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الأولمبي ي�شكو عدم تفريغ الالعبين
 بغداد /المدى

رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س التحرير

وجه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي انتقادا لإدارات الأندية الجماهيرية لعدم تفريغ
العبيها للح�ضور �إلى التدريبات .وقال المدرب الم�ساعد للمنتخب عبا�س عبيد في
ت�صريح تلفزيوني تابعته (المدى)� ،إن «منتخب االولمبي له مباراتان وديتان مع نظيره
الإيراني يومي  24و 27من ال�شهر الحالي باعتبارهما المرحلة الأخيرة ،قبل الدخول
في غمار نهائيات ك�أ�س �آ�سيا دون �سن � 23سنة» .و�أ�ضاف عبيد� ،أن «الوحدة التدريبية
الأولى للفريق لم ت�شهد ح�ضور العبي القوة الجوية والطلبة والزوراء وقد �شارك في
التدريب  15العب ًا فقط» .و�أ�شار �إلى �أن «بع�ض الأندية لم تر�سل العبيها للتدريب ،رغم
�أنهم �سيخ�ضعون للتدريب مع المنتخب الأولمبي والالعب �سيكون جاهز ًا للم�شاركة
مع ناديه اي�ض ًا».
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الإطاريون ينتظرون ان�شقاق «ابو مازن» والخنجر عن التحالف الثالثي

«حل البرلمان» خيار مطروح بعد انتهاء
«مهلة ال�صدر» الثانية

 بغداد /تميم الح�سن
تذه ��ب �أغل ��ب التوقع ��ات �إىل ا�س ��تمرار حال ��ة
«االنغ�ل�اق» ل�ش ��هر �آخ ��ر عل ��ى الأقل ،وه ��و ر�أي
ت�ؤي ��ده الأمم املتح ��دة بح�س ��ب �آخ ��ر تقري ��ر
للمنظمة عن �أو�ضاع العراق.
و�س ��يبقى الفتور طاغي ًا على امل�ش ��هد ال�سيا�س ��ي

خ�ل�ال الأ�س ��ابيع الأربع ��ة املقبل ��ة –عل ��ى �أق ��ل
تقدير -ريثما تن�ضج حلول �أخرى.
وال�س ��يناريوهات املتوقعة بعد �أن تنتهي «مهلة
التي ��ار» الأخ�ي�رة� ،أغلبه ��ا طرح ��ت يف ال�س ��ابق
مث ��ل «�إعادة االنتخاب ��ات»� ،أو �أن حتدث مفاج�أة
بان�ضمام طرف جديد �إىل «التحالف الثالثي».
باملقاب ��ل ،يب ��دو الإطار التن�س ��يقي «يائ�س� � ًا» من
الذه ��اب منفرد ًا �إىل ت�ش ��كيل حكوم ��ة ،حتى مع

تفاعل ��ه مع مب ��ادرة امل�س ��تقلني التي لن حت�س ��م
من�صب رئي�س اجلمهورية.
ويف الليلت�ي�ن املا�ضيت�ي�ن� ،س ��اد توت ��ر ب�ي�ن
«ال�صدري�ي�ن» و»االطاري�ي�ن» عق ��ب خطاب ��ات
وبيانات من الطرفني ح ��ول �آثار رف�ض املحكمة
االحتادي ��ة لقانون الأم ��ن الغذائ ��ي املدعوم من
التيار.
وخرج ��ت تظاه ��رات جدي ��دة م�ؤي ��دة خلط ��اب

مقتدى ال�ص ��در ،زعيم التيار ال�ص ��دري ،والذي
�ش ��ن فيه هجوما على خ�ص ��ومه على �إثر الطعن
بـ «الأمن الغذائي» �أمام الق�ضاء.
ورفع ��ت الفتات يف مناطق �ش ��رقي بغداد ،حيث
معق ��ل ال�ص ��دريني ،ويف جن ��وب باب ��ل� ،ض ��د
«جتويع العراقيني» ،يف �إ�شارة �إىل منع القانون
املذكور.
 التفا�صيل �ص3

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

بال�سخارت :العراقيون ينتظرون
انتهاء معارك ال�سلطة
 بغداد /المدى
قالت مبعوث ��ة الأمم املتحدة �إىل العراق جينني
هيني� ��س بال�س ��خارت �إن العراقي�ي�ن ينتظرون
انته ��اء مع ��ارك ال�س ��لطة ،الفت ��ة �إىل �أن بالدهم
تتعر�ض �إىل انتهاك من دول اجلوار.
م ��ن جانبه ��ا ،نا�ش ��دت �س ��كرترية منظم ��ة �أمل،
النا�ش ��طة املدني ��ة هن ��اء �أدور ،املجتمع الدويل
بالتدخ ��ل و�إيج ��اد مبادرة لإنه ��اء حالة اجلمود
ال�سيا�س ��ي وح ��ث �ص ��ناع القرار عل ��ى االلتزام
بحقوق االن�س ��ان ،وحتدثت عن ت�س ��يي�س نظام
العدال ��ة ب�إ�ص ��دار �أح ��كام ق�ض ��ائية ت�ص ��ل �إىل
الإعدام �ض ��د نا�ش ��طني ومتظاهرين و�صحفيني
عن دعاوى كيدية.

وقال ��ت بال�س ��خارت يف �إحاطتها ام ��ام جمل�س
الأمن الدويل ،تابعتها (املدى)� ،إن “العوا�صف
الرتابية احلالية تفوق بكثري ما �ش ��هده العراق
يف ال�س ��نوات الأخ�ي�رة” ،مبين ��ة �أن ��ه “ال تزال
اجلوان ��ب ال�س ��لبية م ��ن احلي ��اة ال�سيا�س ��ية
العراقية تعيد نف�س ��ها يف حلقة م�ستمرة على ما
يبدو من �سيا�سة املح�صلة ال�صفرية”.
و�أ�ض ��افت بال�س ��خارت“ ،م ��ازال العراقي ��ون
بانتظار طبقة �سيا�سية ت�سعى بد ًال عن االكتفاء
مبعارك ال�س ��لطة التي عفا عليه ��ا الزمن �إىل �أن
ت�ش ��مر ع ��ن �س ��واعدها لإح ��راز تق ��دم بتحقيق
القائمة الطويلة من الأولوي ��ات املحلية املعلقة
يف العراق”.
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مو�سم �شديد
للعوا�صف ال�صيفية
بداية حزيران

«المكاتب االقت�صادية»
ت�ستحوذ على %15
من الموازنات

 بغداد /فرا�س عدنان

 خا�ص /المدى

حت ��دث متنبئ ��ون جوي ��ون ،ع ��ن موج ��ة غب ��ار
جديدة �ست�ش ��هدها املناطق الغربي ��ة ومتتد �إىل
املحافظ ��ات اجلنوبية تب ��د�أ غد ًا وتبل ��غ ذروتها
االثن�ي�ن املقب ��ل ،متوقعني �أن ت�ت�رك نف�س االثار
التي خلفتها موجة منت�ص ��ف الأ�سبوع احلايل،
فيم ��ا �أك ��دوا �أن الع ��راق مقب ��ل عل ��ى مو�س ��م
العوا�ص ��ف الرتابية ال�ص ��يفية بداية من ال�شهر
املقبل وحتى منت�صف �آب.
وذك ��ر املتنب ��ئ اجل ��وي عادل عب ��د الواح ��د� ،أن
«الع ��راق �سيوا�ص ��ل الت�أث ��ر باملرتف ��ع اجل ��وي
الق ��ادم م ��ن البح ��ر املتو�س ��ط ،بداية م ��ن اليوم
اخلمي�س».
وتاب ��ع عبد الواحد� ،أن «الطق�س �س ��يكون اليوم
�ص ��حو ًا م ��ع فر�ص قليلة لت�ص ��اعد غب ��ار خفيف
خالل �ساعات النهار ب�شكل تدريجي».
ولف ��ت� ،إىل �أن «درجات احلرارة �س�ت�رتفع قلي ًال
خالل ال�س ��اعات املقبلة والرياح �ش ��مالية غربية
خفيفة �إىل معتدلة ال�س ��رعة بني ( )20-10كيلو
مرت يف ال�ساعة».

ت�ش� � ّكل املكاتب االقت�ص ��ادية للأحزاب م�صدر متويل
كبري لدميومتها يف امل�ش ��هد ال�سيا�سي العام والإنفاق
على حمالتها االنتخابية ،و�س ��ط حالة ثراء وا�ضحة
للكثري من ال�سا�سة يف غ�ضون �سنوات معدودة.
ه ��ذا وتربز ظاه ��رة املكاتب االقت�ص ��ادية يف العراق
ك�إحدى �ص ��ور التدخل الوا�سع للأحزاب التي متتلك
ف�ص ��ائل م�س ��لحة بقطاعات الأعمال واال�س ��تثمار� ،إذ
تنت�ش ��ر الع�ش ��رات من تلك املكات ��ب يف مدن ومناطق
خمتلف ��ة خا�ص ��ة تلك التي متتل ��ك مناف ��ذ حدودية �أو
بحرية كالأنبار ومي�س ��ان ودياىل والب�صرة� ،أو التي
ت�ش ��هد حم�ل�ات �إع ��ادة �إعمار مثل املو�ص ��ل و�ص�ل�اح
الدين.
وقال ال�سيا�سي تركي جدعان يف حديث لـ(املدى)� ،إن
“املكاتب االقت�ص ��ادية للأحزاب والتي برزت ب�شكل
الفت بعد  2003هي ال�س ��رطان ال ��ذي ينه�ش العملية
%1
ال�سيا�س ��ية يف الع ��راق” ،الفت ��ا �إىل �أن “ 5-10
م ��ن ميزانيات املحافظات ب�ش ��كل ع ��ام ُتلتهم من قبل
املكاتب االقت�ص ��ادية للأحزاب بط ��رق خمتلفة ومنها
الهيمنة على امل�شاريع”.

المرور تعطي ا�ستثناءات ال�صحاب دراجات خدمة التو�صيل  ..عد�سة :محمود ر�ؤوف
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الدمار يمنع ثلثي �أهالي �سنجار من العودة الـحــاجــز الأمـنـي مـع �ســـوريا
في مراحله الأخيرة
 ترجمة :حامد احمد

�أف ��اد تقري ��ر نرويجي ب� ��أن الدم ��ار يعيق ثلث ��ي �أهايل
ق�ض ��اء �س ��نجار التابع ملحافظة نينوى من العودة �إىل
دياره ��م ،الفت� � ًا �إىل �أن  %9 9منه ��م مل يتم تعوي�ض ��هم
ج ��راء اال�ض ��رار الت ��ي حلق ��ت مبنازلهم لغاي ��ة الوقت
احلايل.
وذكر تقرير �ص ��ادر ع ��ن املجل� ��س الرنويجي لالجئني
ترجمت ��ه (امل ��دى)� ،أن «الدمار الوا�س ��ع لبيوت �س ��كان
مدنيني ووجود ا�شتباكات جديدة وتوترات اجتماعية،
ه ��ي عوامل تعي ��ق ثلث ��ي عوائ ��ل مهجرة م ��ن العودة
لبيوتها ومناطقها يف �س ��نجار �ش ��مال غربي العراق».

و�أ�ض ��اف التقري ��ر ،ان «ثلث ��ي �أه ��ايل �س ��نجار ،مبا
يقارب من � 193ألف �ش ��خ�ص م ��ن ايزيديني وعرب
وكرد ،يعي�شون حالة نزوح».
و�أ�ش ��ار� ،إىل ان «ذل ��ك بع ��د م ��ا يق ��ارب م ��ن خم� ��س
�س ��نوات من انتهاء عمليات ع�س ��كرية وا�سعة لطرد
م�سلحي تنظيم داع�ش االرهابي من املنطقة».
ولف ��ت التقري ��ر� ،إىل �أن «ا�ش ��تباكات اندلع ��ت يف
املنطق ��ة ويف وقت �س ��ابق من هذا ال�ش ��هر ،ما اجرب
ذلك على نزوح �أكرث من � 10آالف و� 260شخ�ص ًا من
بيوتهم ،اكرثهم عاي�ش ��وا جولتني او ثالث جوالت
نزوح».
 التفا�صيل �ص2

 بغداد /المدى

�أك ��دت قيادة العمليات امل�ش�ت�ركة� ،أم� ��س الأربعاء،
�أن و�ص ��ول اجن ��از احلاج ��ز الأمن ��ي م ��ع اجلانب
ال�سوري �إىل مراحله الأخرية.
وقال املتحدث با�س ��م القيادة حت�سني اخلفاجي يف
ت�ص ��ريح تلفزي ��وين تابعته (امل ��دى)� ،إن «احلدود
الفا�صلة العراقية-ال�سورية يبلغ طولها  610كم».
و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي ،ان «الق ��وات االمني ��ة تق ��وم

بعم ��ل وجه ��د كبريي ��ن با�س ��تكمال غل ��ق الثغرات
بال�ص ��بات الكونكريتي ��ة واال�س�ل�اك ال�ش ��ائكة،
واالب ��راج والكام�ي�رات احلراري ��ة التي انت�ش ��رت
ب�صورة كبرية».
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن «احلدود �أ�ص ��بحت �آمنة من خالل
قط ��ع االم ��داد عل ��ى االرهابيني وع ��دم متكنهم من
الدخول والت�أثري على الو�ضع االمني».
وم�ض ��ى اخلفاج ��ي� ،إىل �أن «املان ��ع االمن ��ي �أجنز
بن�سبة  %9 5وهو يف املراحل االخرية لإكماله».

اليوم ..البدء بالقراءة الأولى لقانون «الأمن الغذائي» بن�سخته النيابية
 بغداد /ح�سين حاتم
بعد ق ��رار املحكم ��ة االحتادية العلي ��ا ،بعدم
د�س ��تورية م�ش ��روع قان ��ون الدع ��م الطارئ
للأم ��ن الغذائ ��ي والتنمي ��ة ،وال ��ذي قدمت ��ه
احلكوم ��ة �إىل الربمل ��ان لأج ��ل متريره كحل
م�ؤقت لت�س ��يري �أعمال الدولة� ،سعت اللجنة
املالي ��ة النيابي ��ة اىل حتوي ��ل امل�ش ��روع اىل
مقرتح يقت�صر على رئا�سة جمل�س النواب.
وقال رئي�س اللجنة املالية ح�سن الكعبي يف
بيان تلقته (امل ��دى)� ،إن «تقدمي املقرتح جاء
بالنظ ��ر اىل الأزمة العاملية وارتفاع �أ�س ��عار
املواد الغذائية الأ�سا�سية وان�ضمام عدد من
الدول اىل �أوكرانيا ورو�س ��يا بامتناعها عن
ت�صدير القمح اىل خارج بلدانها».
و�أ�ض ��اف� ،أن «تل ��ك ال ��دول تعت�ب�ر امل ��ورد
الأ�سا�س ��ي لل�س ��لة الغذائي ��ة العاملي ��ة
وتوجهات ون�صائح �ص ��ندوق النقد الدويل
والبن ��ك ال ��دويل واملنظمة العاملي ��ة لالغذية

وجمموع ��ة الدول ال�س ��بع ( )G7ب�ض ��رورة
البدء بالتنمية الزراعية وت�ش ��جيع الزراعة
لت�أم�ي�ن احلاج ��ة العاملية للغذاء ،خ�صو�ص ��ا
و�أن االزم ��ة مازال ��ت م�س ��تمرة وتداعياته ��ا
على جميع دول العامل ومنها العراق”.
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن “اللجن ��ة املالي ��ة حر�ص ��ت
على تق ��دمي مق�ت�رح قانون (الدع ��م الطارئ
للأمن الغذائي والتنمية) اىل رئا�سة جمل�س
النواب ليكون بديال عن امل�ش ��روع املقدم من
احلكومة”.
ودع ��ا الكعبي ،كافة “اع�ض ��اء املجل�س ومن
خلفهم الكتل النيابية واالحزاب ال�سيا�س ��ية
وامل�س ��تقلني اىل امل�ش ��اركة يف احل ��وارات
والنقا�ش ��ات البن ��اءة لغر� ��ض �إن�ض ��اج ه ��ذا
القان ��ون بال�س ��رعة املمكن ��ة مب ��ا ي�ض ��من
ت�شريعه وتطبيقه لتحقيق الأهداف املرجوة
منه ومبا يحقق م�صالح ال�شعب العراقي”.
من جهته ،يقول ع�ضو جمل�س النواب حممد
الزي ��ادي �إىل (امل ��دى)� ،إن “اللجن ��ة املالي ��ة

النيابي ��ة وح�س ��ب النظ ��ام الداخل ��ي تعم ��ل
على رفع م�شروع قرار اىل احلكومة لتفادي
اجلنبة املالية”.
و�أ�ضاف الزيادي� ،أن “جل�سة الربملان اليوم
�ست�ش ��هد القراءة االوىل للمقرتح و�س ��ننظر
يف فقرات ��ه” ،مبين ��ا �أن “ن ��واب الإط ��ار
التن�س ��يقي لي�س لديهم اعرتا�ض مبا يخ�ص
دعم الفقراء وجميع املواطنني الذين ت�أثروا
برفع �سعر �صرف الدوالر”.
و�أ�ش ��ار ،اىل �أن “االعرتا� ��ض ه ��و عل ��ى
التناق� ��ض الذي يحمله القانون” ،مت�س ��ائال
“كي ��ف ميك ��ن ان يكون قان ��ون دعم طارئ
للأمن الغذائي ومن ثم تنمية؟”.
وحتدث الزيادي عن “عدم امكانية املوافقة
على م�ش ��روع قان ��ون �س�ت�راتيجي ال نعرف
اىل اين ذاهب وما هي نتائجه دون درا�س ��ة
خمرجاته”.
بدوره ،ذك ��ر النائب الآخر ،جا�س ��م العلوي
يف ت�ص ��ريح �إىل (امل ��دى)� ،أن “اله ��دف

م ��ن م�ش ��روع قانون الدع ��م الط ��ارئ للأمن
الغذائ ��ي والتنمي ��ة ه ��و اال�س ��تعداد لالزمة
الغذائية العاملية املقبلة”.
و�أ�ض ��اف العلوي�“ ،أن اله ��دف كان معاجلة
مفردات البطاقة التمويني ��ة وكذلك معاجلة
م�شكلة الكهرباء مع دخولنا ف�صل ال�صيف”.
و�أ�ش ��ار ،اىل� ،أن “م�ش ��روع القان ��ون �أخ ��ذ
بالتو�س ��ع لأمور اخرى كب�ي�رة تكبد العراق
خ�سائر كبرية”.
و�أردف العل ��وي� ،أن “املحكم ��ة االحتادي ��ة
دعم ��ت توج ��ه الكتل ال�سيا�س ��ية الت ��ي تريد
ت�صحيح امل�س�ي�رة ال�سيا�سية بعد اخلالفات
واالختالفات الكبرية والق�ضايا املبهمة بني
الأحزاب املتواجدة داخل قبة الربملان”.
وانته ��ى الزي ��ادي� ،إىل �أن “هن ��اك ح ��راكا
نيابي ��ا م ��ن قب ��ل ق ��وى االط ��ار لت�ش ��كيل
حكوم ��ة جدي ��دة ب ��دال م ��ن انعا� ��ش حكومة
ت�ص ��ريف االعمال والبقاء يف ظل االن�س ��داد
ال�سيا�سي”.
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ال�صابئة المندائيون يحتفلون
بعيد 4
"التعمي��د الذهب��ي" ف��ي ذي ق��ار
ال����دول����ة واال������س�����رة وازم�
����ة 6
ال����ت����رب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م
ان����ج����ي����ل����وب����ول����و�����س..
ف���ي ال����ذك����رى  10ل��رح��ي��ل��ه
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رو�سيا :ردنا على ان�ضمام فنلندا
للناتو «�سيكون مفاج�أة»
 متابعة :المدى
قالت املتحدثة با�س ��م وزارة اخلارجية الرو�سية
ماري ��ا زاخاروف ��ا ،ام� ��س الأربع ��اء� ،إن رد فع ��ل
مو�س ��كو عل ��ى ان�ض ��مام فنلندا �إىل حلف �ش ��مال
الأطل�سي (ناتو) �سيكون مفاج�أة.
وكانت زاخاروفا تعلق يف ت�صريحات �صحفية،
على ت�س ��ليم �س ��فريي فنلندا وال�س ��ويد ر�سالتي
طل ��ب الع�ض ��وية يف احلل ��ف ،يف حف ��ل �أقي ��م
مبق ��ره يف بروك�س ��ل.وقال �أم�ي�ن ع ��ام احلل ��ف
ين�س �س ��تولتنربغ« :هذه حلظ ��ة تاريخية يجب
�أن نغتنمه ��ا» ،م�ش�ي�را �إىل اخلط ��وة التي �أثارت
غ�ضب مو�سكو.
لك ��ن تركيا فاج� ��أت حلفاءه ��ا يف الأي ��ام القليلة
املا�ض ��ية بقولها �إنها �س ��تمنع ان�ض ��مام �أع�ض ��اء
ال�ش ��مال الأوروب ��ي م ��ا مل يفعل ��وا املزي ��د لقمع
امل�سلحني الأكراد على �أرا�ضيهم.
وقال �س ��تولتنربغ �إن ��ه يعتقد �أنه ميك ��ن التغلب

على هذه امل�ش ��كلة ،وقالت وا�ش ��نطن �أي�ض ��ا �إنها
تتوقع حلها.
ومل تدخل فنلندا ،التي ت�ش�ت�رك يف حدود طولها
 1300كيلوم�ت�ر م ��ع رو�س ��يا ،وال�س ��ويد يف
حتالفات ع�س ��كرية خالل احلرب الباردة ،ليمثل
قرارهم ��ا االن�ض ��مام �إىل احلل ��ف الغرب ��ي �أك�ب�ر
تغيري يف منظومة الأمن الأوروبي منذ عقود.
و�سي�ؤدي ذلك �إىل م�ضاعفة احلدود الربية حللف
الأطل�سي مع رو�سيا ،و�سيمنح احللف ال�سيطرة
على �ساحل بحر البلطيق بالكامل تقريبا.
وبع ��د �أ�س ��ابيع ه ��ددت فيه ��ا رو�س ��يا باتخ ��اذ
�إج ��راءات انتقامي ��ة ردا على ه ��ذه اخلطط ،بدا
�أن الرئي� ��س فالدمي�ي�ر بوت ��ن تراجع فج� ��أة هذا
الأ�س ��بوع� ،إذ ق ��ال يف خطاب �ألق ��اه يوم االثنني
�إن رو�س ��يا «لي�س ��ت لديها م�ش ��اكل» مع فنلندا �أو
ال�س ��ويد ،و�إن ع�ض ��ويتهما يف حل ��ف الأطل�س ��ي
«لن متثل م�ش ��كلة ما مل ير�س ��ل احللف املزيد من
القوات �أو الأ�سلحة �إىل هناك».
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بال�سخارت �أمام جمل�س الأمن :العراقيون ينتظرون انتهاء
معارك ال�سلطة

قالت مبعوثة الأمم املتحدة �إىل العراق جينني
هيني�س بال�سخارت �إن العراقيني ينتظرون انتهاء
معارك ال�سلطة ،الفتة �إىل �أن بالدهم تتعر�ض �إىل
انتهاك من دول اجلوار .من جانبها ،نا�شدت �سكرترية
منظمة �أمل ،النا�شطة املدنية هناء �أدور ،املجتمع
الدويل بالتدخل و�إيجاد مبادرة لإنهاء حالة اجلمود
ال�سيا�سي وحث �صناع القرار على االلتزام بحقوق
االن�سان ،وحتدثت عن ت�سيي�س نظام العدالة ب�إ�صدار
�أحكام ق�ضائية ت�صل �إىل الإعدام �ضد نا�شطني
ومتظاهرين و�صحفيني عن دعاوى كيدية.
بغداد /المدى
وقال ��ت بال�سخ ��ارت ف ��ي �إحاطته ��ا ام ��ام
مجل�س الأم ��ن الدولي ،تابعته ��ا (المدى)،
�إن "العوا�ص ��ف الترابي ��ة الحالي ��ة تف ��وق
بكثي ��ر م ��ا �شه ��ده الع ��راق ف ��ي ال�سن ��وات
الأخي ��رة" ،مبين ��ة �أنه "ال ت ��زال الجوانب
ال�سلبي ��ة من الحي ��اة ال�سيا�سي ��ة العراقية
تعيد نف�سها في حلقة م�ستمرة على ما يبدو
من �سيا�سة المح�صلة ال�صفرية".
و�أ�ضافت بال�سخارت" ،م ��ازال العراقيون
بانتظ ��ار طبق ��ة �سيا�سي ��ة ت�سع ��ى ب ��د ًال
ع ��ن االكتف ��اء بمع ��ارك ال�سلط ��ة الت ��ي عفا
عليه ��ا الزم ��ن �إلى �أن ت�شمر ع ��ن �سواعدها
لإحراز تق ��دم بتحقيق القائمة الطويلة من
الأولويات المحلية المعلقة في العراق".
و�أو�ضح ��ت� ،أن "العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
العراقي ��ة دخل ��ت مرحل ��ة (الغال ��ب
والمغل ��وب) ،م�ؤك ��دة �أن "ال�سيا�سيي ��ن ال
يري ��دون التو�ص ��ل لح ��ل و�س ��ط وتغلي ��ب
الم�صلحة الوطنية".
و�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن "االنق�سامات ف ��ي �إقليم
كرد�ست ��ان لق ��د تعمق ��ت مما �أث ��ر �سلب ًا على
�س ��كان الإقلي ��م" ،مبين ��ة �أن "دول الجوار
تنتهك �سيادة العراق و�أمن �أرا�ضيه".
وتابع ��ت �أن "دول الج ��وار تنته ��ك �سيادة
الع ��راق و�أم ��ن �أرا�ضي ��ه" ،مبين ��ة �أن
""دبلوما�سية ال�صواريخ �أفعال متهورة"،
م�شددة على الأهمي ��ة البالغة لت�أكيد �سلطة
الدولة.

ولفت ��ت �إلى �أن "االفتقار �إلى �آليات تن�سيق
وتنفي ��ذ وا�ضح ��ة وهيمن ��ة الم�صال ��ح
الحزبي ��ة والوج ��ود الم�ستم ��ر للمف�سدين
يعوق ب�شكل كبير �إحراز تقدم ملمو�س في
�سنجار" ،م�ؤكدة "ن�شرنا مراقبين دوليين
في ق�ضاء �سنجار".
وقال ��ت بال�سخ ��ارت -ف ��ي ت�صري ��ح
لل�صحفيي ��ن عق ��ب الجل�س ��ة �إنه ��ا "دائم ��ا
م ��ا ت�سع ��ى لر�ؤي ��ة الجان ��ب الإيجابي من
الأم ��ور"" ،لكن حان الوقت لإحداث تغيير
والرتقاء القادة ال�سيا�سيين العراقيين �إلى
م�ستوى �أعلى".
وح� � ّذرت م ��ن احتق ��ان �شعب ��ي ،وقالت "ال
يمك ��ن �أن ن�سم ��ح بالع ��ودة �إل ��ى الأو�ضاع
الت ��ي �شهدناها في ت�شري ��ن الأول "2019
ف ��ي �إ�شارة �إل ��ى المظاه ��رات الدامية التي
�شهدتها البالد .و�شدّدت بال�سخارت مرارا
�أمام مجل� ��س الأمن عل ��ى "�أهمية الخروج
م ��ن الم� ��أزق ال�سيا�س ��ي" ال ��ذي ي�شه ��ده
العراق من ��ذ نهاية الع ��ام الما�ضي ،والذي
تقول �إنه يثير نقمة �شعبية.
م ��ن جانبها ،ذك ��رت �سكرتي ��رة منظمة �أمل
هن ��اء �أدور في كلمتها �أم ��ام مجل�س الأمن،
�أن "�إنج ��ازات ملمو�س ��ة حققناه ��ا كحركة
مجتم ��ع مدني في حم�ل�ات المدافعة ب�ش�أن
القواني ��ن وال�سيا�سات والبرامج ،وتعزيز
حرك ��ة المطالب ��ة بالحق ��وق بي ��ن ال�شباب
والن�ساء والأقليات وال�شرائح االجتماعية
الم�ست�ضعفة".
و�أ�ضاف ��ت �أدور� ،أن "تل ��ك الإنج ��ازات

�أحزاب تت�ستر وراء �شركات لم�شاريع الإعمار

""املكاتب االقت�صادية" ت�ستحوذ
على  % 15من موازنات املحافظات
 خا�ص /المدى
ت�ش� � ّكل المكات ��ب االقت�صادي ��ة للأح ��زاب م�ص ��در تموي ��ل كبي ��ر لديمومته ��ا في
الم�شه ��د ال�سيا�سي الع ��ام والإنفاق على حمالتها االنتخابي ��ة ،و�سط حالة ثراء
وا�ضح ��ة للكثير من ال�سا�سة ف ��ي غ�ضون �سنوات معدودة .ه ��ذا وتبرز ظاهرة
المكات ��ب االقت�صادية في العراق ك�إحدى �ص ��ور التدخل الوا�سع للأحزاب التي
تمتلك ف�صائ ��ل م�سلحة بقطاعات الأعمال واال�ستثم ��ار� ،إذ تنت�شر الع�شرات من
تل ��ك المكاتب في م ��دن ومناطق مختلفة خا�صة تلك الت ��ي تمتلك منافذ حدودية
�أو بحري ��ة كالأنب ��ار ومي�سان وديال ��ى والب�صرة� ،أو التي ت�شه ��د حمالت �إعادة
�إعم ��ار مثل المو�ص ��ل و�صالح الدين .وقال ال�سيا�س ��ي تركي جدعان في حديث
لـ(الم ��دى)� ،إن "المكات ��ب االقت�صادي ��ة للأحزاب والتي ب ��رزت ب�شكل الفت بعد
 2003ه ��ي ال�سرط ��ان ال ��ذي ينه�ش العملي ��ة ال�سيا�سية في الع ��راق" ،الفتا �إلى
�أن " %15-10م ��ن ميزاني ��ات المحافظ ��ات ب�شكل ع ��ام ُتلتهم من قب ��ل المكاتب
االقت�صادية للأحزاب بطرق مختلفة ومنها الهيمنة على الم�شاريع".
و�أ�ضاف جدعان� ،أن "ديالى واحدة من المحافظات التي كانت �ضحية للمكاتب
االقت�صادية للأحزاب ل�سنوات طويلة والدليل هو تردي و�ضعها الخدمي ب�شكل
كبير".ب ��دوره ق ��ال ال�سيا�س ��ي الم�ستق ��ل وهاب ح�س ��ن الدليم ��ي� ،إن "المكاتب
االقت�صادي ��ة هي عناوين نهب وبالفعل هي ال�سرطان الذي ينه�ش ج�سد العملية
ال�سيا�سي ��ة بع ��د  ،"2003مو�ضح ��ا �أن "جزءا كبي ��را من ال�ش ��ركات العاملة في
م�شاريع الإعمار ما هي �إال واجهات لمكاتب �سيا�سية معروفة تعمل على احتكار
الم�شاريع والمبالغة في كلفها لنهب المليارات من الدنانير".
و�أ�ض ��اف الدليمي في حديث لـ(المدى)� ،أن "�أغلب القوى ال�سيا�سية في العراق
تمتل ��ك مكاتب اقت�صادية ،ول ��و ب�شكل غير معلن" ،الفتا �إل ��ى �أنه "بالفعل تنهب
تل ��ك المكاتب من  %15-10من ثروات البالد �سنويا"� .أما النائب ال�سابق فرات
التميم ��ي فقد �أقر ب�أن "الثراء الفاح�ش لل�سا�س ��ة والم�س�ؤولين يحتاج �إلى وقفة
من خالل مبد�أ من �أين لك هذا" ،منوها �إلى �أن "التحقيق في ثروات كل ال�سا�سة
والم�س�ؤولي ��ن ومعرف ��ة م�ص ��در الأم ��وال هو مطلب وطن ��ي ،لكن ال�س� ��ؤال هل
بمقدور الحكومة البت في هذه الخطوة الآن؟".
و�إل ��ى جان ��ب عمليات فر� ��ض الإتاوات في مناط ��ق عديدة عل ��ى التجار ورجال
الأعم ��ال و�ش ��ركات فاعلة في الم ��دن العراقية مقابل توفي ��ر الحماية �أو ت�سهيل
عمله ��ا وع ��دم عرقلته ،بات للكثير من تلك االحزاب الت ��ي تمتلك ف�صائل م�سلحة
�شركات و�أذرع تجارية تتخذ ت�سميات مختلفة وتدخل في م�شاريع ومناق�صات
لم�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة وبفع ��ل ت�أثيرها �سرعان م ��ا ت�ستحوذ عليها ب�ل�ا مناف�سة
عادلة مع ال�شركات والجهات الأخرى.

انعك�ست في حرك ��ة االحتجاجات ال�سلمية
من ��ذ  2011التي بلغت �أوجها في انتفا�ضة
ت�شرين الأول ال�شعبية  2019و."2020
و�أ�ش ��ارت� ،إل ��ى �أن "عملي ��ة التغيي ��ر لبناء
النظ ��ام الديمقراط ��ي والحك ��م الر�شي ��د
ت�ستل ��زم عم�ل ً�ا مثابر ًا �شاق ًا و�صب ��ر ًا هائ ًال
للبناء".
ولفت ��ت �أدور� ،إل ��ى �أن "الم�ؤ�ش ��رات -التي
تداولته ��ا وكاالت الأمم المتحدة والمراكز
البحثي ��ة الدولي ��ة – ت�شي ��ر �إل ��ى تراج ��ع
مريع في الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
والثقافي وال�صحي والبيئي في العراق".
وزادت ،ان "ه ��ذا ف ��ي ظل نظ ��ام �سيا�سي،
قائم على المحا�ص�ص ��ة الطائفية والعرقية
بدون �سند د�ستوري �أو قانوني".
و�أو�ضحت� ،أن "النظام تحكمت في قيادته

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

العق ��اب ه ��ي ال�سم ��ة الب ��ارزة ف ��ي نظ ��ام
العدال ��ة ،ل ��ذا يتوج ��ه المواطن ��ون لح ��ل
نزاعاتهم وخالفاتهم على ا�سا�س الف�صول
الع�شائرية بد ًال من المحاكم".
وتحدثت ،عن "ت�سيي�س نظام العدالة حيث
ت�ص ��در �أح ��كام ق�ضائية قا�سي ��ة مبنية على
دعاوى كيدي ��ة �ضد المدافعي ��ن عن حقوق
الإن�س ��ان واالعالميي ��ن والمتظاهري ��ن
ال�سلميي ��ن و�صل ��ت �إل ��ى ا�ص ��دار �أح ��كام
بالإعدام".
وانتق ��دت �أدور ،ع ��دم ن�ش ��ر "نتائ ��ج
التحقيق ��ات ب�ش� ��أن �أنم ��اط االغتي ��االت
واالعت ��داءات العنيفة �ضده ��م التي ن�سبت
�إلى (عنا�صر م�سلحة مجهولة الهوية)".
وبين ��ت ،ان "م�صي ��ر ع ��دد م ��ن النا�شطين
واالعالميي ��ن المعتقلي ��ن والمختطفي ��ن

 % 99منهم لم يتلقوا التعوي�ضات

الدمار مينع ثلثي �أهايل �سنجار من العودة �إىل منازلهم

ترجمة :حامد احمد
�أف ��اد تقري ��ر نرويج ��ي ب� ��أن الدم ��ار يعي ��ق ثلث ��ي
�أهال ��ي ق�ض ��اء �سنج ��ار التابع لمحافظ ��ة نينوى من
الع ��ودة �إلى ديارهم ،الفت ًا �إل ��ى �أن  %99منهم لم يتم
تعوي�ضه ��م ج ��راء اال�ض ��رار الت ��ي لحق ��ت بمنازلهم
لغاية الوقت الحالي.
وذكر تقرير �صادر عن المجل�س النرويجي لالجئين
ترجمت ��ه (الم ��دى)� ،أن "الدم ��ار الوا�س ��ع لبي ��وت
�سكان مدنيين ووج ��ود ا�شتباكات جديدة وتوترات
اجتماعية ،هي عوامل تعيق ثلثي عوائل مهجرة من
الع ��ودة لبيوتها ومناطقها ف ��ي �سنجار �شمال غربي
العراق".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر ،ان "ثلث ��ي �أهال ��ي �سنج ��ار ،بما
يق ��ارب م ��ن � 193ألف �شخ�ص م ��ن ايزيديين وعرب
وكرد ،يعي�شون حالة نزوح".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى ان "ذل ��ك بع ��د م ��ا يق ��ارب م ��ن خم�س
�سن ��وات من انته ��اء عمليات ع�سكري ��ة وا�سعة لطرد
م�سلحي تنظيم داع�ش االرهابي من المنطقة".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إل ��ى �أن "ا�شتب ��اكات اندلع ��ت ف ��ي
المنطقة وف ��ي وقت �سابق من ه ��ذا ال�شهر ،ما اجبر
ذلك على نزوح �أكثر من � 10آالف و� 260شخ�ص ًا من
بيوته ��م ،اكثرهم عاي�ش ��وا جولتين او ثالث جوالت
نزوح".
و�أو�ض ��ح" ،منظم ��ة المجل�س النرويج ��ي لالجئين
ا�ستطلع ��ت �آراء � 1500شخ� ��ص ن ��ازح وكذل ��ك م ��ن
العائدي ��ن �أي�ض ��ا ،قب ��ل ان تح ��دث موج ��ة الهج ��رة
الأخيرة".
وتاب ��ع التقري ��ر� ،أن "ذلك لتقييم كيفي ��ة ا�ستعدادهم
التخ ��اذ ق ��رار بالع ��ودة الى �سنج ��ار" ،مو�ضح� � ًا �أن
"اال�ستط�ل�اع ك�ش ��ف ع ��ن ان  %64منه ��م قال ��وا ان
بيوتهم مت�ضررة على نحو كبير ،في حين عبر %32
منهم ع ��ن قلقهم م ��ن ان الو�ضع الأمني ف ��ي �سنجار
�سيمنعهم من العودة لمنطقتهم".
وي�ستر�سل� ،أن " %70من الذي ��ن ا�ستطلعت �آرا�ؤهم
قال ��وا ان قلة وجود منازل وارتف ��اع بدالت الإيجار
يعد ال�سبب الرئي�سي للن ��زاع االجتماعي بين الذين

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي

كت ��ل �سيا�سي ��ة ب�ل�ا ر�ؤي ��ة وطني ��ة لإدارة
البل ��د ،وتفتق ��ر �أي�ض� � ًا �إلى الثق ��ة فيما بين
�أحزابها ،وبين الأح ��زاب و�سلطات الحكم
وم�ؤ�س�ساته".
ولفتت �أدور� ،إل ��ى �أن "تلك القيادات نهبت
م ��وارد الدولة وموازناتها لأجل م�صالحها
الفئوي ��ة ال�ضيق ��ة وال�شخ�صي ��ة ،ون�شرت
الف�س ��اد والخراب ف ��ي م�ؤ�س�س ��ات الدولة،
وحتى حمالتها للإ�صالح ومحاربة الف�ساد
ه ��ي ف�س ��اد كبي ��ر ،كم ��ا ا�ستبيح ��ت �سيادة
البالد �أمام التدخ�ل�ات الأجنبية الع�سكرية
والأمنية الم�ستمرة".
و�أوردت ،ان "�سي ��ادة القان ��ون ف ��ي بلدي
ح� � ّل محلها انت�ش ��ار ال�سالح بي ��د الع�شائر
والجماعات الم�سلحة".
و�ش ��ددت �أدور ،عل ��ى �أن "الإف�ل�ات م ��ن

ال ي ��زال مجه ��و ًال" .ونوه ��ت �أدور� ،إل ��ى
"الآالف م ��ن المختفين ق�سري ًا ،لم يتحرك
الق�ض ��اء لبح ��ث ق�ضاياه ��م و�إن�ص ��اف
عوائله ��م ،ف ��ي حي ��ن المتهمي ��ن بجرائ ��م
المخدرات والف�س ��اد الكبيرة ت�صدر �أحكام
خفيف ��ة بحقه ��م ،بل وببراءته ��م �أو ينالون
عفو ًا خا�ص ًا".
و�أف ��ادت ،ب� ��أن "الديمقراطي ��ة ف ��ي العراق
اخ ُتزلت ب�إجراء خم� ��س عمليات انتخابية
عام ��ة� ،أدت �إل ��ى اختم ��ار و�ضعي ��ات غي ��ر
ديمقراطي ��ة بديل ��ة بعن ��وان التواف ��ق بين
الأح ��زاب ال�سيا�سية الحاكمة ،و�صلنا فيها
الآن �إلى مرحلة الجمود ال�سيا�سي".
وتابع ��ت �أدور� ،أن "الحكوم ��ة هي لت�سيير
الأعم ��ال اليومي ��ة ،و�أجهزته ��ا متوقفة عن
ممار�س ��ة وظائفه ��ا ب�سب ��ب ع ��دم وج ��ود

الموازن ��ة" .وذهب ��ت� ،إل ��ى �أن "مجل� ��س
الن ��واب معط ��ل ،رغ ��م م�ض ��ي م ��ا يق ��ارب
الخم�س ��ة �أ�شه ��ر عل ��ى م�صادق ��ة المحكم ��ة
االتحادية العليا على نتائج االنتخابات".
و�أعرب ��ت �أدور ع ��ن �أ�سفه ��ا لأن "المحكمة
االتحادية العليا المعنية بتف�سير ن�صو�ص
الد�ست ��ور� ،ساهمت قراراته ��ا الأخيرة في
ت�صلب حال ��ة الجمود ال�سيا�س ��ي ،بد ًال من
االجته ��اد ف ��ي تفكيك ��ه من �أج ��ل الم�صلحة
العام ��ة" .ووج ��دت� ،أن "�أزم ��ة ع ��دم ثق ��ة
ال�شع ��ب بالطبق ��ة الحاكم ��ة والم�ؤ�س�سات
العام ��ة تعمق ��ت" ،منبه ��ة �إل ��ى �أن "ن�سب ��ة
م�شارك ��ة الناخبين في انتخاب ��ات ت�شرين
 ،2021ل ��م تتج ��اوز  35بالمائة في �أح�سن
الأحوال".
وب�ش� ��أن دع ��وات اال�ص�ل�اح والتغيير التي
يطلقها �صن ��اع الق ��رار ال�سيا�سيين ،علقت
�أدور "هن ��اك مث ��ل ي ��ردده العراقي ��ون:
المجرب ال يجرب".
ور�أت� ،أن "اال�ص�ل�اح والتغيير حاجة �آنية
ما�س ��ة ازاء الواق ��ع المرير ال ��ذي نعي�شه،
والمحف ��وف بالمخاطر لتحقيق اال�ستقرار
والأمن والتعاي�ش ال�سلمي بين العراقيين،
وف ��ق عق ��د اجتماع ��ي جدي ��د ،ي�ضم ��ن
المواطن ��ة المت�ساوي ��ة الحا�ضن ��ة للتنوع
والعدال ��ة االجتماعي ��ة والت ��داول ال�سلمي
لل�سلطة في �إطار دولة مدنية".
ونا�ش ��دت �أدور" ،المجتم ��ع الدول ��ي ،قبل
ف ��وات الأوان ،للقي ��ام بمب ��ادرة مدرو�سة،
�ضم ��ن �سقف زمني محدد ،باتجاه ال�ضغط
عل ��ى ال�سلط ��ات العراقي ��ة و�صن ��اع القرار
م ��ن ال�سيا�سيي ��ن ،للعم ��ل الج ��دي لتجاوز
حال ��ة الجم ��ود ال�سيا�س ��ي واالنق�سام ��ات
فيم ��ا بينه ��م ،وتغلي ��ب م�صال ��ح ال�شع ��ب
العراقي على م�صالحه ��م الفئوية ال�ضيقة،
واحت ��رام التزاماته ��م الدولي ��ة التفاقيات
حق ��وق الإن�س ��ان" .و�شددت ،عل ��ى �أهمية
"ادماج منظم ��ات المجتمع المدني �ضمن
المب ��ادرة لتفعي ��ل دوره ��ا ف ��ي الدف ��اع عن
حقوق الإن�سان والحريات العامة و�سيادة
القان ��ون ،وال�ضغ ��ط لو�ض ��ع ح ��د للإفالت
من العق ��اب ،والتروي ��ج للتعاي�ش ال�سلمي
وال�شفافي ��ة والم�ساءل ��ة والحك ��م الر�شي ��د
والتنمية الم�ستدامة".

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
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ع ��ادوا �أ�صال" .وتحدث التقرير ،ع ��ن "ن�سبة مذهلة
بق ��در  %99من الذي ��ن قدموا طلب ��ات للح�صول على
تعوي� ��ض من الحكومة لم يتلقوا �أي تمويل لبيوتهم
المت�ض ��ررة" .وقال رجل ايزي ��دي� ،إن "البيت الذي
املك ��ه تم تدمي ��ره ،وبعد ان هربت م ��ن �سنجار عند
دخ ��ول داع� ��ش ،فان بيت ��ي كما هو الح ��ال مع بيوت
ايزيديين �آخرين".
و�أ�شار الرجل� ،إلى "اال�ستحواذ على بيتي واعتباره
م ��ن �أم�ل�اك داع�ش ،ال �أح ��د يعي�ش هن ��اك الآن ،تمت
�سرقة جميع ممتلكات البيت و�أثاثه".
ولف ��ت الرجل �إلى رغبته بـ "�إعادة اعمار بيتي ولكن
لي�س لدي مال ،لو كانت هناك غرفة واحدة باقية في
البي ��ت لذهب ��ت و�سكنت فيها ولي�س ف ��ي بيوت نا�س
�آخري ��ن ،اريد ان اعيد بناء بيتي ولكن ال يتوفر لدي
مال والحكومة لم تعو�ضني لحد االن".

رئي�س التحرير التنفيذي
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وطال ��ب الرج ��ل "الحكوم ��ة ب� ��أن تعو� ��ض النا�س"،
متابع� � ًا ان "اغل ��ب النا�س فق ��راء ولي� ��س لديهم مال
لإعادة اعم ��ار بيوتهم ،لهذا ال�سب ��ب فانهم يعي�شون
ف ��ي بيوت نا�س �آخرين ،ق�سم من النا�س هم من قرى
تم تدميرها ب�شكل كامل وال ي�ستطيعون العودة".
م ��ن جانبه ،ذكر جيم� ��س مون ،مدي ��ر مكتب العراق
للمجل� ��س النرويج ��ي لالجئي ��ن� ،أن "عوائ ��ل م ��ن
�سنجار ما يزال ��ون يعي�شون حالة نزوح ،مع وجود
�آالف �آخرين يقيمون في مخيمات".
ولف ��ت م ��ون� ،إل ��ى "الحاج ��ة لحل ��ول م�ستدامة يتم
�إدخاله ��ا لتتمك ��ن عوائ ��ل عراقي ��ة الب ��دء بممار�س ��ة
حياته ��ا م ��رة �أخ ��رى والتخطي ��ط لم�ستقب ��ل �أكث ��ر
امان ��ا ".و�أكد التقرير ،ان "غي ��اب �إمكانية الو�صول
لل�سك ��ن والأر� ��ض وحق ��وق الملكية ،ت�ش ��كل عوائق
كبيرة بالن�سبة للنازحين".

م�صري جمهول يواجه نازحو �سنجار
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ون ��وه� ،إل ��ى �أن "االفتقار لبيت �صال ��ح لل�سكن يمنع
ال ��كل م ��ن الع ��ودة وي�سل ��ط �ضغط ��ا عل ��ى توت ��رات
اجتماعية في المنطقة المت�ضررة على نحو كبير".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر� ،إلى �أن ��ه تعر�ض "ال ��كل من �سكان
ايزيديين وعرب الى حاالت �إطالق النار والتوترات
واغالق الطرق على انها حوادث �شائعة".
ويع ��ود مدي ��ر مكت ��ب المجل� ��س النرويج ��ي ف ��ي
العراق ليق ��ول بح�سب التقري ��ر� ،إن "�أهالي �سنجار
يري ��دون الع ��ودة لبيوتهم و�إعادة بن ��اء حياتهم بعد
�سنوات من الم�آ�سي وانع ��دام االمن والدمار ،ولكن
ه ��ذا ال يمك ��ن ان يتحق ��ق ب ��دون ا�ستق ��رار �سيا�سي
واجتماع ��ي ،وط ��رق �أف�ض ��ل للح�ص ��ول عل ��ى �سكن
وحقوق الملكية".
وي�ستر�س ��ل التقري ��ر� ،أن "نوفا ،ام ��ر�أة كبيرة ال�سن
م ��ن �سنج ��ار ،ت�ستذك ��ر االح ��داث الأخي ��رة الت ��ي
اجبرته ��ا عل ��ى ت ��رك بيته ��ا والبحث ع ��ن الأمان في
مخيم بمحافظة دهوك في �إقليم كرد�ستان".
وقال ��ت نوف ��ا� ،إن "�أ�ص ��وات �إط�ل�اق الن ��ار وقذائف
اله ��اون والقناب ��ل ن�سمعه ��ا ف ��ي كل م ��كان ،حاولن ��ا
الإبق ��اء عل ��ى الأطفال هادئي ��ن ولكننا نح ��ن �أنف�سنا
ا�صابنا الرعب �أكثر منهم".
و�أ�ضاف ��ت نوف ��ا "كن ��ا نبكي عندم ��ا هربن ��ا ب�أنف�سنا
ول ��م ن�ستط ��ع جلب �أي �شيء معنا م ��ن متاعنا �سوى
اوراقن ��ا الثبوتية وهوياتنا .ل ��ن نتمكن من العودة
ل�سنجار مرة �أخرى ما لم ت�صبح �آمنة ومحمية".
و�أردف التقري ��ر� ،أن "المجل�س النرويجي لالجئين
يو�صي الحكومة المركزية وحكومة �إقليم كرد�ستان
ان ي�ضع ��وا ف ��ي اولوياته ��م �إع ��ادة ت�أهي ��ل البن ��ى
التحتي ��ة و�إع ��ادة الخدم ��ات لل�سم ��اح ب�سك ��ن �آم ��ن
و�ضم ��ان الملكي ��ة ف�ضال ع ��ن ت�أهيل البن ��ى التحتية
للمباني العامة" .وم�ضى التقرير� ،إلى �أن "المنظمة
تدعو المنظمة الجه ��ات المانحة الدولية للتنمية ان
ت�ستثم ��ر ف ��ي تعزيز الح�ص ��ول على �سك ��ن وحقوق
الملكي ��ة لدعم العوائل في العث ��ور على حلول دائمة
عل ��ى م ��دى طوي ��ل م ��ن �أج ��ل حي ��اة م�ستقبلي ��ة في
�سنجار".
عن :المجل�س النرويجي لالجئين ()NRC
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الإطاريون ينتظرون ان�شقاق «ابو مازن» والخنجر عن التحالف الثالثي

ال انفراج في الأزمة قبل �شهر ..و«حل البرلمان» خيار مطروح
بعد انتهاء «مهلة ال�صدر» الثانية
 بغداد /تميم الح�سن
تذهب �أغلب التوقعات �إلى ا�ستمرار حالة «االنغالق»
ل�شهر �آخر على الأقل ،وهو ر�أي ت�ؤيده الأمم المتحدة
بح�سب �آخر تقرير للمنظمة عن �أو�ضاع العراق.
و�سيبقى الفتور طاغي ًا على الم�شهد ال�سيا�سي خالل
الأ�سابيع الأربعة المقبلة –على �أقل تقدير-ريثما
تن�ضج حلول �أخرى.

وال�سيناريوهات املتوقعة بعد �أن تنتهي
«مهلة التيار» الأخرية� ،أغلبها طرحت يف
ال�س ��ابق مثل «�إع ��ادة االنتخابات»� ،أو �أن
حتدث مفاج�أة بان�ضمام طرف جديد �إىل
«التحالف الثالثي».
باملقاب ��ل ،يب ��دو الإط ��ار التن�سيق ��ي
«يائ�س� � ًا» من الذهاب منفرد ًا �إىل ت�ش ��كيل
حكوم ��ة ،حت ��ى م ��ع تفاعل ��ه مع مب ��ادرة
امل�ستقلني الت ��ي لن حت�سم من�صب رئي�س
اجلمهورية.

ويف الليلت�ي�ن املا�ضيت�ي�ن� ،ساد توتر
ب�ي�ن «ال�صدري�ي�ن» و «االطاريني» عقب
خطاب ��ات وبيانات م ��ن الطرفني حول
�آثار رف�ض املحكم ��ة االحتادية لقانون
الأمن الغذائي املدعوم من التيار.
وخرج ��ت تظاه ��رات جدي ��دة م�ؤيدة
خلط ��اب مقت ��دى ال�صدر ،زعي ��م التيار
ال�ص ��دري ،وال ��ذي �ش ��ن في ��ه هجوم ��ا
على خ�صومه على �إثر الطعن بـ «الأمن
الغذائي» �أمام الق�ضاء.
ورفع ��ت الفت ��ات يف مناط ��ق �شرق ��ي
بغ ��داد ،حي ��ث معق ��ل ال�صدريني ،ويف
جنوب بابل� ،ضد «جتويع العراقيني»،

تظاهرات م�ؤيدة لزعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر �أم�س االول

باك�ستان تف�شل ب�إقناع االتحاد
الأوروبي تمديد �شمولها ببرنامج
حوافز  GSP plusالتنموي
 ترجمة  :حامد احمد
�شهدت الأ�شهر الأخ�ي�رة حت�شيدا حمموما
ملمثل ��ي باك�ست ��ان يف البل ��دان الأوروبي ��ة
ل�ضم ��ان جتدي ��د �سل� ��س ملحف ��زات برنام ��ج
 GSP Plusالأوروب ��ي لبلدهم ملا وراء عام
� .2023سب ��ب ذل ��ك يع ��ود ملق�ت�رح جديد من
االحت ��اد الأوروب ��ي لت�ضمني �س ��ت اتفاقيات
جديدة يف خمطط التعميم للتف�ضيلGSP ،
 ،وال ��ذي قد يكون �صعب ��ا بالن�سبة لباك�ستان
ان متتثل لها وتنفذه ��ا .االتفاقيات اجلديدة
تتعلق بالأبعاد االجتماعية وااليدي العاملة
والبيئية واملناخية من املخطط بينما ينتهي
اط ��ار العمل احل ��ايل بها نهاية ع ��ام .2023
و�ستغطي هذه االتفاقيات حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق ��ة وا�ش ��راك الأطف ��ال بالن ��زاع
امل�سل ��ح وتفتي�ش العم ��ل واجلرمية املنظمة
مل ��ا وراء احلدود ..الخ .وما قد يزيد امل�شاكل
عل ��ى باك�ست ��ان ،ف ��ان االحت ��اد الأوروبي قد
يزيد ع ��دد االتفاقيات اك�ث�ر وي�ضمن خم�سة
اتفاقيات �أخرى للقائمة.
�سف�ي�ر باك�ست ��ان ل ��دى �إيطالي ��ا ،جوه ��ار
�سلي ��م ،ك�ش ��ف م�ؤخ ��را ع ��ن ان املوق ��ف
الأوروب ��ي اذا ا�ستمر عل ��ى ذلك فان املخطط
اجلدي ��د لربنامج  GSPق ��د ي�شمل  11اتفاقا
جدي ��دا بالإ�ضاف ��ة اىل االتفاقي ��ات ال� �ـ 27
املوج ��ودة حالي ��ا .ولأج ��ل جت ��اوز امل�شكل ��ة
فان �سفراء باك�ستان لدى البلدان الأوروبية
يح�ش ��دون جهوده ��م بن�ش ��اط م ��ع �أع�ض ��اء
برمل ��ان االحت ��اد الأوروب ��ي ،خ�صو�ص ��ا مع
�أولئك العاملني على التجارة الدولية وجلان
العالق ��ات اخلارجية وحقوق االن�سان .بعثة
باك�ست ��ان لدى بروك�سل تعم ��ل �أي�ضا لإحياء
تبادل الزيارات الربملانية واالت�صاالت.
عل ��ى الرغم م ��ن ذل ��ك ،يب ��دو ان حماوالت
ه�ؤالء الدبلوما�سيني املكثفة تتعر�ض للف�شل
يف خ�ض ��م �إجن ��ازات باك�ست ��ان اجلوف ��اء
فيم ��ا يتعل ��ق بجان ��ب حق ��وق الإن�س ��ان .يف
 28ني�س ��ان  2022وبع ��د االخ ��ذ بنظ ��ر
االعتب ��ار الو�ض ��ع املرتدي حلق ��وق االن�سان

يف باك�ست ��ان ،م ��رر الربمل ��ان الأوروب ��ي
وبالإجم ��اع ق ��رارا يدعو اللجن ��ة الأوروبية
وجلن ��ة اخلدمات الأوروبي ��ة اخلارجية اىل
ان تتخ ��ذ موقف ��ا �إزاء ق�ضي ��ة ع ��دم الإذعان.
وكان الربمل ��ان الأوروب ��ي يناق� ��ش رد
الوكالتني لقرارهما املتخذ يف ني�سان 2021
بتعليق �شمول الب�ل�اد بربنامج GSP Plus
 .و�أ�ش ��ارت امل�ؤ�س�س ��ة بنحو خا�ص اىل ف�شل
باك�ست ��ان مبعاجلة ق�ضاي ��ا الإ�ساءة حلقوق
االن�س ��ان ،م ��ع تركي ��ز خا� ��ص عل ��ى قوان�ي�ن
باك�ست ��ان التكفريية املثرية للجدل .وطالبت
الوكال ��ة �أي�ض ��ا ب�إيق ��اف املناف ��ع يف ح ��ال
ا�ستمرار اخلروقات.
يف هذه االثناء قامت منظمة حقوق ان�سان
غ�ي�ر حكومي ��ة يف �أوروب ��ا تدع ��ى ،بو�س ��ت
فري�س ��ا ،بتنظي ��م تظاه ��رة حتم ��ل عن ��وان،
تو�ضيح عام ح ��ول �إيقاف ع�ضوية باك�ستان
يف برنامج  . GSP plusو�أقيمت التظاهرة
يف نهاي ��ة �شه ��ر ني�س ��ان �أم ��ام بناي ��ة جلن ��ة
االحت ��اد الأوروب ��ي يف بروك�س ��ل وطالب ��ت
الربملان الأوروبي ب�إيقاف ع�ضوية باك�ستان
يف �ض ��وء االنته ��اكات الت ��ي ترتك ��ب عل ��ى
الأقليات يف البالد با�سم التكفري.
منظمات غ�ي�ر حكومية حملية واكادمييني
ونقاب ��ات عم ��ال ومنظم ��ات جمتم ��ع م ��دين
يف باك�ست ��ان ،ت�ستم ��ر بانتقاداته ��ا لأو�ضاع
العمل والتي ت�شمل االيدي العاملة امل�سخرة
وم ��ا يتعل ��ق بحماي ��ة الطفل وحق ��وق املر�أة
واالجتار بالب�شر وا�شياء �أخرى .ب�شكل عام
الن�س ��اء والأطفال هم الأك�ث�ر عر�ضة لل�ضرر
والذي ��ن يتعر�ض ��ون النته ��اكات االجت ��ار
بالب�ش ��ر والعمل الق�س ��ري حتت ظروف غري
�إن�سانية.
حل ��د ه ��ذا الوقت ف�شل ��ت جه ��ود احلكومة
الباك�ستاني ��ة املحموم ��ة و�سفرائها يف اقناع
�أع�ضاء الربمل ��ان الأوروبي .وبوجود فجوة
وا�سع ��ة م ��ا ب�ي�ن وع ��ود باك�ست ��ان لالحت ��اد
الأوروبي ونوايا م�ؤ�س�ساتها احلقيقية ،فان
حمن ��ة العمال الفقراء يف الب�ل�اد من املتوقع
ان تزداد �سوءا.

يف �إ�شارة �إىل منع القانون املذكور.
وكان ��ت احلكوم ��ة ق ��د قدم ��ت قانون
الأم ��ن الغذائ ��ي �إىل الربمل ��ان كبدي ��ل
ع ��ن املوازن ��ة ،فيم ��ا رف�ض ��ت «املحكمة
االحتادية» القانون ،باعتبار احلكومة
هي حكومة ت�صريف �أعمال يومية.
وق ��رر بح�س ��ب مواق ��ع تابع ��ة للتيار
ال�ص ��دري� ،س ��كان مناط ��ق الزعفرانية
والنه ��روان يف العا�صم ��ة ،ومدن مثل
مي�س ��ان ،الديواني ��ة ،والب�صره تنظيم
تظاه ��رات م�شابه ��ة ،املفرو� ��ض �أنه ��ا
انطلقت م�ساء �أم�س الأربعاء.
وكان ال�صدر عقب �ساعات من �إعالنه
حتوله «م�ؤقت� � ًا» �إىل املعار�ضة ،و�صف
�أفعال «الثل ��ث املعطل» بامل�شينة ب�سبب
منع ت�شكيل احلكوم ��ة ،والوقوف �ضد
قانون الأمن الغذائي.
وعلى �إثر خطاب زعيم التيار� ،أعلنت
�سراي ��ا ال�س�ل�ام التابع ��ة ل� �ـ «ال�ص ��در»،
ب�أنها «جاه ��زة» يف �إعالن فهم منه ب�أنه
ت�صعي ��د لالزم ��ة ،قبل �أن تنف ��ي جهات
مقربة من ال�صدري�ي�ن لـ (املدى) تورط
«ال�سرايا» ب�أي نزاع م�سلح.
ورد باملقاب ��ل الإط ��ار التن�سيقي على
مواق ��ف ال�صدري�ي�ن ،واعت�ب�ر خط ��اب
زعي ��م التي ��ار ب� �ـ «املت�شنج» ،كم ��ا �أ�شاد
متحدث لف�صيل م�سل ��ح برف�ض «الأمن
الغذائي» وو�صف �إقراره بـ «الفرهود».
ووف ��ق تل ��ك الأح ��داث ي�صب ��ح م ��ن
ال�صع ��ب احلدي ��ث عن فر�ص ��ة لت�شكيل
حكوم ��ة جديدة رغ ��م م�ضي �أكرث من 7
�أ�شهر على االنتخابات املبكرة.
وبح�سب مقربني من التيار ال�صدري
حتدث ��وا ل� �ـ (امل ��دى) فق ��د ا�ستبع ��دوا
«ح ��دوث �أي تغي�ي�ر خ�ل�ال �شه ��ر عل ��ى
الأقل ب�سبب �إ�صرار التيار على ت�شكيل
حكوم ��ة �أغلبية وعدم ق ��درة التن�سيقي
على ت�أمني �أغلبية الثلثني».
وق ��رر «ال�ص ��در» الأ�سب ��وع املا�ضي،
�أخذ موق ��ف املعار�ض ��ة «جتريبي ًا» ملدة
�شه ��ر ،مقدم� � ًا خل�صومه فر�ص ��ة ثانية
لت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،بع ��د مهل ��ة الـ 40
يوم� � ًا املا�ضية التي ب ��د�أت من رم�ضان
وانتهت يف عطلة العيد االخرية.
ومت�ض ��ي امل�صادر م ��ن املطلعني على
احل ��وارات التي جتري داخ ��ل التيار،
اىل ان ��ه بع ��د املهلة االخ�ي�رة «�ستكون

تكون العقدة الأكرب امام وجود حكومة
جدي ��دة ،و�إمنا اكتف ��ت (املبادرة) بذكر
ما موجود م ��ن الد�ستور حول �شروط
اختيار «الرئي�س».
ويف نهاي ��ة حديث ��ه يق ��ول املو�سوي
وه ��و رئي� ��س مرك ��ز الدرا�س ��ات
ال�سرتاتيجي ��ة والعلمي ��ة والعالق ��ات
الدولي ��ة« ،يف كل الأحوال لن ي�ستطيع
التن�سيق ��ي ان يح�صل على االغلبية مع
امل�ستقل�ي�ن ...الإط ��ار يع ��رف جيدا انه
غري قادر على ت�شكيل حكومة».

هن ��اك حل ��ول اخ ��رى؛ ام ��ا ان يح�صل
التحال ��ف الثالثي على ال� �ـ � 220صوت ًا
املطلوب ��ة لتمرير رئي� ��س اجلمهورية،
او تع ��ود مطالب ��ات ح ��ل الربمل ��ان
والذهاب اىل انتخابات جديدة».
ويتطلب ح ��ل الربملان �شروط ًا معينة
بح�س ��ب بي ��ان �سابق ملجل� ��س الق�ضاء،
وه ��ي حتت ��اج بالنهاي ��ة اىل ت�صوي ��ت
اغلبية اع�ضاء الربملان.
ولك ��ن هن ��اك تط ��ورات حدث ��ت يف
ه ��ذا ال�ش� ��أن م�ؤخ ��ر ًا ،حي ��ث �أعلن عدد
م ��ن النواب امل�ستقلني ع ��ن ت�أييد اعادة
�آمال «التن�سيقي»
االنتخاب ��ات ،مث ��ل حتال ��ف م ��ن اج ��ل
ال�شع ��ب ،ال ��ذي ط ��رح مب ��ادرة حل ��ل باملقاب ��ل ت�صريح ��ات «االطاري�ي�ن»
االزمة ،وقال انه �إن ف�شل ف�سيذهب اىل مت�ضارب ��ة يف قدرته ��م عل ��ى ت�شكي ��ل
حكومة دون ال�صدريني ،وهم يعولون
«حل الربملان».
عل ��ى «تف ��كك» التحال ��ف الثالثي ،وهو
دور الم�ستقلين
�أم ��ر مل تت�ض ��ح ل ��ه �أي ��ة �إ�ش ��ارات حتى
ويلع ��ب امل�ستقل ��ون يف اال�سبوع�ي�ن الآن.
االخريي ��ن دور ًا جدي ��د ًا يف املعادل ��ة يق ��ول خمت ��ار املو�س ��وي ه ��و نائ ��ب
ال�سيا�سية بع ��د اخفاق التيار ال�صدري �ساب ��ق ع ��ن منظم ��ة ب ��در« :الإط ��ار
واالط ��ار التن�سيق ��ي يف ت�شكي ��ل التن�سيق ��ي �س ��وف ينتظ ��ر مر�ش ��ح
احلكوم ��ة ،ورف� ��ض االول االن�ضم ��ام امل�ستقل�ي�ن ،لو كان ح�س ��ب موا�صفاتنا
�إىل احد الطرفني مف�ضال تقدمي مبادرة ف�سن�صوت له».
و�ض ��ع فيها ع ��دة ا�شرتاط ��ات ،ح�صلت وكان «التن�سيقي» ه ��و الوحيد الذي
على ت�أييد «التن�سيقي».
رد عل ��ى مب ��ادرة امل�ستقلني ،وق ��ال �إنه
يقول مناف املو�سوي وهو باحث يف ملتزم «بتكليف مر�شح حمايد وكفوء»،
ال�ش�أن ال�سيا�سي عن مبادرة امل�ستقلني ،واعت�ب�ر املب ��ادرة «قريب ��ة» م ��ن بن ��ود
بانه ��ا «مب ��ادرة الإط ��ار التن�سيقي ،الن مب ��ادرة االطاري�ي�ن الت ��ي �أعلنت يف 3
�أيار احلايل.
الذين ت�صدوا لها تابعون للإطار».
و�أف ��رزت االح ��داث بع ��د االنتخابات وع ��ن املقاع ��د املطلوب ��ة الت ��ي
التي جرت يف ت�شري ��ن االول املا�ضي� ،سيحتاجه ��ا الإطار التن�سيق ��ي لتمرير
اىل انق�سام امل�ستقلني بني «ال�صدريني» رئي�س اجلمهورية ،ي�ؤكد املو�سوي يف
و «االطاري�ي�ن» وجمموع ��ة �صغ�ي�رة حديثه مع (امل ��دى)« :التحالف الثالثي
ل ��ن يبق ��ى �صام ��دا ،وهن ��اك ان�شقاقات
بقيت على احلياد.
وي�ضي ��ف املو�س ��وي يف ات�ص ��ال قريب ��ة ملجموعة �أحم ��د اجلبوري (ابو
م ��ع (امل ��دى)« :لي� ��س وا�ضح� � ًا من هم مازن) وخمي�س اخلنجر».
امل�ستقل ��ون الذين �أطلقوا املبادرة ،وما وحت ��ى ذلك احل�ي�ن ترى بعث ��ة الأمم
املتح ��دة يف الع ��راق غي ��اب م�ؤ�شرات
ا�سم الكتلة وما عددهم؟».
وكانت املبادرة قد �سربت �إىل الإعالم عل ��ى تفاهمات ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سية
عل ��ى �ش ��كل �ص ��ور م�أخ ��وذة م ��ن عدة حلل الأزمة.
ورق ��ات مطبوعة ،ال حتمل بالنهاية اي وقال ��ت جينني بال�سخ ��ارت املبعوثة
الأممي ��ة يف الع ��راق ،الثالث ��اء يف
توقيع لنائب او ا�سم جمموعة.
وطالبت مب ��ادرة امل�ستقلني ،املتكونة �إحاطة �أم ��ام جمل�س الأمن� ،إن «الرغبة
من  7نق ��اط ،بت�شكيل حكومة م�ستقلة ،غائب ��ة ل ��دى ال�سيا�سي�ي�ن العراقي�ي�ن
فيما مل تتح ��دث بتفا�صيل ع ��ن م�شكلة يف التو�ص ��ل �إىل اتف ��اق ينه ��ي الأزمة
اختي ��ار رئي� ��س اجلمهوري ��ة والتي قد ال�سيا�سية» يف البالد.

موجة غبارية جديدة تبلغ ذروتها االثنين المقبل

متنبئون جويون :مقبلون على مو�سم �شديد للعوا�صف
ال�صيفية بداية حزيران
 بغداد /فرا�س عدنان
حتدث متنبئون جويون ،عن موجة
غب ��ار جدي ��دة �ست�شهده ��ا املناط ��ق
الغربي ��ة ومتت ��د �إىل املحافظ ��ات
اجلنوبي ��ة تب ��د�أ غ ��د ًا وتبل ��غ ذروتها
االثن�ي�ن املقب ��ل ،متوقع�ي�ن �أن ت�ت�رك
نف� ��س االث ��ار الت ��ي خلفته ��ا موج ��ة
منت�ص ��ف الأ�سب ��وع احل ��ايل ،فيم ��ا
�أك ��دوا �أن الع ��راق مقبل عل ��ى مو�سم
العوا�ص ��ف الرتابي ��ة ال�صيفية بداية
من ال�شهر املقبل وحتى منت�صف �آب.
وذك ��ر املتنب ��ئ اجل ��وي ع ��ادل عبد
الواحد� ،أن «العراق �سيوا�صل الت�أثر
باملرتف ��ع اجل ��وي الق ��ادم م ��ن البحر
املتو�سط ،بداية من اليوم اخلمي�س».
وتاب ��ع عب ��د الواح ��د� ،أن «الطق� ��س
�سيكون اليوم �صحو ًا مع فر�ص قليلة
لت�صاع ��د غب ��ار خفيف خ�ل�ال �ساعات
النهار ب�شكل تدريجي».
ولف ��ت� ،إىل �أن «درج ��ات احل ��رارة
�سرتتفع قلي ًال خ�ل�ال ال�ساعات املقبلة
والري ��اح �شمالي ��ة غربي ��ة خفيفة �إىل
معتدل ��ة ال�سرعة ب�ي�ن ( )20-10كيلو
مرت يف ال�ساعة».
وحتدث عب ��د الواحد ،ع ��ن «فر�صة
لت�صاع ��د الغب ��ار ي ��وم غ ��د اجلمع ��ة،
وح�ص ��ول عوا�ص ��ف ترابية متتد �إىل
يوم ال�سبت».
وي�سرت�س ��ل� ،أن «تل ��ك العوا�ص ��ف
�ستبد�أ من املناط ��ق ال�شمالية الغربية
وب�ش ��كل تدريج ��ي ،وتتج ��ه �إىل
بغ ��داد لت�ص ��ل يف �ساع ��ات الليل �إىل
املحافظات اجلنوبية».
وانته ��ى عب ��د الواح ��د� ،إىل �أن
«التوقع الثاين ه ��و حدوث عوا�صف
ترابية �أك�ث�ر �شدة يوم االثنني املقبل،
و�ست�ت�رك �آث ��ار �شبيه ��ة لتل ��ك املوجة
الت ��ي ح�صل ��ت منت�ص ��ف الأ�سب ��وع
احلايل».
وقال املتنبئ اجل ��وي الآخر �صادق

عطي ��ة� ،إن «العا�صف ��ة الأخ�ي�رة التي
�شهده ��ا الع ��راق منت�ص ��ف الأ�سب ��وع
احلايل تكونت على البادية ال�سورية،
وحتدي ��د ًا يف املرب ��ع املح�ص ��ور بني
مناطق احل�سكة ودي ��ر الزور والقائم
ومناطق اردنية».
وتاب ��ع عطي ��ة ،ان «تل ��ك العا�صف ��ة
اجتهت برياح �شمالية غربية �إىل مدن
الع ��راق ،وهذا امل ��كان �أ�صبح كابو�س ًا
بالن�سب ��ة لن ��ا ودول اخللي ��ج و�شب ��ه
اجلزي ��رة العربي ��ة ،لأن العوا�ص ��ف
تتجه نحو تلك البلدان».
و�أ�شار� ،إىل �أن «ن�سبة الر�ؤية كانت
يف ظ ��ل العوا�صف الأخ�ي�رة مرتدية،

ويف بغ ��داد تراوح ��ت احيان� � ًا ب�ي�ن
� 200إىل  400م ،وق ��د ح�ص ��ل هن ��اك
تعطي ��ل لأعمال املط ��ارات الدولية يف
بغ ��داد والنج ��ف والب�ص ��رة وبع� ��ض
امل�ؤ�س�سات الر�سمية».
ولف ��ت عطي ��ة� ،إىل �أن «الغب ��ار ب ��د�أ
ي�صل �إىل مناطق يف �إقليم كرد�ستان»،
منبه� � ًا �إىل �أن «�أ�سباب تلك العوا�صف
بات ��ت وا�ضح ��ة للكاف ��ة ،وه ��ي قل ��ة
الأمطار».
وب�ي�ن� ،أن «العراق طيل ��ة املو�سمني
ال�شتوي�ي�ن املا�ضي�ي�ن مل ي�شهد هطول
�أمط ��ار جي ��دة ،ب ��ل كان ��ت �أق ��ل م ��ن
املعدالت املعتادة وهذا �أدى �إىل زيادة

يف املناطق ال�صحراوية بالتزامن مع
قلة الغطاء النباتي».
ويوا�صل عطية� ،أن «تلك العوا�صف
تركت اثار �سلبي ��ة كبرية على احلياة
العام ��ة ،بت�سجيل العدي ��د من حاالت
االختن ��اق انته ��ى البع� ��ض منه ��ا �إىل
الوفاة� ،إ�ضافة �إىل احلوادث املرورية
يف الطرق ال�صحراوية والدولية».
ون�ص ��ح« ،املواطن�ي�ن الذي ��ن لي� ��س
لديه ��م م ��ا ي�ستدع ��ي ال�سف ��ر يف �أيام
العوا�صف باملك ��وث يف منازلهم ،لأن
مع ��دل الر�ؤي ��ة يف تلك الط ��رق يكون
�ضعيف� � ًا للغاي ��ة ب�ش ��كل يه ��دد �سالمة
ال�سياقة».

العوا�صف الترابية� ..ضيف ثقيل على العراقيين في ال�صيف

ور�أى عطي ��ة� ،أن «احللول ملواجهة
موج ��ات العوا�ص ��ف ه ��ي جمرد حرب
عل ��ى ورق ،يف وق ��ت ن�شاه ��د ب�ش ��كل
وا�ض ��ح عملي ��ات جتري ��ف الب�سات�ي�ن
وقطع الأ�شجار ب�صورة وح�شية».
وطالب ،بـ «�إيق ��اف عمليات الق�ضاء
عل ��ى الغط ��اء النباتي وقط ��ع النخيل
الت ��ي جت ��ري يف حمافظ ��ات ع ��دة»،
مبين� � ًا ان «العا�صف ��ة ت�أتي للعراق من
خ ��ارج احل ��دود ،لكن الت�شج�ي�ر يقلل
من ا�ضرارها».
ولف ��ت املتنب ��ئ اجل ��وي� ،إىل �أن
«الت�شج�ي�ر الذي يج ��ري احلديث عنه
حالي ًا ال ميكن �أن ي�أتي بنتائج ق�صرية
املدى».
و�أفاد عطية ،ب�أن «اجلهات الر�سمية
ويف وق ��ت حت ��اول �أن تغر� ��س بع�ض
املزروع ��ات الت ��ي حتت ��اج �إىل خم�س
�إىل �س ��ت �سن ��وات لكي تك�ب�ر وتكون
جاهزة للت�ص ��دي للموجات الرتابية،
جند �أن هناك مافيات وع�صابات تبيع
الأرا�ضي الزراعية خارج ال�ضوابط».
و�أو�ض ��ح� ،أن «الع ��راق يواج ��ه
عوا�ص ��ف ربيعية تب ��د�أ يف �شهر �أيار،
وهي تكون �شديدة يف كل مو�سم تبع ًا
لغزارة الأمط ��ار يف املناطق الغربية،
ث ��م تلحقها عوا�صف �صيفي ��ة تبد�أ من
�شهر حزيران وتنته ��ي منت�صف �شهر
�آب».
وم�ضى عطي ��ة� ،إىل ان «ه ��ذا يعني
�أن الب�ل�اد مقبل ��ة عل ��ى موج ��ة �أخرى
م ��ن العوا�صف ال�صيفية ،ما ي�ستدعي
�أن يك ��ون هناك حت ��رك �سريع لتاليف
�آث ��ار ه ��ذه العوا�ص ��ف �أو التقليل من
حدتها».
وكان مدي ��ر اع�ل�ام هيئ ��ة الأن ��واء
اجلوي ��ة عام ��ر اجلابري ،ق ��د �أكد يف
وق ��ت �ساب ��ق ع ��دم «�إمكاني ��ة التنب� ��ؤ
م�سبق ًا بع ��دد العوا�صف الرتابية لهذا
املو�س ��م ب�سبب التقلب ��ات يف الطق�س
وعدم ا�ستقراره».

محليات

العدد ( )5186ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س (� )19أيار 2022
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

�أبناء الطائفة يتوافدون على املياه اجلارية ملمار�سة طقو�سهم

ال�صابئة املندائيون يحتفلون بعيد "التعميد الذهبي" يف ذي قار
احتف��ل ابن��اء طائف��ة ال�ص��ابئة املندائي�ين يف ذي ق��ار� ،أم�س
االربع��اء بيوم التعمي��د الذهبي (الدهفة دميان��ه) الذي يعد
ث��اين اه��م االعي��اد الديني��ة االربع��ة يف الديان��ة املندائية.
وي�ش��هد هذا العيد تعميداً جماعي ًا لأبن��اء الطائفة املندائية،
وال �سيما االطفال الذين يكون تعميدهم لأول مرة.
ذي قار /ح�سني العامل
وت�ش�ي�ر م�ص ��ادر املندائي ��ة ،اىل ان
العيد ال ��ذي ي�أتي بع ��د  60يوم ًا من عيد
(البنجة) �أي يف االول من �شهر (هطية)
املندائ ��ي هو عيد (الدهفة دميانة) ،وهو
احتف ��ال بتعمي ��د (�آدم) وفي ��ه يجب على
االتقياء ان يتعمدوا ك�أ�سالفهم.
ويف ه ��ذه املنا�سب ��ة يتعم ��د االطف ��ال
عماده ��م االول لي�صبح ��وا مندائي�ي�ن،
ويطل ��ق املندائي ��ون عل ��ى اول تعمي ��د
للف ��رد املندائ ��ي ا�س ��م (تعمي ��د زهريثة)
وهو التعميد الذي يدخل الفرد املندائي
�ضم ��ن جمموع ��ة املندائيني وم ��ن دونه
يبقى معلق ًا.
وتف�ض ��ل بع�ض االمهات التقيات وفق ما
تقول اللي ��دي درور الباحثة الربيطانية
املتخ�ص�ص ��ة بال�ش� ��ؤون املندائي ��ة ،ان
يج ��ري التعمي ��د للطف ��ل بع ��د الي ��وم
الثالث�ي�ن م ��ن عم ��ره لأن ��ه �إذا ح ��دث ان
م ��ات دون تعمي ��د فلن يذه ��ب اىل عوامل
االنوار.
وب ��دوره ،يق ��ول رئي� ��س جمل� ��س �أبناء
ال�صائب ��ة املندائي�ي�ن يف ذي ق ��ار �سام ��ر
نعي ��م ،لـ(امل ��دى) �إن "ابن ��اء طائف ��ة
ال�صابئة املندائيني يحتفلون اليوم بعيد
(الدهف ��ة دميانه) ،ي ��وم التعميد الذهبي
الذي يتعم ��د فيه االطفال لأول مرة حتى

يكونوا مندائيني".
و�أ�ض ��اف نعي ��م� ،أن "الطفل الذي يجري
تعمي ��ده لأول م ��رة يف (الدهفة دميانه)
ومينح اال�سم الديني (امللوا�شه) ي�صبح
م�ؤهال للدخول يف الديانة املندائية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "طقو� ��س التعمي ��د
(االرمتا� ��س يف امل ��اء اجل ��اري) يف هذا
العي ��د ال تقت�ص ��ر على الأطف ��ال فح�سب،
وامنا هي متاحة لكل من يرغب بتجديد
التعميد من اال�شخا�ص الكبار".
ولف ��ت نعي ��م� ،إىل �أن "طقو� ��س العي ��د
تتوا�ص ��ل على مدى ي ��وم واحد تتخللها
مظاه ��ر االبته ��اج واقام ��ة ال�صل ��وات
وعمل الثواب ��ات (اللوفاين) على ارواح
املوتى".
ويحتف ��ل ال�صابئ ��ة املندائي ��ون الذي ��ن
يبل ��غ تعداده ��م نحو � 60أل ��ف ن�سمة يف
جميع انحاء العامل �سنوي ًا ب�أربعة اعياد
دينية رئي�سة عي ��د اخلليقة (الربونايا)،
ويوم التعميد الذهبي (الدهفة دميانه)،
والعي ��د الكب�ي�ر (والدهف ��ة رب ��ة) وعي ��د
االزده ��ار (والدهف ��ة حنين ��ا) ،ف�ضال عن
ث�ل�اث منا�سب ��ات ديني ��ة اخ ��رى ال تق ��ل
اهمية عن االعياد الرئي�سة هي منا�سبات
ابو الفل وابو الهري�س و�شي�شان عيد.
ويف مث ��ل ه ��ذا الي ��وم (ي ��وم التعمي ��د
الذهب ��ي) ،يتواف ��د �أبن ��اء ال�صابئ ��ة
املندائيون منذ �ساع ��ات ال�صباح الأوىل

على املندى وه ��م يرتدون زيهم الأبي�ض
ال ��ذي يتك ��ون م ��ن خم� ��س قط ��ع ه ��ي
(الك�سوي ��ا – القمي� ��ص) و(ال�ش ��روال-
ال�س ��روال) و(الربزنق ��ا -العمام ��ة)
و(الن�صيف ��ة -الو�ش ��اح) و(الهميان ��ة–
احل ��زام) ،وه ��ذه الأخ�ي�رة عب ��ارة ع ��ن
حزام من ال�ص ��وف يتكون من  61خيط ًا
وه ��و �أقد�س جزء يف ال ��زي الذي ي�سمى
بـ (الر�سته).
ويعد طق� ��س التعميد من اه ��م الطقو�س
املقد�س ��ة يف الديان ��ة املندائي ��ة ،حي ��ث
ت�شري امل�صادر املندائي ��ة اىل ان الطق�س
الرئي� ��س يف �شعائ ��ر املندائي�ي�ن ه ��و
االغت�س ��ال يف امل ��اء ال ��ذي ال يع ��د رم ��زا
للحي ��اة فح�سب ب ��ل ،اىل درج ��ة معينة،
احلياة نف�سها.
والتعمي ��د وف ��ق االعتق ��اد املندائي ،هو
والدة ثانية فمن خالل رمز املاء اجلاري
الذي يغط� ��س فيه املندائ ��ي تتحد نف�سه
بوح ��دة احلي يف عامل االن ��وار وتقوى
وت�شم ��خ يف النزاه ��ة واالخال� ��ص
واالمي ��ان وميك ��ن ان تغف ��ر اخلطاي ��ا
والآث ��ام والذن ��وب وي�صب ��ح االن�س ��ان
طاهرا ،فمن خالل الطهارة باملاء اجلاري
ميك ��ن ان ت�ستج ��اب بح�س ��ب االعتق ��اد
املندائي جميع الدع ��وات ال�صادقة التي
يناجي بها امل�ؤمن رب ��ه بقلب نقي وفيها
تتحد ذات امل�ؤمن مبثيله النوراين.

ويعتق ��د املندائي ��ون �أن ي ��وم الدهف ��ة
دميان ��ة او عي ��د التعمي ��د الذهب ��ي ه ��و
اليوم الذي تعمد فيه املالك (هيبل زيوا)
جربائي ��ل الر�س ��ول ،يف ع ��امل االن ��وار،
عن ��د عودته من عامل الظ�ل�ام وهو اليوم
الذي تعمد فيه (ادم) على يد املالك هيبل
زي ��وا ،وكذلك هو اليوم ال ��ذي تعمد فيه

االنبي ��اء �شيتل� ،س ��ام ،ادري�س واخرهم
النبي يحيى ابن زكريا (ع).
وتو�ضح امل�صادر التاريخية القدمية ان
االرمتا� ��س يف املاء كج ��زء من الطقو�س
الديني ��ة كان ميار� ��س يف الع ��راق قب ��ل
والدة ال�سي ��د امل�سيح ب� ��آالف ال�سنني مع
اختالف وا�ض ��ح يف م�ضمون ال�صلوات

ا�ستبعاد حممد املهنا و�إعالن فوز �أحالم الالمي

يعانون من نق�ص اخلدمات وعدم اندماجهم يف املجتمع

قرارات ق�ضائية حتدث تغيريات يف من�صب النقيب
�ش��هدت نقابة املحامني العراقيني تغيريات بعد �ص��دور قرار با�ستبعاد حممد املهنا من
من�صب النقيب بعد �أقل من �شهرين على انتخابه ومنحه �إىل �أحالم الالمي باعتبارها
املر�شحة الفائزة احلائزة على �أكرب عدد من الأ�صوات.
وبح�سب قرار �ص��ادر عن هيئة �ش���ؤون املحامني يف حمكمة التمييز االحتادية ،اطلعت
عليه (املدى) ،فقد "مت ا�س��تبعاد حممد �صالح املهنا من من�صب نقيب املحامني ،بالنظر
ل�شمول��ه ب�إجراءات امل�ساءل��ة والعدالة لأنه كان بدرجة ع�ض��و عامل يف حزب البعث
املنحل ،بناء على طعن تقدمت به املر�شحة �أحالم الالمي".
 بغداد /فرا�س عدنان
ويف ق���رار �آخ���ر �ص���در م���ن الهيئ���ة
الق�ضائي���ة امل�شرف���ة عل���ى نتائ���ج
االنتخ���اب اطلع���ت علي���ه (امل���دى)،
ف�أنه���ا ق���ررت �شط���ب جمي���ع النتائج
الت���ي ح�صل عليه���ا املهن���ا يف جميع
املحافظ���ات وابط���ال ف���وزه يف
االنتخاب���ات ،واعتب���ار الالمي فائزة
باعتباره���ا املر�شح���ة احلا�صل���ة على
�أعلى عدد من الأ�صوات بعد املهنا.
و�أعلن���ت نقاب���ة املحام�ي�ن يف بي���ان
اطلعت عليه (املدى) ،مبا�شرة �أحالم
الالمي عملها مبن�صب النقيب ،ونقل
عنه���ا القول �إن "وق���ت العمل قد حان
خلدمة املحامني وت�سهيل مهامهم".
م���ن جانب���ه ،ذك���ر النقي���ب امل�ستبعد
حممد �صالح املهنا يف م�ؤمتر �صحفي
تابعت���ه (امل���دى)� ،أن "مطالب���ات ق���د

وردتنا من �أع�ض���اء يف الهيئة العامة
لنقاب���ة املحامني جلمي���ع املحافظات
بع���د �صدور ق���رارات ق�ضائية تخ�ص
من�ص���ب النقيب للإجاب���ة على بع�ض
اال�ستف�س���ارات ،وق���د عقدن���ا ه���ذا
امل�ؤمت���ر من �أج���ل التو�ضي���ح للهيئة
العامة ما جرى من �أحداث".
و�أ�ضاف املهن���ا ،ان "انتخابات نقابة
املحامني قد جرت ي���وم  24اذار على
م�ستوى جميع حمافظ���ات العراق"،
مبين��� ًا ان "�أكرث م���ن ع�شرين مر�شح ًا
ق���د تناف�س���وا عل���ى من�ص���ب نقي���ب
ً
ف�ض�ل�ا عن �أك�ث�ر من 200
املحام�ي�ن،
�آخرين للتناف�س على ع�ضوية جمل�س
النقابة اال�صلية واالحتياط".
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن "ا�سم���ي كان من بني
املر�شحني ملن�صب النقيب وفزت بعدد
م���ن الأ�ص���وات � 6645صوت ،بفارق
� 1160صوت عن �أقرب املناف�سني".

و�أو�ض���ح املهن���ا ،ان "النتائ���ج مت
الإع�ل�ان عنه���ا يف م�ؤمت���ر م���ن قب���ل
اللجن���ة الق�ضائي���ة امل�شرف���ة عل���ى
انتخابات نقابة املحامني ،وبح�ضور
الهيئة العامة".
و�أورد ،ان "جمل����س نقاب���ة املحامني
دق���ق �أ�سم���اء املر�شح�ي�ن لالنتخابات
وفق امل���ادة  95من قان���ون املحاماة،
وعر�ضها يف لوحة الإعالنات".
ولفت� ،إىل �أن "كل مر�شح �أو �صاحب
م�صلح���ة يح���ق ل���ه الطع���ن ب�أ�سم���اء
املر�شحني خالل ثالثة �أيام من تاريخ
الإعالن الر�سمي".
ولفت� ،إىل "مفاحت���ة الهيئة الوطنية
للم�ساءل���ة والعدال���ة بع���د الت�أك���د من
توفر ال�شروط ،وج���اءت الإجابة من
الهيئة بعدم �شمول املر�شحني ملن�صب
نقيب املحام�ي�ن ب�إج���راءات امل�ساءلة
والعدالة".

الطعون الق�ضائية م�ستمرة على من�صب نقيب املحامني

امل�صاحب ��ة لطق� ��س التعمي ��د حيث كانت
ال�صلوات تختلف من دين لآخر.
وتعت�ب�ر الديان ��ة املندائي ��ة م ��ن �أق ��دم
الديان ��ات احلية يف العراق ،و�أول ديانة
موح ��دة يف تاريخ الب�شري ��ة ،وبح�سب
ِ
م�ص ��ادر تاريخي ��ة خمتلفة ف�إنه ��ا ن�ش�أت
يف جنوب ��ي الع ��راق ،وما ي ��زال �أتباعها

مندائيون ميار�سون طقو�سهم يف العيد
يتواج ��دون يف املحافظ ��ات اجلنوبية،
بالإ�ضافة �إىل �إقلي ��م الأحواز يف �إيران،
كم ��ا يوج ��د الآالف منه ��م يف الوالي ��ات
املتحدة ودول �أوروبية �أبرزها الرنويج
و�أ�سرتالي ��ا وال�سوي ��د وهولن ��دا ،حيث
هاج ��روا �إليه ��ا وا�ستق ��روا فيه ��ا يف
غ�ضون العقدين املا�ضيني.

و�أف���اد املهن���ا ،ب����أن "�أح���د املناف�سني
اخلا�سري���ن طع���ن بع���د  29يوم ًا من
االنتخاب���ات ،برت�شيح���ي واعتب���اره
ً
باط�ل�ا بداع���ي �أن هناك ق���رار �سابق
من هيئ���ة امل�ساءل���ة والعدالة م�صدق
ق�ضائي ًا ال ي�سمح يل بالرت�شيح".
وذه���ب� ،إىل �أن "الطع���ن ال���ذي قدمه
املر�ش���ح اخلا�سر ح�صل خ���ارج املدة
املن�صو�ص عليها يف القانون البالغة
� 3أي���ام م���ن تاري���خ اع�ل�ان �أ�سم���اء
املر�شحني".
و�أكد املهن���ا ،ان "م���دد الطعن حتمية
ال يج���وز تخطيها ،والقرار التمييزي
الذي �صدر �ضدنا جاء فيه �أن الطاعن
مل يكن له علم برت�شيحنا وله م�صلحة
يف الطع���ن" ،م�ستغرب���ا االدع���اء ب�أن
"املر�شح مل يكن لديه علم برت�شيحي
وهو من بني املناف�س�ي�ن على من�صب
النقيب".
ويجد� ،أن "القرار التمييزي ال�صادر
بحقنا �صدر من هيئة �ش�ؤون املحامني
يف حمكم���ة التميي���ز وه���ي غ�ي�ر
خمت�صة بالنظر يف مو�ضوع �شمولنا
ب�إجراءات امل�ساءلة والعدالة".
و�ش���دد املهن���ا ،عل���ى �أن "ذل���ك م���ن
اخت�صا����ص هيئة امل�ساءل���ة والعدالة
وقراراته���ا بهذا ال�ش����أن قابلة للطعن
�أم���ام هيئ���ة ق�ضائي���ة تابع���ة ملحكمة
التمييز اي�ض ًا مكونة من  7ق�ضاة".
ويوا�ص���ل ،ان "هيئ���ة امل�ساءل���ة
والعدال���ة منحتن���ا ق���رار ًا ب�أنن���ا غري
م�شمول�ي�ن باج���راءات امل�ساءل���ة
والعدال���ة ،و�أنا قد �أتي���ت �إىل من�صب
النقي���ب ب�أ�ص���وات املحام�ي�ن يف
انتخاب���ات �أ�ش���رف عليه���ا جمل����س
الق�ضاء الأعلى".
وانته���ى املهن���ا� ،إىل "مطالب���ة رئي�س
جمل�س الق�ضاء الأعلى القا�ضي فائق
زيدان لك���ي يتدخل �شخ�صي��� ًا حل�سم
املو�ضوع وقبول الطعن الذي تقدمنا
ب���ه بح���ق ق���رار ا�ستبعادن���ا وعر�ضه
على الهيئة املو�سع���ة ملحكمة التمييز
االحتادية".

احلروب والعمليات الإرهابية تخلف
�أكرث من  5ماليني معاق

بغداد /م�صطفى اجلوراين
ازدادت �أع ��داد املعاقني يف الع ��راق عقب العام  2003ب�شكل
وا�ض ��ح ،جراء احل ��روب الع�سكري ��ة والعملي ��ات االرهابية
الت ��ي ع�صف ��ت بالب�ل�اد خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،و�س ��ط
مطالب ��ات ال تزال م�ستم ��رة ب�ش�أن تق ��دمي اخلدمات و�إجراء
م�سح ميداين ملعرفة الأعداد الدقيقة لهم.
ووفق� � ًا ملراقب�ي�ن ب�ش�أن ه ��ذا املل ��ف ،ف� ��إن ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف العراق ي�شكون من نق�ص اخلدمات احلكومية،
وهو م ��ا يتم ّثل خ�صو�ص ًا على �صعي ��د ارتفاع تكاليف عالج
و�ضعف مراكز �إعادة الت�أهيل.
وظه ��رت حاج ��ة الع ��راق على م ��دار ال�سن ��وات املا�ضية �إىل
مراك ��ز جديدة لت�أهيل املعوق�ي�ن ،ال �سيّما مع تزايد �أعدادهم
ب�سبب احلروب وعدم اال�ستقرار الأمني يف البالد.
ال �إح�صاءات دقيقة
وق ��ال ع�ض ��و مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان ال�ساب ��ق ،فا�ض ��ل
الغ ��راوي� ،إن "الع ��راق ال ميل ��ك �إح�صائية دقيق ��ة ور�سمية
لأعداد املعاقني يف البالد ،لكن التقديرات والتخمينات ت�شري
�إىل وجود �أكرث من  4ماليني �شخ�ص يعانون من الإعاقة".
و�أ�ضاف الغراوي ،يف حديث لـ (املدى)� ،أن "هناك العديد من
املعوقات تقف �أم ��ام ذوي االحتياجات اخلا�صة يف العراق،
�أبرزه ��ا مل ��ف دجمه ��م يف املجتم ��ع وتوف�ي�ر احتياجاته ��م
وحتقيق مطالبهم" .و�أ�شار ع�ضو املفو�ضية ال�سابق� ،إىل �أن
"املعاقني مل يح�صلوا على �أية فر�صة للتمثيل ال�سيا�سي على
م ��دار  19عام ًا ،ف�ض�ل ً�ا عن معاناتهم باحل�ص ��ول على فر�ص
التعيني والتعليم وغريها من الأمور".
وحت ��دث الغراوي ،قائ�ل ً�ا �إن "املعاقني �شريح ��ة مهمة داخل
املجتم ��ع العراقي وهم بحاجة �إىل رعاي ��ة حقيقية" ،مطالب ًا
احلكومة واجلهات املعنية ب� �ـ "توفري كافة املتطلبات �سوا ًء
على ال�صعيد الطبي �أو على ال�صعيد االجتماعي".
ويف � ،2013ص ��ادق جمل� ��س الن ��واب عل ��ى اتفاقي ��ة حقوق
الأ�شخا� ��ص م ��ن ذوي الإعاق ��ة� ،إذ تطال ��ب امل ��ادة  12م ��ن
االتفاقي ��ة ب�أن تق ��ر الدول بتمت ��ع الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة
ب�أهلي ��ة قانوني ��ة على ق ��دم امل�س ��اواة مع �آخري ��ن يف جميع

ملف االعاقة يعاين من م�شكالت كبرية يف العراق
مناحي احلياة.
وتدعو املادة  29م ��ن االتفاقية الدول �إىل احرتام "احلقوق
ال�سيا�سي ��ة للأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة"� ،إال � ّأن القان ��ون
العراقي ال يفي بهذه االلتزامات.
 5ماليني معاق
م ��ن جانب ��ه ،قال رئي�س جتم ��ع املعوقني يف الع ��راق ،موفق
اخلفاج ��ي� ،إن "هناك �أك�ث�ر من  5ماليني معاق يف العراق"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "�إعاقته ��م خمتلف ��ة بينه ��ا حركي ��ة و�سمعية
وب�صري ��ة وغريه ��ا" .و�أ�ض ��اف اخلفاج ��ي ،يف حدي ��ث ل� �ـ
(امل ��دى)� ،أن "اخلدمات املقدمة م ��ن قبل احلكومة واجلهات
املعني ��ة ال تراع ��ي خ�صو�صية املعاقني ،وال تق ��دم لهم فر�ص
االندم ��اج االجتماع ��ي وفر� ��ص العمل" .و�أ�ش ��ار �إىل وجود
"مع�ضلة تواجه املعاقني يف العراق وهي البنى التحتية؛
حي ��ث �أنه ��ا غ�ي�ر م�ؤهل ��ة ،وال توف ��ر الطرق اخلا�ص ��ة ل�سري
ذوي الإعاق ��ة مم ��ا ي�صع ��ب تنلقه ��م يف ال�ش ��ارع والأماك ��ن
الرتفيهي ��ة وال�صحية وغريها" .وتاب ��ع اخلفاجي ،قائ ًال � ّإن
"هن ��اك تهمي�شا وا�ضحا لهذه ال�شريحة ،وعدم ال�سماح لها
ب�أخ ��ذ ا�ستحقاقه ��م وفر�صته ��م يف مزاولة حياته ��م ب�صورة
طبيعية".
�أرقام �صادمة
ويف تقري ��ر �ص ��در ال�شه ��ر املا�ض ��ي� ،أك ��د ال�صلي ��ب الأحمر
الدويل� ،أن م�ساحة التلوث بالعراق تزيد عن �ضعف م�ساحة
مدين ��ة لندن ،فيم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن �أكرث م ��ن  8ماليني عراقي
يعي�ش و�سط املخلفات احلربية املميتة.
وبح�سب بي ��ان تلقته (املدى)� ،صادر ع ��ن املتحدث الر�سمي
با�س ��م ال�صليب الأحمر الدويل يف الع ��راق هبة عدنان ،ف�إن
الع ��راق يعد من بني البلدان الت ��ي حتتوي على �أعداد كبرية
م ��ن ذوي الإعاق ��ة� ،إذ نح ��و  15باملئ ��ة من ال�شع ��ب من ذوي
الإعاق ��ة �أي ما يع ��ادل  6ماليني مواطن ،وه ��ذا العدد يقابله
ع ��دد حمدود من مراك ��ز �إع ��ادة الت�أهيل البدين وقل ��ة �أعداد
املعاجل�ي�ن واملدرب�ي�ن .و�أ�ضاف ��ت عدن ��ان� ،أن "قط ��اع �إعادة
الت�أهي ��ل الب ��دين يف العراق يعاين من م�صاع ��ب جراء �شح
املمار�سني املاهرين".
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يوجه بت�سهيل ُ�سبل �إنجاح خليجي 25
الكاظمي ّ

باختصار ديمقراطي

درجال ُمطم ِئن للتح�ضريات املثالية  ..والرميحي يدعو
لتجاوز بع�ض املالحظات
 بغداد � /إياد ال�صاحلي
وجّ ��ه رئي� ��س ال ��وزراء ،م�صطف ��ى
الكاظم ��ي ،بتق ��دمي الدع ��م الكامل
ال�سب ��ل الكفيل ��ة
وت�سهي ��ل جمي ��ع ُ
ب�إجن ��اح تنظي ��م بطول ��ة ك�أ� ��س
اخلليج لك ��رة الق ��دم بن�سختها 25
يف مدين ��ة الب�ص ��رة مطل ��ع الع ��ام
املقبل.
ج ��اء ذلك �أثناء لقاء وزير ال�ش ��باب
والريا�ضة ،رئي�س احتاد كرة القدم
عدن ��ان درج ��ال ،رئي� ��س ال ��وزراء
م�صطف ��ى الكاظم ��ي ،وتط ّرق ��ه
�إىل مراح ��ل التنفي ��ذ الفعل ّي ��ة التي
و�صل ��ت �إليه ��ا مدين ��ة الب�ص ��رة
ال�ستقب ��ال احل ��دث اخلليج ��ي
الكروي املُرتقب.
و�أبدى الكاظمي ا�ستعداده الكامل
لتذليل جميع العقبات التي تواجه
فرتة انته ��اء الأعم ��ال يف املن�ش�آت
املعني ��ة والت ��ي يفرت� ��ض �أن تكون
جاهزة ال�ستقبال الأ�شقاء.
كم ��ا ج ��رى احلدي ��ث ع ��ن توجي ��ه
الدوائ ��ر املعني ��ة م ��ن احت ��اد ك ��رة
القدم ووزارة ال�شب ��اب والريا�ضة
وحمافظ ��ة الب�ص ��رة م ��ن �أج ��ل
جن ��اح تنظي ��م البطول ��ة ،وتوجيه
ال ��وزارات ال�سان ��دة الأخ ��رى
إظهار خليجي
وتقدمي الت�سهيالت ل ِ
 ٢٥ب�أبهى �ص ��ورة ،وبال�شكل الذي
يُ�ش� � ّرف اجلمي ��ع لتك ��ون الن�سخة
الأف�ضل عل ��ى مدى تاريخ بطوالت
ك�أ�س اخلليج املا�ضية.
وق� � ّد َم وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة،
رئي� ��س احت ��اد ك ��رة الق ��دم� ،شكره
لرئي� ��س ال ��وزراء لدعم ��ه املُ�ستم ّر
قطاعي ال�شباب والريا�ضة واحتاد
ك ��رة الق ��دم ،معترب ًا تواج ��ده على
ر�أ�س هرم اللجنة العليا وتوا�صله
�إ�ضاف ��ة مهمّة �س ُت�سه ��م يف االرتقاء
بعم ��ل اللج ��ان كافة الت ��ي �ستعمل
لإكم ��ال ّ
كل امل�ستلزم ��ات املعني ��ة
ببطولة اخلليج املقبلة.
التفقدّ ية تنهي الزيارة
و�أق� � ّر احت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج لكرة
الق ��دم موع ��د �إقام ��ة بطول ��ة ك�أ�س
خليج ��ي  25يف مدين ��ة الب�ص ��رة
للف�ت�رة م ��ن  6ولغاي ��ة � 19شه ��ر
كانون الثاين من العام .2023

وكان ��ت اللجن ��ة التفقدي ��ة الحت ��اد
ك�أ� ��س اخلليج العربي لك ��رة القدم
ق ��د �أنه ��ت زيارتها ملدين ��ة الب�صرة
متهيد ًا ال�ست�ضافتها البطولة.
ويرت�أ� ��س اللجن ��ة الأم�ي�ن الع ��ام
الحت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي
القط ��ري جا�س ��م الرميح ��ي،
وع�ضوي ��ة م�ي�رزا �أحم ��د عل ��ي من
البحري ��ن ،وعب ��د الل ��ه الفيح ��اين
وفي�ص ��ل �إ�سماعي ��ل م ��ن قط ��ر،
وحممد اخلمي�سي من اليمن.
و�أطلع ��ت اللجن ��ة عل ��ى املالع ��ب
والفنادق وحتديد املن�ش�آت ،ف�ض ًال
عن اختيار مق� � ّرات ال�سكن للوفود
الر�سمي ��ة والريا�ضي ��ة واملرك ��ز
الإعالم ��ي .كم ��ا زارت اللجن ��ة،
بح�ضور وزير ال�شباب والريا�ضة
رئي� ��س احت ��اد ك ��رة الق ��دم عدنان
درجال ،ملعب امليناء وتابعت �سري
العمل به ،والذي و�صل �إىل مراحل
متق ّدم ��ة ،حي ��ث �سيدخ ��ل اخلدم ��ة
الفعليّة ليكون �ضمن قائمة مالعب
البطولة اخلليجيّة املُعتمدة.
وناق�ش ��ت اللجن ��ة التف ّقدي ��ة

ع�ضو م�ستقيل ّ
يحذر من �إقامة
انتخابات الميناء!

 بغداد  /املدى
دعا ع�ضو نادي امليناء الريا�ضي "امل�ستقيل" هاين عبد وليد ،دائرة الرتبية
البدني ��ة والريا�ضي ��ة يف وزارة ال�شباب والريا�ض ��ة� ،إىل ت�أجيل انتخابات
الن ��ادي املزم ��ع �إقامتها بعد غ ��د ال�سبت ،لإبع ��اد هيئته العامة ع ��ن ُ�شبهات
التالع ��ب فيه ��ا ح�سب و�صف ��ه .وقال هاين لـ"امل ��دى" �:آم ��ل �أن تن ُقذ وزارة
ال�شب ��اب ن ��ادي امليناء من بع� ��ض ّ
املر�شح�ي�ن املتالعبني يف هيئت ��ه العامة
مل�صلحته ��م بغي ��ة جتاوز اخلالف ��ات واخلروق الت ��ي �شهدها عم ��ل الإدارة
ال�سابقة والتي دعتني لتقدمي اال�ستقالة بتاريخ  13ني�سان ."2022
وب�ّي�نّ "كنا ن�أمل خري ًا بت�شكيل هيئة �إدارية جديدة لنادي امليناء الريا�ضي
يف انتخاب ��ات � 21أي ��ار احل ��ايل لتغيري �آلي ��ة العمل الت ��ي �أدّت اىل تراجع
�ألعابه وخا�صة كرة القدم حيث بات فريقه يعاين �شبح الهبوط �إىل الدرجة
الأوىل ،لك ��ن الإدارة احلالية م�ص َّرة على البقاء و�ش ّكلت هيئة عامة ت�ضمن
له ��ا �صعود خم�سة من الأع�ضاء ال�سابقني وتدعم خم�سة �آخرين جُ دد مُتفق
عليه ��م م ��ن دون مناف�سة ّ" وا�سرت�س ��ل هاين "حتى ن�ضم ��ن �أن االنتخابات
ت�س�ي�ر ب�شكل قانوين ونزيه يجب ت�أجيلها ف�ت�رة ال ّ
تقل عن �شهر ،وت�شكيل
جلن ��ة م�ؤقت ��ة محُ ايدة للتدقيق يف ا�سماء �أع�ض ��اء الهيئة العامة وال يُ�سمح
لأي ع�ضو فيها من الرت�شيح لالنتخابات".
وتاب ��ع "يجب خماطب ��ة االحتادات الريا�ضية املركزي ��ة با�صدار كتب ت�ؤيّد
م�شاركة ع�ضو الهيئة العامة من الريا�ضيني امل�شاركني يف ن�شاطات االحتاد
املعن ��ي باللعبة للمو�سمني احل ��ايل وال�سابق ممّن جتاوزت �أعمارهم ()١٨
�سنة".
واختتم ه ��اين "كما �آمل تدقيق �شهادات الأع�ض ��اء ّ
املر�شحني للإدارة كون
البع�ض منهم لديه �شهادات تتعار�ض مع املادة العا�شرة من قانون  ١٨التي
تن� �ّ�ص على �أن يكون الع�ضو املر�شح حا�صل عل ��ى ال�شهادة الإعدادية ك�أقل
تقدي ��ر �أو ما يعادلها ،وال ميكن قبول �شه ��ادات املراكز املهنية كون ت�أهيلها
عملي فقط بدليل �أنها ال ت�سمح حلاملها �أن يوا�صل التعليم اجلامعي".

اخلليجي ��ة يف زيارته ��ا هيكلي ��ة
اللج ��ان التنفيذي ��ة واللجنة العليا
املنظمة للبطولة.
�إ�شادة بالتعاون
و�أ�ش ��اد درجال بالتع ��اون املُ�شرتك
مع االحتادات اخلليجية ،وحر�ص
اللجن ��ة عل ��ى متابع ��ة تفا�صي ��ل
الإجن ��از يف املالع ��ب واملن�ش� ��آت
التي و�صل ��ت �إىل مراحل متقدّمة،
مب ّين ��ا �أن التح�ض�ي�رات ت�س�ي�ر
ب�صورة مثالية نح ��و �إقامة بطولة

متميّزة يف الب�صرة.
وب ��دوره �أك ��د جا�س ��م الرميح ��ي،
الأم�ي�ن العام الحت ��اد ك�أ�س اخلليج
العرب ��ي لكرة الق ��دم ،يف حديث له
تف ��ا�ؤل املكت ��ب التنفي ��ذي لالحتاد
بت�ضيي ��ف الع ��راق خليج ��ي 25
مطلع العام املقبل.
وق ��ال الرميح ��ي "من ��ذ زيارتن ��ا
ال�سابق ��ة ،كان لدين ��ا تف ��ا�ؤل يف
ت�ضيي ��ف الع ��راق له ��ذه البطول ��ة
�سيم ��ا �أن االجتماع الأخري للمكتب
التنفي ��ذي الحت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج

العربي لك ��رة القدم ال ��ذي عقد يف
الدوحة �أك ��د ذلك التف ��ا�ؤل ،وكذلك
الدع ��م لت�ضييف الب�ص ��رة خليجي
 "25داعي� � ًا �إىل "جت ��اوز بع� ��ض
املالحظ ��ات يف مل � ّ�ف التنظي ��م
متاهي� � ًا م ��ع �سع ��ي امل�س�ؤولني يف
العراق ال�ستكمال كل املتط ّلبات".
وتع� � ُّد هذه الزيارة �ضم ��ن املتابعة
الدوري ��ة لوف ��د اللجن ��ة التفقدي ��ة
الحت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج ملدين ��ة
الب�ص ��رة ،حي ��ث �سرتف ��ع تقري ��ر ًا
مف�ص�ل ً�ا ب�ش� ��أن ن�س ��ب االجن ��از
ّ
والتق� �دّم احلا�ص ��ل يف العمل قبيل
احت�ض ��ان ك�أ� ��س اخللي ��ج مبدين ��ة
الب�ص ��رة .وكان يف تودي ��ع اللجنة
كل م ��ن ع�ضو احت ��اد الك ��رة �أحمد
املو�س ��وي والأمني الع ��ام لالحتاد
حممد فرحان.
تثبيت املوعد
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه� ،أع ��رب
الالع ��ب ال ��دويل ال�ساب ��ق مه ��دي
عبدال�صاح ��ب ع ��ن �أمل ��ه بتثبي ��ت
�إقام ��ة الن�سخ ��ة  25يف املوع ��د

 رعد العراقي

جلنة املحرتفني امل�ستق ّلة
املح� �دّد بكانون الث ��اين عام 2023
يف الب�صرة م ��ن دون �أن ت�ؤجّ ل �أو
ُتنق ��ل �إىل دولة خليجية كما ح�صل
يف البطوالت الفائتة.
و�ش ��ارك مه ��دي عبدال�صاح ��ب يف
البطول ��ة اخلام�س ��ة التي جرت يف
و�سج ��ل هدف�ي�ن يف �شباك
بغ ��دادّ ،
(الكويت والإم ��ارات) ولعب دور ًا
مه ّم� � ًا يف تتوي ��ج منتخبن ��ا باللقب
الأوّ ل .وذك ��ر مه ��دي "�أن اجله ��ود
الت ��ي يبذله ��ا احت ��اد ك ��رة الق ��دم
بالتع ��اون م ��ع وزارة الريا�ض ��ة
وحمافظ ��ة الب�ص ��رة وب�إ�سن ��اد من
احلكوم ��ة� ،س ُتك ّل ��ل بتنظي ��م باهر
خلليج ��ي  25يف مدين ��ة الب�ص ��رة
التوّ اقة الحت�ض ��ان الأ�شقاء منذ �أن
تق ّدم ��ت لتنظيم البطولة اخلليجية
يف ن�سخته ��ا العا�شرة ع ��ام 2010
والت ��ي تن ��ازل احتادن ��ا ع ��ن ح ��ق
التنظيم �إىل نظريه يف اليمن".
وب�ّي�نّ "تقديرن ��ا الع ��ايل للجن ��ة
التفقدي ��ة اخلليجي ��ة �أن تق� �دّم
تقريره ��ا احلا�س ��م اىل تنفي ��ذي
احت ��اد ك�أ� ��س اخللي ��ج لك ��رة القدم
به ��دف ت�أكيد ح�سم �إقام ��ة البطولة
على �أر� ��ض العراق ،و�إنهاء ال�صرب
الطوي ��ل جلماهرين ��ا الوفي ��ة،
وه ��ي تتط ّل ��ع لواح ��دة م ��ن �أجمل
املناف�س ��ات ال�ساخن ��ة لنج ��وم كرة
اخللي ��ج و�س ��ط ت�شجي ��ع كب�ي�ر لن
ين�س ��اه الأ�شق ��اء كريا�ضي�ي�ن �أو
م�شجعني".
�إعالميني �أو ّ
يُذكر �أن العراق ا�ست�ضاف البطولة
م� � ّرة واح ��دة وذل ��ك يف ن�سخته ��ا
اخلام�سة عام  1979للفرتة من 23
�آذار �إىل  9ني�سان  1979يف ملعب
ال�شع ��ب ال ��دويل ببغ ��داد ،و�أحرز
لقبها بقي ��ادة امل ��درب الراحل عمو
بابا حيث لع ��ب ( )6مباريات وفاز
يف جميعه ��ا وح�ص ��د  12نقط ��ة،
ون ��ال الالع ��ب ال ��دويل ال�ساب ��ق
ح�سني �سعيد لقب ه ��داف البطولة
بع�ش ��رة �أه ��داف ،وج� �دّد ف ��وزه
بك�أ�سه ��ا عام ��ي 1984و 1988يف
م�سق ��ط والريا� ��ض عل ��ى التوايل،
�سجل
بقي ��ادة امل ��درب ذات ��ه ال ��ذي ّ
�سبق� � ًا تاريخي� � ًا يف مت ّكن ��ه م ��ن
ا�صطحاب العبي املنتخب الوطني
من�ص ��ات التتوي ��ج ثالث م ّرات
�إىل ّ
خالل تاريخ م�شاركاته.

اتحاد ويفا يختار ابنة را�ضي لع�ضويته
بغداد  /املدى
�أعل ��ن احت ��اد امل ��ر�أة ال ��دويل لكرة
الق ��دم (ويف ��ا) ع ��ن ان�ضم ��ام �أبن ��ة
الراح ��ل الكب�ي�ر �أ�سط ��ورة ريا�ضة
ك ��رة الق ��دم العراقي ��ة والعربي ��ة
د.هي ��ا �أحم ��د اىل ع�ضوي ��ة اللجنة
التنفيذية الحتاد ويفا.
وقال ��ت املتحدث ��ة الر�سمي ��ة با�س ��م
ويف ��ا دمي ��ا ال�سائ ��ح يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة
من ��ه� ،أن اختيار هي ��ا �أحمد را�ضي اال�ستم ��رار يف حمل ر�سالة والدها
لع�ضوي ��ة اللجن ��ة التنفيذي ��ة ج ��اء وتكري� ��س دور الريا�ض ��ة يف ن�ش ��ر
تعبري ًا عن �إميانها و�إ�صرارها على قيم املحب ��ة وال�سالم بني ال�شعوب.

�سلط ��ة يف احت ��اد ويف ��ا ومن ��اط
به ��ا ر�س ��م �سرتاتيجي ��ات االحت ��اد
وبراجم ��ه يف تو�سي ��ع ممار�س ��ة
ك ��رة الق ��دم الن�سائي ��ة يف الع ��امل
و�إق ��رار اخلط ��ط ال�سنوية وتقدمي
التو�صي ��ات اىل اجله ��از التنفيذي
يف االحتاد.
و�أ�ضاف ��ت ال�سائ ��ح ب� ��أن االجتماع
الأول للجن ��ة التنفيذي ��ة �سينعق ��د
يف املق� � ّر الرئي�سي الحتاد ويفا يف
العا�صم ��ة الروماني ��ة بوخار�س ��ت
وتت�ش ّكل اللجنة التنفيذية لالحتاد خ�ل�ال �شه ��ر ت�شري ��ن الأول القادم
م ��ن ثالثني ع�ضوة مو ّزعني لتمثيل برئا�س ��ة �أمين ��ة كروم ��ا رئي�س ��ة
جمي ��ع الق ��ا ّرات ،وتعت�ب�ر �أعل ��ى اللجنة التنفيذية الحتاد ويفا.

كل الو�س ��ط الريا�ضي والإعالمي بارك مب ��ادرة احتاد كرة القدم
ب�إقام ��ة دوري املحرتف�ي�ن للمو�س ��م الق ��ادم ،وفق� � ًا لنظ ��ام خا�ص
يدر� ��س �آلياته ،ومدى �إمكانية تطبيقه يف ّ
ظل م�ستجدّات املرحلة
املقبل ��ة التي يريدها مق ّدم ��ة لعهد جديد تطوي فيه �أزمنة الهواية
وامل�سابقة التقليدية للدوري.
�صراح ��ة ،ال ميك ��ن التجاه ��ل والتغاف ��ل مل ��ن تاب ��ع مل ��ف الك ��رة
العراقي ��ة ،وم ��ا �آل ��ت �إلي ��ه م ��ن تراج ��ع ب ��كل مفا�صله ��ا الفني ��ة
والإداري ��ة ،برغم �أن تاريخها العري ��ق يفر�ض منطق وقوفها يف
مقدّمة دول املنطق ��ة تطوّ ر ًا وحداثة ومنوذج ًا يُقتدى به ملن جاء
بعدها ت�أ�سي�س ًا وتنظيم ًا.
ال ن�ستغ ��رب �إذا م ��ا علمن ��ا �أن احتاد ك ��رة القدم العراق ��ي ت� ّأ�س�س
ع ��ام  1948ويكاد يكون �أقدم احت ��اد يف القارة الآ�سيوية ،بل �إن
ن�ش�أته كانت قبل حتى �إع�ل�ان بلدان ا�ستقاللها كدول معرتف بها
�أوائل �سبعينيات القرن املا�ضي.
وبرغ ��م هذا ف� ��إن كل املقارنات على م�ستوى املن�ش� ��آت الريا�ضية
ت�صب
و�آيديولوجي ��ة العم ��ل واخل�ب�رات التقنية �أ�صبح ��ت الآن ّ
يف �صال ��ح تل ��ك الدول ،ونح ��ن ال ن ��زال نعي� ��ش يف ذات العقلية
املحدودة وروتني التخطيط البدائي.
هناك من �سريمي بالأ�سباب نحو ظروف البلد الأمنية ،وما م ّر به
من �أزمات ،ويتنا�سى حجم الأموال التي ذهبت باجتاهات خارج
املخ�ص َ�ص ��ة ل�سنوات طويل ��ة من دون ح�س ��اب �أو مُ�ساءلة
الأط ��ر
ّ
كان ��ت كافي ��ة لأن تعيد بن ��اء الأندي ��ة ومن�ش�آته ��ا املتهالكة ،وهي
كان ��ت كافية �أي�ض� � ًا للنهو�ض باجلان ��ب الإداري ع�ب�ر ا�ستقطاب
اخل�ب�رات اخلارجي ��ة لتطوي ��ر العم ��ل الإداري والإط�ل�اع عل ��ى
جتارب الآخري ��ن ،وبح�سبة ب�سيطة �سنج ��د �أنف�سنا �أمام معادلة
غ�ي�ر منطقية تتمّثل ب�ضي ��اع الأموال الطائل ��ة وا�ستهالك الوقت
واجله ��د مقاب ��ل ا�ستم ��رار االخف ��اق والبق ��اء يف ذات امل�ست ��وى
واملكان.
ولأن �صورة ما يجري من تناق�ضات �أ�صبحت ماثلة للعيان وبات
االحت ��اد ه ��و امل�س� ��ؤول الأول ع ��ن �أيّ اخف ��اق �إداري يف بل ��ورة
�صيغ ��ة نه ��ج متط ��وّ ر ي�سابق ب ��ه الزمن م ��ن �أجل اللح ��اق بركب
الدول التي �سبقته يف الدخول يف عامل العمل االحرتايف� ،إال �أنه
ا�ستحدث �أ�سلوب الت�ص ّرف خارج ما هو مُعلن ،وتطبيق قرارات
ال ميلك �شروط وو�سائل تطبيقها على �أر�ض الواقع.
وكمث ��ال على ما ذهبنا �إليه ،ف�إن االحتاد فتح الأبواب ال�ستقطاب
املحرتف�ي�ن اىل �أندي ��ة ال ��دوري ،وع ��اد اىل حتدي ��د قيم ��ة مبالغ
العق ��ود ليدخ ��ل يف عن ��وان (دوري املحرتف�ي�ن) بينم ��ا جتاه ��ل
ا�ستحداث جلنة املحرتفني التي تتوىل و�ضع ال�ضوابط ومتابعة
الإجراءات الإدارية وتوجيه التجربة بخطوات ت�سهم يف ا�ضافة
ت�صب يف �صالح الكرة العراقية.
الفائدة الفنية احلقيقية التي ّ
باملقاب ��ل ف� ��إن م ��ا ح ��دث �أ�ص ��اب كرتن ��ا يف مقتلها عندم ��ا دخلت
التجرب ��ة يف �سي ��اق الفو�ض ��ى وحت ��وّ ل ال ��دوري اىل حا�ضن ��ة
لالعب�ي�ن �أجانب ال ميلك ��ون الإمكانات البدني ��ة والفنية ،وهناك
م ��ن كان و�سيلة وغط ��اء لهدر الأم ��وال بعقود ثانوي ��ة ،و�أ�صبح
وجوده ��م �سبب� � ًا يف تعطيل ب ��روز مواهب حملي ��ة ،ومل تتوقف
الأ�ض ��رار عند ه ��ذا الأمر ،ب ��ل وج ��دت الأ�سماء الب ��ارزة حملي ًا،
احلجّ ��ة يف التوجّ ه اىل خارج القطر لالحرتاف طلب ًا لقيمة عقود
�أكرث ممّا مت حتديده للأندية يف الداخل.
كي ��ف نري ��د للك ��رة العراقي ��ة �أن ت�ساب ��ق الزم ��ن وتعي ��د ترتيب
�أوراقه ��ا ،ونحن نعي�ش يف �أوهام دوري املحرتفني الذي ال ينتج
املواه ��ب ،وال يط ��وّ ر الأداء وال يُ�سه ��م يف ظه ��ور طاق ��ات حتمل
فكر ًا جدي ��د ًا ،والأكرث من ذلك ،ف�إن �أكرث املحرتفني العراقيني يف
اخلارج �أ�صبح �أمر ا�ستدعائهم ي�شكل عائق ًا �أمام املالك التدريبي
للمنتخب الوطن ��ي يف �إقامة املع�سكرات قبل البطوالت الر�سمية
�أو خو�ض املباريات التجريبية.
باخت�ص ��ار ،ب�إم ��كان االحتاد �أن يتح� � ّرر من قي ��ود الروتني الذي
ب ��ات يك ّب ��ل �إجراءات ��ه والتوجّ ه نح ��و فتح مل ��ف املحرتفني عرب
ت�شكيل جلن ��ة املحرتفني امل�ستق ّلة بعمله ��ا ،و�إ�سناد مهمة الإدارة
والتخطي ��ط لها مع و�ض ��ع درا�س ��ة مت�أنية بقرار حتدي ��د العقود
و�سلبيات ��ه �س ��واء باتهامات وجود عقود وهمي ��ة �أو يف ت�أثريها
بهجرة جنوم ومواهب دورينا ومنتخباتنا �أوىل بهم.
هناك من �سيرمي بالأ�سباب نحو
مر به
ظروف البلد الأمنية ،وما ّ
من �أزمات ،ويتنا�سى حجم الأموال
التي ذهبت باتجاهات خارج الأطر
�صة ل�سنوات طويلة من
ّ
المخ�ص َ
دون ح�ساب �أو مُ �ساءلة كانت كافية
لأن تعيد بناء الأندية ومن�ش�آتها
المتهالكة

�إرث ال��م��ون��دي��ال ت�����ض � ّي��ف ف�� ّع��ال��ي��ات م��ن�� ّوع��ة ل��ل��ج��ال��ي��ات
 الدوحة  /خا�ص باملدى
�ض ّيفت اللجن ��ة العليا للم�شاريع والإرث
القطري ��ة باق ��ة متنوّ ع ��ة م ��ن الفعّاليات
الثقافي ��ة والرتفيهي ��ة للجالي ��ات املقيمة
يف قط ��ر ،تزامن� � ًا مع بدء الع ��د التنازيل
ل� �ـ  200ي ��وم عل ��ى انط�ل�اق مناف�س ��ات
ك�أ� ��س العامل قطر  ،2022وجولة الك�أ�س
الأ�صلي ��ة للبطول ��ة املرتقب ��ة نهاية العام
اجلاري.
و�شهدت العديد من الوجهات ال�سياحية
يف الدوحة ،م ��ن بينها حديق ��ة �أ�سباير،
ولو�سي ��ل مارين ��ا ،و�س ��وق واق ��ف،
وم�شريب قلب الدوح ��ة ،عرو�ض ًا ثقافية
قدّمته ��ا  38م ��ن اجلالي ��ات املقيم ��ة يف
قط ��ر ،بح�ض ��ور الآالف الذي ��ن �أتيح ��ت
له ��م الفر�صة اللتقاط �ص ��ور تذكارية مع
الك�أ� ��س الأ�صلية ملوندي ��ال قطر ،2022
واال�ستمت ��اع بت�شكيل ��ة وا�سع ��ة م ��ن
الأن�شط ��ة الرتفيهية التي تعك�س التنوّ ع
ال ��ذي مي ّيز املجتم ��ع يف الدولة امل�ض ّيفة
للن�سخة املقبلة من مونديال كرة القدم.
و�أ�ش ��اد خال ��د حمم ��د ال�سوي ��دي ،مدير
�أول عالق ��ات ال�ش ��ركاء يف اللجنة العليا

للم�شاري ��ع والإرث القطري ��ة ،بال ��دور
امله ��م ملمثل ��ي اجلاليات املقيم ��ة يف قطر
خالل جولة الك�أ� ��س الأ�صلية للمونديال
يف �أنح ��اء الب�ل�اد ،واالحتف ��ال ب� �ـ 200

يوم عل ��ى انط�ل�اق مناف�س ��ات البطولة،
م ��ن خ�ل�ال �سل�سل ��ة م ��ن الفعالي ��ات
�ش ّكل ��ت مهرجان� � ًا احتفالي� � ًا ي�ب�رز تنوّ ع
التجرب ��ة الثقافي ��ة الت ��ي �سي�ستمتع بها

امل�شجع ��ون القادمون من �أنح ��اء العامل
�إىل قطر حل�ض ��ور املباريات والفعاليات
امل�صاحب ��ة للن�سخة الأوىل من املونديال
يف العامل العربي وال�شرق الأو�سط.

و�أ�ض ��اف :ت�ستم� � ّر �إدارة التوا�ص ��ل
املجتمع ��ي يف اللجنة العلي ��ا للم�شاريع
والإرث القطري ��ة القيام ب ��دور فاعل يف
ا�ستعداداتنا اجلارية ال�ست�ضافة بطولة
ا�ستثنائي ��ة نهاي ��ة الع ��ام اجل ��اري .لق ��د
جنحنا على مدى �أكرث من ع�شر �سنوات
يف بن ��اء عالق ��ات متم ّي ��زة م ��ع �أبن ��اء
اجلالي ��ات املقيم ��ة يف قط ��ر ،وحر�صن ��ا
ّ
املحط ��ات على
عل ��ى �إ�شراكه ��م يف �أبرز
طريق التح�ضري للبطولة ،ونحن �سعداء
مبا ل ��دى �أف ��راد اجلالي ��ات م ��ن حما�سة
وترقب للحدث العاملي منذ بداية الإعداد
ل ��ه ،ونتط ّل ��ع �إىل موا�صل ��ة رحلتن ��ا مع ًا
على م ��دى الأ�شهر املتبقي ��ة على انطالق
البطول ��ة وخ�ل�ال مناف�ساتها يف ت�شرين
الثاين وكانون الأول املقبلني.
و�شمل ��ت العرو� ��ض ،الت ��ي قدمتها فرق
فني ��ة من قط ��ر والهن ��د وغان ��ا و�أوغندا
وم�ص ��ر واملغ ��رب وفل�سط�ي�ن والأردن
و�سوري ��ا وكولومبيا ،فنون� � ًا مو�سيقية
وفلكل ��ور �شعب ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل ح ��رف
يدوي ��ة ،و�ألع ��اب حم ��اكاة لك ��رة الق ��دم
وغريه ��ا ،كم ��ا �أتاح ��ت اللجن ��ة العلي ��ا
الفر�ص ��ة لقادة اجلالي ��ات اللتقاط �صور
خا�صة مع الك�أ�س الأ�صلية للمونديال.

آراء وافكار
طالبان ..تحريم تعليم ال ِ ّن�سوان

 ر�شيد الخيون

�أ�صدرت حكومة «طالبان» فتوى حترمي مدار�س البنات(،)2022/3/23
ومِ ن ُع ْق ِر ال َدّار قندهار .ل َّأن ت�سميتها فتوى ل َّأن احلركة انطلقت ب�إفتائها من
َّ
ال�شريعة ،وهم رجال دين يحكمون �أفغان�ستان ،ولي�س رجال دولة ،فاحلركة
ال تعرتف بوجود دولة ،ك�أيّ ميلي�شيا �أو حزب ديني� ،إمنا حتكمها ك�إمارة
�ضمن �إمرباطورية موهومة.
َّ
ا�ستغاثاتهن ،يف �أجواء االن�شغال
فا�ضت دموع الأفغانيات ،وحب�ست
ولربا � َّأن احلكومات الغرب َيّة ،مع حر�صها على
بحرب رو�سيا و�أوكرانيا ،مَّ
ح ُّقوق الإن�سان ،اعتربته �ش�أن ًا �أفغاني ًا ،ويف هذه �شيمتهما عدم ال ّتدخل
ب�ش�ؤون الغري! بينما ما ح�صل كان �إعدام ًا للعقل ،ال يخ�ص �أفغان�ستان فقط،
الدّيني منها �سيولد م�ضاعف ًا.
فمثلما تنا�سل الإرهاب ِ
ً
2021
أغ�سط�س
�
16
(يف
ة
حاكم
عادت طالبان
دميقراطي
بقرار
)
ّ
�أمريكي ،بعد �سقوط �إمارتها(مطلع دي�سمرب ،)2001/وكان يوم ًا م�شهود ًا،
تعلق �أفغانيون بعجالت َّ
ال�سود .حتدث
الطائرات هروب ًا مِ ن العمائم ُّ
الأمريكان عن �شروط على احلركة ،منها تعليم البنات ،مع � َّأن اجلماعات
«الدّميقراطيون»
الدّين َيّة كافة ت�شرتك يف «ال َّتمكني» ،وال ندري هل �أراد ِ
ِ
تربير ومترير عودة «طالبان»� ،أم �أنهم مازالوا بوهم وجود �إ�سالم �سيا�سي
معتدل ،و«طالبان» �ضمنه؟!
إ�سالمي ،العودة باملر�أة �إىل
�
حكم
أو
�
تنظيم
�
� َّإن �أو َل ما ي�ستهل به
أيّ
ّ
الوراء البعيد ،مع اختالف ال َدّرجات ،فمن ر�ضي بتعليمها ،قطع ًا ال ير�ضى
َّ
تعليمهن ،متث ًال مبا
باالختالط .بيد � َّأن «طالبان» الأكرث �صدق ًا ،حرمت
ال�صبيان»:
ؤدبي
�
م
على
احت�سبه ابن الأخوة(ت726 :هج) يف «احل�سبة
ِّ
«علموهنّ �سورة ال ُّنور ،وقيل � َّإن املر�أة التي تتعلم اخلط ،كمثل احل َيّة
ُت�سقى ُ�س ّم ًا»(معامل القِربة) ،وما رواه َّ
ال�شهر�ستاين(ت548 :هج) لفيل�سوف
هذا
ُ�سقى
ي
فقال:
يوناين« :ور�أى جارية تتعلم الكتابة
ال�سهم ُ�س ّم ًا ليرُ مى به
َّ
يوم ًا»(امل َّلل وال ِ ّنحل).
ظل تعليم املر�أة ُ�س ّم ًا زعاف ًا ،فقد �صنف �أبو الربكات الآلو�سي(ت:
« )1899الإ�صابة يف منع ال ِ ّن�ساء عن الكتابة» ،ويبدو � َّأن محُ َمّد
الع�سايف( )1974-1893ر َّد بـ«الإ�صابة با�ستحباب تعليم ال ِ ّن�ساء الكتابة»،
آلو�سي حت�سب ًا لفتح
آلو�سي .كان ما �صنفه ال ّ
دون �إ�شارة ،ذلك ل�صالته ب�آل ال ّ
مدر�سة بنات ببغداد ،وبالفعل ت�أ�س�ست املدر�سة( ،)1904بعد جدل يف
ال�سجن ،فانربى ع�ضو جلنة املعارف
موا�صفاتها ،لتكون ح�صين ًة ح�صان َة ِ ّ
جميل �صدقي ال َّزهاويّ (ت� )1936 :ساخر ًا ،واقرتح ر�أ�س املنارة مكان ًا
لها(الهاليل ،قال يل ه�ؤالء).
ل�سبب �آخر ،و�إال
طالبان،
مع
يتفق
مبا
قال
هج)،
449
غري � َّأن املعريّ (ت:
ٍ
ّ
ّ
َ
الرياع
ن
بهن
أوىل/
�
�سوان
ن
ال
مغازل
«فحمل
زمانه:
فهو رجل ال َّتنوير يف
ِ ِ
مِ
ِ
عرفنَ
مقلمات� /سها ٌم �إنْ
ّمات»(لزوم ما ال
ل
كتاب
ِ�سن /رجعنَ مبا ي�سو ُء مُ�س َم ِ
ِ
َ ٍ
َ
ال�سبب فكان احلرمان َّ
أما
�
يلزم).
نهارك»:
منهن ،قال يف مطولته « َترمن يف
َّ
�ضرير /ي َّ
َ
حمكمات».
ُلقنهن �آي ًا
رجل
ن
ني
ُدن
ِ
«وال ي مِ
ٍ
ٍ
ال بلد �إ�سالم ّي ًا مل ترث به �ضجة تعليم البنات ،والفرق � َّأن احلكومات
الدّين �ضدها ،بينما ب�أفغان�ستان �أتى
عادة ت�سعى لتعليم البنات ،ورجال ِ
ال َّتحرمي مِ ن احلكومة نف�سها ،فهي مثلت ابن الأخوة والآلو�سي وال َّنا�س
ّيني.
مثلوا الع�سايف ،داخل املجال ِ
الد ّ
املخيف يف الأمر� ،أنه يُقام يف القرن الـ 21نظام يُحرم تعليم البنت،
الدّين ،خطورة
�أما دول نظامها ديني متنع االختالط ،واملربر ،مِ ن غري ِ
االختالطَّ ،
لكن تلك ال ُدّول لو �أح�صت املفا�سد لعرفت �أ�سبابها لي�س االختالط
� مَّإنا نظامها ،عندما يكون احلجاب قرار ًا حكومي ًا� .أقول� :أين ن�ضع نظام ًا
مينع تعليم البنات اليوم ،مِ ن احلِ قب ال َّتاريخ َيّة� ،أم �أ َّنه خارج الأزمان! غري
� َّأن املاء ميلأ الأفواه عندما ي�أتي احلديث عن ت�شكيل «طالبان» ،واجلماعات
التي تخرجت يف احلرب الأفغان َيّة ،طاملا اعتربت دين َّي ًة دفاع ًا عن الإ�سالم!
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مناخي؟!
لجوء
ّ
�ش ��هر ماي� ��س م ��ن الع ��ام 2022
�س ��يكون له �ش� ��أن كبري و مه ��م يف تاريخ
املفو�ضي ��ة ال�سامي ��ة ل�ش� ��ؤون الالجئني،
التابع ��ة ملنظمة الأمم املتحدة� .إذ �سيكون
لزام ��ا عليه ��ا �أن ت�ضع يف ج ��دول �أعمالها
ال�ساخن ��ة و العاجلة مو�ضوع ��ا جديدا و
بن ��دا فريدا ،و ق�ضية �شائك ��ة تتمثل يف ؛
(اللجوء املناخي) ؟! نعم يا�سد غوتري�ش
بو�صفك الأمني العام للأمم املتحدة .عليك
�أن ت�ش ّم ��ر عن �ساعدي ��ك و ت�ستدعي جهاز
الطواريء العام ��ل حتت �أمرتك ،من �أجل
عق ��د حلقة ع�صف ذهني عاج ��ل و �سريع،
ل�سي ��ل العوا�ص ��ف الرتابية الت ��ي راحت
تطي� ��ش ب�أح ��د بل ��دان ال�ش ��رق الأو�سط.
نع ��م (العراق) ال ��ذي كان ��ت �أدبياتكم منذ
�أيام الإغريق تطلق عليه (مي�سوبوتاميا)
ب�ل�اد الرافدين .فيما كان �أ�سالفنا يدعونه
ب�أر� ��ض ال�سواد كناية ع ��ن كثافة الزرع و
اخل�ض ��رة و الب�سات�ي�ن التي تت ��وزع بني
ربوعه.
غوتري� ��ش العزي ��ز ،ب�ل�اد ماب�ي�ن
النهري ��ن �سابق ��ا� ،أر� ��ض ال�س ��واد� ،سمها
ما�شئ ��ت ت�ستنه�ض الهمّة لديك ،و تدعوك
�أن تذر م�شاغل ��ك و م�س�ؤولياتك اجل�سام،
و تتف ��رغ لعوا�ص ��ف ال�ت�راب و الغب ��ار
ال ��ذي راح يفت ��ك به ��ذه الأر� ��ض املبت�ل�اة
باحل ��روب و القتل املجاين و املحا�ص�صة
الطائفي ��ة و الف�س ��اد الذي �أزك ��م الأنوف.

يا وري ��ث ال�شرعي ��ة الدولي ��ة الأثري .لقد
تنافح ��ت منظمتك ��م الدولي ��ة بحما� ��س
منقطع النظري ،نحو دعم قوات التحالف
ال ��دويل يف تخلي�ص الب�ل�اد العراقية من
�سطوة الدكتات ��ور .فجيء بالع�شرات من
النا� ��س ال ��ذي تزاحموا عل ��ى املنا�صب و
الكرا�س ��ي و املناف ��ع و امل�صالح .حتى مت
نه ��ب ال ��زرع و ال�ض ��رع ،و �أ�ضحت البالد
خاوية عل ��ى عرو�شها؟! ب�ل�اد مل يعد فيها
الماء و ال كهرباء و الجماري و لآ �سواقي
و الطيور .الأدهى و الأمر �أن الرتاب بات
يغادره ��ا باحتجاج مريع و خميف .حتى
ال�ت�راب �ص ��ار ين ��ادي و ي�ص ��رخ متناديا
؛ الغ ��وث الغ ��وث .فق ��د حل ��ت اللعن ��ة و
ح�ض ��رت الكارث ��ة و ا�ستب ��دت الأح ��وال
حت ��ى مل يعد ي�ستب ��ان من الواق ��ع �سوى
الريح ال�صر�ص ��ر العاتية ،املنذرة بالويل
و الثبور ،و عالمات النهاية القادمة.
�سي ��ل متالطم جارف من العوا�صف،
التي ال تك ّل و المت ّل ،ت�ضرب بكل ما �أوتيت
م ��ن ق ��وة و �شكيم ��ة بح ��ق ه ��ذه الأر�ض
الت ��ي غ ��دت منوذج ��ا فا�ضح ��ا للفو�ض ��ى
و الف�ش ��ل و االنح ��دار و االنك�س ��ار .فيما
ال ي ��زال رج ��ال ال�سيا�س ��ة فيه ��ا ،يرتدون
الب ��دالت الإفرجني ��ة ،و ي�ص ��رون عل ��ى
حلق حلاه ��م و تلميعها؟! �أيه ��ا الالمعون
جدا ،امل�ستغرقون بغ�سل وجوههم ب�أفخر
العط ��ور الفرن�سي ��ة ،املتطلع ��ون ب ��كل ما
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(الدول ��ة العراقية) .ابت ��زازا و تقطيعا و
اختطاف ��ا و اختال�س ��او �سلب ��ا و اغت�صابا
و انتزاع ��ا ،و �سرق ��ة و �سط ��وا و �سلبا و
ت�شليح ��ا ،و ن�شال و �سرقة و �أخذا و نهبا،
بطريق ��ة مل ي�شهدها تاريخ الل�صو�صية و
النه ��ب و ال�سطو يف جميع احل�ضارات و
الأمم و املجتمعات.
�إن ��ه الفره ��ود املفج ��ع املقي ��ت الذي
جعل من بغاث الأر�ض يلتهمون كل �شيء
و �أي �ش ��يء ،يف �سبي ��ل تطم�ي�ن نزواتهم
و رغباته ��م يف احل�ص ��ول عل ��ى املغامن و
املكا�س ��ب دون وجه ح ��ق .العامل الأجري
ال ��ذي ال يعرف الق ��راءة و ال الكتابة و قد
�أ�ضح ��ى لواء رك ��ن يف اجلي� ��ش .الفا�شل
أمي و ق ��د و�ضع يف
الك�س ��ول املتهال ��ك ال ّ
املن�ص ��ب الإداري ال ��ذي يح ��دد م�صائ ��ر
النا� ��س .البطان ��ة الزائفة و ق ��د جت�شمت
اجله ��د لتعل ��ن ع ��ن والئه ��ا لرئي� ��س هذه
الكتل ��ة �أو تل ��ك .الربمل ��اين ال ��ذي يدع ��ي
الإلت ��زام الدين ��ي ،راح ي�شرع ��ن لنف�س ��ه
املزاي ��ا و املرتي ��ات املليوني ��ة .ال�سيا�سي

�أوت ��وا من �شغف للتوج ��ه للديار الرتكية
نح ��و زراع ��ة ال�شع ��ر ،و تعدي ��ل الأنوف
وزرق حقن البوتك�س يف اخلدود .هاهي
ذي (حوب ��ة فقراء العراق) حت� � ّل بلعنتها
على مواكبكم اخلرافي ��ة لتمل�ؤها ترابا و
غب ��ارا� .إنها (احلوبة) الت ��ي جعلت �أغلى
�أمانيك ��م �أن تتن�شق ��وا ه ��واء نقي ��ا .حني
ع� � ّز عليك ��م الف�ض ��اء و الع ��راء و اخلالء.
دع ��وا ما تناهبت ��م من خري الع ��راق الذي
احتجنتم ��وه ،و امل ��ال ال ��ذي نهبتم ��وه و
العقارات التي ا�ستوليتم عليها دون وجه
ح ��ق تنفعك ��م .و هاهي حكم ��ة الله جتعل
منك ��م مثال .حتى غ ��دومت م�ستعدين لدفع
ملياراتكم مقابل �شهقة واحدة ت�سرتدون
بها �أنفا�سكم.
ي ��ال عدال ��ة ال�سماء الت ��ي جعلت من
�أر� ��ض الع ��راق ،تعلن ع ��ن ثورته ��ا ب�إزاء
اخل�س ��ف و الظل ��م و اجل ��ور و الطغيان،
جتب الناهبون و ال�سراق
بعد �أن طغى و رّ
و املرت�شون و الفا�سدون ،و حتلقوا حول
ه ��ذا اجل�سد امل�سجى ال ��ذي يطلقون عليه

ال ��ذي انتق ��د الطاغي ��ة لرت�شيح ��ه �أبنائه
للمنا�ص ��ب القيادي ��ة ،ب ��ات يت�سابق نحو
تقدمي �أبنائه للتوريث� .إنها لوثة اجلنون
الت ��ي حل ��ت بلعنتها به ��ذا الع ��راق .حتى
�أعلن العراق عن غ�ضبته بحق اجلميع ،و
هاه ��و ذا العراق ينتف�ض بحق من نهبوه
و تواطئ ��وا علي ��ه و �صمت ��وا و تغافلوا،
ب ��كل م ��ا فيهم من ب�ل�ادة و باله ��ة و جهل
و حماق ��ة ،و زل ��ة و �سقط ��ة ،و �سه ��وة و
�سل ��وان ،و طي�ش و ع�ث�رة ،و غباء و لهو
و ن�سيان ،و وهم وهفوة.
لق ��د قرر العراق ،بقرار ال رجعة فيه،
طرد م ��ن ال ي�ستحق العي� ��ش على �أر�ضه.
و هك ��ذا كان ��ت غ�ضب ��ة ماي�س الت ��ي �أعلن
فيه ��ا (العراق ،الأر�ض ،الكيان) عن �إذاعة
امتعا�ض ��ه و �إ�شهار حنق ��ه و �إف�شاء ذمّه و
تبلي ��غ �سخط ��ه بح ��ق الف�س ��اد و النهب و
الل�صو�صي ��ة و الإث ��م و الع ��دوان .عراق
انتف� ��ض و راح ينادي �آم ��را البحريات و
الأنه ��ر و اجلداول و الأهوار و ال�سواقي
ب� ��أن تك ��ف ع ��ن اجلري ��ان .راح ي�ستحث
الرتاب �أن يع�صف باملتخاذلني و املتملقني
و �ضعف ��اء النفو� ��س و �ش ��ذاذ الآف ��اق و
يلقمهم �سوء الع ��ذاب .غوتري�ش العزيز،
�أيه ��ا الأمني ،كن �أمين ��ا و �سارع نحو فتح
ملف ��ات (اللجوء املناخي) ل�سيل جرار من
النازحني ،الذين لفظتهم �أر�ضهم و لي�ست
�أنظمتهم ال�سيا�سية؟!

الدولة واال�سرة وازمة التربية والتعليم
هل تخ ّلتْ العائلة والدولة عن م�س�ؤوليّاتها
الأخالقيّة والرتبوي ��ة(و�إن بحدّها الأدنى)،
يف مواجه ��ة هذا ال�ت�ردّي املري ��ع يف تعليم
وتربية وثقافة جيلني(عل ��ى الأقل)� ،أي منذ
عام  ،2003ولغاية عام 2022؟
يف ع ّين ��ة م ��ن  300طال ��ب وطالب ��ة ،كان
ال�س�ؤال الرئي�س هوُ :
نعرف �أ ّنكم ال تقر�أون
�شيئ� � ًا وال تكتب ��ون �شيئ� � ًا ،وال تجُ ي ��دو َن
ً
وحمادثة)ع ��ن �أيّ �ش ��يء،
التعبريَ(كتاب � ً�ة
ولي�ست لديك ��م �أيّة “اهتمام ��ات” ذات قيمة
وج ��دوى ..ولك ��ن ملاذا ه ��ذا التغيّب الكثيف
عن الدوام والدرو� ��س واملحاظرات ..وهذا
الإخف ��اق املري ��ع يف الإمتحان ��ات ،وه ��ذه
ال�صعوب ��ة اجلمّة يف فه ��م امل ��واد الدرا�سيّة
مهم ��ا كان ��ت ب�سيط ��ة ،وه ��ذه “القطيع ��ة”
احل ��ادّة والعميق ��ة م ��ع التدري�سي�ي�ن ،وهذا
النف ��ور احل ��ا ّد م ��ن �أيّ التزام(مهم ��ا كان،
و�أ ّي� � ًا كان) ..بل وهذا ال�سلوك”العدواين”،
وغي ��اب الإن�ضب ��اط ،وا�ستخ ��دام اللغ ��ة
الهابط ��ة� ،إزاء �أيّ “ن�صيح ��ة”� ،أو محُ اول ��ة
لتعدي ��ل امل�س ��ار الرتب ��وي و”ال�سلوك ��ي”،
وامت ��داد هذا النم ��ط من ال�سل ��وك وطغيانه
ح ّتى على تعامل الطلبة بع�ضهم مع البع�ض
الآخر؟
�أع � ُ
�رف الأجوبة”النمط ّي ��ة” ع ��ن
ه ��ذه الأ�سئل ��ة ،ول�س � ُ�ت هن ��ا يف معر� ��ض
�إع ��ادة �سرده ��ا م ��ن جدي ��د ..و�أع � ُ
�رف � ّأن
هناك”ا�ستثن ��اءات” يف ك ّل �ش ��يء ،ولي�س

يف ه ��ذا املجال بح ّد ذاته ،غري �أ ّنني �أت�ساءل
بف�ضول غ ِري ب ��ريء� :أين ه ��ي العائلة،
هن ��ا
ِ
وبعده ��ا “الدولة” من ك ّل ه ��ذا الذي يحدث
حتت �أنظار اجلميع ،وك� ّأن هذا الذي يحدث
ه ��و جز ٌء م ��ن “منظوم ��ة” العَي� ��ش احلا ّ
يل
يف ه ��ذا البلد ،و”رك ��ن” رئي�س م ��ن �أركان
ا ُ
حلكم والإدارة ،والعم ��ل “ال�سيا�سي” و “
ال ِقيَمي -املُجتمع ��ي” ،بحيث �أ�صبح ك ّل هذا
اخل ��راب بديه ّي ًاَ ،
وبات مقب ��و ًال و “ ُمربّر ًا”،
وك�أ ّن ُه من “طبيعة الأ�شياء”؟
 %95م ��ن الطلب ��ة كان ��ت �أجاباته ��م ع ��ن
�س� ��ؤايل الرئي�س(وتفرعّات ��ه الثانوي ��ة)
ّ
تتلخ�ص مبا ي�أتي:
 �أ ّنهم مُتعَبون ومحُ بَطون ،و� ّأن ال �أمل يفالأفق ،و�أن ال جدوى من الدوام والدرا�سة.
 �أ ّنهم يُعانون من ظروف عائلية(و�صحيّةونف�سيّة) �صعبة ال يودّون الك�شف عنها.
 �أنتم”(وبال ��ذات التدري�س ّي�ي�ن م ��نكب ��ار ال�س � ّ�ن) ،ورغ ��م احل ��روب املتتالي ��ة،
و”ا ُ
جلند ّي ��ة” ،واحل�ص ��ار ،وامل�س�ؤولي ��ات
اجل�س ��ام ،والإذالل ،واحلرم ��ان املتع ��دد
ِ
الأبعاد ..ع�شتم حيا ًة �أف�ضل من احلياة التي
نعي�شها نحن الآن.
 ُنحن مُك ّلفون بالعمل لإعالة �أ�سرنا.
 �أ ّم ��ا ال�سب ��ب الرئي� ��س والأ�سا� ��س ل ��ك ّله ��ذا “الت�س� � ّرب” و “الت�س ّي ��ب” وانع ��دام
“الإن�ضب ��اط” ،فه ��و � ّأن اجلمي ��ع �س ��وف
َر�سب”
“ينجَ ح” يف نهاية املطاف ،ولن “ي ِ

�أح ��د ..ب ��ل �أن الطلب ��ة عل ��ى ثقة تا ّم ��ة ب� ّأن”
الدول ��ة” لن ت�سمح بـ “ر�سوب” �أحد ،و�أ ّنهُم
ت�ستم ّر يف فعل ذلك ،يف
يُع ّول ��ون عليها لكي ِ
مواجه ��ة �أيّة محُ اولة �أو دع ��وة ،لعك�س هذا
امل�س ��ار الكارث � ّ�ي ..و امل�صيب ��ة � ّأن “�أولي ��اء
�أمورهم” ي�شاركونهم متام ًا قناعتهم هذه.
 ال يفه ��م الطلبة �أبد ًا � ّأن ه ��ذا “ال�سلوك”ال�سلب ��ي يف التع ّل ��م والدرا�س ��ة� ،سيعي ��ق
“توظيفه ��م” �أو ممار�ستهم للعمل م�ستقب ًال
يف �أيّ م ��كان �أو �أيّ جم ��ال ،وال يُدرك ��ون
�أب ��د ًا � ّأن درا�سته ��م �ست� ��ؤدي �إىل تعزي ��ز
مهاراتهم ،وقدرته ��م على �إثبات كفاءتهم يف
�س ��وق �شدي ��دة التناف�سيّة ،ومنحه ��م فر�صة
احل�ص ��ول عل ��ى �أ ّي ��ة �أف�ضلي ��ة لك ��ي يكونوا
ج ��زء ًا من احتياجات �س ��وق العمل ،بل و� ّأن
ي�ستخ ّف ��و َن ب� ��آرا ٍء كه ��ذه.والآن..
معظمه ��م ِ
ك ��م �أب �أو �أمّ(�أو و ّ
يل �أم ��ر) ،ذهب ��وا �إىل
كلي ��ات �أبناءهم وبناته ��م ،و�أ�ستف�سروا من
التدري�سي�ي�ن عن �أو�ضاعهم الدرا�سيّة(فقط،
وال �ش ��يء �آخر) ..ولو كان ذلك مل ّر ٍة واحدة،
ُك ّل ع ��ام؟ م ��ن بني �آالف الط�ل ّ�اب والطالبات
الذي ��ن ُ
كنت م�س� ��ؤو ًال عن �س�ي�ر تدري�ساتهم
ً
ومعاون
�م،
�
س
ق�
(كرئي�س
ا
عام
�ن
طيلة ثالث�ي
ٍ
للعميد ،وعميد ،وم�ساعد لرئي�س اجلامعة)،
ُ
التقيت بهم
ف� ّإن عدد الآب ��اء والأمّهات الذين
له ��ذا الغر� ��ض اليزي ��د ع ��ن الثالث�ي�ن ،ومل
يك ��ن اله ��دف من ن�صف ه ��ذه اللق ��اءات هو
الإ�ستف�س ��ار عن ال�سل ��وك الدرا�سي ،بل عن
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خا�صة
�أم ��ور �شخ�ص ّي ��ة ،لها �صلة بظ ��روف ّ
للطالب� ،أو عائلته.
�أين العائلة؟ �أين الأبّ والأمّ؟ هل مايقول ُه
الأبن ��اء والبن ��ات لأ�ساتذته ��م �صحي ��ح� ،أو
دقي ��ق؟ و�إذا كان الأم ��ر كذل ��ك ،فم ��اذا فع ��ل
“�أرباب” الأ�س ��رة �إزاء ذلك؟ هل جتاهلوه؟
ُدرك � َ
�ون تبعات ��ه وكلفت ��ه الباه�ض ��ة
ه ��ل ي ِ
عليهم(ماد ّي ًا ومعنويّا)؟ هل هم “را�ضون”
ُتواطئ ��ون”� ،أم ه ��م ال يعرف ��ون �شيئ ًا
�أم “م ِ
عل ��ى الإطالق؟ وكي ��ف يح ��دث ك ّل ذلك دون
ِعلمه ��م �أو �إهتمامه ��م؟ ..ومل ��اذا ال ي�ست ِف� � ُّز
ذلك”حر�صه ��م” و “�سُ م َع َتهم” ،و”عاداتهم
ِ
وتقاليده ��م” ،ومكانته ��م الإجتماع ّي ��ة
والإعتباريّة ك�آباء و�أمّهات؟
ُت ��رى � َ
أين ،وكي � َ�ف “يُبدّد” معظ ��م الطلبة
(بنين ًا وبنات) ..با�ستثناء الق ّلة التي تعمل
لك�س ��ب العي�ش كما تدّعي� ..أين يهدُر ه�ؤالء
ُكل وقتهم(وه ��و كث�ي�ر)� ،إذا مل يكون ��وا ق ��د

ُنج ��زوا �أيّ
�إلتحَ ق ��وا بالدوام �أ�ص�ل ً�ا ،ومل ي ِ
واج ��ب ،ومل يحرتموا �أي الت ��زام مهما كان
ب�سيط ًا؟
�أ ّم ��ا �أن � ِ�ت عزيزتن ��ا “الدول ��ة” ،فل ��ن
ن�ضح� � َك عل ��ى �أنف�سن ��ا ب ��ان ُنقدّم ل � ِ�ك مزيد ًا
م ��ن “النظر ّي ��ات” و “التنظ�ي�رات” ،و
“جت ��ارب” الع ��امل املُتق� �دّم يف حت�س�ي�ن
وتطوير “جودة” التعليم.
إليك خال�صة الأمر..
عزيزتي “الدولة»ِ � ..
ُ
وخال�ص َة احل ّل:
ع ��ودي �إىل “�سياقات” عم ��ل “منظومة”
(لكي
الرتبي ��ة والتعلي ��م قب ��ل �سبع�ي َ�ن عام ًا ّ
ن�ستعيد منظومة الرتبية والتعليم املفقودة،
يديك
�أو “البائ ��دة”� ،أو الت ��ي �ضاع ��ت على ِ
الكرميت�ي�ن ،قب ��ل التفك�ي�ر يف “اجل ��ودة”
و”الإعتماد ّي ��ة” و “الت�صنيفات” الدولية،
و”�سكوبا�س” و “نيجر” و”كالرفيت”..
ل ّأن “فا ِقد ال�شيء ،ال يُعطيه”) .

�أزمة الغذاء العالمية :على �أوروبا االختيار بين االن�سحاب والم�س�ؤولية
 مارين رافري
ترجمة  :عدوية الهاللي
فمع جتميد املعامالت املالية بني معظم
دول الع ��امل ورو�سي ��ا ،وحظ ��ر التجارة
من الب�ل�اد ،وتعطيل االقت�ص ��اد الزراعي
الأوكراين ،و�إغالق طرق التجارة ،بد�أت
ال�سل ��ع الأ�سا�سي ��ة يف النفاد يف التجارة
الدولي ��ة .وهذا ما دفع الأمم املتحدة �إىل
التحذير من حدوث “�إع�صار جماعات»!
م ��ن الوا�ضح �أن االحتاد الأوروبي هو
�إن التدمير العميق لمبادالت الغذاء القوة الزراعي ��ة الرائدة يف العامل،ولكن
العالمية  ،نتيجة للحرب التي �شنتها يج ��ب �أن ي�س� ��أل نف�سه � ً
أي�ضا ع ��ن املكانة
رو�سيا في �أوكرانيا  ،يجبر جميع التي يري ��د �أن يحتله ��ا يف امل�ستقبل،لأن
القوى الزراعية على كوكب الأر�ض الطع ��ام ه ��و دبلوما�سي ��ة ،دبلوما�سي ��ة
�س�ل�ام �أو حرب ،اعتمادًا عل ��ى ما �إذا كان
على �أن ت�س�أل نف�سها عن مكانها
على رقعة ال�شطرنج العالمية � -أو يتم م�شاركته �أو تداوله �أو االحتفاظ به.
وبطبيع ��ة احلال،تظ ��ل �أوروب ��ا العب ًا
الجوع .هذا هو الحال في المقام
الأول في �أوروبا فهنالك ت�سونامي قوي� � ًا يف �س ��وق القمح..وبع ��د رو�سي ��ا،
غذائي قادم ،وموجة لم نبد�أ في �أكرب دولة م�صدرة يف العامل ،ف�إن االحتاد
�إدراك قوتها المدمرة  ،فبالإ�ضافة الأوروبي هو الأول مع الواليات املتحدة
وكندا يف �سوق الت�صدير..وتعد �أوروبا
�إلى �ضغوط الحرب  ،وبالإ�ضافة
�إلى الدراما التي عانى منها ال�سكان � ً
أي�ضا العبًا رئي�س ًي ��ا يف منتجات الألبان
المدنيون  ،ف�إن غزو �أوكرانيا من اذ يت ��م ت�صدير حليبه ��ا املجفف امل�شهور
قبل رو�سيا يترك فجوة كبيرة في مبيزات ��ه ال�صحي ��ة �إىل �آ�سي ��ا و�أمري ��كا
اجلنوبية و�شمال �إفريقيا.كما �أنها العب ًا
مخزون العالم.
رئي�سي� � ًا يف البذور ،حي ��ث تعترب فرن�سا
امل�ص ��در الأول عاملي� � ًا يف ه ��ذا القط ��اع.
وبعب ��ارة �أخ ��رى ،تربز �أ�سئل ��ة وجودية
تقري ًب ��ا بالن�سب ��ة لأوروبا ،الت ��ي �ألزمت
نف�سه ��ا ،بف�ض ��ل العم ��ل اجل ��اد واالحتاد
ال�سيا�س ��ي ،عل ��ى �سيادة غذائي ��ة مل تكن

موجودة حتى منت�صف ال�ستينيات.
لقد حت�سنت ظروف الإنتاج يف �أوروبا
خ�ل�ال ع�شري ��ن عا ًم ��ا ،فاملعاي�ي�ر ،داخل
االحت ��اد الأوروبي ،هي الأك�ث�ر �صرامة
يف الع ��امل .لك ��ن رمب ��ا تك ��ون �أوروب ��ا،
ب�سذاج ��ة �إىل حد ما ،قد ن�سيت �أن تربتها
ومناخه ��ا ودرايته ��ا الزراعي ��ة متنحه ��ا
ميزة ال تتمتع بها معظ ��م مناطق العامل:
وه ��ي الق ��درة على الإنت ��اج ،يف اجلودة
والكمي ��ة والتنوع مع وج ��ود فائ�ض يف
الغذاء ملناطق العامل الأخرى.
قب ��ل ان ��دالع احل ��رب يف � 24شب ��اط
� ،2022شكل ��ت رو�سي ��ا و�أوكراني ��ا معًا
 30٪م ��ن �ص ��ادرات القم ��ح العاملية .كما
قام ��وا بت�أم�ي�ن ُخم� ��س جتارة ال ��ذرة ،و
 70٪م ��ن جت ��ارة زي ��ت عب ��اد ال�شم� ��س
ال�صالح للأكل والكعك امل�شتق منه ،وهو
�ض ��روري لتغذي ��ة احليوان ��ات .كم ��ا �أن
قوة الغ ��از الرو�سي ��ة تفر� ��ض ال�سيطرة
عل ��ى �س ��وق الأ�سم ��دة ،والت ��ي يعت�ب�ر
امليث ��ان والنيرتوج�ي�ن من امل ��واد اخلام
فيه ��ا .وبالن�سبة للم�شرتي ��ن التقليديني،
انه ��ار توفر ه ��ذه املنتج ��ات يف غ�ضون
�ساع ��ات مع الغ ��زو الرو�س ��ي لأوكرانيا.
وتتعل ��ق املخ ��اوف يف املق ��ام الأول
ب�أفريقي ��ا وال�ش ��رق الأو�س ��ط وحو� ��ض
البح ��ر الأبي� ��ض املتو�س ��ط .وف ًق ��ا للأمم
املتح ��دة ،اذ ت�ست ��ورد  45دول ��ة من �أقل
البل ��دان منو ًا ثلث قمحه ��ا على الأقل من

�أوكراني ��ا �أو رو�سي ��ا..ومل ي�صبح القمح
ن ��ادرا فح�سب ،ب ��ل �أ�صبح باه ��ظ الثمن
فق ��د جتاوز�سعره  400ي ��ورو للطن منذ
الغزو..
ويب ��دو ان بدائ ��ل القم ��ح الرو�س ��ي �أو
الأوك ��راين �ضعيفة اذ �سيت�أث ��ر احل�صاد
الق ��ادم يف حو� ��ض البح ��ر الأبي� ��ض
املتو�س ��ط باجلف ��اف ،وتتوق ��ع ال�ص�ي�ن
�أن يك ��ون الع ��ام �سي ًئ ��ا بالن�سب ��ة للقم ��ح
و�ست�ش�ت�ري كمي ��ات هائل ��ة من ��ه ،كم ��ا
تخطط الأرجنتني لالحتفاظ مبخزونها.
واملوارد الأوروبية  -وخا�صة الفرن�سية
 حم ��دودة وال ت ��زال هن ��اك خمزون ��اتيف الوالي ��ات املتحدة ،لكن ذلك لن يكون
كافي� � ًا فكل �ش ��يء يتحد م ��ن �أجل حدوث
كارثة .ففي �أوكراني ��ا تقل�صت الأرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة بن�سبة  30٪مع الغزو
الرو�سي .ويف �أف�ض ��ل الأحوال� ،ستنتج
�أوكراني ��ا  70٪من حما�صيله ��ا املعتادة.
و�ستب ��ذل ق�ص ��ارى جهده ��ا لي� ��س فق ��ط
لإطعام البالد ولك ��ن � ً
أي�ضا للت�صدير �إىل
البلدان التي حتت ��اج �إىل القمح والذرة.
لكن ال�سيناريوهات الأك�ث�ر قتامة ت�شري
�إىل �أنه �إذا طال �أمد احلرب ،ف�إن �أوكرانيا
بال ��كاد �ستوفر ن�ص ��ف حما�صيلها “ ،كما
ح ��ذرت ماري ��ا دودي ��ك ،مدي ��رة املنتدى
الزراعي الوطني الأوكراين.
القمح �س�ل�اح اذن ؟ نع ��م وبعدة طرق.
�أو ًال ،لأن توفرهذه احلبوب  -على الأقل

ب�أ�سع ��ار معقولة  -ه ��و مفتاح اال�ستقرار
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي يف العدي ��د من
البل ��دان .ويحت ��ل القم ��ح الرو�س ��ي الآن
م�ساح ��ة يف التج ��ارة العاملي ��ة �أك�ب�ر من
القم ��ح الأمريك ��ي ،الذي ت�ستم ��ر ح�صته
يف االنخفا� ��ض ( .)14٪و�إذا تخل ��ت
�أوروب ��ا ع ��ن دوره ��ا كم�ص ��در حلو� ��ض
البحر الأبي�ض املتو�سط� ،سرتى رو�سيا
حت ��ل حمله ��ا ،ويف الوقت نف�س ��ه ،لديها
و�سائ ��ل لل�سيطرة على تدفق ��ات الهجرة
الناجت ��ة ع ��ن” �أعم ��ال �شغ ��ب غذائي ��ة
حمتملة كما هو احلال م ��ع الغاز ،فعليها
فقط �أغالق ال�صنبور..
�إذن فالقمح هو �أداة للتحالفات .وتعمل
رو�سيا عل ��ى �إبرام اتفاقي ��ات مع ال�صني
لإ�شب ��اع �شهيتها الهائل ��ة .و�سيتم افتتاح
حمط ��ة �سك ��ة حدي ��د للحبوب ،عل ��ى بعد
 120كم من ال�صني ،يف الربع الثالث من
ع ��ام  .2022و�س ��وف تتط ��ور التدفقات
ب�سرع ��ة .كم ��ا وقع ��ت رو�سي ��ا اتفاقي ��ة
ب�ش� ��أن القم ��ح م ��ع تركي ��ا� ،أح ��د زبائنها
الرئي�سي�ي�ن .وه ��ذه االتفاقي ��ة مهمة لكال
الطرفني .بالن�سبة لرتكيا ،لأن الإمدادات
الغذائية احليوية معر�ضة للخطر عندما
تتعطل عالقاتها م ��ع االحتاد الأوروبي.
وبالن�سب ��ة لرو�سي ��ا لأنه ��ا ت�سم ��ح له ��ا،
ع�ب�ر م�ضيق البو�سف ��ور ،ب�شحن ناقالت
الب�ضائ ��ع اخلا�ص ��ة به ��ا يف �أي مكان يف
العامل.

�أخ�ي�رًا ،ميك ��ن لرو�سي ��ا �أن ت�ستخ ��دم
القم ��ح لت�أ�سي�س قوة �ساحق ��ة ،مما يلقي
�ض ��وءًا �آخر على ال�صراع م ��ع �أوكرانيا.
فالقم ��ح ه ��و �أ�سا� ��س كل الأم ��ن الغذائي
وهو ميثل ربع ال�سعرات احلرارية التي
يتناوله ��ا الب�ش ��ر ،ويج ��ب �أن نتذك ��ر �أن
�سكان الكواكب يوا�صلون النمو .فالعامل
�سي�ص ��ل �إىل  10ملي ��ارات �إن�س ��ان يف
ع ��ام  .2050ونح ��ن ن�س� ��أل �أنف�سنا كيف
�سنتمكن من �إطع ��ام  7.5مليار يف العام
املقب ��ل .ه ��ذا يعن ��ي ان اجل ��وع وانعدام
الأم ��ن الغذائي هما ب ��ذور اال�ضطرابات
املدني ��ة والهجرة يف امل�ستقب ��ل وما كان
ميث ��ل �إ�شكالي ��ة بالفع ��ل قب ��ل احلرب يف
�أوكرانيا �أ�صبح كارثيًا...
ويف الوق ��ت احل ��ايل ،ويف مواجه ��ة
�أزم ��ة الغ ��ذاء ،اتخ ��ذت �أوروب ��ا تداب�ي�ر
طارئ ��ة ته ��دف �أو ًال وقب ��ل كل �ش ��يء �إىل
جتن ��ب �إفال� ��س مزارعيه ��ا ،يف مواجهة
االرتف ��اع الهائ ��ل يف تكالي ��ف الإنتاج ،ال
�سيما يف تربية املا�شية ،وتعوي�ض جزء
م ��ن االعتماد عل ��ى الربوتين ��ات النباتية
م ��ن حو� ��ض البح ��ر الأ�س ��ود“ :وتتمثل
الإج ��راءات ،يف الوق ��ت احل ��ايل ،يف
ال�سم ��اح بزراع ��ة  4٪م ��ن الأرا�ض ��ي
املرتوك ��ة فغالبًا ما تك ��ون هذه الأرا�ضي
ذات ج ��ودة �أق ��ل ،وال ميك ��ن ا�ستخدامها
لإنتاج احلبوب ،ولكن ميكن تخ�صي�صها
للمحا�صي ��ل الو�سيط ��ة ،واملحا�صي ��ل

الربوتيني ��ة ،والت ��ي تتطل ��ب القلي ��ل من
الأ�سمدة..وهن ��اك � ً
أي�ض ��ا �إط�ل�اق
مليون يورو كم�ساع ��دات طارئة للزراعة
يف ال ��دول الأع�ض ��اء ،مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع
�أهميتها الزراعية..
م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن تفعل ��ه �أوروبا اذن
؟ بجمل ��ة واح ��دة :يج ��ب االمتن ��اع ع ��ن
تقلي� ��ص انتاجه ��ا مما ي� ��ؤدي �إىل ارتفاع
الأ�سع ��ار .ويج ��ب على �أوروب ��ا �أن ت�ضع
�أم ��ام كل هدف حم ��دد الو�سائ ��ل املحددة
لتحقيقه ��ا� ،س ��واء من حي ��ث اال�ستثمار،
ودعم القطاع ��ات ،وان ت�ضع �أهدا ًفا قابلة
للتحقيق بد ًال من احللم باملثل العليا التي
�ست�صط ��دم بج ��دار الواق ��ع .وان تعم ��ل
عل ��ى �إعادة النظ ��ر يف الهند�سة الزراعية
واالبت ��كار والبح ��ث والوق ��ت ال ��ذي
يحتاجون �إليه لإيجاد حلول �أ�سا�سية..
ومب ��ا �أن تب ��ادل الغ ��ذاء ي�ش ��كل �إحدى
اه ��م الو�سائ ��ل ل�ضمان ال�س�ل�ام والهدوء
امل ��دين واحلماي ��ة م ��ن الهج ��رات الت ��ي
ال ميك ��ن ال�سيط ��رة عليه ��ا ،فيج ��ب علينا
م ��رة �أخ ��رى اعتب ��ار الزراع ��ة عن�ص� � ًرا
م ��ن عنا�ص ��ر الدبلوما�سي ��ة واجلغرافي ��ا
ال�سيا�سي ��ة .وتبق ��ى �أوروب ��ا بف�ضلها يف
موق ��ع قوة� .أخريًا ،من ال�ضروري �إن�شاء
نظام يف الأولويات الإن�سانية .فلن ننقذ
املن ��اخ والنظ ��ام البيئ ��ي للكوك ��ب بب�شر
يت�ضورون جوعا !!
* اقت�صادية وخبيرة زراعية
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رائد مح�سن :خطوتي االولى كانت مع كبار الم�سرح العراقي
املحرر

�شد الفنان رائد مح�سن اليه جمهور
ونقاد الم�سرح ،لإدائه الكبير في
منت�صف الثمانينات عندما كان
طالبا في كلية الفنون الجميلة،
حيث ر�شحه المخرج الراحل د.
عوني كرومي للعمل في م�سرحية
(االن�سان الطيب) والتي �أعدها
للم�سرح الكاتب فاروق محمد..

وه ��و الأم ��ر ال ��ذي منح ��ه ثق ��ة عالي ��ا
بالنف� ��س ،فتوال ��ت عليه طلب ��ات العمل يف
امل�س ��رح وال�سينما والتلفزي ��ون ،بعد نيله
البكالوريو� ��س يف التمثي ��ل� ،ساه ��م يف
�أه ��م الأعمال التي قدمه ��ا امل�سرح العراقي
مثل (�ص ��راخ ال�صمت الأخر�س ) و(�أنا ملن
و�ضد م ��ن ) (الف امني ��ة و�أمنية) وغريها
الكث�ي�ر ،مثلما ق ��دم لل�سينم ��ا والتلفزيون
�أدوارا عدي ��دةُ .ك ��رم يف مهرج ��ان قرطاج
�سن ��ة  ٢٠٠٩باعتب ��اره �أح ��د املمثل�ي�ن
الع ��رب امل�ؤثري ��ن يف ال�ساح ��ة امل�سرحي ��ة
وال�سينمائي ��ة العربية ..ون ��ال العديد من
اجلوائ ��ز العراقية والعربي ��ة يف التمثيل.
التقت ��ه (العربي اجلديد) للوقوف عند �أهم
املحطات يف م�سريته االبداعية.
 ل ��م تك ��ن بدايت ��ك تقليدية فقد ب ��د�أت مع
عمالقة الم�س ��رح العراق ��ي وانت لم تزل طلبا
في كلية الفنون ..ماذا تقول عن ذلك؟
�أن تب ��د�أ خطوت ��ك االوىل يف ع�ل�ام الفن
م ��ع الكب ��ار يتمل ��كك �شعوري�ي�ن بالزه ��و
والرع ��ب يف نف�س الوقت وه ��ذا ما ح�صل
يل يف م�سرحية (الأن�س ��ان الطيب) �أعدها
ع ��ن بر�ش ��ت ف ��اروق حمم ��د و�أخرجه ��ا د.
ع ��وين كروم ��ي .فعندم ��ا تقف م ��ع �أ�سماء
مثل يو�سف العاين وخليل �شوقي وجعفر
ال�سع ��دي و�سام ��ي عب ��د احلمي ��د ومر�سل
الزيدي وعقي ��ل مهدي ،و�أن ��ت �أحد �أبطال
امل�سرحي ��ة �ست�شع ��ر بزه ��و كب�ي�ر ،لأنك ما

زل ��ت طالب ًا تدر� ��س و�أغلب الذي ��ن ذكرتهم
هم قامات فنية رفيعة على خ�شبة امل�سرح،
واكادمييني يدر�سونني يف الكلية ،فم�ؤكد
�أنك �ست�شعر بالرع ��ب عندما ت�س�أل نف�سك:
م ��اذا �س�أقدم �أو �أفعل �أم ��ام ه�ؤالء العباقرة
احلريف�ي�ن ،و�أن ��ا مل تكتم ��ل �أدوات ��ي بعد،
ولأنه ��م كب ��ار احت�ضن ��وين و�ساع ��دوين،
فعلم ��وين الكث�ي�ر ،و�أعت�ب�ر م�سرحي ��ة
(الإن�س ��ان الطي ��ب) نقطة انتق ��ال وحتول
كبريي ��ن ،لأنني ا�ستطع ��ت �أن �ألفت انتباه
اجلمهور والنق ��اد ،و�أ�سجل ح�ضور ًا مهم ًا
كممثل لأول مرة.
 م ��ا هي �أهم محطاتك الفنية في الم�س ��رح
بعد نجاحك في م�سرحية االن�سان الطيب؟
كث�ي�رة ه ��ي املحطات التي تل ��ت وال تقل
�أهمي ��ة ع ��ن �سابقته ��ا ،وكنت حري�ص� � ًا �أن
�أ�ؤك ��د ح�ض ��وري و�أثب ��ت قدم ��ي و�أ�ض ��ع
�إ�سم ��ي يف خارط ��ة امل�س ��رح العراق ��ي
والعرب ��ي ،وه ��ي مهم ��ة �صعب ��ة لوج ��ود
�أ�سم ��اء كب�ي�رة ومهم ��ة تعم ��ل وتب ��دع يف
منطق ��ة التمثي ��ل املليئ ��ة باملبدع�ي�ن ،لك ��ن
اال�ص ��رار والتدري ��ب والبح ��ث والتعل ��م
كان ��ت هي املعني يل ،فكانت هناك حمطات
مهم ��ة يف م�سريتي وعملت مع كل الأجيال
يف امل�س ��رح العراق ��ي ،م ��ن ه ��ذه الأعمال:
م�سرحي ��ة مونودرام ��ا (�أنا مل ��ن و�ضد من)
ت�أليف جليل القي�سي و�إخراج الكبري قا�سم
حمم ��د ،وم�سرحي ��ة (�أل ��ف رحل ��ة ورحلة)
ت�ألي ��ف فالح �شاكر و�إخ ��راج عزيز خيون،
وم�سرحية (اجلنة تفتح �أبوابها مت�أخرة )
ت�ألي ��ف فالح �شاكر و�إخراج حم�سن العلي،
م�سرحي ��ة (العر� ��س الوح�ش ��ي) ت�ألي ��ف
فالح �شاكر و�إخ ��راج �أحمد ح�سن مو�سى،
م�سرحية (حظر جت ��وال ) ت�أليف و�إخراج
مهن ��د هادي .و�آخر �أعمايل كانت م�سرحية
(�أمكنة �أ�سماعيل ) ت�أليف هو�شنك وزيري
و�إخراج �أبراهيم حنون.
 ح�صلت عل ��ى الكثير من الجوائز العراقية
والعربية ..ما الذي تعنيه لك هذه الجوائز؟
ل ��كل جائ ��زة طع ��م خا� ��ص وم�س�ؤولي ��ة
م�ضاف ��ة ،فاجلائ ��زة الأوىل �سن ��ة
١٩٨٦ك�أف�ض ��ل ممث ��ل واع ��د وكن ��ت يف
عم ��ر  ٢٣عام� � ًا ومتخرج ًا حديث� � ًا من كلية
الفن ��ون� ،أ�صابن ��ي الف ��رح ب�سب ��ب ه ��ذه
اجلائ ��زة ،والرعب مم ��ا �س�أق ��دم بالأعمال
القادم ��ة .تلتها جائزة �أخ ��رى �سنة ١٩٨٨
ك�أف�ض ��ل ممث ��ل يف العراق بع ��د �سنتني ثم
علي ،فح�صلت
بد�أت اجلوائز العربية تهال ّ

لكن ��ي عمل ��ت �أي�ض� � ًا يف التلفزي ��ون ب�أكرث
من �ست�ي�ن م�سل�س�ل ً�ا ،وكذل ��ك يف ال�سينما
و�إن كان ��ت فر�صي فيه ��ا قليلة ،فكما تعرف
ان ��ت �أن االنت ��اج ال�سينمائي م� � ّر مبراحل
متع�ث�رة ،فقبل ع ��ام  2003كان ��ت الفر�ص
معدوم ��ة تقريب ��ا ب�سب ��ب توق ��ف االنت ��اج
ال�سينمائ ��ي� ،أم ��ا بعد هذا التاري ��خ ف�أن ما
�أنت ��ج من االف�ل�ام الروائي ��ة الطويلة قليل
وال يتعدى �أ�صاب ��ع اليد ،ولكن املجال كان
مفتوح� � ًا للأف�ل�ام الق�ص�ي�رة والوثائقي ��ة،
وق ��د �شارك ��ت بعدد م ��ن هذه االف�ل�ام مثل
فيل ��م (�سالي ��د) للمخ ��رج مالك عب ��د علي.
وباخت�ص ��ار امل�سرح ح�ض ��ور والتلفزيون
�شهرة وال�سينما ت�أريخ.

عل ��ى جائزة التانيت الذهب ��ي يف مهرجان
قرط ��اج �سنة١٩٩٩عن م�سرحي ��ة (اجلنة
تفت ��ح �أبوابه ��ا مت�أخ ��رة) ،بعده ��ا جائ ��زة
�أف�ض ��ل عمل متكامل عن م�سرحية (العر�س
الوح�ش ��ي) ،ث ��م جائ ��زة �أف�ض ��ل ممثل يف
مهرجان قرطاج �سنة  ٢٠١٩عن م�سرحية
(�أمكنة �أ�سماعيل) ،وجائزة جلنة التحكيم
اخلا�صة ك�أف�ض ��ل ممثل يف مهرجان بغداد
ال ��دويل �سن ��ة ٢٠٢١عن نف� ��س امل�سرحية
و�أنا يف عمر يناه ��ز ال�ستني .اجلوائز هو
خطك البياين يف ال�صع ��ود والنزول ،نعم
كان ��ت هناك �أخفاقات يف بع�ض العرو�ض،
لك ��ن عندما تك ��ون منتمي ًا للم�س ��رح ب�شكل
كامل ولف�ت�رة طويلة متت ��د لأربعني عام ًا،
وم ُِ�ص ��ر على تقدمي كل ما ه ��و مهم جمايل
وي�ساهم يف بن ��اء الذائقة الفنية والفكرية  كيف ترى الم�شهد ال�سينمائي في العراق؟
للمجتم ��ع ،ت�أت ��ي اجلوائز لتق ��ول لك� :أنك م قب ��ل ٢٠٠٣كان ��ت ال�سينم ��ا العراقي ��ة
عب ��ارة عن �أنت ��اج دولة ،خا�ص ��ة يف حرب
يف الطريق ال�صحيح.
اخللي ��ج الأوىل وكان ��ت غالبي ��ة الأف�ل�ام
 بين ال�سينما والتلفزيون والم�سرح اين يجد تعبوي ��ة �أو ترتج ��م �سيا�س ��ة احلكومة من
خ�ل�ال موا�ضيع حمددة تقرتحه ��ا الدولة،
رائد مح�سن نف�سه؟
�أن ��ا �أب ��ن امل�س ��رح لذل ��ك �أجد نف�س ��ي فيه وما بعد � ٢٠٠٣أ�صبحت ال�سينما م�شروع ًا

 فيلم (�آخر ال�سعاة) كان تجربتك االخيرة
في ال�سينما ..ماذا تقول عنها ..وعن ال�شباب
في ال�سينما؟
�آخ ��ر ال�سع ��اة ه ��و فلم ��ي الأخ�ي�ر الذي
انتهيت من ت�صويره نهاية ال�سنة املا�ضية
م ��ع املخرج املجتهد �سع ��د الع�صامي ،ومت
ت�صوي ��ره يف حمافظة كربالء وقد �أحببت
التجرب ��ة ج ��د ًا ،ودُه�ش ��ت م ��ن امل�ست ��وى
االح�ت�رايف للعامل�ي�ن املوجودي ��ن بالفلم
من مدير الت�صوي ��ر اىل ال�صوت واملكياج
حت ��ت �أدارة خم ��رج �ش ��اب يخ ��رج فيلم ��ه
الطوي ��ل الأول ،رغ ��م �أنه ��م لي�س ��وا م ��ن
بغ ��داد لك ��ن كان ��ت خرباته ��م ممت ��ازة وال
تق ��ل �شيئ� � ًا� ،أذا قل ��ت �أنه ��م تفوق ��وا عل ��ى
حم�ت�ريف بغ ��داد ،و كان ��ت فرحتي كربى
بكادر الفل ��م بالإ�ضاف ��ة ل�سيناري ��و الفيلم
الب�سي ��ط القري ��ب للقلب ال ��ذي كتبه والء
املانع عن �شخ�صية اجتماعيه كل طموحها
�أن تعي� ��ش ب�س�ل�ام و�أم ��ان ،لك ��ن تواجهها
م�صاع ��ب كث�ي�رة وكب�ي�رة .الفل ��م يتحدث
ع ��ن امل�سحوق�ي�ن يف العامل و�س ��ط �أنظمة
اجتماعية قا�سيه� .أخري ًا �أقول كل الطاقات
الفني ��ة لإنت ��اج �أف�ل�ام �سينمائي ��ة مهم ��ة
تناف� ��س م ��ا موجود يف الع ��امل كمخرجني
وفني�ي�ن وممثل�ي�ن وكت ��اب ،وكذلك وجود
�أح ��دث الأجهزة الت ��ي ت�صور به ��ا الأفالم
العاملي ��ة ،لكنه ��ا حتت ��اج اىل دع ��م دول ��ة
حقيق ��ي ،ويج ��ب �أن تخ�ص� ��ص ميزاني ��ة
�سنوية للإنتاج ال�سينمائي.

ف��ي��ل��م ل��ح��ظ��ة ال�����ب�����راءة ل����ـ م��ح�����س��ن م��خ��ب��ل��ب��اف

اينم ��ا وجدت اال�ش ��جار ،وجدت احلي ��اة ..حني
ي�س ��تعيد حم�س ��ن خمملباف واقعة طعنه ل�شرطي
يف زم ��ن ال�شاه والتي ق�ض ��ى ب�سببها عدة �سنوات
يف ال�سج ��ن يف ثاين تناول له ��ا من قبله �سينمائيا
يك ��ون قد بلغ من الوع ��ي مايدفع ��ه ل�صياغة دراما

 عالء املفرجي

فردي� � ًا ت�صدى ل ��ه املخرج ��ون ال�شباب من
دون دع ��م الدول ��ة ،اال م ��رة واح ��ده وهي
منا�سبة بغداد عا�صمة الثقافة العربية عام
 ،2013فكان ��ت الأفالم بائ�س ��ة بن�سبة ٩٠
باملئ ��ة ،بالرغ ��م من ا�شتغ ��ال كل املخرجني
العراقي�ي�ن املوجودين بالداخل واخلارج،
و�أق�ص ��د الكبار بال�س ��ن� ،أذ مل متنح فر�صة
لأي �ش ��اب لإخ ��راج فيل ��م ،وه ��م الذي ��ن
حمل ��وا راي ��ة ال�سينم ��ا العراقي ��ة م ��ا بعد
 ٢٠٠٣بجه ��ود �شخ�صي ��ه و�أف�ل�ام قليل ��ة
�أو واطئ ��ة الكلفة ،ومع ذل ��ك �أفالم ق�صريه
حقق ��ت الكثري من اجلوائز يف املهرجانات
العربي ��ة والعاملي ��ة ،ال�سينم ��ا �صناعة قبل
�أن تكون فن ًا فهي حتت ��اج اىل مبالغ طائلة
لتناف� ��س م ��ا يح ��دث بالع ��امل .يج ��ب على
الدول ��ة �أن تنتبه وتع ��رف �أهمية ال�سينما،
وتق ��وم بدعمها لإي�ص ��ال �صوت املخرجني
والواق ��ع العراق ��ي املل ��يء باملوا�ضي ��ع
والأزم ��ات الك�ب�رى ،والأح ��داث املري ��رة
وامل�ؤملة التي مر بها.

تجارب للمشاهدة

علي اليا�سري

كالكيت

�ساخرة من تل ��ك ال�سذاجة املفرط ��ة وا�ضعا جانب
ال�سوء يف ايذاء االخرين من اجل احالم طوباوية
مث ��ل زرع االزهار يف افريقي ��ا وتوفري اخلبز لكل
فق ��راء الك ��ون او ان تكون ابا م�س� ��ؤوال عن جميع
�س ��كان االر� ��ض عل ��ى حمم ��ل ال�شع ��ارات الثورية
الت ��ي كان ��ت ت�ضج بها تل ��ك احلقب ��ة ومقاربا بعني
الوق ��ت الح�سا� ��س االن�س ��ان يف الطيب ��ة واملحب ��ة
ومد اليد لل�سالم وهو ماحدث بينه وبني ال�شرطي
بالفع ��ل .خمملب ��اف يف فيلم (حلظة ب ��راءة) ي�ضع
اللبن ��ة االوىل ل�سينم ��اه احلقيقي ��ة وف ��ق ا�سلوبه
املمي ��ز ح�ي�ن ي�ص ��وغ ال�سيناريو ب ��روح الوثائقي

ومن ��ط الروائي ،فال�س ��رد عنده لي� ��س بال�ضرورة
تقليدي ��ا لكن ��ه ميتل ��ك املثاب ��ات .مي ��زة حلظ ��ة
ال�ب�راءة انه يده�ش ��ك بذلك امل ��زج املفاجيء مابني
االع ��داد للم�شاه ��د وحلظة احل ��وار املج�سد للفعل
احلقيق ��ي .يدور خمملب ��اف حول الزم ��ن ليباغته
بتل ��ك االنحن ��اءات اللذيذة .يقدم در�س ��ا كما اعتاد
يف بداياته ال�سينمائية لكن ��ه هذه املرة لي�س جافا
وال بروباغن ��دا تقليدي ��ة بل ا�ستق ��راء متب�صر ب�أن
الفع ��ل االحم ��ق من املمك ��ن ا�ستبداله وفق ��ا لر�ؤية
جيل معا�صر بالتوا�صل احلياتي ال�صادق واملحبة
الواعية.

انجيلوبولو�س..
في الذكرى  10لرحيله
هل كان راكب الدراجة قبل ع�شرة �أعوام يعرف من هو ثيودورو�س ثيو
اجنيلوبولو�س..؟ �أو لنعيد ال�س�ؤال ب�صورة �أخرى هل كان راكب الدراجة
يعرف �أي حياة ازهق يف تلك اللحظة..؟ وهل يعرف �أن مواطنه (ال�ضحية)
كان قامة �سينمائية فارعة يباهي بلده اليونان العامل بها..؟ واخريا هل
يعرف �سائق الدراجة احلزن الذي �سيخلفه لع�شاق ال�سينما يف كل مكان
على فعلته هذه.؟
لوكان يعرف �إذن ،لفكر الف مرة قبل ان ي�صدم بدارجته هذا ارجلل..
يقينا لو ان اجنيلوبولو�س مازال حيا ،ل�صنع فيلما مبقا�سات عبقريته،
التي منحته حتما الت�سامح ..بب�ساطة كان اجنيلو قد ي�سامح الرجل.
ففي العام  2012تويف املخرج اليوناين ثيو �أجنيلوبولو�س يف حادث
�سري خالل ال�ساعات الأوىل من �صباح  2012 1--25عن عمر ناهز 76
عاما بينما كان يعمل على فيلمه الأخري بالقرب من �أثينا .وذكرت تقارير
�إخبارية �أن �أجنيلوبولو�س �أ�صيب بجراح خطرية يف الر�أ�س بعدما
�صدمته دراجة بخارية بينما كان يحاول ال�سري عرب طريق مزدحم بالقرب
من موقع للت�صوير يف ميناء بريايو�س اليوناين الرئي�سي .كما �أ�صيب
�سائق الدراجة ،وهو �ضابط �شرطة خارج اخلدمة ،بجراح كذلك ونقل �إىل
امل�ست�شفى .ووقع احلادث بينما كان �أجنيلوبولو�س برفقة طاقمه ي�صور
م�شهدا يف فيلمه الأحدث «ذي �آذر �سي» �أو (البحر الآخر) يف نفق بحي
درابت�سونا يف بريايو�س غربي البالد .وي�شتهر �أجنيلوبولو�س،الذي
امتد م�شواره الفني �إىل �أكرث من  40عاما ،بالفيلم الدرامي (اخللود) عام
� 1998أو (يوم) الذي ح�صل على جائزة ال�سعفة الذهبية من مهرجان كان
ال�سينمائي .وا�شتهر اجنيلوبولو�س باالفالم الروائية الطويلة غري اململة
نتيجة الت�سل�سل املحكم مل�شاهدها وتتناول يف اغلبها ق�ضايا �سيا�سية
وتاريخية معا�صرة يف اليونان.
هكذا وبب�ساطة �سينعاه بعد موته ال�سينمائيون وع�شاق ال�سينما ،الرجل
الذي و�ضع ا�سم اليونان على خارطة البلدان الأ�شهر يف ال�سينما ،مثلما
فعل بريغمان يف ال�سويد� ،أو قل ما فعله كري�ساوا يف اليابان.
كان �أجنيلوبولو�س خمرجً ا �سينمائيًا ذائع ال�صيت وحائز على عدة
جوائز �سيطر على �صناعة ال�سينما الفنية اليونانية من عام 1975
ف�صاعدًا،وكان �أحد �أكرث �صانعي الأفالم ت�أثريًا واحرتامًا يف العامل .بد�أ
يف �صناعة الأفالم عام  .1967يف ال�سبعينيات قام ب�إخراج �سل�سلة من
الأفالم ال�سيا�سية عن اليونان احلديثة.
تتميز �أفالم �أجنيلوبولو�س ،التي و�صفها مارتن �سكور�سيزي ب�أنها
�أفالم «�صانع �أفالم بارع» ،ب�أدنى حركة ،و�أقل تغيري يف امل�سافة ،واملقاطع
الطويلة ،وامل�شاهد املعقدة واملكونة بعناية .غالبًا ما تو�صف طريقته
ال�سينمائية ب�أنها «كا�سحة» و «منومة».
يف عام  1998فيلمه اخللود ويوم ذهب للفوز بال�سعفة الذهبية يف
الطبعة  51من مهرجان كان ال�سينمائي ،وثبت �أفالمه يف العديد من
املحرتم يف العامل املهرجانات ال�سينمائية.
وُلد ثيودورو�س �أجنيلوبولو�س يف �أثينا يف � 27أبريل .1935
�أثناء احلرب الأهلية اليونانية� ،أُخذ والده كرهينة وعاد عندما كان
�أجنيلوبولو�س يبلغ من العمر � 9سنوات ؛ وبح�سب املخرج ،ف�إن غياب
والده والبحث عنه بني اجلثث ،كان له �أثر كبري على ت�صويره ال�سينمائي.
در�س القانون يف اجلامعة الوطنية وكابودي�سرتيان ب�أثينا ،ولكن
بعد خدمته الع�سكرية ذهب �إىل باري�س حل�ضور جامعة ال�سوربون.
�سرعان ما ترك الدرا�سة يف معهد الدرا�سات العليا ال�سينمائية(  (�ID
 )HECقبل �أن يعود �إىل اليونان .عمل هناك ك�صحفي وناقد �سينمائي.
بد�أ �أجنيلوبولو�س يف �صناعة الأفالم بعد انقالب عام  1967الذي بد�أ
الديكتاتورية الع�سكرية اليونانية املعروفة با�سم نظام الكولونيالت� .أنتج
فيلمه الق�صري الأول يف عام  1968ويف ال�سبعينيات بد�أ يف �إنتاج �سل�سلة
من الأفالم الروائية ال�سيا�سية عن اليونان احلديثة.
كان �أجنيلوبولو�س ،املخرج ال�سينمائي امل�شهور واملتعدد اجلوائز
والذي �سيطر على �صناعة ال�سينما اليونانية منذ عام � ،1975أحد �أكرث
املخرجني نفوذ ًا واحرتامًا على نطاق وا�سع يف العامل .بد�أ يف �صناعة
الأفالم عام  .1967ويف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي� ،صنع �سل�سلة من
الأفالم ال�سيا�سية عن اليونان احلديثة.
تتميز �أفالم �أنجيلوبولو�س ،التي و�صفها
مارتن �سكور�سيزي ب�أنها �أفالم «�صانع �أفالم
بارع» ،ب�أدنى حركة ،و�أقل تغيير في
الم�سافة ،والمقاطع الطويلة ،والم�شاهد
المعقدة والمكونة بعناية .غالبًا ما تو�صف
طريقته ال�سينمائية ب�أنها «كا�سحة» و
«منومة».

"م�سارات داخلية" تو ِّفر ل�سالكيها مَهْربًا للنجاة ومُتنفَ�سًا للأحزان المقيمة في الأعماق
عدنان ح�سني �أحمد
قب ��ل الول ��وج �إىل ثيم ��ة الفيل ��م وتفا�صيل ��ه
الدقيق ��ة الب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة �إىل � ّأن املعن ��ى
املج ��ازي لعن ��وان الفيل ��م Inner Lines
ه ��و “م�س ��ارات داخلي ��ة” ولي�س ��ت “خطوط
داخلية” كما يُف�صح املعنى املبا�شر للم�صطلح
الذي ّ
متت ا�ستعارته من القامو�س الع�سكري.
و�أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك فه ��و ي�ش�ي�ر �إىل امل�س ��ارات
الداخلي ��ة املوازية للخطوط الأمامية جلبهات
القت ��ال وه ��ي ع ��ادة م ��ا تك ��ون �أمين ��ة وتوفر
ل�سالكيه ��ا َمهْربًا للنجاة .وه ��ي الطرق نف�سها
الت ��ي ي�سلكه ��ا ال ُر�سل واحلم ��ام الزاجل الذي
ينق ��ل الر�سائل بني التجمع ��ات الب�شرية التي
ّ
تقطع ��ت به ��ا ال�سُ بل ج ّراء القب�ض ��ة احلديدية
الت ��ي تفر�ضها احلروب امل�شتعلة على الدوام.
ول ��و ذهبن ��ا �أبع ��د م ��ن ذل ��ك ف� �� ّإن امل�س ��ارات
الداخلي ��ة ُتف�ضي بن ��ا �إىل الأحزان املُقيمة يف
�أعماقنا.
يبن ��ي املخ ��رج البلجيك ��ي پي�ي�ر� -إي ��ف
فاندوي ��رد �سردية فيلمه الوثائق ��ي على ق�صة
“طوف ��ان ن ��وح” التي و�صل ��ت �إلينا وعرفنا
�سببه ��ا ه ��و “طغي ��ان الب�ش ��ر عل ��ى الأر�ض”
لك ��ن فادندوي ��رد ي�ستثم ��ر يف ه ��ذه احلادث ��ة
التاريخي ��ة القدمية حكاي ��ة ا َ
حلمامات الثالث
وي�ت�رك نهايته ��ا مفتوح ��ة ملخ ّيل ��ة املتلق�ي�ن.
فحينم ��ا �أر�س ��ل ن ��وح احلمام ��ة الأوىل م ��ن

جب ��ل �أرارات ع ��ادت يف احل ��ال لأنه ��ا مل جتد
� ً
أر�ض ��ا ياب�سة .وبع ��د �أ�سبوع �أطل ��ق احلمامة
الثاني ��ة فع ��ادت بعد ع ��دة �أي ��ام ويف منقارها
غ�ص ��ن �صغ�ي�ر دالل ��ة عل ��ى � ّأن الأي ��ام القادمة
�س ��وف تك ��ون �أف�ض ��ل� .أ ّم ��ا احلمام ��ة الثالثة
الت ��ي �أطلقها نوح �أخريًا فقد توارت يف الأفق
ومل تع ��د �إىل ال�سفين ��ة لأنه ��ا وقع ��ت يف حُ ب
الطبيعة اجلميلة وهبطت يف �أعماق ال�سهوب
اخل ّالب ��ة ،وحت ّول ��ت تدريج ًي ��ا �إىل حلم لكنها
مل تك ��ن مبن� ��أىً عن امل ��وت ال ��ذي يرتبّ�ص بنا
جميعًا.
ينتم ��ي “م�س ��ارات داخلي ��ة” �إىل �سينم ��ا
امل�ؤل ��ف �إذا م ��ا �أخذن ��ا بنظ ��ر االعتب ��ار � ّأن
فاندوي ��رد ه ��و املُخ ��رج واملُ�ص� �وِّر وكات ��ب
ال�سيناري ��و � ً
أي�ضا وي�سع ��ى لأن يج�سّ د ر�ؤيته

الإخراجي ��ة والفكري ��ة يف � ٍآن م ًع ��ا .يجم ��ع
الفيل ��م ب�ي�ن خم� ��س ثيم ��ات يف �أق ��ل تقدي ��ر
وهي :ال�شعري ��ة ،واالحتفاء بجمال الطبيعة،
وال�سيا�س ��ة ،واحل ��رب ،واملوت ال ��ذي �سوف
يلته ��م اجلميع يف نهاية املط ��اف .تتكرر كلمة
“�أبي� ��ض” يف �أماك ��ن متع ��ددة مث ��ل “مرك ��ز
�أبي� ��ض” “ ،ثل ��ج �أبي�ض” و “�ض ��وء �أبي�ض”
يف �إ�ش ��ارة وا�ضحة �إىل قم ��ة جبل “�أرارات”
الذي مي ّثل منارة دائمة للأمل ،ورم ًزا للحرية
الت ��ي ي�ستلهمه ��ا الأرميني ��ون من ه ��ذا املكان
املق ّد� ��س يف عقيدتهم الدينية .فه ��ذا البيا�ض،
والق ��راءات املهمو�س ��ة له ��ا عالق ��ة ب�شعري ��ة
الق�ص ��ة ال�سينمائي ��ة م ��ن دون �أن نن�س ��ى
اللقط ��ات الوام�ض ��ة لوج ��وه الرج ��ال الت ��ي
ظهرت يف م�ستهل الفيلم.

يُ�سهب املخرج يف ت�صوير يف عملية الإبادة
ال� �ـ  74للإيزيدي�ي�ن يف �شم ��ال الع ��راق �سن ��ة
 2014وم ��ا تخللها من �إع ��دام للرجال ،و�سبي
للن�س ��اء ،واغت�ص ��اب للع ��ذراوات وبيعهن يف
�س ��وق النخا�سة ،وقتل للأطفال والر ُّ�ضع .وقد
ا�ستع ��ان املخرج ب�شهادات مُوجعة للإيزيديني
م ��ن كال اجلن�س�ي�ن لتوثي ��ق ه ��ذه اجلرمي ��ة
النك ��راء الت ��ي �أُر ُتكب ��ت بح ��ق الإيزيدي�ي�ن
العراقيني الب�سط ��اء الذين مل يفعلوا �أي �شيء
�سوى الت�شبث بعقيدتهم وقناعتهم الدينية.
يرب ��ط املُخرج ب�ي�ن �إبادة الإيزدي�ي�ن و�إبادة
الأرم ��ن الت ��ي وقع ��ت يف �سنت � ّ�ي  1915و
 1916وا�ستم ��رت حت ��ى ع ��ام  1922من ق ِبل
ق ��وات الإمرباطوري ��ة العثماني ��ة حي ��ث �أذعن
ُثلثا الأرمينيني ل�سيا�س ��ة التجويع والرتحيل

والقتل املمنهج الذي ن ّفذته امللي�شيات الرتكية
بقي ��ادة توپ ��ال عثم ��ان ال ��ذي ارتك ��ب جمازر
دموي ��ة بح ��ق الأرميني�ي�ن واليوناني�ي�ن حتى
و�ص ��ل الأم ��ر �إىل �إحاطة قراه ��م بالنريان من
كل اجله ��ات ،واغت�ص ��اب ن�سائه ��م وفتياته ��م،
وحرقه ��م جميعًا من دون �أن يهت ّز لهم جفن� ،أو
ترتعد لهم فري�صة.
يتو�س ��ع املخ ��رج يف الرتكي ��ز عل ��ى احلرب
الت ��ي ن�شب ��ت ب�ي�ن �أرميني ��ا و�أذربيج ��ان على
خلفي ��ة النزاع ح ��ول تبعي ��ة �إقلي ��م نوغورنو
كارب ��اخ ال ��ذي �أعل ��ن ا�ستقالل ��ه ع ��ام .1994
ويف ع ��ام  2020ا�صط ّف ��ت تركي ��ا �إىل جان ��ب
�أذربيجان و�ش ّنت عملية “القب�ضة احلديدية”
لإع ��ادة ال�سيط ��رة عل ��ى ه ��ذا الإقلي ��م ال ��ذي
ت�سكن ��ه غالبية �أرميني ��ة و�أقلي ��ة �أذربيجانية.

ثم ��ة خطاب �سيا�سي طوي ��ل ي�سهب فيه رئي�س
وزراء نوغورن ��و كارب ��اخ يح ��ث في ��ه جمي ��ع
املواطن�ي�ن الأرميني�ي�ن على مقاوم ��ة اجلي�ش
الأذربيج ��اين للحف ��اظ على ُهويته ��م وعز ّتهم
وكرامته ��م .ا�ستم ��رت احل ��رب  44يومًا فقدت
فيها �أرمينيا خم�سة �آالف جندي ،وجرح قرابة
�أحد ع�ش ��ر � ًألفا من الع�سكري�ي�ن واملدنيني لكن
املُخ ��رج �سوف ير ِّكز على ب�ضع ��ة مناذج م�ؤملة
مثل �ساكو هاكوبي ��ان الذي متزقت �ساقيه �إثر
ق�ص ��ف مروحي ��ة ل�سيارته ��م الع�سكري ��ة التي
احرتق ��ت فطلب من اجلنود �إط�ل�اق النار عليه
لو�ض ��ع ح� � ٍد لأمله ومعانات ��ه القا�سي ��ة لكن هذا
ال ��ر�أي مل يل � َ�ق ً
قبوال ل ��دى �أ�صدقائ ��ه اجلنود.
وهن ��اك ام ��ر�أة �شاب ��ة ال ت�صدّق الأخب ��ار التي
نقله ��ا اجلن ��ود ب�أن زوجها هاك ��وب قد ُقتل يف
املعرك ��ة ،وهي تعتقد ب�أنه ماي ��زال حيًا يُرزق.
�أمّا الق�ص ��ة الثالثة والأخرية فهي ق�صة كارين
ال ��ذي �أو�ش ��ك �أن يُنه ��ي خدمت ��ه الع�سكري ��ة
ومل يب ��ق عل ��ى ت�سريح ��ه �أكرث م ��ن �أ�سبوعني
لك ��ن �شدق احل ��رب �سيلتهم ��ه ،و�س ��وف ت�ؤكد
فحو�صات الدي �أن �أي � ّأن اجلثة التي جلبوها
ه ��ي جثت ��ه ه ��و ،و�سيوارونه ��ا ال�ث�ري يف
يرابل ��ور ،ولعله �أوفر ً
حظا م ��ن جنود �آخرين
�سحلته ��م كالب �ضال ��ة و�أكل ��ت �أج�ساده ��م يف
الربية .ثمة عوائل مفجوعة ب�أعز الأبناء الذين
�ضح ��وا ب�أرواحهم من �أجل الوطن ودُفنوا يف
مق�ب�رة ترفرف فوقها الأع�ل�ام الأرمينية بينما
يكت ��ظ الف�ض ��اء بعوي ��ل الث ��كاىل لأن “احلرب
ال ت ��دور رحاه ��ا يف جبهات القت ��ال و�إمنا يف

�أرحام الأمهات” كما يذهب ناپليون پوناپرت.
تك ��رر م�شه ��د �إط�ل�اق احلمائ ��م غ�ي�رة م ��رة
ر�سل ��ون يط ��وون ورق الر�سائل
حي ��ث كان املُ ِ
ويبعثونه ��ا �إىل الأه ��ل والأ�صحاب والأحباب
ويتوا�صل ��ون عرب ه ��ذه الطريق ��ة الآمنة التي
تكفيه ��م �ش ��رور اخلط ��وط الأمامي ��ة جلبهات
احل ��روب التي تندلع يف �أكرث من مكان �أحيا ًنا
لكن تركيز املخ ��رج فاندوير قد ان�صب يف هذا
الفيل ��م عل ��ى �شم ��ال الع ��راق والإمرباطوري ��ة
العثمانية و�أرمينيا �إ�ضافة �إىل �إقليم ناغورنو
كراباخ لي�صوغ عرب لغة �شعرية قد ال تتنا�سب
م ��ع طبيع ��ة املو�ضوع وثيم ��ة الفيل ��م القا�سية
التي تر ِّكز عل ��ى اال�ضطهاد التاريخي وجمازر
الإب ��ادة اجلماعي ��ة للإيزيدي�ي�ن والأرمين�ي�ن
الذي ��ن ال يزالون ي�سلك ��ون امل�سارات الداخلية
الآمن ��ة الت ��ي ال تخل ��و م ��ن بع� ��ض املفاج� ��آت
أوان و�آخر.
والأحداث املُفجعة بني � ٍ
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �سال�س ��ة الفيل ��م و�شعري ��ة
�أ�سلوبه �إ ّال �أنه مل ينجُ من الإ�سهاب الذي �أ�شرنا
�إليه فيم ��ا يتعلق مبحن ��ة الإيزيدي�ي�ن ،وكذلك
اخلط ��اب ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ميك ��ن اخت�ص ��اره
�إىل ح� � ٍد كبري يفي بالغر�ض املطلوب وال ي�ضع
املُ�شاهد يف دائرة امللل.
جدي ��ر ذك ��ره �أن املُخ ��رج البلجيك ��ي پي�ي�ر-
�إي ��ف فاندوي ��رد ال ��ذي در� ��س ال�صحاف ��ة
والإع�ل�ام والأنرثوبولوجيا ق ��د �أجنز فيلمني
�سابقني وهم ��ا “الأر�ض املفق ��ودة”  ،2011و
“الأبدي ��ون”  2017و “م�س ��ارات داخلي ��ة”
 2022هو فيلمه الوثائقي الطويل الثالث.
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اقــــرأ
�إنقاذ حياة القطة

�صدر ع ��ن دار املدى كت ��اب "�إنقاذ حياة القط ��ة" للكاتبة جي�سيكا
ب ��رودي ترجمة �شهد الراوي ،حيث يقدم ه ��ذا الكتاب واحد ًا من
�أه ��م مناه ��ج كتابة الرواي ��ة احلديثة ،وه ��و �إىل جان ��ب الرحلة
الت�شويقي ��ة لت�ش ��كل عنا�ص ��ر الرواي ��ة ،والدق ��ة يف و�ضع خطة
وا�ضح ��ة تت�ضم ��ن كل ال�شف ��رات ال�سري ��ة لكتابته ��ا وفق خم�س
ع�ش ��رة مرحل ��ة ،يقدم "�إنقاذ حي ��اة القطة" ،رحل ��ة �إن�سانية عن
تط ��ور م�صائرن ��ا كب�ش ��ر� ،سنع ��رف يف �أية مرحلة م ��ن مراحل
ق�صتن ��ا نق ��ف الآن ،تلك التي تتحك ��م الأق ��دار وامل�صادفات يف
توجيهه ��ا ،نحو نهاي ��ات ال نختارها مبح� ��ض �إرادتنا يف كثري
من الأحيان.

لوحة لفنان عراقي على غالف �أهم جملة فن يف بريطانيا

عل��ي جب��ار� :أعم��ل عل��ى معر���ض للر�س��م والنح��ت يف الع��ام املقب��ل
عامر م�ؤيد
و�ضع ��ت لوح ��ة الغ ��روب للفن ��ان
عل ��ي جب ��ار يف غ�ل�اف جمل ��ة الف ��ن
الربيط ��اين والت ��ي تعد اه ��م جملة
فن يف اململكة املتح ��دة .ويعد االمر
اعرتاف ��ا بقيم ��ة الت�ش ��كيل العراقي،
علي جبار الذي حاورته (املدى) قال
ع ��ن لوحته ه ��ذه" :اللوح ��ة واحدة
م ��ن �سل�س ��لة اعم ��ايل املهم ��ة ،حيث
ر�سمت االوىل يف الدمنارك بعنوان
عن ��د الفج ��ر وكان ��ت عل ��ى بح�ي�رة
نورب ��رو يف كوبنهاغ ��ن و�ص ��ارت
من مقتنيات قا�ضي وحمامي �شركة
ڤرجن ميدي ��ا يف بريطانيا والثانية
ا�سمها عند الغروب على �ضفاف نهر
ح

ول العا

لم

التيمز يف لن ��دن وهي املن�شورة يف
غالف املجلة وهي من مقتنيات رجل
اعمال عراقي".
وا�ض ��اف ان "اللوح ��ة تع�ب�ر ع ��ن
االحا�سي�س الغام�ضة حلظة الغروب
ب�سب ��ب حت ��ول النه ��ار اىل لي ��ل منذ
بداي ��ة اخلليقة ،حيث انني ا�ستخدم
نظري ��ة بيكا�سو يف ال ��دوران حول
املودي ��ل للك�ش ��ف عن حال ��ة �شخ�ص
واحد بتقنية املدر�سة امل�ستقبلية".
وب�ي�ن ان "جمل ��ة الف ��ن الربيط ��اين
ه ��ي اه ��م جمل ��ة متخ�ص�ص ��ة بالفن
واالو�س ��ع انت�ش ��ارا يف اململك ��ة
املتح ��دة فهي ت ��وزع يف كل متاحف
وغالريي ��ات الف ��ن واملط ��ارات
وامل�ؤ�س�س ��ات الفني ��ة ،فن�شر لوحتي
يف غالف املجلة اجناز مهم بحد
ذاته".
وعن م�شاريعه امل�ستقبلية ي�ؤكد
جب ��ار "اعمل منذ �سن�ي�ن لتكملة

جمموعة من االعمال القامة معر�ض
�شخ�ص ��ي اخ ��ر يف لن ��دن يف ال�سنة
القادمة و�سيك ��ون خم�ص�صا للر�سم
والنحت ،ف�ضال عن االن�شغال بادارة

م�شاريع نحت عاملية".
وع ��ن اجلي ��ل الت�شكيل ��ي اجلدي ��د
وكيف ميكن ��ه ان ي�ض ��ع ب�صمته يف
احلرك ��ة الت�شكيلي ��ة العراقي ��ة ق ��ال

جبار �إن "اجلي ��ل الت�شكيلي اجلديد
يتجه باجتاه ��ات خمتلفة ومل ا َر انه
مهتم بتكمل ��ة م�سريتن ��ا ولكنه يقدر
تل ��ك امل�س�ي�رة ،فامتن ��ى ان يب ��د�أوا

رحيل الفنانة والإذاعية منى الب�صري
نع ��ت نقاب ��ة الفناني ��ن العراقيي ��ن ام� ��س
الأربع ��اء ،وف ��اة الفنان ��ة الموهوب ��ة من ��ى
الب�صري ،جراء تدهور �صحتها ،كما وقالت
النقاب ��ة في بي ��ان له ��ا �إن الب�ص ��ري وافتها
المني ��ة "ذل ��ك كان �أث ��ر ذبح ��ة �صدري ��ة" قد
تعر�ضت له� �اـ كما يجب ان نعل ��م ان الفنانة
والمذيع ��ة من ��ى الب�ص ��ري ق ��د �ساهمت في
الكثي ��ر م ��ن الأعم ��ال الفني ��ة التلفزيوني ��ة

متابعة  /املدى
يتم�سّ ك البولندي روب��رت ليفاندوفي�سكي ،مهاجم
بايرن ميونخ الأملاين ،بقرار االنتقال �إىل بر�شلونة
الإ�سباين ،خالل االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،قبل
نهاية ع�ق��ده م��ع الفريق ال�ب��اف��اري مبو�سم واح��د
فقط .وف�شلت حتى الآن جميع مفاو�ضات التجديد
بني بايرن ميونخ وليفاندوفي�سكي ،يف ظ ّل ّ
تدخل
بر�شلونة الإ�سباين ،للح�صول على خدمات الهداف
البولندي الأف�ضل يف العامل حالي ًا .وينتهي تعاقد
ليفاندوفي�سكي مع بايرن ميونخ يف �صيف عام
 ،2023حيث يتب ّقى يف عقده مع النادي البافاري
مو�سم ًا واحد ًا فقط ،حيث ّ
يحق له يف �شهر كانون
ً
الثاين املقبل ،التوقيع لأي فريق جمانا �ضمن الفرتة
ا ُ
حل� ّرة من عقده .ك�شفت �صحيفة "بيلد" الأملانية،
�أن العديد من زمالء ليفاندوفي�سكي يف غرفة خلع

هل يعود براد بيت �إىل
جينيفر �أني�ستون؟

والإذاعية م ��ن بينها برنامج (عالم الأ�سرة)
(حذار
و برنامج (لكِ يا�سيدت ��ي) و برنامج
ِ
من الي�أ� ��س) والكثير من الأعم ��ال الدرامية
والبرام ��ج الإذاعي ��ة والتلفزيوني ��ة منه ��ا
م�سل�س ��ل �آمال واجنح ��ة الثعال ��ب وحكاية
ال�صي ��اد عا�ش ��ور ورائحة القه ��وة والفجر
الحزين و�أعالي الفردو�س والجرح ورجال
الظل واحالم النهار.

مكاملة بولندية تنقل ليفاندوفي�سكي �إىل بر�شلونة!

مالب�س بايرن ميونخ� ،سمعوا حمادثة هاتفية له
ردّد فيها كثري ًا كلمة "بر�شلونة" .و�أو�ضحت �أن
زمالء ليفاندوفي�سكي مل يفهموا كلماته ،لأنه حتدّث
بالبولندية� ،إال �أنه ردّد كلمة بر�شلونة �أكرث من م ّرة.
ويرغب ليفاندوفي�سكي يف خو�ض جتربة الدوري
الإ�سباين ،ولكن ال�شرط الأ�سا�سي لإمتام ال�صفقة
هو و�صول بر�شلونة التفاق مع بايرن ميونخ.

بيت المدى ي�ستذكر القا�ص
محمود جنداري
يقي ��م بيت المدى للثقاف ��ة والفنون
جل�س ��ة ا�ستذكاري ��ة ع ��ن القا� ��ص
الراح ��ل محم ��ود جن ��داري والذي
يعد واح ��دا من ابرز كت ��اب الق�صة
في العراق ..الفعالي ��ة ي�شارك فيها
ع ��دد م ��ن االدب ��اء والنق ��اد الذي ��ن
ي�سلط ��ون ال�ض ��وء عل ��ى تجرب ��ة
جن ��داري االدبي ��ة ..تق ��ام الفعالية
غدا الجمع ��ة في بيت المدى �شارع
المتنب ��ي ال�ساع ��ة الحادي ��ة ع�شرة
�صباحا.
 عمر ال�سراي
ال�شاعر واالديب ،قال ان اللجن ��ة اللجنة العليا النتخابات االتحاد
العام للأدباء والك ّت ��اب في العراق ،اعلنت عن �إقامة جل�سةٍ لإجراء
ّ
المر�شحين النتخابات المجل�س المركزي ،وذلك
قرعة تثبيت �أرقام
ف ��ي ال�ساعة الثانية ظهر اليوم الخمي� ��س � ١٩أ ّيار  ،٢٠٢٢في قاعة
الجواهري..
ه ��ذا ويذك ��ر �أن اللجن ��ة التح�ضيرية لالنتخابات ،كان ��ت قد �أغلقت
ّ
التر�شح نهاي ��ة دوامها الر�سمي ي ��وم الأحد ١٥
ب ��اب ت�س ّلم ملف ��ات
ّ
�أ ّيار  ،٢٠٢٢وتمت مراجعة الأ�سماء والم�صادقة على تر�شحها.

م ��ن حي ��ث ننته ��ي لك ��ي ال يب ��د�أون
م ��ن ال�صف ��ر ،وتل ��ك خال�ص ��ة معنى
االن�ساني ��ة النه ��ا خ�ب�رة ت�ضاف اىل
خربة اخرى وت�ستمر اىل االبد".
وعلي جبار نح ��ات ور�سام وم�صمم
در�س يف معه ��د و�أكادميي ��ة الفنون
اجلميل ��ة يف بغ ��داد ومدر�س ��ة
الت�صميم يف كوبنهاغن.
�ش ��ارك يف  85معر�ض ��ا جماعي ��ا
يف الدمن ��ارك والع ��راق وال�سوي ��د
والنم�سا والأردن وم�صر والإمارات
العربي ��ة املتح ��دة ولبن ��ان وفنلن ��دا
وبولن ��دا وليتواني ��ا والتفي ��ا
و�إ�ستوني ��ا وفرن�س ��ا والوالي ��ات
املتحدة الأمريكية و�إيران و�إ�سبانيا
وتركيا والت�شيك والرنويج.
�أق ��ام  11معر�ض ��ا �شخ�صي ��ا يف
الدمنارك و�أملانيا والأردن و�إ�سبانيا
ولندن .يف  KM2Galleryيف
هامب ��ورغ  ، 1994 ،متح ��ف ت ��ورا

فيال� ،سالو ، 2002 ،متحف هرينينغ
للفن ��ون يف ع ��ام  2005وهاي هيل
غال�ي�ري .كم ��ا �أنت ��ج  35منحوت ��ة
جماهريي ��ة كب�ي�رة م ��ن الرخ ��ام
واحلديد والفوالذ املقاوم لل�صد�أ يف
�إ�سطنبول وطهران و�أنقرة ومر�سني
وم�شه ��د و�إدرن ��ة واملنام ��ة وم�سقط
وب�ي�روت والأه ��واز والغردق ��ة
وال�صني والريا�ض ودبي ورومانيا
وتايوان وجدة ،كما عر�ضت �أعماله
يف متح ��ف درام ��ن يف الرنوي ��ج،
ومتح ��ف فليت�ش ��ر يف الدمن ��ارك،
ومتح ��ف كريكب ��ي ومتح ��ف �سيل ��ك
ب ��ورغ يف الدمن ��ارك .ح ��ازت
منحوتات ��ه عل ��ى اجلوائ ��ز الأوىل
يف ملتق ��ى دب ��ي العامل ��ي للنحت يف
ع ��ام  ، 2005واجلوائ ��ز الأوىل
ل�سمبوزيوم طه ��ران العاملي للنحت
يف عام  ،2007كما حاز على جائزة
الوا�سطي االوىل عام .1985

بلدة �أملانية تقرر "حب�س
القطط يف البيوت"
�أمرت ال�سلطات يف بلدة فالدورف جنوب غربي �أملانيا ،بع�ض �أ�صحاب
القطط ،ب�إبقاء حيواناتهم الأليفة يف منازلهم حتى نهاية �آب�/أغ�سط�س
املقبل ،حلماية طائر ن��ادر خ�لال مو�سم تكاثره .وي�ه��دف ال�ق��رار اىل
امل�ساعدة على �إن�ق��اذ الطيور من ن��وع "القربة املتوجة" ،التي ت�ضع
�أع�شا�شها على الأر�ض لت�صبح بالتايل فري�سة �سهلة للقطط .وي�أتي هذا
القرار املثري للجدل يف �أملانيا ،بينما انخف�ض عدد الطيور يف غربي
�أوروبا ب�شكل حاد خالل العقود الأخرية .وينطبق هذا القرار على جميع
القطط يف جنوبي البلدة على �أن يظل �ساريا خالل ال�سنوات الثالث
املقبلة ،لكنه �أثار م�شاعر القلق لدى �أ�صحاب احليوانات الأليفة .وذكرت
�صحيفة "راين نيكار ت�سايتونغ" اليومية ،الأربعاء� ،أن رئي�س اجلمعية
املحلية حلماية احليوان يخطط التخاذ خطوات قانونية للطعن �ضد
القرار .ونقلت عنه قوله�" :أرجوكم التزموا الهدوء ،ميكنني �أن �أ�ؤكد لكم
�أننا �سنبذل ق�صارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غري املنا�سب".

نفت تقاري ��ر �أجنبية �شائعات عودة العالقة العاطفية
ب�ي�ن املمثل الأمريكي ب ��راد بيت واملمثل ��ة الأمريكية
جينيف ��ر �أني�ست ��ون ،بعد مرور ما يق ��رب من عقدين
عل ��ى انتهاء زواجهم ��ا ،حيث ال ي ��زال بع�ض
املعجبني ي�أملون يف �إعادة العالقة عاطفي ًا
بينهما ،لك ��ن �أكدت امل�ص ��ادر عدم وجود
خطط لإحياء عالقتهما الرومان�سية.
بح�سب تقري ��ر يف موقع  ،ETال توجد
نية ل ��دى براد بيت وجينيف ��ر �أني�ستون
لإعادة عالقتهم ��ا العاطفية جمددا ،حيث
نقل التقرير عن �أح ��د امل�صادر قوله" :ال
ي ��زال ب ��راد بي ��ت وجينيف ��ر �أني�ست ��ون
�صديق�ي�ن ،يتحدث ��ان ولديهم ��ا عالق ��ة
ودي ��ة لطيفة" ،ووفق ��ا للم�ص ��در ،ف�إن
الزوج�ي�ن ال�سابق�ي�ن ،الل ��ذان انف�صال
يف عام  2005بعد خم�س �سنوات من
ال ��زواج" ،لن يعودا مع ��ا ،على الرغم
من �أنهما يحرتم ��ان بع�ضهما البع�ض
كثريا".
يف ذات ال�ص ��دد ،لي�س م ��ن امل�ستغرب
�أن يظل براد بيت وجينيفر �أني�ستون
عل ��ى عالق ��ة جيدة ،حي ��ث كان ��ا دائما
داعم�ي�ن لبع�ضهم ��ا البع� ��ض بع ��د
االنف�صال.

ال ت�س�ألوا �سا�ستنا وم�س�ؤولينا :ملاذا
تكرهون بغداد؟ ،وكيف �أن �أحزابهم
ا�ستولت على مناطق حيوية فيها
حولتها �إىل �إقطاعيات ال ي�سمح
لأهايل بغداد االقرتاب منها ..وال
ت�س�ألوا ملاذا بغداد حائرة يف اختيار
�أمني لها يحولها من زرق ورق
عبعوب �إىل مدينة تناف�س الريا�ض
�أو طهران �أو الدوحة �أو �أبو ظبي
�أو �أنقرة .وال ت�س�أللوا اي�ضا ملاذا كل
امناء بغداد يعي�شون خارج العراق
يتمتعون باموالها يف م�شاريعهم
اخلا�صة يف كل يوم يباغتنا �أحد
امل�س�ؤولني مبفردات مبتكرة ،مزيدة
ومن ّقحة ،من قامو�سهم الذي ال
ين�ضب �أبد ًا مبا فيه من طرائف
وعجائب ،وتتذكرون معي مقولة
عمار طعمة الذي انزعج لأن كتب
التاريخ تقول �إن �أبا جعفر املن�صور
بنى مدينة بغداد.
يف مرات كثرية يعاتبني بع�ض
الق ّراء لأنني �أكتب ب�إعجاب عن مدن
مثل دبي و�سنغافورة وطوكيو،
والآن ا�سمحوا يل �أن �أكتب عن
الريا�ض التي حتولت �إىل مدينة
ت�ضاهي مدن �أوروبا ،ونقر�أ يف
الأخبار �أن وزارة الرتبية يف
ال�سعودية قررت �أن جتعل من
املو�سيقى در�س ًا يف املدار�س..
يف الوقت الذي قرر �أحد عمداء
اجلامعات �أن يحول الطلبة �إىل
التحقيق لأنهم احتفلوا بتخرجهم
ولأنهم ارتكبوا املعا�صي بعزف
املو�سيقى.
دائم ًا ما �أ�شري لكتاب املعماري
العراقي موفق الطائي "بغداد جنة
مع وقف التنفيذ" ،رمبا البع�ض
من القراء الأعزاء يوافقون موفق
الطائي ،فهم مثله عرفوا بغداد
�أطفا ًال و�شباب ًا ،عرفوا حدائقها
ال�صغرية ،والبيوت الهادئة،
وتنعموا مب�شهد �شارع الر�شيد يف
ال�ستينيات ،ومروا من �أمام مقهى
الربازيلية� ،أو وقفوا يتفرجون
على ما يعر�ضه ح�سو �إخوان ،فهم
بعتربون بغداد �أجمل مدن الأر�ض،
لكنه اخلراب ،اخلراب الذي يعم
"�أم العراق" كما و�صفها حممد
القباجني .
منذ �أن عاد موفق الطائي �إىل
بغداد عام  1947من زمالة درا�سية
يف بريطانيا ،قرر �أن يفعل �شيئ ًا
عظيم ًا لـ بغداد ،رافعً �شعار فلندعها
تزدهر ،كان موفق الطائي وفي ًا
لأ�ساتذته الكبار حممد مكية ورفعت
اجلادرجي ومعهم اجليل العمالق
قحطان املدفعي و�إح�سان �شريزاد،
ومعاذ الآلو�سي و�إح�سان فتحي
وحمب الدين الطائي ونوري
حممد ر�ضا وه�شام املدفعي،
ونزار علي جودة وقحطان عوين
و�سعيد علي مظلوم ،وعبد الله
�إح�سان كامل ،ومعهم الع�شرات
ميل�ؤون بغداد ومدن العراق،
بح�ضورهم و�صخبهم ،مل يبق
ا�سم "المع" �إال و�أراد �أن ي�ض ّم �إىل
�سريته ،منجز ًا يقدمه �إىل بغداد.
يف كتابه يوجه موفق الطائي
ندا ًء �صادق ًا "حافظوا على بغداد"
حيث يطلب منا �أن ال نن�سى و�صية
معلمه حممد مكية التي كتبها
قبل وفاته ب�أيام "ا�ستمعوا �إىل
بغداد� ..أ�صغوا �إىل �صوتها كثري ًا..
�ستكت�شفونه يف حركة ال�شجر
والنخيل ..يف دفق ماء النهر..
يف ال�ضحكات ال�صافية ..ت�أملوا
لونها ..جتدونه يف الطابوق ..يف
اخل�شب ..يف زرقة املاء ..يف �سمرة
الأهل".

الأدب��اء واملثقف��ون يحتف��ون ب�أيقون��ة الق�ص��ة العراقي��ة حمم��د خ�ض�ير
احتفى الو�سط الثقايف
العراقي بثمانينية
الروائي حممد خ�ضري
الذي يعد واحدا من
�أيقونات ال�سردية
العراقية ورائدها من
خالل عامله املغاير
لل�سرديات العراقية
والعربية ،منذ �أن ن�شر
�أوىل ق�ص�صه يف جملة
الآداب البريوتية.

الطقس

و�أ�صب ��ح خ�ض�ي�ر ق ّم ��ة �شاهق ��ة يف
الثقافت�ي�ن العربي ��ة والعراقي ��ة كون ��ه
�صنع لنف�سه �أ�سطورة خا�صة يف كيفية
كتاب ��ة الن�ص الأدبي ليك ��ون �أبا ورائدا
م ��ن رواد الق�ص ��ة العربي ��ة التي يبحث
اجلميع عن �أية كتابة له �سواء ما يتعلق
بالتنظري الأدبي �أو الإنتاج الق�ص�صي.
القا� ��ص والروائي� ،أو كم ��ا يطلق عليه
يف العراق ال�س ��ارد حممد خ�ضري ،ولد
يف مدينة الب�ص ��رة عام  .1942حا�صل
عل ��ى �شه ��ادة دار املعلم�ي�ن ع ��ام 1961
ليمار� ��س التعلي ��م يف حمافظة الب�صرة
وذي ق ��ار والديوانية جنوب ��ي العراق
م ��دة تزي ��د عل ��ى  30عام ًا ،حت ��ى �أحيل
على التقاعد.
ن�ش ��ر ق�صت�ي�ن يف جمل ��ة الآداب
البريوتية وحملتا عنوان "الأرجوحة"
و"تقا�سي ��م عل ��ى وت ��ر رباب ��ة" ون�ش ��ر

كذل ��ك يف جمل ��ة الأدي ��ب العراق ��ي عام
 .1962ترجم ��ت ق�ص�ص ��ه �إىل اللغ ��ات
العاملي ��ة منه ��ا الإجنليزي ��ة والرو�سية
والفرن�سي ��ة ،ونالت اجلوائ ��ز كجائزة
�سلط ��ان العوي� ��س يف الإم ��ارات ع ��ام
 ،2004وجائزة القلم الذهبي من احتاد
الأدباء والكتاب العراقي عام .2008
يق ��ول حممد خ�ضري �إنه ال ي�ستطيع �أن
يتحدث عن نف�س ��ه وخا�صة يف منا�سبة
كهذه ،وي�ضيف "م ��ا كتبته هو من �أجل
�صنع اجلمال والذائق ��ة وامل�ساهمة يف
حتري ��ك الوعي" لكن ��ه ي�ست ��درك "بكل
ت�أكي ��د �أنه ��ا حتيلن ��ا �إىل ال�شع ��ور املهم
يف حق ��ل الإن�ساني ��ة� ،أهمي ��ة الكت ��اب
والكتاب ��ة� ،شع ��ور م ��ن ي�ستق ��ل قط ��ارا
وه ��و يحمل عدته من الكتب ،ويبدو �أن
ه ��ذه الع ��دة لها الت�أث�ي�ر الكبري يف ترك
الأثر ب�أهمية جعل ��ت الآخرين يحتفون

�أعلن ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س له ��ذا اليوم
(اخلمي� ��س) �أن درج ��ات احلرارة ترتف ��ع عن معدالتها ليوم �أم� ��س ،و�أن اجلو
�سيكون م�شم�سا يف العديد مناطق البالد.

بتجربتي من خالل عمري ،وك�أن هناك
حمط ��ات نعرب لها بقط ��ارات جديدة �أو
بذات القطار".
وه ��و ي ��رى �أن التجرب ��ة "ره ��ان عل ��ى
ما�ض
حا�ض ��ر مثلم ��ا ه ��ي برهان عل ��ى ٍ
وتك ��ون ه ��ي دلي ��ل عل ��ى م ��ا �سي�أت ��ي"
ل ��ذا بح�س ��ب م ��ا ي ��راه ف� �ـ "االحتفالي ��ة
�أو االحتفائي ��ة ه ��ي م�ص ��در �سع ��ادة
وم�س�ؤولية ال �أمل ��ك �أمامها �إلاّ �أن �أقول
�شكرا للجميع بال ا�ستثناء".
ورغم �أن ��ه مقل يف الن�ش ��ر ،لكنه �أ�صدر
يف جم ��ال الق�ص ��ة "اململك ��ة ال�سوداء"
ع ��ام " ،1972يف درج ��ة  45مئ ��وي"
ع ��ام " ،1978ر�ؤي ��ا خري ��ف" ع ��ام
" ،1995حتنيط" عام " ،1998حدائق
الوج ��وه"  ،2008كما �أ�ص ��در روايتي
"�س�ي�رة مدين ��ة ب�صرياث ��ا" ،1996
"كرا�سة كانون" عام .2001
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