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رئي�س البرلمان في طهران باحث ًا عن تخفيف ال�ضغوطات

ف�صائل م�سلحة ت�سرب �أ�سلحة �إلى معار�ضي الحلبو�سي
في الأنبار لتفكيك «التحالف الثالثي»
 بغداد /تميم الح�سن
ق ��رر حمم ��د احللبو�س ��ي رئي� ��س الربملان،
حمل «تهديدات الف�ص ��ائل» �ض ��ده ،وركوب
طائ ��رة حكومي ��ة اىل طه ��ران لتخفي� ��ض
ال�ضغط.
وو�ص ��لت االو�ض ��اع يف االنبار اىل مرحلة

ال ��ذروة ،حي ��ث ُت�س� � ّر ُب بع�ض الف�ص ��ائل،
ا�س ��لحة اىل جهات ع�ش ��ائرية هناك ك�إنذار
حرب.
وي�ؤك ��د ح ��زب احللبو�س ��ي (تق ��دم) ،ب ��ان
جه ��ات �سيا�س ��ية «ت�س ��تقوي بالف�ص ��ائل»،
وتري ��د «تخري ��ب» م�ش ��روع بن ��اء دول ��ة
امل�ؤ�س�سات.

واكد احللبو�سي �أم�س من طهران ،ان حفظ
ال�س ��يادة وح�س ��ن اجلوار وحماية حقوق
املواطنني هي املبادئ العامة التي يجب �أن
تكون ثابتة ما بني العراق و�إيران.
وا�ض ��اف رئي� ��س الربمل ��ان خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�ص ��حفي م ��ع نظ�ي�ره االي ��راين حمم ��د
باق ��ر قاليب ��اف ان «ا�س ��تقرار اجلمهوري ��ة

اال�س�ل�امية يف �إيران ينعك� ��س ايجاب ًا على
العراق والعك�س �صحيح».
والتقى رئي�س الربمل ��ان العراقي يف زيارة
يفرت�ض انها ت�س ��تمر لي ��وم واحد الرئي�س
االيراين ابراهيم رئي�سي.
و�ض ��من ج ��دول اللق ��اءات �س ��يلتقي
احللبو�س ��ي م ��ع �س ��كرتري جمل� ��س الأم ��ن

القوم ��ي ،ووزي ��ر اخلارجي ��ة الإي ��راين.
وبح�س ��ب و�س ��ائل �إع�ل�ام �إيراني ��ة ،ق ��ال
حممد باقر قاليباف يف امل�ؤمتر ال�ص ��حفي
امل�ش�ت�رك�« :أه ��م مطلب لل�ش ��عب الإيراين،
هو فتح طرق برية لزيارة الأماكن املقد�سة
يف مرا�سيم الأربعني».
 التفا�صيل �ص3

د .جا�سم ال�صفار يكتب:
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الموارد المائية تخف�ض
�إطالقات نهر دجلة

 المدى /خا�ص
الع ��د التنازيل لعيد الفطر انطلق ،لكنه
هذا العام �أ�ص ��عب من �سابقاته وميثل
حتدي ًا غ�ي�ر م�س ��بوق للطبق ��ة الفقرية
وحم ��دودي الدخ ��ل ،م ��ع توقع ��ات
وزارة التخطي ��ط والتع ��اون الإمنائي
العراقي ��ة ،بارتف ��اع ن�س ��بة الفق ��ر يف
البالد �إىل  25باملئة.
ال ��وزارة تقول عرب املتحدث با�س ��مها،
عبد الزهرة الهنداوي ،يف  11ني�س ��ان
� ،2022إن «�آخ ��ر �إح�ص ��ائية لن�س ��ب
الفق ��ر يف الع ��راق يف ع ��ام  2019قبل
اجلائحة� ،سجلت تقريب ًا  22.5باملئة».
توقع ��ات الهن ��داوي ،رافقه ��ا رك ��ود
اقت�ص ��ادي يف الأ�س ��واق م ��ع �ض ��عف
الق ��وة ال�ش ��رائية للمواطن�ي�ن مع قرب
حل ��ول عي ��د الفط ��ر ،ب�س ��بب ارتف ��اع
�أ�س ��عار �ص ��رف الدوالر مقابل الدينار
العراق ��ي ،وما ج ��اءت بعده م ��ن �أزمة
الغ ��ذاء العاملي ��ة نتيج ��ة احل ��رب يف
�أوكراني ��ا ،م ��ا ت�س ��بب بارتف ��اع غ�ي�ر
م�س ��بوق يف �أ�س ��عار امل ��واد وال�س ��لع
الأ�سا�سية ،ومتطلبات العيد.
انعكا�سات احلرب ،ت�سببت يف ارتفاع
�س ��عر لرت الزيت �إىل �أك�ث�ر من � 4آالف
دين ��ار ،بعدم ��ا كان  2500دينارا ،قبل
الأزم ��ة ،يف ح�ي�ن �أ�ص ��بح �س ��عر كي�س
الطح�ي�ن ( 50كيلوغرام ��ا) � 50أل ��ف
دين ��ار عراق ��ي ،بعدم ��ا كان �أق ��ل م ��ن
الن�ص ��ف ،وقد �أثار ذلك غ�ض ��با �ش ��عبيا
يف ال�شارع العراقي.
 التفا�صيل �ص2

ذكر تقرير �أمريكي �أن العديد من الإ�صالحات يف العراق ما زالت معطلة ،الفت ًا
�إىل �أن االنتخاب ��ات عرقلت امل�ض ��ي بالورقة البي�ض ��اء ،فيما ر�أى ان الو�ض ��ع
الأمن ��ي مينع وجود ال�ش ��ركات اال�س ��تثمارية ،مبين ًا ان موج ��ة االحتجاجات
التي ت�سببت بتغيري احلكومة كان �سببها الهوية الوطنية.
وذكر تقرير �ص ��در للمجل�س الأطل�س ��ي الأمريكي للبحوث وترجمته (املدى)،
�أن «العراقي�ي�ن ،اف ��راد ًا وجماع ��ات ،مقيدون �ض ��من و�ض ��ع لي�س فيه �س ��بيل
وا�ض ��ح لت�س ��هيل امل�ص ��الح العراقية اجلماعية دون ان تكون هناك ت�ض ��حية
مب�صاحلهم».
و�أ�ض ��اف التقرير� ،أن «التقدم يف العراق وامل�ض ��ي قدم ًا فيه يعني ب�شكل عام
ان تكون هناك خ�س ��ارة لطرف دون �آخر ،و�أن الذين يخ�س ��رون لهم م�ص ��لحة
بعرقلة التقدم الذي ي�أتي على ح�سابهم».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «ه ��ذه املجموعات يف بع�ض الأحيان ق ��د تلج�أ للعنف ،ولهذا
ال�س ��بب فان اجلهود ملواجهة حاالت الف�س ��اد وعدم اال�س ��تقرار ب�شكل مبا�شر
وتعزيز التنمية االقت�صادية ،غالبا ما تف�شل».
وبني التقرير� ،أن «�أف�ضل و�سيلة للم�ضي قدما هو احل�صول على �إدراك �أف�ضل
لتلك امل�ص ��الح وكيفية تفاعلها ،ومن ثم و�ض ��ع �شروط يتم من خاللها احلفاظ
على امل�صالح الفردية واجلماعية بينما يتم التقدم �أكرث بامل�صالح الوطنية».

 بغداد /المدى

المقاهي والمطاعم متنف�س �أهالي منطقة باب ال�شيخ في رم�ضان ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

التفا�صيل �ص2

ال�صحة تحذر من خطورة الإ�صابة بالحمى النزفية
حذرت وزارة ال�صحة من �إهمال الإجراءات
الوقائية اخلا�ص ��ة مبر�ض احلم ��ى النزفية،
م�ؤكدة �أن معدل الوفيات بالن�سبة للإ�صابات
عايل ي�ص ��ل �إىل  ،%40نافية وجود لقاح �أو
عالج مبا�شر.

 ترجمة :حامد احمد       

م�ست�شار الكاظمي :نتائج
الحوار ال�سعودي الإيراني
ظهرت في المنطقة

عدّت وزارة املوارد املائية الهبوط يف م�س ��توى نهر دجلة باملدرو�س،
وعزت ��ه �إىل خف� ��ض اطالق ��ات ال�س ��دود العراقية بالتزامن م ��ع انتهاء
مو�س ��م ري حم�ص ��ول احلنط ��ة ،فيم ��ا حتدثت ع ��ن املالمح الرئي�س ��ة
خلطتها للتعامل مع �شحة املياه.
وقال املتحدث با�س ��م الوزارة علي را�ض ��ي� ،إن «اخلطة الرئي�سة التي
اعتمدتها وزارة املوارد املائية ،هي على �شكل برنامج يتم اللجوء �إليه
يف موا�سم ال�شحة املائية».
و�أ�ض ��اف را�ض ��ي� ،أن «الع ��راق مي ��ر بظروف �ش ��حة مائية ملو�س ��مني
متتالني ،و�آثاره وا�ضحة على الواقع املائي يف جميع املحافظات».
�أ�ش ��ار �إىل �أن «ال ��وزارة ت�ؤك ��د وج ��ود ملف�ي�ن رئي�س�ي�ن يت ��م التعامل
معهم ��ا ،الأول هو امللف الدويل ال ��ذي يتعلق بالإيرادات املائية وملف
التفاو�ض مع دول الأعلى واملنبع ،والثاين هو امللف الداخلي».
ولفت را�ض ��ي� ،إىل �أن «املفاو�ض ��ات الفنية مع دول املنبع م�ستمرة من
�أجل و�ضع �سرتاتيجية مهمة يف �آلية التباحث من خالل حتديد ثالثة
حماور رئي�س ��ة ،وهي �ض ��مان حقوق العراق املائية ،وتقا�س ��م ال�ضرر
يف فرتات ال�شحة املائية ،والتعاون امل�شرتك مع هذه الدول».

 بغداد /فرا�س عدنان

تقرير �أميركي :االنتخابات
ّ
عطلت تنفيذ الإ�صالح
االقت�صادي في العراق

 التفا�صيل �ص2

 بغداد /المدى

ركود اقت�صادي
يجتاح الأ�سواق
بالتزامن مع
عيد الفطر

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

وقال املتحدث با�س ��م الوزارة �س ��يف البدر،
�إن «احلم ��ى النزفي ��ة مر� ��ض موج ��ود يف
الكثري من بلدان العامل ولي�س باجلديد ،وقد
�سجلت ا�صابات ��ه يف العراق منذ �سبعينيات
القرن املا�ضي».
و�أ�ضاف البدر� ،أن «الإ�صابات يتم ت�سجليها
�سنوي� � ًا �أ�س ��وة بباق ��ي الأمرا� ��ض املتوطنة،

ولع ��ل املواط ��ن ال ينتب ��ه له ��ا ،واملع ��دل كان
بنح ��و ع�ش ��ر �إ�ص ��ابات يف كل ع ��ام� ،أق ��ل �أو
�أكرث من ذلك بقليل».
و�أ�شار� ،إىل �أن «�آخر زيادة يف الإ�صابات عن
املع ��دل العام ح�ص ��لت يف  ،»2018مبين ًا ان
«العراق �س ��جل خالل العام احلايل على �أقل
تقدير � 18إ�ص ��ابة م�ؤكدة من خمترب ال�صحة

العام ��ة املرك ��زي م ��ع �أرب ��ع ح ��االت وفاة».
وحت ��دث الب ��در ،ع ��ن «ح ��االت م�ش ��تبه به ��ا
ونحت ��اج �إىل وق ��ت قلي ��ل للت�أك ��د منه ��ا ،لأن
قان ��ون ال�ص ��حة العامة ن�ص عل ��ى �أن اجلهة
الوحيدة املخولة ب�إع�ل�ان احلاالت الوبائية
هي خمترب ال�صحة العامة املركزي».
 التفا�صيل �ص3

ذك ��ر م�ست�ش ��ار لرئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء �أن نتائج احل ��وار بني ال�س ��عودية
و�إي ��ران يف بغ ��داد ب ��د�أت تظه ��ر يف دول املنطق ��ة ،مبين� � ًا �أن املباحث ��ات بني
البلدين حتولت من الطابع الأمني �إىل ال�سيا�سي والدبلوما�سي.
وقال ح�سني عالوي ،يف حديث تلفزيوين تابعته (املدى)� ،إن رئي�س الوزراء
م�ص ��طفى الكاظمي يرى �أن «عملية الت�س ��ويات الإقليمية هي بداية ال�ستقرار
الو�ضع يف العراق وتطوير �أو�ضاعه على خمتلف الأ�صعدة».
و�أ�ضاف عالوي� ،أن «الكاظمي جنح يف حتويل بغداد �إىل حمطة للحوار بني
ال�سعودية و�إيران والتعاون بني البلدين».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «ثالث جوالت �أجريت يف وقت �س ��ابق ،ثم اتى م�ؤمتر بغداد
للدول االقليمية وحرك جولة رابعة ،ومن ثم مت عقد جولة خام�سة م�ؤخر ًا».
وب�ي�ن ع�ل�اوي� ،أن «هذه احلوارات �أدت �إىل تفكي ��ك االزمة ،وعودة العالقات
بني ال�س ��عودية و�إيران من امل�سار الذي انقطعت فيه عام  2016لغاية الوقت
احلايل».
ويوا�ص ��ل� ،أن «النتائج �أ�س ��همت بتحوالت مهمة �سواء يف العراق �أو �سوريا
او اليمن وغريها من دول املنطقة ،وبالتايل ن�ؤكد �أن نتائج احلوارات ظهرت
ب�شكل وا�ضح».
وم�ض ��ى عالوي� ،إىل �أن «احلوارات حتولت من ذات طابع �أمني توالها قادة
الأجه ��زة اال�س ��تخبارية ال�س ��عودية والإيراني ��ة �إىل قيادة �سيا�س ��ية من قبل
وزارة اخلارجية».
عالء المفرجي يكتب:

بازوليني كان خطرا على الفا�شية
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«الإرادة ال�صلبة» تكبد داع�ش خ�سائر ج�سيمة :مطاردة م�ستمرة واعتقاالت بالجملة
 بغداد /ح�سين حاتم
كثف ��ت الق ��وات الأمني ��ة ،جهودها خالل �ش ��هر
رم�ض ��ان اجل ��اري م ��ن خ�ل�ال �إط�ل�اق عمليات
�أمني ��ة من ع ��دة حم ��اور ،ا�س ��فرت ع ��ن نتائج
خمتلف ��ة ،بع ��د ع ��ودة ع�ص ��ابات داع� ��ش �إىل
ت�ص ��عيد هجماتها الإرهابية م�ستغلني «ال�شهر
الف�ضيل» فر�صة ملمار�سة ن�شاطاتهم.
و�أطلق ��ت الق ��وات الأمني ��ة من ��ذ مطل ��ع
�ش ��باط املا�ض ��ي عملي ��ات ع�س ��كرية متالحق ��ة
ومت�ص ��لة ا�س ��تهدفت خالي ��ا الإره ��اب يف
مناط ��ق متفرق ��ة من الع ��راق ،وكانت م�ص ��ادر
�أمني ��ة ق ��د حتدث ��ت يف وق ��ت �س ��ابق ،ع ��ن
خمطط ��ات هجومي ��ة لتنظي ��م داع� ��ش ي�س ��عى
�إىل تنفيذه ��ا �ض ��من م ��ا ي�س ��مى بـ»غ ��زوة
رم�ض ��ان» ،ت�س ��تهدف �ض ��رب املناط ��ق الآمن ��ة

بوتين يهدد بـ»�ضربة
�صاعقة» للرد على
التهديدات

والقي ��ام بعملي ��ات نوعي ��ة لتهديد �أم ��ن املدن.
وبح�س ��ب البيان ��ات الر�س ��مية لل�س ��لطات
الأمنية� ،أ�سفرت العمليات الع�سكرية عن مقتل
الع�ش ��رات من تنظيم داع� ��ش بينهم قيادات يف
اخلط الأول ،ف� ً
ضال عن تدمري كهوف ومالذات
وخمابئ ومعامل تفخيخ.
وتتزام ��ن تل ��ك التط ��ورات م ��ع «ا�ض ��طراب
�سيا�س ��ي» ي�ش ��هده الع ��راق على وقع ال�ص ��راع
الدائر �إزاء ظروف ت�ش ��كيل احلكومة اجلديدة
وخرق البالد للتوقيتات الد�ستورية.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م قي ��ادة العملي ��ات
امل�شرتكة اللواء حت�سني اخلفاجي �إن «مالحقة
ومطاردة ع�صابات داع�ش االرهابية م�ستمرة،
وقلم ��ا يح�ص ��ل الدواع� ��ش عل ��ى �أ�س ��لحة �أو
معدات ،ع ��ن طريق التهدي ��د واخلطف والقتل
وال�سرقة».

 متابعة  /المدى
هدد الرئي�س الرو�س ��ي فالدميري بوتني،
�أم�س ،بتوجيه «�ض ��ربة �صاعقة» �ضد �أي
طرف يحاول التدخل يف احلرب الدائرة
حالي� � ًا م ��ع �أوكرانيا ،م�ش ��دد ًا على ف�ش ��ل
الغرب يف �شق ال�صف داخل رو�سيا.
وق ��ال بوت�ي�ن خ�ل�ال كلم ��ة �ألقاه ��ا �أم ��ام

و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي� ،أن «�أغل ��ب عنا�ص ��ر هذه
الع�صابات حمليون ومطاردون من قبل قواتنا
الأمنية ،ويومي ًا تنفذ بحقهم �أوامر القاء قب�ض
وقتل ،ومل يبق منهم �إال القليل».
وفيما يخ�ص عملية الإرادة ال�ص ��لبة� ،أو�ض ��ح
انه ��ا «عملي ��ة مهم ��ة ج ��د ًا ووا�س ��عة و�ش ��املة
وا�ش�ت�ركت فيه ��ا اغل ��ب قواتن ��ا امل�س ��لحة ،من
جه ��از مكافح ��ة االره ��اب والق ��وات اخلا�ص ��ة
والفرقة املدرعة التا�سعة والرد ال�سريع ولواء
املهم ��ات اخلا�ص ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن قي ��ادة الق ��وات
الربية وهيئة احل�شد ال�شعبي وقيادة عمليات
بغداد واملق ��ر املتقدم يف كركوك وقيادة حر�س
احلدود واحل�شد الع�شائري».
و�أ�ش ��ار اخلفاج ��ي ،اىل �أن «عملي ��ة الإرادة
ال�ص ��عبة ته ��دف �إىل بن ��اء ثق ��ة وتع ��اون ب�ي�ن
الق ��وات الأمني ��ة واملواطن�ي�ن و�إيق ��اف الدعم

الربمل ��ان الرو�س ��ي يف مدين ��ة �س ��ان
بطر�س�ب�رغ� ،إن «كل العمليات الع�سكرية
اخلا�ص ��ة يف �أوكراني ��ا �س ��تنفذ ل�ض ��مان
�أمننا ولن نرتاجع عن امتامها ،وجنودنا
جنح ��وا يف جتني ��ب انت�ش ��ار �ص ��راع
ع�سكري كبري يف بلدنا بدعم �أجنبي».
و�أ�ض ��اف �أن «املع�س ��كر الغرب ��ي يري ��د
حتوي ��ل �أوكراني ��ا لدول ��ة نووي ��ة

لع�ص ��ابات داع� ��ش االرهابي ��ة والق�ض ��اء على
اخلاليا النائمة».
و�أورد� ،أن «العملي ��ة �ش ��ملت �أي�ض� � ًا ت�أم�ي�ن
احل ��دود الدولي ��ة ملحافظ ��ة الأنب ��ار ،ومن ��ع
ع�ص ��ابات داع� ��ش ،من بن ��اء قدراته ��ا وتفعيل
اجله ��د اال�س ��تخباري والأمن ��ي والت�أكيد على
قواتن ��ا الأمنية بالو�ص ��ول اىل جميع املناطق
�ض ��من قاط ��ع امل�س� ��ؤولية ومن ��ع االرهابي�ي�ن
وحتديد حركتهم وكذلك مطاردتهم وقتلهم».
ولف ��ت� ،إىل �أن «فواتن ��ا الأمني ��ة قام ��ت بع ��دة
عملي ��ات �إنزال ا�س ��تطاعت من خالله ��ا العثور
عل ��ى عدة م�ض ��افات وتدمريه ��ا واكدا�س عتاد
و�أ�س ��لحة ومع ��دات ،ف�ض�ل ً�ا عن عملي ��ات �إلقاء
القب�ض ،وهذه العملية ت�سهم ا�سهام ًا كبري ًا يف
�إ�شاعة ال�سلم واال�س ��تقرار ومطاردة كل خاليا
داع�ش االرهابية».

وا�س ��تهداف وح ��دة �أرا�ض ��ي رو�س ��يا
وب�إمكانن ��ا الرد عل ��ى جمي ��ع التهديدات
و�سننفذ رد ًا �صاعق ًا».
وتاب ��ع �أنه «مت دفع �أوكرانيا �إىل ِ�ص ��دام
مبا�شر مع رو�سيا وتوريد �أ�سلحة غربية
له ��ا ،وال ��دول الغربية �س ��عت �إىل تعزيز
النزع ��ات االنف�ص ��الية لتفكيك رو�س ��يا».
والثالثاء ،قال الرئي�س الرو�سي بوتني،

ب ��دوره ،ي ��رى اخلبري الأمني �أحمد ال�ش ��ريفي
�أن «الأو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية املرتبكة يف العراق
من املمكن ان ت�س ��هم ب�إعطاء �ش ��يء من اجلر�أة
للتنظيم يف �إعادة ن�ش ��اطه مبا يوفر بيئة �أكرث
ان�سيابية للقيام بالعمليات الإرهابية».
وتاب ��ع ال�ش ��ريفي� ،أن «ع ��دم �إمكاني ��ة �إح ��كام
�ض ��بط احلدود باملطلق يهيئ لعمليات الت�سلل
ب�إ�ض ��افة املوارد الب�شرية للتنظيم التي ت�صبح
كامنة حلني �أن تتوفر لها الظروف املنا�سبة من
�أزمات �سيا�س ��ية وا�ض ��طرابات داخلية لتنفيذ
خمططاتها الهجومية».
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن «املعاجلات يف مواجهة داع�ش
ال تقت�ص ��ر على اجلوانب الأمنية والع�سكرية،
و�إمن ��ا يجب �أن متتد �إىل النواحي ال�سيا�س ��ية
باعتب ��ار �أن الق ��رار الأمن ��ي يج ��ب �أن يراق ��ب
برملانيا لتح�سني الأداء الع�سكري».

للأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة �أنطونيو
غوتريي�ش ،يف مو�سكو� ،إ ّنه ما زال لديه
«�أمل» يف املحادثات م ��ع �أوكرانيا لإنهاء
احلرب الدائرة بني البلدين.
و�أ�ض ��اف بوت�ي�ن لغوتريي� ��ش« :رغ ��م
حقيقة � ّأن العملية الع�س ��كرية م�س ��تمرة،
م ��ا زلن ��ا ن�أم ��ل يف �أن نتم ّك ��ن م ��ن
التو�ص ��ل �إىل نتيج ��ة �إيجابي ��ة» م ��ن
ّ

املفاو�ض ��ات ،بح�س ��ب فران� ��س بر� ��س.
و�أو�ض ��ح بوت�ي�ن فيم ��ا جل� ��س مقاب ��ل
غوتريي� ��ش �إىل طاول ��ة طويل ��ة يف
الكرمل�ي�نّ � ،أن اجله ��ود املبذول ��ة يف
املحادث ��ات م ��ع �أوكرانيا تعثرّ ت ب�س ��بب
االتهامات التي وجّ هتها كييف �إىل قواته
بارت ��كاب فظائ ��ع يف بل ��دة بوت�ش ��ا قرب
كييف.
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تقرير �أمريكي :االنتخابات ّ
عطلت تنفيذ الإ�صالح
االقت�صادي يف العراق

ذكر تقرير �أمريكي �أن العديد من الإ�صالحات يف
العراق ما زالت معطلة ،الفت ًا �إىل �أن االنتخابات
عرقلت امل�ضي بالورقة البي�ضاء ،فيما ر�أى ان الو�ضع
الأمني مينع وجود ال�شركات اال�ستثمارية ،مبين ًا ان
موجة االحتجاجات التي ت�سببت بتغيري احلكومة
كان �سببها الهوية الوطنية.
 ترجمة :حامد احمد
وذك ��ر تقري ��ر �ص ��در للمجل� ��س الأطل�س ��ي
الأميرك ��ي للبح ��وث وترجمته (الم ��دى)� ،أن
"العراقيي ��ن ،اف ��راد ًا وجماع ��ات ،مقي ��دون
�ضمن و�ض ��ع لي�س فيه �سبيل وا�ضح لت�سهيل
الم�صال ��ح العراقية الجماعي ��ة دون ان تكون
هناك ت�ضحية بم�صالحهم".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "التق ��دم ف ��ي الع ��راق
والم�ضي قدم ًا فيه يعني ب�شكل عام ان تكون
هن ��اك خ�سارة لط ��رف دون �آخ ��ر ،و�أن الذين
يخ�سرون له ��م م�صلحة بعرقل ��ة التقدم الذي
ي�أتي على ح�سابهم".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "هذه المجموعات في بع�ض
الأحي ��ان ق ��د تلج� ��أ للعن ��ف ،وله ��ذا ال�سب ��ب
فان الجه ��ود لمواجهة ح ��االت الف�ساد وعدم
اال�ستق ��رار ب�ش ��كل مبا�ش ��ر وتعزي ��ز التنمية
االقت�صادية ،غالبا ما تف�شل" .وبين التقرير،
�أن "�أف�ضل و�سيلة للم�ضي قدما هو الح�صول
عل ��ى �إدراك �أف�ض ��ل لتل ��ك الم�صال ��ح وكيفي ��ة
تفاعلها ،ومن ثم و�ضع �شروط يتم من خاللها
الحفاظ عل ��ى الم�صالح الفردي ��ة والجماعية
بينما يتم التقدم �أكثر بالم�صالح الوطنية".
و�أورد� ،أن "التق ��دم الديمقراط ��ي الحا�ص ��ل
في الع ��راق بعد الع ��ام  ،2003وعل ��ى الرغم
من ��ه ،فان كثيرا م ��ن الإ�صالح ��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والأمني ��ة ف ��ي
البلد ما تزال معرقلة".
ون ��وه التقرير� ،إلى �أن "ال�سبب الرئي�سي في

ذلك يع ��ود الى الم� ��أزق ال�سيا�س ��ي الم�سدود
والف�ساد الم�ست�شري في كل من القطاع العام
والخا�ص".
و�أف ��اد ،ب�أن "كل ه ��ذه الظ ��روف �ساعدت في
تقوي ��ة اح ��زاب �سيا�سي ��ة ،اغلبه ��ا م�سن ��ودة
م ��ن جماعات م�سلح ��ة ،ت�سع ��ى لفر�ض نظام
�سيا�س ��ي بدي ��ل يناف�س م�ؤ�س�س ��ات الحكومة
العراقي ��ة" .و�أك ��د التقرير� ،أن "ذل ��ك غالبا ما
يكون خارج بنود الد�ستور العراقي" ،ور�أى
�أن "الم�ض ��ي قدم ��ا �سيتطلب اجماع ��ا �أو�سع
م ��ا بي ��ن العراقيي ��ن فيم ��ا يتعل ��ق بمواجه ��ة
ه ��ذه الم�شاكل و�إيجاد حل ��ول لها" .و�أردف،
�أن ��ه "الي ��وم كثي ��ر م ��ن العراقيي ��ن يعان ��ون
م ��ن مع ��دالت بطال ��ة عالي ��ة و�أج ��ور متدنية
وم�ستوى تعليمي وتدريبي بائ�س".
ولفت التقرير� ،إلى �أن "الو�ضع الأمني اله�ش
وا�ستم ��رار االعتم ��اد على دع ��م خارجي فاقم
م ��ن ه ��ذه الظ ��روف ،الت ��ي ت�ستم ��ر بت�سببها
بعرقل ��ة كل م ��ن اال�ستثم ��ارات الداخلي ��ة
والخارجية ف ��ي البلد" .ونب ��ه� ،إلى �أن "هذه
الظ ��روف تفاقمت �أكثر م ��ع ال�شعور بانعدام
العدال ��ة في توزيع الموارد م ��ا بين الأحزاب
ال�سيا�سية وال�شرائ ��ح االجتماعية العراقية،
وحت ��ى بين الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية" ،ويجد
�أن "ه ��ذه االو�ض ��اع ت� ��ؤدي ال ��ى امتعا� ��ض
العام ��ة �إزاء الحكوم ��ة وت�شج ��ع للخ ��روج
باحتجاجات".
وذك ��ر التقري ��ر� ،أن "ال�شرعي ��ة ال�سيا�سي ��ة
تعتم ��د عل ��ى الم�س ��اواة بتوزي ��ع الم ��وارد

احتجاجات عام  2019اطاحت بحكومة عادل عبد املهدي
والخدم ��ات الت ��ي تتطل ��ب اجماع� � ًا �سيا�سي ًا
و�إرادة �سيا�سي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات فعال ��ة ف ��ي
القطاعين العام والخا�ص".
و�أك ��د� ،أن "ورق ��ة الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي
للحكومة العراقية لع ��ام  2020توفر خارطة
طري ��ق �شاملة للإ�ص�ل�اح وتحقيق اال�ستقرار
والتعاف ��ي عبر قطاعات البل ��د االقت�صادية".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن "الورق ��ة الإ�صالحية
كان ��ت متمي ��زة ب�سعته ��ا و�شفافيته ��ا ،ولك ��ن
تطبيقها تعرقل ب�سبب انتقادات لها على انها

خطة على الم�ستويين الداخلي والخارجي للتعامل مع �شحة المياه

املوارد املائية تخف�ض �إطالقات ال�سدود:
هبوط منا�سيب دجلة "مدرو�س"
 بغداد /المدى
ع� �دّت وزارة الموارد المائية الهبوط في م�ستوى نهر
دجلة بالمدرو�س ،وعزته �إلى خف�ض اطالقات ال�سدود
العراقي ��ة بالتزام ��ن مع انته ��اء مو�س ��م ري مح�صول
الحنطة ،فيم ��ا تحدثت عن المالم ��ح الرئي�سة لخطتها
للتعامل مع �شحة المياه.
وقال المتحدث با�سم الوزارة علي را�ضي� ،إن "الخطة
الرئي�سة الت ��ي اعتمدتها وزارة الم ��وارد المائية ،هي
عل ��ى �شكل برنامج يتم اللجوء �إليه في موا�سم ال�شحة
المائية".
و�أ�ضاف را�ضي� ،أن "العراق يمر بظروف �شحة مائية
لمو�سمي ��ن متتالي ��ن ،و�آث ��اره وا�ضح ��ة عل ��ى الواقع
المائي في جميع المحافظات".
�أ�شار �إلى �أن "الوزارة ت�ؤكد وجود ملفين رئي�سين يتم
التعامل معهما ،الأول ه ��و الملف الدولي الذي يتعلق
بالإي ��رادات المائية وملف التفاو�ض م ��ع دول الأعلى
والمنبع ،والثاني هو الملف الداخلي".
ولف ��ت را�ض ��ي� ،إل ��ى �أن "المفاو�ضات الفني ��ة مع دول
المنبع م�ستمرة من �أج ��ل و�ضع �ستراتيجية مهمة في
�آلي ��ة التباحث من خالل تحديد ثالث ��ة محاور رئي�سة،
وه ��ي �ضمان حقوق العراق المائي ��ة ،وتقا�سم ال�ضرر
ف ��ي فت ��رات ال�شحة المائي ��ة ،والتع ��اون الم�شترك مع
هذه الدول".
وتح ��دث ،عن "�إجراءات يت ��م اتخاذها على الم�ستوى
الداخل ��ي م ��ن قب ��ل وزارة الم ��وارد المائي ��ة �أدرج ��ت
وو�ضع ��ت �ضم ��ن الخط ��ة ،ومحاوره ��ا الرئي�سة ،هي
مواجهة التجاوزات الكبيرة الحا�صلة على الح�ص�ص
المائية وعملية االنتقال �إلى الري المغرق وا�ستخدام
التقني ��ات الحديثة باال�شتراك م ��ع وزارة الزراعة في
تح�سين الري الحقلي".
ور�أى را�ضي� ،أن "هذه الإجراءات �سوف ت�ساعد على
زيادة عملي ��ة االرواء ،ف�ض ًال عن �أنه ��ا تقلل في الوقت
ذاته من الهدر الحا�صل في المياه ب�شكل كبير".
و�ش ��دد ،على �ض ��رورة "تطبي ��ق الآلي ��ات المتبعة في
عملية تر�شيد وا�ستهالك المياه وا�ستخدام المحا�صيل
ذات اال�ستهالك المائي القليل".
وتح ��دث را�ض ��ي ،ع ��ن "وج ��ود خط ��ط ل ��دى وزارة
الموارد المائي ��ة لتحديد كميات المي ��اه المطلقة وفق

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

خطة تكنوقراطية �أكثر وتعرقلت �أكثر ب�سبب
االنتخاب ��ات وعملي ��ة ت�شكي ��ل الحكوم ��ة".
وذهب� ،إلى �أن "تعزيز الم�ؤ�س�سات العراقية
�سيتطل ��ب نق�ل�ا كبي ��را للخبرة م ��ن منظمات
و�شركاء دوليي ��ن" .وي�ستر�س ��ل التقرير� ،أن
"هذه المنظمات وم ��ن بينها �صندوق النقد
الدول ��ي والبن ��ك الدول ��ي ب�إمكانه ��ا تطوي ��ر
وزارات الع ��راق وت�شجي ��ع ا�ستثم ��ارات
ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة التي توف ��ر فر�ص عمل
وتطور القطاع الخا�ص العراقي".
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وا�ستدرك� ،أن "الو�ضع الأمني غير الم�ستقر
يح ��ول دون تواج ��د ال�ش ��ركات اال�ستثمارية
الأجنبي ��ة ،وان تح�س ��ن الو�ض ��ع الأمن ��ي
�سي�ساعد بتح�سين ظروف ا�شراك م�ؤ�س�سات
دولي ��ة تحق ��ق تط ��ورا اقت�صادي ��ا" .ودع ��ا
التقري ��ر� ،إل ��ى "دع ��م الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي
من خالل العدالة بتوزي ��ع الموارد و�سيطرة
الحكوم ��ة عل ��ى م ��وارد المناف ��ذ الحدودي ��ة
وتعزيز مبد�أ فر�ض ال�ضرائب".
وطالب� ،أي�ض ًا بـ "تعزيز جهود �إعادة االعمار

وم�ضاعف ��ة الدع ��م للأ�شخا� ��ص العائدي ��ن
والنازحي ��ن" ،وتحدث ع ��ن "�ضرورة تنويع
م�ص ��ادر االقت�ص ��اد حي ��ث ان عوائ ��د النف ��ط
غي ��ر م�ستقرة وال يعتم ��د عليها في المحافظة
على ديمومة النفق ��ات الحكومية واالقت�صاد
العراق ��ي ،وعل ��ى الحكوم ��ة العراقي ��ة ان
تن ��وع من م�ص ��ادر دخلها" .ون�ص ��ح التقرير
الحكومة ب� ��أن "تط ��ور �صناعته ��ا الزراعية،
وان ترك ��ز عل ��ى تنمية ه ��ذا القط ��اع لتوفير
مزي ��د م ��ن فر� ��ص العم ��ل وتق ��وم بالت�صدير

عن :المجل�س الأطل�سي

ركود اقت�صادي يجتاح الأ�سواق بالتزامن مع عيد الفطر
 المدى /خا�ص

المتطلب ��ات والمو�س ��م الزراع ��ي بال�شكل ال ��ذي يمنع
عمليات الهدر".
وبي ��ن� ،أن "ق�سم� � ًا م ��ن المراقبين ب�إمكانه ��م مالحظة
وجود انخفا�ض في من�سوب نهر دجلة" ،وو�صف هذا
االنخفا� ��ض بـ "المدرو�س خ�صو�ص ��ا بعد انتهاء الري
للمو�سم ال�شتوي لمح�صول الحنطة".
وم�ضى را�ضي� ،إلى �أن "هذا �أدى �إلى خف�ض االطالقات
من ال�سدود بما يتنا�سب مع احتياجات المرحلة ،وفي
المرحلة المقبلة عندما يكون هناك طلب على ح�ص�ص
مائي ��ة والدخول في المو�س ��م ال�صيفي فان االطالقات
�سوف تتغير".
م ��ن جانبه ،ذك ��ر الخبي ��ر نج ��م الغ ��زي ،ان "الجهات
الحكومية في العراق ل ��م تمنح الملف المائي الأهمية
الكبي ��رة ،ب�سبب ال�صراعات ال�سيا�سية والأمنية حيث
كانت لها الأولوية".
وتاب ��ع الغ ��زي ،ان "المناق�ش ��ات الأخي ��رة التي جرت
في بغ ��داد وبح�ض ��ور الأم ��م المتح ��دة ب�ش� ��أن المياه
م�شجع ��ة لكنه ��ا بحاجة �إلى اال�ستمرار به ��ا و�أن تظهر
نتائجه ��ا ب�شكل وا�ضح �إلى الر�أي العام وت�أخذ دورها
للتطبيق".
ولف ��ت� ،إل ��ى �أن "الع ��راق �أم ��ام م�شكل ��ة حقيقية كون
�سيا�ست ��ه المائي ��ة تت�أث ��ر ب�شكل كبير بم ��ا تتخذه دول
المنبع من �إجراءات على هذا ال�صعيد".
ونف ��ى الغزي" ،وج ��ود اتفاقي ��ة ب�ش�أن تنظي ��م المياه
با�ستثن ��اء تل ��ك الموقع ��ة م ��ع الجان ��ب ال�س ��وري ت ��م
توقيعه ��ا ف ��ي ع ��ام  1989تعطين ��ا  %58مقاب ��ل %42
للجانب ال�سوري ب�ش�أن اطالقات نهر الفرات" ،م�شدد ًا
عل ��ى �أن "العراق ل ��م يبرم اتفاقية مائية م ��ع �إيران �أو
تركيا لغاية الوقت الحالي".
و�أعرب عن ا�سفه ،ل� �ـ "تناق�ص االطالقات المائية على
نهري دجلة والفرات ب�سبب المن�ش�آت الكبيرة المقامة
من قبل تركيا و�إيران".
وانتهى الغ ��زي� ،إلى �أن "القان ��ون الدولي يمنع دولة
من �إقامة �سد على نه ��ر يمر بدولة �أخرى دون االتفاق
والتفاه ��م معه ��ا ،وه ��و �أم ��ر تجاهلت ��ه كل م ��ن تركيا
و�إيران".
وكان ��ت وزارة الموارد المائية قد �أكدت �أن الحوارات
م�ستم ��رة مع تركيا ب�ش�أن المل ��ف المائي ،فيما انتقدت
تجاهل �إيران لتقا�سم ال�ضرر مع العراق.

فخري كرمي

للمحا�صي ��ل التي تنتجها م ��ن حنطة و�شعير
وتم ��ور ومنتج ��ات زراعي ��ة �أخ ��رى تع ��ود
بالمنفع ��ة المالي ��ة" .و�أف ��اد ،ب ��ان "�أكث ��ر
االحتجاج ��ات ف ��ي الع ��راق ترك ��زت الى حد
كبي ��ر على الهوي ��ة الوطني ��ة ،وبينما ال يرى
ال�شع ��ب العراقي عموم ًا م�شاكل ��ه عبر عد�سة
طائفية فان ��ه كان هناك تع ��اون محدود عابر
للطائفي ��ة لح ��ل م�ش ��اكل الع ��راق ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادية" .و�أ�ضاف التقرير� ،أن "تعزيز
الهوي ��ة الوطني ��ة ،وبالتال ��ي تعزي ��ز �شرعية
الحكوم ��ة واال�ستقرار والنم ��و االقت�صادي،
يتطلب بناء م�ؤ�س�س ��ات تج�سد هوية عراقية
وطني ��ة وتوفر فر� ��ص خدم ��ات نوعية تعزز
تلك الهوية ،وان للم�ؤ�س�سات المدنية دور في
ذلك" .وعد التقرير� ،أن "طبقة ال�شباب تعتبر
�شريح ��ة مهمة ت ��م تجاهلها يمك ��ن اال�ستفادة
منها ف ��ي بن ��اء الع ��راق ،وال�شب ��اب العراقي
يعتبر م�ص ��درا فعاال لل�شع ��ور الوطني الذي
عل ��ى الحكوم ��ة ان تح�ش ��ده وت�ستثم ��ره
لمواجه ��ة دع ��اة الطائفية ،ب�إم ��كان الحكومة
ت�سهيل هذا من خالل تح�سين فر�ص ال�شباب
وا�شراكهم �أكثر في العملية االنتخابية".
وي�ستر�س ��ل� ،أن "تح�شي ��د ال�شب ��اب يت ��م من
خالل تح�سي ��ن فر�صهم وظروفه ��م في البالد
وال ��ذي يعتب ��ر عام�ل�ا حيوي ��ا للتو�ص ��ل الى
ا�ستقرار �سيا�سي دائم".
وتاب ��ع� ،أن "ذل ��ك يت ��م عب ��ر توفي ��ر فر� ��ص
اقت�صادي ��ة وم�شاري ��ع �صغي ��رة وقرو� ��ض
لل�شب ��اب ،وتوفي ��ر دورات تدريبي ��ة لتطوير
مهاراتهم في مجال البن ��اء والطب والزراعة
وال�صناعات الخدمية".
وم�ضى التقرير� ،إلى �أنه "لأجل دعم وتعزيز
مجتمع منظ ��م فانه يجب ح�ص ��ر وا�ستخدام
ال�س�ل�اح بي ��د الحكومة فقط ،هذا ي� ��ؤدي الى
تعزي ��ز التعافي ،ويرى جمي ��ع العراقيين في
ق ��وات جي�شهم رم ��زا مهما للوح ��دة الوطنية
وطريقا لبناء هوية وطنية".

الع ��د التنازل ��ي لعيد الفطر انطل ��ق ،لكنه هذا
العام �أ�صعب م ��ن �سابقاته ويمثل تحدي ًا غير
م�سب ��وق للطبقة الفقي ��رة ومحدودي الدخل،
م ��ع توقع ��ات وزارة التخطي ��ط والتع ��اون
الإنمائ ��ي العراقية ،بارتف ��اع ن�سبة الفقر في
الب�ل�اد �إل ��ى  25بالمئ ��ة .الوزارة تق ��ول عبر
المتح ��دث با�سمه ��ا ،عبد الزه ��رة الهنداوي،
ف ��ي  11ني�س ��ان � ،2022إن "�آخ ��ر �إح�صائية
لن�س ��ب الفق ��ر في العراق في ع ��ام  2019قبل
الجائح ��ة� ،سجل ��ت تقريب� � ًا  22.5بالمئ ��ة".
توقعات الهن ��داوي ،رافقها رك ��ود اقت�صادي
ف ��ي الأ�س ��واق م ��ع �ضع ��ف الق ��وة ال�شرائية
للمواطني ��ن م ��ع ق ��رب حل ��ول عي ��د الفط ��ر،
ب�سبب ارتف ��اع �أ�سعار �صرف ال ��دوالر مقابل
الدين ��ار العراق ��ي ،وما ج ��اء بعده م ��ن �أزمة
الغذاء العالمية نتيج ��ة الحرب في �أوكرانيا،
ما ت�سب ��ب بارتفاع غي ��ر م�سبوق ف ��ي �أ�سعار
المواد وال�سلع الأ�سا�سية ،ومتطلبات العيد.
انعكا�سات الحرب ،ت�سبب ��ت في ارتفاع �سعر
لتر الزيت �إل ��ى �أكثر من � 4آالف دينار ،بعدما
كان  2500دين ��ار ،قب ��ل الأزم ��ة ،ف ��ي حي ��ن
�أ�صبح �سعر كي� ��س الطحين ( 50كيلوغراما)
� 50أل ��ف دين ��ار عراق ��ي ،بعدم ��ا كان �أقل من
الن�ص ��ف ،وق ��د �أث ��ار ذل ��ك غ�ضب ��ا �شعبيا في
ال�شارع العراقي.

وه ��و �أب لثالثة �أطفال مخاوف ��ه من "تدهور
�أح ��وال البالد خ�ل�ال الأيام المقبل ��ة في حال
ا�ستم ��رار تعطل ت�شكي ��ل الحكومة و�سيطرة
الجهات المخت�صة عل ��ى الأ�سواق" .ولي�ست
الإج ��راءات االقت�صادي ��ة وحده ��ا م ��ا �أثق ��ل
كاه ��ل الطبقة الفقيرة ،ب ��ل �أي�ضا ف�شل وزارة
التج ��ارة في توفير م ��واد الح�صة التموينية
ال�شهرية ب�شكل كام ��ل ،التي كانت ت�سد �شيئ ًا
ب�سيط ًا من احتياجاتهم خ�صو�صا خالل �شهر
رم�ضان ،وفق مخت�صين.
ارتفاع ن�سب الفقر
م ��ن جانبه يق ��ول الخبير االقت�ص ��ادي نا�صر
الكناني ل� �ـ (المدى)� ،إن "الأ�س ��واق العراقية
وما ت�شهده من ارتفاع كبير في �أ�سعار المواد
الأ�سا�سي ��ة ،فاق ��م ب�ش ��كل كبي ��ر م ��ن معان ��اة
المواطني ��ن فيم ��ا ف�شلت الخط ��ط الحكومية
باحت ��واء الموق ��ف" ،م�ؤك ��د ًا �أن "م�ؤ�ش ��رات
البطال ��ة والفق ��ر قابل ��ة لالرتفاع ب�ش ��كل غير
م�سب ��وق م ��ا لم يك ��ن هن ��اك تح ��رك حكومي
ج ��اد لل�سيط ��رة على ال�سوق ودع ��م ال�شرائح
الفقي ��رة ومحدودي الدخل"" .ال خيار �إال في
اال�ستثمار المت�صا� ��ص البطالة ،وال بديل �إال

معاناة
"�أم عم ��ر" ام ��ر�أة بغدادية ،ترى �أن "�أجواء
عي ��د الفط ��ر لهذا الع ��ام مختلفة ع ��ن الأعوام
ال�سابق ��ة ب�سب ��ب الأزم ��ات االقت�صادي ��ة
وال�سيا�سي ��ة الت ��ي ي�شهده ��ا البل ��د" .وت�ؤكد
�أي�ض ��ا �أن "ع ��دم تمري ��ر م�ش ��روع قان ��ون
الموازن ��ة االتحادي ��ة ل�سن ��ة  ،2022وتف�شي
الف�س ��اد فاق ��م �أي�ض ��ا م ��ن معان ��اة العراقيين
ب�ش ��كل كبير ،الأمر الذي دفع الكثير منهم �إلى
االمتناع عن �ش ��راء المالب�س وحاجات العيد
ب�سبب عدم مقدرتهم على ذلك".
فيما يقول� ،أبو �صالح وهو من �سكنة منطقة
الك ��رادة و�س ��ط بغ ��داد� ،إن "الأ�سع ��ار ج ��دا
مرتفعة ال يمكن �شراء �أي �شيء ،ارتفاع �أ�سعار
�صرف ال ��دوالر و�سوء الخط ��ط االقت�صادية
�أث ��ر ب�شكل كبير على حرك ��ة ال�سوق وزاد من
معان ��اة المواطني ��ن" .ولم يخ ��ف �أبو �صالح
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بتن�شيط القط ��اع الخا�ص ،فالع ��راق ي�صنف
من �أغنى دول المنطقة �أما الحال فهو الأ�سو�أ
وف ��ق الإح�صائي ��ات" ،هكذا يق ��ول الكناني،
ال ��ذي ي�ؤك ��د �أي�ض ��ا �أن "غياب فر� ��ص العمل
ووق ��وف الدولة عاجزة �أم ��ام الف�ساد �ساهم،
ف ��ي ات�س ��اع رقعة الفق ��ر بالمجتم ��ع العراقي
وه ��و البلد الذي يمتلك ثان ��ي �أكبر احتياطي
نفطي في العالم" .وف ��ي �آخر تقرير لبرنامج
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ،بلغت
ن�سبة الفقر بين العراقيين �أكثر من .%31
ويقول ممث ��ل البرنامج في العراق علي ر�ضا
قري�شي ،في ت�صريح �صحافي� ،إن "انخفا�ض
قيم ��ة الدين ��ار �أث ��ر ف ��ي الق ��درة ال�شرائي ��ة
للمجتمعات اله�شة ،بعد ارتفاع �أ�سعار المواد
الأ�سا�سي ��ة الغذائية وغي ��ر الغذائية ب�ضمنها
دقيق الحنطة والزي ��ت النباتي" ،م�شير ًا �إلى
�أن "معدالت الح�صاد المنخف�ضة في المناطق
التي تعتمد على مي ��اه الأمطار كم�صدر للري
خ�ل�ال المو�س ��م الزراع ��ي  ،2021-2020قد
فاقمت من �أزمة انهيار العملة".
وف ��ي خ�ض ��م تل ��ك المزاع ��م الدولي ��ة ،اتبعت
الحكوم ��ة العراقية منذ �أع ��وام نظام ًا خا�ص ًا
بالرعاي ��ة االجتماعي ��ة لم�ساع ��دة الفئ ��ات

انتقادات للجهات الر�سمية لعدم �سيطرتها على اال�سعار
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الأكث ��ر حاجة للدعم ككب ��ار ال�سن والمطلقات
والأرام ��ل والعاطلي ��ن من العم ��ل ،وبموجب
ه ��ذا النظام ت ��م �شمول �أكثر م ��ن  1.6مليون
عراق ��ي حت ��ى الع ��ام  ،2021يتلق ��ون دعم ��ا
مادي ��ا بم ��ا بي ��ن  70دوالرا �إل ��ى  170دوالرا
�شهري ��ا ،ف�ض ًال عن �إط�ل�اق وزارة التخطيط،
�ستراتيجية جديدة لمعالجة الفقر في العراق
تمت ��د ل� �ـ � 5سن ��وات ت�ستكم ��ل ال�ستراتيجية
ال�سابق ��ة الت ��ي ينته ��ي العم ��ل بها ف ��ي العام
 .2022وف ��ي الإ�ش ��ارة لل�ستراتيجيات التي
تبنته ��ا الحكوم ��ات العراقي ��ة المتعاقبة بعد
 ،2003رك ��زت ال�ستراتيجي ��ة الأول ��ى للح ��د
م ��ن الفق ��ر ف ��ي الع ��راق  2014-2010عل ��ى
وج ��وب التعامل مع �أربعة تحديات �أ�سا�سية،
وه ��ي� :ضمان الأم ��ن واال�ستق ��رار ،و�ضمان
الحك ��م الر�شي ��د ،و�ضم ��ان عدال ��ة التوزي ��ع
وتنويع م�صادر الدخل ف ��ي اقت�صاد ال�سوق،
والتخفي ��ف م ��ن الآث ��ار ال�سلبي ��ة للإ�ص�ل�اح.
و�أك ��دت ال�ستراتيجي ��ة الثاني ��ة للح ��د م ��ن
الفق ��ر ف ��ي الع ��راق  2022-2018عل ��ى �أن
ه ��ذه التحدي ��ات م ��ا ت ��زال ماثل ��ة ،وينبغ ��ي
عل ��ى الحكومة ا�ستم ��رار االلت ��زام بالتعامل
معها عب ��ر ال�سيا�س ��ات والإج ��راءات الكفيلة
بمواجهتها بو�صفها �شرطا �ضروريا لتحقيق
الأهداف المن�شودة لل�ستراتيجية.
وبالرغ ��م من وجود تلك ال�ستراتيجيات التي
لم ت�أخذ طريقها ال�صحيح في التطبيق ،تقول
الأرق ��ام الر�سمية �إن ن�سبة الفق ��ر في العراق
تج ��اوزت ال� �ـ  % 22.5لك ��ن منظم ��ات دولية
و�أخرى غير حكومية تتحدث عن �ضعف هذا
الرقم على الأقل.
�أ�سباب حكومية
ب ��دوره يق ��ول المتح ��دث با�س ��م وزارة
التخطي ��ط ،عب ��د الزه ��رة الهن ��داوي ،ل� �ـ
(المدى)� ،إن "التخطي ��ط ت�ستهدف من خالل
ال�ستراتيجي ��ة الجدي ��دة الت ��ي تمت ��د لمدة 5
�سنوات ،خف� ��ض ن�سبة الفق ��ر �إلى % 16-15
خالل ال�سن ��وات المقبلة وق ��د ي�صل م�ستوى
الفق ��ر �إل ��ى � %10أو �أق ��ل من ذلك حت ��ى نهاية
خط ��ة ال ��وزارة للتنمي ��ة الم�ستدام ��ة ع ��ام
 ."2030الهن ��داوي ي�ؤك ��د �أن "ن�سب ��ة الفق ��ر
خ�ل�ال ال�سنوات ال�سابقة و�صل ��ت �إلى � 23أو
�أكثر من ذل ��ك نتيجة الظ ��روف القاهرة التي
فر�ضتها جائحة كورونا في تلك ال�سنوات".
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رئي�س البرلمان في طهران باحث ًا عن تخفيف ال�ضغوطات

جملة مفيدة

ف�صائل م�سلحة ت�سرب �أ�سلحة �إلى معار�ضي الحلبو�سي
في الأنبار لتفكيك «التحالف الثالثي»
 بغداد /تميم الح�سن
ق ��رر حمم ��د احللبو�س ��ي رئي� ��س الربملان،
حم ��ل «تهديدات الف�صائ ��ل» �ضده ،وركوب
طائ ��رة حكومي ��ة اىل طه ��ران لتخفي� ��ض
ال�ضغط.
وو�صل ��ت االو�ض ��اع يف االنبار اىل مرحلة
ال ��ذروة ،حي ��ث ت�س ��رب بع� ��ض الف�صائل،
ا�سلح ��ة اىل جهات ع�شائرية هن ��اك ك�إنذار
حرب.
وي�ؤك ��د ح ��زب احللبو�س ��ي (تق ��دم) ،ب ��ان
جه ��ات �سيا�سي ��ة «ت�ستق ��وي بالف�صائ ��ل»،
وتري ��د «تخري ��ب» م�ش ��روع بن ��اء دول ��ة
امل�ؤ�س�سات.
واكد احللبو�سي �أم�س من طهران ،ان حفظ
ال�سي ��ادة وح�سن اجل ��وار وحماية حقوق
املواطنني هي املبادئ العامة التي يجب �أن
تكون ثابتة ما بني العراق و�إيران.
وا�ض ��اف رئي� ��س الربمل ��ان خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�صحف ��ي م ��ع نظ�ي�ره االي ��راين حمم ��د
باق ��ر قاليب ��اف ان «ا�ستق ��رار اجلمهوري ��ة
اال�سالمي ��ة يف �إيران ينعك� ��س ايجاب ًا على
العراق والعك�س �صحيح».
والتقى رئي�س الربمل ��ان العراقي يف زيارة
يفرت� ��ض انها ت�ستمر لي ��وم واحد الرئي�س
االيراين ابراهيم رئي�سي.
و�ضم ��ن ج ��دول اللق ��اءات �سيلتق ��ي
احللبو�س ��ي م ��ع �سكرت�ي�ر جمل� ��س الأم ��ن
القومي ،ووزير اخلارجية الإيراين.
وبح�س ��ب و�سائ ��ل �إع�ل�ام �إيراني ��ة ،ق ��ال
حممد باقر قاليب ��اف يف امل�ؤمتر ال�صحفي
امل�ش�ت�رك�« :أه ��م مطلب لل�شع ��ب الإيراين،
هو فتح طرق برية لزيارة الأماكن املقد�سة
يف مرا�سيم الأربعني».
وو�صل رئي�س الربملان �إىل طهران� ،صباح
�أم� ��س الأربع ��اء ،عل ��ى ر�أ�س وف ��د من عدة
نواب من كتل �سيا�سية خمتلفة.
وكان احللبو�س ��ي ق ��د �ساف ��ر �سابق� � ًا �إىل
طهران يف �شباط  ،2019وهذه هي زيارته
الثانية لإيران ب�صفته رئي�س ًا للربملان.
وكان من املقرر �أن تتم الزيارة االخرية يف
ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،لكن قيل �إنه ��ا مت ت�أجيلها
ب�سب ��ب «املتطلب ��ات القانوني ��ة والربملانية
م ��ن كال اجلانب�ي�ن» بالإ�ضاف ��ة �إىل مر� ��ض
قاليباف.
وج ��اءت الزي ��ارة عق ��ب ي ��وم م ��ن تغريدة
ناري ��ة للحلبو�س ��ي� ،أعل ��ن فيه ��ا لأول مرة
منذ ان ��دالع ازم ��ة ت�شكي ��ل احلكوم ��ة� ،أنه
�سيتخ ��ذ موقفا «جدي ًا وحدي� � ًا» من العملية
ال�سيا�سية يف البالد.
وع ��ن داف ��ع الزي ��ارة ،ي�شري غ ��امن العيفان
وه ��و �سيا�س ��ي من االنب ��ار اىل انه ��ا ،على
الرغم من كونها «جاءت بدعوة ر�سمية لكن
لن تخلو من احلديث عن تهديد الف�صائل».

الحلبو�سي يلتقي بالرئي�س االيراني في طهران �أم�س
وكان احللبو�س ��ي ق ��د ب ��رر اعالن ��ه اتخ ��اذ
مواق ��ف «جدية» م ��ن االزم ��ة يف التغريدة
االخ�ي�رة ،ب�أنه ��ا ب�سبب ما ق ��ال انه «حتكم
امل�سلح�ي�ن اخلارجني عن القانون ،وعبثهم
ب�أمن البالد والعباد».
ويعتق ��د العيف ��ان وه ��و م�ست�ش ��ار �ساب ��ق
يف حمافظ ��ة االنب ��ار لـ(امل ��دى) ان منا�سبة
حديث رئي�س الربملان هي انه «بد�أت ت�صله
ر�سائ ��ل قوي ��ة من ف�صائ ��ل م�سلح ��ة لدفعه
لالن�سحاب من التحالف الثالثي».
وا�ض ��اف امل�ست�ش ��ار ال�ساب ��ق ،ان «تل ��ك
الر�سائل تت�ضمن تبن ��ي خ�صوم �سيا�سيني
للحلبو�س ��ي وتذلي ��ل العقب ��ات االمني ��ة
والق�ضائي ��ة امامهم» يف ا�ش ��ارة اىل ظهور
علي ح ��امت ال�سليم ��ان ،الزعي ��م الع�شائري
الذي ارتب ��ط ا�سمه مبا كان يعرف بـ «ثوار
االنب ��ار» اب ��ان ف�ت�رة ظه ��ور «داع� ��ش» يف
.2014
ومن ��ذ اعالن مقت ��دى ال�صدر ،زعي ��م التيار
ال�صدري ،عن نيت ��ه ت�شكيل حكومة اغلبية
والك�ش ��ف ع ��ن حلفائ ��ه يف امل�ش ��روع ،ب ��د�أ
خ�صومه ب�سيا�سة «�ضرب االطراف».
وجتن ��ب «الإطاريون» ط ��وال ازمة ت�شكيل

احلكومة بع ��د انتخابات اخلريف املا�ضي،
مواجهة «ال�ص ��در» ،او اتهامه ب�شكل علني
بانه وراء مزاعم «تفكيك ال�شيعة».
وعو�ض� � ًا عن ذل ��ك ،هاج ��م «التن�سيقي» كل
من القوى ال�سنية داخ ��ل حتالف ال�سيادة،
واحلزب الدميقراطي ،وحملهما م�س�ؤولية
فكرة «االغلبية».
وعلى الرغم من حماوالت الطرفني (ال�سني
والكردي) لتقريب وجهات النظر بني زعيم
التي ��ار ال�صدري وخ�صوم ��ه ،اال ان هذا مل
ي�شفع للجهتني.
واتهمت �إي ��ران و�أط ��راف يف «التن�سيقي»
بالرتتي ��ب لع ��ودة ال�سليم ��ان ،وقبله وزير
املالية اال�سبق راف ��ع العي�ساوي اىل بغداد
ثم اىل االنبار.
وكان ن ��وري املالك ��ي ،وه ��و �أك�ث�ر الذي ��ن
وجه ��ت له ��م ا�صاب ��ع االته ��ام مبا ع ��رف بـ
«�صفق ��ة عودة املنفي�ي�ن ال�سنة» ،قد دعا اىل
التجاء املت�ضررين اىل الق�ضاء.
وق ��ال املالك ��ي يف تغري ��دة عل ��ى «توي�ت�ر»
قب ��ل ايام ان «اجلدل ح ��ول العائدين الذين
�سلم ��وا �أنف�سه ��م ه ��ي ق�ضي ��ة ق�ضائي ��ة ال
تتحمل اجلدل و�صناعة �أزمة».

الهند توزع اّ
�سلت غذائية في قرى
�سريالنكية فقيرة

 ترجمة :طارق �أمين

بينما تعاني �سريالنكا من ازمة اقت�صادية
�شديدة ،قامت ال�سفارة الهندية الثالثاء
بتوزيع �سالت غذائية لعوائل معوزة في
قريتي مداويوا وكيرميتياوا في مدينة
�أنورادابورا في �سريالنكا.

وكتبت ال�سفارة الهندية لدى �سريالنكا على
�صفحتها الر�سمية يف تويرت قائلة «وزعت الهند
�سالت غذائية لعوائل حمتاجة يف قريتي مداويوا
وكريميتياوا يف مدينة �أنورادابورا املقد�سة».
وقبيل االحتفاالت بال�سنة اجلديدة يف �سريالنكا،
و�صلت الثالثاء  11,000طن مرتي من مادة الرز
من الهند اىل العا�صمة كولومبو .وا�ستنادا اىل
ال�سفارة الهندية يف �سريالنكا فان الرز و�صل
كولومبو على منت الباخرة �شني غلوري.
ي�شار اىل ان االحتفاالت بال�سنة اجلديدة يف
�سريالنكا تبد�أ يف � 13أو  14ني�سان وتبد�أ ح�سب
التقاليد عند ر�ؤية القمر اجلديد .وقالت ال�سفارة
انه خالل الأ�سبوع املا�ضي فقط ،جهزت الهند
�ضمن برناجمها املتعدد لدعم �سريالنكا �أكرث من
 16,000طن مرتي من مادة الرز ،م�ضيفة بان هذه
التجهيزات هي م�ؤ�شر على االوا�صر املتميزة ما
بني الهند و�شبه اجلزيرة ال�سريالنكية.
ومن اجلدير بالذكر ،وو�سط االزمة االقت�صادية

التي تعي�شها �سريالنكا ،فقد بادرت الهند مل�ساعدة
البالد بتجهيزها بالوقود واخل�ضار واملعونات
الغذائية اليومية والأدوية.
وكانت الهند قد جهزت �سريالنكا حلد االن ب�أكرث
من  270,000طن مرتي من الوقود و�أعلنت يف
وقت �سابق عند تقدمي قر�ض ائتماين بقيمة 1
مليار دوالر مل�ساعدة �سريالنكا يف انقاذ اقت�صادها
املتدهور.
القر�ض االئتماين لكولومبو البالغ  1مليار دوالر
�سي�ساعد يف الإبقاء على �أ�سعار املواد الغذائية
و�أ�سعار الوقود حتت ال�سيطرة .ومنذ كانون
الثاين من هذا العام جتاوز الدعم املقدم من الهند
اىل �سريالنكا حاجز  2.5مليار دوالر .يف �شباط
جهزت نيودلهي قر�ضا ق�صري االجل بقيمة 500
مليون دوالر لكولومبيا وذلك ل�شراء منتجات
نفطية عرب وزارة الطاقة و�شركة �سيلون النفطية
بالنيابة عن احلكومة ال�سريالنكية.
ويف ت�شرين الثاين من عام  2021قدمت الهند
ل�سريالنكا  100طن من ا�سمدة النرتوجني
ال�سائلة بعد توقف احلكومة عن ا�سترياد الأ�سمدة
الكيمياوية.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،مدد بنك االحتياط الهندي
مقاي�ضة عملة بقيمة  400مليون دوالر و�أرج�أ
ت�سديدات ديون بذمة البنك املركزي ال�سريالنكي
مبوجب احتاد الرتخي�ص الآ�سيوي بقيمة عدة
مئات من ماليني الدوالرات.
وتواجه �سريالنكا ازمة اقت�صادية حادة مع �شحة
باملواد الغذائية والوقود القت بظاللها على اعداد
�ضخمة من �شعوب البلد .وتعر�ض اقت�صاد البلد
النهيار حاد ب�سبب تف�شي وباء كورونا الذي �أ�ضر
بقطاع ال�سياحة.
وتواجه �سريالنكا �أي�ضا �شحة بالعملة ال�صعبة
�أثرت باملقابل يف قدرتها على ا�سترياد مواد غذائية
ووقود مما �أدى اىل قطوعات بالكهرباء يف البالد.
قلة توفر الب�ضائع الأ�سا�سية اجرب �سريالنكا على
طلب م�ساعدة من بلدان �صديقة.

واك ��د رئي�س ال ��وزراء اال�سب ��ق «نحن نثق
بالق�ض ��اء ونعتم ��د علي ��ه وه ��و �صاح ��ب
امل�س�ؤولي ��ة ع ��ن العائدي ��ن يف �إع ��ادة
حماكمته ��م ح�ضوري ��ا وف ��ق الأ�ص ��ول
الق�ضائية».
وقب ��ل ذل ��ك كان مكت ��ب املالك ��ي ،ق ��د نف ��ى
االخبار التي ت�سربت عن لقاء جمع االخري
مع علي حامت ال�سليمان يف بغداد.
لك ��ن املعلوم ��ات ال ��واردة م ��ن االنب ��ار
وو�صلت اىل (املدى) ان «الإطار التن�سيقي
ي�ساع ��د يف ع ��ودة اي ��ة �شخ�صي ��ة تعار�ض
احللبو�سي».
وا�ش ��ارت تل ��ك املعلوم ��ات الت ��ي نقلت عن
اط ��راف �سيا�سي ��ة ،ان «ف�صائ ��ل م�سلح ��ة
معروف ��ة – مل يذكر ا�سمها -ب ��د�أت ب�إعطاء
ا�سلح ��ة متو�سط ��ة وثقيل ��ة اىل جه ��ات
ع�شائرية معار�ضة لرئي�س الربملان».
وكان ��ت اغلب الق ��وى ال�شيعية قد عار�ضت
من بعد  ،2014ت�سليم ا�سلحة اىل الع�شائر
ال�سني ��ة بذريع ��ة اخلوف م ��ن ت�سربها اىل
امل�سلحني.
ويج ��ري انق�س ��ام يف االنب ��ار عق ��ب
التط ��ورات االخ�ي�رة ،ب�ي�ن م ��ن يعتق ��د ان

اال�ستق ��رار الن�سبي الذي ظه ��ر م�ؤخر ًا يف
املحافظة ،مهدد بالزوال ،وبني من يرى ان
ظهور �شخ�صية مث ��ل «ال�سليمان» �ستحدث
موازن ��ة م ��ع ح ��زب تق ��دم ال ��ذي يق ��وده
احللبو�س ��ي ،واملته ��م بال�سيط ��رة على كل
مفا�صل املحافظة.
وينف ��ي م�صطفى العر�س ��ان وهو نائب عن
تقدم ،وجود «ارباك» يف و�ضع االنبار على
�إثر عودة بع�ض ال�شخ�صيات املنفية.
ويف�س ��ر العر�س ��ان يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)
تغري ��دة احللبو�س ��ي االخ�ي�رة عل ��ى انه ��ا
«تخ� ��ص كل الع ��راق ولي� ��س فق ��ط االنبار،
وه ��ي تك�شف ع ��ن �سيط ��رة امل�سلحني على
بع�ض املفا�صل».
وي�ؤكد العر�س ��ان ان «امل�سلحني اخلارجني
عن القانون» الذين ق�صدهم احللبو�سي يف
تغريدته االخرية هم «ف�صائل م�سلحة – مل
يذكر ا�سمه ��ا -ت�ستقوي به ��ا بع�ض القوى
ال�سيا�سية لفر�ض ارادتها».
وا�ضاف النائب ع ��ن االنبار ان تلك القوى
«تري ��د تخريب م�ش ��روع دول ��ة امل�ؤ�س�سات
الت ��ي ي�سعه ��ا احللبو�س ��ي وحزب ��ه اىل
تر�سيخها».

 عبد املنعم الأع�سم

خ�سروها ..ويلعبون بالنار
هل حقا ان العراق مقبل على حرب ،او على بروفة حرب ،او على
�ش ��طارة ح ��رب ،او حافة حرب ت�ش ��علها اجلماعات اخلا�س ��رة يف
االنتخابات ،ولن ترتاجع عنها � اّإل و�سلطة القرار معها� ،أو بعودة
عقارب ال�ساعة اىل الوراء يوم كانت االحوال غري االحوال؟.
امل�ش ��كلة ان مطلق ��ي �س ��يناريوهات احل ��رب جهل ��ة يف م ��ا تعنيه
احل ��رب وم ��ا ترتتب عليه ��ا من تداعي ��ات كارثية ،حت ��ى لو كانت
حم� ��ض كالم ،او ا�ستعرا�ضا للقوة الفارغة ،اخذا باالعتبار ان كل
احلروب واحلرائق تبد�أ بالكالم ..فلو مل تطلق «العمة» الب�سو�س
كلماته ��ا الت ��ي ا�ضرمت النخ ��وة القبلي ��ة والث�أر م ��ا ا�شتبك كليب
وج�سا�س ،وما اندلعت حرب «داح�س والغرباء» اربعني �سنة بني
ابناء العم املتجاورين ،بكر وتغلب ،ب�سبب ناقة قـُتلت ع َر�ضا «من
دون تخطيط م�سبق».
فال ��كالم يلع ��ب دور ع ��ود الثق ��اب ال ��ذي ق ��ال فيه مرتني ��خ ،رجل
امل�ؤام ��رات النم�س ��اوي العتيق ،انه «ي�سهل التغل ��ب على كل قادة
اجليو� ��ش اال اولئ ��ك الذي ��ن يحولون ال ��كالم اىل حري ��ق» وقبله
م ��ن �أعماق التاريخ قال النب ��ي حممد «�إياكم والت�ش ��ادق» وقوله:
«�أبغـَ�ضك ��م �إ ّ
يل الرثث ��ارون املتفيهق ��ون» .ويف كتاب ��ه «البي ��ان
والتبي�ي�ن» دعا اجلاح ��ظ� ،أبوعثمان عمرو بن بح ��ر الكناين رب
ال�سم ��اوات اىل درء «فتن ��ة الق ��ول» وا�ض ��اف« ..ونع ��وذ ب ��ك من
التكلـّ ��ف» ثم« ..ونعوذ بك من ال�سالط ��ة والهذر» ويقف اجلاحظ،
به ��ذا ال�صدد� ،إعجابا عند حكم ��ة الإمام علي يف قوله« :وقيمة كل
ُح�سن» واال�ش ��ارة هنا اىل حُ �سن ال ��كالم وان�ضباطه،
ان�س ��ان ما ي ِ
وامله ��م ان اجلاحظ ي�ؤك ��د يف نهاية االمر بان لكل زمان «�شكل من
املحنة» ويب ��دو ان حمنتنا االن (والقول هذه املرة لنا) تتمثل يف
فتن ��ة الق ��ول العابر حلدود االخالقي ��ة الوطنية ،وم ��ا ي�سعى اليه
ا�صحاب الفتنة لرتويج ثقاف ��ة الث�أر والطائفية باجمل العبارات،
�سهل ��ة االبتالع ،واكرث الن�صائ ��ح امل�سمومة املدفونة يف ح�شوات
الكالم.
وامل�شكلة ،اي�ضا ،ان بع�ض الدعاة ادمنوا وظيفة التجيي�ش واثارة
امل�شاعر و�صارت لديهم ث ��روة من كالم الفتنة ،وبع�ضهم ا�صيبوا
بالهذي ��ان املكروه ،املذموم ،وبخا�ص ��ة يف حاالت الت�أزم والتوتر
واالن�شقاقات وانعدام الثقة بني ا�صحاب احلل والربط وامل�شيئة
والق ��رار ،فهم� ،إذ يكررون الرطان ��ات واملطوالت والديباجات يف
غ�ي�ر ذي فائ ��دة يزيدون م ��ن تهديد ال�ش ��ارع والتلوي ��ح مبعاقبة
املحتج�ي�ن ،ويجعلون من بع�ض التوليفات اللغوية ال�شريرة بابا
اىل االمتي ��ازات ال�سيا�سية ال�ضائعة بالنظ ��ر اىل جلوء «الهاذي»
اىل و�سائ ��ل االثارة واللجاجة وااليح ��اءات واال�سهال يف الكالم
املنربي مبنا�سبة وبدون منا�سبة.
واحل ��ال ،ا�صبح كالم الفتنة م�سموم ��ا ،مراوغا ،يبتعد عن �ضبط
اال�ش ��ارة اىل املق�ص ��ود ،وال يتوان ��ى ع ��ن ان يعيد الي ��وم ما قاله
ام� ��س ب�إفا�ضة ،كما ال يتوانى عن تكذيب ما قاله باالم�س متواكال
عل ��ى عطل ذاك ��رة م�ستمعيه ..ويف اغلب االحي ��ان يحل ا�صحاب
اللع ��ب بالن ��ار �ضيوفا عل ��ى ال�شا�شات امللون ��ة يف ال�سحور حمل
فيلم ال�سه ��رة ..عندما تكون الفتنة بحاج ��ة اىل عود ثقاب ،فقط،
لي�شب احلريق.
ّ
ا�ستدراك:
قي ��ل لـ«لبي ��رت �سبي ��ر» �صديق هتل ��ر الحمي ��م :كيف ت�صف لن ��ا حياة
الفوه ��رر؟ ق ��ال :ف ��ي �صب ��اه كان يق�ضي �ساع ��ات طويلة ام ��ام المر�آة
ليمار�س تمارين خطابية.
الكالم يلعب دور عود الثقاب الذي قال
فيه مرتنيخ ،رجل امل�ؤامرات النم�ساوي
العتيق ،انه «ي�سهل التغلب على كل قادة
اجليو�ش اال اولئك الذين يحولون الكالم
اىل حريق» وقبله من �أعماق التاريخ قال
النبي حممد «�إياكم والت�شادق» وقوله:
«�أبغـَ�ضكم � ّ
إيل الرثثارون املتفيهقون».

ذي قار تتخوف من تف�شي الفايرو�س خالل العيد

ال�صحة عن الحمى النزفية :ن�سبة وفاة الم�صابين ت�صل �إلى %40
 بغداد /فرا�س عدنان
ح ��ذرت وزارة ال�صحة م ��ن �إهمال
الإج ��راءات الوقائي ��ة اخلا�ص ��ة
مبر�ض احلمى النزفية ،م�ؤكدة �أن
معدل الوفيات بالن�سبة للإ�صابات
عايل ي�صل �إىل  ،%40نافية وجود
لقاح �أو عالج مبا�شر.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة
�سي ��ف الب ��در� ،إن «احلم ��ى النزفية
مر� ��ض موج ��ود يف الكث�ي�ر م ��ن
بلدان الع ��امل ولي�س باجلديد ،وقد
�سجل ��ت ا�صابات ��ه يف الع ��راق منذ
�سبعينيات القرن املا�ضي».
و�أ�ض ��اف الب ��در� ،أن «الإ�صاب ��ات
يتم ت�سجليه ��ا �سنوي ًا �أ�سوة بباقي
الأمرا�ض املتوطنة ،ولعل املواطن
ال ينتب ��ه به ��ا ،واملع ��دل كان بنحو
ع�ش ��ر �إ�صاب ��ات يف كل عام� ،أقل �أو
�أكرث من ذلك بقليل».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «�آخ ��ر زي ��ادة يف
الإ�صابات عن املعدل العام ح�صلت
يف  ،»2018مبين� � ًا ان «الع ��راق
�سج ��ل خ�ل�ال الع ��ام احل ��ايل على
�أقل تقدي ��ر � 18إ�صاب ��ة م�ؤكدة من
خمترب ال�صحة العامة املركزي مع
�أربع حاالت وفاة».
وحت ��دث البدر ،عن «حاالت م�شتبه
بها ونحتاج �إىل وق ��ت قليل للت�أكد
منه ��ا ،لأن قان ��ون ال�صح ��ة العامة
ن� ��ص عل ��ى �أن اجله ��ة الوحي ��دة
املخولة ب�إعالن احل ��االت الوبائية
ه ��ي خمت�ب�ر ال�صح ��ة العام ��ة
املركزي».
و�أو�ض ��ح� ،أن «ال ��وزارة ال تدع ��و
�إىل الهل ��ع م ��ن دون �أ�س� ��س علمية
�صحيح ��ة ،لك ��ن يف الوق ��ت ذات ��ه

نح ��ذر م ��ن ع ��دم االهتم ��ام وع ��دم
االك�ت�راث بالإج ��راءات الوقائي ��ة،
ولدين ��ا جتربة �سابقة به ��ذا ال�ش�أن
مع فايرو�س كورونا».
وطالب البدر ب� ��أن «يكون التعاطي
مع ه ��ذا املر�ض عل ��ى �أ�س�س علمية
ومنطقي ��ة» ،مبين� �اُ �أن «احلم ��ى
النزفي ��ة م ��ن الأمرا� ��ض امل�شرتكة،
�أي �أن دورة حي ��اة الفايرو� ��س
تب ��د�أ م ��ن احلي ��وان ونتنق ��ل �إىل
الإن�سان».
و�أف ��اد ،ب� ��أن «االنتق ��ال �أم ��ا م ��ن
خ�ل�ال التما� ��س مع جل ��د احليوان
امل�ص ��اب� ،أو م ��ن خ�ل�ال ح�ش ��رة
الق ��راد ،وه ��ي لي�س ��ت (اجل ��راد)
املعروف ��ة ل ��دى املجتم ��ع العراق ��ي
�إمن ��ا ح�ش ��رة �أخ ��رى يعرفه ��ا
املعني ��ون يف الزراع ��ة» ،متابع� � ًا
�أن «معاجل ��ة احلي ��وان امل�ص ��اب
ومكافحة احل�شرة الناقلة من مهام
وم�س�ؤوليات وزارة الزراعة».
ولف ��ت الب ��در� ،إىل �أن «حل ��وم
احليوان امل�صاب نقالة للإ�صابات،
وواح ��دة م ��ن التحدي ��ات الكبرية
�أمامن ��ا ه ��ي اجل ��زر الع�شوائ ��ي،
وهن ��ا ت�ب�رز م�س�ؤولي ��ة �أمان ��ة
بغداد واجله ��ات البلدي ��ة ووزارة
الداخلية».
و�أك ��د� ،أن «الفايرو� ��س ظه ��ر يف
العراق لدى املوا�شي �سواء الأغنام
�أو الأبق ��ار �أو املاع ��ز �أو اخليول»،
م�ش ��دد ًا على �أن «االن�س ��ان امل�صاب
ينق ��ل العدوى �أي�ض� � ًا �إىل غريه من
خالل الدم و�سوائل اجل�سم».
و�أردف الب ��در� ،أن «دور وزارة
ال�صح ��ة يكم ��ن يف الك�ش ��ف املبكر
عل ��ى احل ��االت وتق ��دمي اخلدمات

متابعة �صحية النت�شار الحمى النزفية
الطبي ��ة والتثقي ��ف والتوعي ��ة
ال�صحية» ،نافي ًا «وجود لقاح فعال
�ض ��د الفايرو� ��س ال للإن�س ��ان وال
للحيوان ،وال يوج ��د عالج مبا�شر
اي�ض ًا».
وذه ��ب� ،إىل �أن «الت�شخي� ��ص �إذا
ح�ص ��ل يف مرحل ��ة مبك ��رة وخالل
الأ�سب ��وع الأول ،تك ��ون ن�سب ��ة
النجاة عالية ج ��د ًا» ،منوه ًا �إىل �أن
«االعرا�ض الأولية للإ�صابة تتمثل
باحلمى وارتفاع درجات احلرارة
و�آالم يف مناط ��ق خمتلف ��ة م ��ن
اجل�سم ،وه ��ذه االعرا�ض م�شرتكة
مع الكث�ي�ر من االمرا� ��ض الأخرى
ف�ض ًال عن املغ�ص املعوي».
ويوا�ص ��ل الب ��در� ،أن «املرحل ��ة
الثاني ��ة وه ��ي الأخط ��ر تتمث ��ل
بالنزف من فتح ��ات اجل�سم ،وهنا
�ستكون خي ��ارات العالج حمدودة
ج ��د ًا ،خ�صو�ص� � ًا �إذا كان ��ت ل ��دى
املري�ض م�شكالت �صحية».
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن «ن�سب ��ة خط ��ورة
املر� ��ض عالي ��ة ج ��د ًا بو�ص ��ول
الوفي ��ات م ��ن � 10إىل  %40م ��ن

احل ��االت» ،لكن ��ه ع ��اد ليو�ض ��ح
�أن «هن ��اك بروتوك ��وال للتعام ��ل
م ��ع احل ��االت الوبائي ��ة امل�شتب ��ه
ب�إ�صاباته ��ا �أو امل�ؤك ��دة ،مع وجود
رده ��ات للع ��زل وخ�ب�رة كبرية يف
التعامل مع هذه احلاالت».
وذك ��ر الب ��در� ،أن «م ��ن الإجراءات
الوقائي ��ة املطلوب ��ة ،ه ��ي ارت ��داء
الكف ��وف واملالب� ��س اخلا�ص ��ة
وا�ستخ ��دام �سكينة خا�صة لتقطيع
اللح ��وم واالهتم ��ام بالنظاف ��ة
ال�شخ�صي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الطه ��ي
اجليد للحوم الذي يقلل من فعالية
الفايرو�س».
ونب ��ه الب ��در� ،إىل �أن «ال ��وزارة مل
ت�سج ��ل �إ�صاب ��ات ح�ص ��ل انتق ��ال
الفايرو� ��س فيه ��ا ع ��ن طري ��ق
الدواج ��ن والطي ��ور لغاي ��ة الوقت
احلايل».
وب�ي�ن� ،أن «�أك�ث�ر الإ�صاب ��ات مت
ت�سجيله ��ا يف ذي قار ،وق ��د �أر�سل
وزي ��ر ال�صحة هاين العقابي فريقا
ع ��ايل امل�ستوى برئا�س ��ة مدير عام
دائ ��رة ال�صح ��ة العام ��ة وع�ضوية

الأق�س ��ام املعني ��ة مث ��ل ق�س ��م مركز
ال�سيطرة على االمرا�ض االنتقالية
وق�س ��م الرقاب ��ة ملتابع ��ة املوق ��ف
هناك».
وانته ��ى الب ��در� ،إىل �أن «�إ�صاب ��ات
�أخ ��رى مت ت�سجيلها يف حمافظات
املثن ��ى والديواني ��ة والنج ��ف،
م ��ع وجود ح ��االت م�شتب ��ه بها يف
حمافظات �أخرى».
م ��ن جانب ��ه ،ذك ��ر مدي ��ر �شعب ��ة
ال�سيطرة عل ��ى الأمرا�ض الوبائية
يف ذي ق ��ار حي ��در حنتو� ��ش ،ان
«املوقف ب�ش� ��أن احلمى النزفية يف
املحافظة خطري للغاية».
وتاب ��ع حنتو� ��ش� ،أن «الإ�صاب ��ات
ب ��د�أت بالت�صاع ��د من ��ذ منت�ص ��ف
العام املا�ض ��ي ،وهذا �أمر ي�ستدعي
التدخ ��ل ال�سري ��ع م ��ن خمتل ��ف
اجلهات ذات العالقة».
وح ��ذر ،م ��ن «تف�ش ��ي املر�ض خالل
مو�س ��م الأعي ��اد ال ��ذي يك�ث�ر في ��ه
نح ��ر اال�ضاحي ،وبالت ��ايل ينبغي
االلت ��زام بالإج ��راءات الوقائي ��ة
ب�ش ��كل ح ��ريف لت�ل�ايف خط ��ورة
املوقف».
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة ق ��د ذكرت
يف وقت �سابق ان حاالت الإ�صابة
باحلم ��ى النزفية حم ��دودة وحتت
ال�سيط ��رة وتت ��م متابعته ��ا م ��ع
الت�أكيد على االلت ��زام بالتوجيهات
ال�صحي ��ة ،داعي ��ة و�سائ ��ل االعالم
ومواق ��ع التوا�صل االجتماعي اىل
ن�ش ��ر التثقي ��ف والتوعية ال�صحية
ع ��ن املر� ��ض وط ��رق انت�ش ��اره
والوقاي ��ة منه وعدم تناقل االخبار
واملعلوم ��ات م ��ن غ�ي�ر م�صادره ��ا
املعنية املخولة.
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ال�شركة املنفذة وعدت ب�إجناز امل�شروع مطلع العام املقبل

الب�صرة ت�ست�أنف ت�شييد امل�ست�شفى الرتكي بعد �سنوات من التلك�ؤ

 الب�صرة /املدى
ت�شه ��د الب�ص ��رة بع ��د انته ��اء عطل ��ة العيد
ا�ستئن ��اف ت�شيي ��د امل�ست�شف ��ى الرتك ��ي
متهي ��د ًا الفتتاح ��ه مطلع الع ��ام املقبل ،بعد
االتف ��اق عل ��ى من ��ح ال�شرك ��ة املنف ��ذة مهلة
�ستة �أ�شهر لتنفيذ متطلبات عملها ،وتوفري
التخ�صي�ص ��ات املالية املنا�سبة وحل جميع
الإ�شكالي ��ات القانونية التي كانت �سبب ًا يف
تعطيل امل�شروع.
وقال النائب عن الب�صرة حيدر املن�صوري،
�إن "االجتماع ��ات الت ��ي مت عقده ��ا لن ��واب
الب�ص ��رة ق ��د انته ��ت �إىل ا�ص ��دار ق ��رارات
و�إجراءات عدي ��دة تخ�ص املحافظة� ،سيتم

تطبيقها مبا يخدم املواطنني".
و�أ�ضاف املن�ص ��وري� ،أن "هذه الإجراءات
تخ� ��ص قطاع ��ات الكهرب ��اء واحل�ص� ��ص
املائي ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الو�ضع�ي�ن الزراع ��ي
وال�صحي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "الن ��واب وج ��دوا �ضعف� � ًا
يف �أداء امل�ؤ�س�س ��ة ال�صحي ��ة خ�ل�ال امل ��دة
املا�ضية ،ف� ً
ضال ع ��ن حاجتها لتعزيزات من
�أجل امل�ضي مب�شاريعها".
وبني املن�ص ��وري� ،أن "م ��ن امل�شاريع التي
ركزن ��ا عليه ��ا ،ه ��و م�ش ��روع امل�ست�شف ��ى
الرتك ��ي ،ال ��ذي �شاب ��ه تلك� ��ؤا خ�ل�ال امل ��دد
ال�سابق ��ة ،حي ��ث تعر� ��ض �إىل اندث ��ار يف
ال�سنوات املا�ضية".

امل�ست�شفى الرتكي يف الب�صرة ينتظر �أن يرى النور
و�ش ��دد ،على �أن "امل�ش ��كالت القانونية هي و�ش ��دد املن�ص ��وري ،عل ��ى �أن "م ��دة ال�ستة
التي كانت �سبب ًا يف تعطيل اجناز م�شروع �أ�شه ��ر يحتاجها امل�ش ��روع �أي�ض� � ًا للأجهزة
امل�ست�شف ��ى الرتك ��ي" ،مبين� � ًا �أن "م�شاريع الفني ��ة بداي ��ة م ��ن �إخراجه ��ا م ��ن املخازن
امل�ست�شفيات الرتكية توقفت يف حمافظتني ومن ثم ن�صبها وترتبيها وجتهيزها ب�شكل
فقط ،وهما الب�صرة ومي�سان".
كامل".
و�أف ��اد املن�ص ��وري ،ب�أن "امل�شكل ��ة احلالية و�أ�ض ��اف� ،أن "ال�شرك ��ة الرتكي ��ة �س ��وف
لهذا امل�ش ��روع يف الب�ص ��رة تكمن بحاجته تبا�شر بع ��د العيد ،حيث �أنها �أكملت �سمات
�إىل م ��دة �إ�ضافي ��ة ال�ستكم ��ال النواق� ��ص الدخ ��ول واملتطلب ��ات اللوج�ستي ��ة الت ��ي
املتعلقة بت�شغيل العديد من املنظومات" .حتتاجها".
ويوا�ص ��ل� ،أن "امل ��دة الإ�ضافي ��ة تبلغ �ستة وحتدث املن�ص ��وري ،عن "ر�سالة اطمئنان
�أ�شه ��ر� ،شه ��ران منه ��ا ملعاجل ��ة االندث ��ار نبع ��ث به ��ا �إىل املواط ��ن يف الب�ص ��رة ب�أنه
و�أربع ��ة �أ�شهر لإكمال االعمال غري املنجزة مت ح�س ��م امل�شكالت املالي ��ة من قبل جمل�س
مث ��ل الفح� ��ص وت�شغيل املحط ��ات ون�صب ال ��وزراء ال ��ذي ت ��وىل حله ��ا ،باعتب ��ار �أن
امل�صاعد ومنظومات الهواء".
ال�شركة الرتكي ��ة كانت تطال ��ب مب�ساحات

�إ�ضافية� ،أو �أنه ��ا نفذت م�ساحات �أكرب مما
هو خمطط لها".
و�أردف� ،أن "الأ�سع ��ار وف ��ق م ��ا ح�ص ��ل
تختل ��ف ع ��ن م ��ا مت و�ضع ��ه يف التقيي ��م
ال�ساب ��ق ،وجمل� ��س ال ��وزراء واف ��ق عل ��ى
�إ�ضافة مبالغ لهذه الزيادة".
وزاد املن�ص ��وري� ،أن "وزارة التخطي ��ط
خاطب ��ت وزارة ال�صح ��ة ب�أن ��ه �أوام ��ر
احلكوم ��ة ب�ش� ��أن الأموال يت ��م �صرفها من
مبالغ امل�شروع".
ون ��وه� ،إىل �أن "افتت ��اح امل�ش ��روع �سيكون
ي ��وم  12كان ��ون الث ��اين من الع ��ام املقبل،
ونتمن ��ى االلت ��زام به ��ذا املوع ��د م ��ن قب ��ل
ال�شرك ��ة الرتكي ��ة ب�أنها تنجز م ��ا تبقى من
اعمال ،وال تت�أخر يف ذلك".
وم�ض ��ى املن�ص ��وري� ،إىل �أن "اجن ��از
امل�ست�شف ��ى م ��ن �ش�أن ��ه �أن يخف ��ف ال�ضغط
عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة يف الب�ص ��رة
�إ�ضافة �إىل ما يحويه من مواد متطورة".
وكان النائ ��ب عن الب�ص ��رة فالح اخلزعلي
ق ��د انتق ��د وزارة ال�صح ��ة لع ��دم اكماله ��ا
امل�ست�شف ��ى الرتك ��ي يف املحافظ ��ة ال ��ذي
يتكون م ��ن � 490سرير ًا بكلفة  200مليون
دوالر .وق ��ال اخلزعلي يف ت�صريح �سابق،
�إن "وزارة ال�صحة تق ��ف عائق ًا �أمام �إكمال
امل�ست�شف ��ى وم�ست�شفي ��ات �أخرى وبالتايل
ن�أم ��ل م ��ن ال ��وزارة �أن تك ��ون �أك�ث�ر جدية
بح ��ل املو�ضوع مع الأمان ��ة العامة ملجل�س
ال ��وزراء وجمل� ��س ال ��وزراء وذل ��ك لطرح
امل�شكلة ومعاجلتها".
وتاب ��ع ،ان "الربمل ��ان �س ��وف يبح ��ث م ��ع
وزي ��ري التخطي ��ط وال�صحة ح ��ل م�شكلة
امل�ست�شف ��ى الرتك ��ي يف الب�ص ��رة بع ��د �أن
افتت ��ح امل�ست�شفى ذاته يف ذي قار وكربالء
وحمافظات �أخرى".
يذكر �أن �شركة  ATKللإن�شاءات الرتكية
كان ��ت ق ��د تعاق ��دت م ��ع مديري ��ة العق ��ود
احلكومية يف حمافظة الب�صرة عام 2012
لتنفي ��ذ امل�شروع وبفرتة �إجن ��از  900يوم
وبكلفة  69مليار دينار ل�صالح دائرة �صحة
الب�صرة وبا�ش ��رت يف العمل منت�صف عام
 2012قب ��ل �أن ترتك ��ه ع ��ام  2014ويحال
�إىل �إحدى ال�شركات املحلية.

النا�صرية� :أم�سية رم�ضانية يف مندي ال�صابئة لتعزيز تالحم املكونات العراقية
 ذي قار  /ح�سني العامل
واملجتمعي ��ة الت ��ي دعم ��ت املكون ��ات واالقلي ��ات
العراقي ��ة ووف ��رت له ��ا احلا�ضنة الآمن ��ة يف �أ�صعب
اق ��ام البي ��ت الثق ��ايف يف ذي ق ��ار ام�سي ��ة رم�ضانية و�أح ��رج الظ ��روف التي م ��رت بها الب�ل�اد ،م�ؤكدا ان
يف من ��دي ال�صابئ ��ة املندائي�ي�ن بالنا�صري ��ة ،ج�سد "عالقة املندائيني مع ابناء حمافظة ذي قار وال�سيما
امل�شارك ��ون يف فعالياتها الثقافي ��ة واالدبية والفنية النخ ��ب الثقافي ��ة واالدبي ��ة ع ��ززت م ��ن روح االلفة
روح االخوة والتالحم بني املكونات العراقية.
ور�سخت مبادئ التعاي�ش يف املجتمع".
وا�شتمل ��ت فعاليات االم�سية الت ��ي اقيمت بالتن�سيق
م ��ع جمل� ��س �أبن ��اء ال�صائب ��ة املندائي�ي�ن يف ذي قار
وفري ��ق لق ��اء املحب ��ة الثقايف عل ��ى ق ��راءات �شعرية
وادبي ��ة ومعر�ض فني وا�ستذكار للمواقف امل�شهودة
لأبن ��اء طائفة ال�صابئة يف جمي ��ع املجاالت احلياتية
واملواق ��ف الوطنية اذ حتتفظ ذاك ��رة املدينة مبئات
اال�سماء م ��ن املندائيني الذين قدم ��وا خدمات جليلة
لأبناء املحافظة والع ��راق ونذر البع�ض منهم روحه
وقدمها قربانا على مذبح احلرية.
وقال مدير البيت الثقايف الفنان حيدر حممد ح�سني
خ�ل�ال االم�سية الت ��ي ح�ضرتها (امل ��دى) ،ان "عالقة
االخ ��وة والت�آلف ب�ي�ن املكونات العراقي ��ة املتعاي�شة
يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار اخذت تتعزز يوم ��ا بعد يوم"،
مبين ��ا ان "التحدي ��ات الت ��ي واجهته ��ا املكون ��ات
العراقية زادت من تالحمها واكدت ان وحدة الوطن
احلقيقي ��ة تتمث ��ل بتعاي�ش جمي ��ع مكونات ��ه وت�آلف
اطياف ��ه مبختل ��ف تنوعاتها املذهبي ��ة والقومية وان
وحدة العراق بوحدة ابنائه".
وم ��ن جانبه الق ��ى ممث ��ل املندائيني الفن ��ان اح�سان
الفرج كلم ��ة باملنا�سبة ا�شاد فيه ��ا باملواقف الوطنية

�إعـــالن

و�ش ��ارك يف االم�سي ��ة التي ادارها ع�ض ��و فريق لقاء
املحب ��ة الثق ��ايف ال�شاعر مه ��دي �صاح ��ب ال�سعيدي
كل م ��ن الكات ��ب �صب ��اح حم�س ��ن كاظم ال ��ذي حتدث
ع ��ن جتربت ��ه االدبية والبح ��وث العلمي ��ة يف جمال
التعاي� ��ش ب�ي�ن املكون ��ات العراقي ��ة ،فيم ��ا تط ��رق
ح�سني ك ��رمي العامل اىل �أبرز ما كتب ��ه عن ال�صابئة

جانب من االم�سية الرم�ضانية
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املندائي�ي�ن وديانتهم وطقو�سه ��م واعيادهم وتوثيق
مواقفه ��م يف انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن العراقي ��ة وتدوي ��ن
امثاله ��م وموروثه ��م ال�شعب ��ي يف كتابي ��ه اح ��داث
انتفا�ضة ت�شرين وجمهرة امثال مدينة النا�صرية.
فيم ��ا ق ��ر�أ القا�ص فا�ض ��ل العبا�س ق�ص ��ة ق�صرية من
منج ��زه االدب ��ي ،يف حني امت ��ع ال�شاع ��ر خالد �صرب
�س ��امل جمه ��ور االم�سي ��ة بق�صي ��دة وطني ��ة تغن ��ت
مبواقف املكونات العراقية يف جميع املدن العراقية.
ام ��ا ال�شاع ��ر وامل� ��ؤرخ الفولكل ��وري ماج ��د ال�سفاح
فق ��د ا�ستذكر حمطات مهمة م ��ن تاريخ املندائيني يف
النا�صري ��ة وعالقته بع ��دد من ابنائه ��ا وا�صفا اياهم
بح َما َمات الوطن.
يف ح�ي�ن ا�ش ��اد الدكت ��ور فا�ضل عبد عل ��ي ال�شويلي
م ��ن جامع ��ة ذي ق ��ار بعط ��اء املندائي�ي�ن ومواقفه ��م
الطيب ��ة وعالقاته ��م املثمرة مع اجلمي ��ع .اما القا�ص
هيث ��م حم�سن اجلا�سم فقد �ش ��ارك بعدد من الق�ص�ص
الق�ص�ي�رة ج ��د ًا الت ��ي تناول ��ت وم�ضات م ��ن الواقع
العراق ��ي ،وكذل ��ك تطرق ��ت القا�ص ��ة فاطم ��ة ن�ص ��ار
اال�سماعيل ��ي اىل جان ��ب م ��ن منجزه ��ا االبداعي يف
جمال الق�صة.
بينم ��ا حت ��دث فري ��د �سلمان جدع ��ان ع ��ن اجلوانب
واالر�ش ��ادات ال�صحي ��ة وال�سيما يف جم ��ال الوقاية
والعالج من داء ال�سكر.
واختتم ��ت فعالي ��ات االم�سي ��ة بافتت ��اح معر�ض لفن
الكاريكاتري تناول فيه الفنان اح�سان الفرج جوانب
متعددة من الق�ضايا املجتمعية.

غرامات ت�صل �إىل � 200ألف
دينار بحق خمالفات ال�سري

عن�صر من �شرطة املرور يراقب ال�سري و�سط بغداد
 بغداد /املدى
�أح�ص ��ت مديري ��ة املرور العام ��ة� ،أم�س الأربع ��اء ،عدد خمالف ��ات ال�سري
باالجت ��اه املعاك�س يومي� � ًا ،فيما �أ�شارت اىل اتخاذ اج ��راءات ب�ش�أن هذه
املخالفة اخلطرية.
وق ��ال مدي ��ر امل ��رور العامة الل ��واء ط ��ارق ا�سماعيل ،يف حدي ��ث لوكالة
االنب ��اء الر�سمي ��ة �إنَّ "املديري ��ة اتخ ��ذت �إج ��راءات م�ش ��ددة ج ��د ًا �ض ��د
املخالفني م ��ن ال�سائقني الذين ي�سريون عك�س االجت ��اه (الرونك �سايد)،
وفر�ض غرامات مالية تبلغ  200الف دينار ،ف� ً
ضال عن عقوبات كثرية".
و�أ�ضاف� ،أن "عدد خمالفات ال�سري باالجتاه ملعاك�س يومي ًا يف العا�صمة
بغ ��داد ت�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن � 150إىل  200خمالف ��ة ،وخا�ص ��ة يف �أط ��راف
العا�صم ��ة" .و�أ�شار �إ�سماعي ��ل� ،إىل �أن "مفارز املديري ��ة منت�شرة ملراقبة
املخالف�ي�ن الذين ي�سريون مبركباتهم باالجتاه املعاك�س ،وهناك دوريات
ثابتة ومتحركة ملنع هذه املخالفات اخلطرية".
�إىل ذل ��ك ،قال مدير العالقات والإع�ل�ام يف املديرية العقيد يا�س خ�ضري،
�إن "مديري ��ة املرور العامة اتخذت عدة اج ��راءات قبل حلول عيد الفطر،
منها تعزيز تواجد عنا�صرها يف جانبي الكرخ والر�صافة و�أمام املوالت
و�أماكن التب�ضع" .و�أ�ضاف� ،أن "هناك اجراءات اخرى تخ�ص املنتزهات
العامة واالماك ��ن اخلا�صة التي يرتادها املواطن ��ون خالل العيد ،والتي
�ستكون �ضمن ال�سياقات املتفق عليها م�سبقا".
و�أكد �أن "هناك خطة امنية م�شرتكة مب�شاركة قيادة عمليات بغداد وكافة
االجهزة االمنية يف ايام عيد الفطر".
ويف وق ��ت �ساب ��ق� ،أكد قائ ��د عمليات بغ ��داد الفريق الرك ��ن �أحمد �سليم،
تنفيذ خطة خا�صة لت�أمني �أجواء رم�ضان والعيد.
وق ��ال �سلي ��م� ،إن "اخلط ��ة تنفذها قي ��ادة العملي ��ات والقطع ��ات امللحقة
حلماي ��ة املواطنني والعتب ��ات املقد�س ��ة والأ�سواق واالماك ��ن الرتفيهية
خ�ل�ال �شهر رم�ضان وعيد الفطر املبارك وقط ��ع الطريق �أمام الع�صابات
الإرهابية من تنفيذ م�آربها با�ستهداف املواطنني".
و�أ�ضاف" ،تنفيذ اخلط ��ة يتم بتطبيق عدة تدابري ت�شمل القيام بعمليات
�أمني ��ة يف مناط ��ق ح ��زام بغ ��داد وت�أمني احلماي ��ة للجوام ��ع والأ�سواق
وت�أم�ي�ن منا�سبات �شهر رم�ضان الديني ��ة وت�أمني فرتة عيد الفطر املبارك
وخا�ص ��ة امل�ساج ��د واحل�سيني ��ات الت ��ي تقام فيه ��ا �صالة العي ��د وكذلك
الأماك ��ن الرتفيهي ��ة واملقاب ��ر �أي�ض ًا" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "تنفي ��ذ اخلطة من
اجلانب اال�ستخباري يتكفل ب ��ه خم�سة االف منت�سب ،و�أغلب واجباتهم
بالزي املدين" .وحث �سلي ��م املواطنني على التعاون مع قطعات عمليات
بغداد والأجهزة الأمنية واال�ستخبارية من خالل تقدمي املعلومات.
وكان ��ت مديري ��ة املرور العامة ،ق ��د �أ�صدرت الأ�سبوع احل ��ايل تو�ضيح ًا
ب�ش�أن توحيد لوحات املركب ��ات ،بعد مبا�شرة مديرية مرور �أربيل اليوم
با�ستبدال لوحات املركبات بلوحات موحدة.
وقالت املديري ��ة يف بيان تلقته (املدى)� ،إن "توحيد وا�ستبدال اللوحات
املروري ��ة يف العراق ومنها الإقلي ��م ،نود �أن نو�ضح بـ�أن املديرية ما�ضية
بالتعاق ��د على �إن�شاء خ ��ط �إنتاجي داخ ��ل البلد ،بالرغم م ��ن الإجراءات
الروتينية التي ا�سهمت بالت�أخري".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أنه "حال ا�ستكمال هذه الإج ��راءات �سيتم الإعالن عن
املبا�شرة بالطبع".
وكان ��ت مديري ��ة امل ��رور يف �أربي ��ل ،قد اعلن ��ت توحيد لوح ��ات عجالت
املركبات مع مديرية املرور العامة االحتادية.
وذكرت يف بيان �أنه "على �ضوء التعليمات رقم  2ل�سنة  2022ال�صادرة
ع ��ن وزارة الداخلية يف حكومة االقليم ،با�ش ��رت املديرية بح�ضور عدد
م ��ن امل�س�ؤولني ت�سلي ��م �أول لوح ��ة ت�سجيل للمواطنني م ��ع نظام موحد
جديد مع احلكومة املركزيــــة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان ،ان "اللوح ��ة اجلدي ��دة ،ال حتتوي على ا�س ��م املدينة،
و�سيتم و�ضع رمز واحد فقط ،و�سيكون الرمز املخ�ص�ص لأربيل  22كما
حتت ��وي اللوحة على ملخ�ص لأ�سم ��اء العراق واالقلي ��م ،مكتوب باللغة
الإجنليزية".

�إعـــالن

تعل��ن الش��ركة العام��ة لتس��ويق األدوي��ة
واملس��تلزمات الطبي��ة عن إع�لان ملحق رقم
( )1للمناقص��ة املرقمة ( )94 / 2022 / 34والذي
يتضم��ن متدي��د غل��ق املناقص��ة آنف��ا ً ليكون
 2022/5/25بدال ً من  . 2022/5/11والذي مت اإلعالن
عنها على موقعنا www.kimadia.iq
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حكيم �شاكر ّ
يقدم ا�ستقالته والإدارة ترف�ضها

معالي الكلمة

اجلوية يخ�سر ّ
جمدد ًا �أمام مومباي ويغادر دوري �أبطال �آ�سيا

 بغداد  /املدى
ف�ش ��ل فريق القوة اجلوية ،من خدمة نف�سه
بنف�سه والت�أهّ ل للدور املقبل لبطولة دوري
�أبطال �آ�س ��يا ع ��ن منطقة الغرب بن�س ��ختها
 ،41بع ��د �أن خ�س ��ر جم� �دّد ًا �أم ��ام فري ��ق
مومب ��اي الهن ��دي به ��دف نظي ��ف ،ليغ ��ادر
البطول ��ة من دور املجموعات ،ويف�ش ��ل يف
الت�أهّ ل ،برغم �أن نتائج املجموعات الأخرى
كان ��ت ل�صاحل ��ه حل�س ��م الت�أهّ ��ل ك�أف�ض ��ل
فري ��ق يح ّقق املركز الث ��اين عن املجموعات
اخلم�س فيما لو حقق الفوز.
ويت�أهّ ��ل �إىل دور ال� �ـ 16ملنطقة غ ��رب �آ�سيا
الفري ��ق احلا�صل على املرك ��ز الأوّ ل يف كل
جمموع ��ة� ،إىل جان ��ب �أف�ض ��ل ثالث ��ة �أندية
حا�صلة عل ��ى املركز الث ��اين يف جمموعات
الغرب.
وح�ص ��ل ن ��ادي مومب ��اي �سيت ��ي الهن ��دي
عل ��ى املركز الثاين بعدم ��ا تغ ّلب على القوة
اجلوي ��ة به ��دف نظي ��ف يف املب ��اراة الت ��ي
�أقيم ��ت يف ملع ��ب املل ��ك فه ��د ال ��دويل يف
الريا�ض� ،ضمن اجلولة ال�ساد�سة والأخرية
م ��ن مناف�سات املجموع ��ة الثانية يف دوري
�أبطال �آ�سي ��ا  ،2022بينما ت�ص� �دّر ال�شباب
ال�سع ��ودي املجموعة الثانية بج ��دارة بعد
حتقي ��ق الف ��وز عل ��ى اجلزي ��رة الإمارات ��ي
بهدفني وو�صوله للنقطة .16
�أف�ضلية ُ
وظلم حتكيمي
وبرغ ��م الأف�ضلية لفريق القوة اجلوية ،يف
�أغل ��ب دقائق املباراة� ،إال �أن الفريق الهندي
فاج� ��أ ال�صقور بهدف بال�ش ��وط الأول ،قبل
�أن يُلغ ��ي احلك ��م الأردين �أده ��م خمادم ��ة
هدف التع ��ادل للقوة اجلوي ��ة بالدقيقة 42
من ال�شوط الأول ،من دون معرفة الأ�سباب
برغم �شرعية اله ��دف ،وهو الأمر الذي و ّلد
ُ�سخط� � ًا لالعب ��ي الق ��وة اجلوية �ض ��د قرار

ا�ستط ��اع املناف�س ��ة حت ��ى نهاي ��ة اجلول ��ة
الأخرية.
متم�سك ��ون بخدم ��ات
و�أ�ض ��اف كاظ ��م":
ّ
�شاكر ،ولدين ��ا مباريات مه ّم ��ة يف الدوري
واملمت ��از ،وتنتظرن ��ا مب ��اراة ال ��دور ُرب ��ع
النهائي مل�سابقة ك�أ�س العراق ،ولدينا الثقة
الكامل ��ة باملالك التدريب ��ي لتحقيق النتائج
املرجوّ ة يف البطولتني.

احلك ��م امل�ستغ ��رب ،وال ��ذي كاد �أن يُعيدهم وق ��ال �شاك ��ر ":كان ب�إمكانن ��ا الف ��وز يف
لنقط ��ة البداي ��ة قب ��ل الدخ ��ول يف ال�ش ��وط املب ��اراة ،و�إح ��راز �أك�ث�ر م ��ن ه ��دف ،وكان
الثاين.
يج ��ب �أن ن� ��ؤدّي ب�شكل �أف�ض ��ل ،لكن �ضغط
املب ��اراة جعل الالعبني يفق ��دون تركيزهم.
�شاكر يقدّ م ا�ستقالته
اله ��دف املب ّك ��ر ملومب ��اي �أ ّثر عل ��ى العبينا،
وق� �دّم حكي ��م �شاك ��ر م ��درب فري ��ق الق ��وة وعلى الرغم من �أننا حاولنا تغيري الالعبني
اجلوي ��ة ،ا�ستقالت ��ه من تدري ��ب الفريق يف وج ّربنا طرق ًا خمتلفة للهجوم مل نتم ّكن من
امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي بعد املب ��اراة ،بعد ف�شل الفوز.
الفري ��ق يف الت�أهّ ��ل لل ��دور املقب ��ل لأبط ��ال وتابع "لقد �أهدرن ��ا فر�صة تاريخية ب�سبب
�آ�سيا ،برغم �أن لدي ��ه عقد مع الفريق لنهاية فق ��دان الرتكي ��ز والثق ��ة م ��ن اجلمي ��ع يف
ّ
ن�ستحق الت�أهّ ��ل لأننا مل ن�ؤ ِّد ما
املو�س ��م  ،2023-2022م�ؤ ّك ��د ًا ب�أن ��ه كان الفري ��ق .مل
يطم ��ح �إىل حتقي ��ق الف ��وز عل ��ى مومب ��اي يجعلن ��ا جديري ��ن باملتابع ��ة� ،أعل ��ن ر�سمياً
الهن ��دي ،والت�أهّ ��ل للمرحل ��ة املقبل ��ة يف ا�ستقالتي".
البطولة الأقوى بالقارة ال�صفراء.

�سيلتيك اال�سكتلندي مهتم
بالتعاقد مع الدولي جعاز

 بغداد  /املدى

�أبدى فريق �سيلتيك اال�سكتلندي اهتمامه ل�ضم العب منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم ،مهند جعاز ،مداف ��ع هاماربي ال�سويدي ،ب�صفق ��ة ت�صل قيمتها �إىل
ملي ��وين جنيه �إ�سرتليني .وح�سب تقري ��ر ل�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية،
ف� ��إن الالعب البالغ من العمر  25عام ًا ،بات �أولوية للفريق اال�سكتلندي يف
مرك ��ز الظهري الأي�سر املو�سم املقبل .و�أكد التقري ��ر ذاته �أن مدرب الفريق،
�أجن ��ي بو�ستيكوغل ��و ،يرغ ��ب يف �ض� � ّم مدافع جدي ��د مبج ّرد فت ��ح النافذة
ال�صيفية .والدويل جعاز هو من وقع عليه االختيار من قبل الكادر الفني.
و�ض� � ّم هاماربي ،الذي يت�صدر ال ��دوري ال�سويدي ،مهند جعاز من مناف�سه
جمالب ��ي يف عام  ،2020وطوّ ره لي�صبح الظه�ي�ر الأي�سر الهجومي الأكرث
ت�ألق ًا ،يف الدوري املحلي خالل املو�سمني املا�ضيني .وينتهى عقد جعاز مع
فريق ��ه احل ��ايل يف كانون الأول  ،2023ولن يق ��ف هاماربي يف طريقه �إذا
ق� �دّم �سلتيك عر� ًضا مقب ��و ًال ،برغم �أنهم رف�ضوا يف وق ��ت �سابق عر� ًضا من
فري ��ق ليخ بوزنان البولندي ال�صيف املا�ض ��ي .وكان مهند جعاز قد �شارك
يف �أغل ��ب مباري ��ات منتخبنا الوطني لكرة الق ��دم يف الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهّ لة لك�أ�س العامل قطر .2022

د�أب ��ت الأمان ��ة املالية للجن ��ة الأوملبية
الوطنية على تذليل �أية م�شكلة تواجه
تخ�ص�صاتهم،
الريا�ضيني يف خمتل ��ف ّ
ال�سيم ��ا عندم ��ا ينفق ��ون م ��ن �أموالهم
اخلا�ص ��ة �أثن ��اء م�شاركاته ��م الر�سمية
ّ
حت ��ت ظ ��روف طارئ ��ة مل ُت�سعفه ��م
احتاداته ��م عل ��ى ت�أم�ي�ن ح ��واالت
عاجلة اليه ��م ،ثم يع� � ّززون مطالباتهم
ب�إي�صاالت ُتثبت دفعهم املبالغ.
يف الثامن ع�شر من ت�شرين الثاين عام
 2020نا�ش ��د م ��درب منتخبنا الوطني
ب�ألع ��اب الق ��وى ه ��اين عب ��د ولي ��د،
احلكوم ��ة ووزارة ال�شباب والريا�ضة
واللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة ،ع�ب�ر
�صحيف ��ة املدى ،لغر� ��ض منحه حقوقه
املادية البالغة ( )6400دوالر ما يعادل
( )9مالي�ي�ن دين ��ار ع ��ن قيم ��ة فواتري
عالج بطل �ألعاب القوى برمي القر�ص

جاه ��زان للم�شارك ��ة و�س ��ط ُنخبة ربّاع ��ي العامل
مم ��ن ا�ستع� �دّوا ب�ش ��كل مث ��ايل من ��ذ مطل ��ع العام
ّ
 ،2022وهك ��ذا بالن�سب ��ة لرباعين ��ا اللذي ��ن �أنهيا
مع�سك ��ر ًا تدريبي� � ًا ا�ستم� � ّر ثالثة �أ�شه ��ر حت�ضري ًا
ملناف�س ��ات اليون ��ان .و�أ�ض ��اف :بطول ��ة الع ��امل
حت ��ت 20عام� � ًا ُتع ��د م ��ن �أه ��م بط ��والت الع ��امل
للعبة ،ويرت ّقب احتادن ��ا �أن تكون م�شاركتنا فيها
�إيجابي ��ة ،و�أن يحقق الالعب�ي�ن الإجناز املطلوب
بع ��د اكت�سابهم ��ا اخل�ب�رة الكافية عل ��ى امل�ستوى
الف ّني وانخراطهما يف مع�سكر طويل الأمد حتت
ا�شراف مد ّربني حم ّليني �أكفاء �إ�ضافة اىل مبا�شرة
امل ��درب البيالرو�س ��ي ليافونيت�ش ��ي هاجنارينكا
العم ��ل معهما م� ّؤخر ًا .و�أو�ضح �صالح� :أن اللجنة
الأوملبية الوطنية قدّمت جميع م�ستلزمات النجاح
دعم لوج�ستي
للمنتخب خالل الفرتة املا�ضية من ٍ

كان له الأثر البال ��غ يف تطوّ ر امكانيات الالعبني،
والو�ص ��ول �إىل م�ستويات متقدّمة وتوفري املناخ
الريا�ضي املنا�سب واالحتياجات املهمّة.
وك�ش ��ف �أم�ي�ن ال�سر عن �سعي احت ��اد رفع الأثقال
لو�ض ��ع �سرتاتيجي ��ة العم ��ل الفن ��ي بالتعاون مع
امل ��درب البيالرو�س ��ي به ��دف التق� �دّم يف �أدوار
املناف�سات لأية بطولة دولية يف ّ
ظل الرعاية التي
حتظى بها اللعبة من اللجنة التنفيذية لالحتاد �أو
م ��ن م�س�ؤويل الريا�ضة .و�أختتم �صالح ت�صريحه
:بان ��ت نتائ ��ج ال�سرتاتيجي ��ة ب�شكل جل � ّ�ي خالل
املع�سك ��ر التدريب ��ي الذي �شه ��د ت�سجي ��ل الأرقام
اجل ّي ��دة لعلي عمار وعلي عبا�س ،وميكن التفا�ؤل
ببطول ��ة اليون ��ان لتع�ضي ��د اجله ��ود باحل�ص ��ول
عل ��ى املكت�سب ��ات الفنية والإعالمي ��ة عرب الظهور
املُ�ش ّرف جلميع املنتخبات للعام .2022

ال�سوري فرا�س الخطيب مد ّرب ًا لفريق زاخو

 بغداد  /املدى

 متابعة � /إياد ال�صاحلي

رف�ض اال�ستقالة
ورف�ض ��ت �إدارة الق ��وة اجلوي ��ة ،اال�ستقالة
الت ��ي تقدّم به ��ا امل ��درب حكيم �شاك ��ر ،فيما
مت�سكها بخدمات املدرب خالل الفرتة
�أ ّكدت ّ
املقبل ��ة برغ ��م وداع بطول ��ة �آ�سي ��ا من دور
املجموعات.
وق ��ال هيث ��م كاظ ��م ع�ض ��و الهيئ ��ة الإدارية
لن ��ادي القوة اجلوي ��ة لـ(امل ��دى)� :أن �إدارة
الن ��ادي ،ل ��ن توافق عل ��ى ا�ستقال ��ة املدرب
حكي ��م �شاك ��ر ،والفري ��ق ق� �دّم م ��ا عليه يف
البطول ��ة الآ�سيوي ��ة ،ولك ��ن �س ��وء الطال ��ع
والتوفي ��ق مل يحالفنا �أمام مومباي الهندي
يف مبارات�ي�ن ،م�ؤ ّك ��د ًا ب� ��أن �إع ��داد الفري ��ق
للبطول ��ة مل يك ��ن ج ّي ��د ًا ،ومع ذل ��ك الفريق

الهندي يدخل التاريخ
ودخ ��ل فريق مومب ��اي التاريخ م ��ن جديد،
بع ��د ف ��وزه ذهاب� � ًا و�إياب ًا على فري ��ق القوة
اجلوي ��ة ،لي�صب ��ح �أوّ ل فريق هن ��دي يُحقق
الف ��وز يف البطولة الآ�سيوي ��ة ،و�أوّ ل فريق
يح�ص ��د  7نق ��اط ويح� � ُّل و�صيف� � ًا ل ��دوري
�أبطال �آ�سيا يف �إجناز يُعترب تاريخي للكرة
الهندية.
و�أب ��دى الإنكليزي دي� ��س باكنغهام ،مدرب
مومب ��اي �سعادت ��ه بح�صول مومب ��اي على
املرك ��ز الث ��اين يف املجموع ��ة الثاني ��ة،
م�ؤ ّك ��د ًا �أن �إنهاء البطول ��ة يف املركز الثاين
ب�سب ��ع نقاط من �ست مباري ��ات يُعد �إجناز ًا
كبري ًا للواف ��د اجلديد وخطوة كبرية ملدينة
مومباي وكرة القدم الهندية.
وق ��ال باكنغه ��ام يف امل�ؤمت ��ر ال�صحفي بعد
املب ��اراة" :لقد كان ��ت مباراة �صعب ��ة للغاية
وك ّن ��ا نعل ��م بذل ��ك لأن الق ��وة اجلوية فريق
رائ ��ع .لق ��د لعبن ��ا �س ��ت مباري ��ات يف 19
يوم� � ًا ،لكن حتقي ��ق الفوز ،و�إظه ��ار طريقة
لعبن ��ا لكرة القدم خا�صة مع احتاللنا املركز
الث ��اين هُ ن ��ا يف دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا ُيع ��د
�إجناز ًا رائع ًا.
وح ��ول ف ��وزه عل ��ى فري ��ق الق ��وة اجلوية
للم ّرة الثانية� ،أ�شار باكنغهام �إىل �أن العبيه
�أ ّتبعوا تعليماته جيّد ًا ،وكان مبثابة عن�صر
مه� � ّم للفوز عل ��ى فريق مُتم ّر� ��س مثل القوة
اجلوية.

�أمين �سر الأثقال  :نترقب م�شاركة �إيجابية في بطولة العالم
يغادرن ��ا الي ��وم اخلمي�س ،وف ��د املنتخب الوطني
للنا�شئني لرفع الأثقال �صوب مدينة "هريكليون"
بجزي ��رة كريت اليوناني ��ة للم�شارك ��ة يف بطولة
الع ��امل املق� � ّرر انطالقه ��ا للف�ت�رة (� )10-1شه ��ر
�أيار املقب ��ل .وي�شارك الرباعان عل ��ي عمار (وزن
١٠٩كغ ��م) وعل ��ي عبا� ��س (وزن ٨٩كغ ��م) يف
البطول ��ة العاملية التي ت�ض ��م �أبرز قاهري احلديد
الأ�ش� �دّاء م ��ن فئتهم ��ا ،وم ��ن املتو ّق ��ع �أنه ��ا ت�شهد
حتقي ��ق بع� ��ض الأرق ��ام القيا�سي ��ة ،و�سيت ��م عقد
امل�ؤمتر الفني للبطولة يوم ال�سبت املقبل.
وق ��ال د.م�صطف ��ى �صال ��ح� ،أم�ي�ن �سر احت ��اد رفع
الأثق ��ال ،ل� �ـ "امل ��دى" �أن الربّاعني عم ��ار وعبا�س

بالمرصاد

 عمـار �سـاطع

 بغداد  /املدى
�أعلن ��ت الهيئ ��ة الإداري ��ة لن ��ادي
زاخ ��و ،عن ت�سمية ال�س ��وري فرا�س
اخلطي ��ب مدرب� � ًا للفري ��ق يف دوري
الك ��رة املمت ��از ،وذلك خلف� � ًا للمدرب
عب ��د الوه ��اب �أب ��و الهيل ال ��ذي قدّم
ا�ستقالت ��ه م ��ن تدريب الفري ��ق يوم
اجلمعة املا�ضي ،بعد اخل�سارة �أمام
فري ��ق الكهرباء به ��دف نظيف �ضمن
مباريات اجلولة الثامنة والع�شرين
لدوري الكرة املمتاز.
وقدّم نادي زاخو املدرب اجلديد �إىل
و�سائ ��ل الإع�ل�ام يف م�ؤمتر �صحفي
�أول �أم�س الثالث ��اء مبقر النادي يف
مدين ��ة زاخ ��و ،والت ��ي �أعلن ��ت على

�أن يك ��ون اخلطي ��ب مدرب� � ًا للفري ��ق
لنهاية املو�سم ،قب ��ل �أن يقود املدرب
اجلدي ��د الوح ��دة التدريبي ��ة الأوىل
للفري ��ق ،حت�ض�ي�ر ًا ملب ��اراة �أربي ��ل
بع ��د غ� � ٍد ال�سب ��ت �ضم ��ن مباري ��ات
اجلول ��ة التا�سعة والع�شرين لدوري
الك ��رة املمت ��از ،والت ��ي �ستق ��ام على
ملع ��ب فران�سو حري ��ري يف �أربيل.
و�سيواج ��ه م ��درب فري ��ق زاخ ��و
فرا� ��س اخلطي ��ب ،مدرب ��ه ال�ساب ��ق
ن ��زار حمرو� ��س ،يف االختبار الأول
ل ��ه يف ال ��دوري املمت ��از ،يف مباراة
قد تك ��ون مب�شاعر خمتلف ��ة للمدرب
ال�شاب الذي �أ�صبح �أ�صغر مدرب ًا يف
ال ��دوري العراق ��ي للمو�س ��م احلايل
( )39عام ًا.

فرا�س اخلطيب
وق ��ال فرا� ��س اخلطي ��ب يف امل�ؤمتر
ال�صحفي ":مل �أت ��ردّد باملوافقة على
تدريب فريق زاخو ،كانت يل جتربة
رائعة معه عندما كنت العب ًا ،برغم �أن

الفرتة كان ��ت ق�صرية ،ولكن عالقتي
مع اجلماهري والإدارة مميّزة ،لذلك
�أ�سعى لتق ��دمي �شيء لهذه اجلماهري
يف مه ّمت ��ي التدريبي ��ة م ��ع الفريق،
و�أطم ��ح �إىل حتقيق النتائج اجليدة
يف قادم املباريات بالدوري املمتاز.
و�أ�ضاف اخلطيب ":ل�ست غريب ًا عن
هذا النادي� ،أن ��ا متابع جيّد للفريق،
و�أمتلك معلوم ��ات جيّدة عن و�ضعه
والعبيه ،ومتاب ��ع ملباريات الدوري
العراق ��ي ،بحك ��م وج ��ود العب�ي�ن
ومدرب�ي�ن �سوري�ي�ن ،ولك ��ن لي�س ��ت
متابع ��ة دقيق ��ة ،م ��ع ذلك ك ��رة القدم
احلديثة ،عندما ي�أتي املدرب �سيطلع
على الفيديوه ��ات ال�سابقة ملباريات
واح�صائيات الفريق.

رحلة ال�صقور ..والف�شل الآ�سيوي!
لي� ��س تربير ًا �أو بحث ًا ِمنا عن م�سوّ ٍغ واقعي ومنطقي خلروج فريق
القوة اجلوي ��ة من دور املجموعات بدوري �أبط ��ال �آ�سيا لكرة القدم
الفر�ص �سهول ًة
لواحدة ِمن �أك�ث ِ�ر
�دار
ٍ
ِ
 ،2022لك ��ن م ��ا ح�صل من �إه � ٍ
للت�أه ��ل اىل ال ��دور الالحق من مناف�س ��ات �أقوى البط ��والت القارية
اخلا�ص ��ة ب�أندية النخبة الأب ��رز يف الت�صنيف ،يجب التو ّقف عندها
ب�شكل من الت�أنيّ والبحث.
ٍ
فبعي ��د ًا عن انتقادنا يف هذه الزاوية ،الأ�سبوع املا�ضي ،لمِ وعد �إقامة
البطول ��ة يف �شه ��ر رم�ضان الكرمي ،ف� ��إن خروج �أع ��رق �أندية البالد
عندن ��ا ،وممثلن ��ا الوحيد يف البطول ��ة الآ�سيويةَ ،
ترك �آث ��ار ًا �سلبية
عل ��ى واق ��ع �أنديتنا ،ب ��ل َّ
ودق ناقو�س اخلط ��ر لمِا ا�ص ��اب فريقنا من
تراج � ٍ�ع غ�ي�ر م�سبوق ،و�صل ب ��ه احلال اىل عدم قدرت ��ه على جتاوز
�أ�ضعف فرق جمموعته ومل ّرتني!
الغري ��ب يف رحل ��ة ال�صق ��ور الت ��ي انته ��ت يف ال�سعودي ��ة ،ه ��و �أن
التذب ��ذب كان عنوان ًا وا�ضح ًا للم�شاركته ،ب ��ل وك�أن عنا�صر الفريق
انتعا�ش وركو ٍد وا�ضحني ،حتى �أن املتابعني لمِ بارياته
يعي�شون بني
ٍ
ال�س ��ت التي خا�ضها ،كان ��ت بع�ضها �شبيهة بخو� ��ض مباريات ودّية
حت�ضريي ��ة لبطولة مهمة ،بينم ��ا �أقرتب م�ستوى الفريق يف عدد من
املواجهات ،وك�أنه يلعب نهائي ك�ؤو�س!
الروحي ��ة التي لعب به ��ا فريق القوة اجلوية ،افتق ��رت يف مبارياته
وحتدي ��د ًا �أم ��ام ،مومباي الهن ��دي ،البُعبع غري الر�سم ��ي ،اىل الثقة
واالن�سج ��ام ،مثلم ��ا ب ��رزت حالة الرتاخ ��ي والالمب ��االة يف فرتات
كث�ي�رة م ��ن مباراتي ��ه ذهاب ًا و�إياب� � ًا ،بينم ��ا كانت احلما�س ��ة عنوان ًا
وا�ضح� � ًا خ�ل�ال مواجه َتي ��ه �أم ��ام فري ��ق ال�شب ��اب ال�سع ��ودي وك�أن
الفريق يخو� ��ض مباراتي العُمر ،يف حني تب�ّي�ننّ َ للجميع �أن اجلوية
يلعب وك�أ ّنه فريق بطوالت حينما واجه ،اجلزيرة الإماراتي م ّرتني
وتفوّ ق عليه و�أثبت �أنه جاء للمناف�سة والو�صول اىل �أبعد ممّا تو ّقع
النقاد ،ولي�س من باب امل�شاركة فقط.
�اط مل ت�سع ��ف فتية امل ��درب حكي ��م �شاك ��ر يف القب�ض على
�سب� � ُع نق � ٍ
البطاق ��ة الثاني ��ة والت� ّأهل اىل مناف�س ��ات ت�ض ّم الف ��رق الأهم ،بل �أن
اجلوية �أهدر فر�صة العُمر بعد الأداء اخلجول وامل�ستوى ال�ضعيف
والروحي ��ة املُنهكة ،يف �آخ ��ر ّ
املحطات� ،أمام مومب ��اي ،يف مواجهة
كانت نتيجتها الإيجابية �ستمنحه جواز مرور الت�أهل ،لكنه �أهدرها
بطريق ��ة ق�ضت على م�شاركته ،بعد ف�شل الالعبني من تقدمي العر�ض
املُنتظر والأداء املن�شود.
ركل العب ��و الق ��وة اجلوي ��ة الفر�ص ��ة الت ��ي و�صل ��ت اليهم م ��ن بقية
ُ�صف ��اء املجموعات الأربع ،بعدما �ص ّب ��ت كل النتائج يف �صاحلهم،
و َ
و�صال ��ح و�صولهم ،لكن العبي اجلوية كان له ��م ر�أي �آخر متام ًا بعد
�أن �أ�ضاع ��وا طريق الو�صول �إىل مرم ��ى مومباي ،وراحوا يهدرون
�اق تناف�سي يف كيفي ��ة �إ�ضاعة املحاوالت،
الهجم ��ات وك�أنهم يف �سب � ٍ
م ��ع الت�أكيد �أن احلكم الأردين مل يكن موفق� � ًا يف قراراته التي �أثرت
ب�ش ��كل �أو ب�آخر على نتيجة املباراة ،وق ��د يكون �سبب ًا يف (الرنفزة)
التي �أ�صابت الالعبني!
ومثلم ��ا �ألقينا بالالئمة على الالعبني الذين مل يكن �أغلبهم يف حالته
الطبيعي ��ة ،وحتى نك ��ون من�صفني �أك�ث�ر ،ف�أن املدرب حكي ��م �شاكر،
يتحمّل بع�ض� � ًا من نقاط اخلروج وعدم الت�أه ��ل� ،أهمها قبوله بهكذا
رحلة �أعداد ب�سيطة ارتبط بع�ضه ��ا مبباريات الدوري املمتاز ،التي
مبنهاج مك ّث ٍف
تختل ��ف كلي ًا عن املواجهات الآ�سيوية ،و�أكتفى �أي� ًضا
ٍ
م ��ن التدريب ��ات يف العا�صم ��ة الريا� ��ض ،اندرج ��ت حتت بن ��د ت�أقلم
الالعب�ي�ن لأكرث وقت ممك ��ن مع �أجواءِ البطول ��ة� ،أ�ضف اىل ذلك �أنه
مل يلع ��ب مباري ��ات جتريبية عالي ��ة امل�ستوى للوق ��وف على �صورة
الفري ��ق الفعليّة ،اىل جان ��ب ثقته املُفرطة الت ��ي منحها لالعبيه دون
�أن ي�ض ��ع يف ح�سابات ��ه �أنه ربمّا لن ي�ؤدّي الكثري منهم ما ّ
خطط �أليه
عل ��ى الأدمي الأخ�ضر وتطبي ��ق املفردات التي و�ضعه ��ا �إليهم ،ولكن
م ��اذا يفعل امل ��درب �إذا كان عنا�ص ��ر الفريق يه ��درون �أ�سهل الفر�ص
وي�ضيّعون �أهم املحاوالت؟!
يقين� � ًا �إن رحل ��ة امل�شارك ��ة الآ�سيوي ��ة ،تتط ّلب نوعي ��ات خمتلفة من
الالعب�ي�ن ترتفع م�ستوياتهم الفنية �أكرث م ��ن احلالة الطبيعية ،كون
�أجن ��دة املناف�س ��ات تتط ّلب بذل جهود كبرية وحتت ��اج ملخزون كبري
م ��ن اللياق ��ة البدني ��ة ،لأن الفريق يلع ��ب �ست مباري ��ات يف غ�ضون
ثالث ��ة ا�سابي ��ع تقريب� � ًا و�إن فر�ص ��ة التعوي� ��ض �إن وج ��دت ف�أنها لن
تكون متكامل ��ة ،لأن مرحلة املباريات واال�ست�شف ��اء و�إعادة الت�أهيل
بحاج ��ة اىل العبني احتياط مب�ستوى الالعبني الأ�سا�سيني ،وهو ما
كان اجلوية يفتقده ،مثلما �أفتقد الفريق اىل �أ�سلوب اللعب الواقعي
�أم ��ام الفرق املتوا�ضعة ،وهنا نعني حتدي ��د ًا فريق مومباي ا�ضعف
ف ��رق البطولة ،ورمب ��ا �أ�ضعف حتى من تلك الف ��رق التي ت�شارك يف
ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي ،قيا�سي ًا مبا وجدن ��اه من ��ه يف مبارياته،
فالفري ��ق لعب ب�أ�سلوب عقي ��م و�أنتهز فر� ًصا قليل ��ة �أحرز من خاللها
ثالثة �أه ��داف يف مباراته �أمام اجلوية ال ��ذي ّمل ي�ستغ ّل لغة الأرقام
والفر�ص التي �أُتيحت ملهاجميه على مدار مباراتي الذهاب والإياب!
نقاط لم ت�سعف فتية المدرب
�سبعُ
ٍ
حكيم �شاكر في القب�ض على البطاقة
الثانية والت� ّأهل الى مناف�سات ت�ضمّ
الفرق الأهم ،بل �أن الجوية �أهدر
فر�صة العُ مر بعد الأداء الخجول
والم�ستوى ال�ضعيف والروحية
ّ
المحطات
المُ نهكة ،في �آخر

الأول��م��ب��ي��ة م��ط��ال��ب��ة بالتحقيق ف��ي �إه���م���ال ح��ق��وق م���درب!
م�صطف ��ى كاظ ��م داغ ��ر يف العا�صم ��ة
القطري ��ة الدوحة خ�ل�ال �شهري متوز
و�آب م ��ن ع ��ام  2019عل ��ى ح�س ��اب
احت ��اد �ألع ��اب الق ��وى ح�س ��ب موافقة
اللجن ��ة اخلما�سي ��ة املُنبثقة ع ��ن قرار
جمل�س ال ��وزراء رق ��م  140للعام ذاته
برئا�سة د�.أحم ��د ريا�ض وزير ال�شباب
والريا�ض ��ة ال�ساب ��ق ،و(� )10آالف
دوالر م ��ا يع ��ادل ( )15ملي ��ون دين ��ار
ع ��ن قيم ��ة م�ستح ّق ��ات نفق ��ات مع�سكر
بيالرو�سي ��ا ال ��ذي �أقي ��م عل ��ى ح�ساب
اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة بكتابه ��ا
 1140يف  13حزي ��ران ع ��ام 2018
ا�ستع ��داد ًا ل ��دورة الألع ��اب الآ�سيوية
ب�إندوني�سي ��ا التي �أقيمت خالل �شهري
�آب و�أيل ��ول العام نف�س ��ه ،والتي حقق
فيه ��ا داغ ��ر امليدالي ��ة الف�ضي ��ة الثانية
بع ��د ف�ضية الرباع �سلوان جا�سم عبود
وذهبية الرباع �صفاء را�شد.
( )24ملي ��ون دين ��ار ه ��و املبل ��غ الكلي

الذي �أنفق ��ه املدرب هاين عبد وليد من
ميزاني ��ة عائلته لي� ��س ال�صطحابها يف
�سف ��رة �سياحي ��ة �أو �ش ��راء م�ستلزمات
خا�ص ��ة لبيت ��ه ،ب ��ل لت�أهي ��ل ريا�ض ��ي
ّ

بط ��ل �أهدى الع ��راق ميدالي ��ة �آ�سيوية
وبحوزت ��ه كل الوثائ ��ق وامل�ستن ��دات
الت ��ي ت�ؤ ّك ��د �أن ��ه ت�ص� � َّرف مبوج ��ب
موافق ��ات ر�سمية من �أعل ��ى ُ�سلطة يف

الريا�ض ��ة� ،أ�س ��وة بعدي ��د الريا�ضي�ي�ن
الذي ��ن يلج� ��أون �إىل الإع�ل�ام لعر� ��ض
ق�ضاي ��ا م ��ن ه ��ذا الن ��وع ينبغ ��ي �أن
ت�سارع الأمانة املالي ��ة للجنة الأوملبية
لت�صفري الذِ مم ما لها وما عليها خا�صة
خ�ل�ال عام ��ي  2019و 2020قب ��ل

تق ��دمي التقرير املايل الق ��ادم للجمعية
العمومية.
الغري ��ب �أن ��ه ج ��رى ت�سوي ��ة جمي ��ع
اخلا�صة باحتاد �ألعاب القوى
النفقات
ّ
للأع ��وام  2018و 2019و2020
و 2021من قبل �أمينه املايل د.زيدون

ج ��واد وا�ستح�ص ��ال احلق ��وق كامل ��ة
با�ستثن ��اء مبلغ املدرب هاين عبد وليد
"ح�سب �إدعاء الأخري"!
اللجن ��ة الأوملبي ��ةُ ،مطالب ��ة بالتدقي ��ق
والتحقي ��ق يف ق�ضي ��ة امل ��درب ه ��اين
عب ��د ولي ��د لبيان �أ�سب ��اب �إهم ��ال ح ّقه
من قب ��ل �أمانتها املالي ��ة واحتاد �ألعاب
الق ��وى الذي مل ُيك ّل ��ف نف�سه لتو�ضيح
موقفه املايل جت ��اه طلب املدرب طوال
عام�ي�ن ،ه ��ل �أن وثائق ��ه املُرفق ��ة م ��ع
معامل ��ة �صرف مبل ��غ  24مليون دينار
غري قانونية؟ �إن كان ��ت غري م�ستوفية
ل�ش ��روط ال�ص ��رف وفيه ��ا ُ�شبهة خرق
ُيحال �صاحبها للنزاهة والق�ضاء لينال
ج ��زاءه الع ��ادل� ،أو ُيطل ��ب ح�ض ��وره
للأمان ��ة املالي ��ة و ُي�س ّلم الي ��ه املبلغ من
ح�ساباتها ،و ُيقدّم له ال�شكر ،بل و ُيك َّرم
م ��ن رئي�س اللجن ��ة الأوملبية مل�ساهمته
يف حتقي ��ق منج ��ز ق ��ا ّري للع ��راق من
نفقات عائلته!
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كيف تمت الإطاحة بعمران خان؟
ابتداءً من مار�س  ،2022اندلعت �أكبر �أزمة
�سيا�سية داخلية في الآونة الأخيرة في
ً
ت�صويتا بحجب الثقة
باك�ستان .كان ذروتها
عن رئي�س الوزراء ال�سابق عمران خان في 9
ني�سان� ،إثر ذلك ا�ستقال النائب العام خالد
جاويد خان .فما هي ممهدات هذا الحدث
ومن الذي �أطاح بعمران خان وما هي الخيارات
امامه ليعود الى مقدمة الم�شهد ال�سيا�سي في
باك�ستان؟.

ن ��زل �أن�ص ��ار عم ��ران خ ��ان �إىل �ش ��وارع �إ�س�ل�ام �أب ��اد
والهور وكرات�ش ��ي وبي�ش ��اور ومدن رئي�سية �أخرى.
ووعد عم ��ران خان بالبدء يف مقاوم ��ة االنقالب ،على
ح ��د تعبريه ،ال ��ذي نظمت ��ه ق ��وى �أجنبي ��ة .مت و�ضع
الق ��وات امل�سلح ��ة وال�شرطة يف حال ��ة ت�أهب ق�صوى،
ومت ت�شدي ��د الإج ��راءات الأمنية ،و�ص ��درت تعليمات
لأجه ��زة مراقب ��ة املط ��ار بع ��دم ال�سم ��اح للم�س�ؤول�ي�ن
وال�سيا�سيني باخلروج من البالد دون �إذن ر�سمي.
قب ��ل �أن يبد�أ م�سريته ال�سيا�سية ،كان عمران خان قائد
فري ��ق الكريكي ��ت يف البالد ،وحتت قيادت ��ه فاز فريقه
بك�أ� ��س الع ��امل ع ��ام  .1992الكريكي ��ت ه ��ي الريا�ضة
الأك�ث�ر �شعبي ��ة يف باك�ست ��ان .وف ًقا لذلك ،ف� ��إن عمران
خان لي� ��س فقط الريا�ضي الأكرث �شه ��رة ،ولكنه � ً
أي�ضا
واح ��د م ��ن �أك�ث�ر الأ�شخا� ��ص �شعبي ��ة يف الب�ل�اد .لذا
�أ�صبحت ال�شهرة الوا�سعة وال�شعبية الكبرية ا�سا�سني
مهم�ي�ن للنجاح يف م�سريت ��ه ال�سيا�سية� .أ�س�س عمران
خان حزب حركة "التحريك والإن�صاف" .وبا�ستخدام
ال�شعارات ال�شعبوية ،وال �سيما اتهام الطبقة احلاكمة
الباك�ستاني ��ة بالف�ساد� ،أ�صبح احل ��زب يكت�سب �شعبية

كبرية .املنطقة اجلغرافية الرئي�سية التي يهيمن عليها
احل ��زب هي مقاطع ��ة الب�شتون يف خي�ب�ر بختونخوا
التي ينحدر منها عمران خان.
عام � ،2018أ�صبح زعيم حزب "التحريك واالن�صاف"
رئي�س ��ا للوزراء يف البالد .جاء فوز الريا�ضي ال�سابق
مفاج�أة للكثريين ،لأنه مل يتوقع �أحد ر�ؤية عمران خان
عل ��ى كر�س ��ي رئي�س ال ��وزراء" .عج ��وز م�ستهرت على
ر�أ� ��س قوة نووية"  -هذا م ��ا �أطلقوه على عمران خان
بعد الن�صر .كان الناخب ��ون الرئي�سيون لل�سيا�سي هم
الطبقة الو�سطى ،وال�شباب ،وكذلك ال�سكان الب�شتون،
الذي ��ن كان هو نف�سه ممثلاً لهم .بع ��د االنت�صار ،بد�أت
�سيا�س ��ة خ ��ان ملكافح ��ة الف�س ��اد تنف ��ذ يف الواقع ،مما
ت�سبب يف �إحلاق ال�ضرر بالع�شائر ال�سيا�سية الكبرية
يف باك�ستان.
ونظ ��را لك ��ون ح ��زب عم ��ران خ ��ان مل يح�ص ��ل يف
انتخاب ��ات  2018عل ��ى الأغلبية املطلق ��ة يف الربملان،
فان ��ه كان بحاجة �إىل ت�شكيل حكوم ��ة ائتالفية .وكان
لالئت�ل�اف اله� ��ش الذي �أقام ��ه مع احلرك ��ة القومية �أن
ينه ��ار هذا الربيع حتت �ضغ ��ط جمموعة من العوامل
املختلف ��ة� ،أهمه ��ا العوام ��ل اخلارجي ��ة� ،إ�ضافة اىل ما
ورث ��ه عمران خان م ��ن امل�ش ��كالت االقت�صادية ،والتي
�أدت �إىل جان ��ب الوباء �إىل تفاق ��م الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي.
يف النظ ��ام ال�سيا�س ��ي الباك�ست ��اين ،تعت�ب�ر الرابط ��ة
الإ�سالمي ��ة الباك�ستاني ��ة وحزب ال�شع ��ب الباك�ستاين
�أك�ث�ر م ��ن جم ��رد حزب�ي�ن �سيا�سي�ي�ن .ميك ��ن و�ص ��ف
حزب الرابط ��ة الإ�سالمية الباك�ستانية وحزب ال�شعب
الباك�ستاين على �أنهما دولتان داخل الدولة ،مع �شبكة
عم�ل�اء �ضخم ��ة تتمح ��ور ح ��ول هذي ��ن الع�شريت�ي�ن.
ع�ش�ي�رة �شري ��ف يف ح ��زب الرابط ��ة الإ�سالمي ��ة
الباك�ستاني ��ة وع�ش�ي�رة بوت ��و-زرداري يف ح ��زب
ال�شعب الباك�ستاين.
عائل ��ة �شريف هي ع�ش�ي�رة الأوليغار�شي ��ة البنجابية.
نواز �شريف تر�أ�س حكومة البالد ثالث مرات .يف عام
 ،2017مت عزله من من�صبه من قبل املحكمة العليا يف

 د .جا�سم ال�صفار

باك�ستان نتيجة للتحقيق يف ق�ضايا الف�ساد ،ويف عام
 2018حُ ك ��م عليه غياب ًي ��ا يف باك�ست ��ان بال�سجن ملدة
ع�ش ��ر �سن ��وات .وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن احلكم على
�شري ��ف يف عهد عم ��ران خان جاء متا�شي ��ا مع �سيا�سة
مكافح ��ة الف�ساد التي انتهجها رئي� ��س الوزراء �آنذاك.
نواز �شري ��ف يعي�ش حاليا يف لندن .من املهم مالحظة
�أن ن ��واز �شري ��ف مرتب ��ط بامل�صال ��ح الربيطاني ��ة يف
جنوب �آ�سيا .ويف الداخل ،ميثل م�صالح نواز �شريف
�شقيق ��ه �شهب ��از ،الرئي� ��س ال�ساب ��ق لإقلي ��م البنجاب،
والآن رئي� ��س وزراء باك�ست ��ان اجلديد .م ��ن املحتمل
جدًا �أنه يف ظل الو�ضع احلايل� ،سيتمكن نواز �شريف
قريبًا من العودة �إىل وطنه.
ع�ش�ي�رة بوت ��و  -زرداري عائلت ��ان وثيقت ��ي ال�صل ��ة.
ن�ش� ��أت الع�ش�ي�رة م ��ن مقاطع ��ة ال�سن ��د ،حي ��ث يوجد
الناخبون الرئي�سيون حلزب ال�شعب الباك�ستاين .من
بني ال�شخ�صيات ال�سيا�سية البارزة لهذه الع�شرية ،ذو
الفقار على بوتو ،ال ��ذي �أطاح به اجلي�ش عام ،1979
وابنته بنازي ��ر بوتو ،التي ُقتلت ع ��ام � ،2007إ�ضافة
اىل زوج بنازي ��ر ،رئي� ��س باك�ست ��ان ()2013-2008
�آ�ص ��ف علي زرداري وابنهما بيالوال بوتو زرداري -
الزعيم احلايل حلزب ال�شعب الباك�ستاين.

وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن عمران خ ��ان �أوق ��ف هيمنة
حزب الرابط ��ة الإ�سالمية الباك�ستانية وحزب ال�شعب
الباك�ستاين عل ��ى ال�سيا�سة الباك�ستانية ،مما �أدى �إىل
جعل الع�شريت ��ان ال�سيا�سيتان تنا�صب ��ه العداء طوال
فرتة حكمه.
ن�ش ��رت �صحيفة اخللي ��ج الإماراتي ��ة ا�ستطالعا للر�أي
�أظه ��ر �أن الغالبية العظمى من الباك�ستانيني يعتربون
خان �أف�ضل رئي�س وزراء يف ال�سنوات اخلم�س ع�شرة
املا�ضي ��ة .فم ��ع و�ص ��ول عم ��ران خ ��ان يف �أغ�سط� ��س
� 2018إىل من�صب رئي�س الوزراء� ،أثبت �أنه �شخ�صية
�سيا�سي ��ة ب ��ارزة� .أعل ��ن عل ��ى الف ��ور �أن باك�ست ��ان لن
ت�صب ��ح ورق ��ة م�ساوم ��ة يف الألع ��اب اجليو�سيا�سي ��ة
لل ��دول الأخ ��رى ول ��ن تك ��ون من�صة انط�ل�اق حلروب
الغ ��رب الإقليمية .يف عهد عم ��ران خان ،مت حل ق�ضية
دي ��ون باك�ست ��ان ،الت ��ي كان ��ت "معلق ��ة" من ��ذ احلقبة
ال�سوفيتي ��ة ومل ت�سم ��ح للبلدين (رو�سي ��ا وباك�ستان)
بتطوي ��ر التع ��اون التج ��اري واالقت�ص ��ادي بينهم ��ا.
بالإ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك� ،سمح ��ت الباك�ست ��ان يف عه ��ده
للجان ��ب الرو�سي بتنفي ��ذ م�شروع خ ��ط �أنابيب الغاز
الباك�ستاين ،وزادت باك�ستان م�شرتياتها من احلبوب
من رو�سيا.

تظل الت�سوية يف �أفغان�ستان ق�ضية مهمة لباك�ستان.
متك ��ن عمران خ ��ان من حتقيق جن ��اح كبري يف دمج
الب�شت ��ون يف املناطق احلدودي ��ة ال�شمالية الغربية،
والت ��ي مت تغي�ي�ر ا�سمها حت ��ت قيادت ��ه �إىل مقاطعة
خي�ب�ر بختونخ ��وا .ت�سبب ��ت حركة طالب ��ان ،والتي
يتك ��ون عموده ��ا الفقري م ��ن الب�شت ��ون ،يف بع�ض
امل�ش ��اكل لإ�سالم �أباد قبل تويل عمران خان لل�سلطة،
اال �أن العالق ��ة بطالب ��ان ا�ستق ��رت و�أخ ��ذت منح ��ى
�آخ ��ر يف زمن ��ه .وه ��ذا م ��ا دع ��ا الوالي ��ات املتح ��دة
الته ��ام حكوم ��ة عم ��ران خ ��ان مب�ساع ��دة طالب ��ان.
عل ��ى خلفية الأ�ص ��ول املجمدة لأفغان�ست ��ان ورف�ض
الواليات املتح ��دة موا�صلة متويل برنامج امل�ساعدة
لباك�ست ��ان ،ميك ��ن للم ��رء �أن يفرت� ��ض �أن وا�شنطن
تت�ص ��رف الآن ب�سيا�سة الع�صا �أكرث من اجلزرة فيما
يتعلق ب�إ�سالم �أباد.
دع ��ا خ ��ان �إىل تطوير التع ��اون مع ال�ص�ي�ن (خا�صة
يف �إط ��ار املم ��ر االقت�صادي بني ال�ص�ي�ن وباك�ستان)
�إ�ضافة اىل رو�سيا ،الأمر الذي �أثار امتعا�ض ورف�ض
الأمريكي�ي�ن .انتق ��د رئي� ��س ال ��وزراء الباك�ست ��اين
ال�ساب ��ق االحت ��اد الأوروبي ملحاولته �إجب ��ار �إ�سالم
�أباد على الت�صويت ل�صالح قرار مناه�ض لرو�سيا يف
الأمم املتح ��دة .ويف حديث ��ه �إىل مواطني باك�ستان،
قال رئي�س احلكومة �إن  22دولة غربية ت�ضغط على
ال�سلط ��ات الباك�ستاني ��ة كي تن�ض ��م �إىل القرار الذي
يدين ت�صرفات رو�سيا يف الأمم املتحدة.
من ��ذ �أوائ ��ل ال�سبعيني ��ات� ،أقامت باك�ست ��ان �شراكة
قوي ��ة مع ال�ص�ي�ن .ال�ص�ي�ن لي�س ��ت �شري� � ًكا �سيا�سيًا
لباك�ستان فح�سب ،بل هي � ً
أي�ضا مانحها االقت�صادي،
حي ��ث مول ��ت �إن�ش ��اء املم ��ر االقت�صادي ب�ي�ن ال�صني
وباك�ست ��ان ،والذي يت�ضم ��ن الإدارة ال�صينية مليناء
املياه العميقة يف جوادر.
ورف�ض �إدانة العملي ��ة الع�سكرية الرو�سية اخلا�صة
يف �أوكرانيا ،م�ش�ي�را �إىل �أن بالده "تربطها عالقات
ودي ��ة م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة ورو�سي ��ا وال�ص�ي�ن
واالحت ��اد الأوروبي ول ��ن تن�ض ��م �إىل �أي مع�سكر".

كم ��ا يت�ضح م ��ن تقري ��ر يف �صحيف ��ة داون (الفجر)
الباك�ستاني ��ة ،مار�س ��ت الوالي ��ات املتح ��دة �ضغوطا
مبا�ش ��رة على رئي�س الوزراء عندما قرر التوجه �إىل
مو�سكو ،وطالبت ب�إلغاء الزيارة .التقى امل�س�ؤولون
الأمريكي ��ون بال�سف�ي�ر الباك�ست ��اين يف الوالي ��ات
املتح ��دة وقال ��وا �إن عالق ��ات �إ�سالم �أب ��اد امل�ستقبلية
م ��ع وا�شنطن تعتمد على م ��ا �إذا كان �سيتم عزل خان
م ��ن ال�سلط ��ة يف ت�صوي ��ت برملاين .وم ��ع ذلك ،متت
زي ��ارة مو�سك ��و ،والتق ��ى خ ��ان بالرئي� ��س الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن يف  24فرباير ،وه ��و اليوم الذي
بد�أت فيه العملي ��ة الع�سكرية اخلا�صة يف �أوكرانيا.
فكانت هذه الزيارة مبثابة "الق�شة التي ق�صمت ظهر
البعري" كما يقول املثل العربي.
ومنذ ذلك احلني اعتربت زيارة عمران خان ملو�سكو
يف  24فرباير ال�سب ��ب الرئي�سي لعزله .خا�صة و�أن
الوالي ��ات املتحدة �سارعت بالإع ��راب عن امتعا�ضها
وع ��دم ر�ضاه ��ا ع ��ن تنفي ��ذ خ ��ان لإرادت ��ه الذاتي ��ة،
دون اعتب ��ار للتحذي ��رات االمريكية م ��ن عواقب تلك
الزي ��ارة وما حتمله من م�ضامني وا�شارات .وتلقفت
املعار�ض ��ة الباك�ستاني ��ة الإ�ش ��ارة االمريكية لتجعل
م ��ن الزي ��ارة "قمي� ��ص عثم ��ان" مت�سكت ب ��ه كل من
امل�ؤ�س�سة الع�سكري ��ة املوالية للغرب والأوليغار�شية
الكومربادورية يف �ش ��كل ع�شائر �سيا�سية ،للإطاحة
بعمران خان الذي مل يعد ينا�سب كليهما.
و�أخ�ي�را ف�إن حتقيق طموح عم ��ران خان يف العودة
ل�س ��دة احلك ��م يف باك�ست ��ان يتطل ��ب الي ��وم من ��ه
اال�ستف ��ادة الق�ص ��وى من �أر�صدت ��ه ال�سيا�سية وعدم
االبتع ��اد ع ��ن م�س ��ار ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة املختار:
احلفاظ على التعاون مع ال�ص�ي�ن ورو�سيا ،وتعزيز
دور الباك�ست ��ان يف منظم ��ة �شنغه ��اي للتع ��اون
وتطوي ��ر عالقت ��ه ب ��دول الربيك� ��س .بالإ�ضاف ��ة �إىل
ال�سعي لتطبيع العالقات مع الهند .هذه هي الطريقة
الوحيدة التي ميكن �أن تنه�ض بها �إ�سالم �أباد� ،سواء
رغب ��ت ذلك الواليات املتح ��دة واململكة املتحدة �أو مل
ترغب به.

وحدانية التطور الر�أ�سمالي وحزب الي�سار اال�شتراكي العائلة والدولة والم�س�ؤول ّيات الم ّيتة في التربية والتعليم

 لطفي حاتم

�أث ��ار انهيار خيار التط ��ور اال�شرتاكي و�سيادة
وحداني ��ة التط ��ور العامل ��ي ك�ث�رة م ��ن الأ�سئلة
الفكري ��ة امللحة منها -ماهي الربامج ال�سيا�سية
للأح ��زاب اال�شرتاكي ��ة؟ ماه ��ي ا�ساليبه ��ا
الكفاحي ��ة؟ وم ��ا ه ��و �ش ��كل الدول ��ة الوطني ��ة
املزم ��ع بنائها؟ ما هي قاعدة الي�سار اال�شرتاكي
التحالفي ��ة؟ م ��ا ه ��ي الق ��وى الطبقي ��ة الفاعل ��ة
يف التحالف ��ات الوطني ��ة؟ وم ��ا ه ��ي ال�سيا�س ��ة
اخلارجية املزم ��ع انتهاجه ��ا يف برامج الي�سار
التحالفية.
�أ�سئل ��ة كث�ي�رة ور�ؤى فكري ��ة متع ��ددة تتالق ��ى
يف حم ��اور فكري ��ة – �سيا�سي ��ة وتتعار�ض يف
حماور �أخرى.
ا�ستنادا اىل ت�شابك اللوحة الفكرية -ال�سيا�سية
الناجت ��ة عن انهيار التط ��ور اال�شرتاكي ن�سعى
اىل ابداء ر�ؤية فكرية قابلة لالختالف واالغناء
والتطوي ��ر م�ستم ��دة م ��ن قوان�ي�ن التو�س ��ع
الر�أ�سمايل على ا�سا�س املحاور التالية :
�أوال – وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل وبرامج
الي�سار ال�سيا�سية.
ثاني ��ا – الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي وقاعدت ��ه
االجتماعية.
ثالث� � ًا  -الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي وبن ��اء الدول ��ة
الوطنية.
اعتماد ًا على املحاور املث ��ارة �أتناولها بتكثيف
بالغ.
�أوال – وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل وبرامج
الي�سار ال�سيا�سية.
ب�سب ��ب �سي ��ادة �أ�سل ��وب التط ��ور الر�أ�سمايل
يف التنمي ��ة الوطني ��ة ب ��ات �أ�سل ��وب التطور
اال�شرتاكي هدفا نظريا االمر الذي يتطلب من
قوى الي�سار اال�شرتاكي البحث عن منطلقات
نظري ��ة وطنية �سان ��دة لكفاح ��ه الدميقراطي
الهادف اىل بناء دولة العدالة االجتماعية.
وبه ��ذا التحديد بات عل ��ى الي�سار اال�شرتاكي
البح ��ث ع ��ن امل�سان ��د الفكري ��ة – االجتماعية
الق ��ادرة عل ��ى تطوي ��ر كفاح ��ه الدميقراط ��ي
و�شد الطبقات االجتماعية املعنية ببناء دولة
العدالة االجتماعية وحتديد طبيعة اال�ساليب
الكفاحي ��ة ال�شرعية القادرة عل ��ى ا�ستالم اىل
ال�سلط ��ة ال�سيا�سية وكيفي ��ة مواجهتها للعامل
الر�أ�سمايل املعومل.
ان املهام الفكرية – االجتماعية املثارة ت�ستمد
راهنتيه ��ا م ��ن قوان�ي�ن التو�س ��ع الر�أ�سم ��ايل
املتمثل ��ة بالتبعي ��ة والتهمي� ��ش امل�ستم ��دة من
التناق�ض بني الدول الر�أ�سمالية املعوملة وبني
الدول الوطني ��ة باعتباره التناق�ض الرئي�سي
يف الت�شكيلة الر�أ�سمالية العاملية املرتكز على
التو�سع واالحلاق.
اعتب ��ار التناق� ��ض ب�ي�ن ال ��دول الر�أ�سمالي ��ة
املعومل ��ة وال ��دول الوطني ��ة تناق�ض� � ًا رئي�سي ًا

ي�ستم ��د م�شروعيت ��ه من انهي ��ار دول التطور
اال�شرتاك ��ي وانتق ��ال التناق�ض ��ات الرئي�سية
ب�ي�ن الدول الر�أ�سمالية وب�ي�ن الدول الوطنية
�ضعيف ��ة التط ��ور وم ��ا ي�شرتط ��ه م ��ن حتديد
الطبق ��ات االجتماعي ��ة ال�سان ��دة لربنام ��ج
الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي املرتكز على �إع ��ادة بناء
الدول ��ة الدميقراطي وحتديد ا�ش ��كال الكفاح
املناه�ضة للهيمنة الدولية.
ثاني ��ا – الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي وقاعدت ��ه
االجتماعية.
بداي ��ة الب ��د م ��ن معاين ��ة الرتكيب ��ة الطبقي ��ة
للدول ��ة الوطني ��ة املتمثل ��ة بطبق ��ات متع ��ددة
�أهمه ��ا -الطبق ��ة العامل ��ة ،الربجوازي ��ة
الوطني ��ة ب�شرائحها املختلفة م ��ن برجوازية
�صغ�ي�رة تتواج ��د �أه ��م �شرائحه ��ا يف �أجهزة
الدول ��ة االداري ��ة ف�ضال ع ��ن �شرائ ��ح الطبقة
الكمبورادوري ��ة املتحالف ��ة م ��ع الر�أ�سم ��ال
الدويل واحتكاراته الدولية.
ان التن ��وع الطبقي يف ال ��دول الوطنية يقدم
لن ��ا �إمكانية تقا�سم امل�س�ؤولي ��ة الوطنية التي
تتحملها الطبقات االجتماعية يف بناء الدولة
الوطنية والتي اجدها يف-
�أوال -تتمت ��ع الطبقة العامل ��ة بقدرة تنظيمية
 �سيا�سي ��ة عل ��ى قي ��ادة الكف ��اح الوطن ��يالدميقراط ��ي ا�ستن ��اد ًا اىل برنام ��ج وطن ��ي
يجم ��ع الطبق ��ات االجتماعي ��ة املت�ض ��ررة من
الهيمنة الر�أ�سمالية.
ثاني ًا -ب�سب ��ب ان�ضباطها الطبقي وانت�شارها
الوطني وعدم تنازلها عن احلقوق الأ�سا�سية
ل�شعبه ��ا تتمت ��ع الطبق ��ة العامل ��ة وكفاحه ��ا
ال�سيا�سي بقدرات وطنية – قيادية.
ــ ب�سبب مكانتها الوطنية و�صالبتها الكفاحية
ت�ستطي ��ع الطبق ��ة العامل ��ة �إقام ��ة حتالف ��ات
وطني ��ة  -دميقراطي ��ة ق ��ادرة عل ��ى مناه�ضة
قوانني التبعية والتهمي�ش.
ان ال�سم ��ات امل�ش ��ار اليه ��ا وانت�شاره ��ا يف
قطاعات الدول ��ة االقت�صادية ت�ستطيع الطبقة
العامل ��ة بن ��اء برنامج – وطن ��ي -دميقراطي
ق ��ادر عل ��ى قي ��ادة كف ��اح طبق ��ات الت�شكيالت
االجتماعية الوطنية.
ان الدور ال�سيا�سي للطبقة العاملة ومواقعهايف الكف ��اح الوطن ��ي الدميقراط ��ي ي�ستم ��د
م�شروعيت ��ه م ��ن قوان�ي�ن وحداني ��ة التط ��ور
الر�أ�سم ��ايل املت�سم ��ة بالتبعي ��ة والتهمي� ��ش
حيث ت�شكل ال�شرائح الكمبورادورية وقواها
احلزبي ��ة القاع ��دة ال�سيا�سي ��ة – االجتماعية
ال�ساندة لقوانني التهمي�ش والتبعية.
 ان التحال ��ف الوطن ��ي الدميقراط ��ي ي�شكلاداة �سيا�سي ��ة  -اجتماعي ��ة مناه�ضة مل�ساعي
الطبقات الفرعية الهادفة اىل تهمي�ش القاعدة
الإنتاجي ��ة للدول ��ة الوطني ��ة وم ��ا ي�شرتط ��ه

م ��ن تهمي� ��ش للدول ��ة الوطني ��ة وطبقاته ��ا
االجتماعية وما ينتج ��ه من �صراعات داخلية
واحلرب االهلية.
 قي ��ادة الطبق ��ة العامل ��ة للكف ��اح الوطن ��ي -الدميقراطي ت�شرتطه وطنيتها ومتركزها يف
قطاع ��ات الدولة االقت�صادية ف�ضال عن دفاعها
عن متتني دور الدول ��ة الوطنية يف الت�شكيلة
االجتماعي ��ة الوطني ��ة ومن ��ع اجنراره ��ا اىل
الفو�ضى.
ان الكف ��اح الوطن ��ي الدميقراط ��ي بقي ��ادة
الطبق ��ة العمل ��ة ت�شرتط ��ه مكافح ��ة قوان�ي�ن
التط ��ور الر�أ�سم ��ايل ونتائج ��ه املت�سم ��ة
بالتخريب والتفكي ��ك وما ينتجه ذلك من فتح
الأب ��واب امام التدخالت اخلارجي ��ة و�إ�شاعة
االره ��اب �ض ��د الق ��وى الوطني ��ة ناهي ��ك عن
�سيادة وهيمن ��ة الطبقات الفرعي ��ة عل �سلطة
البالد ال�سيا�سية.
ثالث� � ًا  -الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي وبن ��اء الدول ��ة
الوطنية.
 تنفي ��ذ برنام ��ج ق ��وى الي�س ��ار اال�شرتاك ��يي�ش�ت�رط حتدي ��د الأولوي ��ات وبه ��ذا يتمت ��ع
بن ��اء الدول ��ة الوطنية الدميقراطي ��ة وتقوية
�أجهزته ��ا الإدارية ب�أهمي ��ة ق�صوى يف متتني
وحدة الكف ��اح الطبقي الدميقراط ��ي امل�ستند
على برام ��ج حتالفية تقوده ��ا الطبقة العاملة
ي�ستند اىل مه ��ام وطني ��ة -دميقراطي يتمثل
بالتايل :
�أ � -صيان ��ة الدول ��ة الوطني ��ة م ��ن التبعي ��ة
والتهمي�ش.
�صيانة الدولة الوطني ��ة يتمتع ب�أهمية كبرية
يف ظ ��روف وحداني ��ة التط ��ور الر�أ�سم ��ايل
وقوانين ��ه الهادفة اىل احلاق الدولة الوطنية
وحتويله ��ا اىل تاب ��ع �إرهاب ��ي بي ��د ال�شركات
االحتكارية �ضد القوى الوطنية.
ب– مناه�ض ��ة وحدانية التط ��ور الر�أ�سمايل
الهادف ��ة اىل تهمي� ��ش الت�شكيل ��ة االجتماعي ��ة
الوطني ��ة عرب تفتي ��ت طبقاته ��ا الوطنية وما
يعنيه ذلك من حتجيم فعاليتا ال�سيا�سية.
ج – متك�ي�ن الطبق ��ات الفرعي ��ة والق ��وى
الهام�شي ��ة م ��ن ال�سيط ��رة على �سلط ��ة البالد
ال�سيا�سي ��ة مب�ساع ��دة خارجي ��ة وم ��ا يحمله
ذلك م ��ن �سيادة اال�ستب ��داد ال�سيا�سي وتبذير
الرثوة الوطنية.
ان ال ��داالت امل�شار اليه ��ا ميكن احلد منها بعد
قيام حتالفات وطنية �شاملة ترتكز على :
�أوال – ت�شكي ��ل حتالفات وطني ��ة دميقراطية
بقي ��ادة الطبق ��ة العامل ��ة ب�سب ��ب وطنيته ��ا
وثباتها ودورها يف دورة البالد الإنتاجية.
ثاني ��ا  -حماي ��ة الدول ��ة الوطني م ��ن التبعية
والتهمي�ش وت�أكي ��د ا�ستقاللها وهيمنتها على
ثروات البالد الوطنية.
ثالثا – توحيد الق ��وى االجتماعية املناه�ضة
للهيمنة اخلارجية وت�أكيد م�صاحلها الطبقية
عرب قيام دولة العدالة االجتماعية.
رابع� � ًا – اعتب ��ار دول ��ة العدال ��ة االجتماعي ��ة
�أداة �سيا�سية ل�صيانه م�صالح البالد الوطنية
وم�صالح طبقات ت�شكيلتها االجتماعية.
خام�س ��ا– ت�سعى دول ��ة العدال ��ة االجتماعية
اىل �صيان ��ة الب�ل�اد م ��ن التبعي ��ة والتهمي� ��ش
وحتجي ��م نه ��وج الطبق ��ات الفرعي ��ة املت�سمة
بالإرهاب والتحالفات الدولية.
�ساد�س� � ًا  -و�ص ��ول الي�س ��ار اال�شرتاك ��ي اىل
�سلط ��ة الدول ��ة ال�سيا�سي ��ة ع�ب�ر ال�شرعي ��ة
االنتخابي ��ة واملناف�سة ال�سلمي ��ة بني الربامج
االنتخابي ��ة يت�ل�ازم ومكافح ��ة الإره ��اب
والتدخالت الدولية.

 د .عماد عبد اللطيف �سالم
هل تخ ّلتْ العائلة والدولة عن م�س�ؤوليّاتها الأخالقيّة
والرتبوي ��ة(و�إن بح ّده ��ا الأدن ��ى) ،يف مواجه ��ة هذا
ال�ت�ردّي املريع يف تعليم وتربي ��ة وثقافة جيلني(على
الأقل)� ،أي منذ عام  ،2003ولغاية عام 2022؟
يف عيّنة من  300طالب وطالبة ،كان ال�س�ؤال الرئي�س
هو :نع � ُ
�رف �أ ّنكم ال تقر�أون �شيئ� � ًا وال تكتبون �شيئ ًا،
وال جُت َ
يدون التعبريَ(كتاب� � ًة وحمادث ًة)عن �أيّ �شيء،
ولي�س ��ت لديكم �أيّة «اهتمام ��ات» ذات قيمة وجدوى..
ولكن ملاذا ه ��ذا التغيّب الكثيف عن الدوام والدرو�س
واملحا�ض ��رات ..وهذا الإخفاق املريع يف الإمتحانات
 ،وهذه ال�صعوبة اجلمّة يف فهم املواد الدرا�سيّة مهما
كانت ب�سيطة ،وه ��ذه «القطيعة» احلادّة والعميقة مع
التدري�سيني ،وهذا النف ��ور احلا ّد من �أيّ التزام(مهما
كان ،و�أ ّي� � ًا كان) ..ب ��ل وه ��ذا ال�سلوك»الع ��دواين»،
وغي ��اب الإن�ضب ��اط ،وا�ستخدام اللغ ��ة الهابطة� ،إزاء
�أيّ «ن�صيح ��ة»� ،أو محُ اول ��ة لتعديل امل�س ��ار الرتبوي
و»ال�سلوك ��ي»  ،وامت ��داد ه ��ذا النم ��ط م ��ن ال�سل ��وك
وطغيانه ح ّتى على تعامل الطلبة بع�ضهم مع البع�ض
الآخر؟
�أع � ُ
ُ
ول�ست
�رف الأجوبة»النمط ّي ��ة» عن ه ��ذه الأ�سئلة،
هن ��ا يف معر� ��ض �إعادة �سرده ��ا من جدي ��د ..و� ُ
أعرف
� ّأن هناك»ا�ستثن ��اءات» يف ك ّل �ش ��يء ،ولي� ��س يف هذا
غري
املج ��ال بح ّد ذاته ،غري �أ ّنني �أت�ساءل هنا
ِ
بف�ضول ِ
بريء� :أي ��ن هي العائلة ،وبعدها «الدولة» من ك ّل هذا
ال ��ذي يحدث حت ��ت �أنظار اجلمي ��ع ،وك� ّأن ه ��ذا الذي
يح ��دث هو ج ��ز ٌء من «منظوم ��ة» العَي� ��ش احلا ّ
يل يف
ه ��ذا البلد ،و»ركن» رئي�س من �أركان ا ُ
حلكم والإدارة،
والعمل «ال�سيا�س ��ي» و « ال ِقيَمي -املُجتمعي» ،بحيث
�أ�صب ��ح ك ّل ه ��ذا اخل ��راب بديه ّي� � ًا ،وب ��اتَ مقب� � ً
وال و
« ُمربّر ًا» ،وك�أ ّن ُه من «طبيعة الأ�شياء»؟
 95%م ��ن الطلب ��ة كان ��ت �أجاباته ��م ع ��ن �س� ��ؤايل
الرئي�س(وتفرعّاته الثانوية) ّ
تتلخ�ص مبا ي�أتي:
 �أ ّنه ��م مُت َعب ��ون ومحُ َبط ��ون ،و� ّأن ال �أم ��ل يف الأفق،و�أن ال جدوى من الدوام والدرا�سة.
�أ ّنه ��م يُعانون من ظروف عائلية( و�صحيّة ونف�سيّة)�صعبة ال يودّون الك�شف عنها.
 «�أنتم"(وبال ��ذات التدري�س ّي�ي�ن م ��ن كب ��ار ال�س � ّ�ن)،ورغ ��م احلروب املتتالي ��ة ،و"ا ُ
جلند ّي ��ة" ،واحل�صار،
اجل�س ��ام ،والإذالل ،واحلرمان املتعدد
وامل�س�ؤوليات ِ
الأبع ��اد ..ع�شتم حيا ًة �أف�ضل من احلياة التي نعي�شها
نحن الآن.
 ُنحن مُك ّلفون بالعمل لإعالة �أ�سرنا.
 � ّأن لدين ��ا التزامات عائلية �أخ ��رى غري العمل داخلالأ�سرة(و�أهمه ��ا الرعاي ��ة ال�صحيّة ل�ل��أب والأمّ) ،بل
وح ّت ��ى العناي ��ة بالأطف ��ال ال�صغار ل�ل��أ ّم والأب �أثناء
غيابهم عن البيت لأيّ �سبب كان.
 ال ي�سمح الزوج بدوام كامل للطالبات املتزوّ جات..والطالب ��ات املتزوّ ج ��ات يقم ��ن برعاي ��ة �أطفاله � ّ�ن يف
ُخ�ص�ص
البي ��ت ،وفائ� ��ض الوق ��ت فقط ،ه ��و ال ��ذي ي ّ
للدوام والدرا�سة.

 �أمّا ال�سبب الرئي� ��س والأ�سا�س لك ّل هذا "الت�س ّرب"و"الت�س ّي ��ب" وانعدام "الإن�ضب ��اط" ،فهو � ّأن اجلميع
يعرفون ب�أ ّنهم �س ��وف "ينجَ حون" يف نهاية املطاف،
َر�س ��ب" مهم ��ا تع� �دّدت �أ�سباب
و� ّأن ال �أح� � َد �س ��وف "ي ِ
الإخف ��اق ..بل �أن الطلبة على ثق ��ة تامّة ب� ّأن" الدولة"
لن ت�سم ��ح بـ "ر�س ��وب" �أح ��د ،و�أ ّنهُم يُعوّ ل ��ون عليها
ت�ستم� � ّر يف فعل ذل ��ك ،يف مواجهة �أ ّي ��ة محُ اولة
لك ��ي ِ
الكارثي ..و امل�صيبة � ّأن
امل�سار
هذا
�س
�
�
لعك
�أو دعوة،
ّ
"�أولياء �أمورهم" ي�شاركونهم متام ًا قناعتهم هذه.
 ال يفه ��م الطلب ��ة �أب ��د ًا � ّأن ه ��ذا "ال�سل ��وك" ال�سلب ��ييف التع ّل ��م والدرا�س ��ة� ،سيعي ��ق "توظيفه ��م" �أو
ممار�سته ��م للعمل م�ستقب ًال يف �أيّ مكان �أو �أيّ جمال،
وال يُدرك ��ون �أب ��د ًا � ّأن درا�سته ��م �ست� ��ؤدي �إىل تعزيز
مهاراته ��م ،وقدرته ��م عل ��ى �إثبات كفاءته ��م يف �سوق
�شدي ��دة التناف�س ّي ��ة ،ومنحهم فر�ص ��ة احل�صول على
�أ ّي ��ة �أف�ضلية لكي يكونوا ج ��زء ًا من احتياجات �سوق
ي�ستخ ّف َ
آراء كهذه.
ون ب� ٍ
العمل ،بل و� ّأن معظمهم ِ
والآن  ..ك ��م �أب �أو �أمّ(�أو و ّ
يل �أمر) ،ذهبوا �إىل كليات
�أبنائه ��م وبناته ��م ،و�أ�ستف�سروا م ��ن التدري�سيني عن
�أو�ضاعهم الدرا�سيّة(فقط  ،وال �شيء �آخر) ..ولو كان
ذلك مل ّر ٍة واحدةُ ،ك ّل عام؟
م ��ن بني �آالف الط ّالب والطالبات الذين ُ
كنت م�س�ؤو ًال
ً
وع�شرين
عن �س�ي�ر تدري�ساتهم مل ��ا يقرب من خم�س � ِ�ة
�اون للعمي ��د،
عام ًا(كتدري�س ��ي ،ورئي� ��س ق�س ��م ،ومع � ٍ
وعميد ،وم�ساع ��د لرئي�س اجلامعة) ،ف� �� ّإن عدد الآباء
ُ
التقيت بهم له ��ذا الغر�ض اليزيد عن
والأ ّمه ��ات الذين
الثالث�ي�ن ،ومل يك ��ن الهدف م ��ن ن�صف ه ��ذه اللقاءات
ه ��و الإ�ستف�س ��ار عن ال�سلوك الدرا�س ��ي ،بل عن �أمور
خا�ص ��ة للطال ��ب� ،أو
�شخ�ص ّي ��ة ،له ��ا �صل ��ة بظ ��روف ّ
عائلته.
�أي ��ن العائل ��ة؟ �أي ��ن الأبّ والأمّ؟ ه ��ل مايقول� � ُه الأبناء
والبن ��ات لأ�ساتذته ��م �صحي ��ح� ،أو دقي ��ق؟ و�إذا كان
الأم ��ر كذلك ،فم ��اذا فعل "�أرب ��اب" الأ�س ��رة �إزاء ذلك؟
ُدر َ
كون تبعات ��ه وكلفته الباه�ضة
هل جتاهل ��وه؟ هل ي ِ
عليهم(ماد ّي� � ًا ومعنو ّي ��ا)؟ ه ��ل ه ��م "را�ض ��ون" �أم
ُتواطئون"� ،أم ه ��م ال يعرفون �شيئ ًا على الإطالق؟
"م ِ
وكي ��ف يح ��دث ك ّل ذل ��ك دون ِعلمه ��م �أو �إهتمامه ��م؟
ذلك"حر�صه ��م" و "�سُ م َع َته ��م"
 ..ومل ��اذا ال ي�ست ِف� � ُّز
ِ
 ،و"عاداته ��م وتقاليده ��م" ،ومكانته ��م الإجتماع ّي ��ة
والإعتباريّة ك�آباء و�أمّهات؟
ُت ��رى �أي � َ�ن  ،وكي � َ�ف " ُيب� �دّد" معظ ��م الطلب ��ة (بنين� � ًا
وبن ��ات) ..با�ستثناء الق ّلة التي تعم ��ل لك�سب العي�ش
كم ��ا تدّعي� ..أين يهدُر ه� ��ؤالء ُكل وقتهم(وهو كثري)،
ُنجزوا
�إذا مل يكونوا قد �إلتحَ قوا بالدوام �أ�ص ًال ،ومل ي ِ
�أيّ واجب  ،ومل يحرتموا �أي التزام مهما كان ب�سيط ًا؟
ه ��ل ُ
تعرف عوائلهم �أي ��ن وكيف يتم ه ��در وتبديد ُك ّل
ه ��ذا الوقت(على الأق� � ّل بقدر تع ّلق الأم ��ر بتواجدهم
مكان �آخر) ؟؟
داخل البيت ،ولي�س يف �أيّ ٍ
أنت عزيزتنا "الدولة" ،فل ��ن ن�ضح َك على �أنف�سنا
�أ ّم ��ا � ِ
ب ��ان ُنقدّم ِلك مزيد ًا م ��ن "النظريّات" و "التنظريات"

 ،و "جت ��ارب" الع ��امل املُتق� �دّم يف حت�س�ي�ن وتطوي ��ر
"جودة" التعليم.
عزيزتي "الدولة»..
إليك خال�صة الأمرُ ..
وخال�ص َة احل ّل :
� ِ
ع ��ودي �إىل "�سياق ��ات" عم ��ل "منظوم ��ة" الرتبي ��ة
والتعلي ��م قبل �سبع�ي� َ
ن عام ًا(لك � ّ�ي ن�ستعي ��د منظومة
الرتبي ��ة والتعلي ��م املفق ��ودة� ،أو "البائ ��دة"� ،أو التي
�ضاع ��ت عل ��ى يدي � ِ�ك الكرميت�ي�ن ،قب ��ل التفك�ي�ر يف
"اجل ��ودة" و"الإعتماديّة" ،و"الت�صنيفات" الدولية،
و"�سكوبا� ��س" و» » Natureو"كالرفيت" ..ل ّأن "فا ِقد
ال�شيء  ،ال يُعطيه")  ..وكما ي�أتي:
 ُيح� �دِّد التق ��ومي اجلامعي مواعيد ال ��دوام والعطلوالإمتحان ��ات ب�صرامة(وجلمي ��ع املراح ��ل مب ��ا يف
ذلك املرحل ��ة الأوىل) ،بحيث يف ��ي مبتطلبات املنهاج
الدرا�س ��ي ،عل ��ى �أن ال يتج ��اوز ذل ��ك تاري ��خ 10 1-
كبداية للعام الدرا�سي.
 ُتف َر� ��ض عقوب ��ات قا�سي ��ة وغ�ي�ر قابل ��ة للت�سوي ��فوامل�ساوم ��ة ،على كل من يتجاوز ه ��ذه التوقيتات �أو
يخ ّل بالتزاماتها التدري�سية والإجرائيّة.
 والأه� � ّم من الإلتزام بهذه "التوقيتات" ،هو احرتاموتكري�س "التقالي ��د" و "ال�ضوابط" و "ال�سياقات"،
التي "كانت" يف العهود "البائدة" تعمل كما ي�أتي:
 اذا ر�س ��ب الطالب بثالث م ��واد ُ ،يعَد را�سب ًا يجميعاملواد ،ويبقى يف" املرحل ��ة" التي ر�سب فيها ،ويُعيد
�أداء التزاماته كافة لتلك املرحلة الدرا�سية من جديد.
ُكم�ل� ًا"  ،وميتح ��ن يف
 �إذا ر�س ��ب مبادت�ي�ن ُ ،ي َع ��د "م ِ"ال ��دور الث ��اين"  ..و�إذا ر�س ��بَ يف امتحانات الدور
الثاين مبادة واحدة منهما  ،يُعد را�سب ًا بجميع املواد
ويُعي ��د �أداء التزاماته كافة لتلك املرحلة الدرا�سية من
جديد.
 �إذا ر�سب يف مرحلة واحدة ل�سنتني متتاليتني  ،يتمترقني قيده من الدرا�سة.
 �إذا جتاوزت ن�سبة غيابات الطالب يف مادة درا�سيّةواح ��دة  10%من عدد ال�ساعات املق ّررة لتدري�س تلك
امل ��ادة ُ ،يعَد الطال ��ب را�سب ًا فيها بالغي ��اب (با�ستثناء
حاالت الغياب لأ�سباب قاهرة ،واملوث ّقة ر�سمي ًا).
 اذا ثبت ��ت واقع ��ة غ� � ّ�ش الطالب مبادة واح ��دة ،يتمترق�ي�ن قي ��ده م ��ن الدرا�س ��ة  ،وال يُ�سمَح ل ��ه بالتقدمي
للدرا�سة يف �أي م�ؤ�س�سة تعليمية م�ستقب ًال.
 اذا جتاوزت �سنوات الر�سوب ن�صف مدّة الدرا�سة،يت ��م ترق�ي�ن قي ��د الطال ��ب ،وال يُ�س َم ��ح ل ��ه بالتق ��دمي
للدرا�سة يف �أي م�ؤ�س�سة تعليمية م�ستقب ًال.
 ال "حتمي ��ل" ..وال "�سنة عدم ر�سوب" ..وال "�إعادةللمرق ّن ��ة قيوده ��م" ..وال "درج ��ات �إ�ضافي ��ة" ،وال
"تو�سعة �أوىل"،
"كريف ��ات" ،وال "دور" ثالث" ،وال ِ
"تو�سعة ثالثة».
وال
"تو�سعة ثانية" ،وال ِ
ِ
 ال "امتي ��از" لأح ��د على ح�س ��اب �أح ��د ،وال �أف�ضليّةخا�صة"..
بالقب ��ول والدرجات ،وال "مقاع ��د درا�سيّة ّ
�سبب كان)،
وم ��ن ي�ستحّ ��ق "التميُّز" عن غ�ي�ره( لأيّ ٍ
فهناك �أ�شكال كثرية للدعم املادي واملعنوي ،ال ينبغي
ان تكون لها ِ�صلة بالعملية التعليمية على الإطالق.
عزيزتي "الدولة».
�إفعل ��ي ذلك(كمرحل ��ة �أوىل به ��دف �إع ��ادة الت�أ�سي�س،
تليه ��ا املراح ��ل الأخ ��رى ذات ال�صل ��ة بالتطوي ��ر)..
و�سريتفع(عل ��ى الف ��ور) م�ست ��وى الرتبي ��ة والتعليم
مقارنة بالو�ضع البائ�س الذي هو عليه الآن..
و�ستمتل ��يء املدار� ��س وال ُكل ّي ��ات وقاع ��ات الدَر� ��س
بالطلب ��ة ..و�سيك ��ون هن ��اك القلي ��ل م ��ن ال�ض ��وء يف
الطويل هذا.
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"الظلمة" احلا ِلكة ،الت ��ي يعي�شون ،
فيه ��ا الآن َ ،
دون �أن يقطع ��وا �إىل الأم ��ام ..خط ��و ًة
واحدة.
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( )Yabanالهروب من ع�ش الزوجية الدافئ �إلى مجاهل البريّة ال ُموح�شة
عدنان ح�سني �أحمد

ِّ
ي�شكل فيلم  Yabanعالمة فارقة
في ر�صيد المخرج الأفغاني
�صوره في �شمال
طارق داوود فقد ّ
�شرق تركيا مع � ّأن الأحداث تدور
في ال�شمال الغربي منها وتهدف
البطلة للهروب عبر الحدود
التركية  -البلغارية �إلى مو�سكو .ال
تقت�صر ثيمة الفيلم على محاولة
الهروب فقط و�إنما تتعداها �إلى
الحزن والفراق وال�صدمة النف�سية
�إ�ضافة �إلى ثيمة الأمومة التي
ُت ّ
المهيمنة الفكرية لهذا
عد ُ
الفيلم الدرامي الذي ينطوي على
مغامرات متعددة يلهث بع�ض
�أ�صحابها وراء المادة ،ويبحث
بع�ضها الآخر عن الخال�ص الفردي
والنجاة ب�أقل الخ�سائر الممكنة.

ق�صار”
تدور �أحداث الفيلم على كلري “�أمرية ّ
ُغرتبة
البالغ ��ة م ��ن العم ��ر  45عامًا ،وه ��ي م ِ
فرن�سية فقدت ح�ضان ��ة ابنتها �صابرينا ذات
الأع ��وام الت�سع ��ة مل�صلحة زوجه ��ا ال�سابق،
وهو �أحد امل�شاه�ي�ر املحليني يف تركيا .وقد
رف�ض ��ت كلري ه ��ذه النتيجة وق� � ّررت الت�سلل
مع طفلتها عرب احل ��دود الرتكية  -البلغارية
بوا�سط ��ة مه� � ِّرب تركي �سوف يُعي ��د التفكري
يف م�س�أل ��ة كل�ي�ر عندما يُدرك ب�أن ��ه ي�ستطيع
حتقي ��ق �أرباح مُ�ضاعفة �إذا �أع ��اد الطفلة �إىل
والده ��ا املي�سور احلال ال ��ذي �أحدث ظهوره
التلف ��ازي �ضج ��ة �إعالمي ��ة و�صل ��ت �إىل كل
م ��كان م ��ن رب ��وع الب�ل�اد .فالغراب ��ة يف �أن
يختل ��ق الأع ��ذار وي�ؤج ��ل عبورهم ��ا لبع�ض
الوق ��ت ،وينقلهم ��ا �إىل بي ��ت متوا�ض ��ع يف
الغابة .ومب ��ا � ّأن امله ِّرب ال يع ��ود ف�إن العُزلة
والي�أ� ��س ي�سببان لها الإحب ��اط فتتخذ قرا ًرا
�شجاعً ا ال يخلو من املجازفة ب�أن ُتكمل رحلة
العب ��ور بنف�سها لكن ه ��روب ابنتها �صابرينا
و�سقوطها على �صخرة كبرية يف نهر �ضحل
املياه ت�ضطره ��ا �إىل العودة ثانية �إىل البيت
املتهالك من �أج ��ل �إنقاذ حياتها التي تعتربها
�أثم ��ن �ش ��يءيف الوج ��ود .ويف قل ��ب ه ��ذه
العزلة يُتاح ل�ل��أم وق ًتا �أطول ال�ستغوار مَ
عال
ابنته ��ا ومعرف ��ة طريقة تفكريه ��ا ،فهي طفلة
ذكيّة متتل ��ك خميّلة وا�سعة ولديه ��ا �أ�صدقاء
خيالي�ي�ن تتوا�ص ��ل معه ��م ك ّلم ��ا انف ��ردت
بنف�سه ��ا ،وتب ��وح له ��م ب�أ�سرارها .ومب ��ا � ّأن
الأم ت�س�ت�رق ال�سم ��ع يف بع� ��ض الأحي ��ان
ف�إنها �س ��وف تكت�شف تباعً ا ب� �� ّأن هذه الطفلة
له ��ا عالقة جي ��دة مع �أبيه ��ا ،وثم ��ة �أ�سرار ال
تب ��وح بها هذه الطفلة لأمه ��ا وخا�صة الكالم
ال�س ��يء ال ��ذي قاله الأب عن �أمه ��ا مُدعيّة ب�أن

كل �شخ�ص ميتلك بع� ��ض الأ�سرار ومن حقه
الطبيع ��ي االحتفاظ به ��ا لنف�س ��ه .و�أكرث من
ذلك ف� ��إن هذه الطفلة الذكي ��ة عرفت بحد�سها
� ّأن �أمها قد ك ّذبت عليها حينما �أخربتها ب�أنهما
ذاهبتان لق�ضاء عطلة لبع�ض الوقت تبد�أ من
هذا البي ��ت النائي الذي ال يتوفر فيه ما ي�س ّد
الرمق لك ��ن امله ِّرب �سي�ؤ ِّم ��ن لهما الطعام يف
�صبيحة اليوم التايل.
ينط ��وي الفيل ��م عل ��ى عن ��وان �إ�ش ��كايل قد ال
يُف�صح عن املعن ��ى الدقيق لأول وهلة ،فكلمة
 Yabanتعن ��ي يف اللغ ��ة الرتكي ��ة بر ّي ��ة �أو
�صح ��راء لك ��ن �أج ��واء الق�ص ��ة ال�سينمائي ��ة
توح ��ي مبا هو �أبعد من وج ��ود هذه ال�سيدة
غرتب ��ة ب�ي�ن ثم ��اين �ضحاي ��ا
الفرن�سي ��ة املُ ِ
ومه ِّرب حُمرتف ،ولعل املعنى املجازي لهذه
الكلم ��ة ه ��و “الغريب ��ة” ك�صفة �أن�س ��ب منها
كا�س ��م .فهي م ��ن جهة ،كم ��ا ت�س ��اء َل امله ِّرب،
فرن�سي ��ة وق ��ادرة على ال�سفر م ��ن �أي حمطة
�أو مط ��ار فلماذا تلج� ��أ �إىل الهروب وتع ِّر�ض
نف�سها وابنتها �إىل خماطر جمّة قد ت�صل حد
امل ��وت؟ لكنه م ��ا �إن تتبّع ال�ضج ��ة الإعالمية
حتى عرف التفا�صيل وقرر امل�ضي يف عملية
االبتزاز .تق ��رر الأم مغادرة املنزل ولكنها مل
تكن متي ّقنة من نيّة ابنتها التي تف ّكر دائمًا يف
العودة �إىل �أبيها حتى و�إن مل تف�صح عن ذلك
وت�شرعان برحلة حمفوفة باملخاطر وحينما
ي�أخ ��ذ منه ��ا التع ��ب م�أخ� � ًذا كب�ي ً�را ت�سرتيح
الأم �إىل ج ��وار �شج ��رة كبرية وت�ستغرق يف
غفوة طويلة بع�ض ال�شيء وحينما ت�ستفيق
تكت�ش ��ف �أن �صابرين ��ا ق ��د ت ��وارت وترك ��ت

حقيب ��ة ظهره ��ا الوردي ��ة عل ��ى مقرب ��ة م ��ن
ال�شجرة .ترتب ��ك الأم وتبحث عنها مذعورة
يف كل م ��كان لكنه ��ا ،حل�س ��ن احل ��ظ ،ملحتها
وه ��ي حتاول عب ��ور النهر غري �أنه ��ا �سقطت
فارتط ��م ر�أ�سها ب�صخرة كب�ي�رة ف�سالت منها
دم ��اء كثرية .تقرر الأم من دون تفكري طويل
بالع ��ودة �إىل بيت الغابة لإنق ��اذ حياة ابنتها
مهما ك ّل ��ف الثمن .تتح�سن احلال ��ة ال�صحية
للطفل ��ة وتعاود حياته ��ا الطبيعية يف اللعب
والله ��و داخ ��ل املن ��زل وخارج ��ه يف بع� ��ض
الأحي ��ان .ال تتورع كلري م ��ن طرح مو�ضوع
العبور على عثم ��ان ،ال�شاب الذي يعمل لدى
املهرب الأ�سا�سي �أركان الذي يتخذ القرارات
احلا�سم ��ة وال �ش ��يء يت ��م مبع ��زل عنه .ويف
�أح ��د الأي ��ام يق ��رر �أركان الذه ��اب �إىل منزل
الغاب ��ة وم�ساومة كل�ي�ر من جدي ��د على �أمل
ابتزازه ��ا ثانية لأن ��ه يعتق ��د � ّأن النقود التي
�أخذها كانت قليلة جدًا طاملا �أنها زوجة رجل

م�شه ��ور وث ��ري .وبينم ��ا يتح ��اور عثم ��ان
م ��ع �سي ��ده �أركان ي�سقط يف دائ ��رة الغ�ضب
واالنفع ��ال ويحمل حج� � ًرا كب�ي ً�را وي�ضربه
م ��ن اخللف عل ��ى ر�أ�سه في�سقط جث ��ة هامدة
ملطخة بالدماء .ي�صل عثمان �إىل بيت الغابة
بع ��د �أن �ص ّفى ح�سابه مع �سيده امله ِّرب وقرر
�أن ي�أخ ��ذ عل ��ى عاتق ��ة تهري ��ب الأم وابنتها.
وبع ��د نقا�ش حميم يف�ض ��ي �إىل فكرة جانبية
ال تق ��ل �أهمي ��ة ع ��ن الثيم ��ة الرئي�س ��ة وه ��ي
ال�ص ��ورة ال�شعري ��ة العميقة الت ��ي اجرتحها
ال�شاع ��ر ق�سطنطني كفافي�س ح�ي�ن قال� ”:إذا
خ ّرب ��ت حيات � َ�ك يف ه ��ذا الرك ��ن ال�صغري من
العامل فهي خراب �أينما حللت” .فهذا ال�شاب
ُمط ��ارد يف م ��كان عمله ويف قريت ��ه اجلبلية
القريب ��ة من مدين ��ة �أر�ضروم وال ف � َ
�رق لديه
�إن بق � َ�ي هن ��ا �أم ارحتل هناك .وم ��ع ذلك فقد
عق ��د العزم �أن يعود �إىل قريته .يُفاج�أ عثمان
حينما ي ��رى كلري لوحده ��ا وعندم ��ا ي�س�ألها

عن �صابرين ��ا تخربه ب�أنه ��ا �ستعرب لوحدها
و�أنه ��ا تركت ابنتها يف �أي� � ٍد �أمينة! ُترى ،هل
متكنت �صابرينا م ��ن الهرب ثانية ،وجنحت
يف اخلال� ��ص من �سج ��ن بيت الغاب ��ة� ،أم � ّأن
الأم قد تركتها نائم ��ة يف الفرا�ش كي تواجه
حمنته ��ا لوحده ��ا وتع ��ود �إىل ح�ض ��ن �أبيها
ال ��ذي يب ��دو �أنه ��ا ّ
تف�ضل ��ه على ح�ض ��ن الأم؟
ثمة نهاية غام�ض ��ة ومفتوحة على احتماالت
متعددة ُت�شرك املتلقي يف ا�ستخال�ص النهاية
املث�ي�رة .يتوقف عثمان عن نقط ��ة قريبة من
احلدود البلغارية وين�صحها بعبور الأ�سالك
ال�شائك ��ة و�أخ ��ذ الطري ��ق الني�سم ��ي ال ��ذي
يف�ض ��ي �إىل حاف ��ة النهر حيث تت ��وارى بني
الأحرا� ��ش والأدغال ال�سامقة� .أما فهو فيلقي
امل�سد�س الذي �أخذه من امله ِّرب �أركان ويقذفه
من ناف ��ذة ال�سيارة ومي�ض ��ي يف طريقه �إىل
قريت ��ه اجلبلية النائية تار ًكا امل�شاهدين وهم
يفكرون بامل�صري ال ��ذي �أنتهت �إليه �صابرينا
يف قل ��ب هذا العامل املتوح�ش الذي بدا خربًا
يف كل م ��كان بالن�سبة لكل�ي�ر ومُه ِّربها عثمان
على ح ٍد �سواء.
م ��ا مي ّي ��ز ه ��ذا الفيلم ه ��و ا�ش�ت�راك النجملة
ق�ص ��ار Amira Casar
الربيطاني ��ة �أم�ي�رة ّ
وه ��ي متحدرة م ��ن �أب ك ��وردي و�أم رو�سية
�أكمل ��ت درا�سته ��ا يف جم ّم ��ع الف ��ن الدرامي
يف باري� ��س .تتق ��ن �أم�ي�رة عدة لغ ��ات وهي
الإنكليزية والفرن�سي ��ة والكوردية ،وت�سعى
ب�ش ��كل ح ّثي ��ث لتع ّل ��م الأملاني ��ة والإيطالي ��ة
والأ�سباني ��ة .ا�شرتك ��ت ه ��ذه النجم ��ة ب� �ـ
 54فيل ًم ��ا �سينمائ ًي ��ا و� 10أف�ل�ام تلفازي ��ة
ب�ضمنه ��ا بع� ��ض امل�سل�س�ل�ات ،وم ��ن �أب ��رز
�أفالمه ��ا “�أن تر�س ��م �أو متار� ��س ا ُ
حل ��ب”،
“الع�شيق ��ة الأخ�ي�رة”“ ،الغرفة املح ّرمة” ،
“عند بواب ��ة اخللود”“ ،ن ��ادين با�سمي”،
“�أخ ��وات ال�سالح” و “اللي ��ايل العربية”.
ُر�شح ��ت �أمرية �إىل العدي ��د من اجلوائز مثل
ال�سيزار وال�سعف ��ة الذهبية ،وفازت بجائزة
الكول ��دن ريل يف مهرج ��ان كان ال�سينمائي،
كما فازت بجائ ��زة �أف�ضل ممثلة يف مهرجان
الرو�شي ��ل ال�سينمائ ��ي التلفازيَ .م ��نْ يت�أمل
يف �أداء ه ��ذه املمثل ��ة �سيكت�ش ��ف م ��ن دون
عن ��اء �أنها ق ��ادرة عل ��ى التعبري ع ��ن �أي دور
يُ�سن ��د لها ،كما � ّأن معامله ��ا اجلميلة والعميقة
ت�ساعده ��ا كث�ي ً�را يف تق ّم� ��ص الأدوار الت ��ي
ُت�سن ��د �إليه ��ا بالتعا�ضد مع خربته ��ا الطويلة
وموهبته ��ا الفنية الت ��ي ت ��زداد توهجً ا على
م ّر الأيام.
الب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة �إىل � ّإن املخ ��رج الأفغاين
ط ��ارق داوود ق ��د غ ��ادر �أفغان�ست ��ان يف
ثمانين ��ات الق ��رن املا�ضي هار ًب ��ا من احلرب
الت ��ي اندلعت هناك ،وق ��د ا�ستقر يف جنينف
ودر�س فيها ،ث ��م وا�صل درا�سته يف املدر�سة
الدولي ��ة لل�سينم ��ا والتلفزي ��ون بهافان ��ا يف
كوب ��ا .ومنه ��ا انتق ��ل �إىل �إ�ستانب ��ول حي ��ث
يقيم ويعم ��ل منذ ع ��ام 2012م وحتى الآن.
�أجن ��ز طارق ع ��دة �أف�ل�ام وثائقي ��ة وروائية
ق�ص�ي�رة ،وه ��و منهم ��ك يف فيلم ��ه الروائ ��ي
الطوي ��ل الثاين الذي يحم ��ل عنوا ن �SER
 IFE TAVSANال ��ذي ح�ص ��ل عل ��ى منحة
 CNCلتطوير الأفالم يف مهرجان �إ�ستابول
ال�سينمائ ��ي ال ��ذي احت�ض ��ن فيل ��م Yaban
�ضمن م�سابق ��ة الر�سمية يف الدورة احلادية
والأربع�ي�ن الت ��ي ط ��وت �صفحتها قب ��ل �أيام
قليلة.

ثقافة
كالكيت

 عالء املفرجي

بازوليني كان خطرا على الفا�شية
ق ��ال بازولين ��ي م ��رة« :ال�شاع ��ر ال ��ذي ال يخيف م ��ن االف�ضل له
ان يهج ��ر الع ��امل ».ولأن ��ه كان يخي ��ف تظافرت علي ��ة ع�صابات
اجلرمية املنظمة والفا�شية واملافي ��ات االيطالية ،ففر�ضوا عليه
هج ��رة �أبدية ،ومل يكتفوا بذلك فقد ادع ��وا بعد مقتله الكثري من
امل�س ��اوئ ،واالفرتاءات عليه ،وهو منها براء ،والتي �سرعان ما
تبناها االعالم االيطايل اال�صفر لريوج لطريقة امليتة (النمطية)
كما �أرادها الفا�ش�ست.
لكن بيري باولو بازوليني ،الكاتب املفكر ،وال�شاعر ،والروائي،
واملخ ��رج ال�سينمائي ،بقي ب�آث ��اره اخلالدة يف ال�شعر والرواية
وال�سينم ��ا ،خالدة ،بينم ��ا انزوت الفا�شي ��ة واملافيا يف دهليزها
تعل ��ق م ��ا اقرتف ��ت بحق �أه ��م رمز من رم ��وز �أيطالي ��ا يف القرن
الع�شرين.
ويكف ��ي ما قاله عنه يف �سريته اني ��و موريكوين الذي و�ضع لها
املو�سيقى الت�صويرية لأ�شهر �أفالمه يف �سريته الذاتية املعنونة
(�سعيا وراء ال�صوت) عندما حتدث عن انطباعه عن املرة االوىل
الت ��ي التقى بها ببازوليني�« :أما عن املخرج ال�سينمائي الأ�شهر
بي�ي�ر بازولين ��ي ال ��ذي التقيت به يف وق ��ت �أثار في ��ه بازوليني
كثري ًا من اجلدل يف �إيطاليا ،وخ�صو�ص ًا تلطيخ ا�سمه ،واتهامه
بجرائ ��م واف�ت�راءات �صريح ��ة ،فوجدته رج�ل ً�ا د�ؤوب� � ًا ،جدّي ًا،
و�شخ�ص ًا حمرتم ًا و�صادق ًا ،مت�أثر ًا بح�ضوره ومعرفته به.
وها ه ��ي �إيطاليا ومعها العامل حتتف ��ل بالذكرى املئوية لوالدته
وال ��ذي �سطع ا�سمه خالل القرن املن�ص ��رم .ولد بازوليني ،وهو
�شاع ��ر ومفك ��ر وخمرج �أف�ل�ام وكاتب ،يف  5مار� ��س عام 1922
وق�ض ��ى اغتي ��ا ًال ع ��ام  ، 1975يف قري ��ة في ��ويل يف كا�سار�س ��ا
دي�ل�ا ديليزيا ،وا�ستط ��اع �أن يحدث ظاهرة ثقافية ع�ب�ر �إيطاليا
و�أوروب ��ا ،بف�ضل �أرائ ��ه يف خمتلف املجاالت ،بينه ��ا ال�صحافة
والفل�سفة والكتابة الروائي ��ة وامل�سرحية واالنتاج ال�سينمائي.
وخالل �إحي ��اء ذكرى املئوي ��ة على ميالده� ،ستق ��ام معار�ض يف
روم ��ا وبولنيا وم ��دن �أخرى ،بينم ��ا �ستن�شر جمموع ��ة جديدة
م ��ن الر�سائل بقلم دا�شيا ماراين ��ي ،وهي �صديقة كبرية للكاتب.
و�ستغطي الر�سائ ��ل املن�شورة رحالته ��ا �إىل �إفريقيا مع رفيقها،
كات ��ب الروايات �ألربتو مورافيا ،وكذلك بازوليني ،الذين كانوا
ثالثي من املفكرين الذين مل ينف�صلوا.
و�ست�سعى الر�سائ ��ل وغريها من املن�ش ��ورات الأخرى �إىل �إلقاء
ال�ضوء عل ��ى اللغز الذي ال يزال معلقا ب�ش�أن مقتل بازوليني يف
�أو�ستي ��ا ،بالقرب من روما يف  2نوفم�ب�ر  1975عن عمر يناهز
 53عاما.
ويف م ��كان �آخر من هذه ال�صفحة يكت ��ب الكاتب والناقد مو�سى
اخلمي�س ��ي من روما ،مقا ًال عن بازوليني وعن احتفاالت �إيطاليا
الر�سمية وال�شعبية به طيلة هذا العام ،حيث تقيم وزارة الكنوز
الثقافية ،باال�ش�ت�راك مع جمعيات ر�سمي ��ة واهلية حملت ا�سمه
يف عم ��وم امل ��دن الإيطالية ،معر�ض ��ا فنيا ي�ض ��م  200عمل فني
ت�شكيلي من �إجنازاته يف فن الر�سم.
واخلمي�سي هنا ي�سلط ال�ض ��وء عن موهبة اخرى لهذا العبقري
وهي الر�سم ،كجزء من التذكري به واالحتفاء والذي يعد ظاهرة
ثقافي ��ة ا�ستثنائي ��ة لأن ��ه متيز يف ع ��دة جماالت مث ��ل ال�صحافة
والفل�سفة واللغة والكتابة الروائية والكتابة امل�سرحية والإنتاج
ال�سينمائ ��ي والر�سم والتمثي ��ل وال�سيا�سة �أظه ��ر بازوليني يف
هذه املجاالت براعة ا�ستثنائية مما جعله �شخ�صية مثرية للجدل
بحق ،وح�صدت �أفالمه على جوائ ��ز بعدة مهرجانات �سينمائية
منها مهرجان فيني�سيا ال�سينمائ ��ي ومهرجان برلني ال�سينمائي
ومهرجان كان.
ها هي �إيطاليا ومعها العالم تحتفل بالذكرى
المئوية لوالدته والذي �سطع ا�سمه خالل القرن
المن�صرم .ولد بازوليني ،وهو �شاعر ومفكر
ومخرج �أفالم وكاتب ،في  5مار�س عام  1922وق�ضى
اغتيا ً
ال عام  ، 1975في قرية فيولي في كا�سار�سا
ديال ديليزيا ،وا�ستطاع �أن يحدث ظاهرة ثقافية
عبر �إيطاليا و�أوروبا ،بف�ضل �أرائه في مختلف
المجاالت ،بينها ال�صحافة والفل�سفة والكتابة
الروائية والم�سرحية واالنتاج ال�سينمائي.

معر�ض ت�شكيلي بمنا�سبة الذكرى المئوية لبازوليني

ل����وع����ة ال�������ش���ج���ن ف�����ي ال���ع���م���ل ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي
روما :مو�سى اخلمي�سي

بمنا�سبة الذكرى المئوية لميالد
ال�شاعر ،ال�سينمائي ،الروائي ،الر�سام
"بيير باولو بازوليني1922ــ "2022الذي
اغتيل عام  ,1975و�ضمن احتفاالت
�إيطاليا الر�سمية وال�شعبية طيلة هذا
العام ،تقيم وزارة الكنوز الثقافية،
باال�شتراك مع جمعيات ر�سمية واهلية
حملت ا�سمه في عموم المدن الإيطالية،
معر�ضا فنيا ي�ضم  200عمل فني ت�شكيلي
من �إنجازاته في فن الر�سم.

ال�شع ��راء والك ّتاب �أيا كان عل ��ة ذوقهم الأدبي عندما
ير�سم ��ون بعن ��اد فه ��م يف ّرون م ��ن الال �شكل ��ي او ما
ي�سم ��ى باملجرد ،ليكون منتجه ��م �أبعد ما يكون بطئا
عن كل ما يُعمل ،فينت�شلونه من امل�ستوى الأو�سط ملا
هو عادي وي�ضفون عليه كثافة ب�صرية وثقال ماديا.
ذل ��ك انه حت ��ت ت�شكيل الر�س ��م يوجد دائم ��ا �شيئا ما
مو�صوف ��ا لفظي ��ا (حت ��ى وان تعلق االم ��ر بالوجود
الذهن ��ي) ولأجل ذلك ف ��ان الر�صيد الرم ��زي جار به
العمل وال يجب ان ي�شكل �أية �إ�شكال.
كم ��ا ان ��ه ال يج ��ب ان نهم ��ل يف �سل�سل ��ة الر�سومات
م�س�ألة وجود الر�سم الذاتي» البورتريت ال�شخ�صي»
والت ��ي هي متواجلة  ،بخ�ل�اف الر�سومات الذاتية ،

ومن ��وذج البورتريت ال ��ذي ر�سمه بازولين ��ي لـناقد
وم�ؤرخ الفن املعا�صر(روبريتو لونغي).
وكله ��ا تك�ش ��ف نزعة بازولين ��ي للتمو�ض ��ع و�أ�شكلة
ذاته ك�صنف �إن�ساين ،وهو عملية تقت�ضي الو�سيط،
العجي ��ب والغري ��ب واملو�ضوعي يف نف� ��س الوقت.
م ��ا يف�س ��ر بوجه ما جاذبي ��ة االخراج الالم ��ع لفيلمه
ال�شه�ي�ر « �ألف ليلة وليلة» وهو الفيلم الذي نرى فيه
ال�ص ��ور بو�ضوح مبينّ وبامل�ساف ��ة الغري قابلة للطي
ال�ستح�ضار �سحري يف الف�ضاء الزجاجي للغز ما.
وبازولين ��ي كان كاتب ��ا ق ��ادرا على ال�س ��رد التمثيلي
مبعن ��ى الو�ص ��ف الواقع ��ي والدقي ��ق ال ��ذي يوحي
لدى القارئ با�ستح�ض ��ار جوهر ال�صور التي تنقلها
العبارات ،ومع ذلك فان وراء هذه القدرة على القول
التمثيل ��ي والت�شكيل ��ي جن ��د دائما ما ه ��و �إيقوين .
ويتب�ي�ن هذا لن ��ا يف �أول فيل ��م له« ،ال�شح ��اذ» ،حيث
ان ال�شخ�صي ��ات فيه معطاة �أوال كمح ��اور �إيقونية،
وقدمت �ساكنة غري متحركة ثم حركت.
وككل الواقعي�ي�ن ف ��ان «بازولين ��ي» كان بحاجة اىل
نوعي ��ة اال ان ��ه مث ��ل قل ��ة منه ��م كان م ��دركا بانفتاح
الواقع ��ي عل ��ى املج ��ال القري ��ب والع ��دمي احل ��دود
للمخي ��ال .وذلك م ��ا يجعل ال�ص ��ورة ،يف �إطار عمله
التعب�ي�ري ،دائم ��ا يف عالق ��ة م ��ع املكت ��وب وي�شه ��د
بذل ��ك �سل�سلة الر�سومات حي ��ث واقعة الر�سم تذوب
وتتفكك لتتجان�س مع املكتوب.
اهتم ��ام وج ��دوى العم ��ادة الب�صري ��ة املرتابطة مع
ال�س ��رد والتي وثقتها تلك الر�سوم ��ات تف�سر العبور
م ��ن ال�سردية ومن ال�شعر اىل االخ ��راج ال�سينمائي.
لق ��د خلبت ال�سينم ��ا بازوليني لقدرته ��ا الفائقة على
انت ��اج انه ��ارا م ��ن ال�ص ��ور ال�شدي ��دة البي ��ان وذات
الطبيع ��ة اجلزئي ��ة وذل ��ك حت ��ى يف �أدن ��ى �أوق ��ات
االدراك.
اال ان ال�سينم ��ا هي �أي�ضا ال�صناعة الكبرية ،و�إحدى
�سن ��ام ‹نزع ��ة اال�سته�ل�اك› الت ��ي كان بازولين ��ي
يبغ�ضها ،حت ��ى وان كان جمذوبا اليها مثل اجنذاب

الفرا�ش ��ات اىل ال�ض ��وء .كان يعجب ��ه ان يه� � ّذب
ال�صورة وي�شذبها يف جزئياتها بعناية فائقة لإدخال
�ضرب من «البطء» املخيايل حتى يف الوقت الق�صري
ل�ل��إدراك ،ولأج ��ل ذل ��ك كان بحاج ��ة اىل التجرب ��ة
الت�شكيلية (التي ت�ضفي اال�شكال باملعنيني الهند�سي
والفني) التي توثقها تلك الر�سومات التي كان يقوم
بها حتى وان مل تكن ذات جودة عالية.
لقد كان ��ت ال�سينما املركبة الوا�سع ��ة للخيال اال انها
مث ��ل اي مركب ��ة اخ ��رى ه ��ي بحاجة من ح�ي�ن لأخر
اىل املف ��ك واىل نفاثة الت�شحيم الل ��ذان يحتفظ بهما
امليكانيكي يف جيوب بدلة عمله.
من اليقيني ان ر�سومات بازوليني �ستظل حلظة من
جن�س امل�صنوعات اليدوية ،اال ان ذلك ال يجعل منها
�ضدي ��دا لعمل فكري بل هي كذل ��ك (حلظة من جن�س
امل�صنوع ��ات البدوي ��ة) بالإ�ضاف ��ة اىل عمل �صناعي
يقت�ضي اجتهادا م�ضن يف التخطيط والربجمة ويف
تكوي ��ن وانتاج ال�صور .وك ��ون الر�سومات خا�ضعة
ملعي ��ار التوا�ض ��ع خ�ضوعا �إ�ضافي ��ا ون�سبيا فان ذلك
يف�سر بواجب االح�ت�رام لفن الآخر بقواعده التي ال
ميل ��ك من هو بالإ�ضافة الي ��ه كالهاوي الغري خمت�ص
بعد� ،أيا كان عبقريا ،ان ي�سمح لنف�سه بتغيريها .هذا
وان ر�سوماته تقبل التف�سري يف عالقتها بالتناق�ضات
الداخلي ��ة للإخ ��راج �أك�ث�ر م ��ن قابليته ��ا للتف�س�ي�ر
باملقارن ��ة ال�سهلة ،ن�سبيا ،مع ال�س ��رد .وكان يعلم ان
ال�سينما هي �ضرب من اال�ستهالك ال�شيطاين بقدر ما
مت�ل��أ ف�ضاء العامل بال�صور الطافحة باجلاذبية حتى
وان كانت عدمية الدميومة.
ومب ��ا انه كان مدركا ل ��كل هذا فقد طل ��ب �صورا ذات
به ��اء وان كانت من جن�س الدور ال�سفلية والكهوف،
مثل ن�ساء القدي�س انطونيو ،التي هي جمرد اطياف
وخي ��االت ،واك�سية ملكية عل ��ى الفراغ الكامل للبدن
والنف� ��س .ذلك ان ��ه كان يجد احلاج ��ة اىل ان ي�ضفي
عليه ��ا معنى متثيلي ��ا يتعار�ض اخالقي ��ا مع اللمعان
الوهمي.

معن ��ى الطل�س ��م تبدو وك�أنه ��ا واعدة بع ��ودة ما لكن
للأ�سف ال وجود لعودة تذكر.
بازولين ��ي ال�شاع ��ر والروائ ��ي وكات ��ب املح ��اوالت
الدرامية ورجل امل�سرح وال�سينما ،هل ميكننا القول
بانه كان فنانا ت�شكيلي ��ا؟ بازوليني منذ �سني �شبابه
اىل �آخر فرتة من حياته ،كان ير�سم .ومما ال �شك فيه
ان اكت�شاف ك ��ون بازوليني ،ع�ل�اوة على كل ن�شاط
�آخ ��ر ل ��ه ،كان يخترب اي�ضا يف وجدان ��ه احلاجة اىل
الر�س ��م والت�صوير هو ام ��ر مل يتخلف يف ال�سنوات
االخ�ي�رة م ��ن حياته ع ��ن اثم ��ار املفاج� ��أة ،الف�ضول
واالهتم ��ام .وعل ��ل كل ه ��ذا �شدي ��دة البي ��ان .وه ��ذا
املعر� ��ض لعدد حمدد من اعماله الفنية ومع جمموعة
م ��ن التخطيط ��ات ،تعك� ��س مظه ��ر �آخر م ��ن مظاهر
العبقري ��ة البازوليني ��ة التي توف ��ر م�ساهمة ا�ضافية
يف التع ��رف عل ��ى �شخ�صية خ�صبة ومعق ��دة ،مليئة
بالده�ش ��ة يف حي ��اة هذا املب ��دع .اعتقد ان ��ه مل يكن
�صعب ��ا بالن�سبة لنق ��اد الفن ،حتى من قب ��ل ،ان نقف
على حقيقة هذا امليل اخلا�ص للفن الت�شكيلي .وفعال
ف ��ان م�شاهدة بع� ��ض افالمه جعلتنا ن ��درك منذ زمن
ويف حينه ��ا ب ��ان معرفت ��ه بالر�سم وذوق ��ه للر�سم مل
يكونا فقط من طبيعة �أدبية او من جن�س العموميات
الثقافية .ولأجل ان نف�سر هذا ال يكفي ،ح�سب ر�أيي،
ان نذكر بان بازوليني ،يف �سني اجلامعة يف مدينة
بولونيا ،كان يتابع بغرام درو�س امل�ؤرخ وناقد الفن
الت�شكيلي االيطايل ال�شهري روبريتو لونكي 1890ــ
1970حول درو�سه يف جامعة بواونيا حول الفنان
مازولين ��و دابانيكال ��ه 1383ـ� �ـ  ،1447والفن ��ان
توما�سو مازات�شو1401ـ� �ـ  .1427ومن اليقيني ان
اللقاء مع امل�ؤرخ لونغي كان ذا �أهمية بالغة بالن�سبة
الي ��ه :لأج ��ل ذل ��ك يف ع ��ام  ،1962اه ��داه �سيناريو
فيلم ��ه «ماما روما» ،م�صرحا بان ��ه «مدين له بات�ساع
ال�سف ��ر الرائ ��ع لبازولين ��ي اىل غاي ��ة املخي ��ال اىل ال�صناع ��ة اليدوية :لق ��د كان ��ت الر�سومات بقلم معارف ��ه الت�شكيلية» .وبالرغم من ذلك فان يف الذوق
ال�سينمائ ��ي كان �سف ��را م�شروع ��ا فق ��ط ب�إمكاني ��ة الر�صا� ��ص والت�صوي ��ر كمزهري ��ة او حو�ض لزهور ويف املعرفة بالر�سم عند بازوليني ن�شعر بانه كانت
تعلقه �سرا باجل ��ذر ال�سليم للفن تلك هي علة احلنني اب ��رة الراع ��ي يف �شرف ��ات ناطح ��ة �سح ��اب كان لها لديه عالقة مبا�شرة و�أكرث حميمية.
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الكتب يف حياتي
�ص ��در حدي ًث ��ا ع ��ن دار امل ��دى كتاب (الكت ��ب يف حيات ��ي) ،لكولن
ويل�س ��ون ،برتجم ��ة ح�س�ي�ن �ش ��ويف ،حيث يق ��دم في ��ه ويل�سون
ال�س�ي�رة الذاتية للكتب التي �أث ��رت عليه كثريا طوال حياته .هذا
الكتاب لي�س ا�ستعرا�ضا جافا "للكتب العظيمة" التي �أثرت على
ويل�س ��ون ،بل بالأحرى �س ��رد لكيفية تكونه الأدب ��ي والفل�سفي
خ�ل�ال فرتة �شبابه ،خ�صو�صا ل�شاب �سوف يقتحم عامل ال�شهرة
يف �سن الـ 24بكتابه ذائع ال�صيت الالمنتمي.
يُنظ ��ر �إىل كول ��ن ويل�س ��ون ،عل ��ى �أن ��ه ينتم ��ي �إىل جمموع ��ة
"ال�شب ��اب الغا�ضب�ي�ن" ،وه ��م جمموع ��ة من ال�شب ��اب املثقف
املتمرد قدموا عدة �أعمال م�سرحية يف اخلم�سينيات.

حمي��د الب�ص��ري يرحل ت��ارك ًا �أغنيات ع�ش��ق للوطن والنا���س وللحرية
 متابعة املدى
ودعت املو�س ��يقى العراقية �أحد �سدنتها
وعباقرته ��ا ،بع ��د �أن �أطربوا الأ�س ��ماع،
و�أرهف ��وا القل ��وب ،ف�س ��هر عل ��ى حلنهم
ال�س ��هارى ،وت ��رمن ب ��ه الع�ش ��اق ،رحل
امللح ��ن والفن ��ان املو�س ��يقي العراق ��ي
الكبري حميد الب�ص ��ري (1935ـ)2022
�إذ نعت ��ه ابنت ��ه الفنان ��ة العراقي ��ة ،بيدر
الب�صري ،ام�س االربعاء بكلمات حزينة
قال ��ت فيه ��ا" :الأب ..املعل ��م ..ال�صديق
..عا�ش �شجاع ًا ..ومات �شجاع ًا ..وداع ًا
يا �أبي".
والب�ص ��ري م ��ن موالي ��د الب�ص ��رة ع ��ام
 - 1935مقي ��م يف اله ��اي ،هولن ��دا
من ��ذ ع ��ام  1995وح�ص ��ل عل ��ى �أوىل
�شهادات ��ه الأكادميي ��ة التخ�ص�صي ��ة
العليا من تون� ��س يف العام  1976ويف
ح

ول العا

لم

ه ��ذا الع ��ام بال ��ذات �ش� �كَّل م ��ع ال�شاع ��ر
زه�ي�ر الدجيل ��ي فرق ��ة مت ��وز للأغني ��ة
اجلدي ��دة الت ��ي �سي�ص�ي�ر ا�سمه ��ا الحقا
فرق ��ة الطري ��ق عندما يح � ّ�ل يف مهجره
باليمن اجلنوبي� ،أم ��ا �أغنيات الفرقتني
ب�أحل ��ان الفن ��ان الب�ص ��ري فظلت حتكي
عن االلت ��زام بالوطن وق�ضاياه والنا�س
وهمومهم و�آمالهم.
كان الب�ص ��ري غ ��ادر مكره ��ا يف الع ��ام

 1978ليب ��د�أ وعائلت ��ه وفرقت ��ه رحل ��ة
وليلح ��ن يف مطلع
املنف ��ى الإجب ��اري..
ّ
ه ��ذه الرحل ��ة بع�ض �أغ ��اين الأطفال يف
الكوي ��ت ..ليتنق ��ل بعده ��ا ب�ي�ن بريوت
ودم�ش ��ق وع ��دن واحتفالي ��ات و�س ��ط

طبيبة نف�سية� :أمرب
هريد تعاين من
ا�ضطرابني يف ال�شخ�صية

روجينا :ال �أحب تقدمي منوذج ال�سيدة ال�ضعيفة
َق ّدم ��ت النجم ��ة روجين ��ا العدي ��د من الأعم ��ال على
م ��دار م�شواره ��ا الفن ��ي ،و�شارك ��ت �أك�ب�ر و�أع ��رق
جن ��وم م�ص ��ر ب�أعماله ��م .مل ترت� ِ��ض �أن ُت َق� �دّم يف
�أعماله ��ا من ��وذج ال�سي ��دة ال�ضعيف ��ة؛ �إذ �أ ّنها �أرادت
�إي�صال ر�سالة وهي �أنّ املر�أة يجب �أن َت َظ ّل كرامتها
م�صون ��ة ،وحت ��ى �إن ج�س ��دت �شخ�صي ��ة ال�سي ��دة
املنك�س ��رة ترجع لت�صري �أقوى وتنتقم من َج اّلديها.
قدمت يف م�سل�سل "انح ��راف" جتارب عدة لنماذج

�سي ��دات تعر�ضن للظلم لت�صبح ن�ص�ي�رة لهن �ضمن
�سي ��اق �أحداث رفعت �شع ��ار "م�ستوحاة من �أحداث
حقيقي ��ة" ،فكانت املفاج�أة بتق ��دمي طلب �إحاطة يف
جمل�س الن ��واب لإيقاف عر�ضه ،وق ��د ردت روجينا
قائل ��ة� :أق ��ول مل ��ن طال ��ب ب�إيقاف ��ه :ه ��ل �شاه ��دت
امل�سل�س ��ل؟ و َمل فعلت ذلك؟ �أنت ال ت�ستطيع �أن حتكم
عل ��ى �شخ�صي ��ة واح ��دة بب�ساط ��ة ،وال ت�ستطيع �أن
حتكم على عمل فني من م�شهد واحد �أو حلقة.

كيف تبدو حياة �أغنى رجل يف العامل؟

ت�صدّر امللياردير الأمريكي� ،إيلون ما�سك،
ع�ن��اوي��ن الأخ �ب��ار يف الأي� ��ام الأخ�ي�رة،
ب�ع��دم��ا �أب ��رم �صفقة ا� �ش�ترى مبوجبها
موقع التدوين امل�صغر "تويرت" .وكان
ما�سك ،ال��ذي يُعتقد �أن��ه �أغنى رج��ل يف
ال �ع��امل ،ي�ح��دث ج��دال ك�ب�يرا بتغريداته
التي حتدث �صدى كبريا يف الأ�سواق.
وميلك ما�سك ،ال��ذي تقدر ثروته بنحو
 264م �ل �ي��ار دوالر� � ،ش��رك��ة "ت�سال"
لل�سيارات الكهربائية و�شركة "�سبي�س
�إك�س" للنقل الف�ضائي.
لكن كيف تبدو حياة ما�سك اخلا�صة؟
ي� �ق ��ول ت� �ق ��ري ��ر ل �� �ص �ح �ي �ف��ة "ال�صن"
الربيطانية �إن ما�سك ( 50عاما) ك�شف

وج ��ع ال �ق �ل��ب "ال�سري" ،ال� ��ذي يقف
خلف هذه ال�ثروة الهائلة .وك��ان �إيلون
ما�سك يتحدث يف من�صة "تيد توك"
ل �ل �م ��ؤمت��رات ،ح �ي��ث ق ��ال �إن� ��ه تعر�ض

للتنمر عندما ك��ان طفال ،لكونه يعاين
م��ن م �ت�لازم��ة �أ���س�ب�رغ��ر ،ال �ت��ي ي�ع��رف
امل���ص��اب��ون ب�ه��ا ب�صعوبة ال�ت�ف��اع��ل مع
الآخ��ري��ن .وق��ال" :لكي �أك��ون �صريحا،

جم ��وع ه ��ادرة بكلم ��ات �أغاني ��ه حت ��ى
ي�ستقر �أخريا يف هولندا� ،شغل الب�صري
يف حيات ��ه منا�ص ��ب ع ��دة� ،آخره ��ا كان
قائ ��د االورك�سرتا العربي ��ة التي �أ�س�سها
يف املعه ��د الع ��ايل للمو�سيق ��ى بدم�ش ��ق

و�أ�ستاذ القانون واملو�سيقى العربية فيه
1995 .
و�سج ُّل الفن ��ان الراحل حاف ��ل بالأعمال
املو�سيقي ��ة والغنائي ��ة وه ��ي� :أغني ��ة
انفرادي ��ة وللمجموع ��ة وللأطف ��ال اكرث
م ��ن  ، 200و�أوبري ��ت بي ��ادر خ�ي�ر يف
الع ��راق ع ��ام  ، 1969خم� ��س �أغني ��ات
لربنام ��ج (افتح يا �سم�س ��م) عام ،1978
�أوبري ��ت �أبجدي ��ة البح ��ر والث ��ورة يف
اليم ��ن ع ��ام  ،1982و�أوبري ��ت زنوبي ��ا
يف �سوري ��ا ع ��ام  ،1988و�أغان للعر�ض
املو�سيق ��ي الغنائ ��ي (ليل ��ة عراقي ��ة) يف
هولند عام  . 1998ولدى امل�ؤلف العديد
من امل�ؤلفات املو�سيقية املطبوعة والتي
مل تر النور �إ�ضافة �إىل م�شاركته بالعديد
م ��ن املهرجان ��ات يف العدي ��د م ��ن الدول
العربية والأجنبية.
وهك ��ذا ،ف� ��إن املوت يغيب عم ��ودا لطاملا
�أ�سن ��دت الأغني ��ة العراقي ��ة ظهرها اليه،
وكان خ�ي�ر �سان ��د لها ومواك ��ب ،وهكذا
يخت ��م املوت احلي ��اة احلافل ��ة بالإبداع،
ولتظل �أحلانه �شواهد ابتكار وعظمة.

مل ت�ك��ن ل��دي ط�ف��ول��ة ��س�ع�ي��دة .ل�ق��د ك��ان
الأم��ر قا�سيا للغاية" .وم��ع ذل��ك� ،ش ّكلت
املتالزمة ح��اف��زا للطفل الأم�يرك��ي ،كما
ي �ق��ول ،معتربا �إي��اه��ا ه��دي��ة ق��ادت��ه �إىل
ع��امل احلو�سبة .ومنذ ذل��ك احل�ين ،كان
القليل ج��دا من حياة "ما�سك" طبيعيا،
فيما طغت عليها الأم��ور غري الطبيعية،
مثل عالقته مع �صديقته املغنية الكندية
غراميز ،والإجن��اب عن طريق �أم بديلة
والعي�ش يف منازل منف�صلة وحتى خطط
غزو القمر .ويقول ما�سك �إنه تنازل عن
كل �أمالكه ومنازله ،حيث يعي�ش حاليا
يف منزل قيمته � 50أل��ف دوالر ويتبع
ل�شبكة "�سبي�س �إك�س" التي ميلكها.

قال ��ت طبيب ��ة نف�سي ��ة مت ا�ستدعا�ؤه ��ا ل�ل��إدالء
ب�شهادتها يف دعوى ت�شهري رفعها املمثل الأمريكي
ال�شه�ي�ر ج ��وين دي ��ب �ضد زوجت ��ه ال�سابق ��ة �آمرب
ه�ي�رد� ،إن الأخ�ي�رة تع ��اين م ��ن ا�ضطراب�ي�ن يف
ال�شخ�صي ��ة ،هما "ا�ضط ��راب ال�شخ�صية احلدية"
و"ا�ضطراب ال�شخ�صية اله�ستريية".
وبح�سب �صحيف ��ة (الغاردي ��ان) الربيطانية ،فقد
قالت الطبيبة النف�سية �شانون كاري �أمام حمكمة
بوالية فرجيني ��ا �إن ت�شخي�صها ج ��اء بعد فح�ص
التقييم ��ات النف�سي ��ة ال�سابقة له�ي�رد� ،إىل جانب
الفح� ��ص املبا�ش ��ر يف منا�سبت�ي�ن ،و�إخ�ض ��اع
هريد الختبار لل�شخ�صي ��ة يعرف با�سم "اختبار
ميني�سوت ��ا متع ��دد الأط ��وار" .و�أ�ضاف ��ت كاري
�أن ه�ي�رد لديه ��ا "حتوالت �سريع ��ة يف امل�شاعر"
و"تفاع�ل�ات درامي ��ة مفرط ��ة" ،و�أنه ��ا تكرث من
ا�ستخ ��دام كلم ��ات مث ��ل "�سح ��ري" و"رائ ��ع"
لو�ص ��ف الأح ��داث ،وتنتق ��ل �سريع ًا ب�ي�ن �أدوار
"الأم�ي�رة" و"ال�ضحي ��ة" .و�أك ��دت الطبيب ��ة
النف�سية �أن هذه ال�صفات مرتبطة ب"«ا�ضطراب
ال�شخ�صي ��ة احلدي ��ة" و"ا�ضط ��راب ال�شخ�صية
اله�ستريي ��ة" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
يعان ��ون من ه ��ذه اال�ضطرابات غالب� � ًا ما تكون
ردود �أفعالهم خطرية وقا�سية وغري متوقعة.

مل �أ�ضحك منذ مدة طويلة
قدر �ضحكي على ردود �أفعال
�صفحات الفي�سبوك وتويرت
التي ارتفعت فيها �أ�سهم "حميد
الهاي�س" ،فتحول بني ليلة
و�ضحاها �إىل جنم من جنوم
ال�سو�شيال ميديا ،مهدد ًا عر�ش
"امل�سكينة" كيم كارد�شيان ،منذ
�أن انت�شر فيديو حميد الهاي�س
وهو يقول " �إن لديه بقرة حام ًال
�سيعطيها ملن ي�ستطيع ت�شكيل
حكومة من دون نوري املالكي " .
وتتذكرون كيف �أن الهاي�س خرج
ذات يوم ليقول �إنه �أف�ضل من
ي�صلح لكر�سي وزارة الثقافة،
يا�سادة نحن نعي�ش يف ظل
�سا�سة ي�ؤمنون ب�أن ابراهيم
اجلعفري فاق حتى املرحوم
"مونت�سكيو" يف علوم ال�سيا�سة.
يجب �أن تعلموا �أن كل ما نراه
من مهازل ،هو �صناعة �سيا�سية
ُتطبخ حتت قبة الربملان ،فب�أيدي
�سا�ستنا الأ�شاو�س نكتب �أ�سو�أ
�صفحات يف التخلف ،الكل
ي�صرخ "هذه ح�صتنا" الكل يقف
على املن�صة ويطالب بقطعة من
"الكعكة العراقية" ،الكل م�شغول
بابتكار و�سائل جديدة للفلفة
املال واملنا�صب.
وتتذكرون كيف �أن الهاي�س خرج
ذات يوم ليقول �إنه �أف�ضل من
ي�صلح لكر�سي وزارة الثقافة،
يا�سادة نحن نعي�ش يف ظل
�سا�سة ي�ؤمنون ب�أن ابراهيم
اجلعفري فاق حتى املرحوم
"مونت�سكيو" يف علوم ال�سيا�سة.
انا ومثلي جميع العراقيني
نحمل �إعجابا كبريا لل�سيد
حميد الهاي�س  ،وكيف ال نعجب
به ن�شاهده يف ال�شهر الواحد
�أكرث من ع�شر مرات متنقال من
ف�ضائية �إىل اخرى ،ويف كل
مرة ن�سمعه ن�شعر كعراقيني
ب�أننا مدينون له بهذه الطلة
الكوميدية  ،فلي�س مطلوبا منه
�أن يخرج علينا �أكرث من مرة ،
لكن هموم الوطن وم�صالح "
اجلوبي " تتطلب منه �أن يبذل
هذا اجلهد الذي ي�أخذ من وقته
الكثري.ال�سيد الهاي�س و�أنا
ا�سمع ما جادت به قريحتك
يف برنامج تلفزيوين كنت
ت�صول وجتول به وتقول فيه
� ":إن مفاتيح الدولة العراقية
وت�شكيل احلكومة بيد رئي�س
ائتالف دولة القانون ،نوري
املالكي ،م�شددا على �أنه لي�س
�أمام القوى ال�سيا�سية من
خيار �سوى الذهاب �إىل املالكي
واقرتاح ت�شكيل احلكومة عليه
من �أجل العراق ،وقد يقبل بذلك
�أو يرف�ض"  .ولهذا �أدعو ال�سيد
الهاي�س �صادقا وخمل�صا �إىل
االعرتاف بدوره ودور زمالء
له يف فرقة " ا�ضواء امل�سرح
ال�سيا�سي "  ،لي�س يف ت�سميم
احلياة ال�سيا�سية ،وتلويث اجلو
بعبارات فاقدة لل�صالحية  ،وال
�أطالبهم بدفع ثمن اخلراب الذي
حل بالبالد ،لكنني �أدعو الهاي�س
�إىل اعتزال الف�ضائيات .والنني
مواطن مغلوب على امره  ،مل
يبق يل �إال �أن ارفع كفي �إىل
ال�سماء و�أقول ب�صوت �شاكٍ
اللهم ال جتعلنا ا�سرى زعاطيط
ال�سيا�سة  ..اللهم اخ�سف الأر�ض
بدعاة نظرية" اجلوبي و�شتت
�شملهم حتى ال يفكرون يوما
با�ستن�ساخ "حميد الهاي�س " .

"الث��ورة �أنث��ى" �صفح��ات ت�برز دور الن�س��اء فـ��ي انتفا�ض��ة ت�شري��ن
 يا�سر البراك
االكاديم ��ي والمخرج الم�سرحي،
اعل ��ن ع ��ن ا�ستم ��رار م�شروع ��ه
ف ��ي تقدي ��م م�س ��رح االطف ��ال بعد
نج ��اح م�سرحيت ��ه "الك�س�ل�ان
والن�شيط" والت ��ي �شهدت تفاعل
الأطف ��ال م ��ع ابطاله ��ا ،وق ��ال �إن
هذا العمل بداية لم�شروع جماعة
النا�صري ��ة للتمثي ��ل ف ��ي �إحي ��اء
م�س ��رح الطف ��ل ف ��ي المحافظ ��ة،
والذي ي�صادف �أي�ض ًا مع الذكرى
الثالثين لت�أ�سي�س الجماعة كفرقة
م�سرحي ��ة م�ستقل ��ة من ��ذ الع ��ام
.1992
� صباح مو�سى علي
االكاديم ��ي ورئي� ��س ق�س ��م اللغة
الكردي ��ة في كلية التربية بجامعة
كرك ��وك الق ��ى محا�ض ��رة �ضم ��ن
االحتف ��ال ال ��ذي اقام ��ه البي ��ت
الثقاف ��ي ف ��ي كرك ��وك بمنا�سب ��ة
الذك ��رى  124عل ��ى ت�أ�سي� ��س
ال�صحاف ��ة الكردي ��ة و�ص ��دور
�أول �صحيف ��ة كردي ��ة بعن ��وان

 عامر م�ؤيد

"كرد�ستان" ،في  22ني�سان عام
.1898
 نور غازي
الكاتب ��ة والمنتج ��ة ،اعلن ��ت عن
�إنت ��اج فيلمه ��ا الوثائق ��ي الجديد
ال ��ذي حمل ا�س ��م �أم الربيعين من
�إخراج المخرجة العراقية نايري
عم ��اد بهج ��ت .وقال ��ت غ ��ازي �إن
"فك ��رة �إنت ��اج الفيلم ب ��د�أت عام
 ،2017م�شي ��رة ال ��ى ان "الهدف
الرئي� ��س كان م ��ن �أج ��ل ت�سلي ��ط
ال�ض ��وء عل ��ى معان ��اة �أهال ��ي
مدينة المو�صل خ�ل�ال فترة حكم
داع�ش".

ال ميك ��ن تغاف ��ل م ��ا ح�ص ��ل يف تاريخ
الع ��راق احلدي ��ث ج ��راء احتجاج ��ات
ت�شري ��ن والت ��ي راح �ضحيتها ع�شرات
املدني�ي�ن الع ��زل وا�صي ��ب الآالف ،فما
قبلها لي�س كما بعدها.
حقيقة الب ��د من االعرتاف بها وهي ان
جيال جدي ��دا م ��ن ال�شب ��اب وال�شابات
كان ��ت له ��م مواق ��ف بطولي ��ة وراحوا
�ضحي ��ة ا�ستب ��داد ال�سلط ��ة ومنهم من
ُاج�ب�ر عل ��ى مغ ��ادرة الب�ل�اد خوفا من
الت�صفية.
وعل ��ى �ض ��وء اح ��داث ث ��ورة ت�شري ��ن
يف الع ��راق وتخلي ��د ًا ل ��روح الث ��ورة،
ولت�سليط ال�ضوء على امل�شاركة الفاعلة
للن�س ��اء يف احلرك ��ة االحتجاجي ��ة،
ا�ص ��درت منظم ��ة "ج�س ��ر اىل" م ��ع

الطقس

منظم ��ة باك� ��س الهولندي ��ة كتي ��ب
بعن ��وان "�ص ��وت الث ��ورة" بالتعاون
مع مرك ��ز املعلومة للبح ��ث والتطوير
ومنظم ��ة مت ��وز للتنمي ��ة االجتماعي ��ة
�ضمن "م�شروع الثورة �أنثى".
وقالت يا�سم�ي�ن فالح مدي ��رة م�شروع
الث ��ورة انث ��ى يف حديثه ��ا لـ(امل ��دى)
ان "ه ��ذا الكت ��اب يرم ��ز اىل امل�شارك ��ة
اال�ستثنائي ��ة للن�س ��اء والفتي ��ات
العراقي ��ات يف ث ��ورة ت�شري ��ن برغ ��م
التحدي ��ات املتمثلة بالعادات والتقاليد
والعرف الع�شائ ��ري الراف�ض مل�شاركة
امل ��ر�أة ب�صوته ��ا واملطالب ��ة بكاف ��ة
حقوقه ��ا كونها برزت ب ��دور قيادي ذو
ت�أث�ي�ر م�ساو لدور الرج ��ل يف احلراك
الت�شريني".
وا�ش ��ارت ف�ل�اح اىل ان ��ه "مت توزي ��ع
الكتي ��ب يف  7حمافظ ��ات (بغ ��داد،

الب�ص ��رة ،املو�ص ��ل ،االنب ��ار� ،ص�ل�اح
الدي ��ن ،ذي ق ��ار ،النج ��ف) مب�شارك ��ة
من�سقات م�ش ��روع الثورة انثى كونهن
م ��ن الن�س ��اء الفاع�ل�ات والنا�شط ��ات
يف احل ��راك الن�س ��وي وكان ��ت مهم ��ة
املن�سق ��ات ن�ش ��ر الكتي ��ب "�ص ��وت
الثورة" الكرتوني ��ا ويدويا وبحر�ص
تام كونه من املواد التي تثري تخوفات
وت�سا�ؤالت جهات �سيا�سية معينة فكان
من ال�ضروري ن�شر الوعي بخ�صو�ص
احلرك ��ة االحتجاجي ��ة الت ��ي ت�ضمنت
م�شاركة الن�ساء كونه ��ا �سابقة متميزة
ملطالبة الن�ساء بحقوقهن بلغة �صريحة
وطموحة".
وعم ��ا ت�ضمن ��ه الكتي ��ب خا�ص ��ة وان
عنوان ��ه �شامل ل ��دور امل ��ر�أة يف حركة
ت�شري ��ن ذك ��رت ان الكت ��اب ع�ب�ر عم ��ا
واجهت ��ه امل�شارك ��ة يف الث ��ورة م ��ن

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا الي ��وم (اخلمي�س) �أن
درج ��ات احل ��رارة ترتف ��ع ع ��ن معدالتها لي ��وم �أم�س ،و�أن اجل ��و �سيكون غائم ��ا يف بع�ض
مناطق البالد.

عقب ��ات وم ��ا اع�ت�رى طريقه ��ن اثن ��اء
ك�سره ��ن حلاجز النمطي ��ة االجتماعية
يف الع ��راق ليك ��ن مث ��اال يحت ��ذى ب ��ه
عم ��ا ميك ��ن للفت ��اة وامل ��ر�أة العراقي ��ة
القي ��ام ب ��ه حت ��ى وان مل تتواف ��ر له ��ن
الظروف امل�سان ��دة وبرغم االعرتا�ض
واخلطورة والو�صمة املجتمعية التي
الحقت الفتيات ون�ساء الثورة ،ي�سلط
الكتي ��ب ال�ض ��وء عل ��ى اهمي ��ة ا�شراك
الن�س ��اء وت�شري ��ع دوره ��ن يف جمي ��ع
مراحل البن ��اء وال�سالم ويعترب وثيقة
للأجيال القادمة".
وخ�ل�ال ث ��ورة ت�شري ��ن وعل ��ى م ��دى
ا�ستمراره ��ا كان للم ��ر�أة العراقية دور
ب ��ارز وملحوظ �س ��واء يف اال�سعافات
االولي ��ة للم�صابني او توف�ي�ر وجبات
الطع ��ام للمحتجني والذي ��ن ا�ستمروا
باعت�صامهم يف �سوح االحتجاج.
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