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�أزمة جديدة بين "ال�صدر" و"التن�سيقي" حول
رئي�س الحكومة وم�صير ما تبقى من دولة القانون
 بغداد /تميم الح�سن
خالف جديد ق ��د يعيق "التقدم البط ��يء" الذي حدث
م�ؤخ ��را يف ق�ضية اندماج جمموع ��ة القوى ال�شيعية
(االط ��ار التن�سيقي) مع التيار ال�صدري ،يتعلق با�سم
رئي�س احلكومة املقبل والوزارات.
وحت ��ى االن مل ت�ص ��در مواق ��ف ر�سمية م ��ن الفريقني
حول "التن ��ازالت" التي قدمها "التن�سيقي" وفيما لو
وافق زعيم التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،على �ضم
ر�شيد الخيون يكتب :

املجموعة بعد عزل قيادات بارزة.
وق ��د ي�ضط ��ر "التن�سيق ��ي" الن يتن ��ازل م ��رة اخرى
ع ��ن مطالب ��ه ،فيم ��ا لو و�ص ��ل اىل طريق م�س ��دود مع
"ال�ص ��در" حول توزيع املنا�ص ��ب ومر�شحي رئا�سة
الوزراء اجلديدة.
وتدفع "اي ��ران" التي زار اح ��د م�س�ؤوليها الرفيعني
الع ��راق قبل اي ��ام ،اىل ان يندمج اكرب عدد من القوى
ال�شيعي ��ة مع بع�ضها يف احلكومة املقبلة وعدم "تفرد
ال�صدر".

التنين والعَنقاء ..بين ال�صين والم�سلمين

عالء المفرجي يكتب:

مالك ..والحلم الأخير

ت�أت ��ي هذه التط ��ورات يف وق ��ت اجلت في ��ه املحكمة
االحتادي ��ة النظ ��ر يف �شرعي ��ة ماح ��دث يف افتتاحية
الربملان التي �شهدت لغط ��ا قانونيا وم�شاجرات ،اىل
اال�سبوع املقبل.
وتنتظ ��ر الق ��وى الفائ ��زة ق ��رار املحكم ��ة للم�ضي يف
انتخاب ��ات رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،ث ��م تكلي ��ف االخري
مر�شح الكتلة االكرب لت�شكيل احلكومة.
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

ا�ستهداف البعثات الدبلوما�سية يُ�ضعف مكانة العراق �أمام المجتمع الدولي

خبراء :هجمات بغداد تحمل ر�سائل �سيا�سية
م�ضمونها ال�صراع على المنا�صب
 بغداد /فرا�س عدنان
يقول خ�ب�راء �أمني ��ون� ،إن هجمات بغداد
الأخ�ي�رة �ض ��د مق ��ار �أح ��زاب وبعث ��ات
دبلوما�سي ��ة �أو م�صال ��ح اقت�صادية حتمل
ر�سائل �سيا�سية ،حمذرين من ا�ستمرارها
وت�صاعده ��ا ،الفت�ي�ن �إىل ان هذه اخلروق
لها ت�أثريي ��ن الأول داخل ��ي بتعلق بال�سلم
الأهل ��ي والآخ ��ر خارج ��ي كونه ��ا ت�ض ��ر
ب�سمع ��ة الع ��راق �أم ��ام املجتم ��ع ال ��دويل،
داع�ي�ن احلكوم ��ة �إىل تكثي ��ف جهده ��ا يف
ه ��ذه املرحل ��ة االنتقالي ��ة للح ��د م ��ن تل ��ك

الهجمات.
وكان ��ت الأيام املا�ضية ق ��د �شهدت هجمات
بقناب ��ل يدوي ��ة ا�ستهدف ��ت ال�سف ��ارة
الأمريكي ��ة يف املنطقة اخل�ض ��راء ،ومقار
تابع ��ة حلزب تق ��دم وحتالف ع ��زم ،ف�ض ًال
عن حماولة اغتيال املتحدث با�سم احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين مه ��دي عب ��د
الكرمي.
و�أظه ��رت م�شاه ��د �صورته ��ا كام�ي�رات
مراقبة قي ��ام جمهولني برمي قنابل يدوية
عل ��ى مقر حزب تق ��دم يف بغ ��داد ،ومن ثم
هروبهم بوا�سطة دراجة نارية.

عل ��ى �إث ��ر ذل ��ك� ،أ�ص ��در رئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ق ��رارات
مبنع تنقل الدراج ��ات النارية من ال�ساعة
ال�ساد�سة م�س ��ا ًء حتى ال�ساد�س ��ة �صباح ًا،
ومن ��ع �أن يرك ��ب هذه الدراج ��ات �أكرث من
�شخ�ص ،ف�ض�ل ً�ا عن الزام املحال التجارية
بو�ض ��ع كام�ي�رات مراقب ��ة وتخ�صي� ��ص
مكاف� ��أة مالي ��ة مل ��ن ي ��ديل مبعلوم ��ات عن
اجلماع ��ات امل�شبوه ��ة ومن ��ع حرك ��ة
العجالت احلكومية خ ��ارج �أوقات الدوام
الر�سمي �إال بورقة عمل.
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موقع �إخباري� :آمال بتحقيق الديمقراطية
في العراق و�سط ت�صاعد العنف ال�سيا�سي
 ترجمة /حامد �أحمد
�شه ��د الع ��راق مرة ثانية خ�ل�ال ال�شه ��ر املا�ضي زيادة
يف عمليات العن ��ف ال�سيا�سي ،ولكن بدال من القواعد
والأرت ��ال الأمريكي ��ة التي يت ��م ا�ستهدافه ��ا على نحو
متك ��رر ،ف ��ان الهجم ��ات هذه امل ��رة طال ��ت اهدافا غري
متوقع ��ة .حي ��ث ا�ستهدف ��ت الأ�سب ��وع املا�ض ��ي مق ��ار
�أحزاب �سنية وكردية بقذف رمانات هجومية عليها.
ويف يوم االحد املا�ضي مت ا�ستهداف م�صرفني كرديني
يف بغ ��داد برمانات هجومية ،ويف يوم االثنني هاجم
م�سلحون منزل رجل دين �شيعي يف حمافظة املثنى.
وي�ش�ي�ر تقرير ن�شرت ��ه وكال ��ة  DWالأملانية اىل ان
الت�صاع ��د الأخ�ي�ر بالهجم ��ات ناج ��م عن ازدي ��اد حدة
التوت ��رات مع اقرتاب ت�شكي ��ل احلكومة اجلديدة يف
البالد.
الفائز بانتخابات ت�شري ��ن الأول هو حتالف �سائرون

ال ��ذي ح�صل عل ��ى  73مقعدا ،رغم ذل ��ك فانه ال ميكنه
ت�شكي ��ل حكوم ��ة مبفرده ولك ��ن له الكلم ��ة يف ت�شكيل
احلكوم ��ة بع ��د التحال ��ف مع كت ��ل فائزة �أخ ��رى .اما
حتالف الفتح بقيادة ه ��ادي العامري والذي تن�ضوي
حتت ��ه جمامي ��ع ف�صائل م�سلحة م ��ن احل�شد فقد خرج
من االنتخابات بفوزه ب� �ـ 17مقعدا فقط وهو تراجع
حاد عن �أدائه ��م يف االنتخابات ال�سابقة حيث متكنوا
من ان يح�صدوا خاللها  48مقعدا.
ويذك ��ر التقري ��ر ان ��ه يف ال�ساب ��ق عندما ي�أت ��ي االمر
عل ��ى ت�شكيل حكوم ��ة ،فان التحالف ��ات الطائفية غالبا
ما يك ��ون لها اعتب ��ار .حيث اعت ��ادت الكت ��ل ال�شيعية
الت�ش ��ارك بال�سلط ��ة ع�ب�ر ت�شكي ��ل الكتل ��ة الأكرب مما
ي�سم ��ح لهم ذل ��ك باختيار الرئي�س ال ��ذي بدوره يكلف
رئي� ��س الوزراء لت�شكيل حكوم ��ة ،اما الو�ضع احلايل
فلم يعد كذلك.
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تحذيرات من ن�شاط داع�ش في ديالى:
العمليات الع�سكرية غير كافية!
 خا�ص /المدى
اكدت م�صادر امنية وم�س�ؤولون حمليون يف حمافظة
دي ��اىل� ،أم� ��س االربع ��اء ،ان منطق ��ة حو� ��ض حمرين
�شمال �شرق ��ي املحافظة ،ال تزال رخوة امنيا وم�صدر
تهدي ��د للقطعات الأمني ��ة واملدنيني ب�سبب وجود ب�ؤر
داع� ��ش املتحركة والتي تعتم ��د �سرتاتيجيات متغرية
لالفالت من قب�ضة املالحقة الأمنية.
وق ��ال رئي� ��س جمل�س ق�ض ��اء املقدادي ��ة املنحل عدنان
التميم ��ي يف حديث لـ(امل ��دى) ،ان "العمليات الأمنية
يف حو� ��ض حمري ��ن وحميط بحريته ��ا ،وعلى الرغم
من نتائجها الآني ��ة والوقتية ،فهي تعترب غري جمدية
ب�سب ��ب ان�سح ��اب الق ��وات والقطع ��ات بع ��د انته ��اء

ال ا�ستثناء للدراجات امل�سجلة من قرار حظر ال�سري  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

العمليات وعودة عنا�ص ��ر التنظيم اىل معاقلها وب�ؤر
تواجدها".
وا�شار التميم ��ي ،اىل "ا�ستمرار تدفق عنا�صر داع�ش
نح ��و "حمري ��ن دي ��اىل" م ��ن احل ��دود الفا�صل ��ة ب�ي�ن
كرد�ست ��ان ودي ��اىل وكرك ��وك وجبال حمري ��ن ب�سبب
الفراغ ��ات واملمرات ال�شاغ ��رة التي خلفه ��ا ان�سحاب
البي�شمركة من قواطعها يف الفرتة ال�سابقة".
بدوره ق ��ال مدير ناحية ال�سعدية احم ��د الزركو�شي،
ان "العملي ��ات الأمني ��ة يف حو� ��ض حمري ��ن مل تك ��ن
جمدي ��ة دون تثبيت قطع ��ات وقوات ما�سك ��ة للأر�ض
مع ��ززة مبف ��ارز متحرك ��ة وكام�ي�رات ر�ص ��د حرارية
لتقييد ومنع حتركات مفارز داع�ش االرهابية".
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جميعها م�شمولة بالإجراءات و"الأ�صولية" لم ت�ستثن!

الآالف تم حجزها� ..أ�صحاب الدراجات النارية م�ستا�ؤون
من ت�ضييق الخناق
 بغداد /ح�سين حاتم
�أث ��ارت ق ��رارات مديري ��ة امل ��رور العام ��ة التي �ص ��درت خالل
اليوم�ي�ن املا�ضيني ا�ستياء كب�ي�را لأ�صحاب الدراجات النارية
باعتباره ��ا و�سيلة نق ��ل مهم ��ة و�ضرورية بالن�سب ��ة ل�شريحة
وا�سعة من املواطنني.
و ُتخ�ض ��ع الق ��وات الأمني ��ة� ،أ�صحاب تل ��ك العج�ل�ات النارية
لتدقي ��ق مكث ��ف ،بعد موج ��ة عنف �شهدته ��ا الب�ل�اد ا�ستهدفت
مق ��رات الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ،ا�ستخدم ��ت فيه ��ا الدراج ��ات
النارية.

وب ��د�أت قيادة عمليات بغ ��داد ،يف العا�صم ��ة ،بن�صب حواجز
تفتي�ش مفاجئة ،وحجز تلك الدراجات ،ومنعها من ال�سري يف
ال�شوارع.
وذكرت القيادة يف بيان ،تلقته (املدى)� ،أن "القطعات الأمنية
يف قي ��ادة عمليات بغ ��داد �شرعت بعملي ��ات البحث والتفتي�ش
ون�ص ��ب ال�سيط ��رات املفاجئ ��ة واتخاذ االج ��راءات القانونية
ب�ص ��دد املخالف�ي�ن لتلك الأوام ��ر والإج ��راءات و�ضمن جانبي
الكرخ والر�صافة".
و�أ�ضاف ��ت �أن "ه ��ذه االجراءات تهدف لفر� ��ض �سلطة القانون
وحماي ��ة البنى التحتي ��ة واملمتلكات العام ��ة واخلا�صة ،بغية

تفويت الفر�صة على من ت�سول له نف�سه العبث ب�أمن املواطنني
واال�ضرار بال�سلم املجتمعي يف العا�صمة بغداد".
باملقاب ��ل ،جاء يف بيان �صادر ع ��ن مديرية املرور العامة تلقته
(امل ��دى) ،انه "مينع منع ًا بات ًا �س�ي�ر الدراجات النارية بجميع
انواعه ��ا امل�سجلة وغري امل�سجلة من ال�ساع ��ة ( )٦م�سا ًء واىل
ال�ساع ��ة (� )٦صباح� � ًا م ��ن كل ي ��وم ويعاق ��ب املخال ��ف بحجز
الدراجة النارية وفر�ض غرامة مقدارها ( )١٠٠٠٠٠مائة الف
دين ��ار عراقي ا�ستناد ًا للم ��ادة (/٢٥ثاني ًا�/أ) من قانون املرور
انف ًا".
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اك��ت�����ش��اف م�����ص��ل��ى ق���دي���م �أ���س��ف��ل ج���ام���ع ت��اري��خ��ي ف���ي ال��م��و���ص��ل
 متابعة  /المدى

يف �إجن ��از �أث ��ري مه ��م �أت ��ى ثم ��رة عملي ��ات
تنقي ��ب ب ��د�أت قب ��ل �أربع ��ة �أ�شه ��ر ،اك ُت�شفت
حت ��ت جام ��ع الن ��وري� ،أح ��د مع ��امل مدين ��ة
املو�ص ��ل يف العراق� ،أر�ضي ��ات م�صلى قدمي
يع ��ود �إىل الق ��رن الثاين ع�شر ،وف ��ق ما قال

م�س�ؤوالن لوكالة فران�س بر�س ،الثالثاء.
وال يزال امل�سجد قيد الرتميم برعاية منظمة
الأمم املتح ��دة للرتبي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم
(يون�سك ��و) ،وخ�صو�ص ��ا مئذنت ��ه احلدب ��اء
الت ��ي تعود للق ��رن الثاين ع�ش ��ر ،بعدما د ّمر
يف حزيران/يوني ��و  2017بفعل متفجرات
و�ضعها تنظيم داع�ش.
وق ��ال خري الدين �أحمد نا�صر ،مدير مفت�شية
�آث ��ار وت ��راث حمافظ ��ة نين ��وى يف �شم ��ايل
الع ��راق ،التي مركزه ��ا مدين ��ة املو�صل� ،إن
�أعم ��ال تنقي ��ب تقوده ��ا املفت�شي ��ة بدعم من
منظمة اليون�سك ��و ،ويتمويل من الإمارات،
�أدت �إىل ه ��ذا االكت�ش ��اف ال ��ذي يع ��ود �إىل
احلقبة الأتابكية اال�سالمية.

وتكم ��ن �أهمية ه ��ذا االكت�شاف ب�أن ��ه ي�سمح
بـ"معرف ��ة امت ��دادات اجلام ��ع الن ��وري
وامل�صلى القدمي �إ�ضافة اىل اكت�شاف حمالت
الو�ضوء مم ��ا �سيزيد من �أهمي ��ة هذا املوقع
التاريخي والأثري" ،على ما �أ�ضاف.
و�أو�ضح �أن "�أر�ضي ��ات امل�صلى القدمي التي
اكت�شف ��ت ه ��ي �أو�سع م ��ن �أر�ضي ��ات امل�صلى
ال ��ذي مت بن ��ا�ؤه يف �أربعيني ��ات الق ��رن
املا�ضي".
واكت�شف ��ت كذلك "�أربع غ ��رف حتت امل�صلى
ت�ستخ ��دم لعملي ��ة الو�ض ��وء للم�صلني وهي
عب ��ارة ع ��ن �أرب ��ع غ ��رف مت�صل ��ة الواح ��دة
بالأخرى وم�شيدة مبادة احلجر واجل�ص"،
وفق نا�صر.

ويبل ��غ "عر� ��ض الغرف ��ة الواح ��دة � 3أمت ��ار
ون�ص ��ف وارتفاعه ��ا � 3أمت ��ار وتق ��ع حت ��ت
م�ستوى �سطح الأر� ��ض ب�ستة �أمتار تقريبا.
حت ��وي عل ��ى �أحوا� ��ض م ��ن احل�ل�ان ،عمق
احلو� ��ضالواح ��د�60سنتم�ت�را".
وت�ض ��م مدين ��ة املو�ص ��ل عموم� � ًا الكثري من
املعامل الأثرية املهمة.
وقال �صعب حممد جا�سم ،ممثل مفت�شية �آثار
وتراث نينوى �إن "هناك م�س�ألة عامة يعرفها
علماء الآثار وهي �أن مدينة املو�صل القدمية
قائم ��ة على طبقة �أثري ��ة وبالن�سبة للجوامع
التي �أن�شئت خالل الفرتة الأتابكية بالت�أكيد
هن ��اك طبقات �أقدم تعود �إىل فرتة �إن�شائها"،
كما هو احلال مع جامع النوري.

و�صي ��ف الع ��ام � ،2017أقيم ��ت احتف ��االت
ر�سمية ملنا�سبة "حترير" املو�صل على �أيدي
القوات العراقية وحتالف دويل ،من التنظيم
الذي احتل لأكرث من ثالث �سنوات م�ساحات
وا�سعة من الع ��راق يف العام  ،2014وجعل
من املو�صل "عا�صمة" له.
وترج ��ع ت�سمية م�سج ��د الن ��وري �إىل بانيه
ن ��ور الدي ��ن الزنكي يف الع ��ام  .1172ودمر
امل�سج ��د ث ��م �أعي ��د بن ��ا�ؤه يف الع ��ام .1942
وم ��ن هن ��اك ،ق ��ام زعي ��م تنظي ��م الدول ��ة
اال�سالمي ��ة ال�سابق �أبو بك ��ر البغدادي ب�أول
ظه ��ور له و�أعلن يف �صيف العام  2014قيام
"اخلالفة".
وجمع ��ت منظم ��ة الأمم املتح ��دة للرتبي ��ة

والثقاف ��ة والعل ��وم (يون�سكو) ح ��وايل مئة
ملي ��ون دوالر منذ الع ��ام  ،2019ن�صفها من
الإمارات العربية املتحدة كجزء من م�شروع
"�إحياء روح املو�صل" .ويفرت�ض �أن تنتهي
�أعم ��ال الرتمي ��م يف امل�سج ��د بحل ��ول نهاية
العام .2023
عن (فران�س بر�س)

سياسة
ا�ستهداف البعثات
الدبلوما�سية ُي�ضعف مكانة
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العدد ( )5109ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س ( )20كانون الثاين 2022
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

خرباء :هجمات بغداد حتمل ر�سائل �سيا�سية م�ضمونها
ال�صراع على املنا�صب

يقول خرباء �أمنيون� ،إن هجمات بغداد الأخرية �ضد
مقار �أحزاب وبعثات دبلوما�سية �أو م�صالح اقت�صادية
حتمل ر�سائل �سيا�سية ،حمذرين من ا�ستمرارها
وت�صاعدها ،الفتني �إىل ان هذه اخلروق لها ت�أثريان
الأول داخلي بتعلق بال�سلم الأهلي والآخر خارجي
كونها ت�ضر ب�سمعة العراق �أمام املجتمع الدويل،
داعني احلكومة �إىل تكثيف جهدها يف هذه املرحلة
االنتقالية للحد من تلك الهجمات.
 بغداد /فرا�س عدنان
وكان ��ت الأي ��ام الما�ضي ��ة ق ��د �شه ��دت
هجمات بقنابل يدوية ا�ستهدفت ال�سفارة
الأميركية ف ��ي المنطقة الخ�ضراء ،ومقار
تابعة لح ��زب تقدم وتحالف ع ��زم ،ف�ض ًال
ع ��ن محاول ��ة اغتي ��ال المتح ��دث با�س ��م
الح ��زب الديمقراط ��ي الكرد�ستاني مهدي
عبد الكريم.
و�أظه ��رت م�شاه ��د �صورته ��ا كامي ��رات
مراقبة قيام مجهولين برمي قنابل يدوية
على مقر ح ��زب تقدم في بغ ��داد ،ومن ثم
هروبهم بوا�سطة دراجة نارية.
عل ��ى �إث ��ر ذل ��ك� ،أ�ص ��در رئي� ��س مجل� ��س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي ق ��رارات
بمنع تنق ��ل الدراجات النارية من ال�ساعة
ال�ساد�س ��ة م�سا ًء حت ��ى ال�ساد�سة �صباح ًا،
ومن ��ع �أن يرك ��ب ه ��ذه الدراج ��ات �أكث ��ر
م ��ن �شخ� ��ص ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ال ��زام المحال
التجاري ��ة بو�ض ��ع كامي ��رات مراقب ��ة
وتخ�صي� ��ص مكاف ��اة مالي ��ة لم ��ن يدل ��ي
بمعلوم ��ات ع ��ن الجماع ��ات الم�شبوه ��ة
ومنع حرك ��ة العج�ل�ات الحكومية خارج

�أوقات الدوام الر�سمي �إال بورقة عمل.
وق ��ال الخيب ��ر الأمن ��ي �أحم ��د ال�شريفي،
�إن "الهجم ��ات الت ��ي ا�ستهدف ��ت مق ��رات
الأحزاب والمنطق ��ة الخ�ضراء والبعثات
الدبلوما�سي ��ة م�ؤخر ًا تم� ��س هيبة الدولة
وت�ض ��ع الحكوم ��ة في ح ��رج �شديد تجاه
الأ�س ��رة الدولي ��ة وااللت ��زام بالقان ��ون
الدول ��ي" .و�أ�ض ��اف ال�شريف ��ي� ،أن "م ��ن
واجبات الحكومة تجاه المجتمع الدولي
ه ��و �ضم ��ان حماي ��ة المق ��رات والبعثات
الدبلوما�سي ��ة ،وذلك م ��ا ت�ضمنته اتفاقية
فين ��ا لع ��ام  1961المنظم ��ة للأط ��ر
الدبلوما�سية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الق�ض ��اء عل ��ى ه ��ذه
الهجم ��ات ينبغ ��ي �أن يك ��ون م ��ن خ�ل�ال
م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة الر�سمي ��ة ونح ��ن
الي ��وم �أم ��ام مرحل ��ة انتقالي ��ة وبالتال ��ي
تق ��ع عل ��ى عات ��ق الم�ؤ�س�س ��ات ال�ضامن ��ة
لعملية الت ��داول ال�سلم ��ي لل�سلطة ،وهما
الم�ؤ�س�سة الأمني ��ة والع�سكرية ،واجبات
مهمة".
و�أورد ال�شريف ��ي� ،أن "ح�ص ��ول خ ��روق
على م ��دى الأي ��ام الما�ضية به ��ذا الحجم

والم�ستوى فمعنى ذلك �أن هناك خلال في
النظام ال�سيا�سي القائم على الديمقراطية
وه ��ذا م ��ا انعك� ��س بنح ��و وا�ض ��ح عل ��ى
ا�سته ��داف مق ��رات الأح ��زاب والبعث ��ات
الدبلوما�سي ��ة خ�صو�ص� � ًا ال�سف ��ارة
الأميركي ��ة الت ��ي ت�صن ��ف وف ��ق القانون
الداخلي ب�أنها حليف �ستراتيجي".
ويوا�ص ��ل� ،أن "ا�ستم ��رار الهجمات على
الم�صال ��ح الأميركي ��ة في الع ��راق يخالف

حتذيرات من ن�شاط داع�ش يف دياىل:
العمليات الع�سكرية غري كافية!

القانون الدولي ك ��ون الواليات المتحدة
مكلفة بزعامة تحال ��ف يت�صدى لمواجهة
تنظيم داع�ش الإرهابي".
وي ��رى ال�شريف ��ي� ،أن "�ضم ��ان ح�ص ��ول
ت ��داول �سلم ��ي لل�سلط ��ة يفر� ��ض وج ��ود
�أم ��ن وا�ستقرار و�إح ��كام القب�ضة من قبل
الم�ؤ�س�ستين الع�سكرية واالمنية في هذه
المرحلة بالتحديد".
و�أفاد ،ب�أن "الهجم ��ات لها �أبعاد �سيا�سية

م ��ن �أج ��ل �إي�صال �ص ��ورة ب� ��أن الحكومة
العراقي ��ة �ضعيف ��ة �أو لخل ��ط الأوراق
والح�ص ��ول عل ��ى مكا�س ��ب �سيا�سي ��ة �أو
منا�صب معينة".
و�أك ��د ال�شريف ��ي� ،أن "االنتخاب ��ات جرت
با�ش ��راف دول ��ي والإرادة الدولي ��ة ال
تخ�ض ��ع �إل ��ى االبت ��زاز ،وا�ستم ��رار تل ��ك
الهجمات يعني �أن الع ��راق ال ي�ستبعد �أن
تطورا قد يح�صل بما فيه خيار التدويل"،

وال يت�سبع ��د �أن "تلج�أ الواليات المتحدة
�إل ��ى تعزيز دفاعاتها ف ��ي �سفارتها ببغداد
ببطاري ��ات �أق ��وى م ��ن منظوم ��ة الدف ��اع
الحالي ��ة" .ويج ��د ال�شريف ��ي� ،أن "اتخاذ
اج ��راءات من قبل الحكومة �أمر �ضروري
ج ��د ًا ال�سيما عل ��ى �صعيد تكثي ��ف الجهد
الأمن ��ي واال�ستخب ��اري �إ�ضاف ��ة �إل ��ى
اال�ستف ��ادة من معلوم ��ات المواطنين عن
تح ��رك هذه الجماع ��ات الم�شبوهة كونها

ت�ؤثر على ال�سل ��م الأهلي من جهة ،وعلى
و�ضع العراق الدولي من جهة �أخرى".
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر الخبي ��ر االمن ��ي الآخر
مح ��ي الدين محم ��د� ،أن "الهجم ��ات التي
ح�صل ��ت بعد انعق ��اد الجل�س ��ة البرلمانية
الأول ��ى تحمل �أهداف� � ًا �سيا�سية والجهات
الر�سمية تعرف جيد ًا من يقف وراءها".
وتاب ��ع محمد ،ان "هن ��اك جهات �سيا�سية
لديه ��ا ف�صائ ��ل م�سلح ��ة مني ��ت بخ�سائ ��ر
كبي ��رة ف ��ي االنتخاب ��ات ،ومن ث ��م فقدت
فر�ص ��ة الطع ��ن بنتائجه ��ا بع ��د �أن ردتها
المحكمة االتحادية العليا ،و�أخير ًا جاءت
الجل�سة الأولى لمجل�س النواب وت�شكيل
تحال ��ف �سيا�س ��ي بعي ��د ع ��ن �إرادته ��ا،
وه ��ذه جميعه ��ا �ش ّكل ��ت نك�س ��ات كبي ��رة
دفع ��ت البع�ض منهم �إل ��ى القيام بهجمات
انتقامية".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "تلك الهجم ��ات قد يكون
الغر� ��ض منه ��ا ال�ضغ ��ط عل ��ى الجه ��ات
التي تتول ��ى ت�شكيل الحكوم ��ة حالي ًا من
�أجل الح�صول على مكا�س ��ب �سيا�سية �أو
�أنه ��ا ت�أتي بداف ��ع االنتقام ع ��ن الخ�سائر
االنتخابية" .ور�أى محمد� ،أن "ا�ستهداف
بع�ض الم�صالح االقت�صادية تحت عنوان
الهجم ��ات ال�سيا�سي ��ة �أم ��ر مرفو� ��ض
وت�صرف ��ات غي ��ر م�س�ؤول ��ة والم�ص ��ارف
الت ��ي ت ��م تفجيرها تع ��ود �إل ��ى �أ�شخا�ص
غي ��ر مرتبطي ��ن بالحي ��اة ال�سيا�سي ��ة وال
يمكن القبول بها وعلى الجهات الر�سمية
الك�ش ��ف عنها وتقديم المتورطين بها �إلى
العدالة".
وكان ��ت م�ص ��ادر حكومية ق ��د ك�شفت عن
توجه ب�إع ��ادة النظر في الخطط الأمنية،
وتوزي ��ع الق ��ادة الع�سكريي ��ن ال�سيم ��ا
في بغ ��داد والمناط ��ق المحيط ��ة بها بعد
الهجمات الأخيرة.

جميعها م�شمولة بالإجراءات و"الأ�صولية" لم ت�ستثن!

الآالف مت حجزها� ..أ�صحاب الدراجات النارية م�ستا�ؤون
من ت�ضييق اخلناق
 بغداد /ح�سين حاتم

 خا�ص /المدى
اكدت م�صادر امنية وم�س�ؤولون محليون في محافظة
ديالى� ،أم�س االربعاء ،ان منطقة حو�ض حمرين �شمال
�شرقي المحافظ ��ة ،ال تزال رخوة امنيا وم�صدر تهديد
للقطع ��ات الأمنية والمدنيين ب�سبب وجود ب�ؤر داع�ش
المتحركة والتي تعتمد �ستراتيجيات متغيرة لالفالت
من قب�ضة المالحقة الأمنية.
وق ��ال رئي�س مجل� ��س ق�ضاء المقدادي ��ة المنحل عدنان
التميمي ف ��ي حديث لـ(الم ��دى) ،ان "العمليات الأمنية
ف ��ي حو� ��ض حمرين ومحي ��ط بحيرتها ،وعل ��ى الرغم
من نتائجه ��ا الآنية والوقتية ،فه ��ي تعتبر غير مجدية
ب�سب ��ب ان�سح ��اب الق ��وات والقطع ��ات بع ��د انته ��اء
العمليات وع ��ودة عنا�صر التنظيم ال ��ى معاقلها وب�ؤر
تواجدها".
وا�ش ��ار التميمي ،الى "ا�ستم ��رار تدفق عنا�صر داع�ش
نح ��و "حمري ��ن ديال ��ى" م ��ن الح ��دود الفا�صل ��ة بي ��ن
كرد�ست ��ان وديال ��ى وكرك ��وك وجب ��ال حمري ��ن ب�سبب
الفراغ ��ات والممرات ال�شاغ ��رة التي خلفه ��ا ان�سحاب
البي�شمركة من قواطعها في الفترة ال�سابقة".
بدوره قال مدير ناحية ال�سعدية احمد الزركو�شي ،ان
"العمليات الأمنية في حو�ض حمرين لم تكن مجدية
دون تثبي ��ت قطع ��ات وق ��وات ما�سكة للأر� ��ض معززة
بمفارز متحركة وكاميرات ر�صد حرارية لتقييد ومنع
تحركات مفارز داع�ش االرهابية".
وا�ش ��ار الزركو�ش ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) الى ،ان

"القوات الأمنية حققت نتائج امنية كبيرة على مدار
الأع ��وام الما�ضية ،ونجحت بمن ��ع عنا�صر داع�ش من
الظه ��ور على المي ��دان ،واللجوء ال ��ى الهجمات الليلة
الغ ��ادرة مع مفارز خط ��ف تنتهز فر�ص ��ة الغفلة لتنفيذ
مخططاتها الإرهابية".
و�ش ��دد على "�ض ��رورة اجراء تن�سيق ت ��ام بين قيادات
العملي ��ات ف ��ي المحافظ ��ات المحاذية لديال ��ى الغالق
فراغات الموت وانهاء وجود داع�ش في تالل وحو�ض
حمري ��ن ال�شا�سع والق�ض ��اء على ما تبق ��ى من عنا�صر
التنظيم والتي مازالت ت�ستم ��د ن�شاطها وعملياتها من
بع� ��ض الحوا�ض ��ن الداعمة في حو� ��ض حمرين ،وهذا
يتطل ��ب جه ��ودا ا�ستخباري ��ة وعمليات نوعي ��ة ترافق
العمليات الع�سكرية".
من جهت ��ه قال الخبير الأمني طالب الحومد في حديث
لـ(الم ��دى) ،ان "وج ��ود داع� ��ش ف ��ي حو� ��ض حمري ��ن
وح ��دود ديالى مع المحافظات االخرى يتطلب تن�سيقا
دوليا م ��ع دول التحالف والدول المجاورة لمنع تدفق
الإرهابيين واغالق الحدود ب�شكل محكم".
وبي ��ن الخبي ��ر االمن ��ي ،ان "خطوط تح ��ركات داع�ش
ت�أتي م ��ن اطراف نينوى والحويج ��ة و�شمالي �صالح
الدين نحو حدود ديالى و�شريط تالل حمرين هربا من
العملي ��ات الع�سكري ��ة وال�ضربات الجوي ��ة المباغتة"،
كم ��ا دعا الى "مزيد من التن�سي ��ق الع�سكري الحكومي
م ��ع دول التحال ��ف الدول ��ي م ��ن جه ��ة وم ��ع قي ��ادات
العملي ��ات في المحافظ ��ات ال�ساخنة م ��ن جهة اخرى،
لتوحيد الجهود الأمنية واال�ستخبارية".

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

�أث ��ارت ق ��رارات مديرية الم ��رور العام ��ة التي
�صدرت خالل اليومين الما�ضيين ا�ستياء كبيرا
لأ�صحاب الدراج ��ات النارية باعتبارها و�سيلة
نقل مهمة و�ضرورية بالن�سبة ل�شريحة وا�سعة
من المواطنين.
و ُتخ�ض ��ع الق ��وات الأمني ��ة� ،أ�صح ��اب تل ��ك
العج�ل�ات الناري ��ة لتدقي ��ق مكث ��ف ،بعد موجة
عن ��ف �شهدتها البالد ا�ستهدفت مقرات الأحزاب
ال�سيا�سية ،ا�ستخدمت فيها الدراجات النارية.
وب ��د�أت قي ��ادة عمليات بغ ��داد ،ف ��ي العا�صمة،
بن�ص ��ب حواج ��ز تفتي�ش مفاجئ ��ة ،وحجز تلك
الدراجات ،ومنعها من ال�سير في ال�شوارع.
وذك ��رت القي ��ادة ف ��ي بي ��ان ،تلقت ��ه (الم ��دى)،
�أن "القطع ��ات الأمني ��ة ف ��ي قي ��ادة عملي ��ات
بغ ��داد �شرع ��ت بعملي ��ات البح ��ث والتفتي� ��ش
ون�ص ��ب ال�سيط ��رات المفاجئ ��ة واتخ ��اذ
االج ��راءات القانوني ��ة ب�ص ��دد المخالفين لتلك
الأوام ��ر والإج ��راءات و�ضم ��ن جانب ��ي الكرخ
والر�صاف ��ة" .و�أ�ضاف ��ت �أن "ه ��ذه االج ��راءات
تهدف لفر� ��ض �سلط ��ة القانون وحماي ��ة البنى
التحتي ��ة والممتلكات العام ��ة والخا�صة ،بغية
تفوي ��ت الفر�صة على من ت�سول له نف�سه العبث
ب�أمن المواطنين واال�ضرار بال�سلم المجتمعي
في العا�صمة بغداد".
بالمقاب ��ل ،ج ��اء ف ��ي بيان �ص ��ادر ع ��ن مديرية
المرور العامة تلقت ��ه (المدى) ،انه "يمنع منع ًا
بات ًا �سي ��ر الدراج ��ات النارية بجمي ��ع انواعها
الم�سجل ��ة وغي ��ر الم�سجل ��ة م ��ن ال�ساع ��ة ()٦
م�س ��ا ًء وال ��ى ال�ساع ��ة (� )٦صباح ًا م ��ن كل يوم
ويعاق ��ب المخال ��ف بحج ��ز الدراج ��ة الناري ��ة
وفر� ��ض غرامة مقداره ��ا ( )١٠٠٠٠٠مائة الف
دين ��ار عراق ��ي ا�ستن ��اد ًا للم ��ادة (/٢٥ثاني ًا�/أ)
من قانون الم ��رور انف ًا" .وا�ضاف ��ت المديرية،
"ن�ؤك ��د البيان رقم ( )٦ل�سنة  ٢٠٢٠والخا�ص
بمنع قيادة الدراجة النارية في حالة ا�ستقاللها
ويعاق ��ب المخالف بالعقوبة ذاتها الم�شار اليها
ف ��ي الفقرة ( )١اع�ل�اه" .وا�ستهدفت  4هجمات
منف�صل ��ة �أحزابا �سيا�سي ��ة ،الخمي�س والجمعة

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 :

الما�ضيين على التواليُ ،نفذت اغلبها بوا�سطة
دراجات نارية.
وب ��د�أت مديري ��ة الم ��رور العام ��ة ،بت�سجي ��ل
ه ��ذه الدراج ��ات ،قب ��ل ع ��دة �أ�سابي ��ع� ،ضم ��ن
خطة وا�سع ��ة� ،أطلقت من قب ��ل رئي�س الوزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،لثبيت الأمن ،ف ��ي البالد،
لك ��ن ه ��ذا الم�سار م ��ا زال يواجه م�أزق� � ًا ب�سبب
رف�ض اغلب �أ�صحاب تل ��ك الدراجات ت�سجيلها
�إث ��ر فر� ��ض ر�س ��وم اع ُتب ��رت مكلف ��ة عل ��ى هذه
العملية� .سالم كام ��ل – �صاحب دراجة نارية-
يقول لـ(المدى)" ،قرارات المرور جدا مجحفة
بحقن ��ا ولي� ��س فيه ��ا �ش ��يء م ��ن االن�ص ��اف".
وي�ضيف كام ��ل ،وهو من اهالي منطقة ال�شعب
ويعمل بمقه ��ى في الك ��رادة�" :أنفقت ما يقارب
 400ال ��ف دينار عراقي لجع ��ل اوراق الدراجة
ا�صولية م ��ن خالل الت�سجيل عل ��ى الرقم ودفع
الكم ��رك وعمل اج ��ازة ومن ث ��م ي�أت ��ي المرور
بق ��رارات تحا�س ��ب الدراج ��ات الم�سجلة وغير
الم�سجل ��ة!" .وتاب ��ع" :م ��ا الغاي ��ة م ��ن دع ��وة
مديرية الم ��رور الى ا�صحاب الدرجات للترقيم
ومن ثم محا�سبة المرقمين اال يعتبر ذلك �سرقة
لأموالن ��ا" ،مبينا ان "عمل ��ي ينتهي في �ساعات

مدير التحرير

يا�سر ال�سامل

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

مت�أخرة من الليل ،وبح�سب القرارات ال�صادرة
م ��ن الم ��رور يمن ��ع ا�ستخ ��دام الدراج ��ة بع ��د
ال�ساد�س ��ة م�ساء� ،إذ لم يراع ��وا ظروف الك�سبة
او ي�ضع ��وا بدائ ��ل تغن ��ي عن ت�ضيي ��ق الخناق
علين ��ا" .وا�شار كامل ال ��ى ،ان "اغلب ا�صحاب
الدراج ��ات مجبري ��ن عل ��ى ركوبه ��ا م ��ن اج ��ل
عمله ��م" ،مبينا ان من يملك المال ل�شراء �سيارة
لي� ��س م�ضط ��را لرك ��وب دراجة ناري ��ة وتحمل
مخاط ��ر ال�شارع وب ��رودة الجو" .م ��ن جانبه،
يقول اياد محمد – عامل تو�صيل – في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "الدراجة م�صدر رزقي الوحيد،
ومن ��ذ حوالي �سنتين وانا اعم ��ل بها في خدمة
التو�صيل" .وتابع" :ال اخفيك حقيقة هناك من
يقود بتهور في ال�شارع وي�سبب ازعاجا للنا�س
ويكون �سببا في الحوادث اي�ضا ،ه�ؤالء هم من
عمموا ه ��ذه ال�سلبيات على ا�صحاب الدراجات
عام ��ة ونح ��ن ال ذنب لنا بطي�شه ��م فالكثير ممن
يق ��ودون الدراج ��ات ه ��م موظف ��ون وط�ل�اب
و�أنا�س محترمون".
ولف ��ت محمد ال ��ى ان "اج ��راءات الم ��رور غير
منطقي ��ة ،وكان م ��ن المفتر� ��ض محا�سبة من لم
ي�سجل ��وا دراجاته ��م ولي�س �شم ��ول الجميع"،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

مت�سائ�ل�ا "م ��ا ذن ��ب م ��ن خ�س ��ر اموال ��ه عل ��ى
معامل ��ة الترقي ��م ودف ��ع نح ��و ن�ص ��ف ملي ��ون
دينار عراقي؟" .ووفق ��ا لموقع مديرية المرور
العامة ،ف�إنها ا�شترط ��ت على �صاحب الدراجة،
جل ��ب الت�صريحات الكمركية خ�ل�ال ت�سجيلها،
بالإ�ضافة الى �إجازة �سوق دراجة.
م ��ن جهته ،طالب ح�سين عم ��اد  -مقتني دراجة
ناري ��ة -بـ"تخفي ��ف حدة االج ��راءات ال�صادرة
بح ��ق ا�صح ��اب الدراج ��ات وت�سهي ��ل امورهم
ب�سبب الزحامات الخانقة والو�ضع االقت�صادي
ال ��ذي ي�صع ��ب فيه رك ��وب اكثر م ��ن �سيارة في
الي ��وم للو�صول الى الم ��كان المق�صود من قبل
المواطن".
و�أ�ضاف �أن "قرار منع قيادة الدراجات النارية
وتحدي ��ده ب�ساع ��ات معين ��ة� ،أ�ض ��ر ب�شريح ��ة
كبيرة من المواطنين" ،م�شير ًا �إلى �أن "اللجوء
�إل ��ى �سيارات الأج ��رة ،ت�سبب بعبء مادي على
�أ�صحاب الدخل المحدود".
واظه ��رت مقاط ��ع فيدي ��و تداولته ��ا و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي حجز مئ ��ات الدراجات
النارية المخالف ��ة للقرارات ال�صادرة في عموم
مناطق العراق.
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مراقبون� :إلغاء نتائج جل�سة البرلمان الأولى �سيزيد عدد �أ�صوات "تحالف الأغلبية"

�أزمة جديدة بني "ال�صدر" و"التن�سيقي" حول رئي�س احلكومة
وم�صري ما تبقى من دولة القانون

 بغداد /متيم احل�سن
خ�ل�اف جديد قد يعيق "التقدم البطيء"
ال ��ذي حدث م�ؤخ ��را يف ق�ضي ��ة اندماج
جمموع ��ة الق ��وى ال�شيعي ��ة (االط ��ار
التن�سيق ��ي) م ��ع التي ��ار ال�ص ��دري،
يتعل ��ق با�س ��م رئي� ��س احلكوم ��ة املقبل
والوزارات.
وحت ��ى االن مل ت�ص ��در مواق ��ف ر�سمية
م ��ن الفريقني ح ��ول "التن ��ازالت" التي
قدمها "التن�سيقي" وفيما لو وافق زعيم
التيار ال�ص ��دري ،مقت ��دى ال�صدر ،على
�ضم املجموعة بعد عزل قيادات بارزة.
وق ��د ي�ضط ��ر "التن�سيق ��ي" ان يتن ��ازل
مرة اخ ��رى عن مطالبه ،فيم ��ا لو و�صل
اىل طري ��ق م�سدود م ��ع "ال�صدر" حول
توزي ��ع املنا�ص ��ب ومر�شح ��ي رئا�س ��ة
الوزراء اجلديدة.
وتدف ��ع "اي ��ران" الت ��ي زار اح ��د
م�س�ؤوليه ��ا الرفيعني الع ��راق قبل ايام،
اىل ان يندم ��ج اك�ب�ر ع ��دد م ��ن الق ��وى
ال�شيعية مع بع�ضها يف احلكومة املقبلة
وعدم "تفرد ال�صدر".
ت�أتي هذه التطورات يف وقت اجلت فيه
املحكم ��ة االحتادي ��ة النظ ��ر يف �شرعية
ماح ��دث يف افتتاحي ��ة الربمل ��ان الت ��ي
�شه ��دت لغطا قانوني ��ا وم�شاجرات ،اىل
اال�سبوع املقبل.
وتنتظ ��ر الق ��وى الفائزة ق ��رار املحكمة
للم�ض ��ي يف انتخاب ��ات رئي� ��س
اجلمهوري ��ة ،ثم تكليف االخ�ي�ر مر�شح
الكتلة االكرب لت�شكيل احلكومة.
ا�سم رئي�س الوزراء املقبل

وت�شري م�صادر �سيا�سية اىل ان خالفات
جديدة قد تن�شب ب�ي�ن التيار ال�صدري،
�صاحب اعلى املقاعد يف الربملان ،وبني
االطار التن�سيقي.
ويواج ��ه "التن�سيق ��ي" ،وي�ضم القوى
ال�شيعي ��ة الب ��ارزة مث ��ل حتال ��ف الفتح
ودول ��ة القانون وحتال ��ف قوى الدولة،
م�صاعب يف التقرب من التيار.
وبح�س ��ب امل�ص ��ادر املطلع ��ة والت ��ي
حتدث ��ت لـ(امل ��دى) ان "هن ��اك اختالف ��ا
كب�ي�را يف وجهات النظر ب�ي�ن الفريقني

حول موا�صفات وا�سم رئي�س احلكومة
املقبل وتوزيع الوزارات".
وبح�س ��ب معلوم ��ات �سابق ��ة وردت
لـ(امل ��دى) ب ��ان "التن�سيق ��ي" ق ��د تلق ��ى
ا�ش ��ارات مبوافق ��ة مبدئي ��ة م ��ن زعي ��م
التيار ال�صدري على ان�ضمام االول اىل
"حتالف االغلبية".
وت�ؤك ��د امل�ص ��ادر القريب ��ة م ��ن اج ��واء
املفاو�ض ��ات والت ��ي طلب ��ت ع ��دم ن�ش ��ر
هويته ��ا ،ان" :االطار التن�سيقي يقرتح
ت�سمي ��ة رئي� ��س وزراء ت�سوي ��ة بينم ��ا
ال�صدر ما يزال مقتنعا برت�شيح �صدري
قح".
وط ��رح زعيم التيار ال�صدري قبل ا�شهر
من االنتخابات فك ��رة "ال�صدري القح"
يف ا�ش ��ارة اىل ت�سليم املنا�ص ��ب العليا
ومنها رئي� ��س الوزراء اىل اخلط االول
من املنتمني اىل التيار.
وت�ضي ��ف امل�صادر ":االط ��ار التن�سيقي
يدع ��م حي ��در العبادي ،رئي� ��س الوزراء
ال�ساب ��ق ،كمر�ش ��ح ق ��وي للمن�ص ��ب،
ا�ضاف ��ة اىل ا�سم ��اء اخ ��رى مثل حممد
توفيق عالوي".
والعب ��ادي كان قد تعر� ��ض اىل خ�سارة
يف االنتخاب ��ات االخ�ي�رة ،حي ��ث مل
يح�ص ��ل �سوى على مقعدي ��ن مقابل 44
مقعدا يف اقرتاع .2018
ام ��ا ع�ل�اوي ،فق ��د ف�ش ��ل يف  2020بان
يك ��ون بديال حلكومة ع ��ادل عبد املهدي
التي ا�ستقالت ابان تظاهرات ت�شرين.
كم ��ا مل يح�صل املكلف ال�سابق بت�شكيل
احلكومة ،على اي مقعد يف االنتخابات
االخ�ي�رة �ضم ��ن حزب ��ه اجلدي ��د
"منقذون".
باملقابل ف ��ان امل�صادر ت�ؤك ��د ان ال�صدر
يدعم ابن عم ��ه و�سفري العراق يف لندن
جعف ��ر ال�ص ��در ،وع ��ادل مه ��ودر ،وهو
�ص ��دري ووزير بلدي ��ات �ساب ��ق ل�شغل
املن�صب.
كذلك يدعم ال�صدر  3مر�شحني �آخرين -
مل تك�شف ا�سما�ؤهم لالعالم حتى االن-
لك ��ن يعتقد انهم م ��ن احللقة القريبة من
ال�ص ��در او كما يطل ��ق عليهم من "فريق
احلنانة" وهو مكان اقامة زعيم التيار.
كذل ��ك ،ووف ��ق ماتقول ��ه امل�ص ��ادر ،ان

ال�صدر والتن�سيقي -اىل جلنة م�شرتكة
من الطرفني.
وت�ش�ي�ر امل�ص ��ادر اىل ان ��ه "يف كل
االح ��وال ق ��د يق ��دم الإط ��ار التن�سيق ��ي
تن ��ازالت اخ ��رى ح ��ول ا�س ��م رئي� ��س
احلكوم ��ة وع ��دد ال ��وزارات اذا رف� ��ض
ال�صدر".
بعد قرار ت�أجيل "االحتادية"

"ال�ص ��در م ��ازال يدعم باملقاب ��ل اعادة
تر�شي ��ح رئي� ��س ال ��وزراء احل ��ايل
م�صطفى الكاظمي لوالية ثانية".
احلفاظ على بع�ض ما بقي من
دولة القانون!

وكان "التن�سيق ��ي" ق ��د واف ��ق ،بح�سب
بع� ��ض املعلوم ��ات الواردة م ��ن اجواء
املفاو�ضات ،على ابع ��اد نوري املالكي،
رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ،ع ��ن امل�شهد
ال�سيا�سي لل�سنوات الأربع املقبلة.
كم ��ا وافق (التن�سيقي) عل ��ى عدم ت�أييد

اي ع�ض ��و من اع�ضاء ح ��زب الدعوة او
الت�س�ت�ر علي ��ه يف ح ��ال مت تقدميه اىل
الق�ضاء ،فيما قد يلتحق زعيم الع�صائب
قي�س اخلزعلي مع املالكي.
وجاءت ه ��ذه التغريات مع ق ��دوم قائد
فيل ��ق القد� ��س يف احلر� ��س الث ��وري
االي ��راين ،ا�سماعي ��ل ق ��ا�آين اىل بغداد
االثن�ي�ن املا�ض ��ي ،و�إج ��راء زي ��ارات
لبع�ض املراقد يف النجف.
باملقابل كان زعي ��م حتالف الفتح هادي
العام ��ري ق ��د زار قب ��ل و�ص ��ول ق ��ا�آين
ب�ساع ��ات زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،قبل

ان ي�ستقل طائرة ع�سكرية حكومية اىل
اربيل.
وحتاول طهران "والتن�سيقي" ،بح�سب
امل�صادر ،ان حتافظ على "حجم ائتالف
دول ��ة القان ��ون �سيا�سي ��ا" ،رغ ��م ق ��رار
ابع ��اده ،حي ��ث ح�صل االخ�ي�ر على 33
مقعدا.
ويطمح الطرفان ان يكون الئتالف دولة
القانون يف توزيع املنا�صب  3وزارات
عل ��ى االق ��ل ،لكن ه ��ذه الطموح ��ات قد
ت�صطدم بخطة "ال�صدر".
امل�ص ��ادر القريبة من اجواء املفاو�ضات

موقع �إخباري� :آمال بتحقيق الديمقراطية في العراق
و�سط ت�صاعد العنف ال�سيا�سي
 ترجمة /حامد �أحمد
�شه ��د الع ��راق م ��رة ثاني ��ة خ�ل�ال ال�شهر
املا�ض ��ي زي ��ادة يف عملي ��ات العن ��ف
ال�سيا�س ��ي ،ولك ��ن ب ��دال م ��ن القواع ��د
والأرتال �ألأمريكية الت ��ي يتم ا�ستهدافها
عل ��ى نح ��و متك ��رر ،ف ��ان الهجم ��ات هذه
امل ��رة طالت اهداف ��ا غري متوقع ��ة .حيث
ا�ستهدف ��ت الأ�سبوع املا�ضي مقار �أحزاب
�سني ��ة وكردي ��ة بقذف رمان ��ات هجومية
عليها.
ويف ي ��وم االح ��د املا�ض ��ي مت ا�سته ��داف
م�صرف�ي�ن كردي�ي�ن يف بغ ��داد برمان ��ات
هجومي ��ة ،ويف ي ��وم االثن�ي�ن هاج ��م
م�سلح ��ون من ��زل رج ��ل دي ��ن �شيعي يف
حمافظة املثنى.
وي�شري تقرير ن�شرته وكالة  DWالأملانية
اىل ان الت�صاع ��د الأخري بالهجمات ناجم
ع ��ن ازدي ��اد ح ��دة التوترات م ��ع اقرتاب
ت�شكيل احلكومة اجلديدة يف البالد.
الفائ ��ز بانتخاب ��ات ت�شري ��ن الأول ه ��و
حتال ��ف �سائرون ال ��ذي ح�ص ��ل على 73
مقع ��دا ،رغ ��م ذلك فان ��ه ال ميكن ��ه ت�شكيل
حكوم ��ة مبف ��رده ولك ��ن ل ��ه الكلم ��ة يف
ت�شكي ��ل احلكومة بعد التحال ��ف مع كتل
فائ ��زة �أخ ��رى .اما حتالف الفت ��ح بقيادة
ه ��ادي العامري وال ��ذي تن�ض ��وي حتته
جمامي ��ع ف�صائل م�سلح ��ة من احل�شد فقد
خرج من االنتخاب ��ات بفوزه بـ 17مقعدا
فق ��ط وه ��و تراج ��ع ح ��اد ع ��ن �أدائهم يف
االنتخاب ��ات ال�سابق ��ة حي ��ث متكن ��وا ان
يح�صدوا خاللها  48مقعدا.
ويذك ��ر التقري ��ر ان ��ه يف ال�ساب ��ق عندما
ي�أت ��ي االمر عل ��ى ت�شكي ��ل حكوم ��ة ،فان
التحالف ��ات الطائفي ��ة غالبا م ��ا يكون لها
اعتب ��ار .حي ��ث اعت ��ادت الكت ��ل ال�شيعية
الت�ش ��ارك بال�سلط ��ة ع�ب�ر ت�شكي ��ل الكتلة
الأك�ب�ر مم ��ا ي�سم ��ح له ��م ذل ��ك باختي ��ار

الرئي� ��س ال ��ذي ب ��دوره يكل ��ف رئي� ��س
ال ��وزراء لت�شكي ��ل حكوم ��ة ،ام ��ا الو�ضع
احلايل فلم يعد كذلك.
فنار ح ��داد ،باح ��ث م�ساعد ل ��دى جامعة
كوبنهاغ ��ن وخبري بال�ش� ��ؤون ال�سيا�سية
والطائفي ��ة العراقي ��ة ،ق ��ال ملوقع"DW
" التناف�س ��ات ب�ي�ن املجامي ��ع والكت ��ل
ال�شيعي ��ة هي مبثاب ��ة التهدي ��د الرئي�سي
ملنظوم ��ة ال�سيا�س ��ة الطائفي ��ة العرقي ��ة
املتبع ��ة يف ت�شكي ��ل احلكوم ��ة والت ��ي
تهيم ��ن عليه ��ا �أح ��زاب متنف ��ذة ،ه ��ذه
املناف�سات ه ��ي لي�ست باجلديدة ولكن مل
تكن بهذه احلدة".
وي�ضيف حداد قائال �إن "امل�شهد ال�سيا�سي

يف العراق قد تغري ومل يعد ي َُ�سيطر عليه
من خ�ل�ال مبد�أ �سيا�س ��ات الهوية ،بل انه
مييل ملبد�أ الت�ضامن املجتمعي".
يف الواق ��ع ان ال�ص ��در ،زعي ��م حتال ��ف
�سائ ��رون الفائز باالنتخاب ��ات ،قد �صرح
عل ��ى نح ��و متك ��رر بان ��ه يري ��د ت�شكي ��ل
حكوم ��ة اغلبية تنهي الطائفي ��ة والف�ساد
وت�ستبع ��د الأح ��زاب الت ��ي ترتب ��ط به ��ا
جماميع م�سلحة.
ويف وقت �سابق م ��ن �شهر كانون الثاين
حتالف ��ت كتل ��ة �سائ ��رون م ��ع كت ��ل �سنية
وكردي ��ة يف اول خط ��وة نح ��و االم ��ام
لت�شكي ��ل حكوم ��ة جديدة متثل ��ت ب�إعادة
انتخ ��اب حمم ��د احللبو�س ��ي رئي�س ��ا

للربملان لدورة ثانية.
وخالل هذا الأ�سبوع ن�شر ال�صدر تغريدة
ل ��ه م�ؤكدا بالقول "ال �شرقي ��ة وال غربية،
حكومة اغلبية وطنية" ،وذلك يف �إ�شارة
للمع�سكر الإيراين والأمريكي.
الباح ��ث ،ديفي ��د الب ��ود ،م ��ن م�ؤ�س�س ��ة
كون ��راد اودين ��ور للدرا�س ��ات يف لبنان،
يق ��ول "رغ ��م ان ��ه مل تدع ��ي �أي ��ة جه ��ة
م�س�ؤوليتها عن هذه الهجمات ،فانها تبدو
على نحو كبري بانها احدى �سرتاتيجيات
التفاو�ض وال�ضغط للم�شاركة وان يكون
لها دور يف ت�شكيل احلكومة".
وي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل ان ه ��ذا الأ�سل ��وب
اجلدي ��د م ��ن ال�ضغ ��ط م ��ن اج ��ل قل ��ب

نتائج �شرعي ��ة لالنتخابات ع�ب�ر التهديد
والعن ��ف ،ي�أتي و�سط ت�صاع ��د الأمل من
ان برمل ��ان الع ��راق الق ��ادم �سيك ��ون اكرث
�صعوب ��ة متثي�ل�ا .قان ��ون االنتخاب ��ات
اجلدي ��د يعني انه للم ��رة الأوىل �ستكون
هن ��اك معار�ض ��ة حقيقي ��ة م�ستقل ��ة يف
الربملان العراقي.
ال�س�ؤال املط ��روح االن هو �إىل �أي طريق
تتج ��ه البالد؟ هل �ستتج ��ه نحو مزيد من
العن ��ف واحتمالية ح ��رب �أهلية؟ �أم نحو
دميقراطية حقيقية اكرث؟
يق ��ول الباح ��ث ح ��داد "اعتق ��د ان م ��ا
�سيح�ص ��ل ه ��و جت ��اذب ب�ي�ن هذي ��ن
االجتاه�ي�ن ،العنف ال�سيا�س ��ي �سي�ستمر
ورمبا يت�صاعد ،ولكن �أتوقع �أن احتمالية
التو�صل التف ��اق هي اكرث م ��ن احتمالية
االجن ��رار حل ��رب �أهلي ��ة� .سيك ��ون امرا
مكلفا يف ح ��ال ا�ستبعاد العبني رئي�سيني
من احلكومة".
م ��ن جانب ��ه يق ��ول الباح ��ث ،الب ��ود ،ان
الكتل ال�شيعية �ستتو�صل يف النهاية اىل
اتف ��اق .و�أ�شار اىل ان قانون االنتخابات
اجلديد يعني انه حت ��ى الكتل والأحزاب
الت ��ي خ�سرت كثريا م ��ن املقاعد فانها يف
الواقع ح�صلت على كثري من الأ�صوات.
ويق ��ول الباحث ح ��داد "يبدو ان ��ه للمرة
الأوىل �سيك ��ون الربملان الق ��ادم يحتوي
عل ��ى معار�ض ��ة ر�سمية بغ� ��ض النظر عن
كيفي ��ة حتال ��ف االح ��زاب ال�شيعي ��ة فيما
بينها".
وم�ض ��ى ح ��داد بالق ��ول "انه ��ا �سابق ��ة
مرح ��ب به ��ا يف االع ��راف ال�سيا�سي ��ة
العراقية� .أما مدى حجم ووحدة وفعالية
ه ��ذه املعار�ض ��ة فان ��ه �أم ��ر �سيبق ��ى قي ��د
االنتظار .ولكن يف نهاية املطاف �ستكون
للمعار�ض ��ة �إمكانية حت ��دي العرف الذي
هيم ��ن عل ��ى �سيا�س ��ة البل ��د مل ��ا بع ��د عام
."2003
عن موقع  DWالأملاين

ت�ؤكد ان "ال�ص ��در يريد رئا�سة الوزراء
واكرث الوزارات ،وقد ال ي�سمح للمالكي
باحل�ص ��ول عل ��ى اك�ث�ر م ��ن وزارة
واحدة".
وكان �سق ��ف مطال ��ب ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون ق ��د تراج ��ع ،حي ��ث طل ��ب
يف ال�ساب ��ق من�ص ��ب نائ ��ب رئي� ��س
اجلمهوري ��ة للمالك ��ي ،ا�ضاف ��ة اىل
من�ص ��ب نائ ��ب رئي� ��س الربمل ��ان ،و6
وزارات من بينها � 2سيادية.
وم ��ن املفرت�ض ان ت ��وكل ق�ضية توزيع
الوزارات – يف حال اكتمل االتفاق بني

اىل ذلك قررت املحكمة االحتادية ،ام�س
الأربع ��اء ،ت�أجيل البت بدع ��وى الطعن
يف اجلل�س ��ة الأوىل ملجل�س النواب �إىل
الثالثاء املقبل.
ويق ��ول غالب الدعم ��ي ،وهو باحث يف
ال�ش� ��أن ال�سيا�سي لـ(املدى) ان "ما جرى
الي ��وم يف اجلل�س ��ة او ت�أجيل النظر بها
لن ي�ؤثر على اجواء املفاو�ضات ،ونتائج
ما ح�صل يف افتتاحية الربملان".
وق ��ررت املحكمة ت�أجي ��ل ح�سم الدعوى
�إىل  25كان ��ون الثاين اجل ��اري ،بعدما
قام ��ت بتدوي ��ن �إف ��ادات املدع�ي�ن ح ��ول
الطعن يف جل�سة الربملان الأوىل.
وي�ضي ��ف الدعم ��ي ان "كل الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة عرف ��ت احجامه ��ا االن،
والدع ��وى الق�ضائي ��ة هي جم ��رد ك�سب
مزيد من الوقت".
وكان ��ت املحكم ��ة ق ��د �أوقف ��ت اال�سبوع
املا�ض ��ي ،عمل جمل� ��س الن ��واب م�ؤقت ًا،
للنظر يف الدع ��وى الت ��ي �أقامها رئي�س
ال�س ��ن للمجل� ��س حمم ��ود امل�شه ��داين،
والنائب با�سم خ�شان.
و�شه ��دت اجلل�س ��ة االوىل خ ��روج
امل�شه ��داين من قاعة الربملان بعد ادعائه
تعر�ض ��ه لل�ض ��رب ،فيم ��ا اكم ��ل رئي� ��س
ال�سن البدي ��ل انتخابات رئي�س الربملان
ونائبيه.
ويعتقد الباحث يف ال�ش�أن ال�سيا�سي ان
"خمرجات اجلل�سة االوىل �ستتكرر مرة
اخرى حتى لو قررت املحكمة الغا�ؤها".
وتاب ��ع ":اذا اعي ��دت اجلل�س ��ة �سيزي ��د
عدد �أ�صوات النواب الذين �سي�صوتون
ل�صال ��ح احللبو�س ��ي لرئا�س ��ة الربملان،
ومر�ش ��ح ال�ص ��در لرئا�س ��ة ال ��وزراء،
ومر�شح احل ��زب الدميقراط ��ي لرئا�سة
اجلمهورية".

رغم نفي ال�صحة..
متحور �أوميكرون يتف�شى
في بابل
 املدى /خا�ص
تت�ض ��ارب االنباء ب�ش�أن ت�سجيل بابل لإ�صاب ��ات بـ"�أوميكرون" ،اذ
ت�ؤك ��د دائرة ال�صحة يف املحافظة �أنها مل ت�سج ��ل ب�شكل ر�سمي �أية
ا�صابة باملتح ��ور ،فيما رجح خمت�صون �إمكاني ��ة ت�سجيل �إ�صابات
باملتحور اجلديد كون اعرا�ضهم تدل على ذلك.
وقال مدير عام �صحة بابل ميثم االعرجي ،لـ(املدى)� ،إن "املحافظة
ار�سل ��ت عينتني من جمم ��ل اال�صاب ��ات املوجب ��ة يف املحافظة على
م ��دار اال�سبوعني املا�ضي�ي�ن �إىل خمترب ال�صحة العام ��ة ،للت�أكد من
وج ��ود ا�صابات باملتحور اجلدي ��د بني امل�صابني اال انه مل تثبت يف
الوجبة االوىل وب�إنتظار الوجبة الثانية".
و�أ�ش ��ار االعرج ��ي� ،إىل �أن "املحافظ ��ة مل تت�سل ��م امل ��واد املختربية
الالزمة لت�شخي�ص نوعية الفايرو�س بالن�سبة للم�صابني" ،مبين ًا �أن
" 95%من امل�صابني يف املوجة الرابعة من غري امللقحني".
و�أ�ض ��اف االعرج ��ي� ،أن "املحافظ ��ة ا�ستع ��دت ال�ستقب ��ال املوج ��ة
اجلدي ��دة بعد تهيئ ��ة � 120سرير ًا ا�ضاف ��ة �إىل � 60سرير انعا�ش يف
م�ست�شفى مرجان التخ�ص�صي ا�ضافة �إىل جتهيز الردهات الوبائية
يف االق�ضية والنواحي".
وت�سج ��ل مدار� ��س املحافظة ارتفاع� � ًا ملحوظ بع ��دد اال�صابات بني
طلب ��ة املدار� ��س ،اال ان عدم مراجع ��ة الطلبة للم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية
يجع ��ل ام ��ر اال�صاب ��ات مبهما م ��ن ناحية االع ��داد ،ح�س ��ب مرا�سل
(املدى).
م ��ن جانبه ق ��ال مدير ق�س ��م الط ��وارئ يف م�ست�شفى مرج ��ان ب�شار
�سمن ��در ،لـ(امل ��دى)� ،إن "املحافظ ��ة وحتديدا املدار� ��س فيها ت�سجل
اع ��داد ًا مرتفع ��ة بالإ�صاب ��ات وب�أعرا� ��ض م�شابه ��ة اىل ح ��د كب�ي�ر
العرا� ��ض اوميكرون الذي �سجلته غالبية الدول االوروبية وهو ما
ي�ؤكد ت�سجيل املحافظة ال�صابات باملتحور اجلديد".
و�ش ��دد �سمندر ،على �ض ��رورة �أن "تركز خلي ��ة االزمة يف املحافظة
عل ��ى واق ��ع املدار� ��س التي ت�سج ��ل ارتفاع� � ًا وهو ما يرج ��ح عرقلة
ال ��دوام الر�سمي يف املدار� ��س ورمبا يتع ��ذر اداء امتحانات ن�صف
ال�سنة".
وقل ��ل �سمن ��در ،م ��ن "خط ��ورة اال�صاب ��ة باملتح ��ور اجلدي ��د كونها
اعرا� ��ض �سريعة وغ�ي�ر خطرة وحتدي ��د ًا للملقحني" ،الفت� � ًا �إىل �أن
"ال�ضغ ��ط �سيك ��ون عل ��ى اق�س ��ام الط ��وارئ واال�ست�شاريات فقط
وغالب� � ًا ال يحتاج امل�صاب للدخول �إىل الردهات الوبائية او ردهات
االنعا�ش".
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بتمويل من �شركة نفط الو�سط

وا�سط تفتتح مركز ًا جديد ًا �سعة � 100سرير لعزل امل�صابني بجائحة كورونا

 وا�سط /جبار بچاي
افتتحت دائ ��رة �صحة وا�سط مرك ��ز ًا جديد ًا �سعة
� 100سري ��ر لع ��زل امل�صاب�ي�ن بجائح ��ة كورون ��ا،
ويع ��د ه ��ذا امل�ش ��روع �أح ��د م�شاري ��ع امل�ساهم ��ة
االجتماعي ��ة ل�شركة نف ��ط الو�سط التي تنفذها يف
حمافظة وا�سط وبلغت كلفته � 785ألف دوالر.
وي�أتي افتتاح املرك ��ز اجلديد بالتزامن مع ارتفاع
عدد اال�صابات جم ��ددا بجائحة كورونا يف البالد
ب�ش ��كل ع ��ام ويف حمافظ ��ة وا�س ��ط الت ��ي تال�شت
اال�صاب ��ات فيه ��ا كلي� � ًا يف الأ�سابي ��ع االخرية قبل
�أن ترتف ��ع منذ نحو ا�سبوع وت�صل اىل � 89إ�صابة
مقابل � 3266إ�صابة يف عموم البالد ليوم ال�سبت
املا�ضي.
ويك�شف املدير العام لدائرة �صحة وا�سط الدكتور
جبار اليا�سري عن �أن "املركز اجلديد يعد �أمنوذج ًا
للمراكز املتخ�ص�صة يف حجر امل�صابني بكورونا،
فه ��و جمهز بجميع االجه ��زة وامل�ستلزمات الطبية
وي�ستوع ��ب مائ ��ة �سرير موزعة بني ع ��دة ردهات
منها للرجال والن�ساء والأطفال".
و�أو�ضح �أن "مركز احلياة يتكون من �سبع ردهات
وجن ��اح ادارة وخمترب وهو يلب ��ي كافة متطلبات
ال�سالم ��ة واالمان من احلرائ ��ق وغريها ،واجتاز
جميع االختب ��ارات والفحو�ص ��ات يف املختربات
واللج ��ان املخت�ص ��ة يف مديري ��ة الدف ��اع املدين".
وق ��ال اليا�سري �إن "املرك ��ز اجلديد اجنز بتمويل
م ��ن �شركة نفط الو�س ��ط وخالل ف�ت�رة ا�ستثنائية
ويق ��ع �ضم ��ن حميط مرك ��ز ال�شفاء ال ��ذي �أجنزته
العتب ��ة احل�سيني ��ة ويحتوي املرك ��ز احلايل على

معم ��ل اوك�سج�ي�ن  ،PSAل�س ��د حاج ��ة املراك ��ز
وامل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة باملحافظ ��ة م ��ن م ��ادة
االوك�سج�ي�ن الطب ��ي� ،إذ جُ ه ��ز املعم ��ل بخزان ��ات
اوك�سجني عدد اثنتني واجه ��زة العناية التنف�سية
 ventilatorsبع ��دد  16جه ��از ًا وباق ��ي
االحتياجات اخلا�صة مبواجهة جائحة كورونا".

و�أ�ش ��ار اليا�س ��ري اىل "اجله ��د املمي ��ز للفري ��ق
الهند�س ��ي ملديري ��ة �صح ��ة وا�سط كذل ��ك ملهند�سي
�شركة نف ��ط الو�سط امل�شرفني عل ��ى العمل ولق�سم
امل�ساهم ��ة االجتماعية على ه ��ذا االجناز ال�صحي
امله ��م ،بحيث م�ضت االعم ��ال �سريعا ودون توقف
ومت اعتم ��اد �أدق املوا�صف ��ات الفني ��ة وال�صحي ��ة

املطلوبة في ��ه" .الفتا اىل �أن "دائرة �صحة وا�سط
م ��ن جانبه ��ا ا�ستكمل ��ت كل االج ��راءات املتعلق ��ة
باملركز وهي�أت ل ��ه الكوادر الطبي ��ة والتمري�ضية
واالداري ��ة ومتت عل ��ى الف ��ور تهيئت ��ه ال�ستقبال
اال�صابات اجلديدة التي من املمكن �أن ت�سجل يف
املحافظ ��ة ال�سيما مع وجود م�ؤ�ش ��رات عاملية عن

عقب زيارة لل�سفري الأملاين ا�ستغرقت يومني

ارتفاع اال�صابات باملتحور اجلديد �أوميكرون".
و�أعلن ��ت وزارة ال�صحة العراقية يف ال�ساد�س من
كان ��ون الثاين احلايل عن ت�سجي ��ل حاالت �إ�صابة
مبتح ��ور "�أوميكرون" من فايرو�س كورونا لعدد
من العائدين من ال�سفر.
وبين ��ت �أن احل ��االت املكت�شف ��ة �شخ�ص ��ت م ��ن
خ�ل�ال فحو�ص ��ات التتب ��ع اجلين ��ي الت ��ي يجريها
خمترب ال�صح ��ة العامة املرك ��زي يف بغداد ،حيث
مت ت�سجي ��ل خم� ��س ح ��االت �إ�صاب ��ة ب�أوميك ��رون
م ��ن حمافظ ��ة ده ��وك وع ��دد م ��ن احل ��االت ب�ي�ن
الدبلوما�سيني الأجانب يف بغداد.
وي�ؤك ��د مدي ��ر عام �صح ��ة وا�س ��ط �أن املحافظة مل
ت�سج ��ل حت ��ى الآن �أي ��ة �إ�صابة باملتح ��ور اجلديد
حتى مع ارتف ��اع عدد اال�صابات جم ��دد ًا لكنها يف
ذات الوق ��ت هي�أت جمي ��ع املراك ��ز اخلا�صة بعزل
امل�صاب�ي�ن للح ��االت الطارئة مع ت�أم�ي�ن املتطلبات
العالجية املطلوبة كافة.
م ��ن جانب �آخر ذكر م�صدر يف �شركة نفط الو�سط
�أن "ال�شركة ما�ضية يف تنفيذ العديد من امل�شاريع
اخلدمي ��ة يف حمافظة وا�س ��ط �ضمن تخ�صي�صات
امل�ساهم ��ة االجتماعية ل�س ��د حاجة املجتمع املدين
من اخلدمات اال�سا�سية املطلوبة".
و�أو�ض ��ح �أن "الع ��ام املا�ض ��ي �شه ��د �إحال ��ة 16
م�شروعا بلغ ��ت كلفتها خم�سة مالي�ي�ن و� 196ألف ًا
و 160دوالرا و�شمل ��ت ع ��دة قطاع ��ات كان االه ��م
فيه ��ا قط ��اع ال�صح ��ة حي ��ث نف ��ذت ع ��دة م�شاريع
تتعلق بدع ��م امل�ؤ�س�سات ال�صحية ملواجهة جائحة
كورونا مث ��ل جتهيز قن ��اين االوك�سجني وغريها
من امل�ستلزمات الطبية �إ�ضافة اىل جتهيز ون�صب

وت�شغي ��ل معم ��ل لإنت ��اج االوك�سج�ي�ن الطب ��ي
م ��ع خ ��زان للأوك�سج�ي�ن يف م�ست�شف ��ى الزه ��راء
املخ�ص�ص حلجر امل�صابني بوباء كورونا وان�شاء
مرك ��ز للحج ��ر ال�صح ��ي �ضم ��ن موق ��ع م�ست�شفى
الزهراء ب�سعة مائة �سرير وبكلفة � 785ألف دوالر
وق ��د �أجن ��ز بالكام ��ل ومت افتتاح ��ه وت�سلميه اىل
دائرة �صحة وا�سط".
وكان ��ت خلية �أزم ��ة جائحة كورون ��ا يف حمافظة
و�سط قد �أعادت �أول �أم�س عملها للحد من خطورة
املوج ��ة الوبائية اجلديدة واتخ ��ذت اخللية جملة
من القرارات واالجراءات املهمة منها:
 الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة ا�ست�شع ��ار املواطن�ي�نبخطر الوباء وت�شجيعهم على االلتزام مبتطلبات
و�شروط الوقاية.
 �ض ��رورة تع ��اون جمي ��ع دوائ ��ر املحافظ ��ة م ��عدائ ��رة �صحة وا�سط الطالق حمالت اعالمية حلث
املوظف�ي�ن واملواطنني عل ��ى التطعي ��م و�إجراءات
الوقاية.
 �إلزام كافة املوظفني ب�أخذ اللقاح ومنع ا�ستقبالاملراجع�ي�ن للدوائ ��ر احلكومي ��ة مم ��ن ال ميلك ��ون
كارت التطعيم.
 منع �إقام ��ة الوالئم وم�آدب الطعام منع ًا بات ًا يفاحل�سيني ��ات واملنا�سب ��ات التي تقام فيه ��ا كامل�آمت
وغريها.
 تفعي ��ل جل ��ان مراقب ��ة احل�سيني ��ات واجلوامعواملطاع ��م واملراك ��ز التجاري ��ة واملقاهي وغريها،
ملتابع ��ة م ��دى التزامه ��ا بتوجيهات خلي ��ة الأزمة
و�إج ��راءات الوقاية ،وغلقه ��ا يف حال ت�سجيل اية
خمالفة بهذا ال�صدد.

ذي قار تتطلع لتعاون ودعم �أملاين يف جماالت ال�سياحة والآثار واال�ستثمار ال�صناعي
��� س��ي��م��ن�����س ت���دخ���ل ع��ل��ى خ���ط ال��ك��ه��رب��اء
ك�شفت احلكومة املحلية يف ذي قار عن �آفاق رحبة للتعاون مع اجلانب االملاين يف جماالت دعم القطاعات ال�سياحية
والآثارية وبيئة االهوار واال�ستثمار ال�صناعي ،فيما اعلنت عن زيارة ميدانية لوفد من �شركة �سيمن�س اىل حمطة
كهرب��اء النا�صرية لغر�ض ان�شاء حمطة جديدة من قبل ال�شركة املذكورة ،ي�أتي ذلك خالل زيارة ال�سفري االملاين
ملحافظة ذي قار التي ا�ستغرقت يومني .وو�صل ال�سفري االملاين يف العراق ،مارتن بيغر ،اىل حمافظة ذي قار �ضمن
اطار جولة وا�سعة �شملت مناطق اهوار اجلباي�ش ومدينة اور االثرية وعدد من املرافق ال�سياحية لغر�ض التحقق
ميداني��ا من م��دى مالءمتها ال�ستقب��ال ال�سائحني االملان ،فيم��ا زار حمطة كهرباء النا�صرية رفق��ة وفد من �شركة
�سيمن�س لغر�ض ان�شاء حمطة جديدة.
 ذي قار /ح�سني العامل
وو�صف معاون حمافظ ذي قار لل�ش�ؤون
االداري ��ة املهند� ��س في�ص ��ل ال�شريف ��ي
الزي ��ارة بالناجح ��ة وامل�شجع ��ة لتطوير
�آف ��اق التع ��اون م ��ع اجلان ��ب االمل ��اين،
وحت ��دث لـ(املدى) عن اب ��رز امللفات التي
جرى بحثها قائال انه "بحثنا مع ال�سفري
االمل ��اين مل ��ف اال�ستثم ��ار ال�سياحي يف
مناط ��ق االه ��وار وامكاني ��ة م�شارك ��ة
املنظم ��ات االملاني ��ة يف برام ��ج بيئي ��ة
لتطوي ��ر االه ��وار" ،مبين ��ا ان "االمل ��ان
رغ ��م اهتمامه ��م بالبيئ ��ة اال ان براجمهم
البيئية مل تدخل بعد اىل مناطق االهوار
واقت�صرت على االيطاليني وعدد حمدود
جدا من الدول االوروبية".
وتاب ��ع ال�شريف ��ي حديث ��ه ع ��ن الزي ��ارة
الت ��ي اقت�ص ��رت تغطيته ��ا االعالمية على
القنوات الر�سمية "كم ��ا تطرقنا اىل �آثار
�شح ��ة املي ��اه على مناطق االه ��وار وعدم
الت ��زام دول اجل ��وار باحل�ص� ��ص املائية
للع ��راق" ،م�ش�ي�را اىل ان "ال�سفري ابدى
اهتمام ��ه يف هذا اجلانب ووعد مبفاحتة
اخلارجي ��ة االملاني ��ة ح ��ول مل ��ف املي ��اه
لغر�ض بحثه مع اجلانب الرتكي و�ضمان
العدال ��ة يف توزي ��ع املي ��اه وال�سيم ��ا ان
مناط ��ق االه ��وار تدخ ��ل �ضم ��ن الئح ��ة
الرتاث العاملي".
جَ
وتمع حمافظة ذي قار ( 375كم جنوب
بغداد) ما بني ال�سياحة الدينية واالثرية
والطبيعي ��ة مل ��ا متتلكه من مواق ��ع اثرية
وديني ��ة تق ��در ب�أك�ث�ر م ��ن  1200موق ��ع
اثري ابرزه ��ا مدين ��ة اور االثرية ومقام
النب ��ي ابراهي ��م اخللي ��ل (ع) ف�ض�ل�ا عن
مناط ��ق االه ��وار الت ��ي ت�ش ��كل خم� ��س
م�ساحة املحافظة.
وتاب ��ع مع ��اون حماف ��ظ ذي ق ��ار "كم ��ا
طرحن ��ا امكاني ��ة اال�ستثم ��ار ال�صناع ��ي
يف مدين ��ة ذي ق ��ار ال�صناعي ��ة من خالل
تبن ��ي ال�شركات االملاني ��ة معامل لتجميع
ال�صناع ��ات وال�سي ��ارات االملاني ��ة عل ��ى
غ ��رار م ��ا ح�ص ��ل يف تركي ��ا وم�ص ��ر"،
مبين ��ا ان "املدينة ال�صناعي ��ة يف ذي قار
ت�ض ��م  2000دومن وتق ��ع عل ��ى طري ��ق
املرور ال�سريع ال ��ذي يدخل �ضمن طريق
احلرير".
وع ��ن �آف ��اق التع ��اون يف جم ��ال الآث ��ار
وال�سياح ��ة الآثاري ��ة ق ��ال ال�شريف ��ي
ان "اجلان ��ب االمل ��اين اب ��دى اهتمام ��ا
كب�ي�را باملواق ��ع االثري ��ة الت ��ي زاره ��ا
باب ��ا الفاتي ��كان مطل ��ع الع ��ام املن�صرم"،

وا�ض ��اف ان "ادارة املحافظ ��ة طرح ��ت
ع ��ددا م ��ن امل�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة التي
متك ��ن اقامتها م ��ن قبل اجلان ��ب االملاين
�ضمن م�ش ��روع مدين ��ة اور اجلديد الذي
ي�ض ��م  60فندقا وابنية غ�ي�ر مرتفعة كي
ال حت ��ول دون ر�ؤية امل�شهد االثري ملدينة
اور االثرية وزقورتها ناهيك عن من�ش�آت
مط ��ار النا�صرية الدويل اجل ��اري العمل
فيه حاليا".
مبين ��ا ان "اجلان ��ب االملاين اب ��دى رغبة
بتعزي ��ز التع ��اون يف جمي ��ع املج ��االت
املطروحة" ،منوه ��ا اىل ان "ال�سفري اكد
تبن ��ي املاني ��ا ودعمها لربام ��ج الدول يف
جماالت التنمية والبيئة امل�ستدامة".
وكان ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار
اعلن ��ت ي ��وم االربعاء ( 15كان ��ون االول
 )2021ع ��ن م�ش ��روع ان�ش ��اء مدينة �أور
ال�سياحي ��ة ،وبين ��ت ان ذل ��ك ي�أتي �ضمن
اط ��ار تن�شي ��ط ال�سياح ��ة يف املدين ��ة
الآثاري ��ة املدرج ��ة عل ��ى الئح ��ة ال�ت�راث
العاملي.
وب ��دوره ك�ش ��ف نائ ��ب حماف ��ظ ذي ق ��ار
املهند� ��س راف ��ع ال�شامي ،عن ق ��رب تنفيذ
م�ش ��روع ان�ش ��اء حمط ��ة كهرب ��اء تنفذها
�شرك ��ة �سيمن ��ز االملاني ��ة ،وذل ��ك خ�ل�ال
زيارة ميداني ��ة اىل موقع ان�شاء املحطة،
برفقة ال�سفري االمل ��اين واملدير التنفيذي
لل�شركة ،مبينا ان "ان�شاء املحطة �سريفد
قط ��اع الطاقة الكهربائي ��ة يف املحافظة بـ
 450ميغا واط".
من جانبه اكد ال�سفري االملاين ،ان "املانيا
�ستق ��دم الدع ��م ل�شرك ��ة �سيمنز م ��ن اجل
اجن ��از امل�شروع خالل م ��دة اق�صاها عام
واح ��د بف�ضل التقني ��ات واخلربات التي
متتلكه ��ا ال�شرك ��ة" ،م�ؤك ��دا ان "جن ��اح
امل�ش ��روع يتطل ��ب ت�ضام ��ن اجله ��ود
وم�ساندة اجله ��ات ذات العالقة للإ�سراع
يف تنفيذه".
وكان ��ت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف حمافظ ��ة
ذي ق ��ار قد ا�ش ��ارت اىل �أن زيارة ال�سفري
الأمل ��اين يف الع ��راق ،مارت ��ن بيغ ��ر،
ت�ضمن ��ت بح ��ث �إمكاني ��ة فت ��ح قن�صلي ��ة
املانية يف املحافظة.
ويتوق ��ع م�س�ؤول ��ون ونا�شط ��ون يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ان ت�شه ��د حمافظة ذي
قار انتعا�شا لل�سياح ��ة الدينية والآثارية
عق ��ب زيارة باب ��ا الفاتي ��كان ملدين ��ة اور
االثري ��ة واحلج اىل بيت النب ��ي ابراهيم
اخللي ��ل ،داع�ي�ن احلكومت�ي�ن املحلي ��ة
واملركزي ��ة لإي�ل�اء املزي ��د م ��ن االهتم ��ام
بالقط ��اع ال�سياح ��ي ا�ستع ��دادا للمرحلة

املقبل ��ة ،م�ؤكدين ان "ح ��ج بابا الفاتيكان
اىل بي ��ت النبي ابراهي ��م �سيكون منطلقا
لتفوي ��ج املزي ��د من احلجي ��ج امل�سيحيني
للبي ��ت املذكور ال ��ذي يعد مه ��د الديانات
التوحيدي ��ة وي�شكل مع مدينة اور مركزا
للح�ضارة االن�سانية".
وكان احل�ب�ر االعظ ��م باب ��ا الفاتي ��كان
فرن�سي� ��س قد �أقام ،ي ��وم ال�سبت (� 6آاذار
 ،)2021قدا�س ��ا ديني ��ا و�ص�ل�اة م�شرتكة
التباع الديان ��ات العراقية يف بيت النبي
ابراهي ��م اخلليل ورعى لق ��اء االديان يف
مدينة �أور االثرية.
وتع ��د مدينة اور االثري ��ة ( 18كم جنوب

غرب النا�صرية) من ابرز املواقع االثرية
يف حمافظ ��ة ذي قار الت ��ي ت�ضم اكرث من
 1200موق ��ع اث ��ري يع ��ود معظمه ��ا اىل
حقب تاريخي ��ة تبد�أ من ح�ض ��ارة العبيد
واري ��دو الت ��ي تع ��د منطل ��ق احل�ض ��ارة
الرافدينية كونها اقدم م�ستوطنة زراعية
اقيم ��ت يف ال�سهل الر�سوب ��ي منذ خم�سة
�آالف �سن ��ة قبل امليالد ،كم ��ا ت�ضم مواقع
اثري ��ة تع ��ود اىل ال�س�ل�االت املتعاقب ��ة
ك�ساللة اور منو واحل�ض ��ارة ال�سومرية
وحقب ��ة بن ��اء الزق ��ورة يف عه ��د املل ��ك
�شولك ��ي ف�ضال ع ��ن بيت النب ��ي ابراهيم
اخلليل �أب االنبياء التوحيديني.
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فقدت مني الوثيقة املدرس��ية
الص��ادرة من ثانوية الش��هيد
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نقطتا الإمارات ّ
عززتا حظوظه يف البطولة الآ�سيوية

معالي الكلمة

منتخبنا بكرة اليد ي�سعى للدور الثاني عبر ب ّوابة ُعمان

 عمـار �سـاطع

بع ��د الفوز امله ��م الذي حت ّقق عل ��ى املنتخب
الإمارات ��ي يف �أوىل مبارياتنا يف البطولة،
واعد ًا باللعب �أمام عُمان مب�س ��توى �أف�ض ��ل
من �أجل الو�ص ��ول اىل ما ُخطط اليه للت�أهل
�إىل ال ��دور الث ��اين ،بع ��د �أن كان طموحن ��ا
يف ال�سنوات ال�س ��ابقة متوا�ضع ًا حيث كان
العراق حا�ض ��ر ًا يف البط ��والت ،ومل نتم ّكن
من حتقيق ما كنا نرغب اليه.
جاهز ّية �صح ّية ونف�س ّية
وق ��ال معالج املنتخ ��ب مهند فت ��ه� ،أن جميع
العبين ��ا يتم ّتعون ب�ص ��حة جيّدة ،وال توجد
�أي ��ة �إ�ص ��ابات يف �ص ��فوف الفري ��ق ،وه ��م
جاه ��زون خلو� ��ض مب ��اراة م ��ن النواح ��ي
البدنيّة والنف�س� �يّة واجل�س ��دية برغم اجلهد
الكب�ي�ر ال ��ذي بذل ��ه الالعب ��ون م ��ن خ�ل�ال
املباري ��ات واملع�س ��كرات ،و�إن �ش ��اء الل ��ه
يك�سبون لقاء عُمان ب�أداء م�ستقر ومتميّز.
وب ��دوره ق ��ال الالع ��ب عل ��ي عب ��د الر�ض ��ا،
جئنا للبطولة ويف ح�س ��اباتنا مباراتني مع
الإم ��ارات و ُعم ��ان بعي ��د ًا عن لق ��اء منتخب
قط ��ر ال ��ذي كانت اخل�س ��ارة �أمام ��ه طبيعيّة
نظ ��ر ًا للف ��ارق الفن ��ي ،م�ض ��يف ًا �أن ��ه بجهود
ال ��كادر التدريب ��ي والالعب�ي�ن وبدعم مادي
ومعنوي من االحتاد ممث ًال برئي�س ��ه حممد
الأعرج ��ي مت ّكن ��ا من الف ��وز عل ��ى املنتخب
الإماراتي ،الفت ًا �إىل ا�ستعداد املنتخب للقاء
عُمان بعدما كان الهدف من مباراتنا مع قطر
بيان كيفية توظيف مهارات الالعبني ملوقعة
احل�س ��م ،معرب ًا ع ��ن �أمله يف النج ��اح ب�أول
م�ش ��اركة يف تاريخ املنتخب العراقي �ضمن
البطولة الآ�س ��يوية �إذ تحُ ِّ�سن من موقعه يف
امل�س ��توى الع ��ام للق ��ا ّرة بعد ح�ص ��وله على
املركز التا�سع يف بطولة الكويت ال�سابقة.

 الدمام  /خا�ص باملدى

كرمي قحط��ان ـ الإعالم��ي املرافق
للمنتخب
ت�صوير  -ب�شري �آل �سعيد

يخو�ض منتخبنا الوطني للرجال لكرة اليد
الي ��وم (اخلمي� ��س) لق ��اء غاي ��ة يف الأهمية
�أم ��ام املنتخب ال ُعم ��اين ،يف �ص ��الة وزارة
الريا�ض ��ة بالدم ��ام ،عن ��د ال�س ��اعة الرابع ��ة
ع�ص ��ر ًا بتوقي ��ت بغداد� ،ض ��من مناف�س ��ات
املجموع ��ة الثالثة م ��ن البطولة الآ�س ��يوية
الع�ش ��رين اجلاري ��ة يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�س ��عودية .وت�أت ��ي �أهمي ��ة ه ��ذه املب ��اراة
كونه ��ا الفي�ص ��ل يف دخ ��ول منتخبنا للدور
الث ��اين يف ح ��ال حتقيقه الف ��وز �أو التعادل
للمناف�سة على املركز ال�سابع �أو رمبا يكون
الطم ��وح �أكرب ليك ��ون الفوز ب�أح ��د املقاعد
املخ�ص�ص ��ة للقا ّرة ال�ص ��فراء يف
اخلم�س ��ة
ّ
ك�أ�س العامل  2023يف بولندا وال�سويد.
�أج ��رت (املدى) لقاءات مع عدد من �أع�ض ��اء
البعثة الذين �أجمعوا على �أف�ضلية املنتخب
الوطن ��ي يف البطول ��ة برغ ��م اخل�س ��ارة
م ��ن قط ��ر �أم� ��س ( ،)37-22وهم عل ��ى �أ ّ
مت
اال�س ��تعداد ملوا�صلة امل�ش ��وار فيها واللعب
مع كبار القا ّرة مبعنويّات عالية.

طموح وتفا�ؤل
بداية �أكد هيثم عبد ال�ستار ،الالعب الدويل
ال�سابق وم�شرف املنتخب حالي ًا� ،أن مباراة
اليوم مع عُمان مهمة جد ًا لالنتقال اىل الدور
الث ��اين وحر�ص ��نا من خ�ل�ال املحا�ض ��رات
واالجتماع ��ات اجلماع ّي ��ة والفرد ّي ��ة م ��ع
الالعبني وامل�ل�اك التدريبي عل ��ى تذكريهم
ب� ��أن نقطتي فوزنا على الإمارات ()31-32
خري حاف ��ز ملوا�ص ��لة امل�ش ��وار ،وحت�س�ي�ن
املرك ��ز على م�س ��توى القارة م ��ن  9اىل ،7

الفيفا :متعة املونديال بد�أت
بانطالق مبيعات التذاكر

 الدوحة  /خا�ص باملدى
�أنطلقت �أم�س الأربعاء ،املرحلة الأوىل من مبيعات تذاكر ك�أ�س العامل FIFA
قطر  2022التي تقام مناف�ساتها نهاية العام اجلاري.
و�أك ��دت فاطم ��ة �س ��امورا� ،أمني عام االحت ��اد الدويل لك ��رة الق ��دم (الفيفا) �أن
الإع�ل�ان عن انطالق مبيعات تذاكر مباريات البطول ��ة ي�ؤكد على جهود الفيفا
لتحقيق هدفه يف �إتاحة اال�س ��تمتاع مبناف�س ��ات ال�ساحرة امل�س ��تديرة لقاعدة
�أو�سع من جمهور كرة القدم يف �أنحاء العامل.
و�أ�ض ��افت" :الع ��امل عل ��ى موعد م ��ع مهرجان لكرة القدم ي�ض ��من للم�ش ��جّ عني
التعرف عن قرب على الثقافة الرثية لهذه املنطقة وتاريخها العريق من خالل
مناف�س ��ات البطولة املرتقبة يف مالعب عاملية امل�س ��توى ،ونتط ّلع بكل �ش ��غف
لهذه الفر�ص ��ة التي �س ��تجمع بني النا�س من خمتلف الثقافات حتت مظ ّلة كرة
القدم خالل ك�أ�س العامل قطر  .2022وتبد�أ املرحلة الأوىل حتى  8من �ش ��باط
املقبل ،وتتاح خاللها الفر�ص ��ة �أمام امل�ش ��جعني لتقدمي طلباتهم حلجز التذاكر
ع�ب�ر املوق ��ع الإلك�ت�روين  ،qa/tickets.qatar2022و�س ��تحظى جميع
الطلبات بفر�ص مت�ساوية يف �شراء التذاكر� ،سواء مقدّمي الطلبات يف اليوم
الأول �أو يف اليوم الأخري �أو يف �أي وقت بينهما ،حيث تبد�أ عملية تخ�صي�ص
التذاكر بعد �إنتهاء فرتة تقدمي الطلبات.
من جهته قال نا�ص ��ر اخلاطر ،الرئي�س التنفيذي لبطولة ك�أ�س العامل FIFA
قطر � ،2022أن ت�ض ��ييف قطر لأول ن�س ��خة من البطولة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط
والعامل العربي ت�ش ّكل حدث ًا ا�ستثنائي ًا يحتفي ب�شغف �شعوب املنطقة والعامل
بال�س ��احرة امل�س ��تديرة ،الفت� � ًا �إىل تطل ��ع الدول ��ة جنب� � ًا �إىل جنب مع �ش ��ركاء
البطولة للرتحيب بامل�ش ��جعني يف احتفالية ت�ستقطب �أنظار العامل .و�أ�ضاف:
"نرتقب جميع ًا انطالق املونديال والرتحيب بامل�شجّ عني على �أر�ض قطر يف
احتفالي ��ة كروي ��ة عاملية ،و�إتاحة الفر�ص ��ة �أم ��ام اجلميع للتعبري عن �ش ��غفهم
بريا�ضة كرة القدم ،وا�ستك�شاف ثقافة جديدة واال�ستمتاع لأول مرة بتجارب
ال مثي ��ل لها يف قط ��ر واملنطقة ".يذكر �أنه يف حال جت ��اوزت الطلبات الأعداد
املتوفرة من تذاكر املباريات للم�ش ��جعني من داخل قطر �أو خارجها� ،س ��يجري
تخ�ص ��ي�ص التذاكر ملقدّمي الطلبات بنظام القرع ��ة ،ثم �إخطار جميع امل� ّؤهلني
باحل�صول على طلباتهم ،كاملة �أو جزئي ًا ،وكذلك غري امل� ّؤهلني ل�شراء التذاكر،
بنتيجة طلباتهم بحلول يوم الثالثاء � 8آذار املقبل .ومن املتوقع �إتاحة فر�صة
ثانية ل�ش ��راء التذاكر قبل موعد �س ��حب قرعة ك�أ�س العامل املقررة يوم اجلمعة
الأول من ني�سان املقبل.

مبين� � ًا �أن اخل�س ��ارة �أم ��ام قط ��ر ()37-22
�أم�س الأربع ��اء مل ت�ؤثر على طموحنا الذي
كرب ليكون حجز �إح ��دى البطاقات اخلم�س
عن القارة ال�ص ��فراء لنهائي ��ات ك�أ�س العامل
 2023هو مطلبنا ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن الطموح
برغم كونه بعي ��د املنال ،لكن بهمّة الالعبني
الأبطال وما ظهروا عليه من م�س ��توى جيّد
يف مباراتهم الأوىل �أمام الإمارات وتطبيق
ما �أراده منهم املد ّرب داخل ال�ساحة يجعلنا
نتفاءل بذلك.

خطة الت�أهل
وق ��ال ح�س�ي�ن علي حم ��زة ،كاب�ت�ن منتخبنا
الوطن ��ي� ،أن املنتخ ��ب ال ُعم ��اين فري ��ق
حم�ت�رم و�أثب ��ت وج ��وده يف مبارات ��ه �أمام
قط ��ر وخا�ص ��ة يف ال�ش ��وط الأول ،وه ��و
فريق ال ي�س ��تهان به واملفرو� ��ض نع ّد العدّة
ب�ش ��كل �ص ��حيح ،مبين� � ًا �أن البطاق ��ة الت ��ي
نراه ��ن يف احل�ص ��ول عليه ��ا ه ��ي النتيجة
التي �ستح�س ��م م�ص�ي�ر مباراتنا م ��ع عُمان،
يف ظ ��ل مت ّت ��ع العبين ��ا مبعنوي ��ات عالي ��ة

مكاف�أة  ..وتهنئة
ت�س ��ل ّم العب ��و منتخبنا الوطني لك ��رة اليد،
خ�ص�ص ��ها لهم رئي�س
املكاف� ��أة املاليّة الت ��ي ّ
االحت ��اد حممد الأعرجي بع ��د الفوز الثمني
ال ��ذي حقق ��وه عل ��ى املنتخ ��ب الإمارات ��ي،
و�أن ��اب كاب�ت�ن املنتخب ح�س�ي�ن علي حمزه
عن زمالئه با�ستالم املكاف�أة ووزعهم عليهم
بع ��د ذل ��ك .م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،تلق ��ى رئي�س
االحتاد ات�ص ��ا ًال هاتفي ًا �ص ��باح �أم�س الأول
من وزير ال�ش ��باب والريا�ضة عدنان درجال
ه ّن�أ من خالله جميع �أع�ض ��اء الوفد ،و�أ�سرة
كرة اليد العراقي ��ة ،على الفوز الغايل الذي
حت ّق ��ق عل ��ى �أي ��دي العبين ��ا الأبط ��ال يف
�أوىل مبارياتهم �ض ��من مناف�س ��ات البطولة
الآ�س ��يوية ،مُعرب� � ًا ع ��ن �أمل ��ه يف موا�ص ��لة
امل�ش ��وار والت�أهّ ل اىل الدور الثاين ،ووعد
الوزير بتكرمي الفريق حال تواجده �ض ��من
املنتخبات الثمانية.

�أحمد عبا�س :درجال �أثار اللغط بتزامن يوم ال�شباب مع ميالده!
بغداد  /املدى
�أب ��دى �أحم ��د عبا�س� ،أمني ال�س� � ّر الأ�س ��بق الحت ��اد كرة
الق ��دم ،ا�س ��تغرابه من قيام وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
بتحدي ��د ي ��وم  26كان ��ون الث ��اين املقب ��ل يوم� � ًا وطن ّي ًا
لل�شباب ي�ص ��ادف نف�س يوم ميالد الوزيرعدنان درجال
مثلما تناولته بع�ض املواق ��ع الإلكرتونيّة .وقال عبا�س
يف ت�ص ��ريح لـ "املدى" :مهما قيل عن املو�ض ��وع ،يكفي
�أن وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة �أ�ش ��عرتنا ب�أنه ��ا �أعط ��ت
ّ
قط ��اع ال�ش ��باب الأهمي ��ة التي ي�س ��تحقها ،قبي ��ل انتهاء
والية وزيرها مع ت�ش ��كيل احلكومة اجلدي ��دة ب�إعالنها
الر�سمي �أن الوزير �أ�ص ��در توجيه ًا لها باعتبار يوم 26
كانون الثاين احل ��ايل يوم ًا وطن ّي ًا لل�ش ��باب العراقي".
ال�ص ��دفة� ،أن ه ��ذا الت�أري ��خ وكما
و�أ�ض ��اف :م ��ن قبي ��ل ُ
اطلعنا على �ص ��ورة من جواز الوزي ��ر يف �أحد املواقع،
ه ��و نف�س ت�أريخ ميالده ،وح�س ��ب معلومات ��ي ف�إن هذه
امل�ص ��ادفة لي�س لها نظري يف الت�أريخ القدمي واحلديث،
مع تقديرنا للحدث ب�إقامة احتفاليّة ُكربى بهذه املنا�سبة
ت�شمل �أن�شطة �ش ��بابيّة وثقافيّة وريا�ضيّة وفنيّة ح�سب
بي ��ان ال ��وزارة" .وزاد بالق ��ول :لق ��د تن ��اول بع� ��ض

الإعالمي�ي�ن واملتابع�ي�ن ه ��ذا املو�ض ��وع ،ووج ��دوا فيه
م�صادفة ت�ستحق الإ�شارة �إىل توقيت اطالق املبادرة مع
�أقرتانها بالذكرى ( )63مليالد الوزير" .وت�ساءل عبا�س
:ملاذا �أقرتح الوزير هذا الت�أريخ الطالق املبادرة ،ملاذا مل
يجعله ��ا يوم  28كانون الثاين مث ًال بعد �إنتهاء مباراتنا
املف�ص ��ليّة مع �إيران �ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل ،2022
والتي �س ��تجري يف طهران يوم  27ال�ش ��هر نف�سه ع�سى
�أن يو ّفق منتخبنا الوطني فيه ��ا ويكون للمبادرة طعم ًا

�سائغ ًا ،ف�ض ًال عن دفع ُ�ش ��بهة الق�صد املُبيّت لتزامن هذه
املبادرة مع ميالد الوزير؟ و�أو�ضح �:آمل من اال�شخا�ص
القريب�ي�ن م ��ن درج ��ال يف ال ��وزارة واحتاد ك ��رة القدم
�أن يعمل ��وا عل ��ى حت�ص�ي�ن قراراته من الت�أوي ��ل والقيل
والق ��ال ،وعليهم تقدمي امل�ش ��ورة التي جتعل توجيهاته
ال تقبل االجتهاد واللغط وخا�ص ًة يف مثل هذه الق�ضية
الت ��ي ا�ص ��بحت حدي ��ث الو�س ��ط الريا�ض ��ي وغ�ي�ره".
وا�س ��تدرك �:س ��واء �أتفقنا �أو اختلفنا م ��ع الوزير ،يبقى
عدن ��ان درجال رمز ًا ريا�ض� � ّي ًا كب�ي�ر ًا ق� �دّم الكثري للكرة
العراقية �أ�سو ًة ب�أبناء جيله من الالعبني الذين �أو�صلوا
الكرة العراقية اىل م�س ��تويات م�شهودة ورائعة و�أهمّها
امل�ش ��اركة يف نهائ ّي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل املك�س ��يك .1986
وختم عبا�س �:أن�ص ��ح وزير ال�ش ��باب �أ ّال يُ�صدر توجيه ًا
يحتمل االجتهاد ،فمثل هذا القرار والتوقيت مل ي�س ��بق
�أن �أتخ ��ذه امل�س� ��ؤول الريا�ض ��ي قب ��ل ع ��ام  2003برغم
قوّة �س ��لطته �آنذاك ،و�أن درجال نف�س ��ه لي�س بحاجة له،
ونتم ّن ��ى �أن ال ي�س ��تم ّر بالعمل على حم ��و ذكرياتنا عنه
قبي ��ل ب�ض ��عة �أيام ورمبا �أ�س ��ابيع من مغادرته من�ص ��به
الوزاري".

الوطني ..العالجات واملعاجلات!
ف ��ارق كبري بني العالجات الفورية وال�س ��ريعة التي يخ�ض ��ع اليها
منتخبنا الوطني لكرة القدم بني فرتة و�أخرى ،عن تلك املُعاجلات
الت ��ي يفرت�ض بها �أن حتدث وت�س ��تم ّر معه لف�ت�رات طويلة ،بهدف
التغي�ي�ر يف اال�س ��لوب التكتيك ��ي ال ��ذي ي ّتبع ��ه ويرتب ��ط ارتباط ًا
وثيق� � ًا بفك ��ر اجله ��از التدريب ��ي ور�ؤيته ال�ص ��حيحة الت ��ي يعتقد
ب�أنه ��ا الأن�س ��ب والأجن ��ع والتي يبن ��ي عليها �آماله يف املنا�س ��بات
واال�ستحقاقات!
الفارق ال ��ذي احتدّث عنه يرتبط مبدى ال�س�ت�راتيجيّة التي يجب
�أن تتوفر فيها ال�ش ��روط املالئمة التي ميكن لها �أن ٌتغري من مديات
احلالة التي يعي�ش ��ها املنتخب من حيث البن ��اء والطريقة والتقبّل
والتطبيق واالن�س ��جام و�ص ��و ًال اىل اال�س ��تقرار ال ��ذي يبحث عنه
املنتخب ويريد �أن يظهر ب�أف�ضل �صورة و�أبهى حُ ّلة ،وهو يخو�ض
غمار امل�شاركات والبطوالت الكروية على �أمل حتقيق االجناز.
يف ر�أين ��ا �إن ما حدث للمنتخب الوطني هو واقع حال ،لمِ ا �أ�ص ��ابه
م ��ن �س ��يناريو يتع ّر� ��ض له �أي منتخ ��ب يف �أي ف�ت�رة ،فال منتخب
ميكن له �أن ي�س ��تم ّر يف طريق النجاح والت�أ ّلق ،مثلما ال ميكن لأي
منتخب �أن يبقى يعاين ويتقهقر ،فال انت�ص ��ار ي�س ��تم ّر وال الهزائم
تتواىل ،خا�ص ��ة لو�ض ��ع كو�ض ��ع منتخبنا الوطني الذي عانى من
تذبذب وا�ض ��ح وارتقاء لفرتات متعدّدة وانتكا�سات لأكرث من مدة
ٍ
زمنية!
ن�ص َب نف�سي حمامي عن املنتخب بقدر ما �أريد �أن �أ�ضع
ال �أريد �أن ُا ّ
ّ
النقاط على احلروف يف ظل حالة الفو�ض ��ى التي عانت وما تزال
تع ��اين منها كرتنا ،نتيجة تغييب ال ُنقاد الفعليني عن ال�س ��احة من
قبل قادة كرة القدم الذين ان�شغلوا مع الأ�صوات التي قرعت طبول
احلرب وهتفت للك�شف عن امل�شاكل ،دون �أن جتد احللول ،وبعيدة
كل البُعد عن الت�شخي�ص ��ات احلقيقيّة وال�س ��ليمة ،وهتفت مع ّ
الكل
�ضد الكل بهدف التغيري!
ويف ت�ص ��وّ ري ال�شخ�ص ��ي �أن املنتخ ��ب الوطني ت�أ ّثر كث�ي�ر ًا فيما
ح�ص ��ل من ُ�س ��خط وا�ض ��ح وا�س ��اليب ال�ض ��غط وط ��رق االلتفاف
عل ��ى احلقيقة بال�ش ��كل الذي يو�ص ��لنا اىل قناعة تا ّم ��ة �أن كل تلك
الإرها�ص ��ات �أكل ��ت م ��ن ج ��رف املنتخب وجعلت ��ه يواج ��ه �أزمات
احوال هو
قح َم يف
كثرية ،وبالتايل و�ص ��ل اىل ما و�ص ��ل اليه ،و ُا ِ
ٍ
يف غنى عنها متام ًا ،و�أ�صبح املنتخب حق ًال للتجارب ب�سبب غياب
املركزية عنه يف املدّة التي م�ضت!
وهن ��ا البد من العودة اىل الفجوة التي �أربكت ح�س ��ابات املنتخب
ب ��دء ًا من املدّة املح�ص ��ورة بني نهاية ت�ص ��فيات جت ّم ��ع املنامة يف
منت�ص ��ف حزي ��ران املا�ض ��ي وحت ��ى موعد ت�س� � ّلم الهولن ��دي ديك
�أدفوكات ملهمّته قبل الدخول يف الت�ص ��فيات الآ�س ��يوية احلا�س ��مة
امل�ؤهّ لة اىل مونديال قطر  2022وما تاالها من فقدان لال�ستقرار
وخل ��ق عالج ��ات مل جتدِ نفع� � ًا ،ب ��ل زادت الطني ب ّلة ،و�ص ��و ًال اىل
مرحلة التجديد عن طريق الك�ش ��ف عن خامات مهمّة ودماء جديدة
والزج بها يف بطولة ك�أ�س العرب .2021
مت ا�شراكها
ّ
اعتقد �أنه بات من ال�ض ��روري ج� � ّد ًا التفكري اليوم ،ب�ش ��كل عملي،
�أكرث من االفرتا�ض ��ات التي ال ُت�س ��من وال ُتغن ��ي من جوع ،البحث
ع ��ن معاجلات ال�ض ��بط عن طري ��ق الرتكيز على املرك ��ز الثالث يف
جمموعتن ��ا القار ّي ��ة ،وق ��راءة الأم ��ور بال�ش ��كل الفعل ��ي ب ��د ًال من
اخلو� ��ض يف مزايدات و�ش ��عارات لن ت�أتي الينا �س ��وى باخلراب
الك ��روي� ،إذ من املهم جد ًا تقبّل ما ح�ص ��ل �ش ��ريطة �إيجاد موطىء
قدم يف مرحلة امللحق جتاوز املناف�س�ي�ن الأقرب ،لبنان والإمارات
ٍ
و�س ��وريا ،وه ��و �أمر حتدّثت ب ��ه مل ّرات �س ��ابقة ،بع ��د �أن جتاوزنا
�إيران وكوريا بفارق كبري!
�أيه ��ا الإخوة ،الأمر لي�س ا�ست�س�ل�امن ًا مِ ّنا ،ال �أب ��د ًا ،هو واقع حال
وعلين ��ا االع�ت�راف ب ��ه ،ولكن من امله� � ّم ج ��د ًا �أن نتقبّل م ��ا يحدث
�ش ��ريطة �أن نندم ��ج مع ��ه دون �أن ُنف ّك ��ر باخل�س ��ارة� ،أو ننه ��ار من
الهزمية ،الق�ضيّة هي ق�ض ��ية وطن وعلينا �أن نعرف كيف نتجاوز
املهمّة ،مع كل ما ح�ص ��ل ممّا ذكرته بال�ض ��بط ،ال بل علينا �أن جند
العالج ��ات الأمث ��ل واملعاجل ��ات الأكم ��ل ،ال �أن نذهب مع �أ�س ��لوب
الرتقي ��ع �أو ا�س ��قاط فر�ض ،كما فع ��ل ذلك ال�س ��لوفيني كاتانيت�ش،
يوم رف�ض االن�ص ��ياع لر�أي الأغلبيّة وفر�ض ر�أيه ب�ش� ��أن ا�ستدعاء
العبني جُ دد يف مع�س ��كر الب�ص ��رة و�أبعدهم وجلب العبي ال�شرطة
املن�س ��حبني وجع ��ل منتخبنا يع ��اين الأم ّرين ب�ض ��عفه ِ وتراخيه،
و�أفقد فيما بعد هوية �أ�س ��ود الرافدين يف ت�صفيات ت�صدّروها اىل
قبل مواجهتهم املهزوزة �أمام �إيران!
�أق ��ول ..علينا �أن نعرتف �أن التجديد �أم ��ر مهم ،والأهم من ّ
كل ذلك
ال�ص�ب�ر على النتائج� ،ش ��ريطة �أن ال يكون الأمر بعيد عن الرتقيع
�أو الإزالة �أو احلذف!
وهنا البد من العودة الى الفجوة التي
�أربكت ح�سابات المنتخب بدءاً من
المدّ ة المح�صورة بين نهاية ت�صفيات
تجمع المنامة في منت�صف حزيران
ّ
الما�ضي وحتى موعد ت�س ّلم الهولندي
لمهمته قبل الدخول في
ديك �أدفوكات
ّ
الت�صفيات الآ�سيوية الحا�سمة الم�ؤهّ لة
الى مونديال قطر 2022

ومي�ض منير :و ّدية �أوغندا تطمين ّية وقائمة الأ�سود متوازنة
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد املدرب املحرتف ومي�ض منري ،املحا�ضر
الآ�س ��يوي واملح ّلل الفني يف قنوات الك�أ�س
الريا�ض ��ية القطري ��ة� ،أن مواجه ��ة منتخبنا
الوطن ��ي نظ�ي�ره الأوغندي ،غ ��د ًا اجلمعة،
يف ملع ��ب املدين ��ة ال ��دويل ،فر�ص ��ة كب�ي�رة
لالحت ��كاك الق ��وي ،وبي ��ان م ��دى جاهز ّي ��ة
الالعبني ال�ستئناف ت�صفيات الدور احلا�سم
ملونديال .2022
و�أ�ض ��اف من�ي�ر يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى)
م ��ن العا�ص ��مة القطري ��ة الدوح ��ة :ه ��ذه
�أه ��م مب ��اراة يخو�ض ��ها منتخبن ��ا بتوليفته
اجلدي ��دة م ��ع منتخب �أفريقي يحت � ّ�ل املركز
(� )82ض ��من �آخر ت�ص ��نيف لالحتاد الدويل
لكرة الق ��دم (الفيفا) مقاب ��ل ( )75ملنتخبنا،
�أي �أنهم ��ا متقارب ��ان يف امل�س ��توى ،وه ��ي
مب ��اراة �ض ��رورية للم ��د ّرب املونتينيغ ��ري
زيليكو برتوفيت�ش كي يطمئن على �صواب
خياراته للمهمّة القادمة.

و�أ�ش ��ار اىل �أن "اال�س ��ماء الت ��ي دعاه ��ا
برتوفيت� ��ش متوازن ��ة م ��ا ب�ي�ن الالعب�ي�ن
املحرتف�ي�ن و�أب ��رز املح ّلي�ي�ن يف ال ��دوري
املمت ��از ،و�سِ ��مة املنتخ ��ب �ش ��بابيّة قابل ��ة
للتطوي ��ر يف ظ � ّ�ل رعاي ��ة االحت ��اد وتوايل
املباري ��ات الودّية والر�س ��ميّة ،مع احلر�ص
عل ��ى اال�س ��تقرار و�إنه ��اء التجري ��ب ق ��در
االمكان .وك�ش ��ف عن "وجود �سلبيّات فنيّة
البد من معاجلتها خالل املرحلة املقبلة كون

املنتخب الوطني يفتقد ال�سطوة الهجوميّة،
وه ��و م ��ن �أ�ض ��عف الف ��رق هجوم ّي� � ًا كم ��ا
�ش ��اهدنا يف بطول ��ة ك�أ�س العرب العا�ش ��رة
يف الدوح ��ة ،وكذلك التغي�ي�رات التي طالت
مراك ��زه يف كل مب ��اراة منذ �أيل ��ول ،2021
�أ�س ��همت يف خ ��رق دفاع ��ه وه� � ّز �ش ��باكه
وتراجع ��ه ،وهو م ��ا مل ن�ألفه ع ��ن منتخبات
العراق يف ال�سنني ال�سابقة حتى يف �أ�صعب
الظروف التي م ّرت بكرتنا.

وب�ّي�نّ "مل يع ��د يُنظ ��ر اىل هو ّي ��ة الفري ��ق
املتب ��اري معه و ّدي� � ًا �إن كان م ��ن �أفريقيا �أو
�أوروب ��ا حت�ض�ي�ر ًا للقاء �آ�س ��يوي ر�س ��مي،
فمدار� ��س الك ��رة يف الع ��امل توحّ ��دت حتت
نظ ��ام و�أ�س ��لوب وقواع ��د لع ��ب م�ش�ت�ركة
تف�ص ��لها خ�ب�رة امل ��د ّرب فق ��ط يف كيف ّي ��ة
توظي ��ف �أدوات ��ه ّ
وخطت ��ه خ�ل�ال الدقائ ��ق
الت�س ��عني ،لهذا فاله ��دف من �إج ��راء مباراة
جتريب ّي ��ة ه ��ي تقييم و�ض ��ع الالعب البدين

والف ّن ��ي وهل ي�ص ��لح للمرك ��ز املث ّب ��ت فيه،
و�إذا ما �أعطي بع�ض الواجبات يف ال�ش ��وط
الثاين هل ينجح ،ومن هو بديله �إذا مل ي ُكن
يف م�ستواه املعهود؟
و�أو�ض ��ح ع ��ن دور املد ّرب�ي�ن امل�س ��اعدين
بالق ��ول �":أرى �أن املد ّرب�ي�ن رزاق فرح ��ان
و�أحم ��د �ص�ل�اح ي�س ��تحقان التواج ��د م ��ع
برتوفيت�ش خ�ل�ال املهمّة املناطة به ،كونهما
الأقرب له من ناحية االطالع على مناف�س ��ات
ال ��دوري املح ّل ��ي ،و�س ��يتفاعل الالعب ��ون
معهم ��ا مبا يخدم ان�س ��جام املنتخب بجميع
عنا�ص ��ره ،و�أمتنى �أن يك ��ون لديهما القرار
الف ّن ��ي حل�س ��م بع�ض الأمور بعد مناق�ش ��تها
مع املد ّرب.
وخت ��م من�ي�ر بالق ��ول :بالرغم من ت�ض ��ا�ؤل
فر�ص ��ة منتخبنا الوطني يف املناف�س ��ة على
بطاق ��ة املُلح ��ق� ،إال �أنن ��ا نرت ّق ��ب ظه ��وره
مب�س ��توى يختلف عن م�ش ��اركته يف بطولة
الع ��رب ،وي�ؤ ّك ��د الالعب ��ون ا�س ��تحقاقهم
الرتداء الفانيلة الوطنيّة.

آراء وافكار
التنين وال َعنقاء ..بين
ال�صين والم�سلمين
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فا�شية التخلف – البعث العربي منوذج ًا ()9
من "المانيا فوق الجميع" الى "الر�سالة الخالدة"
رف�ض م�ؤ�س�سو حركة البعث �شكل النظام الدميقراطي الغربي وح�ضارته النه متعجرف وا�ستعماري ،كما رف�ضوا
�شكل النظام ال�شيوعي لأنه ال يقر ب�صالح �أي ما�ض ويدعو اىل بناء جديد عند خمتلف االمم ،ورف�ضوا كذلك
فكرة العودة اىل املا�ضي الحيائه كما يرى �أ�صوليو الإ�سالم ال�سيا�سي ب�شتى مللهم ونحلهم .ما يدعو له البعثيون
باملقابل هو "ر�سالة خالدة" و�صفها مي�شيل عفلق ،بانها اجتاه "يعترب حياة االمة كج�سم حي كان �صحيحا ثم
اعتل ،ويعترب ان التقدم يعني معاجلة املر�ض والعودة بالأمة اىل الو�ضع ال�سوي ال�سليم" .ونعرف كيف جرت
هذه املعاجلة البعثية وعظمة الدمار الذي احدثته وغزارة الدماء التي �سفكتها وعمق الآالم التي خلفتها ،واىل
�أي "و�ضع �سوي �سليم" �أو�صلتنا اليه خالل ن�صف قرن م�ضى.

 ر�شيد اخليون

عندما تقر�أ تاريخ ما بني َّ
بال�صني ،والأدنى حيث
ال�شرق الأق�صى ،وكثافته ِ ّ
العامل الإ�سالمي ،جتده �سل�سلة مِ ن احلروب والغزوات ،فال ت�أمل وجود
بقايا حياة ثقاف َّية ،وعلى ال ّرغم مِ ن ذلك ظل طريق احلرير �سالك ًا بحر ًا وبر ًا،
ال�صني «ذخرا املثقف» ،مثلما �أ�شارت لوحات معر�ض
الكاغد واحلرب ي�أتي مِ ن ِ ّ
«ال ِ ّتنني والعنقاء» ،املفتوح يف ُمتحف لِوُ فر �أبوظبي (ح َّتى فرباير.)2022/
ال�صني مكان ًا ق�صي ًا ،ف�ضرب ببعده املثل ،قيل« :اطلبوا العِ لم
عرف امل�سلمون ِ ّ
بال�صني»(مو�ضوع ح�سب كتاب املو�ضوعات البن اجلوزي)� ،أ َّما ابن
ولو ِ ّ
ال�صني �أق�صى ما يكون مِ ن الأر�ض:
فريى
456هج)،
(ت:
حزم
ّ
ّ
ّ
َ
كل
يف
دارها
�أرى
ولكن َمن يف ال َدّار عني مغ ّي ُب
حني و�ساعةٍ
ِ ٍ
أقرب
اجلنب �أ�سمع ح�سه
فيا لك جا ُر
و�أعلم � َّأن ِ ّ
ال�صني �أدنى و� ُ
ِ
(طوق احلمامة)
ال�صني مِ ن �صناعات يف خمتلف الفنون
غري � َّأن ما ي�صلنا اليوم مِ ن ِ ّ
واحلاجات ،و�أ�صبحت مهيمنة ب�أ�سواقنا ،كان امل�سلمون الأوائل يعرفونها،
«ال�صني مو�صوفة
فهذا �أبو القا�سم ال َّزخم�شري(ت538 :هج) يقول:
ِّ
بال�صناعات ال َدّقيقة ،وال َّت�صاوير ال َعجيبة ،يف�صل م�صورهم بني �ضحك
ِّ
َّ
ال�شامت واخلجل والهازئ وامل�سرور»(ربيع الأبرار) .وكتب ابن الأثري(ت:
ُ
ال�صني على الإح�سان يف �صنعة اليد ،يف ما يبا�شرونه
637هج)« :فطر �أهل ِ ّ
ال�صني ،التي
ال�سائر) .مِ ن �صناعات ِ ّ
مِ ن م�صوغ �أو خ�شب �أو فخار»(املثل َّ
عُدت مِ ن العجائب« :طاحونة يدور حجرها التحتاين ،والفوقاين �ساكن،
ويخرج مِ ن حتت ا َ
حلجر دقيق ال نخالة فيه ،ونخالة ال دقيقة فيها»(القزويني،
�آثار البالد).
مِ ن الآثار التي عُر�ضت ،وحتت عنوان «قرون مِ ن الإلهام بني ال َّثقافتني
ال�صين َّية والإ�سالم َّية» جماميع مِ ن اخلزفيات التي يعود زمنها �إىل
ِّ
ال�سالجقة ،وهم ببغداد( -447وحتى لقرنني) ،وخمطوطات مزرك�شة مِ ن
َّ
القر�آن الكرمي ،وما يتعلق بالر�سومات التي ت�صور الديانة البوذية ،وخزف
وال�صين َّية.
ال�صينيُ ،نق�ش عليه �آيات و�أ�شعار بالعرب َّية ِ ّ
ِّ
ال�صني قد ركزت على �أُ�سطورة كائن التنني ،ركز العرب امل�سلمون
�إذا كانت ِ ّ
ال�صيني:
�أ�سطورتهم على كائن العنقاء ،و ُمثل الكائنان يف �أغلب الزخرف ِ ّ
ال�صين َّية والأباريق والأطباق.
الغ�ضائر ِ ّ
كانت مقابلة ذكية ،فالعنقاء ح�سب الت�صور الإ�سالمي :طائر عظيم اجلثة،
لها بطن كبطن الثور ،وبي�ضها ي�شبه اجلبالُ ،ي�سمع لطريانها دوي كدوي
ال�سيل تعي�ش �ألف �سنة ،وال تتزاوج �إال وعمرها خم�سمائة
ال َّرعد وهدير َّ
�سنة(القزويني ،عجائب املخلوقات) ،وباملخت�صر معروفة اال�سم جمهولة
اجل�سم ،وهذا ينطبق على الكائنات الأُ�سطور َّية كافة ،ويف املثل�« :أغرب مِ ن
عنقاء»(ال�سيوطي ،املزهر) .وللمعري(ت449 :هج)�« :أرى العنقاء َتكرب �أنْ
ّ
ُت�صادا/فعاند َمن ُت ُ
طيق له عنادا»(�سقط ال ّزند).
يقابل العنقاء �أ�سطورة اجلو� ،أ�سطورة البحر عند ال�صينيني ال ّتنني ،وك�أن
الأ�سطورتني اكت�ساب �أو توارد خواطر ،وكان التنني معروف ًا ،يف رُّ
التاث
العربي ،كائن ًا عمالق ًا «ال مير ب�شيء �إال هلكه» ،ي�شبهونه باحل ّية العظيمة لها
كالرماح،
ر�أ�سان ،يذكره ال ّنا�س ومل يروه(اجلاحظ ،احليوان) ،له �أ�سنان ِ ّ
�إذا حترك ميوج البحر(عجائب املخلوقات) .قيل« :و ّ
يل مل يظلم وهل ظلم
�أمر�ؤ/حث ال َّنجاء وخ ْلفه التننيُ؟»(�أبو متام مادح ًا الأف�شني).
الدّينا�صورات ،تناقلت الأجيال �أخبارها،
�أح�سب � َّأن ال ِ ّتنني والعنقاء مِ ن ِ
بعد انقرا�ضها ،فتحولت �إىل كائنات عجائب َّية ،هذا ما تجُ يب عليه اكت�شافات
هياكلها العمالقة ،ال َّزاحفة كال ِ ّتننيَّ ،
والطائرة كالعنقاء.
دهر
�أقول :كم م�ضى على هذه ال َّت�صاوير والزخارف واملخطوطات مِ ن ٍ
دهري ،خالله �شيدت دول وانهارت يف حروب هتكت �شعوب ًا وبلدان ًا ،لكنها
ظلت �شاهد ًا على � َّأن ال َّثقافة �إن�سان َّية ُت�صلح خراب الكراهيات ،وال مينعها
اختالف الديانات والألوان .هذا ما فهمته مِ ن لقاء �أ�سطورتي ال ِ ّتنني
والعنقاء.

بي ��د ان امل�ضمون احلقيقي لالجت ��اه البعثي يعرب
عن ��ه ال�شعار العرق ��ي ال�شهري "ام ��ة عربية واحدة
ذات ر�سال ��ة خالدة" الذي ،وحتى اذا كان املق�صود
منه ان االمة العربية تفوقت على غريها باعتبارها
حملت ر�سالة الإ�سالم اىل الب�شر ،يعيد اىل االذهان
ن�شي ��د "�أملاني ��ا ف ��وق اجلمي ��ع" (Deutschland
 )uber Allesال ��ذي كتبه يف ع ��ام  1841ال�شاعر
هيرني� ��ش هوفمان فون فالر�سلي�ب�ن ليغدو الن�شيد
القومي الأملاين حتى احلرب العامل َّية ال َّثانية حيث
حذفت فقراته العرقية.
وم ��ا ي�ؤك ��د املنب ��ع الأوروب ��ي لق�ص ��ة "الر�سال ��ة
اخلال ��دة" ق ��ول عفل ��ق نف�س ��ه" :ان االم ��ة الت ��ي
يختاره ��ا الق ��در لتك ��ون م�سرح ��ا له ��ذه التجربة،
الب�شري ��ة ال�سماوي ��ة ،هي ام ��ة حكم عليه ��ا ،واىل
االب ��د ،ان تك ��ون متمي ��زة ع ��ن باق ��ي الب�شر" (يف
�سبيل البعث).
ال ميك ��ن ،ا�ستنتاجا ،التغا�ضي ع ��ن دور النداءات
العرقي ��ة البعثي ��ة الكب�ي�ر واخلف ��ي يف الت�سب ��ب
مب ��ا حل بالع ��راق و�سوري ��ا من ك ��وارث وحتطيم
وع ��بء احت�ل�االت اجنبي ��ة عدي ��دة متام ��ا كما هو
دور النداءات العرقي ��ة الهتلرية التي كلفت االملان
اكرث من خم�سة ماليني قتيل خالل احلرب العاملية
الثاني ��ة وحده ��ا م ��ا ع ��دا الدم ��ار امل ��ادي ال�شام ��ل
لبالدهم وعبء احتالل م�ستمر حتى الآن.
وبالفع ��ل ،فكلم ��ا تعمقن ��ا يف درا�س ��ة الن�صو� ��ص
الأيديولوجي ��ة البعثي ��ة الأ�سا�سي ��ة والت�أ�سي�سية،
كلم ��ا ت�أكد لنا طابعه ��ا الغالب ك�سردي ��ات ان�شائية
ف�ضفا�ضة فكريا ،ثم �سرعان ما نكت�شف ان منابعها
اال�صلي ��ة ت ��كاد تقت�ص ��ر عل ��ى مق ��والت معروف ��ة
م ��ن الفك ��ر القوم ��ي الأوروبي وخا�ص ��ة الإيطايل
(مازيني) والأملاين (فيخت ��ه) والفرن�سي (ارن�ست
رين ��ان) لك ��ن امل�أخ ��وذة جميعه ��ا بحري ��ة ت�صرف
وتروي� ��ض وا�ضح ��ة يف التعري ��ب والتغري ��ب
وال�صناع ��ة البالغية واالثارة اللغوية والعاطفية.
وه ��ذا ينطبق عل ��ى كتاب ��ات مي�شيل عفل ��ق ب�شكل
خا� ��ص فيم ��ا تب ��دو ن�صو� ��ص �شبل ��ي العي�سم ��ي
واليا� ��س ف ��رح و�سواه ��م تك ��رارا منطيا له ��ا رغم
بع�ض التفل�سف املت�صنع والرتا�شق باملفاهيم.
م ��ن جانب �آخر ،ومثلما كان ��ت ال�شعارات وحلقات
وطقو� ��س التنظي ��م ال�شيوعية يف الع ��امل العربي
وغ�ي�ره مقتب�س ��ة م ��ن التجرب ��ة ال�سوفييتية دون
متحي� ��ص ،ف ��ان ال�شع ��ارات وط ��رق التنظي ��م
والت�سمي ��ات البعثية مل تكن نت ��اج الثقافة العربية
هي �أي�ض ًا امنا اقتب�ست ب�شكل مبا�شر من التجربتني
الفا�شي ��ة والنازية اللتني ج ��رى ا�ستلهامهما بحكم
متاث ��ل الو�ض ��ع التاريخ ��ي للق ��وى و�صراعاته ��ا
و�إمكان ا�ستخدامهما ك�أدوات ايديولوجية جاهزة
وجمرب ��ة يف مقاومة او حمارب ��ة الفكر ال�شيوعي
ا�سا�س ��ا باعتباره الع ��دو املبا�ش ��ر واملعلن من قبل
االيديولوجي ��ة البعثي ��ة منذ مرحلته ��ا الت�أ�سي�سية
املقرتنة ب�سنوات احلرب العاملية الثانية التي امتد
جماله ��ا احلرب ��ي وال�سيا�سي اىل ال ��دول العربية.
وال ب ��د هن ��ا م ��ن التذكري بال ��دور اخلا� ��ص ل�سفري
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املاني ��ا النازي ��ة يف الع ��راق فريتز غروب ��ا ( Friz
1973-Grobba (1886برتوي ��ج الأفكار النازية
وك�س ��ب كثري م ��ن املثقفني والرتبوي�ي�ن العراقيني
للم�شارك ��ة يف ن�شرها بني ال�شب ��اب والفتوة ف�ضال
عن قيامه بن�شر اول ترجمة عربية لكتاب (كفاحي)
يف �صحيف ��ة با�س ��م "العامل العرب ��ي" �أ�صدرها يف
بغداد.
ويخربن ��ا مي�شي ��ل عفل ��ق ب�صراح ��ة يف وثيق ��ة
ن�ش ��رت يف  1956بعنوان (موقفن ��ا ال�سيا�سي من
ال�شيوعي ��ة) ،ع ��داءه ال�شديد للنظري ��ة ال�شيوعية
و�أي�ض ��ا "لوج ��ود حزب �شيوعي يف ب�ل�اد العرب"
معتربا ان الفرق بني حركة البعث وبني ال�شيوعية
ه ��و “الفرق ب�ي�ن ما ه ��و وطني وما ه ��و غريب".
وه ��ي فك ��رة كر� ��س لها عفل ��ق جه ��دا متوا�صال يف
ال�سن ��وات التالي ��ة .ففي �أجوبة ملجل ��ة �آفاق عربية
يف عدده ��ا ل�شه ��ر ني�س ��ان  ،1976خل� ��ص عفل ��ق

�أف ��كاره عن ال�صراع مع ال�شيوعي ��ة كما يلي �ضمن
اطروحات ��ه الأخ ��رى ح ��ول والدة ح ��زب البع ��ث
والر�سال ��ة اخلال ��دة وم ��ا ميي ��ز االيديولوجي ��ة
البعثية عن غريها:
 يف �أوائ ��ل الأربعين ��ات كان ال�ص ��راع املبا�ش ��رم ��ع الغ ��رب .لك ��ن ال�ص ��راع غ�ي�ر املبا�ش ��ر كان مع
ال�شيوعي ��ة" ،كح ��ل ممكن وقاب ��ل لأن يحتل عقول
الأجي ��ال العربية" .ففي مرحلة الث ��ورة "ال تكون
خ�صومت ��ك الفكري ��ة مع الرجعي ��ة ،و�إمنا مع الذي
يح ��ارب الرجعي ��ة لي�أخ ��ذ دورك .وم ��ن هن ��ا كان
م ��ا ي�شغلنا ه ��و :كي ��ف ن�ستطيع حمارب ��ة �أوروبا
اال�ستعماري ��ة يف الوق ��ت الذي نتف ��ادى فيه خطر
ال�شيوعية ،كفكر ي�ؤثر على عقول ال�شباب ويجعل
م ��ن نف�س ��ه البدي ��ل حلركتن ��ا ؟" اذ ان "امل�س�أل ��ة
كان ��ت م�س�أل ��ة �صراع حي ��وي على ال ��دور القيادي
حلرك ��ة الث ��ورة العربي ��ة ..فنتيجة تقدي ��ر لأهمية
ال�شيوعية يف هذا الع�صر ونتيجة ح�ساب ب�أنها قد
تكون البدي ��ل لفرتة من الزم ��ن ..لأنها حل جذري
وحا�سم وميكن ان يظهر ب�أنه متكافئ ،مع الأخطار
والقوى املعادية للأم ��ة العربية ..فنكون قد دخلنا
يف متاهات لي�س لها �آخر".
 لك ��ن الت�أث ��ر بالفك ��ر القومي الأوروب ��ي �سرعانم ��ا يك�ش ��ف عن نف�س ��ه يف مربر تناق� ��ض عفلق مع
النظري ��ة ال�شيوعي ��ة بقول ��ه يف نف� ��س الن� ��ص ان
"القومي ��ة �شيء خالد" ،و"ان نقدنا لل�شيوعية مل
ينح�ص ��ر يف �أن ال�شيوعي ��ة ال تالئمن ��ا كع ��رب ،بل
تع ��داه �إىل الك�شف عن النق� ��ص الأ�سا�سي يف هذه
النظرية بالن�سبة للعرب ولغريهم ...فعندما نقول
ان القومي ��ة �شيء خال ��د ،وان ال�شيوعية قفزت من
فوقه ��ا و�أرادت ان حتطمها ،ف�إننا نكون قد و�صلنا
�إىل ان نكت�ش ��ف �شيئ ��ا ل ��ه �صفة ال�شم ��ول" و"هذا
بال ��ذات �أعطان ��ا ج ��ر�أة معين ��ة لنق ��د ال�شيوعي ��ة،
جتاوزن ��ا �أو�ضاعن ��ا القومي ��ة اىل الأو�ض ��اع
الإن�سانية عامة".

بكلم ��ة �أخ ��رى ،وال جديد هن ��ا ،ان الرعي ��ل الأول
م ��ن القادة البعثيني العرب اظه ��ر اعجابا �صريحا
بالنظام�ي�ن الفا�شي يف �إيطاليا والنازي يف املانيا
عل ��ى كاف ��ة امل�ستوي ��ات الأيديولوجي ��ة واالدارية
واالقت�صادية وال�سيا�سي ��ة .وهذا االعجاب جنده
لدى عفل ��ق و�صالح الدين البيط ��ار وجالل ال�سيد
ال �سيما خالل الف�ت�رة بني تويل امللك غازي عر�ش
الع ��راق يف  1933واغتيال ��ه يف  ،1939وه ��ي
ف�ت�رة متي ��زت بت�صاعد دع ��وات رف� ��ض ا�ستمرار
الهيمنة الربيطانية على الع ��راق وات�ساع م�شاعر
الت�ضام ��ن العربي وظه ��ور بوادر تق ��ارب عراقي
مع املاني ��ا الهتلري ��ة بالتزامن مع ات�س ��اع نفوذها
العاملي ع�شية احلرب العاملية الثانية وهو ما اقلق
الربيطاني�ي�ن ج ��دا .فقد ت�أث ��ر ه� ��ؤالء امل�ؤ�س�سون
البعثي ��ون باالف ��كار القومية الوحدوي ��ة الأملانية
والإيطالي ��ة واطلق ��وا دعواته ��م اىل حتري ��ر كافة
ال ��دول العربية م ��ن اال�ستعم ��ار واىل ا�ستقاللها.
وع ��ن الفا�شية والنازية اي�ضا اخذ البعثيون فكرة
�سلط ��ة احل ��زب الواح ��د اال�ستب ��دادي والهيكلي ��ة
التنظيمية �شب ��ه الع�سكرية والتحالفات التكتيكية
م ��ع الق ��وى املحافظ ��ة ام ��ن �أج ��ل اخ ��ذ ال�سلط ��ة
واحلف ��اظ عليه ��ا .فحت ��ى يف ذروة نفوذه ��ا
و�شعبيته ��ا ،مل تك ��ن احل ��ركات الفا�شي ��ة وكذل ��ك
احلركة البعثية قادرة على اال�ستيالء على ال�سلطة
بالكام ��ل بقواها اخلا�صة وحده ��ا ولذلك اعتمدت
عل ��ى التحالفات مع الأح ��زاب املحافظة والع�شائر
م ��ن �أجل الو�صول �إىل ال�سلط ��ة .وعالوة على كل
ذلك ،ماثل النظ ��ام البعثي العراقي يف عهد �صدام
ح�سني احل ��ركات الفا�شية الأوروبية ب�إقدامه على
تنظي ��م حمالت ابادة جماعية �ضد �أبناء �شعبه كما
يف ق�ص ��ف �سكان مدينة حلبجة الكردية بالأ�سلحة
الكيمياوي ��ة ،ف�ضال ع ��ن الت�سبب مبج ��ازر رهيبة
للجنود العراقيني خ�ل�ال احلروب التو�سعية �ضد
�إيران والكويت.
تلك االقتبا�سات م ��ن التجارب الفا�شية االوروبية
امت ��دت اىل حماولة تلميذ عفلق الأقرب اىل نف�سه
نظ ��ام �ص ��دام ح�س�ي�ن ان يعي ��د انتاج نظ ��ام رايخ
ثال ��ث ب ��كل هياكل ��ه ورم ��وزه وهيئاته كم ��ا يرى
�ستانل ��ي باين .وبالفعل فقد ح ��اول �صدام ح�سني
تقلي ��د النازية يف ذل ��ك كله كم ��ا يف تقدي�س نف�سه
كـ"القائ ��د ال�ض ��رورة" ر�سمي ��ا فيم ��ا جاه ��ر عفلق
بتقدي�س الدكتاتور اذا ثبت انه القائل�" :إن �صدام
ح�س�ي�ن هو هب ��ة ال�سم ��اء �إىل ح ��زب البعث وهبة
البعث �إىل الأمة العربية".
ان مث ��ل ه ��ذه املجاهرة وحت ��ى املزاي ��دة املتدنية
�أحيان ��ا باالف ��كار وال�شع ��ارات والطقو� ��س كان
�سائ ��دا بق ��وة يف التج ��ارب الفا�شي ��ة العاملية قبل
انته ��اء احل ��رب العاملي ��ة الثانية خا�ص ��ة .فقد ظل
تقدي�س مو�سيلين ��ي وهتلر يت�صاعد حتى �أيامهما
الأخرية من ني�سان  ،1945عندما مت القب�ض على
مو�سولين ��ي و�إعدامه من قبل الث ��وار الإيطاليني،
وانتحار هتلر بعده بيومني يف برلني اثر اندحار
قواته وا�ست�سالم املانيا للمحتلني.

النفعية والديكتاتورية..في زمن كوفيد

يرى الفرن�سيون على �سبيل املثال
انه (اذا كان االلتزام ال�صحي
�ضروريا لوقف الوباء فيجب
اللجوء اليه ،وبهذه الطريقة ،
يبدو ان عددا كبريا من الفرن�سيني
م�ستعدون لقبول �أي �شيء تقري ًبا
طاملا �أنه ي�سمح باحلفاظ على
الأمل يف عودة وهمية �إىل احلياة
الطبيعية .وهذا الر�أي هو تو�ضيح
مثايل ملفهوم النفعية  ،وهوالفكر
الذي يعترب �أن البحث عن هدف
يعترب مرغوبًا ب�شكل جماعي
(لو�ضع حد للوباء) مايربر �أننا
ن�ؤمن الو�سائل ال�ضرورية  ،حتى
لو كان ذلك يعني حتمل انتهاك
احلريات الفردية .

ان اله ��دف م ��ن هذا املق ��ال هو �إظه ��ار �أن
كل مذه ��ب نفع ��ي ال ميك ��ن �إال �أن ي� ��ؤدي
�إىل اال�ستب ��داد فالنفعي ��ة ه ��ي عم ��ى
�أيديولوجي..نالح ��ظ �أوال ان مث ��ل ه ��ذا
الفك ��ر يحم ��ل يف داخله بالفع ��ل جرثومة
اال�ستب ��داد  ،لأن ��ه يعت�ب�ر �أن الغاي ��ة تربر
الو�سيل ��ة .بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك  ،تعت�ب�ر
النفعي ��ة نفيًا للطبيع ��ة الب�شرية  ،لأنه من
النادر جدًا �أن يلتزم ال�سكان التزامًا كام ًال
بق�ضي ��ة من ناحية  ،وااللت ��زام بالو�سائل
التي يجب تنفيذها لتحقيق ذلك من ناحية
�أخ ��رى .ففي حال ��ة كوفي ��د  ،كان البع�ض
يف�ض ��ل بالت�أكيد �أن تكون كل هذه اجلهود
ق ��د بذل ��ت م ��ن �أج ��ل ق�ضي ��ة �أخ ��رى �أكرث
�أهمي ��ة يف نظرهم (مر� ��ض �آخر  ،مكافحة
انع ��دام الأم ��ن  ،حمارب ��ة البطال ��ة� ،إلخ)
فالتدابريال�صحيةرمب ��ا ت�أخ ��ذ اوالتاخ ��ذ
ح�صتها كمو�ضوع للمناق�شات اليومية.
على �سبيل املث ��ال  ،ا�شتهرت عاملة النف�س
م ��اري �إ�ستيل دوبونت م�ؤخ ًرا عرب �إظهار
�أن احلب� ��س والتدابري ال�صحي ��ة ت�سببت
وال تزال ت�سبب العديد من الآثار ال�ضارة
للغاية عل ��ى �صحة الأطف ��ال واملراهقني .
بينما يدين الفكر النفعي يف الواقع جزءا
م ��ن ال�س ��كان ل�صال ��ح اجل ��زء الآخ ��ر عرب
ادعائ ��ه الدف ��اع عن ق�ضية مرغوب ��ة عامليًا
( ،فالنفعية مهوو�س ��ة مبا نراه وتتجاهل
م ��ا ال نراه) كما ي ��رى با�ستيات ،وما نراه
هو خط ��ر ر�ؤية امل�ست�شفي ��ات مليئة بهذه
الوفيات من فريو�س كورونا والتي تغذي

� أدريان فور*
ترجمة :عدوية الهاليل

الإح�صائيات بطريقة وا�ضحة للغاية�.أما
ماال ن ��راه فهو مايكلفن ��ا كل اجلهود التي
نقوم بتنفيذه ��ا لتجنب الو�صول �إىل هذا
الو�ض ��ع � ،سواء كانت تكلف ��ة مالية بحتة
�أو� ً
أي�ضا ال�صحة  ،مثل اجلميع.
ان ح ��االت االنتح ��ار الناجتة عن احلب�س
وغريه ��ا من �أ�ش ��كال احلرمان من احلرية
� ،أو كل ه ��ذه اال�ستثم ��ارات يف ال�صح ��ة
الت ��ي ال ميكن تنفيذها ع ��ن طريق الإبقاء
عل ��ى االقت�صاد يف حالة جم ��ود � ،سيمكن
ترجمته ��ا بال�ض ��رورة يف يوم م ��ن الأيام
�إىل حي ��اة ب�شري ��ة .لك ��ن ه ��ذه الأرواح
التي فقدت  ،على عك�س الوفيات الناجمة
ع ��ن فريو�س كورون ��ا  ،ال تظه ��ر �أبدًا يف
الإح�ص ��اءات وبالت ��ايل لي� ��س له ��ا وزن
�سيا�سي.ع�ل�اوة على ذلك  ،ي�ضيع التفكري
النفع ��ي دائمًا يف �شكل م ��ن �أ�شكال العمى
ال ��ذي يرف� ��ض ر�ؤي ��ة الأ�ض ��رار اجلانبية
التي ي�سببها ال حمالة.
ولكي يتجن ��ب الفرن�سي ��ون الت�شكيك يف

هذا النهج النفعي  ،من ال�ضروري بالتايل
�أن تتجن ��ب احلكوم ��ة �أي تفكري يف �إدارة
الأزمة ال�صحية وعواقبها ككل .لهذا،البد
م ��ن املحافظة على اخلوف من الفريو�س.
وتعم ��ل ه ��ذه الطريق ��ة عل ��ى تن�شي ��ط
اجلهازالع�صب ��ي للدم ��اغ  ،وخ�صو�ص ��ا
املنطق ��ة امل�س�ؤول ��ة عن العواط ��ف والتي
تتمي ��ز بخ�صو�صي ��ة من ��ع ظه ��ور الفك ��ر
العق�ل�اين  ،والتي كان ��ت وحدها �ستمكن
ال�س ��كان م ��ن �أخ ��ذ كل ه ��ذه "التكالي ��ف
املخفي ��ة" ب�شكل �أف�ض ��ل .لذلك يف كل مرة
كان يغ�ض ��ب فيه ��ا �أحده ��م م ��ن �إجراءات
قت ��ل احلري ��ة  ،كان يق ��ال ل ��ه �شي ًئ ��ا مثل ،
"لك ��ن م ��اذا تري ��د؟ �أن الآالف من النا�س
ميوت ��ون من كوفيد؟ " .كما لو �أنه مل تكن
هن ��اك �إدارة �أخ ��رى ممكن ��ة للأزم ��ة (�أقل
�إب ��ادة للحريات).بينم ��ا ي ��رى النا�س من
خالل اخل ��وف ان القي ��ود املفرو�ضة على
احلري ��ة مل تعد �ش ًرا �ضروريًا  ،بل اجراءا
مرغوب ��ا ..وهكذا  ،يف انح ��راف مرعب ،

�سنقن ��ع الفرن�سي�ي�ن �أنه كان م ��ن الأنانية
عدم الرغبة يف تناول اللقاح واليهم ما �إذا
كان ه ��ذا اخلوف غري م�ب�رر،لأن التطعيم
ال مينع انتق ��ال الفريو�س  ،بل يف �أح�سن
الأحوال يقلل من احتمالية الإ�صابة به.
يف حال ��ة فريو� ��س كورون ��ا  ،ندي ��ن
با�ستم ��رار �أولئ ��ك الذي ��ن يعت�ب�رون
م�س�ؤول�ي�ن ع ��ن ت�سري ��ع الوب ��اء بالوعي
والذي ��ن يتجولون بدون �أقنع ��ة �أو ال يتم
تطعيمهم  ،وكذلك ال�شباب الوقحني الذين
ينغم�س ��ون يف حفالت خمالف ��ة القوانني
الفا�ضحة .ولتجنب مثل هذه االنتهاكات ،
تتم مراقبة جميع ال�سكان من خالل بطاقة
ال�صح ��ة ويتم تعق ��ب املخالفني اخلطرين
من خ�ل�ال عمليات تفتي� ��ش ال�شرطة لدور
ال�سينم ��ا �أو احلانات.فنحن ن�سمع املزيد
من النا�س يقولون �إنه ��م ي�ؤيدون ت�شديد
القي ��ود عل ��ى الأ�شخا�ص غ�ي�ر امللقحني ،
متنا�س�ي�ن ب�سهولة �أنه م ��ن ال�صعب �إلقاء
الل ��وم على الفرد التخاذ قراره ال�شخ�صي

الذي يثقل كاه ��ل النظام ال�صحي .وفوق
كل �ش ��يء  ،ين�س ��ى ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص
ب�سرعة �أن التخل�ص من �أج�سادهم بحرية
هو حق غري قابل للت�صرف.
�أخ�ي ً�را  ،ميكنن ��ا الق ��ول �أن ��ه م ��ع تلقي ��ح
 ٪90م ��ن الأ�شخا� ��ص  ،م ��ن ال�صع ��ب فهم
كيف ميك ��ن لـ  ٪10من ال�س ��كان مبفردهم
تعري� ��ض النظام ال�صح ��ي ب�أكمله للخطر
 ،كم ��ا ن�سم ��ع بانتظام .وهذا م ��رة �أخرى
مفه ��وم خاطئ �شائع ع ��ن النفعية  ،والتي
 ،مب ��ا �أنه ��ا حمك ��وم عليها بالف�ش ��ل (لأنها
تتعار�ض مع الطبيع ��ة الب�شرية)  ،فيجب
�أن ت�ش�ي�ر با�ستم ��رار �إىل الل ��وم عل ��ى
ف�شله ��ا منذ اللحظة الت ��ي مت فيها حتويل
الفريو� ��س �إىل ع ��دو ليت ��م تدم�ي�ره مهما
كان ��ت التكلفة  ،وحتى �أ�س ��و�أ القيود على
احلري ��ة الت ��ي مل جتع ��ل من املمك ��ن على
الإط�ل�اق حتقي ��ق ه ��ذا اله ��دف  ،بحي ��ث
يك ��ون ج ��زء م ��ن ال�س ��كان مرتددي ��ن يف
اخل�ض ��وع لكل ه ��ذه القيود.وكما �أو�ضح
ريني ��ه جريارد  ،ف� ��إن ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص
غري امللقحني يج�س ��دون متامًا دور كب�ش
الف ��داء  ،لأنهم مت�شابه ��ون مع الفرن�سيني
الآخرين مع احلفاظ على اختالف وا�ضح
ج� �دًا (وهوحقيقة ع ��دم تلقيحهم) .ولذلك
 ،ف�إنه ��م يلعب ��ون دور كب�ش الف ��داء الذي
ي�سم ��ح للجماع ��ة  ،املتعب ��ة واملرهقة منذ
�سنت�ي�ن من الق ��رارات الوبائية واخلانقة
للحري ��ات  ،بطرده ��م (رمزي� � ًا �أو قانوني ًا
من خالل ا�ستبعادهم تدريجي ًامن �أن�شطة

�أوقات الفراغ �أو العمل ،واملجتمع ب�شكل
عام .مرة �أخرى  ،يحدث انحراف رهيب ،
حيث ي�صبح غ�ي�ر امللقحني م�س�ؤولني عن
كل العل ��ل يف املجتم ��ع  ،واحلكوم ��ة هي
التي من املفرت�ض �أن حتمينا منهم.
غال ًب ��ا م ��ا يت ��م تق ��دمي الليربالي ��ة على
�أنه ��ا نفعي ��ة هدفه ��ا ال�سع ��ي لتحقي ��ق
النم ��و االقت�ص ��ادي  ،ولك ��ن ال �ش ��يء
�أبع ��د ع ��ن احلقيق ��ة .فالفك ��ر الليربايل
يع ��ادي النفعي ��ة لأن ��ه فل�سف ��ة قان ��ون
تعت�ب�ر �أن الغاية ال تربر الو�سيلة �أبدًا.
وبالت ��ايل � ،إذا كان الليربايل حذ ًرا من
اخلطاب ��ات الت ��ي تب ��د�أ بعب ��ارة "يجب
علين ��ا" مثل ("يجب علينا �إنقاذ التنوع
البيولوج ��ي" " ،يج ��ب علين ��ا حماربة
فريو� ��س كوفي ��د"  ، )...فلي�س هذا لأنه
يحل ��م بكوك ��ب حم ��روم م ��ن نباتاته و
احليوان ��ات �أو �أن النا� ��س ميوتون من
فريو� ��س كورونا  ،ولك ��ن لأنه يدرك �أن
هذه الأهداف ميكن �أن تكون متناق�ضة
فيما بينها ولأنهم ال ي�ستطيعون تربير
انته ��اك احلري ��ات الفردي ��ة�.أو مبعنى
�أدق � ،أن ��ه ال ميكن فر� ��ض �أي �شي على
ف ��رد تنته ��ك حقوق ��ه .وبالت ��ايل  ،ف� ��إن
الليربالية هي نزع ��ة �إن�سانية تدرك �أن
جميع الرج ��ال ي�سع ��ون وراء �أهدافهم
اخلا�ص ��ة و�أنه ��م ال يتفق ��ون دائمًا على
�أف�ضل طريقة لتحقيقها.
* فيل�سوف فرن�سي
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ال�سينما العراقية ،عام ُ ،2021تنبئ بم�سيرة ناجحة ،قيا�س ًا �إلى الأعوام الما�ضية .الدليل
المنتجة فيه ،التي � ّأكدت ح�ضورها المتم ّيز
على ذلك؟ وفرة الأفالم الروائية الطويلة ُ
ً
عدد كبير من الأفالم
إ�ضافة �إلى
في ذائقة المتلقي ،وفي المهرجانات ال�سينمائية� ،
ٍ
�شباب.
خا�صة ،و�أغلبهم
الق�صيرة ،التي �أنتجها �سينمائ ّيو الداخل
ٌ
ّ

كالكيت

 عالء املفرجي

مالك ..والحلم الأخير

ال�سينما العراقية خالل  ..2021دخول خجول
للدولة في دعم انتاج االفالم
المحرر

هذا العدد يُ�ش ّكل �إجناز ًا �سينمائي ًا جيّد ًا
ن�سبي ًا ،مقارنة مع العقود الـ 3الأخرية من
تاريخ هذه ال�سينما .لكنّ م�شاكل ال�سينما
العراقية باقية ،بل تزداد مع ازدياد �شغف
ال�شباب بال�سينما ،والذين ُيعبرّ ون عن
حبّهم لها ،مبحاوالتهم امل�ستم ّرة ،التي
ت�صل �أحيان ًا �إىل املهرجانات ال�سينمائية.
التمويل والإنتاج ال يزاالن امل�شكلة الأهم
يف ال�سينما العراقية .ال�سينمائيون
العراقيون ،خ�صو�ص ًا �أولئك املُقيمني يف
العراق ،يبدو الأمر بالن�سبة �إليهم �صعب ًا،
و�أحيان ًا م�ستحي ًال ،عك�س �أقرانهم خارج
العراق ،فه�ؤالء وجدوا الأر�ض ممُ هّدة
�أحيان ًا من اجلهات املعنية للتمويل
وامل�ساهمة يف الإنتاج .املخرج مالك

عبد علي ،املُقيم يف العراق ،و�أحد الذين
يعانون ب�شدّة �أمر الإنتاج والتمويل،
يقول« :الإنتاج ال�سينمائي يف العراق
كارثي ،ب�سبب عدم دراية الدولة ب�أهمية
ّ
ال�سينما� .أغلب الأفالم ق�صرية وم�ستق ّلة
ومتوا�ضعة امليزانيات ،رغم جناحها.
يجب �أنْ يكون هناك دو ٌر للدولة يف
�صناعة ال�سينما� .أق�صد بذلك عدم
متويل الأفالم مببالغ �ضخمةّ .
كل �أفالم
�شخ�صي ،و�إما
ب�شكل
ال�شباب �أُنتِجت �إما
ٍ
ّ
مب�ساعدة �شركات �إنتاج قدّمت معدّات
ومواقع».
ً
ت ّتخذ امل�شكلة �شكال �آخر بالن�سبة �إىل
املُقيمني خارج العراق .حيدر ر�شيد،
املُقيم يف �إيطاليا ،يقول« :يف البدء،
مبال قليل .هكذا،
�أردتُ �صنع فيلم
ٍ
ّ
ُنجز بالتعاون مع
بكل ب�ساطة :عم ٌل ي َ
�أ�صدقاء .الحق ًا ،انتبهتُ �إىل � ّأن املنطق
علي حماولة جعله �أكرث تنظيم ًا.
يفر�ض ّ
«جلنة تو�سكاين للأفالم» �أول من
اقتنع بامل�شروع (�أوروبا) ،فمنحتني
جزء ًا من امليزانية .مت ّكنني من �صوغ
م�شروع �إنتاجي ،ي�ض ّم �إيطاليا والعراق

والكويت» .ب�سهولة ،يمُ كن تبيان الفرق
بني هموم خمرجي الداخل وخمرجي
اخلارج ،بخ�صو�ص التمويل.
منذ عام  ،2013قدّمت وزارة الثقافة
العراقية منح ًا �إىل خمرجني عراقيني،
�أثارت جد ًال وا�سع ًا يف الو�سط
ال�سينمائي ،ب�سبب �شبهة ف�ساد فيها .منذ
أفالم
ذلك احلنيُ ،تقدّم الوزارة منح ًا ل ٍ
تختارها جلنة متخ�ص�صني ،بواقع 4
�أفالم روائية ،و� 6أفالم ق�صرية .املبالغ
متوا�ضعة ،ال ترتقي �إىل حجم �إنتاج
الأفالم؛ ومع هذا ،كانت ا�ستجابة ملطالب
�سينمائيني كثريين يف الأعوام املا�ضية.
م�شاكل �أخرى تعانيها ال�سينما العراقية،
�أبرزها ق�صور امل� ّؤ�س�سات التعليمية
الفنية ،التي ت�ساهم �أ�سا�س ًا يف تثبيط
همّة املتع ّلمني ،ب�سبب نق�ص الأجهزة
والكوادر الفنية .رغم هذا� ،شهد عام
أفالم روائية طويلة ،منها
� 2021إنتاج � ٍ
منح (مذكورة �سابق ًا)
�أفال ٌم ح�صلت على ٍ
من وزارة الثقافة .منها «�أوروبا» حليدر
ر�شيد ،الذي اختري لتمثيل العراق يف
الت�صفيات الأوىل جلائزة «�أو�سكار»

�أف�ضل فيلم دويل ،يف الن�سخة الـ94
( 27مار�س�/آذار  ،)2021والذي يتناول
ق�ضية هجرة ال�شباب العراقيني ،من
خالل ق�صة كمال ،الذي عزم على الرحيل
من العراق �إىل �أوروبا ،يف رحلةٍ طويلة
حمفوفة مب�صاعب وخماطر ،يقوم بها
�سري ًا على قدميه ،لعبور احلدود بني
تركيا وبلغاريا ،حيث يقوم مرتزقة
مبطاردة املهاجرين ،فيتو ّغل كمال يف
غابة ال نهاية لهاُ ،ت�ش ّكل عامل ًا خارج ًا عن
القانون.
كذلك «رجل اخل�شب» لقتيبة اجلنابي،
اجلزء الأخري من ثالثية ت�ض ّم «الرحيل
من بغداد» و»ق�ص�ص العابرين» .تدور
�أحداثه حول دمية خ�شبية ،باحلجم
الطبيعي للإن�سان ،لك ّنها ال تتحدّث وال
تتح ّرك .طريقة الت�صوير والفعل الدرامي
للمونتاج يعك�سان ما يرنو �إليه رجل
اخل�شب هذا ،كما يعك�سان �أحا�سي�سه
وعواطفه وحمنته .حكاية خيالية ،ترمز
�إىل الغرباء والالجئني ،الذين مي ّثلهم
رجل اخل�شب .حكاية خمتلفة عن الت�صوّ ر
املعتاد لأفالم الهجرة ،فرجل اخل�شب يو ّد
العودة �إىل املكان الأول (الوطن)� .إ ّنه
مي ّثل �أمنية الجئني كثريين.
هناك �أي�ض ًا «االمتحان» ل�شوكت �أمني
أفالم روائية مل تكن
كوركي� ،إ�ضاف ًة �إىل � ٍ
م�شمولة مبنح وزارة الثقافة« :كل�شي
ماكو» ملي�سون الباجه جي ،الذي ا�ستغرق
العمل فيه نحو � 10أعوام ،منذ الكتابة
ح ّتى امل�شاركة يف �أول مهرجان �سينمائي،
«مهرجان �ساراييفو ال�سينمائي» ،بداية
�أغ�سط�س�/آب املا�ضي ،والذي �شاركت
الباجه جي يف كتابته مع الأديبة
العراقية �إرادة اجلبوري :جتري �أحداثه
يف منطقة خمتلطة يف بغداد� ،شتاء
 ،2006يكافح �س ّكانها للحفاظ على �أمل
ّ
وح�س جمتمعي ،يف زمن العنف
ه�ش
ّ
الطائفي ال�شديد .تتقاطع ق�ص�صهم،
بينما يحاولون حماية �أحبّائهم ،وا ّتخاذ
قرار الرحيل �أو البقاء ،ومعاجلة
ال�ضرر الداخلي واخلارجي باملو�سيقى
والفكاهة.
كذلك« ،فيلم كال وكيمربج» ،للعراقي
املقيم يف بريطانيا جعفر عبد احلميد،
الذي تدور �أحداثه و�سط اجلالية العربية

يف لندن .يتناول �صعوبة ت�أقلم �أبناء
وبنات مهاجرين عرب ،مع تو ّقعات
و�آمال الآباء والأمهات لهم على �صعيد
الدرا�سة واملهن ّ
املف�ضلة ،وطبع ًا الزواج.
حاول عبد احلميد ،عربه ،ولوج تلك
املنطقة احلميمية ،التي تخلق �ضغط ًا
على الربيطاين املولود من �أبوين
مهاجرين من العامل العربي.
من الأفالم الروائية املهمة عام ،2021
«جنائن مع ّلقة» لأحمد يا�سني ،الفائز
بجائزة جلنة حتكيم ور�شة «فاينال كات»،
يف الدورة الـ 1( 78ـ � 11سبتمرب�/أيلول
 )2021لـ»مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي
الدويل» ،ك�أف�ضل فيلم يف مرحلة ما بعد
الإنتاج� ،إ�ضاف ًة �إىل  4جوائز �أخرى.
يروي الفيلم ق�صة املُراهق �أ�سعد (12
عام ًا) ،الذي يعرث على دمية جن�سية
مكب للنفايات يف بغداد.
�أمريكية يف ٍ ّ
بينما يعرب منطقة حم ّرمة ،يجد نف�سه
و�سط معرك ٍة بني مُدافعني عن حقوق
الإن�سان ،وقوى ا�ستغاللية للت�سليع
الر�أ�سمايل ،وقوى �أ�صولية دينية ،يف
حي فقري يقطنه يف املدينة نف�سها.
ّ
كما �أجنز مالك عبد علي «�آخر حلم»:
حب بني �شابة ورجل كبري يف
ق�صة ّ
ال�سنّ  ،ت�شكيلي ير�سم ـ بطريقة الفنان
العراقي املعروف حممد م�سري ـ ن�ساء
يركنب د ّراجات هوائية ،ويطرن يف
ال�سماء؛ وعدي مانع �صوّ ر «وراء الباب»
يف تركيا .وهناك «هاملت البغدادي» لطه
الها�شمي.
يُذكر � ّأن العراق �شهد ،عام  ،2021عر�ض ًا
جماهريي ًا لأول فيلم حتريك طويل،
�أجنزه �أن�س املو�سوي بعنوان «كلكام�ش
العظيم» .املو�سوي خمرج له �أفالم عدّة،
�شاركت يف مهرجانات �سينمائية عراقية
وغري عراقية ،وفاز بجوائز خمتلفة.
كما له  11م�شروع ًا ،منها «ق�صة حياة»
و»�آري�س» و»عيون» و»الروليت الرو�سية»
و»ماذا �أنا» ،و� 5أفالم« :الفرا�شات متوت
حم ّلقة» و»رق�صة الثلج» و IADو»حُ ّر»
و»هناك �أجمل».
�إ�ضاف ًة �إىل هذا ك ّله� ،أُنت َِج عد ٌد من الأفالم
الق�صرية ملحمد غ�ضبان ول�ؤي فا�ضل
ويحيى الع ّالق وحممد عبد املنعم،
وغريهم.

يف عام  2010ويف مهرجان اخلليج ال�سينمائي يف دبي ،كان معي
عدد من ال�سينمائيني ال�شباب ،من داخل العراق ،وبع�ضهم من دول
ال�شت ��ات ..و�أثناء نزولنا يف مطار دب ��ي واجه احد ه�ؤالء ال�شباب
م�شكل ��ة م ��ع ادارة املطار ا�ستطعنا تالفيه ��ا ب�صعوبة ،حيث ا�ضطر
هذا ال�شاب اىل املجئ اىل الفندق بعدنا ب�ساعات من جميئنا نحن.
ه ��ذا ال�شاب النحي ��ل واخلجول بنف�س الوقت ،عرف ��ت فيما بعد ان
ا�سم ��ه (مالك عبد علي) وعرفت انه ابن �صديقي وزميلي يف العمل
�سابق ��ا ،والذي يعد م ��ن رواد الت�صوير الفوتوغ ��رايف يف العراق
(عبد علي مناحي) ،وهو ما جعلني قريب منه طيلة ايام املهرجان.
كان م�ش ��اركا يف املهرج ��ان بفيل ��م (كا�سي ��ت) ال ��ذي حر�ص ��ت على
م�شاهدت ��ه ،وتوقعت له �أن ينتزع اح ��دى جوائز املهرجان وهو ما
ح�صل فع ًال فيما بعد.
وبع ��د �سنوات ط ��وال كان مالك يعمل ب�ش ��كل د�ؤوب� ،أتابع و�أكتب
عن افالمه التي ا�صبحت (عديدة)  ..و�إمتلك يف نف�س الوقت خربة
ووعي ��ا متزاي ��دا ،فمالك عب ��د عل ��ي و�إن ا�شتغل عل ��ى مو�ضوعات
احل ��رب وتداعياته ��ا ال�سلبية م ّثل �أبن ��اء جيله� ،إال �إن ��ه متيز عنهم
بقراءت ��ه املت�أ ّنية له ��ذه احلدث الكبري �أعني احل ��رب ،من زاوية �أن
احلرب لي�ست مايحدث يف ميدان القتال من �إزهاق �أرواح فح�سب،
ب ��ل هي ما ترتكه من �أثر وم ��ن �صدى ..ففي �أكرث �أفالم هذا املخرج
الق�صرية مثل :كا�سيت ،و�أ�سمي مرمي ،و�ساليد ،اليتناول تفا�صيل
احلرب و�أثرها املدمّر قدر ما يتناول ،تداعياتها و�أثارها على املدى
البعيد ..ومل يعتمد ك�أقرانه قراءة الن�شرات االخبارية للف�ضائيات
وت�ضمينها يف �أفالمهم لدرجة امللل.
يف فيلم ��ه (الر�سالة الأخرية) مقاربة ذكية تلك التي �صنعها املخرج
ال�ش ��اب مالك عبد علي يف فيلم ��ه الأخري (الر�سال ��ة الأخرية) ،بني
م�أ�ساوي ��ة حي ��اة الكاتبة االنكليزي ��ة فريجينا وول ��ف وحياة بطلة
فيلم ��ه املمثل ��ة التي تعي� ��ش يف مطحنة احل ��روب ،ذلك �إن ��ه �أ�سقط
�سرية وولف ،وبالتحديد ق�ضية انتحارها ،مب�صري هذه املمثلة.
واتي ��ح يل �أن �أ�شاهد فيلم ��ه اجلديد (احللم االخري) الذي مل يخرج
ع ��ن �سياق �أفالم ��ه ال�سابقة ،و�إن كان اكرث ن�ضج ��ا واكرث حرفية..
فمالك يف هذا الفيلم �أدار ممثليه و(البع�ض منهم حمرتفني) ب�شكل
ح ��ريف وبثقة عالي ��ة بالنف�س ..كما ان الفيل ��م ا�ستطاع ان ي�ستثمر
ال ( )15دقيقة الت ��ي ا�ستغرقها وقته يف الإحاطة بفكرته وهي عن
حرية امل ��راة العرقية واحالمها امل�ستباحة ..وكانت حركة كامريته
متفهم ��ة متاما للفكرة ،واحلوار ..والتعاط ��ي مع �سيناريو حمكم،
واالقت�ص ��اد وا�ض ��ح ومثم ��ر يف كل �ش ��يء ..وباخت�ص ��ار كان فيلم
مالك هذا ،بداية جديدة ملخرج حاذق ننتظر منه الكثري.
ولع ��ل �أول ما ننتظره ه ��و فيلم طويل يعتمد فك ��رة الفيلم نف�سها ،
ولك ��ن بتطويرها و�إ�ضافة حم ��اور درامية جديدة له ��ا ،خا�صة انه
عرف كيف يعالج هذه الفكرة ،ومينحها قوتها.
وال ��ذي �أتوق ��ف عن ��ده يف جتربة مالك عب ��د علي ه ��و �أن له خياال
وا�سعا ،ي�ستطيع به ان يخلق عوامل جديدة وم�ستحدثة يف �أفالمه،
وه ��و ما يختل ��ف به عن الكث�ي�ر من زمالئ ��ه ..فمو�ض ��وع الر�سالة
االخ�ي�رة ،واحللم الأخري بل وباقي �أفالم ��ه الق�صرية والتي اغلب
ابطاله ��ا من الن�ساء ،تخلق انطباعا لدى املتلقي من كون هذا املالك
ب�أمكانه ان يكون له ا�سلوبا خا�صا به..
و�ستكون يل وقفة مع هذه التجربة يف منا�سبة �أخرى.
في فيلمه (الر�سالة الأخيرة) مقاربة ذكية
تلك التي �صنعها المخرج ال�شاب مالك عبد علي
في فيلمه الأخير (الر�سالة الأخيرة) ،بين
م�أ�ساوية حياة الكاتبة االنكليزية فيرجينا
وولف وحياة بطلة فيلمه الممثلة التي تعي�ش
في مطحنة الحروب ،ذلك �إنه �أ�سقط �سيرة
وولف ،وبالتحديد ق�ضية انتحارها ،بم�صير هذه
الممثلة.

بعد فك ال�شراكة مع �أخيه ب�إخراجه لمكبث

جويل كوين� :شك�سبير ا�ستبق مجازات الجريمة في ع�صرنا
ترجمة :جناح اجلبيلي

هذه هي املرة الأوىل التي يقوم
فيها جويل كوين بالإخراج دون
�أخيه وذلك يف فيلم "م�أ�ساة مكبث"
متثيل دنزل وا�شنطن و فران�سي�س
ماكدورماند (زوجة املخرج
الفائزة بجائزة الأو�سكار .)2020

يع ��د الفيل ��م بداي ��ة منف ��ردة ملخ ��رج �سينمائي مل
تنج ��ذب براعت ��ه الب�صري ��ة ب�ش ��كل �ص ��ارخ �إىل
ال�صخ ��ب والعن ��ف .ج ��رى الرتحي ��ب بالفيل ��م
كواحد م ��ن �أف�ضل الأفالم الت ��ي قاربت م�سرحية
"مكبث" ل�شك�سبري – فهناك �إرث تناوله ا�ساتذة
يف ال�سينم ��ا العاملي ��ة مث ��ل "�أور�س ��ون ويل ��ز"
ال ��ذي �أخ ��رج فيل ��م مكب ��ث" ع ��ام  1948و�أكريا
كورو�س ��اوا يف اقتبا�س ��ه القوي "عر� ��ش الدم"-
 ،1957و ُع� � َّد انعطاف ًا مفاجئ ًا عن حياة م�شرتكة
ل�صناع ��ة الأف�ل�ام الت ��ي كان ��ت دائم� � ًا يحدده ��ا
الأخوان كوين.
ق ��ال جويل كوين يف مقابلة �أجريت معه م�ؤخر ًا:
"لق ��د �أم�ضي ��تُ  40عام� � ًا يف النظ ��ر �إىل �أخ ��ي
�إيثان بعد كل لقط ��ة �أو النظر �إليه �إذا كانت هناك
م�شكل ��ة .ولذا ،فقد افتقدته لأن� � ُه مل يكن موجود ًا
يف هذا الفيلم".
وي�ضي ��ف" :م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،كان ��ت "فران"
هن ��اك كمنتج ��ة تق ��دم جمموعة مه ��ارات خمتلفة

كانت غائبة من بع� ��ض النواحي عن الأفالم التي
حققناه ��ا �سابق� � ًا -خا�ص ��ة يف �سياق ه ��ذا الفيلم
بالذات ب�سبب خربتها يف امل�سرح".
م�أ�س ��اة مكبث من بطولة دينزل وا�شنطن يف دور
مكب ��ث وفران�سي�س ماكدورمان ��د يف دور الليدي
مكب ��ث .كان الدافع وراء امل�شروع ن�ش�أ جزئي ًا من
ماكدورمان ��د  ،التي كانت تت ��وق لأداء امل�سرحية
ب�إخراج زوجها على خ�شبة امل�سرح .ر�ضخ كوين
يف النهاية ،لكنه مل ي�ستطع �إال �أن يتخيله كفيلم-
جم ��رد ًا وم�ؤ�سلب� � ًا ،وم�صور ًا باللون�ي�ن الأبي�ض
والأ�س ��ود ،ومكون� � ًا �ضمن �إطار مرب ��ع ذي ن�سبة
قيا�سية على منط الأفالم القدمية.
يق ��ول كوي ��ن" :كان الطم ��وح ه ��و �أن نحقق ُه �إىل
ح ��د كبري كفيلم له عالقة مب ��ا مينحك الو�سط من
الناحي ��ة الأ�سلوبية والنف�سي ��ة وال�شكلية ،ولكن
مع حماولة عدم فقدان اجلوهر امل�سرحي للقطعة
الأدبية .منذ البداية ،مل نكن مهتمني بعمل ن�سخة
واقعية من امل�سرحية .مل نكن مهتمني بن�سخة عن
طريق �إيجار قلعة".
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن الفيلم ميث ��ل ف� � ّك ًا ل�شراكة
الأخوي ��ن كوي ��ن� ،إال � ّأن "م�أ�س ��اة مكب ��ث" لي� ��س
فع ًال منف ��رد ًا حق ًا .ف�إىل جان ��ب العمل مع ممثلني
مث ��ل مكدورمان ��د و ووا�شنط ��ن و كاثري ��ن هنرت
(ال�ساح ��رة املذهل ��ة) ،ج ��رت �صناع ��ة الفيل ��م من
خ�ل�ال التع ��اون مع امل�ص ��ور ال�سينمائ ��ي برونو
دلبونل وم�صمم املناظر �ستيفان دي�شانت.
التقى كوين ودلبونل  ،اللذان �صورا �سابق ًا فيلمي
"داخ ��ل لي ��ون دافي� ��س "Inside Llewyn
 ”Davisوفيل ��م الأخوي ��ن  Coensال�سابق
“�أغنية ب�س�ت�ر �سكورجز” The Ballad of
 ، Buster Scruggsلأول مرة منذ ما يقرب
م ��ن ثالث �سن ��وات ،و�أم�ضي ��ا �أ�سبوع� � ًا يف فندق
�سوي�سري ال�ستعرا�ض الأفكار واملراجع .يف تلك
املحادث ��ة وغريها ،ا�ستوعبا �أمور ًا مثل الت�صميم
امل�سرح ��ي يف املرحلة املبكرة من القرن الع�شرين

لإدوارد جوردون كريج ،وفيلم “�آالم جان دارك”
لكارل دراير ،ومعاجل ��ة ال�ضوء والظل يف �صور
هريو�ش ��ي �سوجيموت ��و الفوتوغرافي ��ة ،وفيل ��م
“ليلة ال�صياد” لت�شارلز لوتون.
بع�ض امل ��داوالت املكثفة الت ��ي كان من املمكن �أن
يتبادله ��ا كوين م ��ع �شقيقه� ،أجراها م ��ع دلبونل،
وهو يدر� ��س الر�سوم ��ات بعناي ��ة وي�أخذ فرتات
راحة مدخن ًا ال�سجائر .يقول دلبونل �إن عالقتهما
تكمن يف م�سائلة كل �شيء.
وي�ضي ��ف“ :كان جوي ��ل و�إيثان دائم� � ًا يتحققان
عم ��ا �إذا كان ��ت ه ��ذه ه ��ي الطريق ��ة ال�صحيح ��ة
لفع ��ل �شيء ما .ال توج ��د طريقة �صحيحة� ،سوى

الطريق ��ة ال�صحيح ��ة للفيل ��م .كالن ��ا يعتق ��د �أن
كورو�ساوا كان عبقريا”.
بق ��در م ��ا قد تب ��دو �ضجة �أف�ل�ام الأخوي ��ن كوين
بعي ��دة ع ��ن م�أ�س ��اة �شك�سب�ي�ر ،ف� ��إن �أفالمهم ��ا
مزدحم ��ة باملت�آمري ��ن الذي ��ن هيمن ��ت عليه ��م
طموحات م�ضللة -وعادة ما يكونون �أكرث هز ًال.
�إنها لي�ست قفزة كب�ي�رة جد ًا من “فارغو” ،حيث
كان اخلط� ��أ �أي�ض ًا ع ��اد ًال� ،إىل مكبث� ،أو حتى من
املدربة “لين ��دا ليتزك ��ه” ال�شخ�صي ��ة االنتهازية
الت ��ي ت�ؤديه ��ا ماكدورماند يف فيل ��م “احرق بعد
القراءة”� ،إىل الليدي مكبث.
يق ��ول كوين“ :هناك �أ�ص ��داء لأ�شياء فعلناها يف

املا�ض ��ي يف ه ��ذه امل�سرحية� .أح ��د الأ�سباب التي
جعلتن ��ي دائم� � ًا �أح ��ب امل�سرحية ه ��و كيف توقع
�شك�سب�ي�ر �أو ت�ص ��ور م�سبق ًا ه ��ذه املجازات التي
ت�ت�ردد يف رواي ��ة اجلرمية يف الق ��رن الع�شرين،
هذه الفكرة عن زوجني يخططان الرتكاب جرمية
قتل .يف حني �أنهما لي�سا تعي�سني ب�شكل هزيل �أو
�شخ�صيت ��ان اكت�شفناهم ��ا يف �أف�ل�ام �أخ ��رى� ،إال
�أنهما مع ذلك يفقدان ال�سيطرة على املوقف”.
ي�أتي فيلم مكب ��ث اخلا�ص بـ” كوين” من منظور
�أك�ث�ر ن�ضج� � ًا مم ��ا ه ��و معت ��اد يف امل�سرحي ��ة
اال�سكتلندي ��ة .ماكدورمان ��د ووا�شنط ��ن كالهم ��ا
يف ال�ستيني ��ات من العمر .دوراهما يف”ماكبث”
يوجه ��ان طعن ��ة �أخ�ي�رة للعر� ��ش .هن ��اك �أوج ��ه
ت�شابه بالن�سبة ل�صانعي الأفالم �أي�ض ًا.
ي�س ّلم كوين ب�أن طموحه قد ت�ضاءل؛ �أ�صبح �أكرث
حكم ��ة فيما ه ��و على ا�ستعداد للقي ��ام به� .إنتاجه
ال�سن ��وي تقريب ًا مع �إيث ��ان  -لقد �صنعا “ال وطن
للم�سن�ي�ن” “ و “احرق بعد الق ��راءة” و “رجل
ج ��اد” و “ ”True Gritيف ف�ت�رة �أرب ��ع
�سن ��وات  -يب ��دو الآن “جنون� � ًا بع� ��ض ال�شيء”

بالن�سب ��ة ل ��ه .كم ��ا �أن عملية ت�صوي ��ر “ماكبث”،
الت ��ي �أُغلق ��ت بعد ثلث ��ي الطريق ب�سب ��ب الوباء،
لي�ست �شيئ ًا يهتم بتكراره �أي�ض ًا.
يق ��ول كوي ��ن وه ��و ي�ضح ��ك“ :كلم ��ا تقدم ��ت
يف العم ��ر ،ت�صب ��ح �أك�ث�ر خ�صو�صي ��ة� .إنه ��ا
عالق ��ة خمتلف ��ة للعم ��ل� .إنه ��ا طريقة جي ��دة �أكرث
ا�سرتخاء”.
نحو
بالن�سبة لكوين ،ف� ��إن القليل هو الأكرث على ٍ
متزاي ��د ،ال �سيم ��ا يف فيلم “م�أ�س ��اة ماكبث” ذي
ال�صيغ ��ة امل�صغ ��رة .فق ��د ق ��ام ه ��و و”دلبون ��ل”
بر�س ��م الق�صة امل�صورة ب�ش ��كل كبري للعثور على
امل�ست ��وى ال�صحيح م ��ن التجريد .يق ��ول م�صمم
املناظ ��ر دي�شانت �إن كوين مل يكن يريد القلعة بل
“فكرة القلعة”.
ً
الواقعي ��ة مل تكن �أبدا �أ�سل ��وب الأخوين كوين -
يقتب� ��س جويل م ��ن هيت�شك ��وك�“ :أفالمي لي�ست
�شريح ��ة م ��ن احلي ��اة� .إنه ��ا �شريحة م ��ن الكيك”
 ولك ��ن يف فيل ��م “ماكب ��ث” ،اندف ��ع �إىل ع ��امل�سينمائي م�سرحي �أكرث عمق ًا.
ال يغل ��ق كوين الب ��اب يف وجه �إيث ��ان للعمل مع ًا
م ��رة �أخرى .يق ��ول ”:من ي ��دري م ��اذا �سيحدث
يف امل�ستقب ��ل؟ �إيث ��ان و�أنا  ،عندم ��ا بد�أنا العمل ،
مل نق ��ل مطلق ًا �إىل متى �أو هل هذا �أمر دائم .نحن
ال ن�ستج ��وب ق ��رارات بع�ضن ��ا البع� ��ض يف ه ��ذا
ال�صدد”.
ولكن م ��ن الوا�ضح �أي�ض� � ًا �أن عملي ��ة التو�سيع -
التح�س�ي�ن امل�ستم ��ر والتفك�ي�ر والت�س ��ا�ؤل – م ��ا
زال ��ت تث�ي�ر وت�ستهل ��ك كوين ،حتى ل ��و كانت مع
متعاونني �آخرين.
يق ��ول كوي ��ن“ :مل يت ��م و�ص ��ف عمليتن ��ا مطلق ًا.
مل يك ��ن الأم ��ر مطلقا� :أن ��ت تفعل ه ��ذا و�أنا �أفعل
ذل ��ك .كان الأمر دائم ًا :كالن ��ا نفعل كل �شيء و�أي
�شخ� ��ص �أقرب �إىل ال�شخ�ص الذي يطرح ال�س�ؤال
يجيب عل ��ى ال�س�ؤال .وهذا �أ�سا�س� � ًا هو الإخراج
ال�سينمائي :الإجابة على الكثري من الأ�سئلة”.
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اقــــرأ
الفرا�شة

�ص ��درت ع ��ن دار امل ��دى ترجم ��ة جدي ��دة لرواي ��ة الفرا�ش ��ة
لـ"هرني �شاريري" ،وهي ق�ص ��ة �إن�سان حكم عليه بالأ�شغال
�ُيح ّحل �إىل اجل ��زر
امل�ؤب ��دة ،وه ��و ب ��ريء ،وم ��ن هن ��اك �س� رُ
الفرن�سي ��ة يف املحي ��ط الأطل�س ��ي ،حي ��ث �سيق�ض ��ي كام ��ل
عقوبته .والرواية تدين اعوجاج القانون وظلم الأبرياء..
وه ��ي متثل قيمة جمالية وفنية فريدة .ويقال �إنها ال�سبب
يف �إلغاء عقوبة الإعدام يف فرن�سا .كما �أنها فعليا ،مبثابة
خال�ص ��ة جترب ��ة م�ؤلفه ��ا هرني �شاري�ي�ر ال ��ذي �أدين هو
نف�س ��ه بجرمي ��ة مل يرتكبها ف�سج ��ن  13عام� � ًا .والرواية
حتم ��ل ا�س ��م ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة ،الذي ال يفت� ��أ يحاول
اله ��رب من كل �سجن و�ضع فيه ،حتى بلغ جمموعها ت�سع
حماوالت ،كلها باءت بالف�شل.

ب�أوتار عوده ن�صري �شمه يريد كتابة "ذاكرة جديدة" للعراق
بغداد (�أ ف ب)
يريد املو�سيقي العراقي العاملي ن�صري
�شم ��ه ّ
بث ال ��روح ،ع�ب�ر �أوت ��ار عوده،
باملو�سيق ��ى العراقي ��ة الت ��ي �أطف� ��أت
ومي�ضه ��ا � 40سن ًة من احلروب ...وها
هو يف بغ ��داد اليوم ا�ستع ��داد ًا لإحياء
حفل�ي�ن ،قائ�ل ً�ا "حينم ��ا �أع ��زف هن ��ا،
تنتابني م�شاعر عميقة مع اجلمهور".
حينما ي�ضرب العازف البالغ من العمر
 60عام� � ًا وال ��ذي تتلمذ عل ��ى يد عراب
الع ��ود العراق ��ي الراح ��ل من�ي�ر ب�شري،
�أوتار عوده ،يثري الده�شة والإعجاب.
و�سرتاف ��ق �شم ��ه يف حفلي ��ه بامل�س ��رح
ح

ول العا

لم

الوطن ��ي يف بغ ��داد �أورك�س�ت�را مكونة
من �آالت مو�سيقية عراقية.
ويق ��ول �شم ��ه لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س
"لدينا العود ،وال�سنطور �أي�ض ًا .ن�ش�أت
ه ��ذه الآالت قب ��ل امل�سي ��ح ب�ألف ��ي عام.
�إنه ��ا �آالت مو�سيقي ��ة تاريخي ��ة" .وال
يكتم ��ل التخت ال�شرقي م ��ن دون الدف
والطبل ��ة ،لرياف ��ق الإيق ��اع ،بان�سجام
ال مثيل ل ��ه� ،أوتار الع ��ود االثني ع�شر،
يف ابت ��داع �أجم ��ل مقام ��ات املو�سيق ��ى
ال�شرقية.
ي ��روي �شمه املتحدر م ��ن مدينة الكوت
يف جن ��وب �شرقي العراق "�أ�شعر دائم ًا
باحلن�ي�ن حينما �أع ��زف هنا� ،إىل جانب
�أ�صدقائ ��ي .در�س ��ت يف بغ ��داد ل�س ��ت
�سن ��وات ،وينتابن ��ي �شع ��ور �إيجاب ��ي
حينما �أحيي حف ًال هنا".
لكن لي ��ايل بغ ��داد املو�سيقي ��ة ،وبعدما

للم ��رة الأوىل م ��ذاك يف الع ��ام .2012
وخ�ل�ال تلك امل ��دة ،عا� ��ش �شم ��ه ،الذي
يقط ��ن اليوم برل�ي�ن ،يف القاهرة ،ومن
هن ��اك ،ن�ش ��ر الع ��ود يف �أنح ��اء ال�شرق
الأو�س ��ط والع ��امل .وق ��د دم ��رت عق ��ود
من احل ��روب والنزاع ��ات ،وفق منظمة
الأمم املتح ��دة للطفول ��ة (يوني�س ��ف)،
"ف�ض�ل ً�ا ع ��ن غي ��اب اال�ستثم ��ارات يف
الع ��راق ،نظام ��ه التعليم ��ي ال ��ذي كان
�ام تعليمي
ُيع� � ّد يف ما م�ضى �أف�ضل نظ � ٍ
يف املنطق ��ة ،و�أعاق ��ت ب�ش� �دّة و�ص ��ول
الأطف ��ال �إىل التعلي ��م اجلي ��د" .وب�ي�ن
عامي  1980و ،1988وقعت احلرب
العراقية الإيرانية ،وتالها احل�صار
ال ��دويل يف الت�سعيني ��ات ،وم ��ن
ث ��م الغ ��زو الأمريك ��ي واحت�ل�ال
الع ��راق يف الع ��ام  .2003وتال
ذل ��ك النزاع الطائف ��ي بني عامي

كانت ت�ضيء املدينة ل�سنني ،باتت اليوم
ن ��ادر ًة ،كم ��ا ي ��رى �شم ��ه .هج ��ر الرجل
ب�ل�اده يف الع ��ام  1993بعدما مكث يف
�سجون �صدام ح�سني .وعاد �إىل العراق

جي�سيكا �شا�ستني
تك�شف كوالي�س
ن�ش�أتها الفقرية

�إ�سبانيا متنح ال�شباب مدفوعات مالية مل�ساعدتهم على
التحرر من منازل الآباء
قررت احلكومة الإ�سبانية دفع م�ساعدة
�شهرية بقيمة  250يورو ( 284دوالرا)
ل�ل���ش�ب��اب م��ن ذوي ال��دخ��ل املنخف�ض
مل���س��اع��دت�ه��م ع �ل��ى ت ��رك م �ن��ازل الآب� ��اء،
يف ظل اعتماد ال�صغار يف البالد على
والديهم لعدم قدرتهم على حتمل تكاليف
الإ�سكان.
ب��داي��ة م��ن ه��ذا ال�شهر ،ميكن للإ�سبان

الذين تقل �أعمارهم عن  35عاما ويقل
دخ�ل�ه��م ال���س�ن��وي ع��ن  24318ي ��ورو،
طلب الدعم ال�شهري ال�ستئجار �شقة ملدة
عامني ،ح�سبما نقلت وكالة "رويرتز".
ج��اء ذل��ك ع�ل��ى ل���س��ان وزي ��رة الإ��س�ك��ان
راكيل �سان�شيز يف م�ؤمتر �صحفي بعد
االج�ت�م��اع الأ�سبوعي ملجل�س ال��وزراء
اليوم الثالثاء ،م�ضيفة �أن الدعم "عن�صر

وفاة "�أكرب معمر يف
العامل" عن  112عاما
تويف الإ�سب ��اين� ،ساتورنينو دي ال فوينتي ،والذي
ت�صف ��ه مو�سوعة "غيني� ��س" للأرق ��ام القيا�سية ب�أنه
�أك�ب�ر معم ��ر يف الع ��امل ،الثالثاء عن عم ��ر ناهز 112
عام ًا ،وفق ًا لتقرير �إخباري �إ�سباين.
وقالت وكالة الأنباء الإ�سبانية "�إي �إف �إي" اململوكة
للدول ��ة� ،إن دي ال فوينت ��ي ت ��ويف يف من ��زل مبدينة
ليون الواقعة �شمال غربي �إ�سبانيا.
وكان ��ت مو�سوع ��ة "غيني� ��س" �سم ��ت دي ال فوينتي
�أك�ب�ر معمر يف العامل يف �أيلول املا�ضي ،لكنها مل ترد
بعد الثالثاء على طلب للتعليق على وفاته.
وقال ��ت ال�سلط ��ات يف ليون �إنه ��ا ال ت�ستطيع التعليق
على م�س�ألة خا�صة.
وذك ��رت مو�سوعة غيني� ��س �أن دي ال فوينتي ولد يف
ح ��ي بوينت ��ي كا�سرتو مبدين ��ة لي ��ون يف � 11شباط
.1909
و�أو�ضح ��ت "�إي �إف �إي" �أن ��ه كان تاج ��را �إ�سكافي ��ا،
وبد�أ العمل يف م�صنع للأحذية يف �سن  13عاما.

 2006و ،2009واحت�ل�ال م�ساح ��ات
�شا�سعة من البالد من قبل تنظيم الدولة
اال�سالمي ��ة بني عام ��ي  2014و.2017
لقد ت�سبب ��ت تلك احل ��روب الالمتناهية
مب�آ� � ٍ�س �إن�سانية عميقة ون ��دوب قا�سية
عن ��د العراقيني .ويرى ن�ص�ي�ر �شمه �أن
"ثالث ��ة �أو �أربع ��ة �أجي ��ال �أرغمت على
دفع ثمن" تل ��ك النزاعات .وي�شرح �شمه
"الآن �أع ��زف لدعم القط ��اع التعليمي.
ويحمل م�شروعي اجلديد ا�سم (التعليم
�أو ًال) .ينبغ ��ي دعم املدار� ��س العراقية،
�أن ت�ض ��اف �إىل مناهجه ��ا املو�سيق ��ى
والريا�ضة ،وهي مواد اختفت منذ فرتة
احل�ص ��ار" .وي ��رى �شم ��ه �أن ��ه "ينبغي
غل ��ق الباب عل ��ى ذل ��ك املا�ض ��ي املريع،
وا�ستئناف حي ��اة جديدة ،خل ��ق ذاكرة
جدي ��دة ،والتطل ��ع �إىل ر�ؤي ��ة جدي ��دة
للم�ستقبل".

مهم حتى تتوقف (�أ�سعار) الإ�سكان عن
�أن تكون عقبة �أمام حترر ال�شباب".
يف �إ�سبانيا ،توجد واحدة من �أعلى
ن�سب ال�شباب الذين يعي�شون مع
�آبائهم يف �أوروب��ا؛ ما ي�صل �إىل
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ك�شفت جي�سيكا �شا�ستني عن حجم معاناتها مع
الفقر يف ال�صغر وذلك من خالل ت�صريحات
ل�صحيف ��ة �صن ��داي تاميز ،حي ��ث قالت
�إنه ��ا ال تتح ��دث ع ��ن الأمر كث�ي�را و�إن
النا�س ال تتوقع �أن تكون ن�ش�أت يف طبقة
فقرية ،لكن ��ه �أمر حقيقي وق ��د عانت كثريا
وه ��ي طفلة ،و�أ�ضافت �أن ن�ش�أتها يف فقر،
جتعله ��ا تتمن ��ى �أال يعي� ��ش �أح ��د نف� ��س
احلياة الت ��ي كانت تعي�شه ��ا متمنية �أال
يحرم �أحد من �أي �شيء يحتاجه.
و�أكمل ��ت �شا�ست�ي�ن �أنه ��ا عندم ��ا كانت
تدر� ��س يف مدر�سة جويليارد للفنون
امل�سرحي ��ة ،كان ��ت تعم ��ل يف نف� ��س
املدر�س ��ة ،م�ؤك ��دة �أن الكث�ي�ر م ��ن
النا�س كان ��وا ي�شع ��رون مبعاناتها
وكان ��وا ي�ساعدونه ��ا وه ��ي طفل ��ة
ولوالهم مل ��ا و�صلت �إىل ما و�صلت
له.
من �آخ ��ر �أعمال جي�سي ��كا كان فيلم
"عي ��ون تامي ف ��اي" والذي يدور
حول النجاح غري العادي ،والف�شل،
للعازف ��ة التليفزيوني ��ة تامي فاي
باكر ،وذل ��ك خ�ل�ال ال�سبعينيات
والثمانيني ��ات من القرن املا�ضي،
حيث نه�ضت تام ��ي فاي وزوجها،
جي ��م باكر ،م ��ن بداي ��ات متوا�ضعة
لإن�ش ��اء �أك�ب�ر �شبك ��ة ب ��ث ديني يف
العامل.

ً
عاما على الفيلم..
بعد 25
طفل "تايتانيك" ال يزال
يجني الأرباح
ك�شف املمثل الذي لعب دور ال�صبي الأيرلندي ال�صغري يف فيلم "تايتانيك"،
�أن ��ه ال ي ��زال يجني الأموال م ��ن الفيلم حتى بع ��د مرور  25عام ًا عل ��ى �صدوره.
وظه ��ر ري� ��س توم�سون ( 30عام ًا) يف الفيلم ال�شه�ي�ر عندما كان يبلغ من العمر
خم� ��س �سنوات فق ��ط ،حيث لعب دور راك ��ب من الدرجة الثالث ��ة تويف عندما
ا�صطدمت �سفينة "تايتانيك" بجبل جليدي.
ويف م�شه ��د من الفيلم ،كان ال�صبي و�أم ��ه و�أخته من بني العديد من الركاب
الذي ��ن ينتظرون فت ��ح بوابات الدرج ��ة الثالثة ،لكن مل ت�ص ��ل العائلة �إىل
ق ��وارب النج ��اة وماتت ب�شكل م�أ�س ��اوي .بعد مرور ربع ق ��رن ،بات ذاك
ال�صب ��ي يبلغ من العمر ثالثني عام� � ًا الآن ،ويعمل كمدير ت�سويق رقمي
يف منتج ��ع للتزل ��ج يف والية يوتا الأمريكي ��ة .ويف حديثه �إىل موقع
"بيزن�س �إن�سايدر" ،قال �إنه يتلقى �شيكات كل ثالثة �أ�شهر قيمتها ما
بني  100و 300دوالر.
وتلق ��ى ري�س يف الأ�ص ��ل حوايل � 30أل ��ف دوالر مقابل دوره يف
الفيلم .وُ �ضع امل ��ال يف ح�سابه وا�س ُتخدم لتغطية نفقات تعليمه
و�سيارته ومعي�شته.

جميل �أن تنتف�ض وزارة الثقافة
بني احلني والآخر وتذ ّكر الأدباء
والفنانني ومعهم الإعالميني ،
بانها منحتهم �أموا ًال من ميزانيتها
اخلا�صة ،ولهذا عليهم �أن يقفوا
على �أبوابها ليتلقوا "الهبة"
العظيمة التي �ستغنيهم من اجلوع،
وحتميهم من الت�شرد ،لكن ان عليهم
ان يحفظوا هذا اجلميل !.
�إن �أ�سو�أ ما ابتليت به حياتنا
هو ذلك النمط من املثقفني الذين
يتحدثون يف الف�ضائيات عن قيم
احلرية وامل�ساواة وينا�ضلون،
ف�ضائي ًا� ،ضد االنتهازية ،لكنهم
يت�سللون خفية و"يت�سلقون"
ال�ستالم عطايا الدولة ،ي�صدعون
ر�ؤو�سنا ب�أحاديث عن ا�ستقاللية
املثقف ،ثم ال يتورعون عن التقاط
�صورة مع �سيا�سي " لفلف االخ�ضر
والياب�س " .
حاول �سارتر يف كتابه "دفاع ًا
عن املثقفني" ،الذي �صدر عام
� ،1965أن يعطي تعريف ًا للمثقف:
"�إن ما يجعل من فر ٍد ما مثقف ًا
هو قدرته على جتاوز احلقل
ال�ضيق الخت�صا�صه ،املثقف هو
ال�شخ�ص الذي يتدخل يف ما ال
يعنيه ،وميتلك القدرة على اجلهر
باحلقيقة".
�أتذكر �سارتر و�أنا �أرى �صمت
املنظمات الثقافية ،التي ظلت
تمُ ني النف�س ب�أن تبادر احلكومة
�إىل �إعادة منحة املثقفني ،والتي
ال تتجاوز قيمتها اخلم�سني �ألف
دينار �شهري ًا ،يف الوقت الذي نهب
فيه "�سا�سة ال�صدفة" ما يقارب
الرتيليون دوالر عد ًا ونقد ًا .ففي
الوقت الذي ت�سعى فيه الأحزاب
احلاكمة �إىل �إ�شاعة ثقافة اجلهل
واخلراب ،ي�سعى الذين يَح�سبون
�أنف�سهم على خانة الثقافة �إىل
مغازلة امل�س�ؤول من �أجل احل�صول
على عطاياه� ،إن كانت منحة� ،أو
وظيفة� ،أو �سفرة� ،أو حتى ،جمرد
وليمة د�سمة .باخت�صار هذه
املنظمات هي �شكل من �أ�شكال
الف�ساد الذي منا وترعرع برعاية
النظام ال�سيا�سي.
�سيقول البع�ض حتما يارجل
�صدعت ر�ؤو�سنا ب�سارتر الذي
كان يعي�ش يف بحبوحة  ،واعتذر
النني ان�سى احيانا ان يف هذه
مئات املثقفني الذين قدموا منوذجا
للمثقف احلقيقي  ،وكان علي
الورد واحدا منهم حني ا�صر �أن
يفجر �أ�سئلة كثرية حول الثقافة
وال�سيا�سة واملجتمع والطائفة
والدين  ،راف�ضا اخل�ضوع
للم�ؤ�س�سات الثقافية الر�سمية ،
وكما حتدث لل�سيدة ابت�سام عبد
الله يف برناجمها ال�شهري "�سرية
وذكريات" الذي كان يقدم يف
الثمانينيات من انه ظل م�صرا على
مناق�شة اخلرافات التي تع�شع�ش
يف املجتمع فكان البد ان يخرج
لنا بكتاب �صادم بعنوان "وعّاظ
ال�سالطني".
�أنا من جانبي �أ�صاب بحرية كلما
�أقر�أ كتب علي الوردي ،لكنها مل
ت�صل �إىل حد حريتي و�أنا ا�شاهد
ما يجري من اهانة ملثقفني دفعتهم
احلاجة والعوز اىل الوقوف
�ساعات من اجل مبلغ �شهري ال
يكفي لوليمة غذاء "  .والآن دعونا
نت�ساءل  :ملاذا ال يتحلى منظمو
مهرجان " املنحة بقليل من الرحمة
�إزاء هذا املثقف امل�سكني الذي
يطلب منه دوما �أن يتغنى بالوطن
 ،يف الوقت الذي تذهب فيه خريات
هذا الوطن اىل جيوب ال�سراق ؟ .

�أما�سي �شالرع املتنبي ..عرو�ض �سينمائية وفعاليات فنية
الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء
اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س
له ��ذا الي ��وم (اخلمي� ��س) �أن
درج ��ات احل ��رارة تنخف�ض عن
معدالته ��ا ليوم �أم�س ،و�أن اجلو
�سيك ��ون غائم� � ًا وممط ��ر ًا يف
العديد من مناطق البالد.
بغدادC° 2- - C° 11 /
الب�صرة C° 5 -C° 14 /
�أربيلC° 5- - C° 4 /
النجف C° 3 -C° 11 /
املو�صلC° 2 -- C° 7 /
الرماديC° 2- -C° 10 /

متابعة املدى
احت�ض ��ن �ش ��ارع املتنب ��ي يف بغ ��داد ،ليل ��ة
ام� ��س االول الثالث ��اء ،ع ��ددا م ��ن االم�سيات
والفعالي ��ات االدبي ��ة وال�شعري ��ة ،ف�ضال عن
عرو�ض اف�ل�ام ال�سينما .حي ��ث �أعلنت �أمانة
بغ ��داد ،االثن�ي�ن� ،إقام ��ة عر� ��ض �سينمائ ��ي
وفولكل ��وري عراق ��ي يف املتنب ��ي م�س ��اء
الثالث ��اء .وكان ��ت �أمان ��ة بغ ��داد ق ��د دع ��ت
املواطن�ي�ن وو�سائ ��ل الإع�ل�ام للح�ض ��ور
واال�ستمتاع بالعر� ��ض ال�سينمائي الوثائقي
ع ��ن احلي ��اة والثقاف ��ة يف بغ ��داد والع ��راق
اىل جان ��ب عرو� ��ض فولكلوري ��ة �أخ ��رى
�ستق ��ام م�س ��اء الثالث ��اء يف زق ��اق املتنبي".
وج ��اء يف بيان ن�شرته االمان ��ة على موقعها
االلكرتوين ،ان "�أمني بغداد عالء معن وجه
دعوة لفريق هواة ال�سينما يف العراق لتقدمي
عر� ��ض �سينمائ ��ي م�سائ ��ي يت�ضم ��ن افالم� � ًا
�سينمائي ��ة عراقي ��ة تراثية يف زق ��اق املتنبي
يف عودة لإحياء لي ��ايل بغداد الثقافية حيث
تق ��دم عرو�ض� � ًا للفولكلور البغ ��دادي لإحياء
ال�ت�راث وحل ��م بغ ��داد اال�صي ��ل ب�شوارعه ��ا

وازقته ��ا وه ��ي حتت�ض ��ن تقالي ��د اجتماعية
نبيل ��ة اندثرت بفعل الظروف الع�صيبة التي
مر به ��ا البلد منذ ثمانيني ��ات القرن املا�ضي.
و�شهد �شارع املتنب ��ي ،الذي يبلغ طوله نحو
كيلومرت واح ��د ،خالل ال�شهري ��ن املا�ضيني،
�أعم ��ال �صيان ��ة وا�سع ��ة موّلته ��ا م�ؤ�س�سات

غري حكومي ��ة ،ودعمته ��ا احلكوم ��ة املحلية
يف بغ ��داد .وق ��ال �أم�ي�ن بغ ��داد ع�ل�اء معن،
يف ت�صريح ��اتّ � ،إن "الرتمي ��م �شم ��ل تنظيم
واجه ��ات املح ��ال ولوحات الدالل ��ة ،وت�أهيل
�شب ��كات امل ��اء وال�ص ��رف ال�صح ��ي و�شبك ��ة
الإنارة وخطوط الطاقة الكهربائية".

و�أك ��د � ّأن "�إجن ��از ال�شارع ج ��اء �ضمن خطة
وا�سع ��ة �شملت حماور ع ��دة لتطوير امل�شهد
احل�ضري والبنى التحتية ملدينة بغداد التي
عان ��ت كثري ًا الفرتة املا�ضي ��ة ،كما �أن اخلطة
تت�ضمن م�شاري ��ع لتنظيف و�إزالة الغبار عن
املدين ��ة" ،معترب ًا � ّأن "ظه ��ور ال�شارع بح ّلته

اجلدي ��دة �سيك ��ون حاف ��ز ًا لتطوي ��ر و�س ��ط
العا�صمة بغداد".
ور�أى مثقفون � ّأن حمالت الإعمار التي نالها
�ش ��ارع املتنبي �ست� ��ؤدي �إىل توجيه الأنظار
�إىل بقي ��ة ال�شوارع املهم ��ة يف البالد ،ومنها
�ش ��ارع الر�شي ��د� ،أق ��دم و�أع ��رق ال�ش ��وارع

الرتاثية يف بغداد ،وبقية ال�صروح املهمة.
وقال الكاتب وال�صحايف علي احلمداينّ � ،إن
"�شارع املتنبي ميثل �أهم امللتقيات الثقافية
�وق لبيع الكتب ودور
يف الع ��راق ،و�أكرب �س � ٍ
الن�ش ��ر والتوزي ��ع ،و�إن االهتمام به ولو �أنه
ت�أخ ��ر كث�ي�ر ًا لكن ��ه ي�ؤ�س� ��س لع ��ودة احلياة
الثقافي ��ة �إىل �ساب ��ق عهده ��ا لبغ ��داد ،مدينة
الأدب والثقافة".
�أم ��ا النا�شط ��ة يف جم ��ال املجتم ��ع امل ��دين،
�إينا� ��س الع ��زاوي ،فقد لفت ��ت �إىل � ّأن "مئات
العوائ ��ل البغدادي ��ة �ستق ��دم الي ��وم عل ��ى
زيارة �شارع املتنب ��ي لالطالع على تطوراته
العمراني ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل االحتف ��ال بالع ��ام
اجلديد".
و�أو�ضح ��تّ � ،أن "هن ��اك الكثري م ��ن اجلهات
الظالمية التي تري ��د �أن تطم�س هوية بغداد
املدني ��ة واحل�ضري ��ة ،ع�ب�ر �إ�ضف ��اء التطرف
املدع ��وم بال�س�ل�اح عليه ��ا وعل ��ى �ساكنيه ��ا،
لك ��ن الإرادة ال�شعبية املطالبة مبدنية الدولة
وال�شعب انت�صرت يف �شارع املتنبي ،ون�أمل
ب�أن تنت�صر يف جوالت �أخرى".

