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توقعات بتدخل قوى �سيا�سية وف�صائل م�سلحة في �سير التحقيقات

البرلمان محتار بم�صير لجنة "�أحداث ت�شرين"
ونا�شطون يائ�سون من الحل
 بغداد /تميم الح�سن
تعت ��زم اط ��راف يف جمل� ��س الن ��واب تق ��دمي
امل�س� ��ؤولني ع ��ن ح ��وادث العن ��ف الت ��ي رافق ��ت
تظاه ��رات ت�ش ��رين الت ��ي ج ��رت قب ��ل عامني اىل
الق�ضاء ،فيما ي�شكك نا�شطون بتلك امل�ساعي.
و�صوت الربملان قبل ايام على ت�شكيل جلنة حول
م ��ا جرى يف تظاهرات  ،2019لكن �شكل االخرية
مل يت ��م حتديد مالحمه حت ��ى االن ،وهناك تفاوت
يف الآراء بني النواب حول طبيعة اللجنة.
ويتوق ��ع نا�شط ��ون ،ان يك ��ون م�ص�ي�ر اللجن ��ة
كال�سابق ��ات ب�سب ��ب تدخ ��ل جه ��ات �سيا�سي ��ة يف
عمله ��ا وعدم قدرة اجله ��ات احلكومية على تنفيذ
اوامر االعتقال ب�سبب تلك ال�ضغوطات.

وكان ��ت �آخ ��ر الت�صريحات احلكومي ��ة حول عمل
احد جل ��ان التحقي ��ق املتع ��ددة الت ��ي �شكلت بعد
انط�ل�اق التظاهرات ،قد اك ��دت ا�ستدعاء اكرث من
 100ع�سكري.
وبعد ايام م ��ن ا�ستالم رئي�س ال ��وزراء م�صطفى
الكاظم ��ي رئا�س ��ة احلكوم ��ة يف  ،2020اعلن عن
ت�شكي ��ل جلنة تق�صي احلقائق ح ��ول ماجرى يف
ت�شرين.
وبح�س ��ب االح�صائي ��ات احلكومي ��ة ،ان احلراك
ال�شعب ��ي خ�ل�ال التظاه ��رات الت ��ي اندلع ��ت يف
ت�شرين االول  ،2019ادى ملقتل  560من املدنيني
والع�سكريني.
ني�سان ال�صاحلي ،وه ��ي نائبة عن حركة انبثقت
ع ��ن ت�شري ��ن ،ت�شري اىل ان "الربمل ��ان وافق الول
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مرة على ت�شكيل جلن ��ة نيابية ولي�ست حتقيقية"
حول ماجرى يف التظاهرات.
و�ص ��وت الربملان اال�سب ��وع املا�ضي ،على ت�شكيل
 25جلن ��ة نيابية من �ضمنها جلنة تتعلق باحداث
تظاهرات ت�شرين.
وتك�شف ال�صاحلي وه ��ي نائبة عن حركة امتداد
بزعامة النا�شط عالء الركاب ��ي ،لـ(املدى) ان "كل
ق ��وى ت�شرين يف الربمل ��ان وامل�ستقلني دفعوا اىل
ت�شكيل تلك اللجنة".
و�ست�سم ��ح اللجن ��ة بدخ ��ول اع�ض ��اء م ��ن ق ��وى
حزبية اخ ��رى ،لكن النائبة ت�ؤك ��د ان "امل�ستقلني
�سيكونون الثقل االكرب فيها".
وحتى االن مل يكتمل �ش ��كل اللجنة ب�سبب وجود
اختالفات بني امل�ستقلني وبقي ��ة الكتل ال�سيا�سية

حول �شكل وطبيعة عمل اللجنة.
وتتاب ��ع ال�صاحل ��ي" :الربمل ��ان يريده ��ا جلن ��ة
ثابت ��ة وت�ض ��م كل ح ��وادث اخلط ��ف واالغتي ��ال،
لكنن ��ا نريدها م�ؤقتة وخا�ص ��ة ب�ضحايا واحداث
ت�شرين".
وكان ��ت حركة امتداد التي ح�صل ��ت على  9مقاعد
يف الربمل ��ان ،قد اك ��دت يف برناجمه ��ا االنتخابي
انها �ست�سعى للك�شف عن ما جرى يف التظاهرات.
وت�ضي ��ف النائب ��ة الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى اعل ��ى
اال�ص ��وات يف ذي ق ��ار ان" :ه ��ذه اللجن ��ة �ستبد�أ
من حي ��ث انته ��ت اللج ��ان ال�سابقة ،ول ��ن تكتفي
بتعوي�ض اجلرحى واهايل ال�شهداء وامنا تقدمي
القتلة".
 التفا�صيل �ص3
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التحالف الثالثي �أمام اختبار
لقدرته على ت�شكيل الأغلبية
 بغداد /فرا�س عدنان
ّ
يح�ض ��ر التحالف الثالثي لعق ��د جل�سة �سيتم
حتديد موعدها خ�ل�ال ال�ساعات املقبلة لفتح
ب ��اب الرت�شي ��ح ملن�صب رئي� ��س اجلمهورية،
وت�ؤك ��د �أط ��راف يف التحال ��ف ب� ��أن اجلل�سة
املرتقبة �ستح ��دد القدرة على ت�شكيل حكومة
الأغلبي ��ة الوطنية بعد جن ��اح عملية اختيار
رئا�سة الربملان ب�أغلبية مريحة.
لكن ق ��وى االط ��ار التن�سيقي ب ��دت متم�سكة
مب ��ا يع ��رف ب� �ـ "الثل ��ث املعط ��ل" ورهن ��ت
جناح انتخاب رئي� ��س اجلمهورية بالتوافق
ال�سيا�س ��ي ب�ي�ن الق ��وى املختلف ��ة يف ظ ��ل
االختالف الكبري مع التيار ال�صدري.
وكانت املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا قد �أعلنت
يف وق ��ت �سابق عن الزام عر� ��ض �إعادة فتح
ب ��اب الرت�شي ��ح ملن�ص ��ب رئي� ��س اجلمهورية
عل ��ى جمل�س الن ��واب للت�صوي ��ت عليه وملرة
واح ��دة غري قابل ��ة للتجدي ��د يف وقت قريب

جتنب� � ًا للمزي ��د م ��ن الت�أخ�ي�ر يف ت�شكي ��ل
احلكومة.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين ماجد �شنكايل ،يف ت�صريح �إىل
(املدى)� ،إن "حتدي ًا كبري ًا يقف �أمام التحالف
الثالثي بعد �أن جنح يف انتخاب هيئة رئا�سة
جمل�س النواب ،هو الإ�س ��راع يف عقد جل�سة
جدي ��دة يت ��م فيه ��ا الت�صوي ��ت على فت ��ح باب
الرت�شيح جمدد ًا ملن�صب رئي�س اجلمهورية".
و�أ�ض ��اف �شن ��كايل� ،أن "التحال ��ف الثالث ��ي
ي�سع ��ى لإظهار مدى قوت ��ه و�صالبته وقدرته
عل ��ى عق ��د اجلل�س ��ة ومتري ��ر م ��ا يتف ��ق م ��ع
م�شروعه و�ص ��و ًال لت�شكيل حكوم ��ة الأغلبية
ال�سيا�سية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الأعداد التي �سوف ت�صوت
عل ��ى �إع ��ادة فت ��ح ب ��اب الرت�شي ��ح ه ��ي م ��ن
�ست�سان ��د التحالف يف متري ��ر مر�شحه الحق ًا
ملن�صب رئي�س اجلمهورية".
 التفا�صيل �ص2
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العراق �أكثر الدول ت�ضرر ًا من الإرهاب منذ 2011
 ترجمة :حامد احمد
�أف ��اد تقري ��ر دويل ب�أن الع ��راق يع ّد �أكرث ال ��دول ت�ض ّرر ًا
م ��ن الإرهاب من ��ذ  ،2011م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن هجمات العام
املا�ضي خ ّلفت � 524شهيد ًا.
وذك ��ر تقري ��ر م�ؤ�ش ��ر الإره ��اب العامل ��ي لع ��ام 2022
 Global Terrorism Indexال�صادر عن معهد العلوم
االقت�صادي ��ة وال�سلم ال�سويدي  IEPان تنظيم داع�ش ما
ي ��زال يعترب اكرث التنظيمات الإرهابية دموية يف العامل
مت�سبب ��ا ب�سق ��وط  11,500قتي ��ل خالل هجم ��ات نفذها
يف منطق ��ة ال�شرق الأو�سط و�شم ��ايل افريقيا منذ العام
."2014

الزوراء يواجه
الجوية في الـ 11
من ال�شهر الحالي
 بغداد /المدى
ح ��دد االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة
الق ��دم� ،أم� ��س الثالث ��اء ،مواعيد
مباريات الدور رب ��ع النهائي من
م�سابق ��ة الك�أ� ��س ،م�ؤك ��د ًا �إقام ��ة
مب ��اراة ال ��زوراء واجلوي ��ة يف
 11من ال�شهر احلايل.
وذك ��ر االحت ��اد يف بي ��ان ر�سمي
تلقت ��ه (امل ��دى)� ،أن "ال ��دور ربع
النهائي من بطولة الك�أ�س �سوف
يفتت ��ح ،بلقاء الك ��رخ و�أربيل يف
ملع ��ب الراح ��ل �أحم ��د را�ض ��ي،
بالعا�صم ��ة بغ ��داد ،و�ستق ��ام
املب ��اراة يف العا�ش ��ر م ��ن ال�شهر
اجلاري".
و�أ�ضاف �أن "اليوم التايل �سوف
ي�شه ��د مواجهة الكهرب ��اء و�أمانة
بغ ��داد ،عل ��ى ملع ��ب التاج ��ي"،
م�ؤك ��د ًا ان "مب ��اراة القم ��ة ب�ي�ن
الزوراء والق ��وة اجلوية �ستقام
ي ��وم  11م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه
وي�ست�ضيفه ��ا ملع ��ب ال�شع ��ب
الدويل".
ولف ��ت� ،إىل �أن "مباري ��ات الدور
رب ��ع النهائ ��ي تختت ��م ،ب�إقام ��ة
مواجه ��ة زاخ ��و وم�ص ��ايف
اجلنوب يف ملعب الأول وجتري
يوم  12من ال�شهر ذاته".
يذك ��ر �أن جلن ��ة امل�سابق ��ات يف
احتاد الكرة� ،ستلج� ��أ �إىل �إيقاف
مناف�س ��ات ال ��دوري املمت ��از ،يف
يوم  10من ه ��ذا ال�شهر ،لإتاحة
الفر�ص ��ة للمنتخ ��ب الوطن ��ي
للتح�ض�ي�ر املبكر للق ��اء الإمارات
يف اجلول ��ة قب ��ل الأخ�ي�رة م ��ن
الت�صفيات املونديالية.

و�أ�ضاف التقرير الذي ترجمته (املدى)� ،أن "العراق جاء
م ��ن بني اكرث ع�شر دول ت�ضررا بالإرهاب بت�سجيل 833
هجوم ��ا �إرهابيا تعر�ض له عام  2021هو الأعلى من �أي
بلد �آخر م�سجال �سقوط  524قتيال".
ون ��وه� ،إىل �أن "�أفغان�ست ��ان كان ��ت الأك�ث�ر ت�ض ��ررا من
جان ��ب ع ��دد القتلى م�سجل ��ة وق ��وع  1,426قتيال خالل
الع ��ام  2021هو الأعل ��ى عامليا حي ��ث ازدادت العمليات
الإرهابية فيه ��ا بن�سبة  %33عن الع ��ام ال�سابق وزيادة
بن�سبة القتلى مبعدل ."%14
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل ان "ع ��دد الهجم ��ات الإرهابي ��ة يف
الع ��راق خ�ل�ال الع ��ام  2021ازداد بن�سب ��ة  %33ع ��ن
ن�سبته ��ا يف الع ��ام  2020التي مت خالله ��ا ت�سجيل 414

هجوم� � ًا ،وكذل ��ك زي ��ادة بع ��دد القتلى بن�سب ��ة  %15مع
ت�سجيل �سقوط � 524شهيد ًا".
ولف ��ت� ،إىل �أن "ح ��االت الوفيات الناجمة ع ��ن الإرهاب
يف العراق انخف�ضت بن�سبة  %91عن ذروتها منذ العام
."2007
وج ��اء يف تقري ��ر م�ؤ�ش ��ر الإره ��اب العامل ��ي ،الن�سخ ��ة
التا�سع ��ة لع ��ام  ،2022انه "لل�سنة الثاني ��ة على التوايل
كان ��ت املق ��رات الع�سكري ��ة يف الع ��راق الأك�ث�ر تعر�ض ��ا
للهجم ��ات الإرهابي ��ة م�سجل ��ة ن�سب ��ة  %43من جمموع
�ضحايا الهجمات يف العراق عام ."2021
 التفا�صيل �ص2

المحكمة االتحادية تنهي �أعمال لجنة �أبو رغيف
 بغداد /المدى
ق�ض ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا،
�أم� ��س االربع ��اء ،ب�إلغ ��اء جلن ��ة الأم ��ر
الدي ��واين رق ��م  29املعني ��ة بالتحقي ��ق
يف ق�ضاي ��ا الف�س ��اد واجلرائ ��م املهم ��ة
الت ��ي ير�أ�سه ��ا وكي ��ل وزارة الداخلي ��ة
�أحم ��د �أبو رغي ��ف ،فيما ك�ش ��ف حمامي
�أ�سم ��اء املدع�ي�ن الذي ��ن �أقام ��وا الطعن،
م�ؤك ��د ًا �أنه ��م وال ��د املتهم بقت ��ل اخلبري
الأمن ��ي ه�ش ��ام الها�شم ��ي ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
م�س�ؤول�ي�ن �آخري ��ن متهم�ي�ن بالف�س ��اد.
وذك ��ر بي ��ان ر�سم ��ي للمحكم ��ة تابعت ��ه
(امل ��دى)� ،أن "املحكم ��ة االحتادي ��ة
العلي ��ا �أ�ص ��درت قراره ��ا املرق ��م /169

احتادية 2021/يف  2022/ 3/ 2بعدم
�صحة االم ��ر الديواين رق ��م ( )29ل�سنة
 2020املت�ضم ��ن ت�شكي ��ل جلن ��ة دائم ��ة
للتحقي ��ق يف ق�ضايا الف�س ��اد واجلرائم
املهمة".
وتابع البيان� ،أن "املحكمة ق�ضت ب�إلغاء
الأم ��ر اعتبار ًا من تاري ��خ �صدور احلكم
ملخالفت ��ه لأح ��كام امل ��ادة (/ 37او ًال) 1/
من الد�ستور الت ��ي ت�ضمن حماية حرية
االن�س ��ان وكرامت ��ه وملب ��د�أ الف�ص ��ل بني
ال�سلط ��ات املن�صو�ص عليه يف املادة 47
م ��ن الد�ستور وملب ��د�أ ا�ستق�ل�ال الق�ضاء
واخت�صا�صه بتويل التحقيق واملحاكمة
املن�صو� ��ص علي ��ه يف املادت�ي�ن  87و88
من الد�ستور".

و�أ�شار البي ��ان� ،إىل �أن "الأمر الديواين
املطعون ب ��ه يع ّد مبثاب ��ة تعديل لقانون
هيئ ��ة النزاه ��ة كونه ��ا هيئ ��ة د�ستورية
تخت� ��ص بالتحقي ��ق يف ق�ضاي ��ا الف�ساد
امل ��ايل واالداري" وانته ��ى البي ��ان� ،إىل
�أن "املحكم ��ة ا�ص ��درت قراره ��ا ا�ستناد ًا
ل�صالحياته ��ا املن�صو�ص عليها يف البند
ثالث ًا من املادة  93من الد�ستور".
م ��ن جانب ��ه ذك ��ر وكي ��ل �أح ��د ال ��وكالء
املحام ��ي حمم ��د جمي ��د ال�ساع ��دي ،يف
ت�صريحات تابعتها (املدى) �أن "املحكمة
نظرت يف دعويني لإلغاء االمر الديواين
رقم  29اخلا� ��ص بت�شكيل جلنة ملكافحة
الف�ساد والتحقيق يف اجلرائم املهمة".
 التفا�صيل �ص3

الوزارة ت�شكو االنخفا�ض الم�ستمر لعدد الملقحين

ال�صحة تعلن تخطي ذروة الموجة الرابعة من كورونا
 بغداد /المدى
�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س االربعاء،
جتاوز الع ��راق ذروة املوج ��ة الرابعة
م ��ن فايرو� ��س كورون ��ا ،لكنه ��ا م ��ا
زال ��ت ت�شك ��و قلة االقبال عل ��ى اللقاح،
وحتدثت عن امل�ضي بحمالت ميدانية
بالتعاون مع ع ��دد من املنظمات هدفها
تطعيم �أكرث عدد من املواطنني.
وقال املتح ��دث الر�سمي �سي ��ف البدر،
�إن "الع ��راق جت ��اوز ذروة املوج ��ة
الرابعة لفايرو�س كورونا والدليل هو
تراجع عدد الإ�صابات".
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن "ال ��وزارة تتاب ��ع
املوق ��ف الوبائ ��ي م ��ن خ�ل�ال خربائها
وهن ��اك تن�سي ��ق م�ستم ��ر م ��ع منظمة
ال�صحة العاملية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "حمل ��ة للتطعي ��م مت
اطالقه ��ا يف بغ ��داد بالتن�سيق مع عدد

م ��ن املنظم ��ات م ��ن بينه ��ا اليوني�سف
ه ��ذا يعن ��ي �أن دائرة اخلطر م ��ا زالت
موجودة".
وحت ��دث الب ��در ،ع ��ن "ا�ستم ��رار
املخ ��اوف من ح ��دوث موج ��ة جديدة،
وم ��ن ال�صحي ��ح الق ��ول ب� ��أن معدالت
اال�صاب ��ات قد تراجع ��ت ،لكننا ما زلنا
ن�سجل اال�صابات والوفيات".
وب�ي�ن ،ان "ظه ��ور متح ��ورات جديدة
ه ��و الآخر م ��ا زال �أم ��را واردا للغاية،
وال نعل ��م بخط ��ورة ما ق ��د يح�صل يف
امل�ستقبل".
و�ش ��دد الب ��در ،عل ��ى �أن "امله ��م ال ��ذي
ينبغي �أن ي�ص ��ل �إىل املواطن العراقي
ه ��و الت�أكيد على الإج ��راءات الوقائية
وه ��ي ذاته ��ا الب�سيط ��ة وغ�ي�ر املكلفة
املتعلق ��ة بتلق ��ي اللقاح ��ات والتعقي ��م
امل�ستم ��ر والتباع ��د االجتماع ��ي ف�ض ًال
عن ارتداء الكمامات".

وي�أ�سف كون "ه ��ذه االجراءات ورغم
ب�ساطته ��ا لكنها غ�ي�ر مطبقة يف جميع
املحافظات العراقية بنحو ينذر بخطر
من ا�ستمرار هذا التجاهل".
وجدد البدر الت�أكيد ،على �أن "اللقاحات
ثب ��ت علمي� � ًا �أنه ��ا حتق ��ق الوقاي ��ة
احلقيقي ��ة �ضد �أكرث املتح ��ورات ،و�أن
�أح ��د اال�سب ��اب الت ��ي �أدت �إىل تراجع
عدد اال�صابات هو تلقي اللقاحات".
ون ��وه �إىل �أن "و�سائ ��ل االع�ل�ام ق ��د
تراج ��ع اهتمامه ��ا مبو�ض ��وع �أهمي ��ة
تلق ��ي اللقاح ��ات وهذا �أمر ق ��د اثر يف
عدد الذين يتلقون اللقاحات".
وم�ض ��ى الب ��در� ،إىل ان "الع ��راق مل
يحقق لغاي ��ة الوقت احل ��ايل الطموح
ال ��ذي و�ضعت ��ه وزارة ال�صح ��ة ب�ش�أن
ن�سب ��ة اللقاح ��ات وال�سب ��ب ه ��و ع ��دم
اقبال املواطنني بال�شكل املطلوب رغم
وجود عدد كبري من اللقاحات".

مهنة النق�ش على املعادن تكافح من اجل البقاء  ..عد�سة :حممود ر�ؤوف

بايدن :الرئي�س الأوكراني هو من يحدد قرار البقاء في كييف �أو المغادرة

وزيرة خارجية بريطانيا :حرب �أوكرانيا قد تدوم "� "10سنوات
 متابعة :المدى
اقرتح الرئي� ��س الأمريكي جو بايدن على
نظريه الأوك ��راين فالدمي�ي�ر زيلين�سكي
الب ��ت فيم ��ا �إذا كان يف�ض ��ل البق ��اء يف
�أوكراني ��ا �أم مغادرته ��ا ،و�أك ��د �أن القوات
الرو�سي ��ة ت�سته ��دف املناط ��ق ال�سكني ��ة،
ج ��اء ذلك خالل لقاء الرئي�س الأمريكي مع
ال�صحفيني.
ه ��ذا وتوا�صل الق ��وات الرو�سية عمليتها
الع�سكري ��ة عل ��ى الأرا�ض ��ي الأوكراني ��ة
منذ يوم اخلمي� ��س املا�ضى لتدخل اليوم،
الأربعاء يومها ال�سابع على التوايل ،مما
جعل ع ��ددا كبريا من دول الع ��امل يفر�ض
عقوب ��ات اقت�صادية كب�ي�رة على مو�سكو،
بالإ�ضاف ��ة �إىل و�ض ��ع الرئي� ��س الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن ووزي ��ر خارجيت ��ه
�سريج ��ي الف ��روف �أي�ض ��ا عل ��ى قوائ ��م
العقوبات.

م ��ن جهة اخ ��رى مل مي�ض عل ��ى االجتياح
الرو�س ��ي لأوكرانيا �س ��وى �أ�سبوع واحد
حت ��ى الآن ،لك ��ن م�س�ؤول�ي�ن يف الغ ��رب
ي�ستبعدون �أن ت�ضع احلرب �أوزارها عما
قري ��ب ،لأن املواجه ��ة قد تط ��ول �أكرث من
املتوق ��ع ،ورمبا ي�ص ��ل �أمده ��ا �إىل �أعوام
�أو حت ��ى عقدي ��ن كاملني ،وه ��و �أمر ينذر
بح�صيل ��ة باهظ ��ة م ��ن اخل�سائ ��ر ،مادي ��ا
وب�شريا.
وبح�س ��ب م ��ا نقلت �شبكة "�س ��ي بي �إ�س"
الأمريكي ��ة ،ف� ��إن م�س� ��ؤويل الوالي ��ات
املتح ��دة والغ ��رب ال يرجح ��ون �أن تكون
احلرب احلالية ق�صرية الأمد.
وذك ��ر امل�ص ��در �أن وزي ��رة اخلارجي ��ة
الربيطاني ��ة ،لي ��ز ترا�س ،تعتق ��د �أن هذه
احل ��رب قد ت ��دوم � 10سن ��وات ،وهو �أمر
ينذر �أوروبا مبتاعب جمة.
يف املنح ��ى نف�س ��ه ،ق ��ال م�شرع ��ون
�أمريكيون يف مبنى الكونغر�س ،االثنني،

�إن ه ��ذه احلرب قد متت ��د �إىل � 10سنوات
�أو رمبا  15و 20عاما ،ثم قالوا �إن رو�سيا
�ستخ�سر هذه احلرب ،يف نهاية املطاف.
ويتوقع الغربيون �أن تطول مدة احلرب،
لأن الأوكراني�ي�ن �أبان ��وا ع ��ن ت�شبثه ��م
باملقاوم ��ة ،فيما كان الكث�ي�رون يراهنون
عل ��ى �أن ت�سق ��ط �أوكراني ��ا ،مب ��ا يف ذل ��ك
العا�صم ��ة ،يف غ�ض ��ون �أيام قليل ��ة فقط،
وهو �أمر مل يح�صل.
وع ��زا الرئي� ��س الرو�س ��ي ،فالدمي�ي�ر
بوت ��ن� ،إقدام ��ه عل ��ى اجتي ��اح �أوكرانيا،
�إىل احلر� ��ص عل ��ى درء املخاط ��ر الأمنية
املحدق ��ة ببالده ،يف ظ ��ل �إ�ص ��رار الغرب
على �إحلاق �أوكرانيا بـ"الناتو".
وتق ��ول رو�سيا �إنها عازم ��ة على تخلي�ص
�أوكراني ��ا مم ��ا تق ��ول �إنه ��ا "نازي ��ة يف
احلك ��م" ،كم ��ا تتم�س ��ك �أي�ض ��ا ب� ��أن تكون
�أوكراني ��ا دول ��ة منزوع ��ة ال�س�ل�اح وذات
موقف حمايد.

سياسة
الإطار التن�سيقي� :أما الم�ضي
بالحوارات والتوافق �أو الثلث
المعطل
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التحالف الثالثي �أمام اختبار لقدرته على ت�شكيل
حكومة الأغلبية

ّ
يح�ضر التحالف الثالثي لعقد جل�سة �سيتم حتديد
موعدها خالل ال�ساعات املقبلة لفتح باب الرت�شيح
ملن�صب رئي�س اجلمهورية ،وت�ؤكد �أطراف يف التحالف
ب�أن اجلل�سة املرتقبة �ستحدد القدرة على ت�شكيل
حكومة الأغلبية الوطنية بعد جناح عملية اختيار
رئا�سة الربملان ب�أغلبية مريحة.
 بغداد /فرا�س عدنان
لكن قوى االطار التن�سيق ��ي بدت متم�سكة
بم ��ا يع ��رف ب� �ـ "الثل ��ث المعط ��ل" ورهنت
نجاح انتخاب رئي�س الجمهورية بالتوافق
ال�سيا�س ��ي بي ��ن الق ��وى المختلف ��ة في ظل
االختالف الكبير مع التيار ال�صدري.
وكانت المحكمة االتحادية العليا قد �أعلنت
في وقت �سابق عن الزام عر�ض �إعادة فتح
باب التر�شي ��ح لمن�صب رئي�س الجمهورية
على مجل�س النواب للت�صويت عليه ولمرة
واحدة غير قابل ��ة للتجديد في وقت قريب
تجنب� � ًا للمزي ��د م ��ن الت�أخي ��ر ف ��ي ت�شكي ��ل
الحكومة.
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن الح ��زب الديمقراطي
الكرد�ستان ��ي ماجد �شنكال ��ي ،في ت�صريح
�إل ��ى (المدى)� ،إن "تحدي� � ًا كبير ًا يقف �أمام
التحال ��ف الثالثي بعد �أن نجح في انتخاب
هيئة رئا�س ��ة مجل�س النواب ،هو الإ�سراع
في عقد جل�سة جدي ��دة يتم فيها الت�صويت
على فت ��ح ب ��اب التر�شيح مج ��دد ًا لمن�صب
رئي�س الجمهورية".
و�أ�ضاف �شنكال ��ي� ،أن "التحال ��ف الثالثي
ي�سع ��ى لإظه ��ار م ��دى قوت ��ه و�صالبت ��ه
وقدرت ��ه على عقد الجل�سة وتمرير ما يتفق
م ��ع م�شروع ��ه و�ص ��و ًال لت�شكي ��ل حكوم ��ة

الأغلبية ال�سيا�سية".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الأع ��داد الت ��ي �س ��وف
ت�صوت على �إع ��ادة فتح باب التر�شيح هي
م ��ن �ست�ساند التحالف ف ��ي تمرير مر�شحه
الحق ًا لمن�صب رئي�س الجمهورية".
وتح ��دث �شنكال ��ي ،ع ��ن "انعق ��اد الجل�سة
ب�أ�س ��رع وقت بناء على ح ��وارات التحالف
الثالث ��ي ،و�سيت ��م االع�ل�ان ع ��ن موعده ��ا
خ�ل�ال �ساع ��ات ف ��ي ر�سال ��ة وا�ضح ��ة ب�أن
ه ��ذا التحالف ق ��ادر على تحقي ��ق الن�صاب
المطلوب".
ور�أى� ،أن "العقب ��ة الكبي ��رة �أمامن ��ا ه ��ي
كيفية تحقيق الن�صاب لعقد جل�سة انتخاب
رئ�س الجمهورية التي يتطلب فيها تواجد
ما ال يقل عن  220نائب ًا".
و�شدّد �شنكالي ،عل ��ى �أن "مر�شح التحالف
الثالث ��ي الأوف ��ر حظ� � ًا والأق ��رب لتول ��ي
من�ص ��ب رئي� ��س الجمهوري ��ة ،وه ��و ريبر
�أحمد ولم نقدم غيره" ،م�ؤكد ًا �أن "تر�شيح
�أحم ��د يحظى بدعم  175نائب ًا يمثلون كتل
التيار ال�صدري وتحالف ال�سيادة والحزب
الديمقراطي الكرد�ستاني".
ونوه �شنكال ��ي� ،إلى ان "كت ��ل �أخرى قد ال
تعطي �صوته ��ا �إلى مر�شحنا لكنها �ستكون
حا�ض ��رة ف ��ي الجل�س ��ة ،مث ��ل الم�ستقلي ��ن
وغيره ��م م ��ن الق ��وى ال�صغي ��رة والفائزة

لأول م ��رة ف ��ي االنتخاب ��ات ،ونعتق ��د ب�أن
عددهم يتجاوز  50نائب ًا".
و�أورد� ،أن "مجم ��ل ع ��دد ه� ��ؤالء الن ��واب
ق ��ادر عل ��ى عق ��د جل�س ��ة انتخ ��اب رئي� ��س
الجمهوري ��ة ،ف� ��أن ل ��م يت ��م االختي ��ار ف ��ي
الجول ��ة الأولى ب�أغلبي ��ة الثلثين ،ب�إمكاننا

ان نم ��رر مر�شحنا في الجولة الثانية التي
تتطلب فق ��ط الحائز على �أعل ��ى اال�صوات
بي ��ن �أعل ��ى اثني ��ن م ��ن مر�شح ��ي الجولة
الأولى".
وم�ض ��ى �شنكال ��ي� ،إل ��ى ان "ما يه ��م قوى
الإط ��ار التن�سيق ��ي والمتحالفي ��ن مع ��ه

لي� ��س تمكي ��ن مر�ش ��ح معين م ��ن الفوز في
االنتخاب ��ات لقناعته ��م ب�أنهم غي ��ر قادرين
عل ��ى ذلك ،ب ��ل �أن جهودهم �س ��وف تن�صب
نحو تحقيق الثلث المعطل ب�أمل الح�صول
على مزيد من الوقت للتفاو�ض".
من جانبه ،ذكر ع�ضو ائتالف دولة القانون

خام برنت يقفز �إلى  114دوالراً

 833هجوم ًا خ ّلف � 524شهيداً العام الما�ضي

موازنة ا�ستثنائية

 ترجمة :حامد احمد

را�ضي ر�سول ،ف ��ي ت�صريح �إلى (المدى)،
�أن "الوقت الذي يتطلبه تحديد موعد لعقد
جل�سة البرلمان التي في �ضوئها تتم �إعادة
فتح التر�شي ��ح لمن�صب رئي�س الجمهورية
يمك ��ن ا�ستثم ��اره ف ��ي �إج ��راء ح ��وارات
�سيا�سي ��ة لعلها تمكننا من تجاوز االن�سداد

الذي نعاني منه حالي ًا".
وتاب ��ع ر�س ��ول� ،أن "االط ��ار التن�سيق ��ي
ي�سع ��ى حالي� � ًا لإج ��راء و�ساط ��ات داخ ��ل
البيت الك ��ردي ب�أم ��ل �أن يخرجوا بمر�شح
واح ��د ،لك ��ي يتمك ��ن البرلم ��ان م ��ن عق ��د
جل�س ��ة انتخاب رئي� ��س الجمهورية ب�شكل
�سهل ،وم ��ن ثم نتحول �إل ��ى عملية ت�شكيل
الحكومة".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "التفاهم ��ات الت ��ي ن�سعى
�إليه ��ا ال ت�شم ��ل فق ��ط الح ��وارات داخ ��ل
البي ��ت الك ��ردي ،لكنن ��ا ن�أمل ب� ��أن نتو�صل
�إل ��ى اتفاق ��ات مع التي ��ار ال�ص ��دري وبهذا
ن�ش ّكل حكوم ��ة قادرة وقوية ومدعومة من
الجميع".
ويرى ر�سول� ،أن "ل ��دى االطار التن�سيقي
والمتحالفين مع ��ه  134نائب ًا ،وهذا العدد
يمك ��ن �أن يعط ��ل جل�س ��ة انتخ ��اب رئي� ��س
الجمهوري ��ة حتى لو تم فتح باب التر�شيح
مج ��دد ًا� ،إذا م ��ا ا�ستم ��ر التحال ��ف الثالثي
على موقف ��ه با�ستبعاد ق ��وى فائزة ومهمة
عن الم�شهد ال�سيا�سي".
و�أف ��اد ،ب� ��أن "كل م ��ا يتعل ��ق بالعملي ��ة
ال�سيا�سية واكمال عملية ت�شكيل الرئا�سات
والحكوم ��ة متعل ��ق بالح ��وارات بي ��ن
االط ��راف و�ضرورة الو�ص ��ول �إلى توافق
يخدم الم�صلحة ال�سيا�سية".
وانته ��ى ر�س ��ول� ،إل ��ى �أن "ق ��وى االط ��ار
التن�سيق ��ي م�ستمرة ف ��ي موقفه ��ا ب�أنها لن
ت�شت ��رك ف ��ي الحكوم ��ة المقبل ��ة مجتمعة،
وترف� ��ض التجزئة �أو ا�ستبعاد طرف معين
مهما كان ذلك وتحت �أي �ضغط".
ويرف� ��ض التي ��ار ال�ص ��دري �أن يخو� ��ض
حوارات مع االطار التن�سيقي ب�شكل كامل
ويح ��اول �أن يتجن ��ب التواف ��ق م ��ع ق ��وى
يراها غير مرحب به ��ا في مقدمتها ائتالف
دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

خمت�صون :ارتفاع �أ�سعار النفط فر�صة لو�ضع تقرير دويل :العراق �أكرث الدول ت�ضرر ًا من الإرهاب منذ 2011
 خا�ص /المدى

�شه ��دت �أ�سع ��ار النف ��ط قف ��زة غي ��ر م�سبوقة من ��ذ العام
� ،2011إذ �سج ��ل خ ��ام برن ��ت� ،أم� ��س الأربع ��اء114 ،
دوالر ًا للبرمي ��ل ،و�سجل خ ��ام غرب تك�سا� ��س الب�سيط
 112دوالر ًا للبرميل.
وقف ��زت �أ�سع ��ار النف ��ط لم�ستوي ��ات غي ��ر م�سبوق ��ة في
ال�سن ��وات الأخي ��رة عل ��ى خلفي ��ة الح ��رب الرو�سي ��ة –
الأوكرانية.
وزادت ال�ضغوط على �سوق النفط العالمية بعد تقارير
ذك ��رت �أن �أع�ضاء تحالف "�أوبك بل� ��س" الذي ي�ضم 13
دول ��ة ع�ضوا في "�أوب ��ك" يتجهون للحف ��اظ على زيادة
حذرة في الإنتاج.
وي ��رى مخت�صون ف ��ي ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي ،ان ارتفاع
�أ�سع ��ار النفط يب�ش ��ر بموازنة انفجاري ��ة للعام ،2022
فيم ��ا �أك ��دوا �أن الوق ��ت قد ح ��ان للذه ��اب �إل ��ى موازنة
ال�سيناريوه ��ات والم�شاري ��ع ال�ستراتيجي ��ة بعي ��دا
ع ��ن الف�س ��اد وال�شرعنة .ويق ��ول المخت�ص ف ��ي ال�ش�أن
االقت�ص ��ادي �ضي ��اء المح�سن �إن "ارتف ��اع �أ�سعار النفط
يب�ش ��ر بموازن ��ة للع ��ام  ."2022و�أ�ض ��اف المح�سن �أن
"هن ��اك موارد ب� �ـ 50مليار دوالر �أي�ض ًا غير نفطية من
ال�ضرائ ��ب وال�سياحة والكمارك �إ�ضافة الى المتبقي من
ارتف ��اع �سعر برميل النفط المقدر بالموازنة ،مما يعني
�أن الموازنة المقبلة �ستكون انفجارية بنحو  190مليار
دوالر".
وتاب ��ع �أن "هنال ��ك وف ��رة مالي ��ة �ستكون ف ��ي الموازنة
المقبل ��ة بالنظ ��ر �إل ��ى �سع ��ر النف ��ط" ،م�ست ��دركا "لك ��ن
الم�شكل ��ة تكم ��ن ف ��ي الم�ش ��رع المال ��ي ه ��ل ه ��و ق ��ادر
عل ��ى �إدارة الم�شاري ��ع اال�ستثماري ��ة وتوفي ��ر درج ��ات
وظيفي ��ة؟" .ب ��دوره ،ي ��رى م�ست�شار رابط ��ة الم�صارف
العراقي ��ة �سمي ��ر الن�صي ��ري �أن "تخطي �أ�سع ��ار النفط
حاج ��ز ال� �ـ 110دوالرات� ،سيع ��زز م ��ن المرك ��ز المالي
للحكومة" ،الفتا الى� ،أن "ارتفاع ا�سعار النفط �سي�ؤدي
بدوره الى �إلغاء العج ��ز في موازنة  2022او قد تكون
بعجز ب�سيط جدا".
وطالب م�ست�شار رابطة الم�صارف العراقية بـ"�ضرورة
الإ�سراع في �إن�شاء �صندوق �سيادي (�صندوق الأجيال)
لحماي ��ة االقت�ص ��اد الوطني ف ��ي وقت الأزم ��ات او عند
انخفا�ض الأ�سعار".
ودع ��ا الن�صيري ال ��ى "تفعيل القطاع ��ات الإنتاجية من
زراعة و�صناعة وعدم االعتماد الكلي على النفط".

من جانبه ،يق ��ول المخت�ص في ال�ش�أن االقت�صادي نبيل
المر�سوم ��ي� ،إن "الخ�شية من تعط ��ل االمدادات نتيجة
للح ��رب الرو�سية – الأوكراني ��ة ،ادى الى ارتفاع �سعر
النف ��ط في العق ��ود الفورية ال ��ى اكثر م ��ن  113دوالرا
للبرمي ��ل عل ��ى الرغم م ��ن اع�ل�ان دول الوكال ��ة الدولية
للطاق ��ة عن خطة ل�ضخ  60ملي ��ون برميل من النفط من
احتياطيات الطوارئ ن�صفه ��ا امريكية من �أجل تحقيق
ا�ستقرار الأ�سواق".
و�أ�ض ��اف المر�سوم ��ي" ،تم ّث ��ل ال� �ـ 60ملي ��ون برمي ��ل
المعلن ��ة  %4من احتياطي الط ��وارئ لدى �أع�ضاء وكالة
الطاق ��ة الدولي ��ة ،والبال ��غ  1.5ملي ��ار برمي ��ل ،ويمثل
ه ��ذا الإعالن ال�سحب الراب ��ع المن�سق الحتياطي النفط
ف ��ي تاري ��خ وكالة الطاق ��ة بع ��د �أع ��وام  2011و2005
و."1991
وتاب ��ع" ،غير ان الأ�سعار �ستظل مرتفعة جدا الرتباطها
بعوام ��ل جيو �سيا�سي ��ة ولي� ��س بعوام ��ل اقت�صادية اذ
يالحظ انخفا�ض في الطلب على النفط الرو�سي ب�سبب
رف�ض الم�صارف الأوروبية �إعطاء ر�سائل �ضمان بنكي
�إلى م�شتري النفط الرو�سي".
ولف ��ت المخت�ص ف ��ي ال�ش� ��أن االقت�صادي ال ��ى ،ان قيام
الم�صافي ب�أعمال ال�صيانة ،وه ��ي �صيانة دورية ت�ؤدي
النخفا� ��ض الطل ��ب عل ��ى النف ��ط .ف�ض�ل�ا ع ��ن �أن �أغل ��ب
المخ ��زون ف ��ي ال ��دول الأوروبي ��ة عبارة ع ��ن منتجات
نفطي ��ة ولي� ��س نفط ��ا خام ��ا ،و�سيك ��ون ف ��ي الأ�س ��واق
ب�سرع ��ة ،ولن يحتاج �إلى تكرير ،ومن ثم �سوف ي�ضغط
هذا على الأ�سعار خالل الأيام المقبلة" .من جهته ،يقول
المخت�ص في ال�ش�أن االقت�صادي م�صطفى �أكرم �إن
"المبال ��غ ال�ضخمة من واردات النفط يمكن ا�ستغاللها
عل ��ى خ�ل�اف ال�سن ��وات ال�سابق ��ة الت ��ي ذهب ��ت �أموالها
ال ��ى �شرعن ��ة الف�ساد االقت�ص ��ادي ،من خ�ل�ال ا�ستخدام
موازن ��ة البن ��ود الت ��ي م ��ن خالله ��ا تت ��م �إ�ضاف ��ة �آالف
الم�شاري ��ع للموازن ��ة وال�ص ��رف عليها ل�سن ��ة واحدة".
و�أ�ض ��اف اك ��رم ،ان "طبيع ��ة �أ�سع ��ار النف ��ط المتذبذب
ت� ��ؤدي في ال�سن ��وات التي تليها �إلى ع ��دم تحقيق نف�س
الإي ��رادات وبالتال ��ي يتم �إهم ��ال الآالف م ��ن الم�شاريع
و�أي�ض ��ا تحذف �آالف الم�شاريع �إلى �أن يتم تراكم الكثير
من الم�شاريع المندثرة".
و�أ�ش ��ار ال ��ى� ،أن "الوقت قد ح ��ان للذهاب �إل ��ى موازنة
ال�سيناريوه ��ات والم�شاري ��ع ال�ستراتيجي ��ة حي ��ث يتم
توجي ��ه الأم ��وال نح ��و البرام ��ج والم�شاري ��ع المهم ��ة
للدولة".
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�أف ��اد تقري ��ر دول ��ي ب� ��أن الع ��راق
يع� � ّد �أكث ��ر ال ��دول ت�ض� � ّرر ًا م ��ن
الإرهاب من ��ذ  ،2011م�شير ًا �إلى
�أن هجم ��ات العام الما�ضي خ ّلفت
� 524شهيد ًا.
وذك ��ر تقري ��ر م�ؤ�ش ��ر الإره ��اب
العالم ��ي لع ��ام Global 2022
Terrorism
Index
ال�ص ��ادر ع ��ن معه ��د العل ��وم
االقت�صادي ��ة وال�سل ��م ال�سوي ��دي
 IEPان تنظي ��م داع�ش ما يزال
يعتبر اكثر التنظيمات الإرهابية
دموية في العالم مت�سببا ب�سقوط
 11,500قتي ��ل خ�ل�ال هجم ��ات
نفذها في منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال ��ي افريقي ��ا من ��ذ الع ��ام
."2014
و�أ�ض ��اف التقرير ال ��ذي ترجمته
(الم ��دى)� ،أن "الع ��راق ج ��اء من
بي ��ن اكث ��ر ع�ش ��ر دول ت�ض ��ررا
بالإره ��اب بت�سجيل  833هجوما
�إرهابيا تعر�ض له عام  2021هو
الأعل ��ى م ��ن �أي بلد �آخ ��ر م�سجال
�سقوط  524قتيال".
ونوه� ،إل ��ى �أن "�أفغان�ستان كانت
الأكث ��ر ت�ض ��ررا م ��ن جان ��ب عدد
القتل ��ى م�سجل ��ة وق ��وع 1,426
قتي�ل�ا خ�ل�ال الع ��ام  2021ه ��و
الأعل ��ى عالمي ��ا حي ��ث ازدادت
العملي ��ات الإرهابي ��ة فيها بن�سبة
 %33ع ��ن الع ��ام ال�ساب ��ق وزيادة
بن�سبة القتلى بمعدل ."%14
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ى ان "ع ��دد
الهجم ��ات الإرهابية ف ��ي العراق
خالل العام  2021ازدادت بن�سبة
 %33عن ن�سبتها في العام 2020
الت ��ي ت ��م خالله ��ا ت�سجي ��ل 414
هجوم� � ًا ،وكذل ��ك زي ��ادة بع ��دد
القتل ��ى بن�سبة  %15م ��ع ت�سجيل
�سقوط � 524شهيد ًا".
ولف ��ت� ،إلى �أن "ح ��االت الوفيات
الناجمة ع ��ن الإرهاب في العراق
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انخف�ض ��ت بن�سب ��ة  %91ع ��ن
ذروتها منذ العام ."2007
وجاء في تقري ��ر م�ؤ�شر الإرهاب
العالم ��ي ،الن�سخ ��ة التا�سعة لعام
 ،2022ان ��ه "لل�سن ��ة الثاني ��ة
عل ��ى التوال ��ي كان ��ت المق ��رات
الع�سكري ��ة ف ��ي الع ��راق الأكث ��ر
تعر�ض ��ا للهجم ��ات الإرهابي ��ة
م�سجل ��ة ن�سب ��ة  %43من مجموع
�ضحاي ��ا الهجم ��ات ف ��ي الع ��راق
ع ��ام  ."2021وا�ستدرك "رغم ان
ازدي ��اد الهجم ��ات عل ��ى المقرات
الع�سكري ��ة كان ��ت بن�سب ��ة %60
فان ع ��دد القتلى منه ��م انخف�ضت
بن�سب ��ة  ،%6ف ��ي حي ��ن ازداد عدد
القتلى بي ��ن المدنيين خالل العام
 2021بن�سبة  %28م�سجال وقوع
 163قتيال مقارن ��ة بالعام 2020
الذي �شهد �سقوط  127قتيال".
و�أفاد ،ب�أن "هجم ��ات �إرهابية قد
تم ت�سجيلها في جميع محافظات
الع ��راق ال� �ـ 18خ�ل�ال الع ��ام
 ،2021وكان ��ت اكثره ��ا ت�ض ��ررا
المحافظات الواقع ��ة في ال�شمال
ال�شرقي للب�ل�اد ،حيث �سجلت كل
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من محافظة ديالى و�صالح الدين
وكرك ��وك ن�سبة  %48من مجموع
الهجمات الإرهابية في البالد".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "تنظي ��م
داع� ��ش ي�ستم ��ر بهيمنت ��ه عل ��ى
الهجم ��ات الإرهابي ��ة الواقعة في
الع ��راق م�سج�ل�ا م�س�ؤوليت ��ه عن
 %71م ��ن مجم ��وع م ��ا �سق ��ط من
قتلى في البلد خالل العام ،2021
وبينما تراجع ��ت هجمات داع�ش
في العراق بن�سبة  %7خالل العام
الما�ضي فان عدد الخ�سائر ارتفع
ال ��ى اعل ��ى مع ��دل ل ��ه من ��ذ العام
 2018بواقع  327قتيال في العام
."2021
وتبنى تنظي ��م داع�ش م�س�ؤوليته
ع ��ن اكث ��ر هجمات ��ه دموي ��ة ف ��ي
الع ��راق خ�ل�ال الع ��ام ،2021
عندم ��ا تم تفجي ��ر قنبلة في �سوق
�شعبي ب�أحد احياء بغداد مت�سببا
با�ست�شهاد � 35شخ�ص ًا وجرح 60
�آخرين.
وج ��اء ف ��ي التقري ��ر ان "484
هجوم ��ا �آخ ��ر �شهده ��ا البل ��د عام
 2021ل ��م تن�س ��ب لأي تنظي ��م

�سكرتري التحرير الفني
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�آخ ��ر ت�سبب ��ت با�ست�شه ��اد 127
�شخ�ص ًا".
وتح ��دث التقرير ع ��ن "انخفا�ض
ن�شاط ��ات داع� ��ش ف ��ي البل ��د منذ
اعالن الحكومة العراقية ن�صرها
الع�سك ��ري عل ��ى التنظي ��م ع ��ام
 ،"2017ور�أى �أن م ��ن "الوا�ضح
ان تهدي ��د التنظي ��م للمنطق ��ة ل ��م
يخت ��ف ،ورغ ��م ان التنظي ��م ل ��م
يعد ق ��ادرا عل ��ى م�س ��ك ار�ض في
المنطقة ،فان داع�ش م�ستمر ب�شن
عمليات �إرهابية على نطاق �ضيق
ف ��ي مناط ��ق نائي ��ة وقروي ��ة ف ��ي
العراق مت�سبب ��ا ب�سقوط جرحى
وقتلى".
من جان ��ب �آخر ذك ��ر التقرير ،ان
"بل ��دان منطقة ال�ش ��رق الأو�سط
و�شمال ��ي افريقي ��ا �شه ��دت خالل
الفت ��رة م ��ا بي ��ن  2007و2021
الع ��دد الأكب ��ر م ��ن الهجم ��ات
الإرهابي ��ة عل ��ى م�ست ��وى العالم
بواق ��ع  21,926هجوما مت�سببا
ب�سق ��وط  50,000قتي ��ل وكان
الع ��راق في مقدم ��ة تل ��ك البلدان
تلته �سوريا".

�إال �أن التقري ��ر �أف ��اد ،ب�أن "منطقة
جنوب ��ي �آ�سي ��ا وال�صح ��راء
�سجلت خالل
االفريقية الجنوبية ّ
ال�سن ��وات الثالث الأخي ��رة عدد ًا
اكب ��ر م ��ن الهجم ��ات الإرهابي ��ة
التي تعر�ضت له ��ا منطقة ال�شرق
الأو�س ��ط و�شمال ��ي �أفريقي ��ا
م�سجل ��ة ن�سب ��ة  %74م ��ن خ�سائر
الإره ��اب لع ��ام  ،2021حي ��ث
تكثر هناك منظم ��ات بوكو حرام
وال�شب ��اب ف�ض�ل�ا ع ��ن تنظيم ��ات
طالبان والقاعدة".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ،ال ��ى "تده ��ور
الأو�ض ��اع الأمني ��ة كثي ��را ف ��ي
بلدان بوركينا فا�سو وجمهورية
الكونغ ��و ال�شعبي ��ة ومال ��ي
والنيج ��ر ف ��ي منطق ��ة ال�ساح ��ل،
وكان تنظيم بوكو حرام م�س�ؤوال
عن  %70م ��ن العمليات الإرهابية
التي �شهدتها تل ��ك البلدان للفترة
م ��ا بي ��ن  2020و 2021م�سبب ��ا
�سقوط  3,461قتي ًال".
وزاد التقري ��ر� ،أن "التفجي ��رات
االنتحارية والتفجيرات بالقنابل
والعب ��وات النا�سف ��ة كانت الأكثر
�شيوع ��ا ف ��ي تكتي ��كات الهجمات
الإرهابي ��ة الت ��ي �شهدته ��ا منطقة
ال�شرق الأو�سط".
ويوا�ص ��ل� ،أن "العبوات النا�سفة
كان ��ت م�س�ؤول ��ة ع ��ن  %70م ��ن
خ�سائر المعارك في العراق خالل
الع ��ام  2006وبين ��ت درا�سة عن
ا�ستم ��رار داع�ش به ��ذا الأ�سلوب
للفترة ما بين  2006و 2014وتم
تطوي ��ر تفجي ��ر القناب ��ل هذه عن
بعد با�ستخدام جهاز الموبايل".
وم�ضى التقرير� ،إلى �أن "هجمات
داع� ��ش ف ��ي الع ��راق خ�ل�ال العام
 2021ازدادت بمع ��دل الثلث عن
الع ��ام ال ��ذي قبل ��ه وذل ��ك الزدياد
ن�شاط التنظيم الإرهابي".
عن تقرير معهد IEP
ال�سويدي
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البرلمان محتار بم�صير لجنة "�أحداث ت�شرين" ..ونا�شطون يائ�سون من الحل
 بغداد /متيم احل�سن

وب�ي�ن احد اع�ض ��اء تل ��ك اللجنة �آن ��ذاك ،ان اكرث
الق ��ادة يف املحافظ ��ات التي جرت فيه ��ا عمليات
قت ��ل "وجدنا لديه ��م خماطبات بع ��دم رمي النار
ب� ��أي حال من االح ��وال ،واالكتف ��اء با�ستعرا�ض
القوة".
واك ��دت اح ��دى اللج ��ان اخلا�ص ��ة بالنا�صري ��ة
م�س�ؤولي ��ة "� 5ضب ��اط كب ��ار" -مل يك�ش ��ف ع ��ن
هوياته ��م -فيم ��ا ق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة حينه ��ا ان
"امل�س�ؤولي ��ة االك�ب�ر تق ��ع على عات ��ق االحزاب
واجلماعات امل�سلحة".
وكانت ه ��ذه اجلماعات ،بح�س ��ب ع�ضو اللجنة،
"فر�ض ��ت نف�سه ��ا يف االحتجاج ��ات ،وع ��دد من
الق ��ادة الع�سكري�ي�ن اك ��دوا لن ��ا انه ��م تفاج� ��ؤوا
بوج ��ود امللثم�ي�ن يف مي ��دان التظاه ��رات
وا�ستخدموا العنف �ضد املحتجني".

تعتزم اطراف في مجل�س النواب
تقديم الم�س�ؤولين عن حوادث
العنف التي رافقت تظاهرات
ت�شرين التي جرت قبل عامين
الى الق�ضاء ،فيما ي�شكك نا�شطون
بتلك الم�ساعي.
و�صوت البرلمان قبل ايام على
ت�شكيل لجنة حول ما جرى
في تظاهرات  ،2019لكن �شكل
االخيرة لم يتم تحديد مالمحه
حتى االن ،وهناك تفاوت في
الآراء بين النواب حول طبيعة
اللجنة.

ويتوق ��ع نا�شط ��ون ،ان يك ��ون م�ص�ي�ر اللجن ��ة
كال�س ��ابقات ب�س ��بب تدخ ��ل جهات �سيا�س ��ية يف
عملها وعدم ق ��درة اجلهات احلكومية على تنفيذ
اوامر االعتقال ب�سبب تلك ال�ضغوطات.
وكان ��ت اخر الت�صريح ��ات احلكومية حول عمل
اح ��د جل ��ان التحقيق املتع ��ددة الت ��ي �شكلت بعد
انطالق التظاه ��رات ،قد اكدت ا�ستدعاء اكرث من
 100ع�سكري.
وبع ��د ايام من ا�ستالم رئي� ��س الوزراء م�صطفى
الكاظم ��ي رئا�سة احلكومة يف  ،2020اعلن عن
ت�شكي ��ل جلنة تق�ص ��ي احلقائق حول ماجرى يف
ت�شرين.
وبح�س ��ب االح�صائي ��ات احلكومي ��ة ،ان احلراك
ال�شعب ��ي خ�ل�ال التظاه ��رات الت ��ي اندلع ��ت يف
ت�شري ��ن االول  ،2019ادى ملقت ��ل  560م ��ن
املدنيني والع�سكريني.

�أزمة ثقة

جلنة ثابتة �أم موقتة؟

ني�س ��ان ال�صاحلي ،وهي نائبة عن حركة انبثقت
ع ��ن ت�شرين ،ت�ش�ي�ر اىل ان "الربملان وافق الول
م ��رة على ت�شكيل جلنة نيابية ولي�ست حتقيقية"
حول ماجرى يف التظاهرات.
و�صوت الربمل ��ان اال�سبوع املا�ضي ،على ت�شكيل
 25جلنة نيابية من �ضمنها جلنة تتعلق باحداث
تظاهرات ت�شرين.
وتك�ش ��ف ال�صاحلي وهي نائبة عن حركة امتداد
بزعام ��ة النا�شط عالء الركابي ،لـ(املدى) ان "كل
قوى ت�شرين يف الربمل ��ان وامل�ستقلني دفعوا اىل
ت�شكيل تلك اللجنة".
و�ست�سم ��ح اللجن ��ة بدخ ��ول اع�ض ��اء م ��ن ق ��وى
حزبي ��ة اخرى ،لكن النائبة ت�ؤك ��د ان "امل�ستقلني

�سيكونون الثقل االكرب فيها".
وحت ��ى االن مل يكتمل �شكل اللجنة ب�سبب وجود
اختالفات ب�ي�ن امل�ستقلني وبقية الكتل ال�سيا�سية
حول �شكل وطبيعة عمل اللجنة.
وتتاب ��ع ال�صاحل ��ي" :الربمل ��ان يريده ��ا جلن ��ة
ثابت ��ة وت�ض ��م كل ح ��وادث اخلط ��ف واالغتيال،
لكنن ��ا نريدها م�ؤقتة وخا�ص ��ة ب�ضحايا واحداث
ت�شرين".
وكانت حركة امت ��داد التي ح�صلت على  9مقاعد
يف الربملان ،ق ��د اكدت يف برناجمه ��ا االنتخابي
انها �ست�سعى للك�شف عن ماجرى يف التظاهرات.
وت�ضي ��ف النائ ��ب الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى اعل ��ى
اال�ص ��وات يف ذي ق ��ار ان" :هذه اللجن ��ة �ستبد�أ
م ��ن حيث انته ��ت اللج ��ان ال�سابقة ،ول ��ن تكتفي

بتعوي� ��ض اجلرح ��ى واه ��ايل ال�شه ��داء وامن ��ا
تقدمي القتلة".
اعرتافات �سابقة

ويف اي ��ار املا�ض ��ي� ،ص ��درت اخ ��ر البيان ��ات
احلكومي ��ة ح ��ول جلن ��ة التحقي ��ق الت ��ي �شكلها
الكاظم ��ي قب ��ل ذلك املوع ��د بعام واح ��د ،واكدت
بانه ��ا �ستك�شف قريبا عن ا�سم ��اء امل�س�ؤولني عن
قتلة ت�شرين.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م اللجن ��ة حينه ��ا ،حمم ��د
اجلنابي ،انها "ا�ستدعت �أكرث من � 7آالف وثيقة
ق�ضائية من املحاكم املخت�صة".
وا�شار اجلنابي يف ت�صريحات للوكالة الر�سمية
اىل �أن "اجلرائ ��م كان ��ت ب�شع ��ة و�أن الك�شف عن

الم�ضي بتنفيذ الم�شاريع المتلكئة لوزارة التربية

�أحد المدعين هو والد المتهم بقتل ه�شام الها�شمي

خطة حكومية لمعالجة المدار�س الطين ّية وذات الدوام المزدوج
 بغداد /املدى
ك�شفت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء عن خطة
عل ��ى حمورين لإنه ��اء ملف املدار� ��س الطينية
وذات الدوام امل ��زدوج والآيلة لل�سقوط ،الفتة
�إىل امل�ض ��ي ب�إنه ��اء م�شاري ��ع وزارة الرتبي ��ة
املتلكئة ف�ض ًال عن االتفاقية ال�صينية املت�ضمنة
�إن�شاء  7000مدر�سة.
وق ��ال املتحدث با�سم الأمان ��ة حيدر جميد ،يف
ت�صريح ��ات تلفزيوني ��ة تابعته ��ا (امل ��دى)� ،إن
"عدد ًا من امل�شاريع اعلنت عن اجنازها وزارة
التخطي ��ط وه ��ي تبل ��غ  2160مدر�س ��ة خ�ل�ال
العام املا�ضي ،وكان ذل ��ك �ضمن موازنة تنمية
االقاليم واملحافظات و�صندوق �إعمار املناطق
املحررة".
و�أ�ضاف جمي ��د� ،أن "احلكومة ت ��ويل اهتمام ًا

كبري ًا مبلف ان�شاء البن ��ى التحتية واخلدمات
املدر�سي ��ة للمناط ��ق املح ��ررة لت�أم�ي�ن الع ��ودة
الطوعية جلميع النازحني".
و�أ�شار� ،إىل �أن "الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
تعم ��ل يف الأبنية املدر�سية عل ��ى خطني الأول
م�شاريع وزارة الرتبي ��ة املتلكئة ،والثاين هو
الأبني ��ة املدر�سية النموذجي ��ة �ضمن امل�شروع
الوطني لبن ��اء املدار� ��س باالتفاقي ��ة االطارية
العراقية ال�صينية".
وبينّ جميد ،ان "االتفاقية مع ال�صني ت�ضمنت
 7000مدر�س ��ة ،مت �إدراج ال ��ف منه ��ا �ضم ��ن
موازن ��ة العام املا�ضي" ،وحت ��دث عن "توقيع
عقدي ��ن م ��ع �شركت�ي�ن �صينيت�ي�ن وهم ��ا (باور
جاينا) و(�سينوتك)".
ولف ��ت� ،إىل �أن "اخلطة احلكومي ��ة التي تعمل
عليها االمان ��ة العامة �ضم ��ن االدارة التنفيذية

للع ��ام احل ��ايل تت�ضم ��ن ادراج ثالث ��ة �آالف
مدر�سة� ،أما البقية ف�سيتم تنفيذها تباع ًا خالل
ال�سنوات املقبلة".
و�أو�ض ��ح جمي ��د� ،أن "الع ��راق يحت ��اج �إىل
�أكرث من ه ��ذا العدد ،لأن امل�شاري ��ع املتلكئة لو
�أنه ��ا �أجن ��زت يف الوقت املح ��دد له ��ا كانت قد
غط ��ت الكث�ي�ر م ��ن النق� ��ص احلا�ص ��ل" ،مبين ًا
�أن "الأمان ��ة العام ��ة وعندم ��ا ت�سلم ��ت املل ��ف
ب�ش ��كل كامل قبل �ستة �أ�شه ��ر وقفت على جميع
امل�شكالت الت ��ي حالت دون �إكمال ��ه ،وتبني لها
وجود  21عقد ًا متلكئ ًا ،مع  11م�شكلة قانونية
مت حل ع�شر منها".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "جمي ��ع العق ��ود ق ��د انتهت،
م ��ع املبا�ش ��رة بالعمل يف عدد م ��ن املحافظات،
و�أ�سف ��ر ع ��ن ذل ��ك ت�سل ��م م ��ن � 95إىل 100
مدر�س ��ة خ�ل�ال امل ��دة املا�ضي ��ة" ،منبه� � ًا �إىل

اجلناة م�س�ألة وقت".
وحت ��ى االن مل يك�ش ��ف عن نتائ ��ج اللجنة ،وهي
�ضمن اكرث م ��ن  30جلنة �شكلت منذ عهد رئي�س
الوزراء ال�سابق عادل عبد املهدي.
و�شكل ��ت اكرث م ��ن  11جلنة للتحقي ��ق بحوادث
قتل جماع ��ي للمتظاهرين ،واكرث من  20اخرى
لعملي ��ات اغتياالت فردي ��ة ،م�شرتكة بني الربملان
واحلكومة.
بع�ض ه ��ذه اللج ��ان ك�شف ��ت لـ(امل ��دى) يف وقت
�سابق ج ��زءا منها ،خا�صة فيم ��ا يتعلق بحوادث
القتل يف النا�صرية والنجف ومدن اخرى.
واظهرت التحقيقات تدخل �سيا�سيني وجماعات
م�سلح ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل اخط ��اء �ضب ��اط و�سوء
تدريب للعنا�صر االمنية.

ويق ��ول احم ��د الو�ش ��اح ،وه ��و اح ��د النا�شطني
الذين تعر�ضوا اىل التهديد عدة مرات لـ(املدى)،
ان "اللجن ��ة الربملانية االخرية �سيكون م�صريها
مثل ال�سابقات وتتدخل احزاب و�شخ�صيات ملنع
�صدور النتائج".
وكانت اوىل اللجان حول ماجرى يف التظاهرات
قد �شكلت بعد ايام من انطالقها بطلب من رئي�س
الوزراء ال�سابق عادل عبد املهدي.
واتهم ��ت اللجن ��ة حينه ��ا ع�ش ��رات ال�ضب ��اط
وامل�س�ؤول�ي�ن املحلي�ي�ن باعم ��ال العن ��ف ،فيما مل
يعرف اذا متت حماكمتهم بعد ذلك ام ال.
وا�ض ��اف الو�ش ��اح" :لي�ست لدينا ثق ��ة بالربملان
او اجله ��ات التي ت�ص ��دت االن اىل اللجنة ،النهم
ا�ستغلوا ا�سم ت�شرين لل�صعود اىل الربملان".
وكان اغلب القوى الت ��ي خرجت عن التظاهرات
اعلنت العام املا�ضي ،مقاطعة االنتخابات ب�سبب
انت�شار ال�س�ل�اح وا�ستمرار عمليات خطف وقتل
النا�شطني.
ويتاب ��ع و�شاح" :نرى احلل بان ي�صار اىل جلنة
م�شرتك ��ة ب�ي�ن املتظاهري ��ن والربملان ،رغ ��م اننا
يائ�سون من تنفيذ مقررات اي جلنة".
ويتح ��دث النا�ش ��ط ع ��ن ان الق�ض ��اء واالجه ��زة
التنفيذي ��ة "�ستمتنع عن اعتقال او ا�صدار اوامر
قب�ض بحكم م�س�ؤول�ي�ن لف�صائل م�سلحة او قادة
ع�سكري�ي�ن" يتهمه ��م املتظاه ��رون بالت ��ورط يف
اعمال العنف.
وين�ص ��ح الو�شاح الق ��وى ال�سيا�سية يف الربملان
ب ��ان "تذه ��ب اىل ت�شريع قان ��ون لتعوي�ض ذوي
ال�ضحاي ��ا وان�ص ��اف اجلرحى بدال م ��ن �شمولهم
بالقانون احلايل الذي الينطبق على املتظاهرين
النه يهتم بجرحى احلرب واالخطاء الع�سكرية".

�أن "العم ��ل �سيك ��ون يف حمافظ ��ات النج ��ف
ومي�سان وكربالء بع ��د �إجناز جميع املتعلقات
القانونية".
و�أردف جمي ��د� ،أن " 1000قطع ��ة �أر�ض �ضمن
االتفاقي ��ة العراقية ال�صيني ��ة مت ت�سليمها ،ومل
يتب ��ق �إال ج ��زء قليل يف مدينة ال�ص ��در ببغداد
كونه ��ا �ستخ�ضع لتعدي�ل�ات يف الت�صاميم لكي
تتالءم مع قطع االرا�ضي هناك".
ويوا�ص ��ل� ،أن "ال�ش ��ركات با�ش ��رت بت�سيي ��ج
قط ��ع االرا�ضي امل�شمول ��ة بامل�شاري ��ع ،متهيد ًا
ال�ستئناف العمل يف القريب العاجل".
و�أف ��اد جمي ��د ،ب� ��أن "املناط ��ق املح ��ررة مت
و�ضعه ��ا يف ملف منف�صل كونه ��ا ت�ض ّررت من
ع�صابات داع�ش االرهابي و�أقدمت على تدمري
كام ��ل البن ��ى التحتي ��ة و�شم ��ل ذل ��ك املدار� ��س
وامل�ست�شفيات".
وتاب ��ع ،ان "االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س الوزراء
عمل ��ت م ��ع دع ��م ه ��ذا املل ��ف بالتع ��اون م ��ع
الربنام ��ج االمنائ ��ي ل�ل��أمم املتح ��دة وال ��دول
املانحة وو�صلن ��ا �إىل مراحل متقدم ��ة ب�إن�شاء
الكثري م ��ن الأبنية املدر�سية واملراكز ال�صحية
وامل�ست�شفي ��ات ومت ��ت تهيئة االج ��واء لعودة
النازح�ي�ن منه ��ا برتمي ��م املنازل ،وم ��ن نتائج
ه ��ذا العمل افتتاح املكتبة املركزية يف املو�صل
التي تعر�ضت �إىل تدمري ،وكذلك افتتاح جممع
املحاك ��م يف املحافظة و�سوف ي�شمل ذلك قريب ًا
جممع املياه يف كركوك".
وي�سرت�س ��ل جمي ��د� ،أن "قط ��ع االرا�ض ��ي
املخ�ص�ص ��ة للمدار� ��س مت اختيارها بالتن�سيق
م ��ع االدارات املحلي ��ة ودوائ ��ر الرتبي ��ة يف
املحافظ ��ات �سواء يف داخ ��ل املناطق ال�سكنية
وخارجها".
وم�ض ��ى جمي ��د� ،إىل �أن "جممل العم ��ل �سواء
عل ��ى �صعي ��د اخلط ��ة احلكومي ��ة �أو االتفاقية
ال�صيني ��ة �س ��وف ي�س ��د احلاج ��ة للمدار� ��س
وبالتايل نتخل�ص من الدوام املزدوج واالبنية
الطينية او الآيلة لل�سقوط".
ويعاين العراق من م�شكل ��ة كبرية على �صعيد
املدار�س جعلت ال ��دوام يف العديد منها ثنائي ًا
وثالثي� � ًا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن انت�ش ��ار كب�ي�ر للمدار�س
الكرفانية والطينية.

المحكمة االتحادية تنهي �أعمال
لجنة �أبو رغيف

 بغداد /املدى
ق�ضت المحكمة االتحادية العليا� ،أم�س
االربعاء ،ب�إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم
 29المعنية بالتحقيق في ق�ضايا الف�ساد
والجرائم المهمة التي ير�أ�سها وكيل وزارة
الداخلية �أحمد �أبو رغيف ،فيما ك�شف
محامي �أ�سماء المدعين الذين �أقاموا
الطعن ،م�ؤكداً �أنهم والد المتهم بقتل
ً
ف�ضال عن
الخبير الأمني ه�شام الها�شمي،
م�س�ؤولين �آخرين متهمين بالف�ساد.

وذكر بي ��ان ر�سم ��ي للمحكمة تابعته (امل ��دى)� ،أن
"املحكمة االحتادية العليا �أ�صدرت قرارها املرقم
/169احتادي ��ة 2021/يف  2022/ 3/ 2بع ��دم
�صح ��ة االم ��ر الدي ��واين رق ��م ( )29ل�سن ��ة 2020
املت�ضم ��ن ت�شكيل جلنة دائم ��ة للتحقيق يف ق�ضايا
الف�ساد واجلرائم املهمة".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن "املحكم ��ة ق�ضت ب�إلغ ��اء الأمر
اعتب ��ار ًا من تاريخ �ص ��دور احلكم ملخالفته لأحكام
امل ��ادة (/ 37او ًال ) 1/م ��ن الد�ست ��ور التي ت�ضمن
حماي ��ة حري ��ة االن�س ��ان وكرامت ��ه وملب ��د�أ الف�صل
ب�ي�ن ال�سلط ��ات املن�صو�ص عليه يف امل ��ادة  47من
الد�ست ��ور وملب ��د�أ ا�ستق�ل�ال الق�ض ��اء واخت�صا�صه
بت ��ويل التحقي ��ق واملحاكمة املن�صو� ��ص عليه يف
املادتني  87و 88من الد�ستور".
و�أ�شار البي ��ان� ،إىل �أن "الأم ��ر الديواين املطعون
به يع ّد مبثابة تعدي ��ل لقانون هيئة النزاهة كونها
هيئ ��ة د�ستوري ��ة تخت� ��ص بالتحقي ��ق يف ق�ضاي ��ا
الف�س ��اد امل ��ايل واالداري وانته ��ى البي ��ان� ،إىل �أن
"املحكم ��ة ا�صدرت قرارها ا�ستن ��اد ًا ل�صالحياتها
املن�صو� ��ص عليها يف البند ثالث� � ًا من املادة  93من
الد�ستور".
م ��ن جانبه ذكر وكيل �أحد ال ��وكالء املحامي حممد
جمي ��د ال�ساعدي ،يف ت�صريح ��ات تابعتها (املدى)
�أن "املحكم ��ة نظ ��رت يف دعوي�ي�ن لإلغ ��اء االم ��ر
الديواين رقم  29اخلا� ��ص بت�شكيل جلنة ملكافحة

الف�ساد والتحقيق يف اجلرائم املهمة".
وتاب ��ع ال�ساع ��دي� ،أن "الدع ��وى االوىل �أقامه ��ا
حم ��داوي عوي ��د مع ��ارج ،ه ��و وال ��د املته ��م بقتل
اخلبري الأمني ه�شام الها�شمي ،عن طريق وكالئه
املحامني رحيم عبيد احلجامي ورعد رحيم جا�سم
وعلي االزيرجاوي".
و�أورد� ،أن "الدعوى الثانية �أقامها بهاء اجلوراين
ونوف ��ل العاك ��وب وج ��واد الكرعاين املع ��روف بـ
(�أبو �أكثم) ،وقد توكلت عنهم �أنا".
و�أ�شار ال�ساعدي� ،إىل �أن "القرار الق�ضائي ا�ستند
عل ��ى ن�صو�ص د�ستورية وهي امل ��ادة ( /93ثالث ًا)
من الد�ستور العراقي".
ولف ��ت� ،إىل �أن "املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا ق�ضت
ب�إلغاء جميع ما اتخذت ��ه اللجنة ،و�إعادة التحقيق
م ��ع املتهم�ي�ن وفق� � ًا للأ�ص ��ول القانوني ��ة وميك ��ن
للمت�ضرر م ��ن هذه اللجنة �أن يقا�ض ��ي امل�سو�ؤلني
عنها".
و�أك ��د ال�ساعدي� ،أن "الدعوى كن ��ت قد �أقمتها منذ
نهاي ��ة الع ��ام  ،2020وق ��د �ص ��در �أم ��ر والئ ��ي يف
حينه ��ا ب�إيق ��اف عملها حلني ح�سم الدع ��وى ب�ش�أن
د�ستوريتها لكنني تلقيت ات�صا ًال من موكلي نوفل
العاكوب يطل ��ب مني �إبطال دع ��وى كونه تعر�ض
�إىل تعذي ��ب �شدي ��د وبالفع ��ل ابطلته ��ا و�أقمته ��ا
جمدد ًا".
ويوا�ص ��ل� ،أن "جمي ��ع اللج ��ان املعني ��ة بحق ��وق
االن�س ��ان ق ��د �أطلعت عل ��ى �أح ��وال املتهمني وكيف
�أنه ��م تعر�ض ��وا �إىل تعذي ��ب �شدي ��د �أجربه ��م على
الإدالء ب�أق ��وال غ�ي�ر حقيقي ��ة ،ب� ��أن �أح ��د املتهمني
ق ��د �أجرب عل ��ى �أم ��ور ا�ستثمارية وه ��و ثابت لدى
الق�ضاء".
وم�ض ��ى ال�ساع ��دي� ،إىل �أن "الق�ض ��اء العراقي قد
�أع ��اد الأم ��ور �إىل ن�صابه ��ا ال�صحي ��ح ،و�شدد على
االلتزام بالد�ستور والقانون".
وكان رئي� ��س جمل�س الوزراء م�صطف ��ى الكاظمي
قد �ش ّكل يف بداية تويل مهامه جلنة برئا�سة �أحمد
�أب ��و رغيف للتحقيق يف ق�ضاي ��ا الف�ساد واجلرائم
املهم ��ة ،وق ��د �أعلنت هذه اللجنة ع ��ن احالة العديد
م ��ن املتهم�ي�ن �إىل الق�ضاء و�صدور �أح ��كام بحقهم
بينهم م�س�ؤولون �سابقون.
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تحديات العملية التربوية تتفاقم ب�سبب نق�ص الأبنية المدر�سية

ً
ذي قار ..االعتداءات على املعلمني ت�سجل ً
قيا�سيا
رقما

 ذي قار  /ح�سين العامل
بالتزام ��ن م ��ع عي ��د المعل ��م ك�ش ��فت
نقاب ��ة المعلمي ��ن ف ��ي ذي ق ��ار ع ��ن
ت�س ��جيل  60حال ��ة اعت ��داء عل ��ى
المعلمي ��ن والم�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة
خ�ل�ال الف�ص ��ل االول م ��ن الع ��ام
الدرا�س ��ي الحال ��ي ،وفيم ��ا ا�ش ��ارت
ال ��ى ت�سجي ��ل رق ��م قيا�س ��ي ف ��ي هذا
المج ��ال مقارن ��ة بالأع ��وام ال�سابقة،
ا�ش ��ارت الى تفاق ��م التحدي ��ات التي
تواج ��ه العملي ��ة التربوي ��ة نتيج ��ة
نق� ��ص االبني ��ة المدر�سي ��ة .و�شهدت
االي ��ام االربع ��ة االول ��ى م ��ن الف�صل
الدرا�سي الثاني الذي انطلق م�ؤخرا
ت�سجيل  4حاالت اعتداء على هيئات
وم�ؤ�س�س ��ات تعليمي ��ة ف ��ي محافظ ��ة
ذي قار م ��ن بينها اعتداء على هيئات
تعليمي ��ة وتعلي ��ق دوام ف ��ي كل م ��ن
مدر�ستي منار الهدى في ق�ضاء كرمة
بني �سعيد ومدر�سة فاطمة بنت ا�سد
ف ��ي ق�ضاء �سيد دخي ��ل فيما تعر�ضت
مدر�ست ��ان للحرق ف ��ي كل من ناحية
البطحاء ومركز مدينة النا�صرية.
وع ��ن ابرز التحدي ��ات التي تواجهها
العملي ��ة التربوي ��ة ف ��ي ذي ق ��ار قال
نائ ��ب نقيب المعلمي ��ن في المحافظة
ح�س ��ن عل ��ي ال�سعي ��دي لـ(الم ��دى)
ان "التح ��دي االكب ��ر ال ��ذي يواج ��ه

العملي ��ة التربوي ��ة يتمث ��ل بنق� ��ص
االبني ��ة المدر�سي ��ة ال ��ذي يتج ��اوز
 750بناي ��ة ف ��ي محافظ ��ة ذي ق ��ار"،
مبين ��ا ان "نق� ��ص االبني ��ة المدر�سية
يعتب ��ر م ��ن الم�ش ��اكل الم�ستع�صي ��ة
ف ��ي المحافظ ��ة ونج ��م عن ��ه الكثي ��ر
م ��ن الم�ش ��اكل االخ ��رى م ��ن بينه ��ا
االكتظ ��اظ ف ��ي ال�صف ��وف الدرا�سية
وتفاقم الم�شاكل بين الطلبة و�ضعف
الق ��درة عل ��ى متابعته ��م واي�ص ��ال
المادة المنهجي ��ة لأكثر من  80طالبا
مح�شوري ��ن في �صف واحد" .وا�شار
ال�سعيدي ال ��ى ان "حل م�شكلة نق�ص
االبنية المدر�سية واكتظاظ الف�صول
الدرا�سي ��ة م ��ن �ش�أنه ان يح ��ل الكثير
م ��ن م�ش ��اكل التعلي ��م ف ��ي محافظ ��ة
ذي ق ��ار ويرتقي بالعملي ��ة التربوية
ويرف ��ع م ��ن م�ستوه ��ا" ،مبين ��ا ان
"اي�ص ��ال الم ��ادة المنهجية ومتابعة
الم�ست ��وى الدرا�س ��ي ل� �ـ 25طالب ��ا
ف ��ي ال�ص ��ف الواحد اي�س ��ر بكثير من
التعام ��ل م ��ع اكث ��ر م ��ن  80طالبا في
ال�صف نف�سه".
وع ��ن التحدي ��ات والتج ��اوزات
الت ��ي تواج ��ه الهيئ ��ات التعليمي ��ة
والم�ؤ�س�س ��ات التربوي ��ة ق ��ال نائ ��ب
نقي ��ب المعلمي ��ن ان "االعت ��داءات
والتج ��اوزات عل ��ى المدار� ��س
وهيئاته ��ا التعليمي ��ة تفاقم ��ت خالل

الن�ص ��ف االول م ��ن الع ��ام الدرا�سي
الحال ��ي و�سجلت رقم ��ا قيا�سيا اذ تم
ت�سجي ��ل اكث ��ر م ��ن  60حال ��ة اعتداء
وتج ��اوز  30منه ��ا يج ��ري التحقيق
فيه ��ا م ��ن قب ��ل الق�ض ��اء والمحاك ��م
المخت�صة و 30اخ ��رى قيد التحقيق
ف ��ي اال�ش ��راف الترب ��وي" ،وا�ضاف
"فيم ��ا هن ��اك اكث ��ر بكثير م ��ن هذه
االعت ��داءات يج ��ري حله ��ا �سلمي ��ا
بتدخ ��ل الخيرين من ابن ��اء المنطقة
والهيئات التعليمية".
وك�ش ��ف ال�سعي ��دي "فخ�ل�ال االي ��ام
االربع ��ة االول ��ى من الف�ص ��ل درا�سي
الثان ��ي �سجلن ��ا اربع اعت ��داءات من
بينه ��ا اعت ��داءات عل ��ى المعلمي ��ن
وح ��رق ادارات مدار� ��س بالتزام ��ن
م ��ع توزيع نتائ ��ج الف�ص ��ل الدرا�سي
االول" ،مبين ��ا ان "االعت ��داءات
كانت في ال�ساب ��ق فردية وتحدث في
اوق ��ات متباعدة اال انه ��ا تحولت الى
اعتداءات فردية وجماعية متكررة".
مبين ��ا ان "ال�سن ��وات ال�سابقة كانت
ت�شه ��د ت�سجي ��ل م ��ا بي ��ن  10الى 12
اعت ��داء �سنويا ام ��ا االن فقد ارتفعت
معدالته ��ا الى خم�س ��ة ا�ضعاف خالل
الن�ص ��ف االول م ��ن الع ��ام الدرا�سي
الحالي" ،مبين ��ا ان "حاالت االعتداء
باتت ت�شترك فيه ��ا مجاميع ومناطق
او افراد متهورين من ابناء ع�شائر".

عازي ��ا ا�سب ��اب ارتف ��اع مع ��دالت
االعتداء عل ��ى الهيئات التعليمية الى
طول فترة تعطيل الدوام الح�ضوري
ف ��ي المدار� ��س لم ��دة �سنتي ��ن ب�سبب
جائحة كورون ��ا ،مبينا ان "االنقطاع
ع ��ن ال ��دوام يجع ��ل الطال ��ب ينق ��ل
الكثي ��ر م ��ن االمرا� ��ض وال�سلوكيات
االجتماعي ��ة غي ��ر المقبول ��ة ال ��ى
المدر�سة وال�سيما في بدايات الدوام
اذ يت�سب ��ب ذلك ب�إرب ��اك عام" ،منوها
ال ��ى ان "التعليم ��ات ال�سابق ��ة كانت
تن�ص على تحويل من يترك الدرا�سة
لم ��دة �سنتين الى المدار�س الم�سائية
تحا�شي ��ا للتح ��والت ال�سلوكي ��ة التي
قد تح�صل في �سل ��وك الطالب التارك
للدرا�سة".
وب ��دوره اع ��رب الدكت ��ور �شهي ��د
الغالب ��ي ع ��ن ا�سف ��ه لم ��ا يح�صل من
تداعي ��ات خطي ��رة عل ��ى العملي ��ة
التربوي ��ة واو�ض ��ح لـ(الم ��دى) قائال
انه "ومنذ عدة �سنوات ن�شهد اعتداء
على الهيئ ��ات التدري�سية والتعليمية
وكن ��ا نتوقع ان ت�شريع قانون حماية
المعلم �سيجري تفعيله للحد من هذه
الظاه ��رة التي ا�ست�شرت ف ��ي الآونة
االخي ��رة" ،واو�ض ��ح ان "القان ��ون
تم ت�شريع ��ه لكنه مازال ف ��ي الأدراج
ول ��م يفع ��ل بال�ص ��ورة الت ��ي تحم ��ي
المعل ��م وتحد م ��ن التج ��اوزات على
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جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف كركوك االحتادية
حمكمة بداءة كركوك

العدد :د / 3اعالم 150168 /
التاريخ2022/3/2 :

املدعي  /مدير عام �شركة نفط ال�شمال /
�إ�ضافة لوظيفته
املدعى عليه � /ضياء ا�سعد مرعي
م  /تبلغ باحلكم الغيابي
أصدرت محكمة بداءة كركوك بتاريخ 2021/12/30
قرارها في الدعوى البدائية املرقمة /3316ب2021/
القاضي بالزامك بدفع مبلغ قدره ( )2120000دينار
(مليونني ومائة وعشرون ألف دينار) الى املدعي  /مدير
عام شركة نفط الشمال  /إضافة لوظيفته وذلك
الستالمك رواتب ومخصصات غير مستحقة لشهر
كانون األول  2019دون وجه حق وجملهولية محل اقامتك
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني وفق القانون وفي
حال عدم الطعن بالقرار املذكور خالل املدة القانونية
فأن احلكم يكتسب الدرجة القطعية.
القا�ضي نا�صر يا�سني حمود

مناق�صة ا�ستريادية

العدد2084 :

الم�ؤ�س�سات التعليمية".
وا�شار الغالبي الذي �سبق وان �شغل
رئا�سة لجنة التربية والتعليم العالي
في مجل� ��س محافظة ذي ق ��ار الى ان
"نقاب ��ة المعلمين والمعلمين نظموا
ف ��ي ال�سن ��وات ال�سابق ��ة العدي ��د من
التظاهرات العارمة للمطالبة بحقوق
المعل ��م لك ��ن اال�ستجاب ��ة الحكومي ��ة
والبرلمانية كانت �شكلية".
ويه ��دف قان ��ون حماي ��ة المعلمي ��ن
والمدر�سين والم�شرفين والمر�شدين
التربويي ��ن رقم ( )٨ل�سنة  ٢٠١٨الى
حماي ��ة المعلمي ��ن والمدر�سي ��ن م ��ن
االعتداءات والمطالب ��ات الع�شائرية
واالبت ��زاز ج ��راء قيامه ��م ب�أعم ��ال
الوظيف ��ة الر�سمي ��ة �أو ب�سببه ��ا.
وتن� ��ص الم ��ادة الرابعة من ��ه على ان
يعاقب بالحب�س م ��دة ال تقل عن �سنة
واح ��دة وال تزيد على ث�ل�اث �سنوات
وبغرام ��ة ال تق ��ل عن مليون ��ي دينار
وال تزي ��د عل ��ى ع�شرة ماليي ��ن دينار
�أو ب�إح ��دى هاتي ��ن العقوبتي ��ن كل
م ��ن يعتدي عل ��ى معل ��م �أو مدر�س �أو
م�شرف �أو مر�شد تربوي �أثناء ت�أديته
لواجب ��ات وظيفت ��ه �أو ب�سببه ��ا ،وان
يعاق ��ب بالحب�س مدة ال تقل عن اربع
�سن ��وات وبغرامة ال تق ��ل عن خم�سة
ماليي ��ن دين ��ار وال تزيد عل ��ى ع�شرة
ماليي ��ن دين ��ار �أو ب�إح ��دى هاتي ��ن
العقوبتي ��ن كل م ��ن يدع ��ي بمطالب ��ة
ع�شائري ��ة مخالف ��ة للقان ��ون �ض ��د
ال�شرائح المذكورة.
وع ��زا ا�سب ��اب كث ��رة التج ��اوزات
واالعت ��داءات عل ��ى المعلمي ��ن ال ��ى
�ضع ��ف قب�ض ��ة القان ��ون وهيب ��ة
الدول ��ة ،م�ؤك ��دا ان "التهدي ��دات
والتج ��اوزات الت ��ي تتعر� ��ض له ��ا
الم�ؤ�س�س ��ات التربوي ��ة وهيئاته ��ا
التدري�سي ��ة والتعليمي ��ة بات ��ت تهدد
حي ��اة المعلمي ��ن وتنعك� ��س �سلب ��ا
عل ��ى العملي ��ة التربوي ��ة" ،الفتا الى
ان "ارتف ��اع مع ��دالت العن ��ف تج ��اه
المعلمين ب ��ات يعيق تط ��ور العملية
التربوي ��ة وي�ضيف عبئ ًا ا�ضافيا على
العملي ��ة التربوية التي ه ��ي مترهلة
ب�سبب رداءة البنى التحتية وتراجع
دور المعل ��م" .واك ��د الغالب ��ي ان
"العملية التربوية �شهدت المزيد من
التراجع بعد جائحة كورونا حتى ان
العراق خرج م ��ن الت�صنيف العالمي
الخا� ��ص بجودة التعلي ��م" ،عادا ذلك
حالة خطيرة جدا وال�سيما ان العراق
كان يحت ��ل مرات ��ب متقدم ��ة ف ��ي هذا
الم�ضمار ،م�شير ًا �إل ��ى ان "ذلك حالة
م�أ�ساوية تدق ناقو�س الخطر بقطاع
التعليم في العراق".

�ش�ؤون الأحوال

التاريخ2021/7/6 :

�إعـــالن

بناء على طلب املدعي (رشا محمد علي
سلمان) والذي يطلب من خالله تبديل
(لقب) من (الفريجي) الى (العبيدي) واستنادا ً
ألحكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة  2016تقرر نشر طلبه في
اجلريدة الرسمية فمن له حق االعتراض على
الطلب مراجعة املديرية خالل ( )15خمسة
عشر يوم من تاريخ النشر وعكسه سينظر
في الطلب وفق القانون.
اللواء ريا�ض جندي الكعبي
مدير الأحوال املدنية واجلوازات
والإقامة العامة

م� /إعـــــالن

 /4م /د ي ا ( 2022 /جتهيز  200طن �شريط نحا�سي بالرقم الرمزي  R144 / Bملعمل حموالت التوزيع �سعة
 11/400وح�سب املوا�صفات الفنية وقائمة جدول الت�سليم).
(معلنة للمرة الأوىل) تاريخ الغلق ()2022/3/30

يسر (وزارة الصناعة واملعادن  /شركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق
القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (شركة ديالى العامة) وعبر البريد االلكتروني
املوضح في أدناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ -املبلغ التخميني التشغيلي لكلف التصنيع للمناقصة هو ( )2500دوالر للطن الواحد (فقط الفان وخمسمائة دوالر ال غيرها)
يضاف إليه سعر  LMEللنحاس ليوم  2022/1/28هو ( )9678دوالر للطن الواحد (فقط تسعة االف وستمائة وثمانية وسبعون دوالر
ال غيرها) ليصبح املبلغ اإلجمالي للعطاء ( 200 × 12178طن = ( )2435600دوالر (فقط مليونان واربعمائة وخمسة وثالثون ألف
وستمائة دوالر ال غيرها) واصل  CIPمخازن شركة ديالى العامة.
ب -مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو ( )48712دوالر (فقط ثمانية واربعون ألف وسبعمائة واثنا عشر دوالر ال غيرها)
واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ( )200000دينار عراقي (مائتان ألف دينار عراقي) غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة
من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
هـ -على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع (مناذج العطاء) ويجب أن يتم تعبئة النموذج
بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (شركة ديالى العامة  /طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد
لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا ً من تاريخ غلق املناقصة في  2022/3 /30وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر شركتنا  /غرفة جلنة فتح العروض)
في الساعة التاسعة صباحا ً ليوم  2022/3/31وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو
آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق ..مع التقدير .

املهند�س عبد ال�ستار خملف عليوي
معاون املدير العام  /وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

النفايات تغزو �شوارع في
ال�سليمانية ومخاوف من تف�شي
الأمرا�ض
 ال�سليمانية /المدى
ي�شك ��و ق�ض ��اء جمجم ��ال التاب ��ع لمحافظ ��ة
ال�سليماني ��ة ،م ��ن تراك ��م النفاي ��ات وانت�شارها
في مناطق قريبة م ��ن المنازل ،في ظاهرة باتت
ت�شكل خطر ًا على حي ��اة المواطنين و�صحتهم،
في ظل غياب المعالجات الجذرية.
وح ��ذر النائ ��ب عل ��ي حم ��ه �صال ��ح ف ��ي من�شور
له عل ��ى �صفحت ��ه بموقع التوا�ص ��ل االجتماعي
في�سب ��وك ،م ��ن انت�ش ��ار النفايات ،فيم ��ا تحدث
ع ��ن خطورته ��ا عل ��ى المواطني ��ن قائ�ل ً�ا� ،إن
"انت�شار النفاي ��ات في �أق�ضية جمجمال و�سيد
�صادق وعدد م ��ن المناطق الأخرى في محافظة
ال�سليماني ��ة منذ ثالث ��ة ا�سابيع ،ين ��ذر بمخاطر
كبيرة النت�شار الأمرا�ض".
و�أ�ضاف �صالح في تدوينته� ،أن "واجب رئا�سة
مجل� ��س وزراء كرد�ست ��ان ووزارة المالي ��ة حل
ه ��ذه الم�شكل ��ة ب�أق ��رب وق ��ت ممك ��ن" ،م�شي ��را
�إل ��ى �أن "�سب ��ب الم�شكل ��ة يع ��ود �إل ��ى ع ��دم دفع
م�ستحقات �شركات التنظيف".
وت�شهد مناطق عديدة م ��ن محافظة ال�سليمانية
وحلبجة و�إدارت ��ي كرميان ورابرين وخانقين،
انت�ش ��ار ًا للنفاي ��ات ب�سب ��ب �إ�ض ��راب عم ��ال
التنظيف نتيجة لعدم �صرف م�ستحقات �شركات
التنظيف المتعاقدة م ��ع وزارة البلديات نتيجة
للأزمة المالية.
النائ ��ب ع ��ن مقاطع ��ة كرمي ��ان ف ��ي محافظ ��ة
ال�سليماني ��ة موف ��ق ح�سي ��ن ق ��ال ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى)� ،إن "انت�ش ��ار النفاي ��ات ال يقت�ص ��ر
عل ��ى ق�ضاء جمجم ��ال فح�سب ،ب ��ل تنت�شر هذه
الظاه ��رة في �أغلب مناط ��ق ال�سليمانية ،وخالل
متابعتن ��ا للق�ضي ��ة وجدن ��ا �أن حكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ستان وال�ش ��ركات المتعاقدة لم تقم بتوزيع
روات ��ب عماله ��ا" .و�أ�ض ��اف" ،توا�صلن ��ا م ��ع
ال�شركات الخا�صة ووجدنا �أن الحكومة مت�أخرة
في دفع م�ستحقات ال�شركات" ،مبينا �أن "ق�ضاء
جمجمال ال يعاني من م�شكل ��ة انت�شار النفايات
فح�س ��ب ،بل هناك م�شكل ��ة رئي�سية �أخرى وهي
�شح ��ة مي ��اه ال�ش ��رب في ف�ص ��ل ال�صي ��ف ،حيث
تفتق ��ر العديد من مناطق الق�ض ��اء لمياه ال�شرب
نتيجة افتقارها ل�شبكات مي ��اه الإ�سالة ،واغلب
المواطنين هن ��اك يعتمدون على و�سائل بدائية
لنقل الماء ال�صالح لل�شرب �إلى مناطقهم".
ولف ��ت �إل ��ى �أن "اغل ��ب �س ��كان ق�ض ��اء جمجمال
هم م ��ن مت�ض ��رري النظ ��ام ال�ساب ��ق ،والق�ضاء
يحت ��وي عل ��ى �أكبر �ش ��ركات الغاز وه ��ي �شركة
دان ��ا غ ��از ،لكن ��ه يفتق ��ر للخدم ��ات م ��ع الأ�سف،
ف�ضال عن غي ��اب فر�ص العمل لل�شباب العاطلين
عن العم ��ل ،علم ًا �أن �أرب ��اح ال�شركة و�صلت �إلى
مئتي ملي ��ون دوالر ،و�أهالي جمجمال ما زالوا
ي�شترون قنينة الغاز بـ� 10آالف دينار ،و�أحيان ًا
يواجهون �صعوبة بالح�صول على حاجتهم من

الغاز".
و�أ�ش ��ار ح�سين �إلى �أن "ق�ضاء دربندخان التابع
لل�سليمانية �أي�ض ًا و�ضم ��ن مقاطعة كرميان ،هو
الآخ ��ر الذي عانى م ��ن م�س�ألة المي ��اه ال�صالحة
لل�ش ��رب ،حي ��ث توج ��د هن ��اك ظاه ��رة المي ��اه
الملوث ��ة الت ��ي ت�ص ��ل �إل ��ى من ��ازل المواطني ��ن
والت ��ي ال ت�صلح لأدنى احتياج ��ات المواطنين،
الأمر الذي �أدى �إلى انت�شار العديد من الأمرا�ض
ب�سب ��ب تلوث المياه ،وذلك يعود لتلك�ؤ محطات
الت�صفية ف�ضال عن توقف بع�ضها الآخر".
وا�ش ��ار ال ��ى ان "جميع هذه الم�ش ��اكل مجتمعة
تتطل ��ب التفات ��ة حقيقي ��ة م ��ن قب ��ل حكوم ��ة
كرد�ست ��ان ،لحله ��ا وتقديم الخدم ��ات التي تليق
بالمواطنين في ه ��ذه المناطق ،وعموم مناطق
الإقليم".
من جانبه ،بي ��ن ع�ضو المجل�س المحلي لق�ضاء
جمجمال �سوران ح�سن� ،أن "جمع النفايات من
�أق�ضية المحافظ ��ة يقع على عاتق بلدية الق�ضاء
الت ��ي بدوره ��ا متعاق ��دة مع �ش ��ركات لجمع تلك
النفاي ��ات عب ��ر �أ�شخا� ��ص و�آليات ،ونقله ��ا �إلى
مناطق الطمر ال�صحي".
وا�ض ��اف ح�سي ��ن لـ(الم ��دى)� ،أن "الأزم ��ة
االقت�صادي ��ة الت ��ي ع�صف ��ت ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان،
و�أزم ��ة الروات ��ب �أدت �إل ��ى ح�ص ��ول تلك� ��ؤ ف ��ي
�ص ��رف م�ستحق ��ات تلك ال�ش ��ركات الأم ��ر الذي
�أدى �إل ��ى توقف بع�ض تلك ال�شركات عن العمل،
وا�ستم ��رار البع� ��ض الآخ ��ر منه ��ا ف ��ي العم ��ل
بالآج ��ل ،وهذه الم�شكل ��ة انعك�ست على الق�ضاء
و�ساكني ��ه ،حي ��ث باتت عجالت نق ��ل النفيات ال
ت ��زور المناط ��ق �إال بع ��د م ��رور � 3أو � 4أيام من
زيارتها ال�سابقة للمنطقة".
وتاب ��ع" ،بدورن ��ا نوج ��ه ر�سالتي ��ن للح ��د م ��ن
انت�ش ��ار النفايات خالل الفت ��رة الراهنة ،الأولى
�إل ��ى حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان وم�ضمونها هو
الإ�س ��راع ب�صرف م�ستحقات ال�ش ��ركات العاملة
ف ��ي مج ��ال جم ��ع النفاي ��ات ونقله ��ا م ��ن داخل
الق�ض ��اء �إلى المناط ��ق المخ�ص�ص ��ة ،والر�سالة
الثانية �إل ��ى المواطن في جمجمال ومفادها هو
التعاون مع الجه ��ود المبذولة للحد من انت�شار
النفايات وو�ضعها في الأماكن المخ�ص�صة لكي
يت�سن ��ى للك ��وادر العاملة في ه ��ذا المجال نقلها
بب�ساط ��ة ،ومراع ��اة الظرف ال ��ذي يمر به قطاع
البلدية في الق�ضاء".
وا�ش ��ار الم�س� ��ؤول المحل ��ي الى ان ��ه "قبل عام
 2016كان ��ت المخ�ص�ص ��ات ت�صل ب�ش ��كل ا�شبه
بالطبيع ��ي �إل ��ى دوائ ��ر بلدي ��ة عم ��وم محافظة
ال�سليماني ��ة ولي� ��س جمجم ��ال فح�س ��ب� ،إال �أن
الأزم ��ة االقت�صادي ��ة الأخي ��رة وعرقل ��ة �ص ��رف
الم�ستحق ��ات ،خلق ��ت لن ��ا ه ��ذه الم�شكل ��ة التي
باتت ت�شوه �صورة الق�ضاء ،ف�ضال عن ت�شكيلها
خط ��ورة على حي ��اة المواطنين �إذا م ��ا تفاقمت
ب�صورة �أكبر".
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طلعات جريئة ل�صراحة �سمري كاظم حول االحتاد ووكر ال�صقور

حميت �أر�ض النادي ّ
ُ
فهددوني بالقتل وخطف �إبني ولم �أر�ضخ!
� آن الأوان ل��ف��ك االرت���ب���اط ب��ق��ي��ادة ال��ج��وي��ة ..وم��ل��ك�� ّي��ة م��ح��ط��ة ال���وق���ود ���س��ت��ع��ود ع���ام !2026
 بغداد � /إياد ال�صاحلي

حم ��ه ت�ش�ي�ر �إىل انتق ��ال ملك ّي ��ة الأر� ��ض اىل
امل�س ��تثمر بعد ثالثة �أ�ش ��هر من تاريخ توقيع
االتفاق �أي مبثابة بيعها"!

()2-2
�أعرب �س ��مري كاظم ،امل ��د ّرب والالعب الدويل
ال�س ��ابق ،ع ��ن �ش ��عوره بالفخ ��ر خلدمات ��ه
الت ��ي قدّمها لن ��ادي القوة اجلوية الريا�ض ��ي
بُعي ��د االحت�ل�ال الأمريكي ع ��ام  2003برغم
تع ّر�ض ��ه للتهدي ��د بالقتل وخط ��ف �إبنه ج ّراء
املخ�ص�صة للنادي يف منطقة
حمايته الأر�ض
ّ
احلبيبية من حماولة ثالثة �أحزاب تقا�سمها،
م�ؤكد ًا ال ع ��ودة له للنادي من بوابتي الإدارة
�أو التدري ��ب بعدما مت تهمي�ش ��ه واال�س ��تعانة
ب�أك�ث�ر م ��ن ع�ش ��رة مد ّرب�ي�ن �ض ��من امل�ل�اكات
الفنية للفريق من دونه.
وق ��ال �س ��مري يف اجل ��زء الث ��اين م ��ن حديثه
ل�ص ��حيفة "املدى" :خالل فرتة رئا�ستي نادي
القوة اجلوية ( )2009-2003مت احت�ض ��ان
ثالثة ع�ش ��ر لعبة ب�ض ��منها كرة القدم ،كال�سلة
واليد والطائرة والكيوكو�ش ��نكاي واملبارزة
واجل ��ودو والتن�س والتايكوان ��دو وغريها،
وكل من �أ�ش ��رف على هذه الألعاب ومار�س ��ها
كريا�ض ��ي ر�س ��مي لدي ��ه اعتم ��اد م ��ن �إدارة
الن ��ادي مل ُنف� � ِّرط به �أب ��د ًا ،وبالن�س ��بة لروّ اد
الك ��رة من حُ قب اخلم�س ��ينيّات وال�س ��تينيّات
وال�سبعينيّات دعيتُ �أغلب من ت�سمح ظروفه
ال�ص ��حيّة للعم ��ل معن ��ا ،وكان �أبرزهم حنون
م�ش ��كور ،الي ��د اليُمنى يل يف تل ��ك الفرتة مع
ح�س�ي�ن علي ثجي ��ل ،والتقيت به ��م يف �إحدى
ُغ ��رف النادي ،وقلتُ لهم �أجتمعوا فيما بينكم
وقدّموا لنا امل�شورة املُخل�صة لتنفيذها".
وي�ضيف :ك ّنا نعاين ال�ضائقة املالية اخلانقة
( )2007-2003م ��ا ا�ض ��ط ّرتني ومع ��ي
(جعف ��ر جوي ��ة و�أبو يا�س ��ر رحم ��ه الله) اىل
االنف ��اق من جيوبنا لت�ش ��مية �أم ��ور الفريق،
تخ�ص ���ص له
وتهيئ ��ة امللعب احلايل الذي مل ّ
الدول ��ة مم ّثلة بقيادة الق ��وة اجلوية ووزارة
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة دينار ًا واحد ًا لإن�ش ��ائه!
ويف منت�ص ��ف مو�س ��م ( )2007-2006مت
رب ��ط نادينا بالقيادة املذك ��ورة لتوفري الدعم
املايل".
�إن�شاء امللعب
و�أو�ض ��ح ":ح ��ال �إن�ش ��اء ملعب ن ��ادي القوة
اجلوي ��ة يف �ش ��ارع فل�س ��طني عل ��ى �أر� ��ض
م�س ��احتها  29دومن ،بجه ��ود ذاتي ��ة بعد عام
 ،2003قم ��تُ بتهيئ ��ة فن ��دق �ص ��غري م ��ع دار
لل�ض ��يافة يف �أح ��د �أركان الن ��ادي ب�ش ��هادة
املد ّرب�ي�ن �س ��عدي توم ��ا ورا�ض ��ي �شني�ش ��ل
وحمي ��د �س ��لمان وغريه ��م ممّن تو ّل ��وا قيادة
الفري ��ق ،وكن ��ا ُنع�س � ِ�كر الالعب�ي�ن يف قاع ��ة
مُتعدّدة االغرا�ض بد ًال من انفاق �أموالنا على
فن ��ادق خارجية ،كل ذلك م ��ن ميزانية جمل�س
حمافظ ��ة بغ ��داد الذي كن ��ت ع�ض ��و ًا بدورته
الأوىل ،بينم ��ا قيادة القوة اجلوية مل ت�س ��هم
فيه من قريب �أو بعيد".
�أر�ض احلبيبية
وبينّ �س ��مري "هناك قطعة �أر�ض �أخرى تابعة
لن ��ادي القوة اجلوية مب�س ��احة  49دومن يف
منطق ��ة احلبيبية ُخ ِّ�ص�ص ��ت للن ��ادي من قبل
اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية عام  1998بجهود
م ��ن قب ��ل ه�ش ��ام عط ��ا عج ��اج وحام ��د الرعد
وقا�سم زوية بعد حماوالتهم يف ال�ضغط على
عدي �ص ��دام ح�سني من �أجل ان�صاف النادي،
وبعد ت�س ّلمي رئا�سته بعد عام  2003حاولتْ
ثالث ��ة �أحزاب تقا�س ��م القطعة �إبّان ا�س ��تقرار
الو�ض ��ع يف بغ ��داد ،فقاتل ��ت بجه ��ود كب�ي�رة
حلمايتها ،وو�ص ��ل الأمر اىل تهديدي بالقتل
واختطاف ولدي..ومل �أر�ضخ"!

انقاذ ال�سماوة والديوانية
وك�ش ��ف �س ��مري "�أج ��د نف�س ��ي يف جم ��ال
التدري ��ب �أك�ث�ر م ��ن العم ��ل الإداري ،وه ��ذه
القناعة تر�سّ ��خت لديّ بقوة اليوم برغم عدم
توفر الفر�ص ��ة التدريبية ومقوّ م ��ات النجاح
املطلوب ��ة حت ��ى الآن ،ف�س ��بق �أن ت�س� � ّلمتُ
قي ��ادة فري ��ق ال�س ��ماوة قب ��ل ثالث �س ��نوات،
وكان يو�ش ��ك على الهبوط وثبّته يف املمتاز،
وكذل ��ك الأمر مع فريق الديوانية و�أنقذته من
الهب ��وط ،وهن ��ا �أعت ��ب على �أع�ض ��اء االحتاد
عدنان درجال ويون�س حممود وغامن عريبي
وحممد نا�صر و�أحمد املو�سوي كوين تركتُ
من�صب نائب رئي�س الهيئة الإدارية يف نادي
الق ��وة اجلوي ��ة بع ��د ف ��وزي بانتخاب ��ات 19
�أيلول عام  ،2020وتوجّ هتُ اىل التدريب �أي
لديّ �أمور كث�ي�رة خلدمة كرتنا ،لك ّنهم جميع ًا
جتاهلوا خربتي".

عقد م�ستثمر
وي�ض ��يف ":علم ��تُ يف �أحّ ��د الأي ��ام �أن هناك
اجتم ��اع جلرنال �أمريكي م ��ع ممثلي �أحزاب
يف معم ��ل النتاج ال�س ��كائر قري ��ب من منطقة
احلبيبي ��ة ،يت ��م فيه تقا�س ��م الأر� ��ض العائدة
لن ��ادي القوة اجلوية بينه ��م ،و�أحّ د الأحزاب
رغ ��ب يف احل�ص ��ول عل ��ى ملكي ��ة املح ��ال
التجاري ��ة املُحيط ��ة بقطع ��ة الأر� ��ض والآخر
يري ��د امللع ��ب ال ��ذي ي�س ��ع  15ال ��ف متف� � ّرج،
والثالث ي�أخ ��ذ بقية �أج ��زاء القطعة الفارغة،
كم ��ا مث ّب ��ت يف املُخط ��ط وقته ��ا ،واملفارق ��ة
امل�ؤلمِ ��ة �أن رج ��ل �أعمال ا�س ��مه (حجي حميد)
ح�صل على عقد ا�ستثمار القطعة ملدة � 25سنة
من قبل الهيئة الإدارية ال�س ��ابقة للنادي التي
ت ّر�أ�س ��ها خل ��دون خطاب ،و�أجن ��ز حميد بناء
امللعب بن�سبة  %80وبعد تغيري النظام خ�سر
�أمواله و�سُ رقت منه مواد البناء وقدّم �شكوى
�ض� �دّي يف املحكم ��ة ومثل ��تُ �أم ��ام الق�ض ��اء
للإق ��رار بدفع تعوي�ض مادّي قيمته  180الف
دوالر ،و�أ ّكدتُ للقا�ضي �أنني ا�ستلمتُ رئا�سة
الن ��ادي من ف�ت�رة ق�ص�ي�رة ،وال �أمتل ��ك 100
دوالر �أمنحه ��ا كراتب لالعب فمن �أين �أ�س� �دّد
قيمة التعوي�ض؟ فقال يل القا�ضي �إذا تي�سّ رت
لكم الأموال هل تعطي املبلغ للم�ش ��تكي؟ قلت
له نعم ،فق ّرر منحنا مُهلة ثالثة �أ�شهر".
ُ
تنازل
وتابع "بعد �أ�سبوع من مثويل �أمام القا�ضي،
التقي ��ت بحج ��ي حمي ��د ،وقل ��ت ل ��ه �أن املبلغ
كب�ي�ر وال ميك ��ن لنادين ��ا �أن يُ�س� �دّده �ض ��من
املُهل ��ة ،وبع ��د حديث طوي ��ل معه تن ��ازل عن
� 40أل ��ف دوالر م ��ن املبلغ الك ّل ��ي ،وقال تبقى
يف ذمة الن ��ادي يل  140الف دوالر ،فعاودتُ
الت�أكيد عليه �أن املبلغ كبري ،ف�أنزعج وهدّدين

ب�ش ��كوى جديدة ،ومل تحُ َ�س ��م امل�شكلة �إال بعد
ّ
وتو�ص ��لنا اىل املبلغ
تدخ ��ل رجال الع�ش ��ائر،
ّ
الواجب �س ��داده بر�ض ��اه (� )120ألف دوالر،
ّ
وي�ستحق ت�س� � ّلمه خالل فرتة الأ�شهر الثالثة
ً
املحدّدة ق�ضائيا".
ال�سدَ اد �أو ال�سجن!
َ
وي�سرت�س ��ل �س ��مري يف قول ��ه "نظ ��ر ًا لع ��دم
مت ّكن ��ي م ��ن َ�س� �دَاد مبل ��غ (� 120أل ��ف دوالر)
ويف هذه احلالة �س� ��أواجه ال�سجن ال حَما َلة،
قم ��تُ بعر�ض �إع�ل�ان على بوابة ن ��ادي القوة
اجلوي ��ة ال�س ��تثمار قطعة الأر� ��ض  49دومن
يف احلبيبي ��ة ،وا�ش�ت�رطتُ عل ��ى م ��ن ُيق� �دّم
العط ��اء �أن يعمل يف �أج ��زاء القطعة البعيدة
عن م�س ��احة امللعب ،فجاء �أحّ د رجال االعمال
ا�سمه حجي كرمي وقال �أرغبُ يف بناء ّ
حمطة
تعبئ ��ة الوق ��ود ،فطلبتُ من ��ه �أن يُ�س� �دِّد مبلغ
( )120ال ��ف دوالر اىل حجي حميد ،وي�س� � ّلم
�إدارة النادي �س ��نوي ًا مبل ��غ  10ماليني دينار
ب ��دء ًا م ��ن تاري ��خ االتف ��اق مع ��ه ع ��ام 2006
ج� � ّراء ا�س ��تثماره يف قطعة الأر� ��ض ،فوافق
خ�ص�ص ��نا
عل ��ى لق ��اء حجي حمي ��د ،وبالفعل ّ
متخ�ص�صني
لهما جل�س ��ة يف النادي بح�ضور
ّ
يف القان ��ون ،وبع�ض �أع�ض ��اء الهيئة العامة،
وعر� �َ�ض حجي كرمي ت�س ��ليمه  60الف دوالر
على �أن يُكمل بقيّة املبلغ بعد �س ��تة ا�شهر ،فتم
االتفاق".
ّ
حمطة
ملكية
وذك ��ر رئي�س ن ��ادي الق ��وة اجلوية الأ�س ��بق
"طلبتُ من امل�شاور القانوين� ،أن يجل�س مع
حج ��ي حميد ليتنازل ع ��ن كل بنود اتفاقه مع
الإدارة الت ��ي منحت� � ُه اال�س ��تثمار ،ومن بينها
ع ��دم ال�س ��ماح لبناء �أي مرت واح ��د يف �أر�ض
احلبيبي ��ة �إال بعلم ��ه وطوال م� �دّة الـ25عام ًا،

حممد اجلوكر :مرحبا بعودة اللعب يف العراق

 بغداد  /املدى

حممد اجلوكر

بارك امل�ست�ش ��ار الإعالم ��ي يف جريدة البي ��ان الإماراتية،
حمم ��د اجلوك ��ر� ،إتخاذ االحت ��اد الدويل لك ��رة القدم قرار
خو� ��ض مب ��اراة �أ�س ��ود الرافدي ��ن م ��ع �ش ��قيقه الأبي� ��ض
الإمارات ��ي �ض ��من ت�ص ��فيات ال ��دور احلا�س ��م امل� ّؤهل اىل
موندي ��ال قط ��ر  2022يف العا�ص ��مة بغداد ،بعد �س ��نوات
عُجاف م ّرت على الريا�ضة العراقية.
وكت ��ب اجلوكر يف عمود ر�أي للزميلة (البيان) الإماراتية
حت ��ت عن ��وان (مب ��ارك للع ��راق) ":يك�ش ��ف تاري ��خ الكرة
الإماراتي ��ة� ،أن فري ��ق اخللي ��ج بال�ش ��ارقة (ال�ش ��ارقة)

حالي� � ًا ،ق ��د لعب يف مدينة ال�س ��ليمانية ع ��ام  ،1970بينما
�ش ��هدت تون�س �أوّ ل لقاء ر�س ��مي ب�ي�ن املنتخبني الوطنيني
ال�ش ��قيقني يف بطولة ك�أ�س فل�س ��طني ع ��ام  ،1975ويومها
خ�س ��رنا بالثالثة" .ويُ�ضيف "عالقتنا مع الأ�شقاء يف بالد
الرافدين تاريخية وقوية وم�صريية ،وغالب ًا ما تقيم فرقها
مع�س ��كرات يف دولة الإمارات ،ولنا مع جنوم ريا�ض ��اتها
ذكري ��ات ال ُتن�س ��ى ،وهناك ع�ش ��رات املد ّرب�ي�ن العراقيني،
د ّربوا فرقنا ،وح ّققوا معها العديد من املكا�سب ،لي�س فقط
على م�ستوى كرة القدم ،و�إمنا يف كل الألعاب".
و�أ�ش ��ار اجلوكر الذي ي�ش ��غل مهمّة الأم�ي�ن العام جلمعية
الإع�ل�ام الريا�ض ��ي الإماراتي ��ة� ،إىل �أن "ق ��رار (فيفا) لقي
ترحيب ًا �ش ��عب ّي ًا كبري ًا ،ملا له م ��ن �أثر معنوي لعودة احلياة
الكروية �إىل �سابق عهدها يف املالعب العراقية ،وقد �أدخل
الق ��رار الفرحة يف قل ��وب العرب جميع ًا ،م ��ا يد ّلل على �أن
الريا�ضة هي لغة ال�شعوب ،و�شعارها املحبّة وال�سالم".
وبينّ "ت�شاء ال�صدف اجلميلة �أن يكون املنتخب الإماراتي
�أوّ ل من يلعب مباراة ر�سمية يف العراق بعد قرار (الفيفا)
حي ��ث يح� � ّل �ض ��يف ًا عل ��ى �ش ��قيقه العراقي ي ��وم اخلمي�س
(� 24آذار  .")2022وخل� ��ص اجلوك ��ر يف ر�أي ��ه "الك ��رة
العراقي ��ة �ص ��احبة تاري ��خ حاف ��ل يف املجال الك ��روي ،لها
�ص ��والت وجوالت يف جمي ��ع الدورات القار ّي ��ة والدوليّة
الت ��ي تواجدت فيه ��ا ،ونحن نفتخر به ��ا ،ونتم ّنى �أن تعيد
لنا ذكرياتها اجلميلة ،ومرحب ًا بعودة اللعب يف العراق".

�سمري كاظم
م ��ع ح ّق ��ه با�ستح�ص ��ال �إيج ��ار ن�ص ��ف حمال
الن ��ادي البالغة ً 95
حمال ،و %50من �إيرادات
خارج امللعب وداخل ��ه ،وبالفعل تنازل حميد
و�أ�ص ��بحت م�س ��احة الأر� ��ض خا ِل�ص ��ة لنادي
الق ��وة اجلوية من دون �ش ��راكة م ��ع �أحّ د� ،أما
بالن�س ��بة ملحطة تعبئة الوقود ح�سب اتفاقي
مع حجي حممد ،ف�إن ملكيّتها تتحوّ ل مبا�شرة
اىل ن ��ادي الق ��وة اجلوية بعد ع�ش ��رين عام ًا،
�أي يف ع ��ام � 2026س ��تكون عائدي ��ة ّ
املحط ��ة
لنادينا ،وت�س ��تثمر �أموالها لدع ��م خزينته �أو
تباع ّ
املحطة وتنتهي عالقة النادي بها".
ملعب املعقل
وب�ش� ��أن ملع ��ب الق ��وة اجلوي ��ة يف �ش ��ارع
فل�س ��طني ،ق ��ال "م�س ��احة امللعب ح ��وايل 29
دومن ،وبرغم م�س ��احتها القليلة �إال �أنها متثل
الف� ��أل احل�س ��ن لفري ��ق اجلوية ،وانا ا�س ��ميه
ملع ��ب (املعق ��ل) ففي ��ه ال ي�س ��تطيع �أي فريق
�أن ينت ��زع نقط ��ة التع ��ادل �إال ب�ش � ّ�ق الأنف�س،
وامللع ��ب وراء �إع ��داد الالعب�ي�ن الفائزي ��ن
ب�ألق ��اب ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�س ��يوي والدوري
املحلي املمتاز".
�إدارة حمه
ويوا�ص ��ل حديث ��ه "بع ��د خروجي م ��ن �إدارة
الن ��ادي ع ��ام  ،2009با�س ��تقالة قدّمته ��ا اىل
وزير الريا�ضة جا�س ��م حممد جعفر ،ت�س ّلمت
�إدارة جدي ��دة قيادت ��ه برئا�س ��ة �أن ��ور حم ��ه،
ومنحتْ ا�ستثمار قطعة �أر�ض احلبيبية لأحد
رج ��ال الأعمال من عام  2010اىل عام 2018
ومل ي�ض ��ع حج ��ر ًا واحد ًا فيه ��ا! كم ��ا �أهملتْ
الإدارة ا�ستح�ص ��ال بدل الإيجار من ا�صحاب
املحال ،وو�ص ��ل املبلغ �إىل  4ملي ��ارات دينار
يف ذمّتهم ل�صالح نادينا ،واملهم يف املو�ضوع
�أن �إح ��دى بنود اال�س ��تثمار يف اتف ��اق �إدارة

ال عودة للإدارة
و�أ�ش ��ار اىل �أن ��ه "مت االنته ��اء من الدرا�س ��ة
اجلامعي ��ة يف كلية الرتبي ��ة البدنية وعلوم
الريا�ض ��ة ،وميكنني الرت�شيح اىل �أي موقع
يف م�ؤ�سّ �سات الدولة والرت�شيح �إىل جمل�س
النواب ،لك ّنني �أرغب يف موا�صلة التدريب،
وال ع ��ودة ل�ل��إدارة يف نادي الق ��وة اجلوية
وغريه م ��ن الأندية التي �أجهل �أ�س ��باب عدم
ا�س ��نادها يل مَه ّم ��ة قي ��ادة �أحّ ��د فرقه ��ا يف
ال ��دوري مثل النف ��ط والك ��رخ و�أمانة بغداد
وامليناء والنجف وزاخو ونفط الب�صرة ،مع
�أن مغامرتي مع فريقي ال�سماوة والديوانية
ال�سابقتني كانت م�ش ّرفة ،وهي �أ�سا�س تقييم
العمل ال�ص ��حيح مع العب�ي�ن مغمورين ،وال
�أن�س ��ى معاتب ��ة خم�س ��ة ا�ش ��خا�ص يف �إدارة
نادي القوة اجلوية احلالية ظننتُ �أن يكونوا
�س ��ند ًا يف م�ش ��وار التدري ��ب بعدما �أ�س ��ديتُ
جمي�ل ً�ا مبنحه ��م ثق ��ة التواج ��د يف الإدارة،
لك ّنهم خيّبوا ظ ّني".
منح الثقة
وا�س ��تطرد "من ��ذ مغ ��ادرة �أي ��وب �أودي�ش ��و
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة ،مت منح الثق ��ة لأحمد
خل ��ف وجا�س ��م غ�ل�ام و�ص ��ادق �س ��عدون
وها�ش ��م خمي�س ،وبعدهم لرا�ض ��ي �شني�ش ��ل
وجبارها�ش ��م و�ص ��الح حميد و�أحمد خ�ضري
ونزار ا�ش ��رف ،ثم ج ��اء حكيم �ش ��اكر ومثنى
خالد وعلي وهيب وعاد معهم ها�شم خمي�س،
وتنا�س ��وا من خ ��دم النادي يف �أخط ��ر �أزمنة
العراق املارة".
خ�صخ�صة الأندية
وخت ��م �س ��مري كاظ ��م حديث ��ه �":آن الأوان فك
ارتب ��اط الأندي ��ة الريا�ض ��ية من م�ؤ�سّ �س ��اتها
احلكومة الع�س ��كريّة واملدنيّة ،ومن �ض ��منها
نادي القوة اجلوية ،واملبا�ش ��رة بخ�صخ�صة
الن ��ادي وا�س ��تثماره م ��ن قبل �إدارة م�س ��تق ّلة
مالي ًا و�إداري ًا عرب �ش ��ركة خا�ص ��ة ،ويتوجّ ب
�أن تن ّف ��ذ جمي ��ع �أنديتن ��ا �ش ��روط ومعاي�ي�ر
االح�ت�راف ال ��دويل ،وعل ��ى جمل� ��س النواب
اجلديد مناق�شة ا�صدار قانون ي�سمح لإدارات
الأندي ��ة الت�ص� � ّرف بالأم ��وال والأرا�ض ��ي
اململوك ��ة للدول ��ة ،ف�ل�ا اللجن ��ة الأوملبي ��ة �أو
وزارة الريا�ض ��ة لديهما حق الت�ص ّرف بنادي
القوة اجلوية كون نفقات ��ه من وزارة الدفاع
برغم �أن قطعتي الأر�ض يف احلبيبية و�شارع
خم�ص�ص ��تان با�س ��م ن ��ادي الق ��وة
فل�س ��طني ّ
اجلوي ��ة ولي�س قيادة القوة اجلوية منذ زمن
النظام ال�سابق اىل يومنا هذا".

رياضة
معالي الكلمة
 عمـار �سـاطع

ماذا بعد رفع احلظر؟
ال �أُخف ��ي عليك ��م انن ��ي كن ��تُ ِم � ْ�ن ب�ي ِ�ن �أولئ ��ك املتفائلني الذي ��ن كانوا
ينتظ ��رون بف ��ارغ ال�ص�ب�ر� ،إع�ل�ان FIFAرفع احلظر عن العا�ص ��مة
احلبيب ��ة بغداد ،بعد �س ��نوات عجاف عا�ش فيه ��ا جمهورنا الكبري من
احل�س ��رة الكثري وهو يفتقد منتخب ��ه الوطني وفرق �أنديتنا من اللعب
امام انظاره!
كنتُ
ومث ��ل ذل ��ك االخفاء ،يعن ��ي بالتحديد �أنن ��ي اعي� ��ش يف حالة من
التناق�ض مع ذاتي ،وهي انني متم�سك ب�أمل التفا�ؤل النني كنتُ �أُقارن
مبدن اخرى ،بعيدة عن لغة احلظر ،رغم انها مل تكن �أف�ض ��ل من
بغداد ٍ
عا�ص ��متنا ،بينما كانت الهواج� ��س ترافقني يف كل حلظ ٍة خوف ًا من ان
ننهي الت�ص ��فيات املونديالية ،واحلظر قائم ًا مل يرفع عن هوية العراق
احلقيقية واق�صد قلعة الأ�سود!
باخت�ص ��ار �ش ��ديد ..ان رفع حظ ��ر �إقامة املباريات الدولي ��ة عن بغداد،
�ات �أمنية ،وحينما ت�أك ��دت فرقة ،جياين
�أرتب ��ط ب�ش ��كل او ب�آخر بتبع � ٍ
�إنفانتينو ،ان عا�ص ��مة العراق ا�ص ��بحت �آمنة وان الو�ضع م�ستقر وال
�يات وطواقم
يُ�ش ��ك ُل تهديد ًا على القادمني �إليها من
منتخبات و�شخ�ص � ٍ
ٍ
خمتلفة وان انتفاء احلاجة من قرار احلظر ا�ص ��بح بال م�سوغ واقعي
او مربر حتمي� ،أ�سدل ال�ستار عن حكاية رفع احلظر!
ولكن ..ماذا بعد رفع احلظر؟ وهنا �أعني بال�ضبط ..ما هي اخلطوات
الت ��ي مُيكن َلن ��ا كعراقيني ان ُنفعلها ب�ش ��كل ممي ��ز او ان نتعامل معها
ب�إحرتافي ��ة دقيق ��ة حتى ننقل ال�ص ��ورة االمث ��ل اىل العامل ب�أ�س ��ره ان
ننهي جد ًال �آملنا كثري ًا وم�شكلة تكررت وجتددت لأكرث من فرتة ،مثلما
يفرت�ض ان تكون هذه الق�ص ��ة نهاية مل�شوار ع�صيب عا�شته كرة القدم
عندن ��ا ومعها ت�أثرت اجي ��ا ٌل كروية باالبتعاد عن خو�ض مبارياتها يف
ملعبه ��م وامام ان�ص ��ارهم وعُ�ش ��قاهم التوّ اقني مل�ش ��اهدتهم على �أر�ض
الواقع بعيد ًا عن ال�شا�شة ال�صغرية!.
�أعتق ��د ان م ��ن بني �أهم اخلط ��وات التي يجب ان نتعامل معها ب�ش ��يء
م ��ن اله ��دوء ،ه ��ي ق�ض ��ية دخ ��ول اجلمه ��ور اىل ملع ��ب املدين ��ة يوم
نواج� � ُه منتخ ��ب الإم ��ارات ،يف  24من ال�ش ��هر احل ��ايل ،ومن وجهة
نظ ��ري ان يتم التعاقد مع �ش ��ركة مخُ ت�ص ��ة يف ق�ض ��ايا التنظيم ،حتى
ال نخرج من الق�ض ��ية ب�ص ��ورة �أكرث �سال�س ��ة ونبتعد عن �إ�شكاليات قد
حتدث ،خا�ص ��ة و�أن املدة الزمنية املتبقية ،ال ميكن جله ٍة ما ان تتبنى
املو�ض ��وع او ت�أخذ الأمور على عاتقها او تعطينا �ضمانات ب�إجناحها،
لكوننا �ض ��عفاء يف جانب ت�س ��هيل دخول امل�شجعني اىل ملعب املباراة
بالبطاقات االلكرتونية ،ب�سبب اخلربة املتوا�ضعة �أن مل َن ُقل املعدومة
ا� ً
صال!.
ال اريد احلديث عن ق�ضية ت�شكيل اللجان الفاعلة لإجناح مباراتنا �أمام
الإمارات العتبارات مهمة كونها واجهة يفرت�ض ان نتجاوزها ب�ش ��كل
ممي ��ز ،مثلم ��ا ال اريد ان اتطرق اىل مو�ض ��وع تقني ��ة كامريا VAR
التي يجب ان تكون موجودة يف ملعب املباراة ،او النقل التلفزيوين،
فنحن بارعون يف ذلك ولدينا من ال�شواهد الكثري الكثري!
وم ��ن بني الق�ض ��ايا املهمة ،هو تثقي ��ف اجلمهور يف طريقة ا�س ��تقبال
املنتخب ال�ضيف ،وم�ؤازرته ،حتى ن�صل يف ر�سالتنا اننا �شعب حُمب
مل ��ن ي�أتي الينا ،ونريد ان ُن�ش ��عر ا�ش ��قائنا م ��ن الإماراتي�ي�ن� ،أنهم يف
بلده ��م و�أن الريا�ض ��ة يف نهاي ��ة املطاف فوز وخ�س ��ارة ،بعيد ًا عن اي
لغة �أخرى ،فتحية االماراتيني واجبة يفرت�ض ان تتداول م َع كل كلمة
تنطقها حناجر احل�ضور!
وحتى نكون يف �ص ��ورة اهمية مباراة الع ��راق واالمارات ،ف�أن �أنظار
العامل ُكلها �س ��تتجه �ص ��وب ملعب املدينة الدويل ،املدينة التي اجنبت
املئات من النجوم و�أخرجت �آالف الالعبني االفذاذ على مدى �س ��نوات
طويلة ،املدينة التي ذاع �ص ��يتها يف املعمورة ب�إ�سرها ،وها هي اليوم
تقف على حقيقة ك�سر قيود احلظر الدويل من ملعبها ،وعليه يجب ان
تكون يف املقدمة!
ال اريد ان اوا�صل تقدمي ال�شكر لمِ ن رفع احلظر ،بد�أ من وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة ،رئي�س احت ��اد الكرة ،عدن ��ان درجال ،ومن مع� � ُه من قادة
وعامل�ي�ن ب ��روح الفري ��ق الواحد اجته ��دوا وبذلوا ما بو�س ��عهم لرفع
احلظ ��ر وم ��ا كان لنهائ ��ي ك�أ�س غرب �آ�س ��يا لل�ش ��باب  2021مباراتنا
ام ��ام �أوغندا الودي ��ة اال جتربتني �أتت ِب ِثمارها ،لك ��ن احلقيقة َت ِفر ُ
�ض
علينا ان نوجه ر�س ��الة اىل �ص ��حفيينا من نقاد و ُكت ��اب ومن �إعالميني
حيث مقدمي الربامج واملرا�سلني ،واىل كل من لديه فر�صة للتعبري عن
حُ ب ِه وانتماءهِ للوطن ،ان ال يبخل يف قول كلمة يف مقال او مو�ض ��وع
للتاريخ او امل�ض ��ي يف �إي�صال ر�سالته عرب ال�شا�شات واملن�صات ،حتى
ي�ؤكد �إ�س ��هامه الفاعل يف �إعادة ال ��روح ملالعبنا اي ًا كان مكانها ،فاليوم
هو يوم الت�أكيد على مكان العراق الفعلية �أمام اجلميع!
�أعتقد ان من بين �أهم الخطوات
التي يجب ان نتعامل معها ب�شيء من
الهدوء ،هي ق�ضية دخول الجمهور
ُ
نواجه
الى ملعب المدينة يوم
منتخب الإمارات ،في  24من ال�شهر
الحالي

رجبل��و يجه��ز منتخ��ب الدراج��ات لبطولتي��ن دوليتين
 بغداد /املدى
و ّقع احتاد الدراجات عقد ًا تدريبي ًا
م ��ع امل ��درب الإي ��راين حممد ر�ض ��ا
رجبل ��و يت� �ولىّ مبوجب ��ه تدري ��ب
املنتخ ��ب الوطن ��ي والإ�ش ��راف
عل ��ى منتخب ��ات الفئ ��ات العمري ��ة
الأخ ��رى باللعب ��ة .ورع ��ى رئي� ��س
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة رع ��د
حم ��ودي توقي ��ع العق ��د ،ورحّ ��ب
باملدرب االي ��راين� ،آم ًال له التوفيق
يف مه ّمت ��ه املقبل ��ة م ��ع ريا�ض ��ة
الد ّراج ��ات العراقية .وقال حمودي
"نتمن ��ى �أن يتعاون احت ��اد اللعبة
م ��ع امل ��د ّرب اجلدي ��د ،وان ي�ؤمِّن له
الإقامة املالئم ��ة والنجاح يف عمله
املقبل ،وتع ��اون املالكات التدريبية
الوطني ��ة مع ��ه ،واالهتم ��ام ب�ش ��كل
كب�ي�ر يف خل ��ق قاع ��دة مم ّي ��زة من
املواهب واخلامات ال�صغرية".
و�أ ّكد حر�ص اللجن ��ة الأوملبية على
دع ��م جمي ��ع االحت ��ادات الوطني ��ة

بتحم ��ل التكالي ��ف املالي ��ة للتعاق ��د
م ��ع املد ّرب�ي�ن ،الع ��رب والأجان ��ب،
للمنتخب ��ات العراقي ��ة .و�أ�ض ��اف
"الب ��د م ��ن متابع ��ة ومراقب ��ة �أداء

ونتائ ��ج املد ّرب�ي�ن املُنتدب�ي�ن
ملنتخباتن ��ا الوطني ��ة ،و�س ��نقوم
بزي ��ارات ميدان ّي ��ة للوح ��دات
التدريبي ��ة للمنتخب ��ات الوطني ��ة

جلميع االحتادات" .ولفت حمودي ع ��دد من البل ��دان املتقدّمة ريا�ض ��ي ًا
اىل ان "اللجن ��ة الأوملبية الوطنية لت�ستفيد جميع االحتادات الوطنية
كانت قد �أبرمت ع ��دد ًا من �إتفاقيّات م ��ن التنفي ��ذ العملي ملف ��ردات هذه
التع ��اون الريا�ض ��ي امل�ش�ت�رك م ��ع االتفاقيات" .من جانبه �شكر رئي�س
احت ��اد الدراج ��ات حمم ��ود عزي ��ز،
رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة ،مبدي� � ًا
�إرتياح ��ه يف �أن ترع ��ى اللجن ��ة هذ
اخلط ��وة الت ��ي �ست�ش� � ّكل �إ�ض ��افة
مطلوب ��ة لريا�ض ��ة الد ّراج ��ات يف
الع ��راق طالب ًا من اللجن ��ة الأوملبية
من ��ح احت ��اده املزي ��د م ��ن الوق ��ت
لتحقي ��ق النتائ ��ج املرج ��وّ ة �س ��يما
و�أن منتخ ��ب الد ّراج ��ات تنتظ ��ره
م�ش ��اركتني مهمتني خالل �شهر �آذار
احلايل يف تركيا وطاجيك�ستان.
من جانب ��ه �أعرب امل ��د ّرب الإيراين
ع ��ن �س ��عادته بعمل ��ه اجلدي ��د يف
الع ��راق ،واعد ًا بتق ��دمي كل خربته
التدريبية م ��ع املنتخبات ،وحتقيق
الف ��ارق امللمو�س بالنتائ ��ج والأداء
يف امل�ش ��اركات وامل�س ��تح ّقات
اخلارجيّة املقبلة.

آراء وافكار
هكذا يُ�ستدعى التاريخ..
في الحُ روب!

 ر�شيد اخليون
ا�ستهل ال ّرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،الهجوم على �أوكرانيا،
�اب ح�شد في ��ه التاريخ ،طاحم ًا يف الع ��ودة �إىل ما قبل حِ قبة
بخط � ٍ
االحتاد ال�سّ وفييتي ،معرج ًا على املذهب الديني ،جاء يف خطابه:
«�أوكرانيا لي�ست دولة ج ��ارة فح�سب� ،إمنا هي جزء مِ ن تاريخنا،
برو�سي ��ا القي�صريية كان هن ��اك ما ي�سمى الرو� ��س وامل�سيحيني،
وه ��ذا كان تاري ��خ رو�سي ��ا القي�صريية .لك � ّ�ن �أوكراني ��ا املعا�صرة
ب�ش ��كل كامل ومف�ص ��ل قد ُ�شكلت مِ ن قبل رو�سي ��ا ّ
ال�شيوعية ،التي
قام ��ت ع ��ام  1917بانته ��اكات بح ��ق رو�سي ��ا ،وحول ��ت �إىل كيان
ال�سوفييتي ،و�ستالني �ضم لأوكراني ��ا �أرا�ضي رو�سية..
االحت ��اد ُّ
ث ��م جاء خرو�شوف ومن ��ح �أوكرانيا جزيرة الق ��رم ،ولكن ّ
كل ذلك
كان االحتاد ال�سوفييتي»(ب َُّث اخلطاب من قناة العربية مرتجم ًا).
معل ��وم � َّأن فك ��رة قيام االحت ��اد ال�سوفييتي كانت تق ��وم على مبد�أ
الأُممية ،والتي تتجاوز الوطنية ،على اعتبار �أن الطبقة العمالية،
التي ه ��ي عماد النظ ��ام ،ال ت�ؤم ��ن باحلدود اجلغرافي ��ة ،وح�سب
خطاب بوت�ي�ن كان �ستالني يُهدي «الأرا�ض ��ي وال�شعوب» لت�شكيل
االحت ��اد الأمم ��ي ال�سوفييت ��ي ،فاحل ��دود للعقي ��دة ال للجغرافيا،
وبهذا يحت ��ج القوميون عندما كانوا ينا�ص ��رون م�صر النا�صريّة
داخل العِ ��راق ،وحيث ميت ��د تنظيمهم ،رافع�ي�ن ال�شعار و�صورة
الزعيم القومي �ضد بلدهم.
ا�ستدع ��اء �أو ا�ستح�ض ��ار التاري ��خ يف احلروب حال ��ة تكاد تكون
الدّفاع �أو الهجوم،
عامة ،ومِ ن غري تقدمي املربر ل�شن احلرب ،يف ِ
يُ�شج ��ع اجلي�ش واملتطوع�ي�ن على القتال والتف ��اين فيه ،مِ ن �أجل
ح � ّ�ق تاريخ ��ي �أو هدف «�سام ��ي» ،والقتال بال ه ��دف وال عقيدة ال
معنى ل ��ه ،فالأوامر الع�سكر َيّة لي�ست كافي ��ة يف القتال والإ�صرار
على ال َّن�صر.
فعندم ��ا اجتاح هتلر �أوروبا ،لل�سيط ��رة على العامل� ،أظهر تاريخ ًا
وعقي ��دة للجي�ش الأملاين ،ح�س ��ب ال َّنازية يكون «العرق الآري يف
قم ��ة الهرم» ،وق ��د طعم ذلك بعقيدة دينية ،ه ��ي امل�سيحية الأملانية
التي ال ت�شبه الكاثوليكية وال الربوت�ستانية(انظر :مقاالت جواد
علي ،عقيدة النازية الدينية ،يف جملة الر�سالة .)1939
كذل ��ك يف احلرب العراقية الإيراني ��ة ( ،)1988-1980اِ�س ُتح�ضر
تاري ��خ فت ��ح الع ��راق وب�ل�اد فار� ��س ،و�سمي ��ت مِ ��ن ِقب ��ل اجلانب
العِ راق ��ي بـ«القاد�سي ��ة ال َّثاني ��ة» ،عل ��ى � َّأن القاد�سي ��ة الأوىل ،التي
الدّيانة
مت فيها �إ�سقاط حُ كم الأكا�س ��رة( 16هجرية) ،وكانوا على ِ
املجو�سية (ال َّزراد�شتية) ،لهذا اال�ستح�ضار التاريخي معنى �إعادة
الفت ��ح .وقد بان ذلك عند اخلالف مع احلكم ال�شاهن�شاهي(1969
وم ��ا بعده ��ا) ،يومه ��ا قرب ��ت �آية الل ��ه اخلمين ��ي ودعمت ��ه ب�شكل
مبا�ش ��ر ،حتى كان ��ت حما�ضراته يف والية الفقيه ُت ��ذاع من �إذاعة
بغداد الق�سم الفار�سي ،برنامج «النه�ضة ال ُّروح َيّة» يقدمه حممود
دعائي(فاطم ��ة َّ
الطباطبائ ��ي ،زوج ��ة �أحم ��د خمين ��ي ،ذكرياتي/
املو�سوي الأ�صفهاين ،ال َّثورة البائ�سة).
فعن ��د اخل�ل�اف م ��ع �إي ��ران ال�شاهن�شاهية �سم ��ي ل ��واء الديوانية
مبحافظ ��ة القاد�سي ��ة( ،)1969حي ��ث مع ��ارك الفت ��ح دارت هناك،
و�سمي ��ت ال َّنا�صري ��ة ب ��ذي قار ،ا�ستح�ض ��ار ًا ملعرك ��ة «ذي قار» مع
الفر� ��س قب ��ل الإ�س�ل�ام� .أما اجلان ��ب الإيراين فاعت�ب�ر يف �إعالمه
احلرب ��ي �أن النظام العراقي ،كافر ًا ،واحلرب �ضده �إعادة الإ�سالم
والإمي ��ان ،وحتري ��ر ال�شع ��ب العراق ��ي امل�سلم ،بد�أ ه ��ذا اخلطاب
الرفاعي).
التكفريي قبل احلرب ب�شهور(�أمايل ال�سيد طالب ِ ّ
لي�س التاريخ فق ��ط يُ�ستح�ضر عند اخلالف ��ات ال�سيا�سية احلادة،
�إمنا الدي ��ن �أي�ض ًا ،فاخل�ل�اف الرو�سي الأوك ��راين �سبقه ان�شقاق
يف الكني�س ��ة الأرثوذك�سية ،التي كانت واح ��دة قبل ثالثمائة عام
وثالث ��ة عقود ،وقد مت �أي�ض ًا على �أ�سا� ��س تاريخي ،مع � َّأن املذهب
واحد.
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في الحرب الأوكرانية..
هناك رو�سيا النووية ولي�س بوتين فقط
ا�صطفت �أغلب التنظيرات
والتحليالت التي رافقت الأزمة
والحرب – التي تلت – الرو�سية
الأوكرانية في خانة �أن قرار
اجتياح رو�سيا لأوكرانيا �إنما هو
قرار �شخ�صي/انفعالي للرئي�س
ً
بوتين ولي�س قراراً
�سياديا يمثل
دولة نووية ت�شغل  1/8م�ساحة
الأر�ض الم�أهولة ،ويعي�ش فيها
 143مليون ن�سمة؛ والأهم ،من
الناحية االقت�صادية ،فهي تمتلك
وتتحكم ب�أكبر احتياطي من الغاز
الطبيعي في العالم� ،إ�ضافة �إلى
ثامن احتياطي نفطي في الكرة
الأر�ضية.

فالدمي�ي�ر بوتني ،الذي تعت ��ق يف مرق جهاز
خماب ��رات االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ال�سمي ��ك،
الب ��د �أن خدمت ��ه الطويلة يف ذل ��ك اجلهاز قد
علمت ��ه ح�س ��اب خطواته بدق ��ة وبن�سبة خط�أ
واح ��د بامللي ��ون ،على الأقل خوف� � ًا من بط�ش
ر�ؤ�سائه يف ذلك اجلهاز ،فكيف �سيتحول �إىل
جمر �صبي طائ� ��ش ونزق ،يتخذ قرارات غري
مدرو�سة ،بع ��د �أن �أ�صبح رئي�س� � ًا لثاين �أكرب
قوة نووية يف العامل؟
مل ��اذا يج ��ب �أن يك ��ون فالدميري بوت�ي�ن �أكرث
طي�ش� � ًا ونزق ًا م ��ن جورج دبلي ��و بو�ش االبن
ودونال ��د ترام ��ب ،عندم ��ا كان ��ا رئي�س�ي�ن
للوالي ��ات املتح ��دة مث�ل� ًا؟ �أمل يتخ ��ذ ج ��ورج

دبليو بو�ش �أقذر ق ��رارات احلروب و�أكرثها
طي�ش� � ًا ونزق� � ًا ،خ�ل�ال رئا�ست ��ه للوالي ��ات
املتحدة� ،ضد �أفغان�ستان والعراق؟
والأه ��م من هذا كل ��ه ،هل ن ��ام فالدميري بوتني
وا�ستيق ��ظ يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�ش ��ر من بعد
ظه ��ر يوم  23فرباير (يقال انه ي�سهر �إىل �ساعة
مت�أخ ��رة يف العم ��ل وي�صح ��و عن ��د منت�ص ��ف
النه ��ار) ليعط ��ي �أوام ��ره للق ��وات الع�سكري ��ة
الرو�سية بالهجوم على �أوكرانيا؟
�أوكراني ��ا ه ��ي خا�ص ��رة رو�سي ��ا االحتادي ��ة
املال�صق ��ة ل ��دول حل ��ف الناتو ،وه ��ي خا�صرة
رخ ��وة� ،سيا�سي� � ًا� ،أم ��ام الوع ��ود واالغراءات
الغربي ��ة .وهي خا�ص ��رة رخوة �أمني� � ًا ،ب�سبب
�سعي دول حلف الناتو لتطويق رو�سيا عربها،
ع ��ن طري ��ق �سعيه ��ا و�سع ��ي ال ��دول االوربي ��ة
الكب�ي�رة والوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،على
وج ��ه اخل�صو� ��ص ،ل�ضمها للحل ��ف وحتويلها
�إىل قاع ��دة ع�سكرية متقدم ��ة لتطويق رو�سيا،
ب ��دل �أن تبق ��ى حديقة خلفي ��ة لرو�سي ��ا ونافذة
تطل منها على دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق،
التي يحلم الرئي� ��س فالدميري بوتني ب�إرجاعها
�إىل بي ��ت الطاعة الرو�سي ،وخا�صة �أن االحتاد
الأوربي ق ��د ا�ستنكف من �ضم �أغلبها �إىل ربوع
فردو�سه العتيد.
عملي ��ة اجتياح اجلي� ��ش الرو�س ��ي لأوكرانيا
ه ��ي ح ��رب االحت ��اد الرو�س ��ي �ض ��د م�شاريع
حلف النات ��و يف تطويقه وحتجيمه وترهيبه
بالقوة الغربية (ممثلة بحلف الناتو) ولي�ست
حرب مزاج الرئي�س فالدميري بوتني �أو عملية
ا�ستعرا�ض قوة جي�شه يف حلظة غرور.
نع ��م ،لق ��د ق�ض ��ى عن ��ت وجت�ب�ر ودكتاتورية
و�س ��وء �إدارة ق ��ادة رو�سي ��ا بال ��ذات ،عل ��ى
منظوم ��ة االحت ��اد ال�سوفيت ��ي واملع�سك ��ر
ال�شرق ��ي وحلف وار�سو وف ��رط عقد وحدتها

 د� .سامي البدري
فيم ��ا م�ض ��ى ،ولك ��ن ه ��ذا ال يعن ��ي �أن ذل ��ك
الت�ص ��دع قد ق�ض ��ى على قوة رو�سي ��ا ،اجلزء
الأكرب واملركزي يف تلك املنظومة� ،أو جردها
م ��ن قوتها الع�سكري ��ة والنووي ��ة وكونها من
بني طليعة الدول املنتجة وامل�صدرة للأ�سلحة
املتط ��ورة ،الدفاعي ��ة والهجومي ��ة ،عل ��ى حد
�سواء.
وبغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن م ��دى دميقراطي ��ة حكم
الرئي� ��س بوت�ي�ن ،فالرج ��ل ق ��د حق ��ق طف ��رة
اقت�صادي ��ة كبرية يف حياة االحتاد الرو�سي،
قيا�س� � ًا ل�سابقي ��ه من ق ��ادة رو�سي ��ا واالحتاد
ال�سوفيت ��ي ال�سابق ،كما �إن من حقه �أن ينظر
ويتعامل بجدية مع التهديدات التي ت�ستهدف
�أمن ب�ل�اده القومي .وبر�أيه عل ��ى الأقل ،ف�إن
عب ��ث الرئي� ��س الأوك ��راين كان قد بل ��غ مداه
فيم ��ا يخ�ص ذل ��ك الأمن .هذا م ��ن جهة ،ومن
اجلهة الثانية ف�إن دول حلف الناتو مل تتعامل
بجدية مع خم ��اوف رو�سيا بخ�صو�ص �أمنها
وت�صرف ��ت م ��ع الرئي� ��س بوت�ي�ن كدكتات ��ور
مغرور لدولة عاجزة م ��ن دول العامل الثالث،
ومن دون التوقف �أمام خطورة ونتائج عبث

�أوكراني ��ا ب�أم ��ن رو�سي ��ا وانتهاكاتها حلدود
ذل ��ك الأمن املقد� ��س بالن�سب ��ة لقي�صر رو�سي
جدي ��د ،يعرف متام ًا مدى حج ��م بلده وقوته
وما�ضي ��ه كق ��وة عظم ��ى ،كانت متث ��ل ،حتى
بداي ��ة عقد ت�سعينات الق ��رن الع�شرين ،قطب
الت ��وازن الث ��اين ،يف خارطة كوك ��ب الأر�ض
بكامله.
التج ��اوزات واالخرتاق ��ات الأوكرانية مثلت
تهدي ��د ًا م�صريي� � ًا للأم ��ن القوم ��ي الرو�س ��ي،
وكان عل ��ى ق ��ادة �أورب ��ا و�أمري ��كا �إدراك هذا،
بدل التعام ��ل مع بوتني على �إن ��ه جمرد �شاب
مغ ��رور� ،صار يف غفلة من الزمن ،بيده قطعة
�سالح عتيق ��ة والتعويل على فر�ضي ��ة �أنها قد
تكون غري �صاحلة لإطالق النار.
ق ��رار احل ��رب ق ��رار طائ� ��ش وغب ��ي يف كل
املقايي� ��س والأزم ��ان والأح ��وال ،ولك ��ن ه ��ل
بذل ��ت الدول الغربي ��ة جهد ًا حقيقي� � ًا لتالفيه،
وخا�ص ��ة �أن حرب ��ه �ستج ��ري عل ��ى �أرا�ض ��ي
قارته ��ا هذه املرة؟ ي�أتينا اجلواب من �سريغي
الف ��روف ،وزي ��ر اخلارجية الرو�س ��ي بالذات
بقول ��ه ،عندما �س�أل عن فح ��وى لقائه بوزيرة

اخلارجي ��ة الربيطاني ��ة :لق ��د كان ح ��وار
طر�شان ،وعلى ما يبدو ،ف�إن هذا ذاته ما حدث
يف ح ��وارات زوار القادة الأوربيني للكرملني
وتقا�سمهم مل�ساحة طاولته الطويلة مع قي�صر
رو�سيا اجلديد ،و�إال مل اتخذ قرار احلرب؟
وقع ��ت احل ��رب الآن ،فم ��ن م ��ن دول �أورب ��ا
�ستتدخ ��ل فيه ��ا لإنق ��اذ الرئي� ��س الأوك ��راين
ال�ش ��اب الطائ� ��ش وخ�صم ��ه دول ��ة نووي ��ة
ومنتج ��ة للأ�سلح ��ة والطائ ��رات املقاتل ��ة
وال�صواري ��خ البال�ستي ��ة ومنظومات الدفاع
املتط ��ورة؟ ه ��ل �أي م ��ن دول �أورب ��ا الكبرية
وال�صناعي ��ة عل ��ى ا�ستع ��داد لدخ ��ول ح ��رب
مدم ��رة وح ��رق �أرا�ضيه ��ا وموطنيه ��ا م ��ن
�أج ��ل الرئي� ��س الأوكراين �أو حت ��ى �أوكرانيا
بكاملها ،وخا�صة مع طرف كبري ونووي مثل
رو�سيا؟
وقع ��ت احل ��رب املدم ��رة الآن وخ�ل�ال يومني
منه ��ا� ،صارت الق ��وات الرو�سي ��ة على حدود
العا�صم ��ة الأوكراني ��ة كيي ��ف وت�شرد االالف
من الالجئني الأوكراني�ي�ن يف دول جوارها،
فب ��م ردت دول �أورب ��ا التي حر�ض ��ت الرئي�س
الأوك ��راين؟ بالعقوب ��ات االقت�صادي ��ة؛
ي�سي حياتها
متنا�سية �أن �صمام الغ ��از الذي رّ
اليومي ��ة ه ��و بي ��د القي�ص ��ر ،ال ��ذي و�صمت ��ه
بالنزق ،بالذات!
وقع ��ت احل ��رب الآن واجتاح ��ت الق ��وات
الرو�سي ��ة الأرا�ضي الأوكراني ��ة ،من دون �أن
تطلق عليها دول الناتو �أكرث من الت�صريحات
والعقوب ��ات؛ وبالت�أكيد ف�إن ه ��ذه احلرب لن
تتوقف قبل طرد الرئي�س الأوكراين امل�شاغب
وتن�صيب رئي�س م ��وايل لرو�سيا ،فبم �سرتد
دول �أوربا وكي ��ف �سيكون موقفها من ن�صف
قي�ص ��ر جديد �أك�ث�ر قرب ًا وم�سا�س� � ًا ب�أرا�ضيها
و�أمنها الأوربي الكبري؟

الناتو ...العودة للمهام التقليدية
من ��ذ ان انتهت احلرب الباردة ولغاي ��ة اليوم ومن خالل
القم ��م الت ��ي مت انعقاده ��ا يف دول خمتلف ��ة ومع خروج
احللف ��اء مبقررات جدي ��دة تخ�ص احلل ��ف ومهامه التي
تتغ�ي�ر بتغ�ي�ر ا�سرتاتيجيات ��ه .ال نن�س ��ى ان احللف منذ
اليوم من ت�أ�سي�س ��ه كان حلف ًا دفاعي ًا يتواجد يف مناطقه
احليوي ��ة للدف ��اع عن دوله م ��ن اخلط ��ر ال�سوفيتي ،وما
ان و�ضع ��ت احلرب الب ��اردة اوزارها حت ��ى باتت عملية
تو�سي ��ع احلل ��ف واح ��دة م ��ن بديهي ��ات اال�سرتاتيجية
االمريكي ��ة القائ ��د له ��ذا احلل ��ف والأك�ث�ر �أعب ��اء مالي ��ة
وع�سكري ��ة في ��ه ،بع ��د ان مت جت ��اوز بديهي ��ة حل ��ه بحل
حل ��ف ورا�شو ال ��درع ال�شرقي ليتحول م ��ن �صيغ الدفاع
�إىل الهج ��وم م ��ن خ�ل�ال التدخ ��ل يف علمي ��ات ع�سكرية
خارج مناطقه التقليدية مث ��ل البو�سنة والهر�سك 1995
وكو�سوف ��و  ،1999وا�صب ��ح م ��ن �ض ��رورات البن ��اء
اال�سرتاتيج ��ي اجلدي ��د للواليات املتح ��دة اقحام الناتو
يف م�شاري ��ع خمتلف ��ة ال تقت�ص ��ر على اجله ��د الع�سكري
املبا�شر بل راح يعم ��ل يف جماالت خمتلفة مثل التدريب
واال�شراف على عمليات امنية �أخرى.
التح ��ول احلا�ص ��ل يف ا�سرتاتيجية احلل ��ف مل تكن بعد
احل ��رب الب ��اردة انتجت زخم� � ًا من املريدي ��ن وامل�ؤيدين
لالن�ضم ��ام الي ��ه م ��ن قب ��ل دول �أوروب ��ا ال�شرقي ��ة طمع ًا
باحلماي ��ة بالدرجة الأ�سا� ��س وا�ستغالل فك ��رة التو�سع
الت ��ي �أ�صبح ��ت بديهي ��ة م ��ن بديهي ��ات الدول ��ة القائ ��د،
بالرغ ��م من وج ��ود اعرتا�ضات لي�س م ��ن خ�صوم الناتو

فق ��ط ب ��ل م ��ن قب ��ل حلفائ ��ه الذي ��ن �أرادوا البح ��ث ع ��ن
ال�س�ل�ام واال�ستقرار يف بيئ ��ة �آمنه خالي ��ة من احلروب
وال�صراع ��ات ،لك ��ن هذا ال مين ��ع من انه ��ا اجنرت خلف
ال�سيا�س ��ات االمريكية الت ��ي ر�أت يف بقائه �سيطرة على
الق ��ارة الأوروبي ��ة ال�ساح ��ة املعق ��دة ومفت ��اح االنطالق
�إىل خمتل ��ف املناط ��ق احليوي ��ة الت ��ي م ��ن خالله ��ا يت ��م
حتقي ��ق اله ��دف ،فبع ��د ان ر�أت الواليات املتح ��دة ان ما
م ��ن املمكن البقاء عل ��ى مبدا مون ��رو والهيمنة فقط على
اجلزء الغربي من الكرة الأر�ضية بعد ان ا�صبح ال يحقق
الطم ��وح بالهيمنة وال�سيطرة ب ��ادرت باالنطالق ملناطق
خمتلف ��ة بحجج خمتلف ��ة �أهمها تو�سي ��ع احللف وو�ضع
الي ��د على اهم املناطق وحما�ص ��رة اخل�صوم الذي ينون
النهو� ��ض من جدي ��د بعد �سقوطه ��م رو�سيا عل ��ى �سبيل
املثال.
بع ��د احل ��ادي ع�شر م ��ن �سبتم�ب�ر  2001مار� ��س احللف
مهمته الهجومية يف �أفغان�ستان وفق ما متليه عليه املادة
اخلام�سة من ميث ��اق الأطل�سي ليدخل يف حرب مبا�شرة
يف خمتلف �صنوفها لأج ��ل الق�ضاء على �أعداء الواليات
املتح ��دة يف الن�صف االخر من الك ��رة الأر�ضية،وتوالت
املهام على احللف بالرغم من الأعباء الكبرية واخلطرية
التي جتعل من ��ه �أداة �أمريكية بالدرجة الأوىل من خالل
رف� ��ض التوجه ��ات من قبل احللف ��اء الأوروبي�ي�ن الكبار
مثل املاني ��ا وفرن�سا ،بالتايل فان احلل ��ف وبتعدد مهامه
يبقى الرتكيز عل ��ى مهامه اجلديدة التي بال�ضرورة طرا
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عليه ��ا تطور م ��ن مرحلة �إىل �أخرى وتتع ��دد مهامه وفق
االحداث التي يت ��م توظيفه من اجلها فوقعت على عاتقه
مه ��ام تدريب الق ��وات العراقي بعد االحت�ل�ال الأمريكي
للعراق عام  2003من خ�ل�ال بعثته يف العراق ،وجاءت
احل ��رب على ليبياالتي اثبتت تطور ا�سرتاتيجياته وفق
املنطلق ��ات االمريكية التي تعتمد عل ��ى تدرجية املراحل
يف بناء اال�سرتاتيجيات.
اليوم �أحدثت االزمة الأوكرانية تطور ًا جديد ًا على مهام
احللف فبالرغ ��م من تواجده القريب م ��ن �ساحة احلرب
وقيام ��ه مبجموعة من التحركات �إال انه ال بد من العودة
ملهمت ��ه القدمية الدفاعي ��ة التي حتتم علي ��ه احلفاظ على
مناطق ��ه من اخلطر والتهور الرو�س ��ي ،خ�صو�ص ًا �إذا ما
متادت رو�سي ��ا يف تقدمها نحو ح ��دود دول الناتو التي
حتت ��م عليه يف هذه اللحظ ��ة ان يدافع عنه ��ا من اخلطر

الذي يحي ��ط بها ،بالتايل فان مهمت ��ه القدمية هي اليوم
الب ��د من تطبيقه ��ا هي ردع �أي تهدي ��د خارجي لدوله من
خالل فك ��رة توفري الدف ��اع اجلماعي ب�ي�ن الأع�ضاء عرب
الو�سائل ال�سيا�سية والع�سكرية ،خ�صو�ص ًا وان املناطق
الأوكراني ��ة التي تعر�ضت للق�ص ��ف الرو�سي قريبة على
مناطق الناتو احليوية التي بال�ضرورة البد من حمايتها
عل ��ى اقل تقدير ،بالتايل فهو اما حتدِ جديد يفر�ض عليه
�إقامة نظام امني جديد يف مناطقه التي تتطلب ت�أهب من
قبل قواته القتالية املتمرك ��زة يف اخلطوط االمامية من
ه ��ذه املناطق ف�ض ًال عن ت�أهب ق ��وات التكامل ،باملح�صلة
فان حلف الناتو �سيُفع ��ل خطوطه الدفاعية الرادعة بكل
الو�سائ ��ل املمكنة �أهمها حت�شيد القوات يف مناطقه التي
�ستعمل عل ��ى منع رو�سيا من ا�ستع ��ادة جمالها احليوي
ومنعها من ال�سيطرة والنفوذ.

�أين العراق من اليوم العالمي للعدالة االجتماعية ؟
حت ��ت �ش ��عار «العدال ��ة االجتماعي ��ة واحلي ��اة
الكرمي ��ة للجمي ��ع» يحتف ��ي الع ��امل يف ال 20من
�ش ��هر �ش ��باط/فربايرمن كل ع ��ام بالي ��وم العاملي
للعدال ��ة االجتماعي ��ة �إ�س ��تجابة لق ��رار اجلمعية
العامة لالمم املتحدة ال�ص ��ادر يف دورتها الثالثة
وال�ستينيه ��دف تع�ضيد وتعزي ��ز اجلهوداجلليلة
التي يفرت�ض �أن تبذلها كل دول العامل يف معاجلة
ق�ضايا حيوي ��ة تتمتع بعد �إن�ساين ابرزها حماية
كرام ��ة االن�سان ،مكافحة الفق ��ر  ،تاكيد امل�ساواة
ب�ي�ن اجلن�سني  ،تقلي�ص مع ��دالت البطالة  ،تنمية
حق ��وق االن�س ��ان وت�أم�ي�ن احلماي ��ة االجتماعية.
ال�س� ��ؤال املنتظر االجاب ��ة عنه � :أي ��ن العراق من
اليوم العاملي للعدالة االجتماعية؟
�ضمن الت�صور الع ��ام ملفهوم العدالة االجتماعية
الذي يفرت�ض �أن يطبق عمال البد للمجتمع الدويل
(ممث�ل�ا ب ��االمم املتح ��دة م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�ساتها
ووكاالته ��ا املتخ�ص�ص ��ة)�أن يع�ي�ر �أهتمام ��ا �أكرب
للحف ��اظ على كرام ��ة االن�س ��ان ب ��ل وال�ستحقاقه
املنا�س ��ب يف التعام ��ل االن�ساين احل ��ر من خالل
�إعتم ��اد مب ��د�أ امل�ساواة ب�ي�ن جمي ��ع ال�شعوب مع
�إتاحة للفر�صاملنا�سبة املتكافئة جلميع الب�شر دون
متييز بغي ��ة حتقيق �أكرب �أ�ستف ��ادة ممكنةمن كل
انواع التقدم (االقت�صادي – التقني-االجتماعي
والثقايف).لع ��ل م ��ن ناف ��ل الق ��ول �أن الرتحي ��ب
مبب ��ادئ وقيم امل�س ��اواة على ال�صعي ��د االن�ساين
ام ��ر جي ��د ولكن ��ه غ�ي�ر كاف � ،إذ ينتظ ��ر �شعبن ��ا
كم ��ا �شع ��وب الع ��امل االخرىبال�ض ��رورة تطبيقا
عملي ��ا للخط ��ط اال�سرتاتيجيةال�شاملةوالفاعل ��ة
الت ��ي يج ��ب �أن تت�ص ��دى ب�إ�ص ��رار وح ��زم ل ��كل
احل ��االت �أوالظواه ��ر االن�ساني ��ة ال�سلبية ومنها

�إنت�شارالفق ��ر املدقع،تنامي ن�س ��ب البطالة خا�صة
ب�ي�ن الفئ ��ات املتعلم ��ة  ،ظواهر�أخ ��رى ي�ست�شف
منه ��ا متييزا يرج ��ع للجن�س  ،للدي ��ن  ،للمذهب ،
للع ��رق ،للقبيلة  ،للثقافة وللعجز  .من هنا  ،تربز
االولوي ��ة اخلا�صةلت�صديلظاه ��رة ع ��دم العدال ��ة
االجتماعية بكل �صوره ��ا وا�شكالها منعا لإت�ساع
الفجوة بني املالكني ملفاتيح القوة االقت�صادية من
جه ��ة وال�شرائح الفق�ي�رة واملهم�شة املحرومة من
�أب�س ��ط م�ستلزمات احلياة وم ��ا �أكرثها يف عراق
الي ��وم من جهة �أخرى� .أننا نواج ��ه اي�ضا �إفتقاد
حقيقي للطبقة الو�سط ��ى التي يعول عليها كثريا
يف بن ��اء م�ستقب ��ل واع ��د لبالدنا �ضم ��ن �إطار من
عمليات للتحديث ال�شامل وامل�ستدام .م�ضافا �إىل
جمل ��ة من التحديات االخ ��رى ذات العالقة والتي
يج ��ب معاجلتها �سريعا على ال�صعيد العاملي (من
�ضمنه املحيط العراقي) �أح�صائيات ت�ؤكد لنا ب�إن
�أك�ث�ر من  %60م ��ن ال�س ��كان العامل�ي�ن ( 2بليون
رجل  ،ام ��راة و�شاب) منخرطني يف �أعمال تدخل
يف ماي�سم ��ى حميط االقت�صاد غري الر�سمي لي�س
ب�سب ��ب �أختيارهم احلر ولكن نظ ��را لعدم وجود
فر� ��ص منا�سبة لهم يف حمي ��ط االعمال لالقت�صاد
الر�سمي .ترتيبا على ذلك البد من �إنعا�ش وتفعيل
مرحلة االنتق ��ال من حميط االعمال يف االقت�صاد
غ�ي�ر الر�سم ��ي �إىل حمي ��ط االقت�ص ��اد الر�سم ��ي.
دون ذلك �سي�ستمر املجتم ��ع العراقي �ش�أنه كبقية
جمتمعات ه�ش ��ة �أخرى مبواجهة �أعباء وتكاليف
باه�ض ��ة ت� ��آكل م ��ن ج�س ��ده وروح ��ه ومعنوياته
ال�شي ��ئ الكثري� .أو�ضاع ت� ��ؤدي للمزيد من حاالت
وظواه ��ر الالم�ساواة االقت�صادي ��ة واالجتماعية
مكر�س ��ة ظواهر الف�س ��اد � .إن الف�ش ��ل احلكومات
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العراقي ��ة املتعاقب ��ة يف العمل عل ��ى رفع م�ستوى
ونوعي ��ة احلياة االجتماعي ��ة للمواطنني �سيعني
بال�ضرورة عدم �إمكاني ��ة ح�صول املواطنني على
�أعم ��ال الئق ��ة به ��م �إذ كم م ��ن احل ��االت امل�شاهدة
يومي ��ا خلريج ��ي جامع ��ات يعمل ��ون يف حمي ��ط
اعمال م ��ا يعرف باقت�صاد غ�ي�ر ر�سمي بعيدا عن
تخ�ص�صاتهم دون اال�ستفادة احلقة من م�ؤهالتهم
العالي ��ة او املنا�سب ��ة � .ص ��ورة اخ ��رى ميكننا �أن
ننقله ��ا ب�أمل �شديد تتمثل بعمال ��ة االطفال املرهقة
يف حمي ��ط عم ��ل غري منا�س ��ب بالقط ��ع لظروفهم
العمري ��ة وال�صحية وبعيدا عن ارتباطهم مبقاعد
الدرا�سة ما يحرمهم من م�ستقبل جيل واعد .
�ص ��ورة اخرى بحاجة اللقاء ال�ضوء عليها تتعلق
بتفاق ��م االو�ض ��اع االجتماعي ��ة ال�سيئ ��ة للم ��ر�أة
العراقي ��ة التي الجتد ق ��وت يومه ��ا وال ت�ستطيع
مواجه ��ة �أعب ��اء احلي ��اة ال�سرته ��ا الت ��ي غالبا ما

تك ��ون املعي ��ل الوحي ��د له ��ا .ي�ضاف مل ��ا تقدم من
�صور �أن�ساني ��ة م�ؤ�سفة ما يجابهه كبار ال�سن من
حتدي ��ات كربى عل ��ى را�سها تقل� ��ص مدخوالتهم
ال�سنوي ��ة �أو ع ��دم كفاية م ��ا يح�صل ��ون عليه من
مرتب ��ات الرعاي ��ة االجتماعي ��ة املح ��دودة �أ�ص�ل�ا
 .ترتيب ��ا عل ��ى ما تق ��دم  ،ف�إن �أي جمتم ��ع عراقي
الجتد فيه امل ��ر�أة والرجل والطفل حماية  ،رعاية
ومتكين ��ا منا�سبا م�ص�ي�ره �إىل التفكك واالنحالل
والت�ش ��رذم بل و�إىل الغياب عن احلياة مبجملها.
علم ��ا ب� ��إن جمتمع ��ات تت�صاع ��د فيه ��ا ظواه ��ر
الالم�س ��اواة االقت�صادية واالجتماعية تنتهي بها
�إىل م�ستويات �ضعف وه�شا�شة كونها جمتمعات
ا�ستهالكي ��ة يف ال�صمي ��م بعي ��دا ع ��ن �أن تك ��ون
جمتمع ��ات منتجة ما يعن ��ي انهال ��ن ت�ستطيع �أن
ت�سه ��م ب�إحداث نقلة نوعية يف التنمية االن�سانية
امل�ستدام ��ة .ما نواجهه الي ��وم يف العراق �صورة

من �صور مرحلة �أنتقالية ن�ؤمل �أن حتقق للعراق
م�ستقب�ل�ا مثمرا ب�إجت ��اه حكم االغلبي ��ة الوطنية
«الر�شيدة» بعيدا عن مايعرف بحكومات التوافق
غ�ي�ر املجدي ��ة والت ��ي مل تنت ��ج لن ��ا �س ��وى املزيد
م ��ن امل�آ�س ��ي االن�سانية خا�صة من خ�ل�ال ت�صاعد
م�ساح ��ات العن ��ف بكل �ص ��وره وا�شكاله من جهة
وتنامي ظواهر الف�س ��اد على خمتلف م�ستوياتها
و�إجتاهاتها ،علما ب� ��إن اي �إنحدار �سيا�سي ي�أتي
يف ظ ��ل حكم غ�ي�ر ر�شي ��د او غري عق�ل�اين ينحو
ب�إجت ��اه بعي ��د ع ��ن بناء دول ��ة املواطن ��ة م�صريه
دول ��ة �ضعيف ��ة ه�ش ��ة وقابل ��ة للتج ��ز�أة جمتمعيا
قب ��ل ان تدخل نفق ��ا مظلما النهاي ��ة �سعيدة له .ما
ي�ضيف مزي ��دا من االل ��وان الغامق ��ة ال�سوداوية
لل�صورةم�سال ��ة ما ترتب ��ط بطبيعة حميط �صعب
غري متيق ��ن من نتائجه يتعلق بع ��دد من الق�ضايا
التي يجب ان تنال �أهتماما �أكرب منها :
اوال� :ض ��رورة املعرفة الدقيقة مل�صادر املعلومات
الر�صين ��ة املوثوق به ��ا والتي عل ��ى ا�سا�س منها
يجب �أن يت ��م التخطيط امل�ستقبل ��ي لدولة الرفاه
والعدل االجتماعي.
ثاني ��ا� :أولوية مراجع ��ة بنود الد�ست ��ور او رمبا
�إع ��ادة كتابت ��ه جزئيا مب ��ا يكفل الو�ص ��ول لبنود
ون�صو�ص قابل ��ة للتطبيق ال�سليم (ن�صا وروحا)
ب�ص ��ورة تخفف من حدة ال�صراع ��ات والنزاعات
ب�ي�ن �أطراف العملية ال�سيا�سي ��ة �ست�أخذ م�ستقبال
�ص ��ورا �أك�ث�ر �إيجابي ��ة فقط م ��ن خ�ل�ال ال�سماح
الدوار �أيجابي ��ة فاعل ��ة لفئ ��ات م�ستقلةتتمت ��ع
بكف ��اءة وخربة مهنية  -تخ�ص�صي ��ة بطرح ر�ؤى
وخيارات م�ستقبلية مو�ضوعية.
ثالثا :عقب �أزمة كورونا البد لل�سلطات الر�سمية

وغري احلكومية ان تعي �أننا �أزاء مواجهة �أزمات
ع�صر خمتلف عن ماقبل اجلائحة وحتوراتها ما
ي�ستوجب �إعمال تفك�ي�ر ابداعي جديد ي�ستهدف
حماي ��ة �شعبنا من جه ��ة مع �إهتم ��ام ببناء عراق
جدي ��د يعتم ��د عل ��ى اقت�ص ��اد متنوع غ�ي�ر ريعي
معتم ��د على طاق ��ة متج ��ددة وغريه ��ا تت�سق مع
مفردات اقت�ص ��اد �سيا�سي مت�ي�ن ومنفتح ينع�ش
القط ��اع اخلا� ��ص ودوره الفاع ��ل يف �إح ��داث
نقل ��ة نوعي ��ة يف م�شروع ��ات التنمي ��ة االن�سانية
امل�ستدام ��ة .علما ب�إن خروج الع ��راق من الف�صل
ال�ساب ��ع للعقوبات الدولية التي فر�ضت عليه من
قبل جمل�س االمن تعوي�ضات مالية للكويت ت�صل
�إىل  52.4مليار دوالر �سي�سمح له بدور ايجابي
يف االندم ��اج بالنظ ��ام امل ��ايل – اال�ستثم ��اري
العاملي .فهل �سي�ستمر العراق بتعزيز هذا الدور
بدور�أخر مكمل ومقاب ��ل يتمثل مبكافحة الف�ساد
ما يع ��زز موقعه م�ستقب�ل�ا يف منظم ��ة ال�شفافية
الدولية من خالل ا�سرتداد االموال املنهوبة التي
ت�ص ��ل مل ��ا ينيف ع ��ن  500ملي ��ار دوالر تقبع يف
م�ل�اذات �آمنة م�س�ألةغري متيق ��ن بعد من نتائجها
االيجابي ��ة طامل ��ا بقي ��ت املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية
املقيت ��ة تنخ ��ر يف ج�س ��د النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
العراقي.
�أخ�ي�را  :دولة نن�شدها تطب ��ق قيم ومبادئ العدل
االجتماعي لي�س فق ��ط طبقا للد�ستور وللقوانني
الناف ��ذة امل�شرع ��ة ولك ��ن اي�ض ��ا يف ظ ��ل �أهتمام
خا� ��ص بروح القوانني وتكيفه ��ا مع ع�صر جديد
حيثتتمت ��ع مبرون ��ة ط ��رح مقرتح ��ات التغي�ي�ر
االيجاب ��ي �أواخلي ��ارات البديل ��ة يف ظ ��روف
االزمات ومابعدها.
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كالكيت

هيفاء المن�صور ال تحتاج �إلى مقدمة كثيرة .فهي امر�أة
ت�صنع التاريخ� :إنها �أول مخرجة �أفالم �سعودية� .أول �أفالمها
الطويلة كان فلم (وجدة) الذي �أُنتج عام  2010وتم ت�صويره
�أثناء االختباء في م�ؤخرة �شاحنة في �شوارع الريا�ض،
وظهر لأول مرة في المناف�سة في مهرجان البندقية
ال�سينمائي� .أما �أحدث �أفالمها فكان (المر�شح المثالي)
الذي ُعر�ض في مهرجان البندقية  ،وهو دراما �سيا�سية عن
امر�أة تتر�شح لمن�صب لتجد حملتها وهي تكت�سب زخم ًا غير
متوقع.

 عالء املفرجي

ن�صيف فلك ي�أخذنا اىل ال�سينما
«خ ��ذين اىل ال�سينم ��ا» هو الفيل ��م العراقي ال ��ذي �سنحت يل فر�صة
م�شاهدته يف مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل وذلك �ضمن
برنامج روائع عربية ،ليدخل حومة املناف�سة على جوائز املهرجان،
وهو من �إخراج املخرج الباقر جعفر،
وق ��د لف ��ت ه ��ذا الفيلم انظ ��ار النق ��اد واجلمه ��ور للغ ��ة ال�سينمائية
اجلميل ��ة واملعاجل ��ة الذكي ��ة ملو�ضوع ��ة الفيلم ،حيث ي ��روي الفيلم
رحل ��ة املخرج بق ��راءة رواية كتبه ��ا الروائي العراق ��ي ن�صيف فلك
عن حياته قبل  30عاما ،ليكت�شف �أن حياة الكاتب تكرر نف�سها لكن
بطلها الآن ه ��و املخرج ،يلتقي بالكاتب الذي يحلم �أن ي�صبح ممث ًال
عاملي� � ًا يف ال�سينم ��ا لكن احلرب و�ضعته على طري ��ق طويل ،يواجه
باق ��ر حرية كبرية يف البق ��اء داخل بغ ��داد� ،أو �أن يفعل مثل ما فعل
الكاتب ليحقق حلمه ويه ��رب ،فيقرران ت�صوير ما حدث بالفعل مع
الكات ��ب يف املا�ضي على �أمل تالعبه ��م بالأحداث مبا يغري �شيئا من
الواق ��ع الذي يكرر نف�س ��ه ،لكن هل يهرب املخرج م ��ن بغداد مثل ما
فعل الكاتب يف النهاية؟.
اعتمد املخرج يف فيلمه الوثائقي هذا تلك املقاربة بني الروائي فلك،
وه�ن�ري بابيون (�ستيف ماكوي ��ن) الذي اتهم يف جرمية قتل ظلما،
وحك ��م عليه فيها بال�سجن م ��دى احلياة و�أودع بال�سجن يف جزيرة
غويان ��ا الفرن�سية بجنوب �أمريكا ،ويبذل جهودا م�ستميتة من اجل
التحرر من ال�سجن ،مع حياة الكاتب الذي خا�ض جتربة احلرب يف
الثمانيني ��ات ،و�أودع ال�سجن الكرث من م ��رة ..ون�صيف فلك يع�شق
ال�سينما ،ومن الطبيعي ان يكون “بابيون” �شخ�صيته ال�سينمائية
املف�ضل ��ة ،بل مثله االعل ��ى يف حماوالته االفالت م ��ن كارثة احلرب
وتداعياتها ومن قمع ال�سلطة الديكتاتورية.
مب ��وازاة هذه االح ��داث يطرح املخرج جعفر ق�ضي ��ة تدمري �صاالت
ال�سينم ��ا �إبان احلرب ويت�س ��اءل ملاذا حدث هذا؟ ،ليجد اجلواب من
ن�صيف فلك يف �أن( :ال�سينما مثلها ،مثل االن�سان نالها الدمار).
ويف واح ��دة م ��ن �أهم م�شاه ��د الفيلم وه ��و امل�شهد ال ��ذي تظهر فيه
زي ��ارة املخ ��رج والروائ ��ي ،اىل احدى �ص ��االت العر� ��ض يف بغداد
–�سينم ��ا غرناط ��ة -ليطلعوا على حجم الدم ��ار الذي نالها ،و�سط
ح�سراته ��م و�أ�سفه ��م على م ��ا و�صلت اليه ه ��ذه ال�صال ��ة التي كانت
تع ��د من ال�صاالت الت ��ي ترتادها العوائل البغدادي ��ة يوما ما ،وقبل
ان تن�ش ��ب اظاف ��ر النظ ��ام يف اح�ش ��اء ما تبق ��ى من اجلم ��ال ،وهو
م�شه ��د تعاط ��ف معه اجلمه ��ور ال ��ذي ح�ض ��ر الفيل ��م ،ويذكرنا هذا
امل�شهد بدخول البط ��ل �سالفاتور دي فيتا يف فيلم جوزيبي (�سينما
باردي�س ��و)  ،اىل �صال ��ة ال�سينم ��ا بعد  30عاما م ��ن خرابها ..وهو
يبدو كان م�شهد تنا�ص مع م�شهد فيلم تورناتوري.
الفيل ��م �أعتمد على جماورة جترب ��ة الكاتب ،وجتربته هو �شخ�صيا،
حتى �أن املتلقي ال ميكن له �أن مييز� ،سرية من التي يتناولها املخرج
؟ رغم �أن ال�سرية مل تكن �شاغل املخرج ،يف هذا الفيلم ،قدر ان�شغالة
مب�أ�س ��اة احل ��روب ،وت�سلط نظ ��ام يهند�سها .فتجرب ��ة ن�صيف فلك
وتفا�صي ��ل حيات ��ه التي عا�شه ��ا يف احلرب ،وندوبه ��ا التي و�سمت
روح ��ه ،حتك ��ي لن ��ا �أي كارث ��ة وم�أ�ساة ه ��ي احلرب ،الت ��ي خل�صها
باقت ��دار يف روايت ��ه ال�شهرية (خِ ِ�ضر َق� � ْد و الع�صر الزيتوين) التي
تع ��د �إحدى �أهم الروايات التي كتبت ع ��ن حرب اخلليج االوىل ،بل
ه ��ي �سجل تاريج ��ي مل�أ�ساة وطن و�شعب حتت �سلط ��ة نظام قمعي،
قادهما اىل حروب عبثية جرت على البلد وال�شعب ويالت كثرية.
وب ��ذكاء وخي ��ال وا�س ��ع ا�ستثم ��ر املخ ��رج الباقر جعف ��ر ،حكاية بل
م�أ�س ��اة فل ��ك ،يف (خ ��ذين اىل ال�سينما) ،حيث وجد فيه ��ا تربيرا ملا
تعر�ض ��ت له عائلته م ��ن ق�سوة النظام ،وك�أنه يتح ��دث عن تداعيات
امل�أ�ساة وهي ت�صل اىل اجليل الثاين.

َك�سر ال�سقف الزجاجي

حوار مع هيفاء المن�صور� ..أول مخرجة �أفالم �سعودية
ترجمة :قحطان المعموري

تعي� ��ش هيف ��اء املن�ص ��ور حالي� � ًا يف
الوالي ��ات املتحدة م ��ع زوجه ��ا الأمريكي
وطفليه ��ا  ،لكنها ول ��دت يف قرية �صغرية
بال�سعودي ��ة  ،وذهب ��ت لدرا�س ��ة ال�سينما
يف القاه ��رة بدع ��م م ��ن والده ��ا .التقين ��ا
هيف ��اء يف الن�سخ ��ة الأوىل م ��ن مهرجان
البح ��ر الأحمر ال�سينمائي يف جدة  ،وهو
�أول مهرج ��ان �سينمائ ��ي يق ��ام يف اململكة
العربية ال�سعودية.
أ�صبحت �أول خمرجة �سعودية؟
 كيف � ِ
 ميكنن ��ي الق ��ول م ��ن �أنن ��ي �شخ�صي ًا قد�صنع ��ت فر�صت ��ي وحظي  .لق ��د جئت من
بل ��دة �سعودي ��ة �صغ�ي�رة ت ��كاد تكون غري
موج ��ودة على اخلريطة و ن�ش� ��أت و�أنا ال
�أحتدث الإجنليزية عل ��ى الإطالق .ذهبت
�إىل املدار� ��س العامة  ،كنت حمظوظ ًة لأن
وال ��ديّ  ،اللذي ��ن ال يتحدث ��ان الإجنليزية
كانا من الطبقة الو�سطى و كانا ليرباليني
�إىل ح ��د م ��ا .مل يج�ب�راين عل ��ى ارت ��داء
احلج ��اب  ،وجلبا املو�سيق ��ى �إىل العائلة
 ،لكنن ��ي ع�شت طفولتي عل ��ى �أنها احلياة
ال�سعودية النموذجية.
 متى �أدركت �أنك �أ�صبحت �أول خمرجة �أفالم
�سعودية؟
 كنت �شابة .ومل يكن لدي �أي ات�صال معال�سينم ��ا .كن ��ت �أ�صنع �أفالمًا م ��ن �أجلي ،
وكان فيلمي الأول ال يتعدى كونه جتربة
ه ��واة  .حم ��ل �أخ ��ي الكامريا� ،أم ��ا �أختي
فكانت ه ��ي النجمة ومل �أك ��ن �أعرف كيف
�أع ّده ��ا له ��ذا ال ��دور ،ال بل مل �أك ��ن �أعرف
ما ه ��و مفه ��وم الفيل ��م الق�ص�ي�ر� .أر�سلته
�إىل مهرجان �سينمائ ��ي يف �أبو ظبي ومت
قبوله و�أر�سلوا يل دعوة .ذهبت �إىل هناك
ومل �أك ��ن �أعرف ما الذي كان يحدث .قالوا
يل "�أن ��ت �أول خمرج ��ة �أف�ل�ام �سعودية".
وقلت "نعم �أنا كذلك!" �أعتقد �أنه �إذا كانت
املر�أة لديها �شغف لرواية ق�صة  ،ف�سيكون
هناك م ��كان لها .ب�إم ��كان الف ��رد اليوم ان
يبح ��ث على الإنرتني ��ت ليجد الكثري ممن
ي�ستطيع الدع ��م والإ�سناد .دائم ًا ما يكون
هناك �شيء م ��ا للأ�شخا�ص الذين هم على
ا�ستع ��داد لتغيري حياتهم .ال ميكنك �إجبار

الأ�شخا�ص الذين ال يريدون فعل �أي �شيء
 ،لك ��ن الأ�شخا�ص الذي ��ن يريدون خو�ض
مغامرة يف الفن �سيج ��دون طري ًقا .هناك
خمرج ��ة �شاب ��ة يف بل ��دة �صغ�ي�رة مثل ��ي
بعيدًا عن �أي مكان و�أعتقد �أن هناك مكا ًنا
لها لأن تبد�أ.
 الآن و�أن ��ت تغادرين الواليات املتحدة .ما هو
تعودين لل�سعودية؟
�شعورك و� ِأنت
َ
 �إنه لأمر مده�ش �أن �أذهب �إىل املطار و�أن�أرى الن�س ��اء يف الوظائ ��ف العام ��ة ،ويف
مراقبة جوازات ال�سفر ويف كل مكان .لقد
زمن مل يُ�سمح للن�ساء
ترعرعتُ هن ��اك يف ِ
عل ��ى الإط�ل�اق بالتوا�صل م ��ع اجلمهور.
كان البد من حمايتن ��ا� .أتذكر �أنني قابلت
�شخ�صي ��ة ديني ��ة كان ��ت حمافظ ��ة ج� �دًا،
لكن ��ه الآن تغ�ي�ر كثريًا و�أ�صب ��ح ليرباليًا.
ومن �أقوال ��ه" :للمر�أة ثالث ��ة �أماكن .بيت
�أبيه ��ا ،وبي ��ت زوجه ��ا ،وقربه ��ا" .الآن
نرى الن�س ��اء �أكرث انفتاح ��ا وتتواجد يف
الأماك ��ن العامة دون م�ضايق ��ات� ،إنه لأمر
مده�ش حق ًا ً.
�إن �س ��رد الق�ص�ص ال�سعودي ��ة �أمر معقد ،
لأن التغي�ي�ر جوه ��ري للغاي ��ة .لدي �أخت
ُطلقتْ لتوها وقبل �أن ي�أخذ الأب الأطفال.
ل ��ن تكون ق ��ادرة عل ��ى القي ��ام ب� ��أي عمل
ورق ��ي �أو الذه ��اب �إىل املحكم ��ة بنف�سها.
كان عليه ��ا �أن يك ��ون له ��ا و�ص ��ي .مل تكن
ت�ستط ��ع قيادة ال�سيارة .الآن ميكنها ذلك.
�إنه ��ا ت�أخذ �أطفاله ��ا .وتقوم ب ��كل �أعمالها
الورقي ��ة .لق ��د مت متكينه ��ا ك�إن�س ��ان يف
عمله ��ا ال�صغري اخلا�ص  ،وه ��و �أمر كبري
بالن�سب ��ة له ��ا� .أتذكر عندم ��ا تزوجتُ  ،مل
�أمتك ��ن م ��ن �إج ��راء فحو�صات ��ي الطبية ،
وكان عل ��ى زوج ��ي الأمريك ��ي التوقي ��ع
نياب ��ة عن ��ي .الآن ميك ��ن للم ��ر�أة �إج ��راء
فحو�صات طبية دون �إذن من زوجها.
 ال�س ��ينما ممنوع ��ة يف ال�س ��عودية ،وب ��د�أت
مب�ش ��اهدة الأفالم على ( يف �أج �أ�س) مع والدك.
مت ��ى �أتيح ��ت لك الفر�ص ��ة مل�ش ��اهدة الأفالم على
ال�شا�شة الكبرية؟
 عندم ��ا كنت طفل ًة � ،أتذكر ب�أنني حاولتا�ستئج ��ار فل ��م م ��ن متج ��ر (يف �أج �أ�س )
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية .كنت يف
الرابعة ع�شرة من عمري � ،أرتدي حجابي
و�أذه ��ب مغط ��اة بالكام ��ل .كان ��ت هن ��اك
الفتة خ ��ارج املتجر تقول "غ�ي�ر م�سموح

منتلكها  ،ونحن مت�شوقون خلو�ضها.

بدخول الن�ساء" .ا�ضطررت للبقاء خارج
املتج ��ر  ،و�أن ��ا �أ�أنظ ُر يف كتال ��وج الأفالم
عل ��ى واجهت ��ه ،بعدها ا�ضط ��ر والدي �إىل
ا�ستئج ��ار الأفالم الت ��ي �أردت م�شاهدتها.
اعتدن ��ا الذه ��اب �إىل م�ص ��ر م ��ع عائلتي ،
حي ��ث كان ميكنني م�شاه ��دة الأفالم على
ال�شا�ش ��ة الكب�ي�رة� .أتذك ��ر ذل ��ك بو�ضوح
�شديد� .إنه لأمر مده� ��ش ر�ؤية �أن كل هذه
الأ�شياء ت�صل �إىل الن�ساء اليوم.
 م ��ا هي �آمالك املعقودة على هذا املهرجان؟ ما
ن ��وع احلوار ال ��ذي ميكننا ت�أ�سي�س ��ه ،وما الذي
يجب القيام به ،وما هي احلدود التالية يا ترى؟
 �أمتن ��ى �أن �أرى املزي ��د م ��ن املخرجات.�أعتق ��د �أن ال�سينم ��ا ال�سعودي ��ة الآن يف
دور التكوي ��ن لأنه ��ا ال ت ��زال يف البداية.
لكن هن ��اك م�ساحة كب�ي�رة للن�س ��اء ل�سرد
ق�ص�صه ��ن املذهل ��ة� .أن ��ا متحم�س ��ة كثري ًا
لر�ؤي ��ة موجة جديدة م ��ن �صانعي الأفالم
 ،وخا�ص ��ة الن�س ��اء .لكني �آم ��ل �أن ي�صبح
هذا املهرجان مكا ًنا يطلق م�سرية �صانعي
الأف�ل�ام يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط .نحت ��اج
ح ًق ��ا �إىل ر�ؤي ��ة املزي ��د من الأ�ص ��وات من
هذا الع ��امل  ،خ�صو�ص� � ًا الأ�صوات الأكرث
ليربالي ��ة ،وهي عملية حتت ��اج اىل بع�ض
الوق ��ت .نحن بحاجة �إىل االنفتاح  ،و�إىل
�سم ��اع املزيد م ��ن الق�ص� ��ص املحلية التي
ميكن �أن حتدث اً
حتول ثقافيًا يف املجتمع.
ه ��ل حتدثين ��ا قلي�ل ً�ا ع ��ن فلم ��ك (املر�شح

اقتراحات للمشاهدة:

ال�شعب يواجه فريتز باور
احمد ثامر جهاد
اف�ل�ام �سينمائية ع ��دة بني وثائقي ��ة وروائية
انتجت خالل ال�سنوات املا�ضية عن �شخ�صية
ال�ضابط النازي الكبري يف الغ�ستابو «ادولف
ايخمان» امل�س�ؤول عن الرتتيبات اللوج�ستية
ال�سري ��ة اخلا�صة بنقل االالف من يهود اوربا
اىل مع�سكرات االب ��ادة النازية .عقب �سقوط
املانيا بيد احللفاء ه ��رب ايخمان �أ�سوة بعدد
غ�ي�ر قلي ��ل م ��ن ال�ضاب ��ط النازي�ي�ن اىل دول

خمتلفة ،ا�ستقر ايخمان يف االرجنتني وعا�ش
حتت ا�سم م�ستعار .يف افالم �سابقة ابت�سرت
الوقائع احلقيقية حينا وجري حتريفها حينا
اخ ��ر ،مت ت�صوي ��ر عملي ��ة اختط ��اف ايخمان
م ��ن االرجنت�ي�ن ونقل ��ه اىل ت ��ل ابي ��ب وتاليا
حماكمت ��ه علني ��ا ( املحاكم ��ة ال�شه�ي�رة الت ��ي
ح�ضرته ��ا الفيل�سوف ��ة حن ��ا ارن ��دت وكتب ��ت
عنه ��ا كتابها ال�شه�ي�ر تفاهة ال�ش ��ر) على انها
ن�ص ��ر للمو�س ��اد اال�سرئيل ��ي يف االقت�صا�ص
م ��ن كب ��ار ال�ضب ��اط النازي�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن
ع ��ن الهولوك�س ��ت .يف ه ��ذا الفيل ��م الدرامي
االمل ��اين املتمي ��ز كتاب ��ة واخراج ��ا ومتثي�ل�ا
يعمد املخرج»الر�س كروم» اىل عر�ض الق�صة
م ��ن وجه ��ة نظ ��ر اخ ��رى حافل ��ة بتفا�صيل مل
يج ��ر ذكره ��ا �سابق ��ا ،تتمحور حتدي ��دا حول
اجله ��ود الكب�ي�رة الت ��ي بذله ��ا املدع ��ي العام
االملاين اليهودي «فريت ��ز باور» يف الو�صول
اىل م ��كان اختب ��اء ايخم ��ان بعد �سن ��وات من
التق�ص ��ي والتحقي ��ق واملتابع ��ة مبعية فريقه
القان ��وين اخلا�ص .و�س ��ط م�ضايقات عديدة
من امل�س�ؤولني يف اجهزة االمن االملانية ينقل
فريت ��ز معلوماته ال�سري ��ة اىل امل�س�ؤولني يف
ا�سرائي ��ل وي�شرتط عليهم عن ��د القاء القب�ض
عل ��ى ايخم ��ان ان تت ��م حماكمت ��ه يف املاني ��ا
ليكون عربة لالخرين ،وايذانا بك�شف العديد
م ��ن النازي�ي�ن ال ��ذي انخرط ��وا يف النظ ��ام
االمل ��اين اجلدي ��د وبقيت والءاته ��م احلقيقية
م�صوبة نحو اجماد الرايخ الثالث.

املثايل)؟
�إن ��ه يو�ض ��ح الكيفي ��ة التي ي�ضطه ��د فيها
النظ ��ام الأب ��وي امل ��ر�أة ،ولك ��ن بطريق ��ة
تبدو وك�أنه فيلم� � ًا هزلي ًا � ً
أي�ضا� .إنها ق�صة
م�شفوع� � ًة بر�سال ��ة ج ��ادة لكنه ��ا م�سلي ��ة
�أي�ض ًا.
حققت هذا النوع من التوازن؟
 كيف ِ
 يتوقع النا�س فيل ًم ��ا حزي ًنا عن �شخ�صيتعر�ض للقمع  ،لكنني دائمًا �أريد �أن �أقدم
�أبط � اً�ال لي�س ��وا �ضحايا  ،رمب ��ا ولدوا يف
ظروف �صعب ��ة  ،لكن ظروفهم مل تهزمهم.
و�أريد �أن يحب اجلمهور م�شاهدة الفيلم.
ق ��وة ال�سينم ��ا يف الرتفي ��ه� .أريده ��م �أن
يذهب ��وا وي�ستمتع ��وا  ،حت ��ى ل ��و كن ��ت
�أحم ��ل ق�صة حزينة م ��ن اململك ��ة العربية
ال�سعودية .
 مال ��ذي فَعل ْت� � ُه ل ��كِ تل ��ك ال�س ��نوات اخلم�س ��ة
والثالثني التي كانت ال�سينما خاللها ممنوعة ؟
 لقد جعلتني �أقدّر ال�سينما �أكرث .ال�سينمايف كل م ��كان تقريبًا �إ�ضافة اىل نيتفلك�س
ومن�صات �أخ ��رى  .رمبا الإقبال على دور
ال�سينم ��ا الي ��وم �ضعيف قلي�ل ً�ا يف الكثري
م ��ن دول الع ��امل  ،لك ��ن لي� ��س يف اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة .نحن نح ��ب الأفالم
لأننا افتقدنا ال�سينما لفرتة طويلة .لدينا
ه ��ذا احلنني مل�شاه ��دة فيلم م ��ع �أ�شخا�ص
�آخري ��ن يف �صال ��ة كبرية� .إنه ��ا جتربة مل

 ميكنن ��ا �أن ن ��رى جي�ًل�ااً جدي� � ًدا من �ص ��انعات
الأف�ل�ام قادم ��ات م ��ن ه ��ذا البل ��د .ه ��ل �أن ه ��ذا
احل�ض ��ور الق ��وي للم ��ر�أة اليوم يح ��دث فقط يف
ال�سينما� ،أم يف جميع جماالت املجتمع؟
 امل ��ر�أة ال�سعودي ��ة اليوم متل ��ك حلظتهاالتاريخي ��ة ،قب ��ل ذل ��ك ،كان هن ��اك �سقف
زجاج ��ي ي�سمح للم ��ر�أة باحل�ص ��ول على
ترقي ��ة يف العمل وم ��ا �إىل ذلك� .أعتقد ب�أن
ال�سقف الزجاجي هذا مل يعد قائم ًا اليوم.
ميكن للن�ساء �أن يفعلن الكثري لو ُكنّ ي�ؤمنّ
ب�أنف�سه ��ن .ومع ذل ��ك ،فاملجتم ��ع حمافظ
و�سيكون هناك الكثري من الن�ضاالت� .إنه
لي� ��س حلم ًا ولي�ست �ص ��ورة وردية ،لكنها
�ص ��ورة ت�ستح ��ق �أن ُت ��روى ،وهي رحلة
ت�ستح ��ق القيام بها لأنه ��ا �ست�ؤتي ثمارها
�أخريا ً.
قد يكون �صعب� � ًا تقبّل النا�س لهذا التغيري
�سريع� � ًا ،لأنن ��ا كن ��ا حمافظ�ي�ن ولف�ت�رة
طويل ��ة .ال ميكنن ��ا تخ ّي ��ل وج ��ود ام ��ر�أة
ملحن ��ة �أو م�ؤلف ��ة مو�سيقي ��ة  ،ل ��ن يكون
ّ
الأم ��ر �سه�ل ً�ا لأن ه ��ذه املج ��االت مُ�سيط ْر
عليه ��ا  .حتت ��اج الن�س ��اء الي ��وم �إىل
اال�ستف ��ادة م ��ن ه ��ذه اللحظ ��ة التاريخية
وعدم قب ��ول "ال" للح�صول عل ��ى �إجابة ،
و�إزالة اخلوف لديهن من التحديات.
 ه ��ل �أن فوز املخرجة ال�صينية (كلوي ت�شاو)
أحدث فارقًا كب ًريا؟
بجائزة الأو�سكار قد � َ
 �إنه لأمر مده� ��ش �أن ترى ن�ساء ملوّ ناتيحتل ��نّ املراك ��ز الأمامية .كان حق� � ًا حدث ًا
م�ؤث ��ر ًا بالن�سب ��ة يل� .أنا متحمّ�س ��ة اي�ض ًا
وبق ��وة ل� �ـ (ج�ي�ن كامبي ��ون ) وفلمها قوة
الكل ��ب ،و�سيك ��ون م ��ن الرائ ��ع �أن يكون
الف ��وز بجائزة الأو�س ��كار مرة �أخرى هذا
الع ��ام الم ��ر�أة� .سي� ��ؤدي ذل ��ك �إىل �إحداث
�ضج ��ة و�سيمهد الطري ��ق للنا�س لفهم �أننا
جزء هام من التيار الرئي�سي.
 م ��ا هو �شع ��ورك كون ��ك �أول خمرج ��ة ت�صنع
تاريخ ال�سينما ال�سعودية؟
 �أ�شعر بالفخر واالعتزاز� .أمتنى �أن �أُلهمفتيات �أُخري ��ات لي�صنعن �أفال ًم ��ا و�أ�شياء
�أخ ��رى� .أج ��ل� ،أ�شع ��ر بالفخ ��ر ،لكنن ��ي
ل�ست النموذج الوحي ��د الذي يحتذى به.
�أمتن ��ى �أن ي ّتخذ الآخ ��رون قرارات �أف�ضل
للو�صول اىل نتائج �أف�ضل.

الفيلم �أعتمد على مجاورة تجربة
الكاتب ،وتجربته هو �شخ�صيا ،حتى
�أن المتلقي ال يمكن له �أن يميز� ،سيرة
من التي يتناولها المخرج ؟ رغم �أن
ال�سيرة لم تكن �شاغل المخرج،

االقتبا�س ال�سينمائي لق�ص�ص موراكامي
جناح اجلبيلي

الكاتب الياب ��اين هاروكي موراكامي هو
ب�ل�ا �شك م ��ن ب�ي�ن �أب ��رز ال�شخ�صيات يف
الأدب العامل ��ي .م ّكن ��ت ترجم ��ات �أعم ��ال
موراكام ��ي العديد م ��ن الأ�شخا�ص حول
الع ��امل م ��ن االهتم ��ام بفن ��ه  ،وامل�ساهمة
يف زيادة الوعي ب ��الأدب الياباين ب�شكل
ع ��ام وت�شجيع الآخرين عل ��ى ا�ستك�شاف
املزيد.
�أدت حم ��اوالت موراكام ��ي يف خمتل ��ف
الأن ��واع الأدبي ��ة ودجم ��ه للواقعي ��ة
ال�سحري ��ة �إىل تكوي ��ن تركيب ��ة غام�ض ��ة
م ��ن امل�ؤلفات .على مر ال�سنني  ،كان هناك
ع ��دد قلي ��ل م ��ن االقتبا�سات م ��ن ق�ص�صه
وكان �أب ��رز اقتبا�س م ��ن موراكامي ظهر
الع ��ام املا�ض ��ي عندما �أخ ��رج ريو�سوكي
«�سق
هاماغوت�شي حتفة فنية حديثة هي ِ
�سيارتي» .Drive My Car -
من بني االقتبا�س ��ات التي كانت موجودة
قبل فيل ��م “�سق �سيارت ��ي” Drive My
 ، Carج ��رى تنفي ��ذ اقتبا� ��س واحد رائع

حق� � ًا يف ع ��ام  .1983عل ��ى عك� ��س فيل ��م
هاماغوت�ش ��ي ال ��ذي مدته ث�ل�اث �ساعات
 ،يق ��ع ت�أوي ��ل نوات ��و يام ��اكاوا Naoto
 Yamakawaاجلميل لق�صة موروكامي
الق�صرية �ضم ��ن فئة الفيلم الق�صري حيث
يبلغ طوله اثنتي ع�شرة دقيقة فقط ولكن
�ضم ��ن ذلك الوقت الق�صري للت�شغيل ،ف�إنه
يحقق الكثري من الأ�شياء.
با�ستخدام تقنيات ب�صرية رائدة  ،ينطلق
ياماكاوا للتعبري عن الوحدة املت�أ�صلة يف
احلب التي اكت�شفها موراكامي يف ق�صته
الق�ص�ي�رة بعن ��وان “عن ��د ر�ؤي ��ة الفت ��اة
املثالي ��ة يف �صباح ني�س ��اين جميل” .كما
يو�ضح العنوان ،ف�إن ��ه يج�سد انعكا�سات
احل ��ب امل�ستوحاة م ��ن مقابل ��ة �صديقتك
احلميمة من الالمكان.
يعتمد الكثري من ال�سرد الفيلمي مبا�شرة
عل ��ى ق�ص ��ة موراكام ��ي الق�ص�ي�رة  ،لكن
املونت ��اج الرائ ��ع هو م ��ا يلف ��ت الأنظار.
الفيل ��م بالإ�ضافة �إىل الق�ص ��ة ي�ستك�شفان
معن ��ى الوق ��وع يف ح ��ب �شخ� ��ص ما يف
حلظة معينة يف الزمان واملكان ،وبلورته
�إىل الأبد .ولكن مع مرور الوقت ،ي�صبح
هذا التوافق حتم ًا غري دائم.
حتتفظ كلم ��ات موراكامي بقوتها“ :لكن
وه ��ج ذكرياتهم ��ا كان واهن� � ًا للغاية ومل
تع ��د �أفكارهم ��ا وا�ضح ��ة كما كان ��ت قبل
�أربع ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا .دون �أن ينب�سا ببنت
�شفة ،مر �أحده ��م بالآخر ،واختفيا و�سط
احل�ش ��د� .إىل الأب ��د .ق�ص ��ة حزين ��ة ،اال
تعتقدي ��ن؟ نع ��م  ،ه ��ذا كل �ش ��يء  ،هذا ما
كان يجب �أن �أقوله لها”.
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حبة بغداد
�ص ��درت عن دار املدى رواية "حبة بغداد" للروائي جمال ح�س�ي�ن
حيث يوا�ص ��ل من خاللها �س ��رد ف�ص ��ول "امللحمة العراقية" التي
بد�أه ��ا يف رواي ��ة "�أموات بغ ��داد" بعد �أن �ش� � ّكل الكائن العراقي
اجلدي ��د م ��ن �أ�ش�ل�اء القتل ��ى ،واخت ��ار بروفي�س ��ور اجلين ��ات
واال�ستن�س ��اخ العائ ��د من مو�س ��كو� ،أج ��زاء هذا الكي ��ان من ّ
كل
منطق ��ة عراقية .وق ��ام هذا الكائ ��ن يف روايته التالية "ر�س ��ائل
�أمارجي" بتحرير املعتقلني ،ليواجه مع الربوفي�سور يوما ملأ
فيه الغبار �أجواء الب�ل�اد ،حيث ظهرت "حبّة بغداد" على جبني
جميع �سكانها ،الذين فقدوا ذاكرتهم مبا�شرة بعد �سرقة املتحف
و�إح ��راق دار املخطوط ��ات واملكتب ��ة الوطني ��ة ،ليج ��د االثنان
نف�سيهما �أمام مهمة �إعادة �إحياء الذاكرة العراقية املفقودة.

بطراز معماري ور�ؤى تراثية ..ت�صاميم جديدة ل�ضريح املتنبي يف وا�سط
وا�سط  /جبار بچاي

متع ��ددة االغرا� ��ض وم�سرح ��ا وجناح ��ا
ل�ل�ادارة ودار �ضياف ��ة �إ�ضافة اىل املن�ش�آت
اخلدمي ��ة االخ ��رى امللحق ��ة بامل�ش ��روع
الذي �سرت�ص ��د املحافظة لتنفي ��ذه خم�سة
ملي ��ارات دينار مت ��ول م ��ن تخ�صي�صاتها
ال�سنوية" .وف ��ق مايقول حمافظها حممد
جميل املياحي الذي �أ�ضاف:
"ت�أخرن ��ا كثريا بان�صاف ال�شاعر العربي
الكب�ي�ر �أب ��و الطي ��ب املتنب ��ي واالهتم ��ام
ب�ضريح ��ه؛ بع ��د �أن ظل ��م يف ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة نتيج ��ة التوق ��ف الق�س ��ري
ملهرجان ��ه ال�شع ��ري ال ��ذي كان مهرجان ��ا
ثقافيا ابداعيا يق ��ام كل �سنة وي�شارك فيه
�أك�ث�ر م ��ن مئة �شاع ��ر و�أدي ��ب ومثقف من
عموم العراق".
ويك�ش ��ف �سب ��ب الت�أخري بتطوي ��ر �ضريح
املتنب ��ي "لك ��ون املوق ��ع تاب ��ع اىل وزارة
الثقاف ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار ولي� ��س اىل
املحافظ ��ة" ،م�ضيفا "كن ��ا ن�أم ��ل �أن تبادر
ال ��وزارة بتطوي ��ره لك ��ن الوق ��ت م�ض ��ى

بع ��د وع ��ود كث�ي�رة بتحويل ��ه اىل مرك ��ز
ثق ��ايف يليق مباىلء الدنيا و�شاغل النا�س
�سيتحول �ضريح املتنبي الكائن يف ق�ضاء
النعماني ��ة مبحافظ ��ة وا�س ��ط اىل ايقونة
ثقافي ��ة ممي ��زة بع ��د �أن �شرع ��ت حكوم ��ة
وا�س ��ط املحلية باع ��داد ت�صامي ��م جديدة
لل�ضري ��ح بط ��راز معم ��اري فري ��د ور�ؤى
فنية حديثة.
"الت�صميم اجلديد �سيبقي القرب كما هو؛
لكن ��ه يجعل من ال�ضري ��ح مبجمله ايقونة
ممي ��زة من خالل و�ضع مل�س ��ات و�إ�ضافات
تراثي ��ة وفني ��ة يف الت�صامي ��م لإن�ش ��اء
م�شي ��دات جديدة عب ��ارة عن ع ��دة قاعات

ح

ول العا

لم

و�سنق ��وم كحكومة حملي ��ة بذلك من خالل
التن�سيق مع الوزارة".
وقال "حر�صا على دع ��م الثقافة واملثقفني
يف وا�س ��ط بد�أن ��ا باع ��داد ت�صامي ��م ملقهى
ثق ��ايف يف مدينة الكوت �سي�شيد يف موقع
ممت ��از وعلى م�ساح ��ة �أكرث م ��ن �ألف مرت
بطراز معماري مميز ليك ��ون متنف�سا لكل
مثقف ��ي وا�س ��ط ومكانا لإقام ��ة الن�شاطات
الثقافية املختلفة".
من جانب ��ه يقول مدير البي ��ت الثقايف يف
وا�س ��ط مناف العتابي �إن "�ضريح املتنبي
م�شي ��د يف �أربعينيات القرن املا�ضي وكان
بداي ��ة االمر عب ��ارة عن بناية م ��ن الطني؛
وبع ��د نق ��ل ملكي ��ة ال�ضري ��ح م ��ن هيئ ��ة
ال�سياح ��ة �إىل هيئة الآث ��ار يف ثمانينيات
الق ��رن املا�ض ��ي قام ��ت الأخ�ي�رة ببن ��اء
ال�ضري ��ح جم ��ددا م ��ن الطاب ��وق والآج ��ر
وبطراز معماري جميل".
م�ؤك ��دا �أن "ال�ضري ��ح احل ��ايل بن ��ي عل ��ى
هيئة �ستة �أ�ضالع ارتفاع كل منها  13مرتا

تلتق ��ي يف الأعلى ،لتكوّ ن قب ��ة يف الأعلى
�أ�سفله ��ا دائ ��رة تط ��ل عل ��ى الق�ب�ر ،وفيه ��ا
زخارف منقو�شة واحيط ال�ضريح ب�سياج
حديدي نق�شت فيه �أبيات للمتنبي".
واثنى العتابي على دور احلكومة املحلية
يف وا�س ��ط الهتمامها بالثقاف ��ة واملثقفني
و�سعيه ��ا لتخ�صي� ��ص مبل ��غ كب�ي�ر لت�أهيل
وتطوير �ضريح املتنب ��ي؛ مطالب ّا "باعادة
تنظيم مهرجان املتنبي ال�شعري ال�سنوي
بعد توقفه منذ �أربعة �أعوام".
وكان مهرج ��ان املتنبي ينظم �سنويا وملدة
ثالث ��ة �أي ��ام بدع ��م م�شرتك ب�ي�ن احلكومة
املحلية يف وا�سط ووزارة الثقافة �إ�ضافة
اىل احت ��اد االدب ��اء ومب�شارك ��ة جامع ��ة
وا�سط؛ لكنه توقف منذ العام .2018
واقيمت ال ��دورة الأوىل ملهرج ��ان املتنبي
قبل �أك�ث�ر من خم�سة عق ��ود وحتديدا عام
 ،1963ولأ�سب ��اب خمتلف ��ة �شهد املهرجان
انقطاع ��ات طويل ��ة ومتك ��ررة خ�ل�ال تلك
ال�سنوات.

ب�سبب حرب �أوكرانيا ..عمالق الأدب الرو�سي دو�ستويف�سكي ممنوع يف �إيطاليا
�أعلنت جامعة بيك ��وكا الإيطالية
�إلغاء �أحد مناهجها الدرا�سية عن
عم�ل�اق الأدب الرو�سي ،فيودور
دو�ستويف�سك ��ي ،وذل ��ك يف �إطار
�سيا�س ��ة العقوبات التي ينتهجها
الغرب �ض ��د رو�سيا بالتزامن مع
العملية الرو�سية يف �أوكرانيا.
م ��ن جانب ��ه� ،أدان الربوفي�س ��ور
الإيط ��ايل باول ��و ن ��وري ،ق ��رار
اجلامع ��ة وا�صف ��ا �إي ��اه ب�أن ��ه
الثمرة امل�سمومة ل�سيا�سة "�إلغاء
الثقاف ��ة" التي ينتهجه ��ا الي�سار،

ا�شرتى لوحة فنية بـ 30دوالراً
وباعها بـ 10ماليني دوالر

تايالندي عمره قرن ي�سجل رقم ًا
قيا�سي ًا يف العدو
رمب��ا ي�ك��ون ع��دو رج��ل مل�سافة م�تر يف
 27.08ثانية �أم��ر ًا غري مثري لالهتمام،
لكن الأمر يختلف عندما يكون عمر هذا
الرجل  102عام .الريا�ضي التايالندي
��س��اوان��غ ج��ان�برام ي�شتهر بكونه �أق��دم
ع��داء يف الدولة الواقعة جنوب �شرقي
�آ��س�ي��ا ،و� �ش��ارك �أرب ��ع م��رات يف بطولة
تايالند ال�سنوية للريا�ضيني الأ�ساتذة.
ويف م�ط�ل��ع الأ���س��ب��وع ،خ�ل�ال ال���دورة
ال���س��اد��س��ة وال�ع���ش��ري��ن للبطولة التي
�أقيمت يف مقاطعة �ساموت �سونغخرام
ج� �ن ��وب غ ��رب ��ي ال � �ب �ل�اد ،ف� ��از ب�ج�م�ي��ع
امليداليات الذهبية يف فئة 105-100

 عا�صم عبد الأمري
الت�شكيل ��ي والناق ��د الفن ��ي تقي ��م
ل ��ه جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن
العراقي�ي�ن حف ��ل توقي ��ع لكتاب ��ه
اجلدي ��د "ج ��واد �سلي ��م – اجنح ��ة
الأث ��ر" ،الفعالي ��ة يقدمه ��ا الناق ��د
ج ��واد الزي ��دي وتقام ي ��وم ال�سبت
املواف ��ق  2022/3/5ال�ساع ��ة
احلادي ��ة ع�شرة �صباح ��ا على قاعة
اجلمعية.
 قتيبة النعيمي
املو�سيقي قدم �أح َد م�ؤلفاته
الفن ��ان
ُّ
ال ��ذي يحمل العنوان "النخيل" يف
دار الأوب ��را امل�صري ��ة ،مب�شارك ��ة
ال�سوبران ��و البلجيكي ��ة العاملي ��ة
ج ��ويل كوباغ ��ت واورك�س�ت�را
القاه ��رة ال�سيمفوني ��ة الوطني ��ة
�ضم ��ن فعاليات مهرج ��ان اجتاهات
عربي ��ة .وق ��ال� ،إن "العم ��ل
الغنائ ��ي يت�ضمن لغت�ي�ن الفرن�سية
والعربي ��ة" ،مو�ضح� � ًا� ،أن "العمل
يتح ��دث ع ��ن نخي ��ل الع ��راق وهو

والت ��ي �أ�صبح ��ت ت�س ��ود حالي ��ا
حتت �شعارات اخلري.
وق ��ال البورفي�سور نوري ،الذي
يق ��وم بتدري�س منهج عن الكاتب
الرو�س ��ي دو�ستويف�سك ��ي �إن
�إلغ ��اء �أدب دو�ستويف�سك ��ي يع ��د
�ضمن اجلنون ال ��ذي ت�ستمر فيه
اجلامعات الإيطالية.
و�أو�ضحت ال�صحيف ��ة الإيطالية
�أن الربوفي�س ��ور ن ��وري كان ق ��د
تلق ��ى ليلة �أم� ��س االول الثالثاء،
ر�سال ��ة بري ��د �إلك�ت�روين م ��ن

جامعة بيكوكا الواقعة يف مدينة
ميالنو تقول" :عزيزي الأ�ستاذ،
�أبلغن ��ي نائ ��ب رئي� ��س اجلامعة
ه ��ذا ال�صباح بالق ��رار املتخذ من
رئي�س اجلامع ��ة بتعليق تدري�س
منهج �أدب دو�ستويف�سكي".
و�أ�ضاف ��ت الر�سال ��ة الت ��ي
ا�ستعر�ضه ��ا الربوفي�سور نوري
عرب �إن�ستغ ��رام" ،الهدف من ذلك
ه ��و جتن ��ب �أي �شكل م ��ن �أ�شكال
اجلدل داخل �إيطاليا لأنها حلظة
توتر �شديد".

�أع ��وام ،م�ت�ج��اوز ًا جميع املناف�سني يف
تلك الفئة العمرية .وع�ن��دم��ا �سئل عن
ال�سر وراء عمره الطويل ،قال �ساوانغ:
"ممار�سة الريا�ضة جعلتني قوي ًا وجيد ًا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ساعد التمارين على
حت�سني �شهيتك حتى ت�أكل جيد ًا �أي�ض ًا".
واعتاد �ساوانغ امل�شي يومي ًا مع ابنته
�سرييبان البالغة من العمر  70عام ًا ،مع
القيام ب�أعمال منزلية ب�سيطة مثل كن�س
الأوراق املت�ساقطة يف احلديقة .لكنه
كان يزيد من اجلرعة قبل املناف�سات� ،إذ
كان يتدرب مرتني يف اليوم ملدة �أ�سبوع
يف ملعب حملي مع ابنته.

ق ��ادت ال�صدف ��ة بريط ��اين �إىل حتف ��ة وق ��ال كليف ��ورد �شوري ��ر "�إن ��ه �شاهد
فنية من �أعمال الفنان �ألربخت دورر ،العم ��ل الفن ��ي الن ��ادر ،ال ��ذي يعتق ��د
تعود للقرن ال�ساد�س ع�شر ،حيث عرث �أن ��ه مت االنته ��اء من ��ه ع ��ام ،1503
كليف ��ورد �شورير ،وه ��و جامع �أعمال بال�صدف ��ة �أثن ��اء ذهاب ��ه �إىل حف ��ل
فني ��ة يف بو�سط ��ن على لوح ��ة للفنان يف ما�سات�شو�ست� ��س ع ��ام ،2019
دورر  -الذى توفى عام  ،1528ويعد وا�شرتاه بقيمة  30دوالرا".
�أعظ ��م فنان �أمل ��اين فى ع�ص ��ره و�أحد و�صرح ��ت دار م ��زادات يف لن ��دن،
�أه ��م الفنان�ي�ن واملفكري ��ن ف ��ى ع�صر ببي ��ان �صحف ��ي "نظ ��ر ًا لأن ��ه مت ��ت
النه�ض ��ة الأوروبي ��ة  -حتم ��ل عنوان درا�س ��ة رحل ��ة دورر الفني ��ة و�إرث ��ه
"العذراء والطفل" ،وا�شرتاها مقابل بعمق منذ وفاته ،ف�إنه من النادر جد ًا،
 30دوالرا� ،إال �أن ��ه اكت�ش ��ف قيمته ��ا العثور على �أعم ��ال غري معروفة له"،
الفني ��ة وعر�ضه ��ا للبيع مببل ��غ يفوق الفت ��ة �إىل �أن هذا الر�سم كان "مو�ضع
الـ 10ماليني دوالر.
اهتمام كبري منذ �إعادة اكت�شافه".

موقف حمرج يت�سبب
ببقاء �سلمى حايك يف
احلمام ن�صف �ساعة
عر�ض ��ت النجمة املك�سيكي ��ة� ،سلمى حايك،
مقطع فيدي ��و يظهر موقف ��ا حمرجا ت�سبب
يف احتجازه ��ا يف املرحا� ��ض مل ��دة ن�ص ��ف
�ساع ��ة .ون�ش ��رت حاي ��ك املقط ��ع ع�ب�ر
ح�سابه ��ا عل ��ى �إن�ستغرام ،حيث
تظه ��ر فيه وقد عل ��ق قفازها
بقط ��ع كري�ست ��ال معلق ��ة
بف�ست ��ان زميلته ��ا املمثلة
الأمريكية كل�ي�ر فران ،ما
ا�ضطرهم ��ا �إىل البق ��اء يف
املرحا� ��ض مل ��دة ن�ص ��ف �ساعة
حت ��ى يت ��م تخلي�ص اخل ��امت من
الف�ست ��ان .وق ��ع هذا املوق ��ف الطريف
خ�ل�ال حف ��ل توزيع جوائ ��ز "�س ��اغ" لعام
 ،2022وعلق ��ت �سلم ��ى حاي ��ك ،عل ��ى الفيديو
قائلة" :علق قفازي عل ��ى ف�ستان فران دري�شر
الرائع ،لذلك ت�أخرت قب ��ل تقدمي اجلائزة �إىل
ماي ��كل كيت ��ون دوغال�س ال ��ذي كان عالقا هو
الآخر" .وكانت �سلمى حايك على بعد دقائق
فق ��ط من الو�ص ��ول �إىل امل�س ��رح عندما وقع
ذلك املوقف املحرج ،ما ا�ضطر النجمتني �إىل
الوقوف دون حراك ،يف انتظار م�ساعدة لفك
قف ��از �سلمى حايك من التطري ��زات الكري�ستالية
يف ف�ستان فران دري�شرن وبالفعل تلقيا م�ساعدة
زميلتهم ��ا لفك الت�شاب ��ك ،وهو م ��ا ا�ستغرق ن�صف
�ساعة حلني متت املهمة بنجاح .

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ر�أ�س ال�شليلة !!
مل تكن الفتاة ال�سمراء الب�شرة
التي ولدت يف بغداد وعا�شت
طفولتها يف النا�صرية و�صباها
يف الكوت ،و�شبابها يف �أروقة دار
املعلمني العالية ،ود ّر�ست الأطفال
�ستغي ا�سمها
يف الأنبار تعلم �أنها رّ
ذات يوم من فخرية عبد الكرمي
�إىل "زينب" ،وتقف �إىل جانب
فنان ال�شعب يو�سف العاين
يف �سعيد �أفندي وخليل �شوقي
يف النخلة واجلريان لرتوي
حكايات العراقيني ،وتنقل لنا
�صور ًا عن ن�ضال املر�أة العراقية..
�إ�سمحوا يل �إذن يف هذه الزاوية
املتوا�ضعة �أن �أتذكر ا�سم ًا تاه عنا،
لكنه لن يتيه عن ذاكرة الوطن ،
نتذكر زينب الفنانة والإن�سانة
واملنا�ضلة.
بعد 24عام ًا على رحيلها ال تزال
الفنانة زينب عالمة من عالمات
الزمن اجلميل ،وعَلم ًا من �أعالم
الوطنية يف هذه البالد التي ال
تزال تعي�ش �أحداث م�سرحية
يو�سف العاين ال�شهرية "را�س
ال�شليلة".
هل كانت زينب تعتقد يوم ًا � ّأن
�أعلى �سلطة ق�ضائية يف البالد
�سوق جتيز ت�أديب الزوجة
و�ضربها؟ ،و�أن هذه البالد بد ًال من
�أن ت�سري يف طريق املعرفة والعمل
�أ�صر �سا�ستها على �أن ي�سريوا بها
يف طرق الطائفية واالنتهازية؟،
وهل كانت زينب وهي تقف
�شاخمة على خ�شبة م�سرح بغداد
تروي حكايات االمل وامل�ستقبل ،
تتوقع �أن العراقيني �سين�شغلون
بعد عقود بحكايات عامر الكفي�شي
عن حترمي م�صافحة املر�أة ،بينما
تن�سحب القيم الوطنية والثقافة
�إىل الوراء ،مطاردة بتهمة
اخلروج على الأعراف الطائفية
والع�شائرية.
�سيقول البع�ض ايها " الكويتب "
مالك والن�ساء وقد ح�صلن اليوم
على ربع مقاعد الربملان  ..ايها
ال�سادة يف ال�شكل نبدو دولة
ح�ضارية متقدمة ،الن�ساء ح�صلن
على ن�سبتهن يف الربملان ،فيما
الواقع يقول �إننا  ،يف بالد ال
حترتم امل�ساواة ،وال ير�ضى رجاله
�إال بحق واحد هو ال�سيطرة على
كل �شيء و�أي �شيء.
م�شكلة الذين خا�ضوا حول
ال�سيا�سة هذه الأيام �أنهم بال
ذاكرة وبحاجة �إىل من يقرب لهم
وقائع التاريخ ،وم�شكلتهم �أنهم
يخرجون غالب ًا بنتائج واحدة،
وهي �أن احلا�ضر �أف�ضل بالن�سبة
للمر�أة ،و�أكرث وعد ًا ،و�أكرث تقدم ًا.
وال �أعرف كيف ينظرون �إىل مثل
هذه الظاهرة ،خ�صو�ص ًا �أنهم مل
يعرفوا التاريخ الذي يتحدثون
عنه� ،صحيح �أن املر�أة مل ت�صل �إىل
الربملان بهذه الكثافة ،لكن نزيهة
الدليمي كانت �أول وزيرة عربية .
ال �أعرف �أوجه ًا للمقارنة ولكنني
�أرى �أن العراق الذي يتباهى قادته
ب�أنه قاد عر�س الدميقراطية يف
املنطقة ،يحرم ن�صفه اجلميل من
حقه يف �أن يتوىل منا�صب وزارية
وق�ضائية ،و�أن املحكمة االحتادية
تخلو من نون الن�سوة.
مرت زينب مثلها مثل نزيهة
الدليمي ونازك املالئكة وعاتكة
اخلزرجي و�صبيحة ال�شيخ
داود مثل ن�سائم عذبة يف عوامل
املر�أة وال�سيا�سة والفن والثقافة.
ويوم نتذكر املر�أة ،كنا نتمنى
�أن حتت�ضن بغداد متثا ًال لفنانة
ال�شعب زينب .

�آالف ال��ط��ل��ب��ة ال���ع���راق���ي�ي�ن ���ض��م��ن م�������ش���روع امل���در����س���ة ال��رق��م��ي��ة
عامر م�ؤيد

ر�سال ��ة ح ��ب و�س�ل�ام للتعاي� ��ش
ال�سلم ��ي عل ��ى ه ��ذه الأر� ��ض
ولفت ��ح امل�س ��ار الثقايف ب�ي�ن م�صر
والعراق".
� إبراهيم �سبتي
القا�ص والروائ ��ي ا�ست�ضافه نادي
ال�س ��رد يف االحت ��اد الع ��ام للأدباء
والك ّت ��اب يف الع ��راق ي ��وم ام� ��س
االربع ��اء ،للحدي ��ث ع ��ن جتربت ��ه
ال�سردي ��ة يف جل�س ��ة قدم ��ت فيه ��ا
�أوراق نقدي ��ة و�شه ��ادات لنق ��اد
وروائي�ي�ن ،كم ��ا و ّق ��ع �سبت ��ي
جمموعت ��ه الق�ص�صي ��ة االخ�ي�رة
(عرب ��ة ال�صم ��ت) .ادار اجلل�س ��ة
القا�ص والروائي ح�سن البحار.

�ضم ��ن م�شروع املدر�س ��ة الرقمية الذي
اطلق ��ه ال�شي ��خ حمم ��د ب ��ن را�ش ��د �آل
مكت ��وم ،خالل فعالية خا�صة عقدت يف
معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ،حيث مت
�شمول الع ��راق �ضمن م�شروع املدر�سة
الرقمية التي تع ��د بيئة تعليمية تهدف
�إىل ا�ستخ ��دام التكنولوجي ��ا احلديثة
يف التعلي ��م كا�ستخ ��دام احلوا�سي ��ب
والو�سائط املتع ��ددة وبوابات التعليم
الإلكرتوين من �أجل �إي�صال املعلومات
ب�شكل �أ�سرع و�أدق للطالب.
ويف ح ��ال مت احل�ص ��ول عل ��ى مدر�سة
رقمي ��ة متكاملة ،فانه ��ا �ستوفر التعليم
عن بُعد بطريق ��ة ذكية ومرنة ،كما �أنها
توفر م ��واد درا�سي ��ة و�إثرائي ��ة رقمية
توائ ��م املناهج العربي ��ة والعاملية ،كما

الطقس

انها تتيح اي�ضا فر�صة للتفاعل مع عدد
من املعلم�ي�ن املرخ�صني وزمالئهم عرب
�صف ��وف درا�سي ��ة افرتا�ضي ��ة ،وتقدم
�آلي ��ة تقيي ��م ذكية ت�ساع ��د الطالب على
التعل ��م الذات ��ي واكت�س ��اب املع ��ارف
وامله ��ارات واحل�ص ��ول عل ��ى �شهادات
معتمدة.
واملدر�س ��ة الرقمي ��ة توف ��ر الدرو� ��س
التعليمي ��ة الرقمي ��ة يف م ��واد
الريا�ضي ��ات ،والعل ��وم ،واللغ ��ة
العربي ��ة ،واحلا�س ��وب ،وغريه ��ا ،بـ ٣
لغ ��ات ب�ص ��ورة مبدئي ��ة ،ه ��ي العربية
والفرن�سية والإ�سباني ��ة .وت�ضم ١٢٠
مرك ��ز تعل ��م رقم ��ي ،و  ٥٠٠معل ��م يف
مرحلته ��ا الأوىل ،و�ش ��راكات م ��ع ٣٠
منظمة دولية .وافرتا�ضا بانه �سيطبق
يف الع ��راق ف ��ان ذل ��ك ال ي�شم ��ل جميع
الطلب ��ة الن الفئات التي ه ��ي م�شمولة

باال�ستفادة من "املدر�سة الرقمية" يف
عامه ��ا الأول �أكرث م ��ن � ٢٠ألف طالب،
�ضم ��ن ر�ؤية ت�سع ��ى �إىل م�ضاعفة عدد
الطلب ��ة للو�ص ��ول �إىل ملي ��ون طال ��ب
منت�سب للمدر�سة خالل � ٥سنوات.

كم ��ا ان امل�ش ��روع يو ّفر فر� ��ص التعلم
لالجئ�ي�ن والنازح�ي�ن والطلب ��ة يف
املناط ��ق الأق ��ل حظ� � ًا يف دول خمتلفة
ح ��ول الع ��امل ،وكذل ��ك للط�ل�اب الذين
يواجهون �صعوبة االلتحاق باملدار�س

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقي ��ة حالة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احل ��رارة مقاربة ملعدالته ��ا ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون غائما يف بع�ض مناطق البالد.

النظامية .وت�شم ��ل املرحلة الت�شغيلية
الأوىل مل�ش ��روع "املدر�س ��ة الرقمي ��ة"
 ٥دول ه ��ي م�ص ��ر والأردن والع ��راق
وموريتانيا وكولومبيا.
�سل ��وى �صاح ��ب معلم ��ة يف اح ��دى
مدار�س النازح�ي�ن يف اقليم كرد�ستان
اعت�ب�رت املبادرة فر�ص ��ة ذهبية للكثري
من الطلبة الذين يعي�شون يف خميمات
الالجئ�ي�ن ،م�ضيف ��ة ان ه ��ذه املدر�س ��ة
بالت�أكي ��د لن تكون بديل ��ة عن املدار�س
الت ��ي افتتحت يف خميم ��ات النازحني
ولكنه ��ا �ست�ساعد الطالب يف احل�صول
عل ��ى م�ست ��وى متط ��ور م ��ن الدرا�سة.
مها جاب ��ر -معلم ��ة يف مدر�س ��ة اهلية
تقول يف حديثها لـ(امل ��دى) ان التعليم
الرقم ��ي يعن ��ي ان الطال ��ب �سيك ��ون
مواكبا للتط ��ور العلمي يف دول العامل
املختلفة.

وا�ش ��ارت جاب ��ر اىل ان "امل�ش ��روع
الرقمي وم ��ع اخلط ��ة االماراتية فانها
يج ��ب ان حتظ ��ى بدع ��م حكوم ��ي الن
ه ��ذه املب ��ادرة ال تغطي جمي ��ع الطلبة
العراقيني".
وبين ��ت ان "ازم ��ة كورون ��ا جعل ��ت
االمتحانات تق ��ام بطريق ��ة الكرتونية
وه ��ذا اي�ض ��ا جزء م ��ن تط ��ور تعي�شه
الكثري من الدول املختلفة".
فيم ��ا اك ��د ع�ص ��ام النعيم ��ي طال ��ب
درا�س ��ات علي ��ا ان م�ش ��روع املدر�س ��ة
الرقمي ��ة �سيوفر فر� ��ص تعليم لطبقات
مهم�شة مل تتمكن من موا�صلة تعليمها،
وا�ضاف النعيم ��ي ان الطالب �سيتمكن
م ��ن الدخ ��ول اىل الع ��امل الرقم ��ي
ومتابع ��ة درو�س ��ه مبين ��ا ان جترب ��ة
املدر�سة الرقمية جتربة رائدة بالتعليم
يف العامل.
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