
ع ��ام  1932با�س ��م "�أب ��و الت�صوي ��ر
العراقي" وقد ا�شتهر بتوثيق احلياة
اليومية يف العراق خالل خم�سينيات

القرن املا�ضي والعقدين الالحقني.
ويف ت�شري ��ن االول ،تلق ��ى جمه ��ور
ال�شع ��ر ال�شعب ��ي وحمبي ��ه� ،صدم ��ة
كبرية �إثر وفاة ال�شاعر �سمري �صبيح
نتيج ��ة ح ��ادث �س�ي�ر يف حمافظ ��ة
وا�سط.
وكذلك �شهد ال�شهر ذاته ،وفاة املخرج
العراق ��ي حم ��ودي عي ��دة ،الذي عمل
يف الإخ ��راج التلفزي ��وين و�أ�صب ��ح
رئي�س ��ا للق�س ��م الثق ��ايف ورئي� ��س
ً
املخرج�ي�ن يف تلفزي ��ون جمهوري ��ة
العراقية قبل العام .2003
ويف �شه ��ر �آب� ،أعلنت نقابة الفنانني
العراقي�ي�ن وف ��اة الفن ��ان �آرا يا�س�ي�ن
ج ��راء �إ�صابت ��ه بفايرو� ��س كورونا،
وه ��و �صاح ��ب الأعم ��ال الرثي ��ة يف
جم ��ال ت�صمي ��م اللوح ��ات الراق�ص ��ة

والإخ ��راج اال�ستعرا�ض ��ي للأزي ��اء
وامل�ؤر�ش ��ف للجم ��ال وال�ت�راث
العراق ��ي .ويا�سني من مواليد 1968
وهو عار�ض �أزياء وم�صمم وخمرج
و�شغ ��ل �إدارة ق�س ��م العرو� ��ض كم ��ا
ح�صد امليدالية الذهبية وك�أ�س العامل
و�شه ��ادة تقديري ��ة لأف�ض ��ل خم ��رج
عرب ��ي يف الع ��امل و�أف�ض ��ل خم ��رج
�أوبريتات.
ث ��م ع ��اد فايرو� ��س كورون ��ا ليخطف
املو�سيقار فتح الل ��ه �أحمد يف ال�شهر
الثام ��ن .واملو�سيق ��ار م ��ن موالي ��د
مدين ��ة كرك ��وك  1957وه ��و ملح ��ن
وموزع مو�سيقي وعميد �سابق ملعهد
الدرا�سات املو�سيقي ��ة بالإ�ضافة �إىل
�أن ��ه قائ ��د الف ��رق املو�سيقي ��ة للفنان
كاظم ال�ساهر ويُعترب �أول من �أ�س�س

التوزيع املو�سيقي.
ويف مت ��وز ،تلقى الو�س ��ط الإعالمي
خ�ب�ر وف ��اة الإعالم ��ي عبا� ��س حميد
ب�سبب م�ضاعفات فايرو�س كورونا.

ويع ��د حمي ��د �أح ��د �أب ��رز مذيع ��ي
الإذاع ��ة والتلفزي ��ون يف العراق منذ
�سبعينيات القرن املا�ضي.
و�شهد �شهر حزي ��ران ،رحيل ال�شاعر

�سع ��دي يو�س ��ف ع ��ن عم ��ر ناهز 87
عام ��ا يف العا�صم ��ة الربيطانية لندن
و ُدف ��ن يف م�سق ��ط ر�أ�س ��ه مبحافظ ��ة
الب�صرة.
ويعد يو�سف من ب�ي�ن �أكرث ال�شعراء
�إث ��ارة للج ��دل خ�صو�ص ��ا يف العراق
م ��ع م�سريت ��ه ال�شعري ��ة والأدبي ��ة
الطويلة.
ويف ال�شه ��ر ذات ��ه ،غي ��ب امل ��وت
ال�شاع ��رة البارزة مليعة عبا�س عمارة
يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية عن
عم ��ر ناه ��ز  92عاما ،بع ��د �صراع مع
املر�ض ،تاركة �إرثا ثقافيا كبريا.
فيم ��ا اعل ��ن االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء
والكتاب يف العراق بداية عام 2021
وف ��اة ال�شاع ��ر �ألفري ��د �سمع ��ان يف
العا�صمة الأردنية عمان عن  92عاما.

و�سمع ��ان �شاع ��ر وكات ��ب م�سرح ��ي
وحقوق ��ي ول ��د يف نين ��وى ع ��ام
 1928و�أ�صدر ع�ش ��رات املجموعات
ال�شعري ��ة والق�ص�صي ��ة وامل�سرحي ��ة
و�شغ ��ل من�صب الأمني الع ��ام الحتاد
�أدباء العراق عام .2003
مل مي� ِ��ض �شه ��ر �أي ��ار دون ب�صمت�ي�ن
�أخري�ي�ن على الفن وال�شع ��ر� ،إذ �أُعلن
ب�شكل مفاج ��ئ وفاة ال�شاع ��ر ال�شاب
علي الفري ��داوي بعد �إ�صابته بجلطة
دماغية.
وال�شاعر علي الفريداوي من مواليد
 1982يف بغداد وقد كتب كلمات عدد
من الأغنيات ،وله متابعون جتاوزوا
املليون عل ��ى �صفحته يف �أحد مواقع
التوا�صل.
ويف الأثناء ،وقبل ختام ال�شهر ،ن�شر
فنانون مقربون منه خرب وفاة الفنان
فائ ��ز ال�سنف ��ور بع ��د تده ��ور حالت ��ه
ال�صحي ��ة الت ��ي ُنق ��ل عل ��ى �أثرها �إىل
م�ست�شفى يف بغداد لتلقي العالج.
ويع ��د ال�سنف ��ور م ��ن الفنان�ي�ن
الكوميديني وم ��ن ذوي االحتياجات
اخلا�ص ��ة وق ��د �ش ��ارك يف العديد من
الأعمال امل�سرحية والتمثيلية.
ويف ال�شه ��ر ذاته ،رحلت املمثلة فاتن
فتحي املعروف ��ة بـ"نادي ��ة العراقية"
ع ��ن  57عام ��ا� ،إث ��ر تده ��ور حالته ��ا
ال�صحي ��ة يف القاهرة مقر اقامتها اثر
ا�صابتها بفايرو�س كورونا.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

دراما
 2021العراقية
ً

منذ  19عاما وهذه البالد ترتدّد
يف خطواتها ،لأ ّنها ترى يف
العجلة الندامة ،فماذا يعني �إذا ما
ت�أخرت م�شاريع الكهرباء وال�صحة
والتعليم ،وارتفعت ن�سبة الفقر،
وزاد عدد امل�ش ّردين واملت�سوّلني؟،
امله ّم �أن ترت�سّ خ الدميقراطية التي
ت�سمح للجميع ان يجل�سوا على
كرا�سي ال�سلطة .
ماذا فعلت ال�سرعة بنا؟ ،جعلتنا
نتخ ّلى عن عقلية "تكنوقراطيّة"
بوزن حمد املو�سوي ،وكان الرجل
ي�أمل �أن يجعل من العراق ،يابان ًا
جديد ًا �أو يف �أقل التقديرات بالداً
تناف�س �سنغافورة ،ولكن ماذا
نفعل مع ال�شعب الذي خذل عقلية
اقت�صادية ا�ستطاعت بفرتة قيا�سية
�أن تلفلف مليارات الدوالرات؟.
عندما بد�أت ال�صني يف االنتقال
من املجتمع الزراعي �إىل جمتمع
�صناعي متطور ،مل تذهب باجتاه
البنوك للح�صول على �أموال ،بل
كان باين ال�صني احلديثة دينغ �شياو
يقوم بزيارة �سريّة �إىل �سنغافورة
ليعرف بنف�سه �س ّر تطورها وكيف
حتولت هذه اجلزيرة من م�ستنقع
فقري �إىل قوة اقت�صادية كربى،
وليقرر بعد عودته �إىل بكني �أن
ينقل بالده من زمن اخلطابات
وال�شعارات� ،إىل ع�صر "اليوان
ال�صيني" الذي يُرعب الأ�سواق �إذا
ما م�سّ ه �سوء� .أراد "دنغ ك�سياو
بنغ" وهو يبني ال�صني احلديثة �أن
يفيد من جتربة دول مثل اليابان
و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية.
�سافر �إىل طوكيو واملدن الأخرى،
وزار ال�شركات الكربى ،ويف النهاية
اكت�شف �أن التطور يعني م�س�ؤو ًال
يحب وطنه و�شعب ًا يحرتم العمل .
يف كل عام ميلأ ال�سيا�سيون حياتنا
بالأكاذيب وبيانات التهريج ،ويف
خطابات مكررة يومية يحاولون
�أن يحولوا الأنظار عن امل�آ�سي التي
ترتكب بحق هذا ال�شعب املطلوب
منه �أن يذهب كل �أربع �سنوات
"�صاغر ًا" النتخاب من ميثله طائفي ًا،
ال وطني ًا .وبكل �صالفة يتحول
الكثري منهم �إىل حمللني اقت�صاديني
وخرباء يف �ش�ؤون الطاقة الذرية،
و�أحيانا فقهاء يف لبا�س املر�أة
ومكياجها.
التاريخ بالت�أكيد ال ي�صنعه �شخ�ص
واحد ،وهذه اجلملة �أمتنى �أن
يتعلمها جميع الذين يقفون على
من�صات اخلطابة هذه الأيام،
يتحدثون عن النزاهة وبناء الدولة،
وعن الفر�ص ال�ضائعة ،وك�أن النا�س
هي التي �ضيعت هذه الفر�ص ،وهي
التي تقا�سمت املليارات التي نهبت
يف و�ضح النهار.
يف كتاب "ق�صة موجزة عن
امل�ستقبل" يروي لنا املفكر الفرن�سي
"جاك اتايل"� ،ألذ حكايات ال�سنني
املقبلة ،وامل�ستقبل الذي ينتظر
بلدان ًا مثل ال�صني والهند والربازيل
وكوريا اجلنوبية ،ومل ين�س �أن
ي�ضع معها �سنغافورة وفيتنام.
يقول �أتايل" :هناك دول اختارت
�أن حتجز لها مكان ًا يف ال�صفوف
الأوىل من عربة امل�ستقبل"… فيما
نحن اخرتنا �أن نتحول �إىل بالد
لـ"املمنوعات".
يف كل الأحوال ،وبرغم احلالة التي
ينتهي فيها عام  2021بكل م�شاهده
الدرامية  ،ومعارك ابطال الفيلم
العراقي � ،أقول لكم :كل عام و�أنتم
على عتبة �أيام �أف�ضل ال ت�شاهدون
فيها الكثري من الوجوة التي حولت
حياة النا�س اىل مهازل .

�أغ�����������رب �أرق������������ام غ���ي���ن���ي�������س ف����ـ����ي ����س���ن���ة 2021
الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اخلمي�س) �أن درج ��ات احلرارة مقاربة
ملعدالته ��ا ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �سيكون
غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف العدي ��د م ��ن مناطق
البالد.
بغداد C° 8 - C° 16 /الب�صرة C° 9 -C° 18 /
�أربيل C° 3 - C° 10 /النجف C° 8 -C° 16 /
املو�صل C° 5 - C° 14 /الرماديC° 6 -C° 16 /

ع�ش ��رات الأرق ��ام القيا�سية ان�ضمت
حديث ��ا ملو�سوع ��ة غيني� ��س العاملية
خ�ل�ال ع ��ام  ،2021وكالع ��ادة كان
بع�ضه ��ا غريبا غري م�أل ��وف والآخر
مبتكرا مثريا للإعجاب .وعلى مدار
 60عام ��ا ،تب ��و�أت غيني� ��س للأرقام
القيا�سية مكانة مهمة و�سط املهتمني
باملعلوم ��ات والأرق ��ام ،وا�ستم ��ر
الكتاب ليكون من �أكرث الكتب مبيع ًا
ح ��ول الع ��امل .وه ��ذه �أه ��م و�أغ ��رب
الأرق ��ام والأح ��داث الت ��ي �سجلته ��ا
مو�سوعة غيني�س العاملية خالل عام يع ��ادل  22.136م�ت�را ،كم ��ا حققت
 .2021جنح مو�سم الريا�ض  2021الزحلوق ��ة رقم� � ًا قيا�سي� � ًا �آخر لأكرث
يف حتقيق رقمني قيا�سيني من خالل ع ��دد م�س ��ارات يف زحلوق ��ة بوجود
زحلوق ��ة (منزلق لع ��ب) عمالقة يف  24م�سارا.
"بوليفارد ريا�ض �سيتي" يف اململكة ك�س ��رت ف�ل�اورد ،الوجه ��ة الأوىل
العربية ال�سعودية.
يف جمال تو�صيل ال ��ورود والهدايا
و�سجل مو�سم الريا�ض رقما قيا�سيا �أونالي ��ن يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط
لأط ��ول زحلوق ��ة يف الع ��امل بط ��ول واململك ��ة املتح ��دة ،خ�ل�ال االحتفال

بالي ��وم الوطن ��ي اخلم�س�ي�ن لدول ��ة
الإمارات ،رقم�ي�ن قيا�سيني عامليني،
هم ��ا� :أكرب كلم ��ة م�شكلة م ��ن الورد
ب�إجم ��ايل  11129وردة ،و�أكرب عدد
م�ش ��كل من الورد بعدد  5362وردة،
وبل ��غ ارتف ��اع القطع ��ة الفني ��ة بع ��د
ا�ستكمالها  3.6مرت.
�سجلت بطولة بريطانيا للخ�ضروات

ع ��ددا م ��ن الأرق ��ام القيا�سي ��ة خالل
مو�س ��م  .2021و�شه ��د احل ��دث
ت�سجي ��ل �أثق ��ل حب ��ة باذجن ��ان يف
الع ��امل ب�أ�س ��ره ت ��زن  3.12كجم (6
�أرط ��ال � 14أون�ص ��ة) ،زرعه ��ا بي�ت�ر
جالزب ��روك م ��ن نوتنغهام�ش�ي�ر،
اململكة املتحدة.
و�سجلت امل�سابقة �أثقل حبة عري�ضة

لفولة ت ��زن  106غرامات وهي �أثقل
حبات الفول يف العامل.
خالل البطولةٌ ،ح ّطم الرقم القيا�سي
لأط ��ول ك ��راث يف الع ��امل ،املعروف
با�س ��م "مل ��ك اخل�ض ��ار الطويل ��ة"،
بقيا� ��س  1.36م�ت�ر� .سجل ��ت م�صر
�أكرب حمط ��ة معاجلة ملي ��اه ال�صرف
ال�صح ��ي يف الع ��امل ،الت ��ي افتتحت

يف  27ايل ��ول  2021مبنطق ��ة
بح ��ر البق ��ر يف حمافظ ��ة بور�سعيد
ال�شمالي ��ة ،وتبل ��غ طاقته ��ا املعاجلة
 5مالي�ي�ن م�ت�ر مكع ��ب يف الي ��وم،
وتكلفتها  20مليار جنيه.
�أ�صبح ��ت الأمريكي ��ة �سامنت ��ا
رام�سدي ��ل (� 31سن ��ة) �صاحبة �أكرب
ف ��م يف الع ��امل ،حي ��ث بل ��غ ات�ساع ��ه
� 6.52س ��م ،ما �أك�سبه ��ا �شهرة كبرية
عل ��ى "تي ��ك ت ��وك" حيث ي�ص ��ل عدد
متابعيه ��ا �إىل �أكرث م ��ن  1.7مليون
�شخ� ��ص ،وجتني �أكرث م ��ن � 11ألف
جنيه �إ�سرتليني على كل مقطع.
حط ��م �أولدي ��ن ماك�سوي ��ل الرق ��م
القيا�س ��ي العامل ��ي يف تكدي� ��س كتل
جينجا للم ��رة الثالثة م ��ع كومة من
 1400قطعة ،ليك�س ��ر رقمه ال�سابق
عندم ��ا جم ��ع  693قطع ��ة جينج ��ا
متوازنة يف كتلة واحدة.

