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 بغداد/ متيم احل�صن

تراجعت اآمال اعادة التطبيع يف �سنجار، حيث 
اجلماع���ات امل�س���لحة م���ا زال���ت متواج���دة على 

الأر�ض رغم التحذيرات الع�سكرية.
وكان متوقع���ا ان يقتح���م اجلي����ض املدين���ة ذات 
الغلبي���ة اليزيدي���ة، قبل نح���و ا�سبوعني، لكن 

المر ا�ستبدل بزيارة لوفد حكومي.
وت�ساعف���ت اع���داد امل�سلح���ني يف �سنج���ار بعد 
ا�سه���ر قليلة من توقي���ع "اتفاقية التطبيع" التي 

اأبرمت العام املا�سي بني بغداد واربيل.
وو�سل ع���دد امل�سلحني يف �سنجار اىل نحو 25 
ال���ف بع���د و�سول تعزي���زات من ف�سائ���ل تابعة 

للح�سد ال�سعبي يف ال�سابيع القليلة املا�سية.
وتن����ض اتفاقي���ة تطبيع الو�س���اع يف �سنجار، 
الت���ي ابرم���ت يف ت�سري���ن الول املا�س���ي، على 
طرد كل امل�سلحني من املدينة ومن �سمنهم حزب 
العم���ال الكرد�ست���اين  )pkk( �ساح���ب النفوذ 

الأكرب هناك.

ل�)امل���دى(:  يق���ول  �سنج���ار  يف  م�س���درا  لك���ن 
عقدت  امل�سلحة  فاجلماعات  حدث،  قد  "العك�ض 
موؤمترات وحتالف���ات لتوؤكد بانها لن تخرج من 
املدين���ة". وم���ن بني اأك���رب اجلماع���ات امل�سلحة 
داخل �سنجار، هو حزب العمال الذي ت�ساعدت 
اع���داده من���ذ اإب���رام "اتفاقي���ة التطبي���ع" من 4 

اآلف اىل نح���و 10 اآلف. وي�س���م حزب العمال 
املعار����ض لرتكي���ا، 4 ت�سكي���ات داخ���ل �سنجار 
وه���ي: ق���وات ايزدخ���ان، ا�ساي����ض ايزدخ���ان، 
اليب�س���ه، ح�س���د اليزيدي���ني. وكان���ت التفاقية 
الت���ي اأبرمت بني احلكوم���ة الحتادية والقليم 
تت�سم���ن 3 حماور رئي�سة وهي: اأمنية، واإعادة 

نازح���ني، وخدمي���ة.  وي�سي���ف امل�س���در املطلع 
ان "ح���زب العم���ال ومنذ نهاي���ة 2018 ا�ستوىل 
عل���ى كل الدارات وع���ني مقربني ل���ه كقائممقام 
�سنجار، ومدراء نواحي �سنوين والقحطانية"، 

وهي نواحي تابعة للق�ساء.
 التفا�صيل �س2 

وزير داخلية اأربيل: التفاق �صكلي والملي�صيات تتزايد

خطة اقتحام �سنجار ت�ستبدل بزيارة ع�سكرية: 
 خا�س/ املدىالحكومة تتجنب الحرب

اعترب قانوني���ان اأن اإ�سدار رئي�ض اجلمهورية برهم 
�سالح مر�سوما لإجراء النتخابات الربملانية املبكرة 
يف العا�سر من �سهر ت�سرين الأول املقبل اأمر قانوين 
ينطب���ق م���ع �ساحيات���ه احل�سري���ة الت���ي حدده���ا 

الد�ستور.
ولفتا اىل اأن الد�ست���ور اأو القوانني النافذة مل مينعا 
اإىل  النتخاب���ات  تاأجي���ل  م���ن  اجلمهوري���ة  رئي����ض 

مواعيد جديدة حتى بعد ا�سدار املر�سوم.

ويقول ع���ادل الامي، اخلبري يف ال�س���اأن النتخابي 
يف ت�سريح ل�)املدى( اإن "اإ�سدار رئي�ض اجلمهورية 
برهم �سالح مر�سوما لإج���راء النتخابات الربملانية 
النيابي���ة املبك���رة يف 10 ت�سري���ن الأول املقب���ل اأم���ر 
د�ست���وري وقانوين بعد قرار حل الربمل���ان لنف�سه"، 

م�سددا على اأن "هذا املر�سوم ثبت موعد القرتاع".
اأم����ض الثن���ني،  اأول  واأ�س���در رئي����ض اجلمهوري���ة 
املبك���رة  النتخاب���ات  باإج���راء  اخلا����ض  املر�س���وم 
اإن  وق���ال  املقب���ل  الأول  ت�سري���ن  م���ن  العا�س���ر  يف 
النتخاب���اِت املقبل���َة مهم���ة ومف�سلي���ة وتاأ�سي�سي���ة، 
وتاأت���ي بعد ح���راك �سعبي ناه�ض يطال���ب بالإ�ساِح 
وت�سحي���ح امل�س���ارات. وي���رى الام���ي اأن "الق���رار 
الأن�سب والأ�سح اإ�سدار املر�سوم اجلمهوري لتنفيذ 
النتخاب���ات املبك���رة وح���ل الربمل���ان يف الثام���ن من 
�سهر ت�سري���ن الأول املقبل حت�سبا حلدوث اأي طارئ 
اأو ظ���رف قد ي���وؤدي اإىل تاأجي���ل النتخابات قبل هذا 
املوع���د اأو بعده". وي�سيف اأن "اإ�سدار هذا املر�سوم 
يف ه���ذا الوقت اأمر طبيعي وخ���ال من اية �سغوط"، 
مبين���ا اأن "جمل����ض الن���واب ارتكب خط���اأ بقرار حل 
نف�س���ه عندما الزم رئي�ض اجلمهورية اإ�سدار مر�سوم 

باإجراء النتخابات يف موعدها املقرر".
 التفا�صيل �س3 

مخت�سون قانونيون: اإطالق "مر�سوم 
االنتخابات" ال يعني تعذر تاأجيلها

 بغداد/ املدى

ب���ني البطال���ة وانخفا����ض قيم���ة العمل���ة وارتف���اع 
الأ�سع���ار، ي�ستقب���ل نح���و 40 ملي���ون عراق���ي �سهر 
رم�س���ان بقل���ق، فيم���ا جيوبه���م فارغ���ة وظروفه���م 
املعي�سية �سعبة جدًا بعد تراجع قدرتهم على �سراء 
حاجاتهم الأ�سا�سية وا�ستمرار تف�سي وباء كورونا 

وتداعياته القت�سادية وال�سحية.
وتقول اأم ح�سني، امل�سوؤولة عن تربية خم�سة اأبناء 
وحدها منذ اأن فقدت زوجها، "اإذا اأردنا اأن ن�سوم، 
علين���ا اأن ن���اأكل مب���ا يكف���ي، بينما �سع���ر كيلوغرام 

الطماطم ارتفع من 500 اإىل األف دينار".
وجته���د امل���راأة البالغة من العم���ر 58 عامًا والتي ل 
متل���ك م�س���در دخل ثابت���ًا، كل �سهر، م���ن اأجل جمع 
70 األ���ف دين���ار )نح���و 48 دولرًا( ل�س���داد اإيج���ار 
منزلها املتهاوي. وتعتمد لتاأمني الغذاء على بطاقة 
متويني���ة، حاله���ا ح���ال 16 مليون عراق���ي يعانون 

من فق���ر مدقع. ومبوجب هذه البطاق���ة التي بداأت 
ال�سلط���ات توزيعها منذ فرتة احل�سار الدويل على 
الع���راق يف الت�سعيني���ات، يحّق ل���كل عائلة تك�سب 

�سهريًا اأقل من 1.5 مليون دينار )نحو األف دولر(، 
باحل�سول على ح�سة غذائية �سهرية.

وتت�سم���ن احل�سة ثاث���ة كيلوغرامات م���ن الأرّز، 

وكيلوغرام���ني م���ن ال�سكر، وق���ارورة زيت وت�سعة 
كيلوغرام���ات من الطح���ني، مقابل األ���ف دينار فقط 

)اأقل من دولر( لكل فرد.
لكن اأبا �سيف البالغ من العمر 36 عامًا والذي ورث 
متج���ر توزيع ح�س����ض متوينية ع���ن والده، يقول 
ل�)فران����ض بر�ض(: "مل نت�سّل���م �سوى ح�س�ض �سهر 

واحد، وهو �سباط، منذ بداية العام".
وي�سي���ف "مل نت�سّل���م اأي ح�س���ة ل�سه���ر رم�س���ان! 
وهناك ك���ر ي�ساألون ويت�سلون هاتفيًا عن احل�سة 
التمويني���ة ل�سهر رم�سان". ووع���د رئي�ض الوزراء 
م�سطفى الكاظم���ي موؤخرًا بتوزيع ح�سة متوينية 
اإ�سافي���ة خا�سة ب�سه���ر رم�سان، لك���ن حتى الآن مل 
يح�سل ذل���ك، ومل تتمكن وكال���ة فران�ض بر�ض رغم 
املح���اولت املتكررة، من احل�س���ول على تعليق من 
وزارة التج���ارة املعني���ة بتوزي���ع احل�س�ض، حول 

امل�ساألة.
 التفا�صيل �س4 

احل�صة التموينية متاأخرة 

كورون��ا وغ��الء االأ�س��عار يثني��ان العراقي��ن ع��ن طقو���س رم�س��ان

الكاظمي: جنحنا بزيادة احتياطي البنك املركزي من الدوالر
 بغداد/ املدى

م�سطف���ى  ال���وزراء  جمل����ض  رئي����ض  اأك���د 
الكاظمي، اأن الإج���راءات الإ�ساحية التي 
زي���ادة  يف  جنح���ت  احلكوم���ة،  اتخذته���ا 

احتياطي البنك املركزي من الدولر.
قال الكاظمي خ���ال جل�سة جمل�ض الوزراء 
"متابع���ة  اإن  )امل���دى(:  تابعته���ا  ام����ض، 
ق�ساي���ا واحتياج���ات املواطن���ني وتخفيف 
الج���راءات البريوقراطي���ة م���ن اولوياتنا 
وعلى جميع الوزراء بذل املزيد من اجلهود 

لتوفري هذه الحتياجات".
واأ�ساف الكاظمي: "جئنا خلدمة املواطنني 
وجت���اوز التحدي���ات الت���ي مي���ر به���ا البلد 

ولي����ض له���دف �سيا�س���ي، لدين���ا م�ساح���ات 
جنحنا فيها وم�ساح���ات اخرى حتتاج اىل 
متابع���ة وعم���ل متزاي���د". وتاب���ع: "جندد 
بالعم���ل  التج���ارة  ل���وزارة  توجيهاتن���ا 
امل�ستم���ر لتوفري املزيد من امل���واد الغذائية 
يف البطاق���ة التمويني���ة وان تب���ذل اق�سى 

جهودها".
واأ�س���ار الكاظم���ي اإىل اأن "زي���ادة ا�سع���ار 
بع����ض  بج�س���ع  مرتب���ط  اغلبه���ا  ال�سل���ع 
التج���ار ولدينا حم���ات ملنع ه���ذا التاعب 
زي���ادة  يف  "جنحن���ا  وزاد،  بالأ�سع���ار". 
احتياط���ي البن���ك املركزي من ال���دولر بعد 

الجراءات ال�ساحية التي قمنا بها".
كما لفت اإىل اأن "وزارة ال�سحة قامت بجهد 

لتوفري اللقاح���ات لوباء كورونا ومهم جدا 
ان يك���ون هن���اك ت�سجي���ع للمواطنني لخذ 

اللقاح".
ويف �سياق ذي �سلة، قال وزير النقل نا�سر 
ال�سبلي اإن "ميناء الفاو م�سروع اقت�سادي 
مه���م �سينق���ذ الع���راق ويرف���د ميزانيت���ه"، 
م�سيف���ا اأنه "�سيك���ون قادرًا عل���ى ا�ستقبال 

ال�سفن الكبرية". 
واأ�س���ار اىل اأن "عمق مين���اء الفاو �سيكون 
اأك���ر م���ن 19 م���رتًا بالتف���اق م���ع ال�سركة 
م�سروع���ًا  "يع���ّد  اأن���ه  معت���ربا  املنف���ذة"، 
�سرتاتيجي���ًا �سريب���ط ال�س���رق بالغرب عرب 

القناة اجلافة".
 التفا�صيل �س3 

وزير النقل: كا�صر الأمواج دخل مو�صوعة غيني�س 

ثالثة حمرتفني خارج 
اأجندة كاتانيت�س 

لربوفة طاجيك�صتان  

�سوق البهارات يف ال�سورجة تنتع�ش مع رم�سان .. عد�سة: حممود روؤوف5

 ترجمة/ حامد احمد

يندف���ع الع���راق ل�ستقط���اب ا�ستثمار اجنب���ي وا�سع 
يف قط���اع الطاقة وذلك بالتزامن م���ع ت�ساعد متوقع 
بالعوائد املالية عقب قرار اتفاق اوبك با�ض بزيادة 
الإنت���اج ال���ذي �سي�ساع���د يف تعزي���ز و�سع���ه امل���ايل 
ال�سعي���ف . العراق يعترب ع�س���وا موؤ�س�سا يف اأوبك 
وث���اين اكرب منتج للنفط فيها، ير�سم طريقه قدما مع 
ع���دد من عقود قطاع ع���ام وخا�ض تاأمل احلكومة من 
خاله���ا دعم وا�سناد مواردها املالية بعد ان ا�سطرت 

العام املا�سي لتقليل قيمة عملتها .
توجه ا�ستثمار العراق الن يتناق�ض ب�سكل كبري مع 
و�سعه املايل العام املا�سي عندما كان اقت�ساده على 
�سف���ا النهيار، بقطاع عام مرتهل ي�ستهلك 5 مليارات 
دولر �سهري���ا لت�سدي���د مرتبات موظف���ني حكوميني، 

وكان من ال�سعب على احلكومة توفريها.
ا�سع���ار النفط الن هي اعلى بن�سب���ة 50% مما كانت 
علي���ه قبل �ستة اأ�سه���ر، و�سمح للع���راق اي�سا بزيادة 
انتاج���ه النفطي، حيث تتطل���ع اوبك با�ض اىل �سخ 
2 ملي���ون برميل بالي���وم ا�سافية اىل ال�سوق بحلول 

متوز القادم .
وا�ستن���ادا اىل �سن���دوق النق���د الدويل ف���ان اقت�ساد 
الع���راق انكم����ض بن�سبة 10.9% الع���ام املا�سي وانه 
م���ن املتوق���ع ان ينمو بن�سبة 1.1 % خ���ال هذا العام 
مدعوم���ا بوج���ود تع���ايف اأ�سع���ار النف���ط وح�س�ض 

انتاج اعلى يف اوبك .
ويتوق���ع البن���ك الدويل اي�سا ان ي���زداد منو اقت�ساد 
الب���اد قليا هذا العام بن�سب���ة 1.9%، ويتو�سع اكر 

بن�سبة 6.3 % عرب ال�سنتني القادمتني.
التفا�صيل �س3 

موقع اإخباري: العراق ي�سلك طريق 
اال�ستثمار بعد اأ�سهر من اأزمة الرواتب

الناجيات من تنظيم 
داع�س يواجهن قيود 
الزواج املبكر والفقر 

والطالق

قراءة الروايات: 
هل جتعُلنا اأنا�صًا 

اأف�صل ؟

 بغداد/ املدى

اق���رتب م�س���روع متح���ف وقرب �سي���خ املدربني عمو باب���ا من مرحلت���ِه النهائية، 
ومل يتب���ق منه اإل مرحلة الت�سطيب���ات اخلتامية، ح�سب ما يقول املهند�ض املنفذ 
يو�س���ف نا�س���ر. وي�سي���ف نا�س���ر، يف بيان ح�سل���ت )املدى( عل���ى ن�سخة منه، 
اإن "ن�سب���ة الإجناز للمتح���ف بلغت 99% وبانتظار و�س���ول الكوؤو�ض وال�سور 
واملقتني���ات الأُخرى الت���ي لها عاقة بالإجن���ازات الريا�سية الت���ي تخلد ذكرى 
�سي���خ املدربني والتي �ستبقى �ساهدًا على م���ر الأجيال"، مبيا اأنه "جرى تزويد 
املتح���ف ب�سا�ستي عر�ض داتا �سو من خاله���ا ت�ستعر�ض حياة الراحل وحتكي 
ق�س���ة خلود الكرة العراقي���ة التي كان بطلها دون من���ازع". ويو�سح نا�سر، اأن 
"تاأهي���ل واإعم���ار املتحف يج���ري وفَق الت�ساميم احلديث���ة، ف�سا عن تزويد 
املتح���ف ب�سا�س���ة عر����ض خارجي���ة وزراع���ة 5000م للمنطق���ة الت���ي حتيط به 

وبالن�سب اخلا�ض باأبطال اأُمم اآ�سيا 2007 بكرة القدم".

متحف عمو بابا ينتظر 
ال�سور والكوؤو�س

لطفية الدليمي تكتب: 



  بغداد/ تميم الح�سن

تراجعت اآمال اعادة التطبيع في �سنجار، 
زال���ت  م���ا  الم�س���لحة  الجماع���ات  حي���ث 
متواجدة عل���ى الأر�ض رغ���م التحذيرات 

الع�سكرية.
وكان متوقع���ا ان يقتحم الجي�ض المدينة 
نح���و  قب���ل  اليزيدي���ة،  الغلبي���ة  ذات 
ا�س���بوعين، لك���ن الم���ر ا�س���تبدل بزيارة 

لوفد حكومي.
وت�س���اعفت اعداد الم�سلحين في �سنجار 
بع���د ا�س���هر قليل���ة م���ن توقي���ع "اتفاقي���ة 
التطبيع" التي اأبرمت العام الما�سي بين 

بغداد واربيل.
وو�سل ع���دد الم�سلحين ف���ي �سنجار الى 
نح���و 25 ال���ف بع���د و�س���ول تعزي���زات 
م���ن ف�سائ���ل تابع���ة للح�س���د ال�سعبي في 

ال�سابيع القليلة الما�سية.
وتن����ض اتفاقي���ة تطبي���ع الو�س���اع ف���ي 
�سنجار، الت���ي ابرمت ف���ي ت�سرين الول 
الما�س���ي، عل���ى ط���رد كل الم�سلحي���ن من 
العم���ال  ح���زب  �سمنه���م  وم���ن  المدين���ة 
النف���وذ  الكرد�ستان���ي  )pkk( �ساح���ب 

الأكبر هناك.

حزب العمال يتو�سع
لك���ن م�سدرا في �سنجار يقول ل�)المدى(: 
الم�سلحة  فالجماعات  قد حدث،  "العك�ض 
عق���دت موؤتمرات وتحالف���ات لتوؤكد بانها 

لن تخرج من المدينة".
ومن بين اأكبر الجماعات الم�سلحة داخل 
�سنجار، هو حزب العمال الذي ت�ساعدت 
اعداده منذ اإب���رام "اتفاقية التطبيع" من 

4 اآلف الى نحو 10 اآلف.
وي�س���م ح���زب العمال المعار����ض لتركيا، 
4 ت�سكي���ات داخل �سنج���ار وهي: قوات 
ايزدخ���ان، ا�ساي����ض ايزدخ���ان، اليب�س���ه، 

ح�سد اليزيديين.
بي���ن  اأبرم���ت  الت���ي  التفاقي���ة  وكان���ت 
الحكوم���ة التحادي���ة والقلي���م تت�سم���ن 
3 مح���اور رئي�س���ة وهي: اأمني���ة، واإعادة 

نازحين، وخدمية.

"ح���زب  ان  المطل���ع  الم�س���در  وي�سي���ف 
العم���ال ومنذ نهاي���ة 2018 ا�ستولى على 
كل الدارات وعي���ن مقربين له كقائممقام 
�سنون���ي  نواح���ي  وم���دراء  �سنج���ار، 
تابع���ة  نواح���ي  وه���ي  والقحطاني���ة"، 

للق�ساء.
وكان���ت بدايات ح���زب العمال ق���د ظهرت 
قبل عام 2003، لك���ن نفوذهم تو�سع بعد 
احتال داع�ض ل�سنج���ار. وبين عنا�سره 
جن�سي���ات �سوري���ة، وايراني���ة، وتركية، 

ورو�سية.

بح�س���ب  الح���زب،  عق���د  ذل���ك  وبع���د 
م�سوؤولين، تحالفا مع ف�سائل من الح�سد 
لتتح���ول  طه���ران،  م���ن  بدف���ع  ال�سعب���ي 

�سنجار الى ورقة �سغط.
وت�ساعدت اع���داد الح�سد ال�سعبي القادم 
م���ن خ���ارج المدين���ة ف���ي �سنج���ار خ���ال 

ال�سابيع الما�سية الى نحو 15 األف.
وعزز الح�س���د تواجده ف���ي �سنجار، بعد 
تحذي���رات اطلقها ه���ادي العامري، زعيم 
منظم���ة ب���در، ف���ي �سب���اط الما�س���ي، من 

احتمال اقتحام تركيا للمدينة.

وي�س���ن ح���زب العم���ال من���ذ 1984 تمردا 
عل���ى الأرا�س���ي التركية. وح���زب العمال 
ي�سن���ف كمجموع���ة "ارهابي���ة" م���ن قبل 
والتح���اد  المتح���دة  والولي���ات  تركي���ا 

الأوروبي.

الدور المغت�سبة
بالمقابل توؤكد الم�سادر العليمة باو�ساع 
�سنج���ار، ان قي���ادة �سرطة �سنج���ار التي 
افتتحت مقرا جدي���دا في اطراف المدينة 

بالطرد". "مهددة 

ت���م  ال���ذي  المن���زل،  �ساح���ب  ويه���دد 
ا�ستئجاره من احد النازحين كمقر لقيادة 
ال�سرط���ة الجدي���دة، برف���ع دع���وى �س���د 
ال�سرطة للح�سول على اليجار المتاأخر.

ف���ي غ�س���ون ذلك م���ا ي���زال المق���ر القديم 
لل�سرط���ة بيد الجماعات الم�سلحة التابعة 
لح���زب العم���ال، وت�سرف علي���ه مجموعة 

من الن�ساء المقاتات.
وت�سن���ف نح���و 80% من من���ازل �سنجار 
بمثاب���ة "دور مغت�سبة"، بي���ن من �سكنها 
من حزب العمال والجماع���ات الم�سلحة، 

ومدنيي���ن اآخرين كانت دوره���م ال�سلية 
قد هدمت.

ويعتب���ر 350 ال���ف م���ن �س���كان �سنج���ار 
بحك���م النازحي���ن حت���ى الن، منذ دخول 

داع�ض الى الق�ساء في 2014.
وقال م�سوؤولون ف���ي المو�سل و�سنجار، 
الق���وات  انت�س���ار  اع���ادت  الحكوم���ة  ان 
الع�سكري���ة والأمني���ة ح���ول المدين���ة في 
ال�سه���ر ال����6 الما�سي���ة، لك���ن الم�سلحين 
بالمقاب���ل تح�سن���وا بالجب���ل ا�ستع���دادا 

للحرب.

وزار يوم الثنين، وزير الداخلية عثمان 
الغانم���ي مدين���ة �سنج���ار يرافق���ه رئي�ض 
اأركان الجي����ض عبد الأمير ي���ار الله، فيما 
كان متوقع���ا ان يقتح���م الجي����ض المدينة 

عو�سا عن ذلك.
ومن���ح الجي����ض، بح�س���ب م�سوؤولين في 
م���ن  الول  حت���ى  الم�سلحي���ن  �سنج���ار، 
ني�س���ان كمهلة اخي���رة لان�سحاب قبل ان 

يدخل المدينة.

اتفاق �سكلي !
وجاءت زيارة الوفد بعد يوم من ت�سريح 
ن���ادر لم�س���وؤول ك���ردي رفي���ع هاج���م فيه 

اتفاق �سنجار، وو�سفه ب�"ال�سكلي".
وق���ال وزير داخلية اقليم كرد�ستان، ريبر 
اأحم���د، الح���د الما�سي: "لاأ�س���ف اتفاق 
�سنج���ار ل���م يت���م تنفي���ذه ح�س���ب البنود 
المتف���ق عليه���ا بي���ن الجانبي���ن، وتنفيذه 

�سكلي فقط".
وا�س���ار وزي���ر الداخلي���ة خ���ال موؤتم���ر 
�سحف���ي ُعقد في برلمان اقلي���م كرد�ستان 
ف���ي  زادت  الملي�سي���ات  "اع���داد  ان  ال���ى 
�سنجار، وذل���ك على عك�ض بن���ود التفاق 

المبرم".
الم�سلحي���ن  م���ن   1500 نح���و  وينتم���ي 
المتواجدين في �سنجار الى هيئة الح�سد 
ال�سعب���ي، فيم���ا ق���د يرتف���ع الع���دد الى 3 

اآلف.
واكد محما خليل، وهو قائممقام �سنجار، 
الذي �سوت عليه مجل�ض محافظة نينوى 
في 2015 قبل ان ت�سيطر ال�)pkk( على 
المدين���ة، ان "الو�س���ع الخدمي والمني 
م���زٍر ف���ي المدين���ة، واأغل���ب النازحين لم 

يعودوا لمنازلهم".
واظهرت تقارير اممي���ة في اليام القليلة 
الما�سية، هجرة عك�سية من العائدين الى 
�سنجار الى مخيمات النزوح مرة اخرى.
واعتب���ر خلي���ل ان العق���دة الأ�سا�سية في 
اعادة الو�ساع ال���ى �سنجار هو باخراج 
"الحكومة تتحرك  الم�سلحين. وا�ساف: 
بب���طء لنه���ا ل تري���د الحرب ف���ي منطقة 

ح�سا�سة وحدودية".
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وزير الداخلية يف �سنجار

 بغداد/ المدى

في وقت متقدم من ال�سباح، كانت تم�سي بخطوات 
بطيئة مثقلة، تحت�سن باإحدى يديها طفلة �سغيرة، 
وبالأخرى تحمل كي�سًا ي�سم ثيابًا �ستوية واأعماًل 
يدوية، متجهًة ال���ى �سوق مخيم �ساريا لتعر�ض ما 
تحملُه م���ن ب�ساعة �سنعته���ا بيديها، عل���ى اأمل اأن 
تجد م�سترين واأن تعود ف���ي الم�ساء ببع�ض المال 

الذي ت�ساعد به عائلتها الفقيرة.
م���ن عمرها،  الثامن���ة ع�سرة  تبلغ  "�سن���اء" الت���ي 
الإيزيدي���ات  النازح���ات  م���ن  كغيره���ا  اعت���ادت 
واأُخري���ات م�سلم���ات م���ن �سنج���ار، عل���ى التوج���ه 
م���ن  تنتج���ُه  م���ا  وعر����ض  المخيم���ات  لأ�س���واق 
م�سغ���ولت يدوية، ومعها طفلتها ال�سغيرة البالغة 

من العمر ثاث �سنوات.
ه���ي تعم���ل ل�ساع���ات طويل���ة ف���ي خيم���ة عائلته���ا 
ال�سغي���رة على اإعداد ب�ساعتها منذ اأن اأُجبرت على 
ت���رك الدرا�سة وم���ن ثم الزواج قبل ث���اث �سنوات 
لتخف���ف الع���بء ع���ن اأمه���ا و�سقيقها الذي ل���م يبلغ 
العا�سرة من عمره، بعد اختطاف والدها و�سقيقها 
الأكب���ر م���ن قب���ل تنظيم داع����ض الإجرام���ي، خال 
هجوم���ِه عل���ى �سنجار مطل���ع اآب 2014 والذين ما 

زال مجهولي الم�سير.
خ���ال هج���وم داع����ض ف���ي اآب 2014 تمك���ن نحو 
300 األ���ف اإيزي���دي م���ن الف���رار اإلى جب���ل �سنجار 
والن���زوح لحق���ًا الى اإقلي���م كرد�ست���ان، لي�ستقروا 
ف���ي ع�س���رات المخيم���ات الت���ي اأقيم���ت لإيوائه���م 
ب�س���كٍل موؤقت، لكنهم م���ا زالوا يعي�س���ون فيها بعد 
م���رور �سبع �سنوات. وتقول �سن���اء التي ارت�سمت 
خط���وط التعب والألم على وجهه���ا ال�سغير، وهي 
تق���ف الى ج���وار ب�ساعتها: "ل���م اأكن اأع���رف �سيئًا 
ع���ن ال���زواج لكن���ي ل���م اأتحم���ل روؤي���ة دم���وع اأمي 
كل �سب���اح.. كنا تح���ت رحمة م�ساع���دات جيراننا 
واأقاربن���ا والمنظم���ات الإن�سانية، اأحيان���ًا لم يكن 
لدين���ا �سيء لناأكلُه لذا ا�سط���ررُت للزواج من �ساب 
يكبرن���ي باأربع �سنوات". توا�س���ل حديثها: "كنت 
اأرغب بالذهاب اإلى المدر�سة في المخيم مثل باقي 
الفتي���ات وتكملة تعليمي، حي���ث كنت في ال�ساد�ض 
البتدائ���ي ف���ي �سنج���ار قبل ق���دوم تنظي���م داع�ض 

الإجرام���ي، لك���ن لم يتحق���ق ما اأردت���ُه لعدم وجود 
اأحد يعيلن���ا.. وها اأنا اأعم���ل الآن وت�ساعدني اأمي 
اأي�سًا في ن�سج هذه الثي���اب، والتي ت�سكن بالقرب 
من���ا في منزلها، )تبت�س���م م�ستدركة( اأق�سد خيمتها 

ال�سغيرة القريبة من خيمتنا اأنا وزوجي".
ت�سي���ف: "بع�ض الم���ال الذي اأجني���ِه اأعطيِه لأمي، 
لأن اأم���ي مري�سة ول ت�ستطيع العمل واأخي �سغير 

ول يكفيهما المال الذي يجنيِه من بيع ال�سكائر".
يعم���ل زوج �سناء في بيع لعب الأطفال، حيث يملك 
ب�سط���ة �سغي���رة اأي�سًا، لك���ن ما يجني���ِه قليل اأي�سا 
فمعظم �سكان المخيم فقراء ول يملكون ثمن �سراء 

الألعاب لأطفالهم.
 

الظروف ماأ�ساوية 
بح�س���ب ن�سط���اء مدنيي���ن م���ن �سنجار، ف���اإن اآلف 
الفتي���ات مث���ل �سن���اء، دفع���ت الظ���روف المعي�سية 
ال�سعب���ة عوائله���ن اإل���ى ت���رك الدرا�س���ة والزواج 
ف���ي �س���ٍن مبك���رة، وا�سط���رت كثي���رات منه���ن الى 
النخراط لحقًا في اأية اأعمال متوفرة تمكنهن من 

جني بع�ض المال.
ويق���ول دلي���ر اأحم���د اإن "ت���رك الدرا�س���ة والزواج 
المبكر ف���ي المجتمع اليزي���دي كان موجودًا لكنُه 

ت�ساع���ف بعد الن���زوح نتيجة الفق���ر والخوف من 
الم�ستقب���ل بعد ما ارتكب���ُه تنظيم داع�ض الجرامي 
م���ن انتهاكات بح���ق الفتيات من �سب���ي واغت�ساب 
وتعذيب". م�س���اكل الإيزيديين ل تتوقف عند ترك 
الدرا�س���ة نتيج���ة الفقر عق���ب الن���زوح اأو الخطف 
والتعذي���ب عل���ى ي���د تنظي���م داع����ض الجرام���ي، 
ول تنته���ي ماآ�سيه���ن بع���د تحريره���ن م���ن داع�ض، 
فبع����ض الن�س���اء حمل���ن اأطف���اًل ف���ي اأرحامهن من 
مقاتل���ي التنظيم وكان عليهن التخل�ض من الجنين 

بعمليات اإجها�ض جرت ب�سكل �سري.
وي�سي���ر دلير اإل���ى التاأثي���ر الكبير لتل���ك الق�س�ض: 
"معظ���م الفتيات والن�س���اء واجهن �سعوبات بعد 
�سدم���ة فقدهن لعوائله���ن، ذلك اأثر عل���ى المجتمع 
الإيزي���دي ككل ودفع���ه الى ال���زواج المبك���ر الذي 
ت�ساع���دت معدلت���ه". ويتاب���ع: "ق�س���ة الماأ�س���اة 
المرتبط���ة بداع����ض حا�س���رة في كل عائل���ة نازحة 

ولها تداعيات كبيرة".

 زواج مبكر وطالق �سريع
"فات���ن" اإيزيدي���ة اأخرى تزوجت ف���ي �سن مبكرة 
بعم���ر )17عام���ًا( بمخي���م �ساريا بعد وف���اة والدها 
وترك���ت الدرا�سة. كان���ت تعي�ض م���ع �سقيقيها عند 

عمه���م ال���ذي لم يكن يهت���م بهم رغم و�سع���ِه المالي 
الجي���د، فم���ا كان اأم���ام فاتن اأي خيار غي���ر الزواج 
من �س���اب يكبرها بثاث���ة ع�سر عام���ًا للتخل�ض من 

�سعورها بكونها عالة على عائلة عمها.
لك���ن ق�سة فاتن لم تنته، فق���د وجدت نف�سها �سريعًا 
تحت ظل���م زوجه���ا الذي ل���م ي�سمح له���ا بالخروج 
م���ن البيت، وبعد اأن اأ�سبحت حام���ًا لم ي�سمح لها 

بالذهاب اإلى اأي طبيب رغم معاناتها مع الحمل.
قبل الولدة ب�ساعات و�سعهم الطبيب اأمام خيارين 
اإما اإنقاذ حياة فاتن اأو اإنقاذ الطفل الذي كان ذكرًا، 
فاختار زوجها الطفل ول���م يهمُه موت زوجتِه، كما 
تقول فاتن "لم اأمت فق���د اأنقذنا الطبيب معًا، لكني 
بع���د الولدة لم اأتحمل حيات���ي معُه و�سرُت اأكرهُه 
فطلب���ُت الط���اق". توؤك���د منظمات مجتم���ع مدني 
عمل���ت في المخيم���ات، زي���ادة ح���الت الطاق في 
المجتمع الإيزيدي نتيجة الفقر من جهة، والزواج 
المبكر م���ن جهة اأخرى في ظل غي���اب التفاهم بين 
الزوجي���ن نظ���رًا ل�سغ���ر �سنهم���ا وع���دم امتاكهما 
الوع���ي والخب���رة الازم���ة ف���ي الحي���اة لمواجهة 
الم�س���اكل، وتنبه اإلى اأن هذه الم�سكلة قد تتعقد في 
ظل تزايد حالت ترك الفتيات للتعليم ما يوؤدي اإلى 

تراجع في الوعي الثقافي لديهن.

وتقول الباحثة النف�سية ريحان �سعيد اإن "الزواج 
المبك���ر يت���رك وراءُه اآث���ارا �سلبية �سيئ���ة، فالفتاة 
ت�سط���ر لترك المدر�س���ة وخ�سارة فر�س���ة اكت�ساب 
المعرف���ة والمهارات لمواجهة مع���ارك الحياة، كما 
ه���ي تبتعد حينه���ا ع���ن الأ�سدقاء واأنظم���ة الدعم، 
وهي تعاني م���ن التوتر وال�سغ���ط نتيجة فقدانها 
لمرحلت���ي الطفولة والمراهق���ة ب�سبب م�سوؤوليات 
ال���زواج المبك���ر اإلى جان���ب ما يحملُه م���ن مخاطر 
المنقول���ة  بالأمرا����ض  الإ�ساب���ة  وخط���ر  �سحي���ة 
جن�سي���ًا". تتاب���ع: "هناك عاقة وثيق���ة بين زواج 
القا�س���رات والم�س���كات ال�سحي���ة الت���ي ينته���ي 
بع�سه���ا بالموت ب�سب���ب الحم���ل، فالقا�سرات غير 
موؤهات ج�سديًا ونف�سيًا لأداء دور الزوجة والأم، 
وه���ذا اأحد اأ�سباب ارتفاع مع���دلت وفيات الأطفال 
والت�سوه���ات الخلقية لاأطفال الذي���ن يولدون من 

رحم فتاة قا�سر".
والفت���اة  ال�س���اب  "وع���ي  اأن  ال���ى  �سعي���د  وتنب���ه 
بمتطلب���ات الزواج والحياة اأمر مه���م جدًا، فغيابه 
يعني احتمالية انهيار الزواج بعد فترة ق�سيرة".

وت���رى الباحثة اأن الفقر وقل���ة الوعي الناتج اأ�سًا 
ع���ن �سعف التعلي���م، واللذين يدفعان مع���ًا للزواج 
المبك���ر "يولدان لحقًا م�ساكل اأخ���رى مثل التفكك 
الأ�س���ري والأمرا����ض النف�سي���ة كالكتئ���اب ال���ذي 
يتول���د م���ن تقيي���د حري���ة الفتاة ف���ي بي���ت زوجها 
وبقائه���ا لوقت طوي���ل وحيدة في المن���زل، ويدفع 

بع�ض الن�ساء الى النتحار".
 

جذور الم�سكلة وال�سدمات
وفق���ًا لدائرة الأوق���اف الأيزيدية ف���اإن نحو 6386 
اإيزيدي���ًا )3537 امراأة و2859 رج���ًا( تم خطفهم 
م���ن قبل مقاتل���ي تنظيم داع����ض في الأي���ام الأولى 
لهج���وم التنظيم في اآب 2014، وخ���ال ال�سنوات 
التالي���ة تم تحري���ر 2800 امراأة وطف���ل من قب�سة 
داع����ض وجماع���ات اإرهابي���ة اأخ���رى ف���ي الع���راق 
بقي���ة  تحري���ر  اإن  نا�سط���ون،  ويق���ول  و�سوري���ا. 
المختطف���ات يتطلب جهودا دولية، كما اأن اللواتي 
ت���م تحريره���ن بحاج���ة اإل���ى دع���م نف�س���ي ومال���ي 
لتمكينه���ن م���ن اإع���ادة بن���اء حياتهن، فيم���ا تحتاج 
العوائل الت���ي فقدت معيليها اإلى دعم مالي م�ستمر 

العال���م محنته���م" كما يقول  "ف���ي وق���ت يتجاهل 
النا�سط وال�سحفي ح�سن علي.

تداعي���ات عملي���ات القت���ل والخطف ل���م تنته حتى 
بع���د مرور �سن���وات، فما زال���ت الن�س���اء والفتيات 
يعانين من �سدمات نف�سية نتيجة للعنف الج�سدي 
والجن�س���ي وعملي���ات ال�سترقاق والبي���ع ك�سبايا 
والتزوي���ج الق�س���ري، كم���ا يعاني���ن م���ن فقدانه���ن 

للعديد من اأفراد عوائلهن.
يق���ول عل���ي اإن "وق���وع مئ���ات الفتي���ات �سحي���ة 
لاغت�س���اب بع���د خطفه���ن واإجبار الكثي���رات على 
الزواج من مقاتلي التنظي���م، ولد اأمرا�سًا ج�سدية 
ونف�سية بقيت اآثاره���ا بعد �سنوات من تحريرهن، 
واأث���رت عل���ى حياته���ن ف���ي ظ���ل بيئ���ة اجتماعي���ة 
مغلق���ة". ي�سيف: "معاناة الخطف ومن ثم م�ساكل 
حي���اة النزوح وما تفر�سُه من ع���وز وقيود، دفعت 
الكثير من العوائل وكردة فعل اإلى اللجوء للزواج 
المبكر لحماية بناتهم كم���ا يعتقدون، وهو ما اأدى 
لحق���ًا الى ب���روز ظواهر الط���اق والتفكك وحتى 
النتح���ار". وي�سي���ر علي، اإل���ى عدم وج���ود اأرقام 
معلن���ة ع���ن ن�سب ح���الت الط���اق وال���زواج، لكن 
تقديرات ن�سطاء تظه���ر اأن ن�سبة زواج القا�سرات 
في بع�ض المخيم���ات تقارب الخم�سين بالمئة، في 

حين ت�سل ن�سبة الطاق الى نحو %25.
وي���رى خ�س���ر دومل���ي، وه���و باح���ث ف���ي ق�سايا 
حق���وق الأقلي���ات والنزاع���ات وبن���اء ال�س���ام، اأن 
ت���رك الدرا�سة وال���زواج المبكر يب���رز ب�سكل كبير 
ف���ي مخيمات الن���زوح في الع���راق و�سوريا نتيجة 
الفقر وع���دم توفر موارد المعي�س���ة وفر�ض العمل 

والخوف من الم�ستقبل.
يق���ول: "العائل���ة تج���د �سعوب���ة ف���ي العي����ض ف���ي 
خيمة واح���دة، وفي بيئ���ة المخي���م ال�سغيرة، كما 
اأن الفتي���ات ف���ي �س���ن المراهق���ة يكون���ن عر�س���ة 
وتداخ���ل  الخي���م  ق���رب  ظ���ل  وف���ي  لارت���دادات، 
العائات م���ن بع�سها البع�ض وكث���رة الحتكاكات 
ووجود حالت التحر����ض، تعتقد العائات وبحكم 
الأع���راف الجتماعية ان تزويج الفت���اة �سيحميها 

من النحراف ومن التحر�ض اأو البقاء عان�سة".
عن: موؤ�س�سة نيريج لل�سحافة 
اال�ستق�سائية

الناجي��ات م��ن تنظيم داع���ش يواجه��ن قيود ال��زواج املبك��ر والفق��ر والطالق

�سوق يف احد خميمات النازحني



 بغداد/ المدى

م�صطف����ى  ال����وزراء  مجل�����س  رئي�����س  اأك����د 
الكاظم����ي، اأن الإج����راءات الإ�صالحية التي 
زي����ادة  ف����ي  نجح����ت  الحكوم����ة،  اتخذته����ا 

احتياطي البنك المركزي من الدولر.
قال الكاظمي خ����الل جل�صة مجل�س الوزراء 
"متابع����ة  اإن  )الم����دى(:  تابعته����ا  ام�����س، 
ق�صاي����ا واحتياجات المواطني����ن وتخفيف 
الج����راءات البيروقراطي����ة م����ن اولوياتنا 
وعل����ى جمي����ع ال����وزراء ب����ذل المزي����د م����ن 

الجهود لتوفير هذه الحتياجات".
لخدم����ة  "جئن����ا  الكاظم����ي:  واأ�ص����اف 
المواطني����ن وتج����اوز التحدي����ات التي يمر 
به����ا البل����د ولي�����س له����دف �صيا�ص����ي، لدين����ا 
م�صاح����ات نجحن����ا فيها وم�صاح����ات اخرى 

تحتاج الى متابع����ة وعمل متزايد". وتابع: 
بالعمل  التجارة  لوزارة  توجيهاتنا  "نجدد 
الم�صتمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية 
ف����ي البطاق����ة التمويني����ة وان تب����ذل اق�صى 

جهودها".
واأ�ص����ار الكاظم����ي اإل����ى اأن "زي����ادة ا�ص����عار 
بع�����س  بج�ص����ع  مرتب����ط  اغلبه����ا  ال�ص����لع 
التج����ار ولدين����ا حمالت لمنع ه����ذا التالعب 
زي����ادة  ف����ي  "نجحن����ا  وزاد،  بالأ�ص����عار". 
احتياط����ي البنك المركزي م����ن الدولر بعد 

الجراءات ال�صالحية التي قمنا بها".
كما لفت اإلى اأن "وزارة ال�صحة قامت بجهد 
لتوفي����ر اللقاحات لوب����اء كورونا ومهم جدا 
ان يك����ون هن����اك ت�ص����جيع للمواطنين لخذ 

اللقاح".
واأعلن رئي�س الوزراء م�ص����طفى الكاظمي، 

الأح����د الما�ص����ي، ارتف����اع احتياط����ي البنك 
المرك����زي من العم����الت الجنبي����ة الى اأكثر 
"نجحن����ا  م�ص����يفًا:  دولر،  ملي����ار   60 م����ن 
ف����ي اإيقاف الهدر والف�ص����اد الكبي����ر في مزاد 
البنك المركزي وما�ص����ون باإجراءاتنا ولن 

نتوقف".
بدوره، قال المتحدث با�صم مجل�س الوزراء 
وزير الثقافة ح�صن ناظم في موؤتمر �صحفي 
اأعقب الجل�ص����ة اإن "الكاظمي اأو�صى وزارة 
التجارة بتوزيع الح�ص����ة الإ�ص����افية بكامل 

موادها".
واأ�ص����اف ناظ����م، اأن "وزي����ر ال�ص����حة ق����دم 
لمجل�س الوزراء معلومات ب�ص����اأن ت�ص����اعد 
اأخذ اللقاحات الم�ص����ادة لكورون����ا"، مبينا 
"ت�صلمنا اأنواعا عدة من اللقاحات ولم�صنا 

اإقبال لدى المواطنين على اأخذها".

واأكد "يجب ان نواج����ه الجائحة بمزيد من 
الن�ص����باط في ا�ص����تعمال الكمامة والتباعد 

الج�صدي واأخذ اللقاحات".
بدوره، قال وزير ال�صباب والريا�صة عدنان 
�ص����تتخذ  الخليجي����ة  "اللجن����ة  اإن  درج����ال 
قرارها النهائي ب�ص����اأن خليج����ي 25 في 26 

ني�صان الحالي".
واأ�صاف اأن "ال�صركة المنفذة لملعب الميناء 
�ص����تنهي اأعمالها في 15 اأيلول المقبل، واأن 
الوف����د الخليج����ي اأب����دى �ص����عادته لالهتمام 

الحكومي با�صت�صافة خليجي 25".
وقال درجال اإن "مجل�س الوزراء هناأ اتحاد 
األعاب القوى لح�ص����وله عل����ى المركز الأول 
ببطولة اإيران الدولية"، موؤكدا "ن�ص����قنا مع 
وزارة ال�صحة لإقامة جدول خا�س باإعطاء 

الريا�صيين لقاح كورونا".
وفي �صياق ذي �صلة، قال وزير النقل نا�صر 
ال�ص����بلي اإن "ميناء الفاو م�صروع اقت�صادي 
الع����راق ويرف����د ميزانيت����ه"،  �ص����ينقذ  مه����م 
م�ص����يفا اأنه "�ص����يكون قادرًا على ا�ص����تقبال 

ال�صفن الكبيرة". 
واأ�ص����ار ال����ى اأن "عمق ميناء الفاو �ص����يكون 
اأكث����ر م����ن 19 مت����رًا بالتف����اق م����ع ال�ص����ركة 
م�ص����روعًا  "يع����ّد  اأن����ه  معتب����را  المنف����ذة"، 
�ص����تراتيجيًا �ص����يربط ال�ص����رق بالغرب عبر 

القناة الجافة".
واأ�ص����اف اأن "كلف����ة مين����اء الف����او ملياري����ن 
ث����الث  اإنج����از  بم����دة  دولر  ملي����ون  و625 

�صنوات و�صتة اأ�صهر".
ولف����ت ال����ى اأن "ال�ص����ركة الكوري����ة اأنجزت 
كا�صر الأمواج ال�صرقي بطول 8 كم والغربي 
16 كم"، م�صيفا اأن "كا�صر الأمواج الغربي 
يع����ّد الأط����ول ف����ي العال����م ودخل مو�ص����وعة 

غيني�س".
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 خا�ص/ المدى

ويقول عادل الالمي، الخبير في ال�ص���اأن 
النتخاب���ي ف���ي ت�ص���ريح ل�)الم���دى( اإن 
"اإ�صدار رئي�س الجمهورية برهم �صالح 
مر�ص���وما لإجراء النتخابات البرلمانية 
النيابي���ة المبكرة في 10 ت�ص���رين الأول 
المقبل اأمر د�صتوري وقانوني بعد قرار 
ح���ل البرلمان لنف�ص���ه"، م�ص���ددا على اأن 

القتراع". موعد  ثبت  المر�صوم  "هذا 
واأ�ص���در رئي����س الجمهوري���ة اأول اأم�س 

باإج���راء  الخا����س  المر�ص���وم  الثني���ن، 
العا�ص���ر  ف���ي  المبك���رة  النتخاب���ات 
اإن  وق���ال  المقب���ل  الأول  ت�ص���رين  م���ن 
المقبل���َة مهم���ة ومف�ص���لية  النتخاب���اِت 
وتاأ�صي�ص���ية، وتاأت���ي بعد حراك �ص���عبي 
ناه����س يطال���ب بالإ�ص���الِح وت�ص���حيح 

الم�صارات.
الأن�ص���ب  "الق���رار  اأن  الالم���ي  وي���رى 
والأ�ص���ح اإ�صدار المر�ص���وم الجمهوري 
وح���ل  المبك���رة  النتخاب���ات  لتنفي���ذ 
البرلم���ان ف���ي الثامن من �ص���هر ت�ص���رين 

اأي  لح���دوث  تح�ص���با  المقب���ل  الأول 
ط���ارئ اأو ظ���رف قد ي���وؤدي اإل���ى تاأجيل 

النتخابات قبل هذه الموعد اأو بعده".
المر�ص���وم  ه���ذا  "اإ�ص���دار  اأن  وي�ص���يف 
اأم���ر طبيع���ي وخ���ال  الوق���ت  ف���ي ه���ذا 
م���ن اي���ة �ص���غوط"، مبين���ا اأن "مجل����س 
الن���واب ارتك���ب خط���اأ بقرار حل نف�ص���ه 
عندم���ا ال���زم رئي�س الجمهورية اإ�ص���دار 
مر�صوم باإجراء النتخابات في موعدها 

المقرر".
وحدد مجل�س الوزراء العا�ص���ر من �صهر 

ت�ص���رين الأول المقب���ل، موع���دًا جدي���دًا 
لإجراء النتخابات المبكرة بعد درا�ص���ة 
مقترح قدمته مفو�ص���ية النتخابات اإلى 
مجل����س ال���وزراء، ينطوي على اأ�ص���باب 
فنية مهمة، من �ص���اأنها اأن ت�ص���من نزاهة 
اأم���ام  الفر����س  وت�ص���اوي  النتخاب���ات 
الجمي���ع لخو����س النتخاب���ات بحري���ة 
وعدال���ة. وكان م���ن المق���رر ان تج���ري 

النتخابات في حزيران المقبل.
ويتاب���ع اأن "رئي�س الجمهورية قد يكون 
لدي���ه طم���وح في الح�ص���ول عل���ى ولية 

جديدة وبالتالي ل يريد اأن ي�ص���ع نف�صه 
ف���ي حرج اأو اإ�ص���كال اأو معار�ص���ة اإرادة 
"وج���ود  م�ص���تبعدا  وكتل���ه"،  البرلم���ان 
ه���ذا  مث���ل  اإ�ص���دار  ت�ص���توجب  دواف���ع 

المر�صوم في هذا الوقت تحديدا".
وباأغلبي���ة مريحة �ص���ّوت البرلمان على 
م�ص���روع قرار يق�ص���ي بحل نف�صه ب�صكل 
كامل في ال�ص���ابع من �صهر ت�صرين الأول 
المقب���ل، اأي بع���د نحو 6 اأ�ص���هر من الآن 
وذل���ك بن���اًء عل���ى طل���ب مقدم م���ن 172 

نائبًا.

الجمهوري���ة  "رئي����س  اأن  وي�ص���يف 
باإمكان���ه حل البرلمان في فترة ال�ص���تين 
يوم���ا )تب���داأ م���ن 11 م���ن �ص���هر اآب اإل���ى 
10/10("، م�ص���يفا اأن "مو�ص���وع ح���ل 
البرلمان اأم���ر متروك لتقدي���رات رئي�س 
الجمهورية �ص���من ه���ذه التوقيات التي 

حددت د�صتوريا".
وتن�س المادة 64/ /اأوًل من الد�صتور: 
ُيح���ل مجل�س النواب، بالأغلبية المطلقة 
لع���دد اأع�ص���ائه، بناًء على طل���ٍب من ثلث 
اأع�ص���ائه، اأو طل���ٍب م���ن رئي����س مجل�س 

ال���وزراء وبموافقة رئي����س الجمهورية، 
ول يج���وز ح���ل المجل�س ف���ي اأثناء مدة 

ا�صتجواب رئي�س مجل�س الوزراء.
 ثاني���ًا م���ن الد�ص���تور:- يدع���و رئي����س 
الجمهوري���ة، عن���د حل مجل����س النواب، 
اإل���ى انتخاباٍت عامة في البالد خالل مدٍة 
اأق�ص���اها �ص���تون يومًا م���ن تاريخ الحل، 
ويع���د مجل�س ال���وزراء في ه���ذه الحالة 
ُم�ص���تقياًل، ويوا�ص���ل ت�ص���ريف الأم���ور 

اليومية.
ويبين اأن "اإ�صدار المر�صوم الجمهوري 
د�صتوري لن رئي�س الوزراء او البرلمان 
ل يمتل���كان �ص���الحيات ح���ل البرلمان"، 
م�ص���يفا اأن "رئي����س الجمهورية راأى اأن 
ه���ذا الموع���د كان منا�ص���با لإ�ص���دار هذا 
المر�صوم بعد ا�صتنتاج موقف مفو�صية 

النتخابات والكتل ال�صيا�صية".
ويوؤكد اأن "�ص���لطة حل البرلمان مازالت 
بي���د رئي����س الجمهوري���ة ل نع���رف متى 
يمار�صها )اأي حل البرلمان("، موؤكدا اأن 
الد�صتورية  اك�صب  القرار  "اإ�ص���دار هذا 
ومجل����س  ال���وزراء  مجل����س  لق���راري 
النواب في تحديد النتخابات في �ص���هر 

ت�صرين المقبل".
وكان���ت )الم���دى( ق���د نقل���ت ف���ي الثالث 
من �ص���هر ني�ص���ان الج���اري ع���ن اأطراف 
اإرج���اء  اإمكاني���ة  وقانوني���ة  �صيا�ص���ية 
ف���ي  المق���ررة  البرلماني���ة  النتخاب���ات 
العا�ص���ر من �ص���هر ت�ص���رين الأول المقبل 
اإلى موعد جديد، مو�ص���حة اأن الد�صتور 
خ���ول رئي����س الجمهوري���ة وبالت�ص���اور 
النتخاب���ات  مفو�ص���ية  مجل����س  م���ع 
تحدي���د موعد القتراع بعد حل ال�ص���لطة 

الت�صريعية.
ويو�صح الخبير القانوني اأن "الد�صتور 
اأو القان���ون لم يمنع رئي����س الجمهورية 
اإل���ى  النتخاب���ات  اإج���راء  تاأجي���ل  م���ن 
اإ�ص���دار  بع���د  حت���ى  جدي���دة  مواعي���د 
المر�ص���وم الجمهوري"، موؤك���دا على اأن 

بالظروف". مرتبط  تاأجيل  "اأي 

 خمت�سون قانونيون: اإطالق "مر�سوم االنتخابات" 
ال يعني تعذر تاأجيلها

قالوا اإن قرار رئي�ص 
اجلمهورية دعم موقفي 
احلكومة والربملان

اعتبر قانونيان اأن اإ�صدار 
رئي�ص الجمهورية برهم 

�صالح مر�صوما لإجراء 
النتخابات البرلمانية 
المبكرة في العا�صر من 

�صهر ت�صرين الأول المقبل 
اأمر قانوني ينطبق مع 

�صالحياته الح�صرية التي 
حددها الد�صتور.

ولفتا الى اأن الد�صتور اأو 
القوانين النافذة لم يمنعا 

رئي�ص الجمهورية من 
تاأجيل النتخابات اإلى 

مواعيد جديدة حتى بعد 
ا�صدار المر�صوم.

الكاظمي: جنحنا بزيادة احتياطي البنك املركزي من الدوالر

جل�سة جمل�س الوزراء

احد املنافذ اجلنوبية .. ار�سيف

وزير النقل: كا�صر الأمواج دخل مو�صوعة غيني�ص 

 ترجمة/ حامد احمد         

يندفع العراق ل�صتقطاب ا�صتثمار 
اجنبي وا�صع في قطاع الطاقة وذلك 
بالتزامن مع ت�صاعد متوقع بالعوائد 

المالية عقب قرار اتفاق اوبك بال�ص 
بزيادة الإنتاج الذي �صي�صاعد في 

تعزيز و�صعه المالي ال�صعيف .
العراق يعتبر ع�صوا موؤ�ص�صا في اأوبك 
وثاني اكبر منتج للنفط فيها، ير�صم 

طريقه قدما مع عدد من عقود قطاع 
عام وخا�ص تاأمل الحكومة من خاللها 

دعم وا�صناد مواردها المالية بعد ان 
ا�صطرت العام الما�صي لتقليل قيمة 

عملتها.

توج���ه ا�ص���تثمار الع���راق الن يتناق����س ب�ص���كل كبي���ر مع 
و�ص���عه المال���ي العام الما�ص���ي عندما كان اقت�ص���اده على 
�صفا النهيار، بقطاع عام مترهل ي�صتهلك 5 مليارات دولر 
�ص���هريا لت�ص���ديد مرتبات موظفي���ن حكوميي���ن، وكان من 

ال�صعب على الحكومة توفيرها.
ا�ص���عار النف���ط الن هي اعلى بن�ص���بة 50% مما كانت عليه 
قبل �ص���تة اأ�ص���هر، و�ص���مح للع���راق اي�ص���ا بزي���ادة انتاجه 
النفط���ي، حي���ث تتطل���ع اوبك بال����س الى �ص���خ 2 مليون 

برميل باليوم ا�صافية الى ال�صوق بحلول تموز القادم .
وا�ص���تنادا الى �ص���ندوق النقد الدولي فان اقت�صاد العراق 
انكم�س بن�ص���بة 10.9% العام الما�ص���ي وانه من المتوقع 
ان ينم���و بن�ص���بة 1.1 % خالل هذا الع���ام مدعوما بوجود 

تعافي اأ�صعار النفط وح�ص�س انتاج اعلى في اوبك .
ويتوقع البنك الدولي اي�ص���ا ان يزداد نمو اقت�ص���اد البالد 
قليال هذا العام بن�ص���بة 1.9%، ويتو�ص���ع اكثر بن�صبة 6.3 

% عبر ال�صنتين القادمتين .
ارتفاع ا�صعار النفط وزيادة ح�صة العراق من انتاج النفط 
وفقا لتفاق اوبك بال�س �صي�ص���اعدان في زيادة احتياطي 
البل���د من العملة ال�ص���عبة التي تقل�ص���ت العام الما�ص���ي. 
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي قال الثنين الما�صي ان 
احتياطي���ات العراق من العملة ال�ص���عبة ازدادت الى اكثر 
من 60 مليار دولر. واأكد م�ص���اعفة جهود حكومته لنهاء 
الف�ص���اد . جهاد اآزور، مدير �صندوق النقد الدولي لمنطقة 
ال�صرق الو�صط واآ�ص���يا الو�صطى، قال لموقع ذي نا�صنال 
الخب���اري: "اح���راز التق���دم والمواظب���ة عل���ى الت�ص���وية 

المالية �صتكون بمثابة عامل جوهري لديمومة وا�صتقرار 
القت�ص���اد ف���ي العراق، وذلك رغم التح�ص���ن الحا�ص���ل في 
ا�ص���عار النف���ط ." وا�ص���اف اآزور بقول���ه "ارتفاع ا�ص���عار 
النفط هي فر�ص���ة للتقدم في بع�س ال�ص���الحات الهيكلية 
الت���ي �صت�ص���مح بتحقيق مع���دل اعلى م���ن النمو ال�ص���امل 
في البل���د ." م�ص���تثمرون اقليميون ينظ���رون الى العراق 
بح���ذر كواجه���ة محتملة لال�ص���تثمار ه���ذا العام. ال�ص���ركة 
العربية لال�ص���تثمارات البترولية تج���ري تقييماتها حاليا 
ل�ص���تثمارات محتملة في العراق ف���ي قطاع الطاقة وكذلك 
الطاقة المتجددة وذلك ا�ص���تنادا لمديرها التنفيذي، احمد 
عل���ي عتيق���ة . ال�ص���ركة الم�ص���رفية المتع���ددة الت���ي تعود 
ملكيتها للدول الع�صر الع�صاء في منظمة القطار العربية 
الم�ص���درة للنف���ط )اوب���ك(، تتطل���ع لتمويل م�ص���اريع في 
بلدان عربية منتجة للنفط �صهدت ظروفا اقت�صادية �صعبة 
بعد الحرب مثل الع���راق وليبيا وتخطط لنفاق ما يقارب 

من 2 مليار دولر هذا العام .
وق���ال عتيقة في لقاء مع���ه "العراق ل يمتلك ذلك الر�ص���يد 
المالي ال�ص���خم. لهذا فعليه ان يفكر في خليط من الموارد 
التي يمكن تعبئتها ب�ص���منها الدعم المقدم من موؤ�ص�ص���ات 
تمويل متعددة، خ�صو�ص���ا ما يتعلق بم�ص���ارع �صخمة في 
قط���اع الطاقة ." وا�ص���اف ان���ه يجب ان يكون ا�ص���تقطاب 
ال�ص���تثمارات الخا�ص���ة "الم�ص���در الكث���ر ديموم���ة" من 

تمويل يمكن للحكومة العراقية ان تجمعه .
الدعم الإقليمي حيوي جدا بالن�ص���بة للع���راق، الذي يوفر 
ا�ص���نادا م���ن خالل تمويل ائتمان الت�ص���دير للم�ص���تثمرين 
الأجانب المتطلعين للم�صاركة في م�صاريع �صناعة الطاقة 
المربح���ة في البالد . وكان البرلمان قد �ص���ادق بداية هذا 
ال�ص���هر على ميزاني���ة 2021 بمق���دار 89.65 مليار دولر 
بعجر تقديري ي�صل الى 19.79 مليار دولر. وتم ح�صاب 
قدرة الإنفاق على ا�ص���ا�س �صعر 45 دولرا للبرميل بواقع 
معدل ت�صدير 3.26 مليون برميل باليوم. وتعتمد الدولة 
ف���ي ميزانيته���ا عل���ى 97% من م���وارد �ص���ادراتها النفطية 
ويتوق���ع �ص���ندوق النق���د الدول���ي ان يكون �ص���عر برميل 
النفط لهذا العام بح���دود 58.52 دولرا ومن المتوقع ان 
يكون الع���ام القادم ب�ص���عر 54.83 دولرا للبرميل. وكان 

معدل �صعر برميل النفط العام الما�صي 41.29 دولرا .
وبينت معلومات موؤ�ص�ص���ة كيبلر للتحليالت القت�ص���ادية 
بان �صادرات العراق ل�صهر �صباط و�صلت الى 3.4 مليون 
برميل باليوم، ب�ص���منه كميات النفط الم�صدرة عبر ميناء 
جيهان، ولكن ال�صادرات قلت في �صهر اآذار الالحق لت�صل 

الى 3.2 مليون برميل باليوم .
هومايون فالك�ص���اهي، محلل ف���ي مجال النفط والغاز في 
موؤ�ص�ص���ة كيبلر، ق���ال انه م���ع الدعم القليمي ال���ذي تلقاه 
البلد فانه من غير المحتمل ان يخرق العراق حاجز �صقف 
انتاجه النفطي عبر ال�صهر الثالثة القادمة وذلك لن اأوبك 
بال�س تخطط ل�ص���افة 300،000 برميل باليوم لح�ص���ته 
في �ص���هر اأيار وحزيران وكذل���ك 450،000 برميل باليوم 

في �صهر تموز .

موقع اإخباري: العراق ي�سلك طريق 
اال�ستثمار بعد اأ�سهر من اأزمة الرواتب

البنك الدولي يتوقع زيادة النمو بن�صبة 1.9 % العام الحالي

خا�ص/ المدى

دعا تحالف �صائرون التابع للتيار ال�صدري، اأم�س الثالثاء، 
اإلى اإكمال ميناء الفاو الكبير بعيدًا عن ال�صغوط ال�صيا�صية، 
موؤك����دًا �ص����رورة اإ�ص����راف الحكومة على الم�ص����روع بنحو 
مبا�ص����ر، فيما تحدث عن �ص����غوط خارجية واأخرى داخلية 

تهدف اإلى عدم امتالك العراق منفذًا بحريًا.
وق����ال القي����ادي في التحالف ب����در الزيادي، ف����ي حديث اإلى 
)الم����دى(، اإن "م�ص����روع مين����اء الف����او الكبير �ص����تراتيجي 
ويحق����ق واردات كبي����رة، ويقّل����ل العتم����اد عل����ى عائ����دات 
النف����ط الذي باتت اأ�ص����عاره متذبذبة". واأ�ص����اف الزيادي، 

النائب عن الب�صرة، اأن "اندفاعًا كبيرًا نالحظه من مجل�س 
ال����وزراء لإكم����ال الم�ص����روع، بالتزام����ن م����ع دع����م مجل�����س 
النواب في التخ�ص����ي�س المالي الذي تم و�ص����عه في قانون 
الموازنة للعام الحالي". واأ�ص����ار، اإلى اأن "الم�ص����روع عند 
اإكمال����ه �ص����وف ي�ص����تقبل جمي����ع البواخ����ر العمالق����ة الت����ي 
كانت ل ت�ص����تطيع الو�ص����ول اإلى الموان����ئ العراقية، وهذا 
�ص����يجعلنا اأم����ام منف����ذ بح����ري كبي����ر". وبين الزي����ادي، اأن 
"الب�صرة تعاني من البطالة؛ ب�صبب الظروف القت�صادية، 
والم�صروع �ص����وف يوّفر فر�س كبيرة للخريجين"، منوهًا 
اإل����ى اأن "الميناء يعّد مكانًا ل�ص����تقبال البواخر القادمة من 

دول مهمة اأهمها ال�صين، لكي تمر ب�صائعها اإلى اأوروبا".
واأك����د دعم تحالف �ص����ائرون ل����� "تنفيذ الم�ص����روع"، معربًا 

ع����ن تطلع����ه باأن "يت����م العمل ب����ه بعيدًا عن تدخ����الت الكتل 
ال�صيا�صية"، داعيًا في الوقت نف�صه الحكومة التحادية اإلى 

اأن "تمار�س دورها في الرقابة والإ�صراف بنحو مبا�صر".
وتح����دث الزيادي ع����ن "�ص����غوط خارجية واجهت اإن�ص����اء 
المين����اء، كون����ه �ص����يوؤثر عل����ى الموان����ئ الخليجي����ة وقناة 
ال�ص����وي�س"، م�ص����ددًا عل����ى اأن "دوًل ل ترغ����ب ب����اأن يك����ون 
للع����راق م�ص����روع كبير يوؤدي اإلى ال�ص����تغناء عن موانئهم، 
ولكن هذه ال�صغوط لن توؤثر متى ا�صتمرت اإرادة حكومية 

ونيابية و�صعبية".
وم�ص����ى الزيادي، اإلى اأن "القوى الوطنية لن تقبل باإيقاف 
الم�ص����روع مهم����ا كان ال�ص����بب، وبالتال����ي �ص����يكون م�ص����ير 

الم�صاعي الداخلية الرامية لتعطيل الميناء الف�صل".

�سائ��رون: �سغ��وط داخلي��ة وخارجية تعرق��ل اإن�ساء مين��اء الفاو
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 بغد�د / �أ ف ب

ب���ن البطال���ة وانخفا�ض قيم���ة العملة 
وارتف���اع االأ�س���عار، ي�س���تقبل نحو 40 
مليون عراقي �سهر رم�سان بقلق، فيما 
جيوبه���م فارغ���ة وظروفه���م املعي�س���ية 
�س���عبة ج���دًا بع���د تراج���ع قدرتهم على 
�س���راء حاجاتهم االأ�سا�س���ية وا�ستمرار 
وتداعيات���ه  كورون���ا  وب���اء  تف�س���ي 

االقت�سادية وال�سحية.
وتقول اأم ح�س���ن، امل�سوؤولة عن تربية 
خم�س���ة اأبن���اء وحده���ا من���ذ اأن فق���دت 
زوجها، “اإذا اأردنا اأن ن�سوم، علينا اأن 
ن���اأكل مبا يكفي، بينما �س���عر كيلوغرام 
األ���ف  اإىل   500 م���ن  ارتف���ع  الطماط���م 

دينار«.
وجته���د امل���راأة البالغ���ة م���ن العمر 58 
عامًا والتي ال متلك م�س���در دخل ثابتًا، 
كل �س���هر، من اأجل جمع 70 األف دينار 
)نحو 48 دوالرًا( ل�سداد اإيجار منزلها 
املته���اوي. وتعتمد لتاأم���ن الغذاء على 
بطاق���ة متوينية، حالها حال 16 مليون 

عراقي يعانون من فقر مدقع.
ومبوج���ب ه���ذه البطاق���ة الت���ي ب���داأت 
ال�س���لطات توزيعها منذ فرتة احل�س���ار 
ال���دويل على العراق يف الت�س���عينيات، 
يحّق لكل عائلة تك�س���ب �س���هريًا اأقل من 
1.5 ملي���ون دينار )نح���و األف دوالر(، 

باحل�سول على ح�سة غذائية �سهرية.
وتت�س���من احل�س���ة ثالثة كيلوغرامات 
م���ن االأرّز، وكيلوغرام���ن من ال�س���كر، 
وقارورة زيت وت�سعة كيلوغرامات من 
الطح���ن، مقاب���ل األف دينار فق���ط )اأقل 

من دوالر( لكل فرد.
لكن اأبا �سيف البالغ من العمر 36 عامًا 
وال���ذي ورث متج���ر توزي���ع ح�س����ض 

متويني���ة عن وال���ده، يق���ول ل�)فران�ض 
بر�ض(: “مل نت�سّلم �سوى ح�س�ض �سهر 

واحد، وهو �سباط، منذ بداية العام«.
ح�س���ة  اأي  نت�س���ّلم  “مل  وي�س���يف 
ل�س���هر رم�س���ان! وهناك كرث ي�س���األون 
احل�س���ة  ع���ن  هاتفي���ًا  ويت�س���لون 

التموينية ل�سهر رم�سان«.

بطالة وت�ضخم 
م�س���طفى  ال���وزراء  رئي����ض  ووع���د 
ح�س���ة  بتوزي���ع  موؤخ���رًا  الكاظم���ي 
ب�س���هر  خا�س���ة  اإ�س���افية  متويني���ة 
رم�س���ان، لك���ن حت���ى االآن مل يح�س���ل 
ذل���ك، ومل تتمك���ن وكال���ة فران�ض بر�ض 
رغم املحاوالت املتكررة، من احل�سول 
على تعليق م���ن وزارة التجارة املعنية 

بتوزيع احل�س�ض، حول امل�ساألة.
يف االأثناء، ت�س���اعفت ديون امل�س���رتين 
من متج���ر اأبو عمار الذي بات يخ�س���ى 
توق���ف عمل���ه يف ح���ال ع���دم متكنه من 
�س���راء �س���لع لبيعه���ا. ويق���ول لفران�ض 
بر�ض “عائالت كثرية تتب�س���ع بالدين. 
وو�س���لت دي���ون بع�ض منه���ا اإىل اأكرث 
من مئت���ي األف دين���ار”، اأي نحو 137 

دوالرًا.
يع���ود ذل���ك ب�س���كل رئي����ض اىل ارتفاع 
االأ�س���عار يف عموم البالد، فقد خف�ست 
الدولة قيمة الدينار اأواخر عام 2020، 
اإثر انخفا�ض اأ�سعار النفط الذي ي�سكل 
امل���ورد الرئي����ض مليزانية الب���الد، وفقد 
اأمام الدوالر. الدينار %25 من قيمته 

ال�س���لع  معظ���م  اأ�س���عار  اتفع���ت  كم���ا 
اال�س���تهالكية ب�س���كل كبري، فبات �س���عر 
ق���ارورة زي���ت الطع���ام 2250 دين���ارًا 
بعدم���ا كان���ت 1500 دين���ار )م���ن نحو 

1.2 دوالر اإىل حواىل 1.6 دوالر(.

وبارتفاع االأ�س���عار، تال�س���ت املداخيل 
وفر�ض العمل ب�سبب اإجراءات احلظر 
ال�س���حي املفرو�س���ة للحد من انت�س���ار 
وباء كوفيد19-. ويعتمد عدد كبري من 
�س���كان العراق الذين يعانون منذ عقود 
من نزاعات وحروب، على اأعمال باأجر 

يومي.
والغ���ذاء  الزراع���ة  منظم���ة  وو�س���فت 
)فاو( التابعة لالأمم املتحدة الو�سع يف 

العراق باحللقة املفرغة.
“اأك���رث  اأن  للمنظم���ة  تقري���ر  وذك���ر 
الزراعي���ة  ال�س���ركات  م���ن   90% م���ن 

ال�س���غرية واملتو�س���طة احلج���م تق���ول 
اإنها تاأث���رت بالوباء، وملواجهة ذلك قام 
اأكرث من ن�س���فها بت�س���ريح )عم���ال( اأو 

خف�ض اأجورهم«.
واأ�س���افت اأن ذل���ك تزام���ن م���ع ارتف���اع 
اأ�سعار ال�س���لع الرئي�سة وندرة بع�سها، 

ما اأغرق مزيدًا م���ن العراقين يف حالة 
انعدام االأمن الغذائي.

كهرباء ومالب�س جديدة 
واأنعك�ض القلق من االأو�ساع املعي�سية 
االجتماع���ي  التوا�س���ل  مواق���ع  عل���ى 

حي���ث تداول امل�س���تخدمون من�س���ورًا، 
يقول “راتب هذا ال�س���هر يلعب �س���من 
جمموع���ة �س���عبة، كورونا- رم�س���ان 
اأن ي�س���ل  امل�س���تحيل  م���ن  العي���د،   –

للنهائي«.
بالن�سبة حليدر، وهو موظف حكومي 
يبل���غ م���ن العم���ر 32 عامًا ويتقا�س���ى 
900 األ���ف دينار )نح���و 620 دوالرًا( 
�س���هريًا، ي�س���ّكل �سهر رم�س���ان م�سدرًا 
البي���ت  “متطلب���ات  ب�س���بب  للهم���وم، 
ومالب����ض االأطف���ال” لالحتف���ال بعي���د 

الفطر الذي يعقب رم�سان.
وي�سيف حيدر، وهو اأب لثالثة اأطفال 
يقط���ن من���زاًل باالإيج���ار عن���د اأط���راف 
الظ���روف  يف  “الرات���ب  العا�س���مة: 
العادية ال يغطي ما حتتاج اإليه العائلة 
لالقرتا����ض  اأ�س���طر  كث���رية  واأحي���ان 
الأكم���ل ال�س���هر، والأدف���ع فوات���ري موّلد 

واإيجار البيت وم�ساريف االأطفال«.
وب�س���بب االنقط���اع املتك���رر للكهرباء، 
تعتمد العائ���الت العراقية على موّلدات 
خا�س���ة للتعوي����ض عن النق����ض، لكنها 
 17 )ح���واىل  دين���ار  األ���ف   25 تكّل���ف 
الواح���د، فيم���ا  االأمب���ري  لق���اء  دوالرًا( 
كان �س���عر املوّلد �س���ابقًا 18 األف دينار 

)حواىل 14 دوالرًا(.
بالنتيجة، اأ�س���بح معظم ال�س���كان مثل 
اأب���و اأحم���د، املوظف احلكوم���ي البالغ 
33 عام���ًا، مرغم���ن عل���ى التخّل���ي عن 
العادات الرم�سانية التي ن�ساأوا عليها.

ويق���ول اأبو اأحمد، وهو رّب اأ�س���رة من 
اأربعة اأفراد: “ب�س���بب كورونا لن اأدعو 
اأح���دًا لالإفطار يف رم�س���ان، االأو�س���اع 
ال�س���حية �س���عبة جدًا”، متابعًا “حتى 
اقت�ساديًا، لن اأقدر على توفري متطلبات 

الدعوة ب�سبب غالء االأ�سعار«.

�حل�ضة �لتموينية �لتي وعد �لكاظمي بت�ضليمها غائبة 

كورون��ا وغ��اء الأ�ضعار يثني��ان العراقي��ن عن طقو���س رم�ضان

 ذي قار / ح�ضني �لعامل

اأعِل���ن يف حمافظة ذي ق���ار، اأم�ض الثالثاءعن 
حتويل مبن���ى جمل�ض املحافظة اىل مدر�س���ة 
فيم���ا  املحافظ���ة،  طلب���ة  م���ن  للموهوب���ن 
ا�س���تحدثت مديري���ة بلدي���ة النا�س���رية قاع���ة 

الكرتونية ال�ستقبال طلبات املراجعن.
وذكر بيان �سادر عن املكتب االإعالمي ملحافظ 
ذي قار اطلعت علي���ه )املدى( اأن »حمافظ ذي 
ق���ار اأحم���د غن���ي اخلفاج���ي وج���ه بتحوي���ل 
مبنى جمل�ض املحافظة ال�س���ابق اىل مدر�س���ة 
للموهوب���ن م���ن طلب���ة املحافظة«، مبين���ًا اأن 
»املدر�س���ة �س���وف ت�س���توعب طلب���ة وتالمي���ذ 
املنطق���ة املج���اورة لغر����ض ف���ك االختناق يف 

الف�سول الدرا�سية«.
واأ�س���ار البي���ان اىل اأن »اخلفاج���ي اأوعز باأن 
تتم عمليات تاأهيل املدر�سة ويجري افتتاحها 
مطلع العام الدرا�س���ي املقبل كي ت�سهم يف فك 
االختناقات باملدار�ض الواقعة �س���من الرقعة 

اجلغرافية«.
وحتت �سغط احلراك ال�سعبي �سّوت جمل�ض 
الن���واب يف �س���هر ت�س���رين الثاين م���ن العام 
2019 ل�سالح تعديل قانوين اأنهى مبوجبه 
عم���ل جمال�ض املحافظ���ات غ���ري املنتظمة يف 
اإقلي���م وجمال�ض االأق�س���ية والنواحي، وكلف 
اأع�س���اء الربملان مبهم���ة مراقبة عمل املحافظ 

ونائبيه يف املحافظات.
وقب���ل يوم اأك���د اخلفاج���ي، اأن مهمته االأوىل 
ه���ي اإر�س���اء االأمن واال�س���تقرار يف املحافظة 

قبل االنطالق بحملة اإعمار كربى.
يف  االأوىل  »مهمت���ي  اإن  اخلفاج���ي  وق���ال 
حمافظة ذي قار هي اإر�ساء االأمن واال�ستقرار 
يف املحافظة واإ�س���اعة روح ال�س���لم وال�س���الم 
املجتمعي، وبعدها �س���ننطلق بحملة االإعمار 
الك���ربى الت���ي �ست�س���مل جميع م���دن ذي قار 

و�ست�سهد املحافظة حملة عمل كبرية«.

واأ�س���ار اإىل اأن “معظ���م املطالب يف حمافظة 
عم���ل  فر����ض  توف���ري  عل���ى  ترتك���ز  ق���ار  ذي 
للخريج���ن وحت�س���ن اخلدم���ات للمواطنن 
وم���ن اأجل هذي���ن الهدفن اأنا جئ���ت هنا لكي 
اأق���دم خدماتي اإىل اأبناء املحافظة و�س���يكون 
هديف االأول هو توف���ري فر�ض عمل للعاطلن 
وتوف���ري اخلدم���ات يف جمي���ع اأحي���اء ومدن 

املحافظة”.
واأ�س���اف اخلفاج���ي، اأن “متابع���ة امل�س���اريع 
املتلكئة مهمة جدًا، وقد ن�ّسبنا اأحد املهند�سن 
ملتابعته���ا، وهن���اك خ���ط �س���اخن مع رئا�س���ة 
ال���وزراء واالأمان���ة العام���ة ملجل����ض الوزراء 
ملتابعة هذه امل�ساريع مع الوزارات املخت�سة، 
وهن���اك جه���ود حثيث���ة الإع���ادة تفعي���ل ه���ذه 

امل�ساريع واإكمالها”.
ولفت اىل اأن “ذي قار ت�ستحق موازنة كبرية 
الأنه���ا راب���ع حمافظ���ة يف العراق، م���ن حيث 
التع���داد ال�س���كاين واحتياجاته���ا كب���رية كما 

اأنها مهملة ل�سنوات طوال”.

وختم قائاًل: “�س���نربمج املوازنة املخ�س�س���ة 
للمحافظة على �س���كل م�ساريع تهدف اإىل رفع 

م�ستوى اخلدمات يف جميع القطاعات«.
اىل ذل���ك ا�س���تحدثت بلدي���ة النا�س���رية قاعة 
ومعام���الت  طلب���ات  ال�س���تقبال  الكرتوني���ة 
املواطن���ن واإجنازه���ا وف���ق نظ���ام الدائ���رة 

االلكرتونية.
وق���ال مدير بلدية النا�س���رية كاظم ال�س���ايف 
خ���الل حفل افتتاح القاع���ة اإن “دائرة البلدية 
با�سرت بافتتاح القاعة االلكرتونية و�سيكون 
ا�ستالم طلبات املواطنن عرب نوافذ املراجعة 
االلكرتوني���ة وم���ن قب���ل كادر متخ�س����ض”، 
م�س���ريًا اىل اأن “اإجناز املعامالت �س���ُيدار من 
خالل نظ���ام اإداري مفتوح وتعُق���ب اإجنازها 

من خالل الدائرة االلكرتونية “.
واأو�س���ح ال�س���ايف اأن “القاع���ة ت�س���م جميع 
اأق�س���ام البلدي���ة مب���ا فيه���ا الق�س���م االإداري، 
ومُتِكن املُراجع من ت�س���ليم طلبه وتتبعه عرب 

�سا�سات األكرتونية.

 بغد�د / �ملدى

قام���ت جمموع���ة من 40 عراقي���ًا من ع���دة اأقليات 
بزي���ارة مدين���ة اأور التاريخي���ة يف حمافظ���ة ذي 
ق���ار، والتي �س���بق اأن زارها باب���ا الفاتيكان البابا 

فرن�سي�ض مطلع �سهر اآذار املا�سي.
الوف���د ال�س���ياحي ه���و االأول ال���ذي ي���زور املدينة 
بع���د زي���ارة البابا وي�س���م م�س���يحين واإيزيدين 

و�سابئة.
وق���ال علي �س���غري الكل���داين، النا�س���ط يف جمال 

حق���وق امل�س���يحين اإن ف���رع مكت���ب ذي ق���ار يف 
االأقلي���ات  حق���وق  ملجموع���ة  التاب���ع  النا�س���رية 
الدولية ا�ستقبل “جمموعة من االأقليات واالإخوة 
العراقين م���ن بغداد الذين ج���اوؤوا لزيارة مدينة 
االأثري���ة  مواقعه���ا  عل���ى  لالط���الع  االأثري���ة  اأور 

واال�ستفادة من هذا املكان املقد�ض«.
بدورها، اأ�سارت فرح �سابر، االأ�ستاذة يف جامعة 
بغ���داد، اىل اأن���ه “ال ميكن���ك و�س���ف ه���ذه املدينة 
العظيمة حًقا. ال ميكنك و�س���ف اأو �س���رح ال�سعور 
ال���ذي ينتابك عندما تزور هذه املدينة ، اإنها مزيج 

من االإعجاب والده�سة والعاطفة، �سيء جمهول ال 
ي�س���عر به �سواك، وقد تتمكن من نقل هذا ال�سعور 
مل���ن حولك، ومع ذلك، لالأ�س���ف، ال اأعرف ملاذا هذه 

املدينة غائبة عن اأذهان الكثري من العراقين«.
وزار البابا فرن�س���ي�ض، مدينة اأور، �س���من جولته 
ال�س���هر املا�س���ي  الع���راق مطل���ع  اإىل  التاريخي���ة 

وح�سر فيها ملتقى لالأديان.
وتابعت فرح �س���ابر: “نحن )العراقين( كنا اأول 
م���ن اخ���رتع االآداب والزراعة، ونظمن���ا القانون، 
تاري���خ  يف  اإمرباطوري���ة  دول���ة  اأول  واأ�س�س���نا 

الب�س���رية، وكنا االأوائل، ه���ذه املدينة تعطيك هذا 
ال�س���عور الغامر باأنها ت�سم كل احل�سارات وكلها، 

ثقافات يف هذا املكان االأ�سطوري واملقد�ض ».
وحتمل مدين���ة اأور االأثرية، رمزي���ة دينية الأتباع 
الديان���ات ال�س���ماوية، وتع���رف على اأنها م�س���قط 

راأ�ض النبي اإبراهيم.
حمم���ود املندي���ل، رئي����ض منظمة غ���ري حكومية 
تابع���ة ملجموع���ة حق���وق االأقلي���ات يف الع���راق 
ويق���ول اإن “قوة مثل هذه الزيارات )اإىل اأور( ال 
تكمن فقط يف كونها �س���ياحية، ولكن اأي�سًا الأنها 

م�س���در الديان���ات ال�س���ماوية ال�س���ماوية، وهذا 
وح���ده يعط���ي املوقع قد�س���يته وتبجيل���ه للقيمة 

التاريخية له«.
ويع���ود اكت�س���اف مدين���ة اأور االأثري���ة، اإىل عام 
1922 عندم���ا ع���رث عليه���ا امل�ستك�س���ف ال�س���ري 
ليون���ارد وويل، كما ت�س���م املدينة مق���ربة ملكية 
وجمم���ع كبري م���ن املقابر اأطلق عليه ا�س���م حفرة 

املوت العظمى.
وقدمي���ًا كان���ت تع���د مدين���ة اأور م���ن اأغن���ى املدن 
العراقية حيث كانت مركزًا جتاريًا بارزًا بف�س���ل 

موقعه���ا املح���وري عن���د نه���ر دجل���ة والف���رات، 
وبح�س���ب احلفريات التي ظهرت باملدينة االأثرية 
فق���د اأثبت���ت اأن اأه���ل “اأور” كان���وا م���ن االأغنياء 
يف  عمله���م  ب�س���بب  هائل���ة  ث���روات  وامتلك���وا 

التجارة.
ويف ع���ام 2100 قبل امليالد كانت مدينة اأور هي 
عا�س���مة الدولة ال�سومرية باالإ�س���افة اإىل وجود 
اأقدم املعابد يف  “زق���ورة اأور” التي تعت���رب من 
الع���راق، والت���ي بناه���ا موؤ�س����ض �س���اللة “اأور” 
الثالثة االأمري اأور نامو، �سنة 2050 قبل امليالد.

اأول وفد �ضياحي من الأقليات ي�ضل اأور بعد زيارة البابا فرن�ضي�س

بلدية �لنا�ضرية تعتمد �لنظام �لألكتروني في �إكمال طلبات �لمر�جعين

ل مبنى مجل�س المحافظة ذي قار تحوِّ
 اإلى مدر�ضة للموهوبين 



 ح�سين جبار  
نظام سبورت

ال ميك���ن لعجل���ة �لتنمي���ة ومو�كب���ة �لتط���ّور �ملُت�س���ارع �أن ت���دور 
بان�س���يابية وحتّقق نتائج ملمو�سة على �أر�ض �لو�قع يف �أي قّطاع 
�س���و�ء كان �سناعيًا �أم ��ستثماريًا �أم ريا�سيًا، من دون وجود حالة 
من �ال�ستقر�ر �ل�س���امل، و�الأهم وجود �أنا�ض موؤّهلني قادرين على 
�لقي���ادة و�الإد�رة، ومّيزنا ُهنا بني �لقيادة و�الإد�رة، الأن لكلِّ منُهما 
مات وممّيز�ت، ن�سعى ونتمّنى  ونطمح ملَن يتوّلون �إد�رة �أمور  �سِ

�لريا�سة ومفا�سلها �أن ميتلكو� جزءً� منها.
���مات �الإد�رة و�لقي���ادة �لريا�س���ية  �لناجح���ة ه���ي �لقدرة  وم���ن �سِ
عل���ى ��س���تيعاب �ملتغ���ّر�ت وتوظيفه���ا خلدم���ة �لهيئة �لريا�س���ية 
�لتي يقودها، �س���و�ء كان���ت �أوملبية �أم بار�ملبي���ة �أم �حتاد �أم نادي 
ريا�س���ي، حت���ى و�إن كان���ت هذه �ملتغ���ّر�ت قد ج���اءت نتاج ظرف 
��س���تثنائي طارئ، و�أعتقد جازم���ًا �أن �أكرث �لظروف �ال�س���تثنائية 
�لت���ي مّرت بها �الإن�س���انية هي �أزمة جائحة كورون���ا )كوفيد19-( 
وتد�عياته���ا، و�لت���ي �أّثرْت يف �لقطاع �لريا�س���ي، ووّلدت �حلاجة 
العتم���اد �لهيئ���ات �لريا�س���ية �إىل �آلي���ات جديدة يف �لتو��س���ل مع 

�أع�سائها ومنها )�الجتماع �الألكرتوين( .
هذ� �حلق قد �س���ّمنه �مليثاق �الأوملبي �لذي ُيعترب د�س���تور �حلركة 
�لريا�س���ية يف �لعامل، حيث ورد يف لو�ئح �ملادة 19 �لفقرة 9 منها 
�لن����ض �الآتي )يج���وز للمجل�ض �لتنفيذي للجن���ة �الأوملبية �لدولية 
عق���د �جتماعاته عن طري���ق موؤمتر�ت فيديوي���ة( وكذلك �لفيفا يف 
نظام���ه �الأ�س���ا�ض، وكما ه���و حال �الأوملبي���ة �لدولي���ة ُيعطي �حلق 
ملجل�سه يف �تخاذ �لقر�ر عن طريق �الجتماع �الألكرتوين، وهاتان 
�لهيئتان �لريا�س���يتان �الأكرب دوليًا ت�س���تند�ن يف تاأ�سي�س���هما �إىل 
�لقانون �ملدين �ل�سوي�سري وحتديدً� �ملادة 60 وما يلها منه، وهو 
�لذي يوّفر �لغطاء �لقانوين ال�ستخد�م حق �الجتماع عرب �لتلفون 
�أو و�س���ائل �ت�س���ال �أخرى، يف خمتل���ف �حلاالت، ومنه���ا �لتعاقد 
ب���ني طرفني، و�لت���ي تعترب من �أعلى حاالت �اللت���ز�م بني �الأطر�ف 

�ملتعاقدة.
ومع ��س���تمر�ر جائح���ة كورونا، عقد �لفيفا موؤمتره �ل�س���نوي يف 
�س���هر �أيل���ول م���ن �لع���ام 2020، ومت فيه �لت�س���ويت عل���ى  تعديل  
م���و�د وفق���ر�ت م���ن نظامه �الأ�س���ا�ض لت�س���من �س���رعية )�الجتماع 
�الألك���رتوين( للهيئ���ة �لعامة م���ن خالل تعديل �ملادت���ني )25 و26( 
وه���ذه �لتعدي���الت �أعط���ت �حل���ق للموؤمت���ر بعق���د �جتماعاته عرب 
و�س���ائل �الت�س���ال �الألكرتونية كما جاء يف تعديالت �ملادة 25 �أما 

حق �لت�سويت و�سرعيته فقد ت�سّمنه تعديل �ملادة 26.
هنا نت�ساءل: �أين موقع �الحتاد �لعر�قي و�حتاد�ت �لعامل �ل� 210 
�الأخ���رى، وكذل���ك �الحتاد�ت �لقارية �ل�س���تة من ه���ذه �لتغير�ت، 
و�أّيها �سي�س���توعب ب�سكل �أ�س���رع  قيمة وجدوى هذ� �لتغّر لُيعّدل 

�أنظمته �الأ�سا�سية ��ستنادً� �ليها.
فم���ن خ���الل �طالعن���ا عل���ى عدي���د �الأنظم���ة �الأ�سا�س���ية الحتاد�ت 
ريا�سية يف خمتلف دول �لعامل، ومنها حميطنا �لعربي و�الإقليمي 
مل جند �أية �إ�س���ارة حلقِّ �الجتماع �الألكرتوين مع تاأ�سرنا حالتني 
�إيجابيت���ني يف �لنظ���ام �الأ�س���ا�ض لالحت���اد �لعر�ق���ي لك���رة �لق���دم 
�ل���ذي مّت �لت�س���ويت عليه موؤّخرً�، ويف م�س���وّدة �لنظام �الأ�س���ا�ض 
لالحتاد �مل�س���ري للعب���ة، فكال �لنظامني قد �أعطي���ا ملجل�ض �الحتاد 
حق �الجتم���اع �الألكرتوين، وذل���ك لي�ض بغريب عل���ى ورثة �أعمق 

ح�سارتني يف �لعامل �أجمع.
���ع ه���ذ� �حل���ّق لي�س���مل �جتم���اع �لهيئ���ة �لعامة،  طموحن���ا �أن يّت�سِ
وي�س���من �س���رعية قر�ر�تها يف �حل���االت �لطارئة �لتي ت�س���توِجب 
ذل���ك، وبالتايل �س���يمكن للهيئ���ات �لريا�س���ية �لتعامل بان�س���يابية 
يف ظ���ّل �أي ظ���روف طارئة، وكذل���ك يجعلها قادرة على ��س���تيعاب 
و��س���تثمار �لتط���ّور �ملت�س���ارع يف جمي���ع جو�نب حياتن���ا، ومنها 
تقنيات �الت�س���ال �لتي باتت توفر �خليار �لبديل و�لوقت و�جلهد 
و�ملال ملن ي�س���تخدمها بحرفي���ة و�إتقان، و�الأه���م �أنَّ َمْن يدعو لهذ� 
�لتوّج���ه وينّفذه �س���يكون فعاًل موؤّه���اًل للقيادة الأنه �أمتل���ك �لروؤية 
�مل�س���تقبلية، ومن يجد غر�ب���ة يف هذ� �لتوّجه فليتذّك���ر �أننا وقبل 
عقدين من �لزمان كّنا نعترب �حلديث �ملُبا�س���ر بال�سوت و�ل�سورة 

عرب هاتف نّقال )�سرب من �خليال( !

الإدارة الإلكرتونية للريا�ضة

هنا نت�ساءل: اأين موقع االتحاد 
العراقي واتحادات العالم الـ 210 

االأخرى، وكذلك االتحادات القارية 
ال�ستة من هذه التغييرات، واأّيها 

�سي�ستوعب ب�سكل اأ�سرع  قيمة وجدوى 
هذا التغّير لُيعّدل اأنظمته االأ�سا�سية 

ا�ستناداً اليها.
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ثالثة محترفين خارج اأجندة كاتانيت�ش لبروفة طاجيك�ضتان  

 بغداد / حيدر مدلول 

يف  �ملحرتف���ون  �لالعب���ون  �س���يكون 
عدن���ان  عل���ي  �خلارجي���ة  �لدوري���ات 
م���ر�م وع���الء عبا����ض خ���ارج  وج�س���ن 
�أجندة �ل�س���لوفيني �سريت�سكو كاتانيت�ض 
م���درب منتخبن���ا �لوطني لك���رة �لقدم يف 
�ملب���ار�ة �لدولي���ة �لودي���ة �لتي �س���تجري 
مع منتخب طاجيك�س���تان لكرة �لقدم يوم 
�الأثنني �لر�بع و�لع�س���رين من �س���هر �أيار 
�ملقبل على ملعب )ج���ذع �لنخلة( باملدينة 
�لريا�س���ية يف حمافظ���ة �لب�س���رة، عل���ى 
هام�ض �ملع�س���كر �لتدريبي �لد�خلي �لذي 
�س���ينطلق �عتبارً� م���ن يوم �لثامن ع�س���ر 
م���ن �ل�س���هر ذ�ت���ه يف �إط���ار حت�س���ر�ته 
�لنهائية للمو�جهات �لثالثة �حلا�سم �أمام 
منتخبات كمبودي���ا وهونغ كونغ و�إير�ن 
�أي���ام �ل�س���ابع و�حلادي ع�س���ر و�خلام�ض 
ع�س���ر م���ن �س���هر حزي���ر�ن �ملقب���ل �س���من 
مناف�س���ات �جلوالت �لث���الث �الأخرة من 
�لدور �لثاين حل�س���اب �ملجموع���ة �لثالثة 
بالت�سفيات �الآ�سيوية �مل�سرتكة لنهائيات 
كاأ����ض �لع���امل لك���رة �لق���دم 2022 بقط���ر 
و�لن�س���خة �لثامنة ع�سرة من بطولة كاأ�ض 
�آ�س���يا لك���رة �لق���دم 2023 بال�س���ني �لتي 
�س���تجري بنظ���ام �لتجّم���ع  يف �لعا�س���مة 

�لبحرينية �ملنامة.

ارتباط الدوري
�لثالث����ة  �لنج����وم  ه����وؤالء  غي����اب  وياأت����ي 
عن بروف����ة طاجيك�س����تان ب�س����بب �رتباط 
علي عدن����ان بلقاء مهم مع فري����ق فانكوفر 
و�يتكاب�ض لكرة �لقدم يف �ل�ساعة �لر�بعة 
فج����ر ي����وم �الأحد �لثال����ث و�لع�س����رين من 
�أي����ار �ملقب����ل �أم����ام م�س����يفه فري����ق  �س����هر 
�س����من  �لق����دم  لك����رة  دينام����و  هيو�س����ن 
مناف�س����ات �ملجموع����ة �لغربي����ة بال����دوري 
�الأمرك����ي لكرة �لقدم 2021 وكذلك زميله 
�س����انع �الألعاب ج�س����ن حكمت عزيز �لذي 
�س����يلعب مع فريق ري����ال �س����الت ليك لكرة 
�لقدم يف �ل�س����اعة �لثالث����ة فجر �ليوم ذ�ته 
مع م�س����يفه فري����ق د�ال�ض �س����من �ملنطقة 
نف�س����ها، فيما تعر�����ض �ملهاجم عالء عبا�ض 
عب����د �لنب����ي �ملح����رتف يف �س����فوف فريق 
جل في�س����نتي �لربتغايل �ىل �إ�سابة بليغة 
جعلت����ه يج����ري عملي����ة جر�حي����ة عاجل����ة 
�س����تبعده عن �ملالعب ملدة ثالثة �أ�سهر على 
�الأقل لكي يتم �كت�س����اب �ل�سفاء �لتام منها 
حيث ل����ن يكون متو�ج����دً� �س����من �لقائمة 
�لنهائية الأ�س����ود �لر�فدين �لتي �ستخو�ض 
جتّمع �ملنامة للفرتة من �حلادي و�لثالثني 

من �س����هر �أي����ار ولغاية �خلام�ض ع�س����ر من 
�س����هر حزير�ن �ملقبلني �س����من �لت�س����فيات 

�مل�سرتكة لكاأ�ض �لعامل وكاأ�ض �آ�سيا.

نفقات الوزارة
و�لريا�س����ة  �ل�س����باب  وز�رة  و�س����تتحّمل 
منتخ����ب  وف����د  نفق����ات  تكالي����ف  جمي����ع 
طاجيك�س����تان لكرة �لقدم من تذ�كر �ل�سفر 
حمافظ����ة  فن����ادق  �إح����دى  يف  و�الإقام����ة 
�لب�س����رة �ل����ذي �س����يتخذه مق����ّرً� ل�س����كناه 
ط����و�ل ف����رتة تو�جده هن����اك �س����من �إطار 
�لرعاي����ة و�الهتم����ام �لكب����ر �ل����ذي يوليه 
�لوزي����ر عدنان درج����ال للمنتخب �لوطني 
لكرة �لقدم م����ن �أجل توفر �الإعد�د �الأمثل 
�ل����ذي طالبه به �مل����الك �لتدريبي للمنتخب 
خالل لقاء �لوزير يف مكتبه موؤخرً�، ومبا 
ُي�س����هم يف رفع درج����ة �جلاهزي����ة �لكاملة 
جلميع �لالعبني تاأّهب����ًا خلو�ض �ملباريات 
�لثالث �حلا�سمة يف �لبحرين �لتي يحتاج 
فيه����ا �ىل �النت�س����ار يف �أثنت����ني منه����ا من 
�أجل و�سع قدمه يف �لدور �لثالث �حلا�سم 
�ملوؤّه����ل �ىل بطولة كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم 
�ملوؤّم����ل �نطالقه �عتب����ارً� من �س����هر �أيلول 
�ملقب����ل بنظام �س����يتم �الإعالن عن����ه من قبل 
�الحتاد �الآ�سيوي لكرة �لقدم مب�ساركة 12 
منتخبًا �س����يتم تق�س����يمهم على جمموعتني 
ت�س����م كل و�ح����د منه����ا �س����تة منتخب����ات، 
وكذل����ك �لتو�ج����د يف بطول����ة كاأ�ض �آ�س����يا 
�ملقبلة لكرة �لقدم �لتي حتت�س����نها �ل�سني 

�س����هر  م����ن  ع�س����ر  �ل�س����اد�ض  م����ن  للف����رتة 
حزير�ن ولغاية �ل�س����اد�ض ع�س����ر من �سهر 
متوز 2023 و�س����تقام �ملب����ار�ة على ملعب 
)ج����ذع �لنخل����ة( باملدين����ة �لريا�س����ية يف 
حمافظة �لب�س����رة بهدف تهيئتها ل�س����يافة 
�لن�سخة �خلام�س����ة و�لع�سرين من بطولة 
كاأ�����ض �خللي����ج �لعربي لك����رة �لقدم 2022 
ال�سيما �أنها �س����تكون �ملبار�ة �لثانية �لتي 
جت����رى على هذ� �مللعب خ����الل عام 2021 
بع����د �ملبار�ة �الأوىل �لتي حّل فيها منتخب 
�لكوي����ت لكرة �لقدم �س����يفًا عل����ى منتخبنا 
�لوطني يوم �الأربعاء �ل�س����ابع و�لع�سرين 
م����ن �س����هر كان����ون �لث����اين �ملا�س����ي بقم����ة 
خليجية �أنتهت مل�س����لحة �الأ�س����ود بهدفني 

مقابل هدف و�حد.

بروفة دولية ثالثة
وتو��سل �لهيئة �لتطبيعية يف �حتاد كرة 
�لقدم برئا�سة �إياد بنيان جهودها �حلثيثة 
�لوطني����ة  �الحت����اد�ت  م����ن  �لعدي����د  م����ع 
�الآ�س����يوية �لتي تلع����ب منتخباتها �الأوىل 
بت�س����فيات  �لثم����اين  �ملجموع����ات  �س����من 
كاأ�����ض �لع����امل لك����رة �لق����دم وخا�س����ة �لتي 
تقي����م مع�س����كر�تها �لتدريبي����ة يف �ملنطقة 
�خلليجي����ة م����ن �أجل �التفاق �لر�س����مي مع 
�إحد�ه����ا خلو�ض مبار�ة دولي����ة ثالثة يوم 
�ل�س����بت �لتا�سع و�لع�س����رين من �سهر �أيار 
�ملقب����ل على ملعب )ج����ذع �لنخلة( باملدينة 
�لريا�س����ية يف حمافظة �لب�سرة يف ختام 

ملع�س����كر  �
خل����ي  � لد �

يوم  �لتوّجه  �لثالثاء قبل 
�الأول م����ن �س����هر حزي����ر�ن �ملقب����ل بطائرة 
خا�س����ة تابعة للخطوط �جلوية �لعر�قية 
-�إحدى ت�س����كيالت وز�رة �لنقل- �س����وب 
�لعا�س����مة �لبحرينية �ملنام����ة للدخول يف 
�ملناف�سات �حلقيقية �لتي �ستكون �جلولة 
�ل�س����ابعة مبثابة ر�حة ملنتخبنا قبل لقائه 
منتخ����ب كمبودي����ا لكرة �لق����دم على ملعب 
ي����وم �الأثن����ني  مدين����ة خليف����ة �لريا�س����ية 
�ل�س����ابع �س����من �جلولة �لثامنة، ومنتخب 
هون����غ كونغ لك����رة �لق����دم �س����من �جلولة 
�لتا�س����عة ي����وم �جلمع����ة �حل����ادي ع�س����ر، 
و�أمام �إير�ن يوم �لثالثاء �خلام�ض ع�س����ر 
من �ل�س����هر نف�سه �س����من �جلولة �لعا�سرة 
و�الأخ����رة ح�س����ب �جل����دول �لزمني �لذي 
�الحت����اد  يف  �مل�س����ابقات  جلن����ة  وّزعت����ه 
�الآ�س����يوي لك����رة �لق����دم عل����ى �ملنتخب����ات 
�لث����اين  �ل����دور  يف  �مل�س����اركة  �الأربع����ني 
بع����د �الإعالن ع����ن �ل����دول �لتي �ست�س����ّيف 
ح�س����ب  �لتجّم����ع  مباري����ات   �أر��س����يها 
�لربوتوكول �لطّبي �ل�س����امل �ملو�س����ى به 
م����ن قبل �الحتاد �ل����دويل لك����رة �لقدم �ىل 
جميع �الحت����اد�ت �لقارية �لتابعة له و�ىل 
�الحت����اد�ت 211 �ملن�س����وية حت����ت لو�ئه 
يف �إطار حمل����ة مو�جهة فايرو�ض كورونا 
)كوفيد - 19( �لذي �سرب �لعامل منذ �سهر 

كانون �لثاين 2020.

قرعة كاأ�س العرب
�لعا�س����مة  �أخ����رى حتت�س����ن  وم����ن جه����ة 
�لقطري����ة �لدوح����ة ي����وم �لثالثاء �ل�س����ابع 
و�لع�س����رين من �سهر ني�سان �جلاري حفل 
مر��س����يم قرع����ة بطولة كاأ�����ض �لعرب لكرة 
�لقدم 2021 مب�س����اركة ممثل����ي منتخبات 
و�لكوي����ت  وُعم����ان  وتون�����ض  �لع����ر�ق 
وج����زر  و�لبحري����ن  و�جلز�ئ����ر  وم�س����ر 
و�ل�س����ومال  و�ل�س����ود�ن  وليبي����ا  �لقم����ر 
و�س����وريا وموريتانيا و�ليمن و�الإمار�ت 
ولبن����ان  وقط����ر  و�ملغ����رب  و�ل�س����عودية 

و�الأردن وفل�سطني وجيبوتي.
�ل����دويل  �الحت����اد  ت�س����نيف  ومبوج����ب 
لك����رة �لقدم �الأخر �ل�س����ادر يوم �الأربعاء 
�ل�س����ابع م����ن �س����هر ني�س����ان �جل����اري، فقد 
تاأّهلت منتخبات تون�����ض )26( و�جلز�ئر 
)33( و�ملغ����رب )34( وم�س����ر )46( وقطر 
)58( و�ل�س����عودية )65( و�لع����ر�ق )68( 
و�الإم����ار�ت )73( و�س����وريا )79( وعم����ان 
)90( �لتي �أحتلت �ملر�كز �لع�س����رة �الأوىل 
يف ت�س����نيف �ملنتخب����ات �لعربي����ة، تاأهلت 
ب�س����ورة تلقائية �ىل �ملرحل����ة �لنهائية من 
بطول����ة كاأ�����ض �لع����رب �لتي �س����تقام خالل 
�لف����رتة م����ن �الأول ولغاي����ة �لثام����ن ع�س����ر 
م����ن �س����هر كان����ون �الأول �ملقب����ل، مبوجب 
�تفاق مت ب����ني �لفيفا مع �الحت����اد �لقطري 
لك����رة �لق����دم و�للجن����ة �لعلي����ا للم�س����اريع 
2022 بينم����ا  م����ة ملوندي����ال  و�الإرث �ملنظِّ
�ست�س����ارك �ملنتخبات �الأثني ع�سر �ملتبقية 
وهي ُعم����ان )80( ولبن����ان )93( و�الأردن 
مووريتاني����ا   )99( و�لبحري����ن   )95(
)101 (وفل�س����طني )104( وليبي����ا )114( 
و�ل�س����ود�ن )123( وج����زر �لقم����ر )130( 
 )148( و�لكوي����ت   )145( و�ليم����ن 
وجيبوتي )183( و�ل�س����ومال )197( يف 
مناف�س����ات فا�س����لة لتحديد �ملر�كز �ل�س����تة 

�ملتبقية.
و�س����يتم تق�س����يم �ملنتخبات �ل�س����تة ع�س����ر 
�لت����ي �ست�س����ارك يف �ملرحل����ة �الأخرة من 
بطولة كاأ�ض �لعرب لكرة �لقدم 2021 �ىل 
�أرب����ع جمموع����ات تلعب بطريق����ة �لدوري 
�ملج����ّز�أ م����ن دور و�ح����د فقط، يتاأه����ل �أول 
وثاين من كل منها �ىل �لدور ربع �لنهائي 
بتو�ج����د ثماني����ة منتخب����ات ينتق����ل منه����ا 
�أربع����ة �ىل �لدور ن�س����ف �لنهائي و�لفائز 
منه �س����يلعب �ملبار�ة �لنهائية حيث �ستقام 
18 يوم����ًا فق����ط  32 مب����ار�ة يف غ�س����ون 
و�س����تكون �لبطولة مبثاب����ة بروفة �أخرة 
قب����ل عام و�ح����د فقط م����ن �س����يافة بطولة 

كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم 2022.

 متابعة : اإياد ال�سالحي

عرو����ض �الألع���اب �لعر�قية، تتزّين 
باأربع ع�س���رة ميد�لية متنوعة يف 
مدين���ة م�س���هد �الإير�ني���ة، وتتزّعم 
بطولة �جلائزة �لكربى �الآ�س���يوية 
 )2021 ني�س���ان   13-9( للف���رتة 
مب�س���اركة �أربع ع�سرة دولة، حدث 
الف���ت لريا�س���تنا يف ظرف مل جتد 
�أي���ة لعبة - با�س���تثناء كرة �لقدم- بقعة �س���وء 

�سمن م�ساحة �الهتمام �الإعالمي �لو��سعة!
���ن يف تخطي���ط �الحت���اد �لعر�قي  �الأم���ر �حل�سِ
�لدولي���ة  �إي���ر�ن  بطول���ة  �أن  �لق���وى،  الألع���اب 
تز�منت بعد �أيام قليلة م���ن ختام بطولة �أندية 
وموؤ�ّس�س���ات �لعر�ق للعب���ة يف حمافظة بغد�د 
للف���رتة )3-7 ني�س���ان 2021( م���ا حّف���ز �ملالك 
�لتدريب���ي و�لالعب���ني عل���ى ت�س���كيل منتخ���ب 
بال�س���ورة  �لبل���د  متثي���ل  عل���ى  ق���ادر  وطن���ي 
�ملتمّيزة �لتي عاد بها حُمّماًل مبيد�ليات �لتفّوق 
م���ع حتطي���م �أرق���ام عر�قية ج���ّر�ء �لتح�س���ر 
�ل�سليم و�ملُثمر لربنامج �الحتاد بالتن�سيق مع 

�ملدربني.
ما �أ�س���ار �ليه �لزميل ميثم �حل�س���ني، �ملن�س���ق 
�الإعالم���ي الحت���اد �ألع���اب �لق���وى، يف تقريره 
�خلا����ض ع���ن ح�س���اد منتخبن���ا يف �لبطول���ة، 
ي�س���تحق �لتوقف عن���ده، فمنذ تف�ّس���ي جائحة 
كورون���ا )كوفي���د19-( مطل���ع �س���باط 2020، 

�أ�س���ر �خلوف و�لياأ����ض طموح���ات �الحتاد�ت 
�الأن�س���طة  م���ع  �لتفاع���ل  بع���دم  �لريا�س���ية 
�خلارجي���ة الإد�م���ة زخ���م �أبطالها، وه���ي نقطة 
�س���لبية يتوّجب تالفيها مبرور �الأ�س���هر �ملقبلة 
باجلاهزي���ة  �لوطني���ة  منتخباتن���ا  لو�س���ع 
�لفني���ة للم�س���اركة يف بط���والت دولي���ة ترف���ع 
من معنوي���ات �لالعبني، وُتخرجه���م من د�ئرة 
�الإحباط، وتدفعهم لالحتكاك مع نظر�ء �أقوياء 
يك�س���فون حجم �ملناف�سة �حلقيقية، و�أين يقف 
�لريا�س���ي �لعر�قي بعد �أربعة ع�س���ر �سهرً� من 

�لقهر �لق�سري مبو�جهة خطر �لوباء �لعاملي.
�حلا�س���لون عل���ى ميد�ليات �جلائ���زة �لكربى 
�أبط���ال كبار برغم �أعمارهم �ل�س���بابية، َيِعدون 
�س���ت له���م وز�رة  بكثر م���ن �ملفاجاآت لو خ�سّ
�ل�سباب و�لريا�سة بالتن�سيق مع �حتاد �للعبة 

منهاج���ًا نوعي���ًا يرف���ع م���ن كفاء�ته���م �لذهنية 
و�لق���در�ت �لبدني���ة لت�س���جيل �أف�س���ل �لنتائج 
عربيًا و�آ�س���يويًا، ورمب���ا �أوملبيًا مِلَ ال لو عزمنا 
على تاأهيل بع�سهم، وذلك لي�ض �سعبًا، مقارنة 
باالإمكانات �لب�سيطة لدول هنا وهناك مل متنع 
ريا�س���ييها و�حتاد�تها من رفع علم بالدها يف 

كل دورة �أوملبية.
�أ�س���ماء �أبط���ال مث���ل ط���ه ح�س���ني )200و400 
مرت( وحممد عب���د �لر�س���ا )400مرت( وحممد 
�س���عد )110م���رت حو�جز( وفالح عب���د �لزهرة 
و�أكثم يون�ض وح�س���نني ح�س���ني وح�سني علي 
ناه���ي )٤×١٠٠م���رت( وح�س���ني ف���الح )�لوثب 
�لع���ايل( وح�س���ني ثامر )رم���ي �ملطرقة( و�أمر 
فال���ح )�لقفز بالز�نة( وعبد �ل�س���جاد �س���عدون 
)�لع�س���اري( وحمم���د عب���د �لل���ه )3000م���رت( 

ويون����ض حم�س���ن وكر�ر رع���د )رم���ي �لرمح( 
بطول���ة  يف  �أرقامه���م  ت�س���عفهم  مل  و�آخ���رون 
�الأندي���ة للم�س���اركة يف م�س���هد، �أ�س���ماء تبع���ث 
لعرو����ض  �جلمي���ل  �لزم���ن  الإحي���اء  �لتف���اوؤل 
�الألعاب يف عقديها �ل�س���بعيني و�لثمانيني من 
�لقرن �ملا�سي، متى ما توفرت �لنّيات �ل�سادقة 
لدع���م كل فعالية مبالكها �س���من تخ�سي�س���ات 
��س���تثنائية �آن �الأو�ن �أن تنهي وز�رة �لريا�سة 
ج وتبادر مل�س���روع رعاي���ة �الأبطال خارج  �لتفرُّ
ميز�ني���ة �حت���اد �ألعاب �لق���وى، تلك �ملع�س���لة 
�لكب���رة �لتي حرمت �لعر�ق من حتقيق نتائج 
نوعي���ة “دوليًا” ب�س���بب ع���دم توف���ر �الأمو�ل، 
و�عتاد �الحتاد ح�س���ب ت�س���ريحات م�سوؤوليه 
�أن يقرت����ض �ملبال���غ �لالزم���ة لتف���ادي حر�ج���ة 
�حلرم���ان �أو �س���ياع فر����ض �لتاأهي���ل يف غ���ر 

منا�سبة!
جنح �حتاد �ألعاب �لقوى يف خطف �الأ�س���و�ء 
و�أنف���رد باملُنجز ب���ني 46 �حت���ادً� معتمدً� لدى 
�لعر�قي���ة خ���الل  �للجن���ة �الأوملبي���ة �لوطني���ة 
�لربع �الأول من �لع���ام 2021 ُمنّفذً� برناجمني 
د�خل���ي وخارجي حّق���ق خاللهما فو�ئ���د عّدة، 
م�س���تفيدً� م���ن تق���ارب موع���د بطولت���ه �ملحلية 
مع �ال�ستحقاق �الآ�س���يوي، ونتمّنى �أن تنه�ض 
بقية �الحتاد�ت من �ُس���باتها وتوؤّكد ح�سورها 
�الأوملبي وتن�ّس���ط فرقه���ا والعبيه���ا ومدربيها 
م���ع تكييف فّعالياتها وفقًا لالجر�ء�ت �لوقائية 

�ملُ�سّددة ملكافحة كورونا.

القوى تنفرد بالمنجز الأولمبي والوزارة مطالبة برعاية الأبطال

 بغداد / المدى

تنتظ���ر فريق ري���ال مدريد �الإ�س���باين لكرة 
�لقدم رحلة �س���عبة �ىل �أنكلرت� حيث يحّل 
فيها �س���يفًا على فريق ليفربول لكرة �لقدم 
بقم���ة �أوروبية نارية، بال�س���اعة �لعا�س���رة 
م�س���اء �ليوم �الأربعاء �ملو�فق �لر�بع ع�سر 
من �سهر ني�سان �جلاري، على ملعب �نفيلد 
يف ختام مناف�س���ات جولة �إياب �لدور ربع 
�لنهائ���ي من ن�س���خة 2021 ب���دوري �أبطال 

�أوروبا لكرة �لقدم.

وماز�لت لعنة �إ�سابات �أبرز �لنجوم تطارد 
وحترج �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن، �ملدير 
�لفن���ي لفريق ري���ال مدريد، خالل �ملو�س���م 
�حل���ايل حي���ث �س���يغيب �لقائ���د �ملخ�س���رم 
�س���رجيو ر�مو�ض و�يدي���ن هاز�رد ود�ين 
كارفاخ���ال ولوكا�ض فا�س���كيز ع���ن �لقائمة 
�لنهائي���ة �لتي �ختارها للموقعة �حلا�س���مة 
�لتي �س���تجمعه م�س���اء �ليوم �أمام مناف�س���ه 
�ل�س���ر�ض فريق ليفربول �لذي �سيلعب فيها 
م���ن �أج���ل ح�س���م تاأهل���ه �ىل �لدور ن�س���ف 
�لنهائي من �لبطولة بعد �أن ��ستطاع ك�سب 

جولة �لذهاب �لتي جرت يوم �ل�ساد�ض من 
�س���هر ني�س���ان �جلاري على ملع���ب )�لفريد 
ودي �س���تيفانو( بالعا�س���مة مدري���د بثالثة 

�أهد�ف مقابل هدف و�حد فقط.
و�أخت���ار �الحت���اد �الأوروب���ي لك���رة �لق���دم 
�حلك���م �ل���دويل �لهولندي بي���ورن كويربز 
ليفرب���ول وري���ال مدري���د  لقي���ادة مب���ار�ة 
روكي���ل  ف���ان  �س���اندر  مو�طني���ه  يعاون���ه 
و�روين زين�سرت� و�أنا �ستا�سيو�ض �سيدير 
روبول����ض وب���ول ف���ان بوكي���ل وديني����ض 

هيخلر.

لعنة الإ�ضابات ُتحرج زيدان قبل لقاء اأنفيلد!

 الدوحة / خا�س بالمدى

�أكد ح�س���ن �ل���ذو�دي، �الأمني �لعام للجنة �لعليا للم�س���اريع 
و�الإرث �لقطري���ة، �أن ك���رة �لق���دم متتل���ك م���ن �ملقومات ما 
يجعله���ا قادرة على لعب دور حيوي يف توحيد �ل�س���عوب، 
وتعزيز �الندماج �الجتماعي و�ل�س���ّحة و�لقيادة �لناجحة 
و�الن�س���باط، و�لعم���ل �جلماع���ي �إىل جان���ب كونه���ا �أد�ة 
مهّمة وحمّفزً� قوّيًا الإ�س���ر�ك و�إلهام �ل�سباب ودعم �جلهود 

�لتنموية ون�سر �ل�سالم يف �ملجتمعات.
وقال :�س���رورة تقدمي �لدعم �لكامل للمجتمعات �ملت�سّررة 
م���ن �الأزم���ات يف �أنحاء �لع���امل، ال�س���يما �أن متكني وتعليم 
�ل�س���باب �ملحروم���ني و�ملهّم�س���ني و�الأك���رث عر�س���ة خلطر 
�الإق�ساء �أو �لعنف، وكذلك جمتمعات �لالجئني و�لنازحني، 
ميثل ركيزة �أ�سا�س���ية على طريق �لتغير �الإيجابي، وهذ� 

�أحد �أهم �الأهد�ف �مل�س���رتكة �لت���ي نتطّلع �إىل حتقيقها عرب 
هذ� �لربنام���ج، بالتعاون مع �س���ركائنا يف �الحتاد �لدويل 

جلمعيات �ل�سليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر.«
�جلي���ل  �إع���الن  هام����ض  عل���ى  �ل���ذو�دي  حدي���ث  وياأت���ي 
�ملُبهر”برنامج �الإرث �الإن�س���اين و�الجتماعي” يف �للجنة 
ع���ن �إط���الق مب���ادرة لتعزي���ز �مله���ار�ت �حلياتي���ة ومتكني 
�ل�س���باب، �س���من برنام���ج ك���رة �لق���دم م���ن �أج���ل �لتنمية، 
بالتع���اون مع �الحت���اد �لدويل جلمعيات �ل�س���ليب �الأحمر 
و�لهالل �الأحمر ، وميتد �لربنامج على مدى 12 �أ�س���بوعًا، 
ويرّكز على تنمية قدر�ت �ل�س���باب �ملهّم�س���ني و�ملحرومني 
�الأ�سا�س���ية  �حلياتي���ة  �مله���ار�ت  و�إك�س���ابهم  بلد�نه���م  يف 

و�لقيادة �لناجحة وتعزيز فر�ض �لتعّلم.
ويتوىل تنفيذ �لربنامج على �الأر�ض جمموعة من �ملدربني 
�ملوؤهل���ني �لذي���ن خا�س���و� تدريب���ًا متكاماًل عل���ى �ملنهجية 
�لفري���دة ملبادرة ك���رة �لقدم م���ن �أجل �لتنمية �لت���ي يتبعها 
�جليل �ملُبهر، كما ي�س���تفيد �ل�س���باب من �أدو�ت ومنهجيات 
تدري���ب ت�س���تند عليها مبادرة “�ل�س���باب كو�س���طاء لتغير 
�ل�س���لوك” �لتابع���ة لالحت���اد �ل���دويل جلمعيات �ل�س���ليب 

�الأحمر و�لهالل �الأحمر.
ُي�س���ار �إىل �أن �جلي���ل �ملبه���ر، �لذي �أ�ّس�س���ته �للجن���ة �لعليا 
للم�س���اريع و�الإرث �لقطري���ة يف 2010 تز�من���ًا م���ع تقدمي 
مل���ف قطر ال�ست�س���افة موندي���ال 2022، جن���ح موؤخرً� يف 
�لو�س���ول �إىل �أك���رث م���ن 725 �ألف م�س���تفيد من �أن�س���طته 
ومبادر�ته حول �لعامل، متا�س���يًا م���ع �أهد�ف �الأمم �ملتحدة 

للتنمية �مل�ستد�مة.

الذوادي : كرة القدم تلهم ال�ضباب وتعّزز 
الندماج الجتماعي  



املت���ازم  املتف���اوت  التط���ور  قان���ون  ي�ش���رط   -
وتطور اأ�شلوب الإنتاج الراأ�شمايل نهو�ض مراكز 
راأ�شمالية ك���رى وتراج���ع دول راأ�شمالية اأخرى 
ف�شًا عن تعر�ض دول وطنية للتخريب والإحلاق 
وم���ا ينتجه ذلك م���ن توترات �شيا�شي���ة وعقوبات 
اقت�شادي���ة دولي���ة الأم���ر ال���ذي يعر����ض ال�ش���ام 

العاملي اىل خماطر كثرية.
اعتم���ادًا عل���ى فعالي���ة قان���ون التط���ور املتف���اوت 
وتاأث���ريه على العاقات الدولي���ة نعمد اىل درا�شة 
اأ�شاليب الهيمنة التي تنتهجها املراكز الراأ�شمالية 

الكرى.

اأواًل – اأ�ساليب الهيمنة الدولية. 
- تتمي���ز العاقات الدولية اجلدي���دة بتنامي قوة 
القت�ش���اد ال�شين���ي وعودة الدول���ة الرو�شية اىل 
م�شرح العاقات الدولية الأمر الذي حفز الوليات 
الإج���راءات  م���ن  ا�شتخ���دام جمل���ة  املتح���دة اىل 
ال�شتباقي���ة به���دف كب���ح نهو����ض دول راأ�شمالية 

جديدة وتاأبيد وحدانية هيمنتها الدولية.
- وا�شتن���ادًا اىل ذل���ك تنته���ج الولي���ات املتح���دة 
–والتدخ���ات  القت�شادي���ة  العقوب���ات  �شيا�ش���ة 
لنهوجه���ا  الراف�ش���ة  ال���دول  �ش���د  الع�شكري���ة 
الت�شلطي���ة ف�شًا عن كرثة م���ن الأ�شاليب الكابحة 
لتط���ور العاق���ات الدولي���ة ن�شع���ى اىل ت�شلي���ط 

ال�شوء على اأهمها -- 
1- ا�شتخدام العقوبات الدولية.

تعم���د الولي���ات املتح���دة اىل فر����ض العقوب���ات 
القت�شادي���ة �شد ال���دول املناف�شة له���ا والراف�شة 
اأف�ش���ت  ال�شي���اق  وبه���ذا  الدولي���ة  ل�شيطرته���ا 
العقوب���ات القت�شادي���ة اىل حزم���ة م���ن الأ�شرار 

القت�شادية - الجتماعية اأهمها -
 -تراج���ع النم���و القت�ش���ادي وتعرث تط���ور بناء 

الت�ش���كيات الجتماعي���ة وم���ا ينتج���ه ذل���ك م���ن 
نزاعات داخلية. 

- جنوح الدولة الوطنية نحو �شيا�شية ا�شتبدادية 
ناهي���ك ع���ن تنام���ي نزع���ات الرهاب عن���د بع�ض 

الف�شائل ال�شيا�شية.
- تكاث���ر النزاع���ات الوطني���ة املناه�ش���ة ل�شيا�شة 

الدولة الإرهابية واأ�شاليب اأجهزتها القمعية. 
-- تراج���ع مواق���ع الطبق���ات الجتماعي���ة وتعرث 
تط���ور اأبنيته���ا القت�شادية وما تراف���ق معها من 
اعتم���اد اأ�شالي���ب قمعية �ش���د احل���ركات ال�شعبية 

املناه�شة ل�شيا�شة الدولة ال�شتبدادية.  
2- تخريب القت�شادات الوطنية. 

حما�ش���رة  اىل  القت�شادي���ة  العقوب���ات  ت�شع���ى 
وتخري���ب القت�ش���ادات الوطني���ة عر ك���رثة من 
الأ�شالي���ب الدولي���ة منه���ا حت���رمي التع���اون ب���ن 
ال�ش���ركات الدولي���ة وال�ش���ركات الوطني���ة، ومنها 
يف  الحتكاري���ة  ال�ش���ركات  م�شاهم���ة  تعطي���ل 
القت�ش���ادات الوطني���ة ومنه���ا تخري���ب امل�شاريع 
الإنتاجية امل�شركة مع الدول وال�شركات الدولية.

3- هيمنة دولية ا�شتبدادية.
الهيمن���ة  اىل  القت�شادي���ة  العقوب���ات  تق���ود   -
الدولية لدول املراكز الراأ�شمالية وت�شجيع القوى 
ال�شيا�شية املناه�شة لاأنظم���ة الوطنية ف�شًا عن 
احت�شانه���ا الطبقات الفرعي���ة وم�شاندة براجمها 
ال�شيا�شي���ة وم���ا ميثل���ه ذلك م���ن اآث���ار �شلبية على 

الأنظمة الوطنية.
4- ت�شجيع النقابات الع�شكرية.

ت�شع���ى املراك���ز الراأ�شمالية الك���رى اىل ت�شجيع 
النقاب���ات الع�شكرية �شد النظ���م الوطنية ف�شًا 
عن مباركتها لإرهاب املنظمات ال�شلفية املناه�شة 

ل�شيا�شة الدول الوطنية.
5- اإثارة النزاعات الإقليمية. 

ته���دف احل�ش���ارات القت�شادي���ة اىل من���ع الدول 
الوطنية م���ن التع���اون فيما بينه���ا لغر�ض اإجناز 
امل�شاري���ع الوطني���ة امل�شركة وما يج���ره ذلك من 
تخري���ب لاقت�ش���ادات الوطني���ة وتعطيل تعايف 

العاقات الإقليمية والدولية. 

ثانيًا –وحدة العالم والتحالفات الدولية.
تث���ري العومل���ة الراأ�شمالي���ة ك���رثة م���ن امل�شاع���ب 
ال�شيا�شي���ة -القت�شادي���ة وم���ا تنتجه م���ن تنامي 
حزمة من التحالف���ات الدولية املناه�شة ل�شيا�شية 
املراك���ز الراأ�شمالي���ة وما اأف���رزه ذلك م���ن انق�شام 
عاملن���ا املعا�ش���ر اىل ث���اث كت���ل �شيا�شي���ة كرى 

جندها يف -
1- املراكز الراأ�شمالية املعوملة.

 املتمثل���ة يف الوليات املتحدة الأمريكية وروحها 
الأممي���ة العاب���رة للم�شال���ح الوطني���ة والقومية 

واملتحالفة مع بريطانيا وكندا. 
2 – الدول الراأ�شمالية الحتكارية. 

ع���ن  الدف���اع  به���دف  قومي���ة  باأغطي���ة  املتلحف���ة 

م�شاحله���ا الوطني���ة وبهذا امل�ش���ار يحتل الحتاد 
الأوروب���ي مكان���ا هام���ًا يف ال�شيا�شي���ة الدولي���ة 
رغ���م اأن جائح���ة كرون���ا بين���ت اأن ق���وى الحتاد 
الرئي�شي���ة– اأملانيا - فرن�ش���ا – اإ�شبانيا - ف�شلت 
م�شاحله���ا الوطنية على م�شالح اأع�شاء التحالف 

الأوروبي.
 3 – الدول الوطنية 

يف  الثال���ث  امل�شت���وى  الوطني���ة  ال���دول  حتت���ل 
الوطني���ة  تنميته���ا  وت�ش���كل  الدولي���ة  العاق���ات 
وتطوره���ا القت�شادي حمورًا اأ�شا�شيًا يف �شراع 

ال�شيا�شة الدولية. 
- به���ذا ال�شياق ميكننا حتدي���د ظاهرتن دوليتن 
لفتت���ن يف العاق���ات الدولي���ة اأولهم���ا املناف�شة 
لغر����ض  الدولي���ة  التحالف���ات  ب���ن  الراأ�شمالي���ة 
ال�شيطرة على اأ�شواق ال���دول الوطنية. وثانيهما 
للراأ�شمالي���ة  املناه�ش���ة  احلرك���ة  مرك���ز  انتق���ال 
املعوملة و�شيا�ش���ة الحتكارات الدولية اىل الدول 

الوطنية. 
- اإن التعار�ش���ات ب���ن م�شتوي���ات تط���ور الدول 

الراأ�شمالي���ة واأ�شكال حتالفاته���ا الدولية اأدى اىل 
ا�شطفاف���ات يف العاقات الدولية ميك���ن اإيرادها 

بالدالت التالية -
- ال�شطفاف الأوروبي. 

- التحالف الأوروبي اعتمد على جمع دول القارة 
الأوروبي���ة والعمل على تنميتها القت�شادية رغم 
التعار�ش���ات ال�شيا�شي���ة الت���ي تظه���ر اأحيانًا يف 

�شيا�شة دول الحتاد اخلارجية. 
-- التعاون الرو�شي – ال�شيني.

 - يتط���ور التع���اون الرو�ش���ي -ال�شين���ي رغ���م 
�شيا�شة العزل والعقوب���ات القت�شادية والتدخل 
يف ال�ش���وؤون الوطني���ة ال���ذي تنهجه���ا الوليات 

املتحدة الأمريكية والحتاد الأوروبي.
تط���ور  اجتاه���ات  توؤك���د  ذل���ك  اىل  --ا�شتن���ادًا 
ال�شيا�شة الدولية عل���ى تعاي�ض وتناق�ض تكتات 
اأمريك���ي  بتحال���ف  تتمث���ل  ك���رى  اقت�شادي���ة 
بريط���اين كن���دي وحتالف ث���اين يتج�ش���د بدول 
الحت���اد الأوروب���ي يف ح���ن يت�ش���كل التحال���ف 
الثال���ث م���ن ال�ش���ن ورو�شي���ا وم���ا يفر�ش���ه من 
توافق���ات �شيا�شية دولي���ة لإعادة بن���اء العاقات 
الدولي���ة على قوانن الت���وازن وامل�شالح الدولية 

امل�شركة.  
الدول الوطني���ة املناه�شة للهيمنة  – ا�شطف���اف 

والتخريب. 
ت�ش���ري ال�شيا�ش���ة الدولي���ة اىل اأن مرك���ز احلركة 
املناه�شة ل�شيا�ش���ة الهيمنة الدولي���ة املبنية على 
والع���زل  القت�شادي���ة  والعقوب���ات  احل�ش���ارات 
ال���دويل انتق���ل اىل دول امل�شت���وى الثال���ث م���ن 

الت�شكيلة الراأ�شمالية العاملية.
 -- ال�شراع���ات الدولي���ة الراهن���ة تركز بخطن 
اأ�شا�شي���ن يتمث���ل الأول منهم���ا مبناه�شة نهوج 
العومل���ة العابر للقومي���ات وامل�شالح الوطنية اأما 

اخلط الثاين فيتمثل بالكفاح الهادف اىل دمقرطة 
العاقات الدولية وموازنة م�شالح دول الت�شكيلة 

الراأ�شمالية العاملية. 

ثالثًا - بناء عالقات دولية ديمقراطية. 
اإن تاأثري العوامل الدولية على العاقات الوطنية 
ا�شبح���ت ظاه���رة جدي���رة بالهتمام وبه���ذا فان 
العاق���ات الوطنية ترابط والعاقات اخلارجية 

ا�شتنادًا على املو�شوعات التالية --
الدولي���ة  العاق���ات  دمقرط���ة  1—تتلخ����ض 
مبوازن���ة امل�شالح الوطنية ل���دول ت�شكيلة العامل 

الراأ�شمالية. 
2- موازن���ة امل�شال���ح الدولي���ة تتطل���ب موازن���ة 
امل�شالح الطبقية يف الت�شكيات الوطنية مبعنى 
ل ميكن بناء عاق���ات دولية دميقراطية دولية ما 

مل تنعك�ض على العاقات الطبقية - الوطنية.
3- بن���اء عاق���ات دولي���ة دميقراطي���ة مناه�ش���ة 
للهيمن���ة الك�شموبولوتي���ة و�شاعي���ة اىل حماي���ة 
امل�شال���ح القومي���ة والوطني���ة ل���دول الت�شكيل���ة 

العاملية الراأ�شمالية. 
4-- حت���رمي التدخات ال�شيا�شي���ة – الع�شكرية 

بال�شوؤون الداخلية للدول الوطنية. 
5- تطوير التعاون الدويل امل�شرك �شد الأخطار 
املتمثل���ة بانت�ش���ار الأوبئ���ة ومكافح���ة التغريات 
اجلغرافي���ة ف�ش���ًا ع���ن مكافحة اأ�ش���كال اجلرائم 

الدولية. 
اإن ت�شدي���د التعاون ب���ن امل�شتويات الثاث لدول 
املعومل���ة ودول الحت���اد  الراأ�شمالي���ة  الت�شكيل���ة 
الأوروبي وال���دول الوطنية كفيل ب�شيانة العامل 
م���ن ك���رثة م���ن ال�شيا�ش���ات ال�شلبي���ة واملتمثل���ة 
ب�شيا�شة الهيمن���ة والتدخات الع�شكرية و�شيادة 

الأنظمة ال�شتبدادية. 
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   اخلطوات التي تتحذها حكومُة الكاظمي جديرة بالتوقف 
والتاأم���ل واملعا�ش���دة، على الرغم من اخلط���ى ال�شلحفاتية، 
واخلجول���ة اأحيانًا، يف معاجلة املف�شل ه���ذا اأو ذاك، اإل اأن 
الواج���ب الوطن���ي، وامل�ش���وؤول يقت�شي منا كلم���ة من�شفة، 
بعي���دًا ع���ن كل ما تطرح���ه الأطراف الأخ���رى، املختلفة على 
�شيا�شته، واملت�شارعة يف ما بينها، ونرى اأنَّ �شورة الرجل 
ومواقف���ه م���ن التحدي���ات تت�شح يوم���ًا اإثر اآخ���ر، واأنه راح 
ير�ش���م لنف�ش���ه خريطة طري���ق ناجح���ة، واإن كانت حمفوفة 
باملخاطر، اإل اأنه مي�شك باملقود ال�شحيح يف اإدارة املرحلة.

  و�ش���واء اأكان يق���وم به���ذه طامع���ًا بالف���وز يف انتخاب���ات 
ت�شري���ن القادمة، اأو بوازع من اإرادة وطنية خال�شة، خارج 
م���ا تفرزه ال�شناديق النتخابية، فاحلق نقول باأنَّ ما قام به 
يف تهدئ���ة الو�ش���ع الأمني جدير بالثن���اء، حيث مل ي�شتجب 
ل�شتفزازات اجلماع���ات امل�شلحة، وترك اأمرهم اىل ال�شارع 
العراق���ي، الذي ا�شتهج���ن اأفعالهم، يف وق���ت راح فيه يبني 
موؤ�ش�شت���ه الع�شكري���ة، وي�شتعي���د ال���روح الوطني���ة، الت���ي 
غابت ل�شنوات، ب�شبب ال�شيا�ش���ات اخلاطئة، دومنا انفعال 
وحتّيٍز جلهة م���ا، وبذلك جنح يف ا�شتمالة قلوب الكثري من 
العراقين، الذين ل�شان حالهم يقول: لعله �شينقلنا من ع�شر 

حكم الإ�شامين الفا�شل اىل ع�شر مدين ح�شاري جديد.
 ولعلن���ا نتذك���ر كلمت���ه الأوىل بعد الت�شوي���ت عليه كرئي�ض 
اإنتق���ايل، والتي قال فيها باأنَّ حكومته هي )حكومة حلول ل 
�شناعة اأزمات(، وقد عمل مبوجب الكلمة تلك، فقد ا�شتطاع 
اأْن يح���دَّ م���ن �شيا�شة اإيران يف الع���راق، على خاف ما عمل 
به �شابقوه، الذين جعل���وا اإيران وعر اأحزابها وجماعاتها 
امل�شلحة مطلقة اليد يف ر�شم �شيا�شة واقت�شاد واأمن الباد، 
مل ي�شط���دم معه���ا، لأنه كان يعل���م بعج���زه يف اأّي مواجهة، 
واإن مل ينج���ح باإخراجه���ا يف املنظ���ور القري���ب اإل انه ر�شم 
اخلط���وط العري�شة لنهاية عهدها، من خ���ال اإعادة العراق 
اىل حميط���ه العرب���ي يف الزي���ارات التي قام به���ا اىل م�شر 
والأردن ودول اخللي���ج، وهي ر�شائ���ل �شريحة باأنَّ العراق 

عربي، فتعالوا اأيها العرب خل�شوه من اإيران.
،ولع���ل الرج���ل مل يدعي اأنه ميتلك  عبقري���ة قيادية �شيا�شية 
في���ه، لك���نَّ املوؤ�شرات توؤك���د على اأن���ه �شنع مرحل���ة عراقية 
جدي���دة، واأنَّ عراق ما قبله �شيٌء م�شى عليه الزمن، وعراق 
م���ا بع���ده �شيٌء خمتلف اآخ���ر،  هناك جيل جدي���د ا�شتمد من 
ثورة ت�شري���ن اأفكاره، جيل يرى يف الكاظم���ي كاظميًا اآخر 
اأي�ش���ًا، فالذي ج���اء بتوافقات الأح���زاب والكتل مل يعد ه�شًا 
لين���ًا باأيديه���م، وميكنن���ا الق���ول وبج���راأة تامة باأن���ه انقلب 
عليه���م، وما قامت به حكومته، ع���ر جلنة اأحمد اأبو رغيف، 
يف مكافح���ة الف�ش���اد، وتتبع خي���وط  �شبك���ة رجالته داخل 
الع���راق اإل ال�ش���ورة احلقيقية ملا ينوي القي���ام به، ويطمح 

يف حتقيقه.
  ه���ل يكتفي الكاظمي مبا قام به؟ بالتاأكيد ل، فالرجل مي�شك 
باأك���رث من ورقة، ولديه خي���ارات عدة، لك���نَّ ورقة الت�شدي 
للمجاميع امل�شلحة �شتكون ال�شعب اأمامه، اأما اإّذا متكن من 
انت���زاع اأ�شلحتها ب���دون مواجهة ع�شكرية، وه���ذا ما نتطلع 
اإلي���ه جميع���ًا- واإن نراه �شبه م�شتحيل- ف�شتك���ون اإيذانًا له 

باأن ي�شبح البطل الوطني الذي �شدق عليه رهاننا.

الكاظمي ورهان اللحظات 
احلا�سمة

قناطر

آراء وأفكار

طالب عبد العزيز

بقلم �سلطان علي ك�سمند*

لطفي حامت

العولمة الراأ�سمالية والبناء الديمقراطي للعالقات الدولية 

يعود تاريخ ال�ش����راع ال�شيا�شي والجتماعي 
وخا�شة الفكري واملقالت املتعلقة بالفدرالية 
الأفغانية يف مقابل النظام الرئا�شي املركزي، 
اإىل فرة املر�ش����وم الرئا�شي ملحمد داوود عام 
1973، يف ذل����ك الوق����ت، كان هن����اك �ش����راع 
�شعب ب����ن الق����وى املوالية للنظ����ام الرئا�شي 
الرمل����اين  للنظ����ام  املوالي����ة  الق����وى  مقاب����ل 
والق����وى املوالي����ة للفيدرالي����ة يف اأفغان�شتان، 
كم����ا �شاغ حزب ال�شعب الدميقراطي الأفغاين 
)ف�شي����ل پرج����م( م�ش����ودة د�شت����ور دميقراطي 
برمل����اين مواٍز قائ����م على الفدرالي����ة يف مقابل 
م�ش����روع د�شت����ور نظ����ام رئا�ش����ي مركزي، يف 
نهاية املطاف ، مت فر�ض نظام جمهوري �شديد 
املركزية حيث ت����وىل الرئي�ض ال�شلطة الكاملة 

على الباد. 
كان  املا�ش����ي،  الق����رن  م����ن  الثمانيني����ات  يف 
ل����دى احلكوم����ة برنامج حول فدرالي����ة النظام 
ال�شيا�شي للباد يف خططها، وكخلفية ومثال، 
اأث����ارت م�شاأل����ة احلك����م الذاتي له����زاره �شتان، 
مل����اذا ج����رى ط����رح اله����زاره يف املق����ام الأول: 
-1 مت تقدمي اأ�شب����اب القيام بذلك كمثال و -2 
اإزالة التميي����ز والظلم التاريخي �شد الهزاره، 
والتي كانت رغبتهم الأ�شا�شية منذ اأمد طويل، 
ه����ي ال�شتقال وق����د قدموا ت�شحي����ات كبرية 
على ه����ذا الطريق، كم����ا مت التخطيط لت�شكيل 
ع����دة مقاطعات جدي����دة )نور�شت����ان وخو�شت 
و�ش����ار اإي ب����ول( والتنب����وؤ بخم�����ض مقاطعات 
اأخ����رى. ومت ت�شكيل موؤ�ش�شت����ن اجتماعيتن 
و  لله����زاره«  الوطن����ي  »املجل�����ض  وثقافيت����ن، 
»مرك����ز التما�ش����ك الوطن����ي يف اله����زاره« على 
مرحلت����ن، جنب����ًا اإىل جن����ب م����ع موؤ�ش�ش����ات 
اأخرى مماثلة، وا�شتحدثت »وزارة القوميات« 
بالإ�شاف����ة اإىل »وزارة �ش����وؤون الع�شائر«، كما 
مت اإن�شاء ثماين مناطق يف جميع اأنحاء الباد 
للتعام����ل ب�ش����كل اأف�شل م����ع الق�شاي����ا الإدارية 

والأمنية.
بع����د ذلك، مت مترير وتنفي����ذ »قانون ال�شلطات 
املحلية والإدارة احلكومية«، الذي طبق نظامًا 
م�شتقرًا للمجال�ض ال�شعبية يف الباد من اأدنى 
بقع����ة اإىل اأعاها، وم����ن الق����رى اإىل البلديات 
واملدن واملحافظات، عل����ى اأ�شا�ض النتخابات 

املبا�شرة من قبل ال�شعب.
وعن����د ال�ش����روع يف اإقام����ة نظ����ام قائ����م عل����ى 
التحق����ق  مت  �شعبي����ًا،  املنتخب����ة  املجال�����ض 
من����ه يف ج����زء من ذل����ك العق����د وكان ل����ه نتائج 
طيب����ة، وا�شتم����ر ه����ذا النظ����ام حت����ى النهاية، 
ومل ي����رز ق�ش����ور يف التعام����ل م����ع الق�شي����ة 
الوطني����ة واحل�شا�شي����ات القبلي����ة يف الب����اد، 
اأي�ش����ًا  ومل ينه����ار ه����ذا النظ����ام، ول����و ظل����ت 
حكوم����ات »املجاهدي����ن« تتعام����ل م����ع الق�شية 
الوطني����ة وعل����ى الأق����ل م����ع العاق����ات القبلية 
من����ذ عام 1992 ومل  »تهم�ض« القوى التقدمية 
والوطني����ة يف ال�ش����وؤون املدني����ة والع�شكرية 
رغ����م ا�شتعداداتها، ملا ت�شاع����د لهيب احلروب 
ب����ن املجموعات املختلفة ول احلروب الأهلية 
يف الت�شعيني����ات م����ن القرن املا�ش����ي على هذا 

ال�شكل املدمر والكارثي. 
يف  القب����ول  ج����رى  فل����و  ذل����ك،  اإىل  واإ�شاف����ة 
كونفرن�ض بون املنعقد عام 2001 بنظام قائم 
عل����ى املجال�����ض املحلي����ة والرملاني����ة املنتخبة 
الرئا�ش����ي  النظ����ام  ع����ن  كبدي����ل  الامركزي����ة 
املركزي، ومت نقل ج����زء من وظائف احلكومة 
وال�شلطة الأمنية اإىل الهيئات املحلية املنتخبة 
م����ن قبل ال�شعب، مل����ا اإنح����درت اأفغان�شتان يف 

حرب �شاملة على اأي حال ، ونرك احلكم على 
املا�ش����ي للتاريخ، والآن اأع����ر عن اأفكاري يف 

الو�شع احلايل على النحو التايل:
اأفغان�شتان بلد متعدد الأقوام والأعراق: 

احلاجة اإىل اأن يحل النظام الرملاين الفدرايل 
حمل النظام الرئا�شي

كما يعل����م اجلميع، فاإن اأفغان�شت����ان بلد متعدد 
الأع����راق ويتك����ون م����ن العدي����د م����ن القبائ����ل 
وويعي�����ض  املعروف����ة  الكب����رية  والع�شائ����ر 
املجتمع حال����ة التق�شيم����ات القبلي����ة. وت�شكن 
يف اأفغان�شتان ع����دة قوميات تتباين من حيث 
ع����دد ال�ش����كان وامل�شاح����ة اجلغرافي����ة، وم����ن 
واله����زاره،  والطاجي����ك،  الب�شت����ون،  بينه����ا: 
م����ن  الرغ����م  وعل����ى  -الركم����ان.  والأوزب����ك 
اأنن����ي ل اأح����ب ا�شتخ����دام م�شطل����ح »الأقليات 
القومي����ة والديني����ة« كم����ا يج����ري ا�شتخدام����ه 
يف اأفغان�شت����ان، فالبع�ض ي����رى اأن العديد من 
املجموع����ات العرقية لي�ش����ت ذات اأهمية وغري 
مت�شاوي����ة، ولك����ن اإذا قبلن����ا بامل�شطل����ح، ف����اإن 
م�شطلح الأقلي����ات القومي����ة والدينية ينطبق 
عل����ى اجلميع، �شحي����ح هناك قومي����ة �شغرية 
واأخرى كب����رية، ولكن ل توج����د قومية قاطنة 
يف اأفغان�شت����ان ت�شكل الأغلبية لوحدها بحيث 
ميكن احلديث عن وج����ود »اأقليات لقوميات«. 
اأراد  الآن،  وحل����د  عدي����دة  ول�شن����وات  لذل����ك، 
البع�����ض اأن يعت����ر نف�ش����ه »الأخ الأك����ر« واأن 
يتمت����ع بالنف����وذا ب�ش����كل يزي����د عل����ى الآخرين 

الأ�شغر حجمًا والأقل نفوذًا.
الفيدرالي����ة توف����ر اأ�ش�����ض الت�شام����ن ال�شعبي 

ولي�ض النف�شالية:
كم����ا  النف�شالي����ة،  اإىل  ت����وؤدي  ل  الفيدرالي����ة 
يظ����ن اأو يروج لذلك املت�شكك����ون واملت�شددون 
واملعار�ش����ون للنظام الفي����درايل، فالأمر على 
العك�����ض م����ن ذل����ك، حي����ث اأظه����رت العديد من 
التجارب حول الع����امل اأن احلكومة الفيدرالية 
وحقيقي����ة  وا�شع����ة  اأ�ش�ش����ًا  توف����ر  اأن  ميك����ن 
والت�شام����ن  ال�شلم����ي  والتعاي�����ض  للتق����ارب 
والتعاون والتنمية القت�شادية والجتماعية 
بن خمتل����ف القطاع����ات والأع����راق يف الباد 
على اأ�شا�ض امل�شاواة بن املواطنن، فاحلقوق 
واملواطنة هما �شرط يف النظام الفدرايل. كما 
اأنه����ا توف����ر فر�شًا جدي����دة وم�شتدام����ة للدفاع 
عن النف�����ض واحلفاظ عل����ى ال�شلم الع����ام، لأن 
كل قومي����ة وع�شرية يف النظ����ام الفيدرايل اأو 
يف ظ����ل حك����م ذات����ي يتمت����ع اجلمي����ع بحقوق 
جمتم����ع  يف  مكانه����م  ويج����دون  مت�شاوي����ة، 
يحميه����م ويداف����ع ع����ن حقوقه����م وم�شاحله����م 
به����ذه  للبل����د،  العام����ة  امل�شلح����ة  جان����ب  اإىل 
الطريقة، ميك����ن لل�شعب يف نهاي����ة املطاف اأن 

يحقق ال�شروط ل�شام دائ����م يعر عن رغبتهم 
الأ�شا�شية.

لق����د اأ�شبح من ال�ش����روري الآن اختيار حلول 
لإدارة  احتادي����ة  حكوم����ة  اإط����ار  يف  جدي����دة 
�ش����وؤون الدولة على نط����اق احلكومة املركزية 
تك����رار  لتف����ادي  املحلي����ة  احلكوم����ات  ويف 
الأح����داث ال�ش����اذة الت����ي ج����رت حت����ت يافط����ة 
احلكوم����ة باملركزية، اإن احلل الأ�شا�شي املرم 
ه����و تاأمن احل����ق يف تقري����ر امل�ش����ري ملختلف 
القوميات والقبائل القاطنة يف الباد، وميكن 
توف����ري احلرية واملنافع جلميع قوميات الباد 
وتتكام����ل  الفيدرالي����ة،  احلكوم����ة  اإط����ار  يف 
الوحدة القائمة على الوعي والطوعية جلميع 
القومي����ات والأعراق واملناطق واإر�شاء قواعد 

جديدة وموحدة لأفغان�شتان.
ال�ش����ام  ع����ن حتقي����ق  الآن احلدي����ث  يج����ري 
وت�شكي����ل حكوم����ة ائتافي����ة الي����وم اأو غ����دًا، 
وهن����اك امتحان رئي�����ض يواجه الب����اد ، ومن 
الواج����ب تقدمي مق����رح باإر�ش����اء قواعد نظام 
»ممار�ش����ة  في����ه  ال�شع����ب  ي�شتطي����ع  �شيا�ش����ي 
حق����ه يف تقري����ر امل�شري«. وباإعتق����ادي ، ميكن 
حتقي����ق هذه الرغبة يف ظ����ل حكومة فيدرالية 
حيث ميك����ن لل�شعب اأن ين����ال حقوقه الوطنية 

واملواطنة على قدم امل�شاواة والإن�شاف.
لذا، ح����ان الوق����ت لو�شع ح����د ملمار�شة وطرح 
فكرة املركزية يف احلكم. لأنه، وفقًا للتجربة، 
ع����ن  املركزي����ة  احلكوم����ات  اأف�شح����ت  فق����د 
ا�شتبدادها وعدم كفاءتها يف اأفغان�شتان خال  
مائة ع����ام تقريبًا. ومن����ر الآن مبرحلة حا�شمة 
بالن�شبة مل�شتقب����ل البلد واإحال ال�شام الدائم 
فيه����ا، ويج����ب البح����ث ع����ن احلقائ����ق املجربة 
ب�ش����كل اأ�شا�ش����ي عن����د بناء هي����كل الدول����ة، اإذ 
توؤك����د التجارب اأنه من املمك����ن تاأمن احلقوق 
�شيا�ش����ي  نظ����ام  ظ����ل  يف  لل�شع����ب  الوطني����ة 

فيدرايل عادل ودميقراطي.
ويف مث����ل ه����ذا النظ����ام )ال����ذي مت اختب����اره 
الق����ارات  البل����دان يف  ع�ش����رات  فيدرالي����ًا يف 
املتقدم����ة  وال�شغ����رية،  الكب����رية   - اخلم�����ض 
والنامية، وعلى اأ�شا�ض الدميقراطية والعدالة 
الجتماعي����ة(، فاإن جميع ال�شع����وب من جميع 
كب����رية و�شغ����رية يف  الأع����راق والطوائ����ف، 
ع����دد �شكانها ، وع����ن طريق انتخ����اب ممثليهم 
)م����ن خ����ال النتخاب����ات(، ميكنه����ا امل�شارك����ة 
يف املجال�����ض ال�شعبي����ة يف القرى واملدن ويف 
البلديات والولي����ات واملحافظات يف العملية 
النتخابي����ة، وكذل����ك امل�شاركة بن�ش����اط وعلى 
قدم امل�ش����اواة يف ت�شكيل احلكوم����ة املركزية، 
يق����رر  اأن  لل�شع����ب  ميك����ن  الطريق����ة،  وبه����ذه 
م�شريه بنف�شه على اأ�شا�ض القوانن الوطنية 

للباد واملعاهدات واملرا�شيم العامة.
الدائ����م  لل�ش����ام  الطري����ق  مته����د  الفيدرالي����ة 

وحمايته
هن����اك الكث����ري م����ن احلديث ع����ن احلاج����ة اإىل 
اإر�ش����اء قواع����د نظام في����درايل، وع����ن مزاياه 
و�شبل اإن�شائ����ه يف ظروف املجتم����ع الأفغاين 
احلايل الغ����ارق يف الفو�شى. لكنني اأعتقد اأن 
اقراح اإن�ش����اء نظام في����درايل يف اأفغان�شتان 
لي�ض جم����رد فكرة طوباوية، وجم����رد تكهنات 
ورغب����ة للم�شتقب����ل البعي����د لأفغان�شت����ان، ب����ل 
اإنها حاج����ة اآنية ملحة ملعاجلة احلياة الراهنة 
للبل����د، وه����ذه احلاج����ة ت����رز ب�شكل مل����ح لأن 
الو�ش����ع احل����ايل حا�ش����م ونح����ن عل����ى مفرق 
طرق لتحديد م�شتقبل الباد، وله اأهمية كبرية 
يف جمال احلرب وال�شام. ول ينبغي اأن يناله 
الف�شل، �شاأنه يف ذلك �شاأن موؤمتر بون الفا�شل 
ال����ذي اإنعق����د يف ع����ام 2001 وبق����ي يدور يف 
حلق����ة مغرغة. لقد اأظهرت العديد من التجارب 
اأن احلكومات املركزي����ة على اإختاف اأنواعها 
ل ميك����ن اأن مت�ش����ك مبفت����اح ح����ل ال�شعوبات 
الكب����رية الت����ي تواجه ال�شع����ب الأفغاين وحل 

ق�شية احلرب وال�شام يف الباد.
وينبغ����ي علينا الآن، حي����ث تثارم�شاألة ال�شام 
داخل وخ����ارج الباد ب�شكل ج����دي، القول اأنه 
كلما غدا من املقرر اأن ت�شل مفاو�شات ال�شام 
عاملي����ًا،  مقبول����ة  نتائ����ج  اإىل  اأفغان�شت����ان  يف 
ف�شتك����ون ب�ش����رى �ش����ارة لإح����ال �ش����ام دائم 
وع����ادل. يجب اأن يكون هذا هو احلال ، والآن 
وعلين����ا اأن نر�ش����ي اأ�شا�شًا متين����ًا على الأر�ض 
ونبن����ى م�شتقب����ًا �شلمي����ًا لل�شع����ب. وه����ذا هو 
حجر الزاوية لنظام ميكن جلميع املجموعات 
العرقي����ة والأطي����اف يف اأفغان�شت����ان امل�شاركة 
ببنائ����ه بوع����ي وب�ش����كل طوع����ي، وميك����ن اأن 
ع����ن  عب����ارة  ال�شيا�ش����ي  النظ����ام  ه����ذا  يك����ون 
فيدرالية قائمة عل����ى العدالة الجتماعية التي 

متهد الطريق مل�شتقبل �شلمي يف اأفغان�شتان.
وعندم����ا يتم اتخ����اذ قرار عل����ى اأ�شا�ض الف�شل 
بن ال�شلطات الث����اث )التنفيذية والت�شريعية 
والق�شائية( عن����د �شياغة الد�شتور امل�شتقبلي 
لأفغان�شت����ان، فيجب اأن يتم انتخ����اب ال�شلطة 
رئي�����ض  )برئا�ش����ة  احلكوم����ة  اأو  التنفيذي����ة 
ال����وزراء اأو ال�شلط����ة الت�شريعي����ة )الرمل����ان( 
)املحاك����م  الق�شائي����ة  ال�شلط����ة  اأو  والق�ش����اء 
والهيئ����ات الق�شائي����ة(، �شيت����م حتدي����د ط����رق 
الختيار وكيفي����ة الت�شنيف الهيكلي لكل منها 
يف  بو�ش����وح  واخت�شا�شاته����ا  وواجباته����ا 

الد�شتور والقوانن املكملة لها.
ومبج����رد القب����ول بق����درة ال�شعب عل����ى تقرير 
م�ش����ريه ب�ش����كل مبا�ش����ر واأن يوف����ر الأر�شية 

ال�شليمة لإنه����اء احلروب والتدخل يف �شوؤون 
بع�شه����م البع�����ض وبالت����ايل اح����رام حق����وق 
اإىل  احلاج����ة  ت����رز  املجتم����ع،  يف  الإن�ش����ان 
وج����ود حكوم����ة مركزية منتخبة م����ن الرملان 
)بقي����ادة رئي�ض اجلمهوري����ة ورئي�ض الوزراء 
والرمل����ان وال�شلط����ة الق�شائي����ة( واملجال�����ض 
الق����رى  ال�شع����ب يف  م����ن  ال�شعبي����ة املنتخب����ة 
وامل����دن والبلدي����ات والولي����ات واملحافظ����ات 
ويف اإط����ار حكوم����ة احتادي����ة. وكخلفية لذلك 
يجب، اأوًل، انتخاب جمي����ع موؤ�ش�شات الدولة 
من اأعل����ى موؤ�ش�ش����ة )احلكوم����ة املركزية( اإىل 
اأدناه����ا )احلكومات املحلي����ة( من قبل ال�شعب، 
وميكن حتديد حدود �شاحيات وم�شوؤوليات 
كل منه����ا يف الد�شتور والقوان����ن املكملة. اإذا 
كان����ت هناك حاج����ة اإىل اأمثلة تتعل����ق بتق�شيم 
ال�شلط����ة يف احلكوم����ة املركزي����ة واحلكومات 
املحلية من حي����ث الن�شب اأو اجلن�شية ، فهناك 
جتربة ميكن مراجعتها مثل  �شوي�شرا )النظام 
الفي����درايل( اأو لع�ش����رات الأمثل����ة يف ع�شرات 
البلدان ذات الأنظمة الفيدرالية والبلدان ذات 

اأنظمة تعتمد على املجال�ض. 
 يف النهاية ، وعندما يتم �شمان �شام دائم يف 
اأفغان�شت����ان، فاإننا نحت����اج اإىل �شياغة د�شتور 
جدي����د، يوج����ب اأن يج����ري الت�شوي����ت علي����ه 
م�شبق����ًا لتحدي����د النظام ال�شيا�ش����ي امل�شتقبلي 

للباد.
اأعتق����د اأن القب����ول بنظام في����درايل دميقراطي 
بطبيعته، لبل����د متعدد الأع����راق كاأفغان�شتان ، 
وهو جم����زاأ داخليًا بطبيعت����ه ، ميكن اأن يوفر 
اأ�ش�ش����ًا للوحدة الواعية والطوعية والت�شامن 
ب����ن جميع القومي����ات والأع����راق ويف اأجزاء 
خمتلف����ة ويف بل����د واحد ه����و اأفغان�شت����ان، اإن 
الفدرالية تقف عل����ى قدم امل�شاواة مع التقارب 
احل����ق  تنته����ك  اأو  تنك����ر  والدميقراطي����ة، ول 
يف املواطن����ة الوطني����ة. وت�شم����ح الفيدرالي����ة 
الديني����ة  والطقو�����ض  املعتق����دات  مبمار�ش����ة 
تدخ����ل  دون  الأ�شلي����ة  والثقاف����ات  والتقالي����د 
الآخري����ن يف اأي جزء م����ن اأجزاء الباد، وهي 
ل تتواف����ق م����ع الديكتاتوري����ة وال�شتب����داد ، 
ب����ل تتوافق مع احلق����وق القومي����ة واملواطنة 
املت�شاوي����ة القائمة عل����ى حق����وق الإن�شان، اإن 
احلك����م الذات����ي والدارة الذاتي����ة يف النظ����ام 
الفي����درايل ، خافا للمزاع����م التي ل اأ�شا�ض لها 
وغ����ري املنطقي����ة والتافه����ة، والتي تب����دو عند 
البع�����ض  وكاأنه����ا مماثل����ة للملكي����ة الطائفي����ة، 
م����ن �شاأنها اأن مته����د الطريق لنتخ����اب جميع 
املوؤ�ش�ش����ات ال�شعبي����ة واحلكومي����ة من الأدنى 
الفي����درايل  النظ����ام  و�شيوف����ر  الأعل����ى.  اإىل 
امل�شاءل����ة القانونية املزدوج����ة: امل�شاءلة اأمام 
الناخبن- ال�شعب، وامل�شاءلة اأمام املوؤ�ش�شات 

العليا املنتخبة.
القومي����ات  ب����ن  امل�ش����اواة  توف����ري  وميك����ن 
كاأ�شا�����ض  الفي����درايل   النظ����ام  والأع����راق يف 
املوؤ�ش�ش����ات  يف  ال�شع����ب  ممثل����ي  مل�شارك����ة 
والجتماعي����ة  والقت�شادي����ة  احلكومي����ة 
والثقافية يف احلكومة املركزية ويف الأجهزة 
املحلية والإدارة م����ن بن القوميات والأعراق 
والقبائ����ل املختلف����ة يف الب����اد، ال�شغ����ري منها 
والكب����ري ح�شب عدد ال�شكان والدائرة، وتوفر 
الإمكاني����ات للتوزي����ع الع����ادل لل����رثوة العامة 
ب����ن كل قط����اع ، بحيث ميك����ن اأن يخلق ف�شاء 
م����ن الأخ����وة احلقيقية بن خمتل����ف القبائل و 

اجلن�شيات: امل�شاواة والأخّوة.
* الرئي�س ال�سابق لأفغان�ستان

2-2 اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ف���ي  ال�����س��الم  ح���ول 

ترجمة: عادل حبه



 ُيباُع كّل يوٍم �أكثر من 1.8 مليونًا 
من �لكتب في �لواليات �لمّتحدة 

، وُيباُع ن�صُف مليوٍن منها في 
�لمملكة �لمتحدة ؛ وعلى �لرغم 

من كّل �الإلهاء�ت �صهلة �لمنال 
و�لمتاحة لنا �ليوم فلي�س ثمة 

�صكٌّ في �أّن كثرًة من �لب�صر لم 
تزل تهوى �لقر�ءة ، يمكُن للكتب 

- بالطبع - �أن تعّلمنا �لكثير عن 
�لعالم ، مثلما يمكن لها �أن تح�ّصن 
قامو�صنا �للغوي وتنّوع مفرد�تنا 

ومهار�تنا �لكتابية ؛ لكن هل 
تجعلنا قر�ءة �لرو�يات – على 

وجه �لتحديد – �أنا�صًا �أف�صل ؟ . 

 الإدع����اءات ح�����ل الق�ة امل�ؤث����رة للرواية يف 
حياتن����ا كث����رٌة وعظيمة الآث����ار ؛ فق����د ُقِرنت 
الرواي����ة ب����كّل اأم����ٍر طّي����ب اإبت����داًء م����ن زيادة 
ملح�ظ����ة يف العم����ل التطّ�ع����ي وامل�س����اهمة 
يف الت����رع للأعمال اخلرية وحتى ت�س����جيع 
املي����ل نح����� الت�س�ي����ت ) يف النتخاب����ات ( ؛ 
����َب اإىل الرواي����ة الت�سّب����ُب يف  ب����ل وحت����ى ُن�سِ
اخلف�ض التدريجي ملنا�سيب العنف على مدى 

القرون . 
 ال�سخ�سيات الروائية قادرة على جعلنا َنْعَلُق 
ماأ�س�رين يف احلكايات ، وقد �سبق لأر�سط� 
اأن قال اإنن����ا عندما ن�ساهُد ماأ�س����اة اأمامنا فاإّن 
اثنني م����ن امل�ساع����ر يطغيان علين����ا وياأ�سران 
عق�لن����ا : ال�سع�ر بال�سفقة والتعاطف ) جتاه 
ال�سخ�سي����ة ( ، وال�ُسع�����ر باخل�����ف ) جت����اه 
اأنف�سنا ( . نحُن حينئذ - ومن غرما �سرورة 
حمّتمة مبلحظتنا الأمر وال�سع�ر به - نحّرُك 
خميالنا الب�س����ري لنتح�ّس�ض ماال����ذي �سيبدو 
علي����ه الأم����ر ل� كّن����ا م����كان تل����ك ال�سخ�سيات 
) الروائي����ة ( ، وم����ن ث����ّم نق����ارُن رّدات فع����ل 
تل����ك ال�سخ�سي����ات جت����اه وقائ����ع حم����ّددة مع 
ما�سلكن����اه نحُن يف املا�سي جت����اه وقائع من 
الن�ع ذاته، كما نتخّيُل اأي�سًا ماالذي قد نفعله 

اإزاء هذه ال�قائع يف امل�ستقبل . 
 اإّن هذه الفاعلية الب�سرية يف تبّني منظ�رات 
جدي����دة ه����ي �س����يء اأ�سب����ه برنام����ج تدريبي 
 Keith اأوتل����ي  كي����ث   . الآخري����ن  فه����م  يف 
Oatley ، املتخ�س�ض الكندي يف علم النف�ض 
الإدراك����ي ، يدع����� الرواي����ة » جه����از حم����اكاة 
 Mind’s Flight الط����ران اخلا�ض بالعق����ل
الطياري����ن  اأّن  مثلم����ا  اإذ  ؛   “  Simulator
ي�ستطيع�����ن يف جهاز املح����اكاة هذا ممار�سة 
الط����ران من غر مغادرة الأر�����ض فاإّن قارئي 
مهاراته����م  حت�س����ني  ي�ستطيع�����ن  الرواي����ة 
الإجتماعي����ة يف كّل م����ّرة يفتح�����ن فيها كتابًا 

روائي����ًا ليق����راأوه . َوَج����َد اأوتلي ع����ر جه�ده 
يف  ما�سرعن����ا  مت����ى  اأنن����ا  املعّمق����ة  البحثي����ة 
التماه����ي م����ع ال�سخ�سي����ات الروائي����ة فاإنن����ا 
نب����داأ بالتفّك����ر يف اأهدافها ورغباته����ا بدًل من 
تلك الأهداف والرغب����ات اخلا�سة بنا ، عندما 
تك�����ن تلك ال�سخ�سيات يف خط����ٍر ما تت�سارُع 
دّق����ات قل�بن����ا ترقبًا مل����ا �سيحدث له����ا ؛ بل قد 
ي�سل الأمُر بنا اأن نلهث طلبًا لله�اء ! يح�سُل 
ه����ذا ونح����ُن نع����رُف م�سبقًا اأن ل�س����يء خطرًا 
�سي�ؤذين����ا ؛ لكننا من�س����ي يف القراءة رغم كّل 
�سيء ولن ندف����ع اأنف�سنا للغط�ض يف م�ستنقع 
رعٍب قد ي�سّدنا عن القراءة اأو يدفُعنا لإطلق 

�سيقاننا للريح والهرب بعيدًا عر الن�افد .
 ونح����ُن نعر�ُض هذه احلقائق نعل����ُم متامًا اأّن 
بع�سًا من الآلي����ات الع�سبية التي ي�ستخدمها 
الدم����اغ وه����� ي�سفي معن����ًى عل����ى ال�سرديات 
الت����ي  ذاته����ا  الآلي����ات  ه����ي  اإمن����ا  الروائي����ة 
ي�ستخدمه����ا الب�س����ر عن����د التعامل م����ع حالٍت 
م�سابه����ة من احلياة ال�اقعية : عندما نقراأ يف 
رواي����ٍة ما مف����ردة » َرَكَل » ، على �سبيل املثال ، 
فيتمُّ حينئذ تن�سيُط مناطق يف الدماغ مماثلة 
للمناط����ق الت����ي تتن�ّس����ُط عندما يح�س����ُل فعُل 
ال����ركل احلقيق����ي ، وبطريقة مماثل����ة ل� قراأنا 
يف رواية ما اأّن �سخ�سية �سحبت حبًل خفيفًا 
فاإّن الفعالية الدماغي����ة تتعاظم يف منطقة يف 
الدم����اغ تخت�ضُّ بفعالي����ة الإم�س����اك بالأ�سياء 

املادية . 
 عندم����ا نتاب����ُع حبك����ة روائي����ة م����ا فنح����ُن يف 
م�سي�ض احلاجة ملعرفة َمْن يعلُم املاآلت التالية 
يف الرواية ، وكي����ف ت�سعر ال�سخ�سيات اإزاء 
تل����ك امل����اآلت ، وماالذي تعتق����ده كّل �سخ�سية 
ب�ساأن ماقد تفّكر ب����ه ال�سخ�سيات الأخرى يف 
الرواية . تتطّلُب هذه الفعالية حزمة مهاراٍت 
 ) Theory of Mind ُتدع����ى ) نظرية العق����ل
، وعندم����ا يقراأ النا�����ُض الرواي����ات ويتاأمل�ن 
باأف����كار �سخ�سياته����ا ف����اإّن مناط����ق يف الدماغ 
مرتبطة بفعاليات نظرية العقل يتمُّ تن�سيُطها 

 .
 م����ن الطبيع����ي واحلال����ة ه����ذه م����ن املمار�سة 
امل����رء  تدف����ع  والت����ي   ( للرواي����ات  القرائي����ة 
لإب����داء مظاه����ر التعاطف م����ع الآخري����ن ( اأن 
يفّك����ر كث����رون مّن����ا ب����اأّن املُكِثين م����ن قراءة 
الروايات ميتلك�����ن مهارات اإجتماعية اأف�سل 
من �س�اهم من النا�����ض الذين يكتف�ن بقراءة 
الأعم����ال غر الروائية اأو اأنه����م لي�ستطيب�ن 

القراءة اأ�سًل . 
 تكم����ُن املع�سل����ة اخلا�سة باإج����راء هذا الن�ع 
م����ن العمل البحثي ) اخلا�����ض بتاأثر الرواية 
يف �سل�����ك قارئيه����ا ( يف اأّن العديد مّنا لديهم 
مي����ٌل ط����اٍغ للمبالغ����ة يف اأع����داد الكت����ب ) اأي 
الرواي����ات ( الت����ي �سب����ق لهم قراءته����ا ، ولكي 
يتعام����ل اأوتل����ي وزملوؤه الباحث�����ن مع هذه 
الإ�سكالي����ة فق����د اأعط�����ا جمم�عة م����ن الطلبة 
الُكّت����اب  م����ن  قائم����ة  البح����ث  امل�ساهم����ني يف 
الروائي����ني وغ����ر الروائيني كذل����ك ، وطلب�ا 
اإليه����م التاأ�س����ر - فق����ط - على الُكّت����اب الذين 
�سمع�����ا بهم مع حتذيرهم امل�سب����ق باأّن بع�سًا 
م����ن الأ�سم����اء املزّيف����ة لُكّتاب قد ج����رى �سّمها 
اإىل القائمة لأجل التثّبت من اأّن ه�ؤلء الطلبة 
ليعم����دون اإىل الك����ذب . اأثبتت ه����ذه املقاربة 
البحثي����ة اأّن ع����دد الُكّت����اب الذي����ن �سم����ع به����م 
النا�����ض من قبُل ه� عدد مق����ارٌب لعدد الأعمال 
التي �سبق لهم قراءتها ) اأي مبعنى اأّن الكاتب 
ال����ذي نعرف����ه ه����� يف الغال����ب م����ن نق����راأ اأحد 

اأعماله ، املرتجمة ( .
 لحقًا لهذا ، قّدم فريق اأوتلي ملجم�عة الطلبة 
اإختبار » العقُل يف العي�ن » حيُث ُيقّدُم للمرء 

اخلا�سع للإختبار �سل�سلة من ال�س�ر لأزواج 
من العي�ن ، وُيطَلُب اإليه عر معاينة العي�ن 
واجلل����د املحي����ط به����ا فح�س����ب معرف����ُة من����ط 
ال�سع�����ر ال����ذي ي�سعُر ب����ه �ساح����ُب العي�ن . 
ُيعط����ى للمرء امل��س�ع حت����ت الختبار قائمة 
ق�س����رة م����ن خي����اراٍت مثل : خج�����ل ، مذنب 
َقِل����ٌق ،،، . ه����ذه  ، م�سك�����ٌن باأح����لم يقظ����ة ، 
التعبرات مميزة ، وق����د تبدو لل�هلة الأوىل 
حماي����دة لتعك�����ُض م�ساعر حم����ّددة ؛ لذا فهي 
اأ�سع����ُب عل����ى الت��سيف مّما قد تب����دو عليه . 
اأبانت النتائج اأّن الطلبة اخلا�سعني للإختبار 
مّم����ن �سبق لهم قراءة اأعم����ال روائية اأكث من 
غ����ر الروائي����ة حّقق�����ا نتائج اأف�س����ل يف هذا 
الإختبار ، كما حّقق�����ا نتائج اأف�سل اأي�سًا يف 
مقيا�����ض ي�ؤ�ّسُر درج����ة احل�سا�سية ال�سخ�سية 

جتاه الآخرين .
البحث����ي  العم����ل  اأظه����ر   ، اآخ����ر  م����ن جان����ب   
 Diana Tamir لعامل����ة النف�����ض ديان����ا تام����ر
ال����ذي اأجرت����ه يف خمت����ر العل�����م الع�سبي����ة 
الإجتماعي����ة يف جامعة برين�ست�ن اأّن النا�ض 
الذي����ن يق����روؤون - غالب����ًا - الرواية يح�زون 
اإدراكًا اإجتماعي����ًا اأف�س����ل م����ن �س�اه����م ؛ اأي 
بكلمات اأخ����رى : اإنهم اأكث مهارًة يف التفكر 
والعم����ل خ����ارج نط����اق تفك����ر و�سع�����ر بقية 
النا�ض ، وقد اأظه����رت الك�س�فات الناجمة عن 
درا�س����ات تام����ر واملقرتن����ة بفح������ض الأ�سعة 
املقطعي����ة Scans للدم����اغ اأّن اأدمغ����ة النا�ض ، 
وه����م منغم�س�ن يف ق����راءة الروايات ، ُتبدي 
ن�ساط����ًا اأعل����ى يف مناط����ق الدم����اغ اخلا�س����ة 
بالفعالية التفاعلية مع حالٍت �سل�كية حمّددة 
باملقارنة م����ع ن�ساط اأدمغة اأنا�ٍض اآخرين ) من 

غر قارئي الروايات ( .
 يبدو اأّن الأ�سخا�ض الذين يقروؤون الروايات 
اأكث من �س�اهم ه����م اأف�سُل - كمعّدل و�سطي 
م�ساع����ر   ) معرف����ة  مبعن����ى   ( ق����راءة  يف   -
الآخري����ن ؛ لك����ن ه����ل يجعله����م ه����ذه الأم����ر ، 
اأف�س����ل ؟ لك����ي نخت����ر  اأنا�س����ًا   ، بال�س����رورة 
ه����ذه احلقيق����ة جتريبي����ًا اإ�ستخ����دم باحث�����ن 
طريق����ة طّ�رها اأح����د طلبة عل����م النف�ض وهي 
اأن ُت�سِق����َط » بامل�سادف����ة » حزم����ة م����ن الأقلم 
عل����ى الأر�����ض ومن ثم ت����رى من �سيم����دُّ لك يد 
الع�����ن وي�ساع����دك يف اإعادة مّل ه����ذه احلزمة 
، قب����ل ب����دء التجرب����ة اأعطي امل�ساهم�����ن فيها 
اإ�ستبيان����ًا Questionnaire خا�س����ًا باملي�ل 
املزاجية �سّم اأ�سئل����ة تقي�ُض درجة التعاطف ، 
ثّم قراأ كل واح����د من امل�ساهمني ق�سة ق�سرة 
واأج����اب عن �سل�سل����ة من الأ�سئل����ة التي �سعت 
ملعرف����ة درج����ة تاأث����ر الق�س����ة يف تغير منط 
�سع�ره����م وتفاعله����م مع ماق����راأوه ، من قبيل 
: ه����ل تكّ�ن����ت لديه����م �س�����رة عقلي����ة ن�سط����ة 
وم�ؤثرة عن ال�سخ�سيات التي قراأوا عنها يف 

الق�س����ة ؟ وهل يريدون تعّل����م املزيد ح�ل تلك 
ال�سخ�سي����ات بعدما اأكمل�ا ق����راءة الق�سة ؟ ، 
ثّم ح�سل فجاأة اأن قال القائم�ن على التجربة 
اأنه����م يف حاجة للمغ����ادرة وَجْلِب �سيء ما من 
دوا اإ�سق����اط �ستة اأقلم  غرف����ة اأخ����رى ، وتق�سّ
يف طريقه����م خارج����ًا . جنح����ت التجرب����ة يف 
تاأكي����د مات�قع����ه القائم�����ن عل����ى التجرب����ة : 
الأ�سخا�ض اخلا�سع�����ن للتجربة مّمن اأّكدوا 
����ة اأّثرت فيهم اأكث من �س�اهم  اأن قراءة الق�سّ
واأب����دوا تعاطف����ًا اأك����ث م����ع �سخ�سياته����ا ه����م 
الذين ت�سابق�����ا جلمع الأقلم املت�ساقطة على 

الأر�ض .
 ق����د تت�س����اءُل : األي�س����ت ثمة اإحتمالي����ٌة ممكنٌة 
يف اأّن النا�����ض الذي����ن اأبدوا تعاطف����ًا اأكر مع 
�سخ�سي����ات الق�س����ة هم - اأ�س����ًل - جمب�ل�ن 
عل����ى رّق����ة الطب����ع واللطاف����ة يف ال�سل�����ك مع 
الآخري����ن وامل�سارع����ة يف م����ّد ي����د الع�����ن لهم 
؟ كان القّيم�����ن عل����ى التجرب����ة مدرك����ني لهذه 
الإحتمالية ؛ ل����ذا و�سع�ا يف ح�سبانهم تاأثر 
درج����ة التعاطف ل����دى اخلا�سع����ني للتجربة ، 
وكان����ت النتيجة الت����ي اإنته�ا اإليه����ا تفيُد باأّن 
الأ�سخا�ض الذي����ن تاأّث����روا بالرواية اأكث من 
�س�اهم ه����م الذين اأب����دوا �سل�كي����ات اإيثارية 
م�سه�����دة باأكث مّما فع����ل الآخرون ) حتى ل� 
كان ب����ني الآخرين اأ�سخا�ٌض ذوو رقة وكيا�سة 
 ، الآخري����ن  مل�ساع����دة  فيه����م  ����ل  متاأ�سّ ومي����ل 

املرتجمة ( .
 التجارب ، بالتاأكيد ، وجٌه واحد يف ال�س�رة 
، وقب����ل اأن نعّمم النتائ����ج على قطاعات اأو�سع 
م����ن املجتم����ع لب����ّد اأن نك�����ن حذري����ن ، ثم����ة 
دوم����ًا اإمكانية يف احلياة ال�اقعي����ة اأن يك�ن 
الأ�سخا�����ض الأك����ث تعاطف����ًا م����ع الآخرين هم 
اأنف�سهم الأكث ولع����ًا يف معرفة كنه احلي�ات 
الباطنية للب�سر ، وهذه الرغبة يف املعرفة هي 
التي تدفعهم يف املقام الأّول لقراءة الرواية ، 
هذا لي�ض بالأمر الي�سر على الإخ�ساع للعمل 
البحث����ي وا�سرتاطات����ه ال�سارم����ة ، الدرا�س����ة 
البحثية املثالي����ة قد تت�سّمُن قيا�ض م�ست�يات 
التعاط����ف ل����دى اأنا�����ضٍ خمتلف����ني ، وم����ن ث����ّم 
ت�زيعهم ع�س�ائيًا يف �سنفني : �سنٌف �سيقراأ 
رواي����ات ع����ّدة عر �سن�����ات قادم����ة ، و�سنٌف 
اآخ����ر ل����ن يقراأ اأي����ًا منها خلل نف�����ض العدد من 
ال�سن�ات ، ومن ثّم قيا�ض م�ست�يات تعاطفهم 
ثاني����ة بغية معرف����ة ه����ل اأّن ق����راءة الروايات 

�سنعت اإختلفًا ما . 
 عل����ى خ����لف ه����ذه الدرا�س����ات الط�يل����ة غر 
حا�سم����ة النتائ����ج اأجري����ت درا�س����اٌت ق�سرة 
امل����دى . عل����ى �سبي����ل املث����ال : �سّم����م باحث�ن 
ه�لندي�����ن جتربة خّروا فيه����ا جمم�عة من 
الطلب����ة بني ق����راءة مق����الت �سحفي����ة حمّددة 
ع����ن ال�سغب يف الي�نان اأو ي�����م التحرير يف 

ه�لن����دا ، اأو ق����راءة الف�س����ل الأّول من رواية 
جائ����زة  عل����ى  للحائ����ز   Blindness العم����ى 
 Jose �ساراماغ�����  خ�زي����ه  الأدب  يف  ن�ب����ل 
Saramago . ثم����ة رج����ٌل يف ه����ذه الرواي����ة 
ينتظ����ر يف �سيارت����ه عن����د اإ�س����ارات مرورية ، 
وفجاأة ي�سبُح �سخ�سًا اأعمى ، وحينها ياأخذه 
الراكب�����ن يف �سيارته اإىل بيته ؛ يف حني يِعُد 
اأح����د امل����ارة العابري����ن بقي����ادة �سيارت����ه نح� 
منزله ؛ لكنه ي�سرقها ! ، عندما قراأ الطلبة هذه 
احلكاية مل ترتف����ع منا�سيب تعاطفهم مبا�سرة 
فح�سب ؛ بل اأّن كثة منهم مّمن اأبدوا تعاطفًا 
مثرًا غر م�سب�ق جتاه الآخرين يف حياتهم 
حّقق�����ا نتائ����ج اأعلى يف اإختب����ارات التعاطف 
عق����ب اأ�سب�ع من قراءة ه����ذا الف�سل باملقارنة 

مع ماحّقق�ه بعد الإنتهاء من قراءته . 
 ق����د جتادُل بالطب����ع اأّن الرواية لي�ست وحيدة 
يف خل����ق ه����ذا التاأث����ر ؛ فنح����ُن ق����د نتعاطُف 
مع اأ�سخا�ٍض نقراأ عنه����م يف حكايات الأخبار 
ال�سحفي����ة اأي�س����ًا ، ونح����ُن نفعل ه����ذا غالبًا ؛ 
لك����ّن الرواية لها ثلث����ة ف�ائ����د ) باملقارنة مع 
الأخب����ار اأو غره����ا ( : تتي����ُح لن����ا الرواي����ات 
الت�ّغ����ل يف الع�����امل الداخلي����ة ) اجلّ�اني����ة 
لنفعله����ا  بطريق����ة  لل�سخ�سي����ات   )  inner
يف الع����ادة ونح����ُن نق����راأ ال�سحاف����ة ، ث����ّم اأننا 
نك�����ن مرّحب����ني عند ق����راءة الرواي����ة بتعليق 
م�ساأل����ة عدم الت�سديق مبا نق����راأ من غر كثر 
ال�سخ�سي����ات  ماتق�ل����ه  مل�ث�قي����ة  م�ساءل����ٍة 
الروائي����ة ، اأخ����رًا ، تتيُح لن����ا الرواياُت فعل 
�س����يء ي�ستع�س����ي علين����ا فعل����ه يف حي�اتن����ا 
ال�اقعية ، وه����� اإ�ستعرا�ُض حياة ال�سخ�سية 
الروائي����ة ع����ر �سن�����اٍت ع����ّدة . تاأ�سي�سًا على 
ما�سب����ق فاإّن اجله�د البحثي����ة ُترينا اأّن قراءة 
ي�سلك�����ن بطريق����ة  النا�����ض  الرواي����ة جتع����ُل 
اأف�س����ل ، وبالتاأكيد ثمة العديد من امل�ؤ�س�سات 
ق����راءة  مفاعي����ل  ت�س����ُع  الت����ي  الأكادميي����ة 
الرواي����ات يف ح�سبانه����ا اإىل ح����ّد بات����ت معه 
����ُن مناهجه����ا الدرا�سية م�����اد من الأدب  ُت�سمِّ
، عل����ى �سبي����ل املث����ال ، ُتبدي ج�ان����ا �سابرو 
Johanna Shapiro م����ن ق�سم ط����ب العائلة 
يف جامع����ة كاليف�رني����ا ) اإرف����ني ( ، قناعته����ا 
الرا�سخة باأّن قراءة الرواية فعالية ينتج عنها 
اأطب����اء اأف�سل ؛ ومن اأج����ل و�سع هذه القناعة 
م��سع التطبيق فق����د تاأ�ّس�ض برنامج لدرا�سة 
الإن�سانيات للم�ساعدة يف تدريب طلبة الطب 

.
 يب����دو اأّن ال�ق����ت ق����د ح����ان لك����ي نغ����ادر تل����ك 
ال�س�����رة املنّمطة ع����ن قارئ الرواي����ات الذي 
يبدو دومًا بهيئة » دودة كتب » خج�ل لينفكُّ 
يد�����ضُّ اأنف����ه على ال����دوام بني �سفح����ات كتاٍب 
م����ا لأن����ه يج����ُد م�سق����ة يف التعامل م����ع اأنا�ٍض 
حقيقيني . احلقُّ اأّن » ديدان الكتب » ه�ؤلء قد 
يك�ن�ن اأف�سل من �س�اه����م يف فهم الكائنات 

الب�سرية . 
 

It sounds as though it’s time to lose the 
stereotype of the shy bookworm whose 
nose is always in a book because they find 
it difficult to deal with real people. In fact، 
these bookworms might be better than 
everyone else at understanding human 
beings.
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حاورته: �صحى عبد�لروؤوف �ملل

 حيدر �ملح�صن
كالمٌ عاديٌّ جدًا

�أوبــــال
ُي���روى ع���ن كافافي����ض اإن���ه كان يكتب �سبع���ني ق�سي���دة يف ال�سن���ة، ويبقى 
م�سغ����ًل ط����ال ال�ق���ت يف تنقيحه���ا، وبعد احل���ّك وال�سطب، بع���د ال�سقل 
ومع���اودة الكتاب���ة ل يتبقى منها �س�ى اأرب���ع اأو خم�ض ق�سائ���د. »املدينة«، 
الق�سي���دة ال�سهرة ُكتبت اأول م���رة يف 1894، وبقيت حمف�ظة بني اأوراق 
ال�ساع���ر حتى ع���ام 1910 عندما ن�سرها يف جملة »احلي���اة اجلديدة«، ويف 
1914 اأع���اد كتابتها للمرة الثالثة، حت���ى عن�ان الق�سيدة تغّر، بعد اأن كان 
»يف املدين���ة ذاته���ا م���ن جديد«. مث���ال اآخر: ق�سي���دة “ذميارات�����ض”، امللك 
الي�ن���اين املطرود، الذي جل���اأ اإىل ملك الفر�ض وتاآمر م���ن هناك على بلده، 
ُنظم���ت اأول مرة يف 1904، واأعاد ال�ساعر كتابتها يف 1911، لكنها مل تاأخذ 

�سكلها النهائي اإل يف عام 1921. 
ا�ستعم���ل كافافي�ض اللغة العادية يف �سعره، لكنه حاذر اأن ت�سّم كلمات بالية 
ب�سبب كثة التداول ، اللغة العامية ، هي الأخرى، مليئة بالثوات ، وميكن 
ملف���ردة اأن حتيل اجلملة ال�سعرية اإىل خزانة مليئة بالرم�ز املمتدة الفعالية 
والأث���ر. يخرنا الناق���د الأمركي اإدوارد روديت���ي اأن كافافي�ض كان يجّرب 
املفردة التي ي�سّك يف ا�ستعمالها يف اأحاديث تافهة مع اأ�سخا�ض اأ�سدقاء اأو 
غرباء، فاإن فهمها اجلميع وب�سكلها املنا�سب، ا�ستخدمها ومبهارة فريدة يف 
�سع���ره، يق�ل كافافي�ض:«يج���ب اأن تعطي الكلمة كل ما فيها من تاأثر، وهذا 

ه� الأهّم يف لغة ال�سعر«. 
دع�نا نتاأمل تاأثر الل�ن الأبي�ض هنا: 

»على تاب�ته الرخي�ض، و�سع )�سديقه( من اأجله بع�ض
الزه�ر البي�ساء، زه�ر جميلة وبي�ساء، وقد كانت هذه

الزه�ر منا�سبة له، ول��سامته، ول�سني عمره الثنتي
والع�سرين” 

قبل �ستة �سه�ر من وفاته اأخر ال�ساعر اأ�سدقاءه اأنه ما يزال عليه اإمتام ما 
ل يق���ل عن خم�ض وع�سرين ق�سيدة يع�د تاريخ كتابتها اإىل عامي 1918 و 
1932. م���ا �سبب هذا الهاج�ض يف التغير امل�ستمر يف الق�سائد؟ اإنه البحث 
ع���ن �سرامة يف البناء تعطي ال�ساعر القدرة على بعث حلظات �سعرية مهما 
كان م��س����ع الق�سيدة، حلظات �سعرية ن���ادرة �س�ف “يتعهدها يف اأعماق 

روحه مثل �سيء مقّد�ض اإذا ما اقرتبَت منه �سجدَت« على حّد تعبره. 
بالإ�ساف���ة اإىل البن���اء الق����ّي، هن���اك لهفة �سادق���ة يف التب�سي���ط يف اللغة، 
التغييب املتعّم���د لكثافة البنية الفكرية يف الق�سي���دة �سببه اإحجام مق�س�د 
م���ن قبل ال�ساعر ع���ن التجريد الذي امتاز به ال�سعر الرم���زي ال�سائد اآنذاك. 
لك���ن الب�ساطة يف اللغة ل تعن���ي ال�سه�لة يف املاأخذ واملُعطى، اإنها الب�ساطة 
الت���ي ن�ست���دّل ب�ا�سطتها على رم�ز ال���روح، ونتعّرف عل���ى خفايا اجل�سد، 
وبه���ذا ل ي�سب���ح يف النتيجة تباعد بني لغتي ال���روح واجل�سد، بني الباطن 

والظاهر:
»واأنا اأنظر اإىل قطعة اأوبال ن�سف �س�داء 

تذكرت عينني �س�داوين جميلتني 
 راأيتهما منذ ع�سرين عامًا، على ما اأظن”.

 الأوب���ال حج���ر كرمي، وفي���ه ق�ة من ن����ع خا����ض، والعين���ان ال�س�داوان 
�سارت���ا ب�ا�سط���ة املقارب���ة ال�سعري���ة ج���زءا من���ه، والأم���ر هنا جت���اوز فن 
ال�ستعارة ال�سائع يف دنيا الأدب، فال�ساعرل يخلق واقعا جديدا مغايرا عن 
الأ�س���ل، لكنه يعم���د اإىل دمج اإ�سارات الروح مع علم���ات اجل�سد كي ي�سر 

ل�سان الثنني واحدا، وت�سر مباهجهما مت�سابهة. 
بالإ�ساف���ة اإىل اللغ���ة العادي���ة، ا�ستعم���ل كافافي����ض اأ�سخا�س���ًا عادي���ني يف 

ق�سائده؛ عّمال خردة، حّدادين، و�سبيان اخلدمة يف الفنادق:
»�سبّي اإىل ج�ار ناف�رة رقد 

ي���ا ل���ه من �سب���ّي مليح، وي���ا لها م���ن رائعة تل���ك الظهرة الت���ي احت�ته يف 
اإغفاءته 

اأجل�ض، واأتاأمل �ساعات ط�الً هذه الل�حة 
وها اأنا بالفّن ذاته اأ�سرتيح، واأع�د اأتخّفف من عنائه.

امل�سه���د وا�سح الأل�ان، ويبل���غ ثباته على ال�رق اأنه ما ي���زال حّيا بالن�سبة 
لن���ا رغم ابتعادن���ا عن تاريخ كتابته. اإن���ه حياة �سامتة يف دني���ا ال�سعر، اإذا 
�س���ّح التعبر، ولي�ض فيه �س�ر مهزوزة ت�م�ض على ال�سا�سة، ويع�د ثباته 
بالدرجة الرئي�سية اإىل ال�سه�لة املتعّمدة يف البناء، ويف اللغة امل�ستعملة. 

قبل �صتة �صهور من وفاته �أخبر �ل�صاعر 
�أ�صدقاءه �أنه ما يز�ل عليه �إتمام ما ال يقل 

عن خم�س وع�صرين ق�صيدة يعود تاريخ 
كتابتها �إلى عامي 1918 و 1932. ما �صبب 

هذ� �لهاج�س في �لتغيير �لم�صتمر في 
�لق�صائد؟ �إنه �لبحث عن �صر�مة في �لبناء 

تعطي �ل�صاعر �لقدرة على بعث لحظات 
�صعرية مهما كان مو�صوع �لق�صيدة،

ترجمة وتقدمي لطفية �لدليمي
كتابة : كلوديا هاموند

ه����ذه  ينج�����  ك����ي  ير�س����م  الر�س����ام  اإن 
كان����ت وجه����ه نظ����ر الفن����ان ال�سب����اين 
ولع����ل   ، للر�س����م  دافع����ه  ع����ن  بيكا�س����� 
جمي����ع الر�سامني يف العامل كما اأظن اأنا 
�سخ�سيًا ل يخرج�����ن عن هذه القاعدة 
والتاأثر طبعًا �سيك�ن بكمية ما �سنعه 
اأو م����ا ير�سم����ه الر�سام عل����ى ل�حته اأما 
ع����ن التاأثر والتاأثر ق����د ل يك�ن جمديًا 
، اإذا م����ا �ساه����م ه����ذا يف اإ�سع����اف قدرة 
الر�سام عن التعب����ر عن ذاته يف �سبيل 
الر�س����ا اأو التاأث����ر عل����ى املتلق����ي، على 
الرغم من اأن الكثر من املدار�ض الفنية 
اهتم����ت بجعل الف����ن و�سيلة من و�سائل 
م����ا  بخ�س������ض  الجتماع����ي  التاأث����ر 
تفننت فيه بع�����ض الأنظمة ال�سرتاكية 
وال�سي�عية وجميع الأنظمة ال�سم�لية 
حيث جعلت الفنان اإح����دى و�سائل تلك 
الأنظم����ة يف خدم����ة خططه����ا، وهن����ا ل 
ب����د م����ن الإ�س����ارة اأن كل فن����ان اأو اأغلب 
الفنان����ني لهم طم�ح ال�سه����ره والظه�ر 
والنت�سار الإعلم����ي وما يتبع ذلك من 

قدرته على التاأثر ، اإل اأن الفنان” ثائر 
الع����رداوي” م�ؤمن اأن الر�س����ام ل بد له 
من اأن ي�ستم����ر بالر�سم كي ينج� ومعه 

اأجرينا هذا احل�ار

الأزرق  رغ����م  مبجمله����ا  داكن����ة  األ����وان   
والأبي�ض هل توحي بتجهم واقعنا العربي؟

اإن الأل�����ان عن�سر اأ�سا�����ض من عنا�سر 
العم����ل الفن����ي ول بد لها م����ن الت�ظيف 
يق�س����ده  ال����ذي  الغر�����ض  تخ����دم  لك����ي 
الفنان، وت�ظيفي للأل�ان الداكنة لنها 
فعًل تفي����د بالإ�س����ارة اىل عتمة ال��سع 
الحتم����الت  اأو  الأ�سي����اء  و�سبابي����ة 
املتعلقة باملرحلة التي منر بها. ويعتقد 
اإنها تخ����دم ال�اقع ب�سبب ما منر به من 
اأزم����ات واأوبئ����ة و الكث����ر الكث����ر م����ن 
امل�ساكل الت����ي يط�ل احلديث عنها . اإل 
اأنني اأ�سر على ت�ظيف الأل�ان الداكنة 
و هي �سرخة مني �سد هذا املاأزق الذي 
من����ر به، و ال����ذي �سمي جم����ازًا بال�اقع 
العرب����ي، اإين اأ�س����ر اأي�س����ًا عل����ى و�سع 
بع�����ض الأل�����ان الفاحت����ة اإميان����ًا من����ي 
بقدرته����ا عل����ى التغي����ر والعب�����ر اىل 

واقع اأف�سل.

مل����اذا  باجلدي����د  لي�����ض  الف����ن  يف  الوب����اء   
اخرتت الب�س����اطة ال�سريالية بعيدًا عن التعقيد 

الكال�سيكي يف هذا الفن؟
اإن الجتاه الفن����ي اأو املدر�سة الفنية ما 
ه����ي اإل و�سائ����ل ي�ستخدمه����ا الفنان من 

اأج����ل اإي�س����ال فكرت����ه، الفن����ان ليع�سق 
املدر�س����ة اأو الجت����اه الفني ق����در ع�سقه 
اأن يك�����ن �سادق����ًا يف التعب����ر عن ذاته 
ه� اأن الف����ن يف اأ�سا�سه وبكل التجريد 
واحليادية ما ه� اإل و�سيلة من و�سائل 
التعبر التي يح����اول الفنان اأو الر�سام 
ت�ظيفها من اأجل نقل ما ي�سعر به اأو ما 
يح�ض به اىل قطع����ة القما�ض اأو ال�رق 
التي يتناولها م��س�عه،اإن ما تف�سلت 
به من اعتماد اجتاه ال�سريايل البي�سطة 
ما هي اإل و�سيل����ة يتبعها الفنان خلدمه 

فكرته بب�ساطة بعيدا عن التعقيد.

املعار�����ض  اأو  ال�س����ورة والف����ن   يف زم����ن 
الفرتا�سي����ة م����اذا تقول وكيف جت����د الإقبال 

على الفن الت�سكيلي حتديدًا؟
وو�سائ����ل  الفرتا�سي����ة  املعار�����ض  اإن 
الن�سر اللكرتوين وتطبيقات الت�سال 

و الت�ا�س����ل الجتماع����ي اأراه����ا و على 
كب����رة  فر�س����ة  ال�سخ�س����ي  امل�ست�����ى 

للفن����ان من اأج����ل ال����روز والتدفق اىل 
ع�����امل من النت�س����ار مل يك����ن يحلم بها 

الفن����ان يف اأوقات �سابقة ، وعلينا نحن 
كمجتم����ع اإن�ساين اأن ن�ساهم يف تعميق 
اأم����ام  ه����ذه التجرب����ة وفت����ح الب�����اب 
املبدعني ليقدم�ا اأنف�سهم اح�سن تقدمي 
من خلل ه����ذه البحب�ح����ة الكبرة يف 
جم����ال الن�س����ر والت�ا�س����ل والت�س����ال 
اأن  اعتق����د  اآخ����ر  م����ن جان����ب  اأن����ه  اإل   ،
هن����اك الكث����ر من الفر�����ض التي مل تزل 
غ����ر متاح����ة خ�س��س����ًا يف ع����امل الفن 
الت�سكيلي، ولعل ه����ذا ماي�سبه القطيعة 
الأعم����ال  �س�����ق  و�سع����ف  احل�ساري����ة 
الفني����ة يف عاملنا العربي، و عدم القدرة 
على طرح منتج تقني يهتم به الفنان�ن 
والر�سام�ن واملبدع�����ن العرب، اإل اأن 
الباب م����ا زال مفت�حًا اأم����ام اأي جتربة 
نا�سج����ة تهت����م بالنه��ض ب�اق����ع الفن 
ب�س�����رة عام����ة والفنان����ني الت�سكيليني 

ب�س�رة خا�سة.

 حتليل ب�س����ري للواقع الطبي والعلمي يف 
مواجهة كورونا هل ت�سخر من ذلك من خالل 

الفن ؟
عل����ى الرغ����م م����ن اأن ال�سخري����ة اإح����دى 
ال��سائل املباحة للفنان يف التعبر ، اإل 
اأين يف احلقيق����ة كن����ت مهتمًا يف اإظهار 
مق����دار الت�سحيات والأمل ال����ذي يقدمه 
ه����ذا  م�اجه����ة  يف  الأبي�����ض  اجلي�����ض 
ال�باء. اإين م�ؤمن باأين كفنان جزء من 
ه����ذا املجتمع ل انف�سل عن����ه را�سخ يف 
تراثه ل ط����ارئ عليه واأحاول من خلل 

الف����ن اأن اأُزي����د م����ن كمية اجلم����ال التي 
يح�س����ل عليه����ا املجتم����ع خدم����ة لغرور 
الفنان ال����ذي يرغ����ب يف اأن يك�ن مهمًا 

حاله حال اأي اإن�سان.

وترك����ت  الأر�����ض  عل����ى  الكمام����ة  رمي����ت   
الرا�����ض مدحرج����ًا يف لوح����ة ل����ك ه����ل ت�س����عر 
بالأمن ال�س����حي ال�س����يئ لهذه الدرجة ؟ واأين 

الأمل بالواقع ال�سحي من خالل الفن ؟
ه����ل تعتقدي����ن اأن الكمام����ة ه����ي اأي�س����ًا 
قن����اع واأن اإ�سقاطه����ا يعن����ي الك�سف عن 
ما تخفي����ه وج�هنا املتعب����ة، لقد ك�سف 
ال��س����ع ال�بائ����ي ع����ن عج����ز حقيق����ي 
ل�����  ولعل����ه  ال�سحي����ة  م�ؤ�س�ساتن����ا  يف 
اأ�س����اب امل�ؤ�س�س����ات الأخرى لك�سف عن 
عجز اأك����ر واأنا يف احلقيق����ة متعاطف 
م����ع الأطب����اء وامل�ؤ�س�س����ات ال�سحية و 
الك�ادر الب�سري����ة فهي التي يف النهاية 
وه�����  ال�ب����اء اخلط����ر  ه����ذا  حتمل����ت 
حت����ٍد م�س����ري ي�سعن����ا اأم����ام واقعن����ا 
واأمام اأنف�سنا، وم����ا ن�ستطيع اأن نقدمه 
لأنف�سن����ا و املجتمع والع����امل، اإن اللعن 
وال�سخري����ة والتغا�س����ي ع����ن امل�س����اكل 
لي�ض ح����ًل بل يك�����ن �سبب����ًا يف �سق�ط 
روؤو�سن����ا جميعًا ب����دل راأ�ض الدمية ، اإن 
اإح����دى وظائ����ف الفن����ان الأ�سا�سية هي 
اأن يق�����م بن�س����ر الأم����ل باحلي����اة لأنه����ا 
ح����ق اأ�سا�ض ل����كل اإن�س����ان واأن من يقف 
يف وج����ه هذا احلق ه� ال����ذي يجب اأن 

ي�سقط راأ�سه ل روؤو�سنا نحن.

قر�ءة �لرو�يات : هل جتعُلنا �أنا�ضًا �أف�ضل ؟

(: �إن �إحدى وظائف �لفنان �لأ�ضا�ضية هي �أن يقوم بن�ضر �لأمل باحلياة ثائر �لعرد�وي لـ)



ان�شم م�ش���اهري عامليون اإىل حفلة التهاين 
الع���امل  ح���ول  امل�ش���لمون  يتبادله���ا  الت���ي 
مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان، وبينهم جنم 
بوليوود اأميتاب بات�شان ورئي�س الوزراء 

الكندي وغريهما.
م���اري  اآن  الربيطاني���ة  املغني���ة  وغ���ّردت 
مهنئة امل�ش���لمني بحلول رم�ش���ان. وكتبت 
يحييه". وكتب  من  لكل  مبارك  "رم�ش���ان 
جنم بوليوود اأميتاب بات�شان يف تغريدة: 
"رم�ش���ان مب���ارك"، مهنئ���ًا امل�ش���لمني يف 
ح���ول  ال�شائم���ني  م���ن  ومتابعي���ه  الع���امل.    وكعادت���ه كل �شن���ة، األقى رئي�س الهن���د 

ال���وزراء الكن���دي جا�ش���ن ت���رودو خطابًا 
هن���اأ في���ه املواطنني واملهاجري���ن امل�شلمني 
يف ب���اده مبنا�شبة ال�شه���ر الف�شيل. واأكد 
ت���رودو اأن كورونا وم���ا فر�شه من التباعد 

االجتماع���ي مينع���ان التجمع���ات لكنهما ال 
مينع���ان االحتفال بقيم االإ�شام. كما اأطلت 
حاكمة والية مي�شيغن االأمريكية غريت�شن 
"توي���ر"،  ويتم���ر عل���ى متابعيه���ا، ع���رب 
بفيدي���و تهنئه���م فيه بحل���ول رم�شان. كما 

هن���اأ رئي�س ال���وزراء الربيط���اين بوري�س 
جون�ش���ون امل�شلمني بق���دوم �شهر رم�شان 
ع���رب "توي���ر"، مذك���رًا باأهمي���ة االلت���زام 
باإجراءت الوقاية ال�شحية. وغّردت املمثلة 
االأ�شرالي���ة �ش���اري �شيبن����س: "رم�ش���ان 

مب���ارك"، وذك���رت اأنه���ا تناول���ت املعم���ول 
يف ه���ذه املنا�شبة مع زمائه���ا يف امل�شرح، 
م�شيف���ة "ذّك���رين ه���ذا ب�ش���رورة التن���وع 
واالندماج يف ف�شاءات الفنون، وكيف اأننا 
من���ّزق اأنف�شن���ا اإذا ما فكرن���ا بخاف ذلك". 
الع���ب الك���رة االأملاين ذو االأ�ش���ول الركية 
م�شع���ود اأوزيل كتب باملنا�شب���ة: "رم�شان 
�شهر الربكات واملغفرة والرحمة واحلرية. 
يف هذا ال�شهر الكرمي عليكم بالدعاء كثريًا 
والزي���ادة يف اأعمال اخلري. رم�شان �شعيد 
لك���م جميع���ًا".  امل�شاه���ري الع���رب احتفلوا 
اأي�ش���ًا بقدوم �شهر رم�شان، وبينهم املغنية 
�شمرية �شعي���د واملمثلة نادين ن�شيب جنيم 
و�شريي���ن عبد الن���ور وجوي���ل ماردينيان 
ومعت�شم النهار ويا�شمني �شربي واأ�شالة 

ن�شري وكيندا حّنا واأحمد فهمي وكثريون 
غريه���م. فيما ن�شر النجم ع���ادل اأمام، على 
ح�شاب���ه ال�شخ�شي يف في����س بوك، �شورة 
ل���ه من اأح���د اأعمال���ه الفنية املا�شي���ة ليهنئ 
االأم���ة االإ�شامي���ة بحل���ول �شه���ر رم�ش���ان 

املبارك. 
وعلق ع���ادل اإم���ام قائ���ا: "كل ع���ام واأنتم 
بخ���ري مبنا�شب���ة �شه���ر رم�ش���ان املب���ارك، 
اأع���اده الل���ه علين���ا وعليك���م وعل���ى جمي���ع 
االأم���ة االإ�شامية باخلري واليمن والربكات 
وتقب���ل الل���ه مّنا ومنك���م �شال���ح االأعمال". 
ون�ش���ر اأحم���د حلمي ع���رب ح�شاب���ه مبوقع 
التوا�ش���ل االجتماعي ان�شتغ���رام، �شورة 
له وعلق قائ���ا: "     كل �شن���ة وانتو طيبني..  

رم�شان كرييم".
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�ش����در عن دار املدى كتاب "درو�����س ال�شلطة" تاأليف الرئي�س 
الفرن�ش����ي ال�شابق فران�شوا هوالن����د، وترجمة ح�شني عمر، 
وه����و عب����ارة ع����ن مذكرات فيه����ا يتح����دث الرئي�����س ال�شابق 
لفرن�ش����ا عن جتربته كرئي�س، وي�شتخل�س الدرو�س والعرب 
منه����ا، منوه����ًا بجمي����ع العقب����ات وامل�ش����اكل الت����ي واجهته 
�ش����واء يف فرن�شا اأو خارجه����ا ومتطرقًا اإىل حياته اليومية 
واخلا�ش����ة كذلك. واأجاب هوالند عرب كتابه عن عدة اأ�شئلة 
كان الفرن�شي����ون يطرحونها اآنذاك، م����ن بينها اأ�شباب عدم 
تر�شح����ه لعهدة رئا�شية ثاني����ة يف 2017، وتطرق اإىل اأهم 

االأخطاء التى ارتكبها خال حكمه لفرن�شا.

كنت اأمتنى اأن ال اأعود اإىل 
الكتابة عن جمل�س النواب ، لكن 

ماذا اأفعل يا�شادة والبع�س من 
اأ�شحاب الكرا�شي النيابية ال 
يزالون ي�شرون على حتويل 

قبة الربملان اإىل �شاحة للنزال، 
ففي ظاهرة، رمبا تنفرد بها باد 

الرافدين، ي�شن رئي�س جمل�س 
النواب احلرب على نائبه االأول، 

ويوجه النائب االأول مدافعه 
الثقيلة جتاه رئي�س املجل�س، اأما 
املعركة التي �شّمر ال�شيد النائب 
االأول ح�شن الكعبي عن ذراعيه 

من اأجلها، فهي ملف املغيبني 
يف هذه الباد "ال�شعيدة"، 

فال�شيد نائب رئي�س الربملان 
ي�شر على اأنه: "ال توجد وال 

حالة اختفاء ق�شري ثابتة يف 
العراق، مبعنى ال وجود الأي 

مغيب داخل البلد وكل ما يذكر 
من ادعاءات مل يتم اإثباتها حلد 

اللحظة باأي دليل".  العبارة 
التي  بني قو�شني هي لل�شيد 

ح�شن الكعبي ولي�شت خلادمكم، 
وي�شيف ال�شيد الكعبي اأن 

الكثري: "من االدعاءات ال�شابقة 
قد تبني بطانها ومل يثبت اأي 
�شيء بل على العك�س قد تبني 

اأن جزءًا ممن ادعى ذووهم 
اأنهم خمتطفون هم هاربون 

خارج العراق ومدانون باأحكام 
ق�شائية". لو كان املتحدث 

عالية ن�شيف اأو حتى طيب 
الذكر م�شعان اجلبوري ملا 
ا�شتغربت، ولكن اأن يكون 

املتحدث نائبًا لرئي�س ال�شلطة 
الت�شريعية قدم نف�شه لنا يف 

بداية الدورة الربملانية باعتباره 
ن�شريًا لل�شعفاء، ورائدًا حلرية 
الراأي والراأي االآخر، ومهمومًا 
بت�شاوؤالت العراقيني، فهذا اأمر 

يثري للعجب.
وقبل اأن يتهمني ال�شيد ح�شن 
الكعبي باالنحياز اإىل النائب 

ظافر العاين، اأحب اأن اأنبه 
يف  كتبت  اأنني  "�شيادته" اإىل 
هذا املكان اأكرث من مقال اأدين 

به بع�س نزوات العاين، واأي�شا 
كتبت واأكتب عن اأالعيب معظم 
النواب الذين يثريون املعارك 

الطائفية.
يدرك ال�شيد نائب رئي�س الربملان 

اأن يف هذه الباد ال يوجد 
مواطن واحد ميكنه االعرا�س 

على ما يقوله اأ�شحاب اجلاه 
وال�شلطان، مثلما ال يوجد 

مواطن واحد ا�شتطاع اأن يعرث 
على اأخ اأو قريب له اختطف اأو 
ُغيب، ويتذكر ال�شيد الكعبي اأن 
مو�شوع املغيبني، الذي ينكره 

جملة وتف�شيًا، �شبق اأن حتدث 
به رئي�س الوزراء م�شطفى 

الكاظمي وبالتحديد يف �شهر 
اأيار من العام املا�شي عندما 

قال: "من ال�شروري الك�شف عن 
م�شري املخطوفني واملغيبني. 

وواجب وزارة الداخلية 
االإ�شراع يف ك�شف م�شري 

املُغيبني" ، فلماذا مل يعر�س 
ال�شيد ح�شن الكعبي اآنذاك؟!
واأنا اأ�شتمع اإىل بيان النائب 

االأول لرئي�س الربملان تذكرت 
مازن لطيف وتوفيق التميمي 

و�شجاد العراقي ومعهم 
الع�شرات من النا�شطني ال يعرف 
اأحد م�شريهم، وال تزال عوائلهم 

تطرق اأبواب امل�شوؤولني، 
والنتيجة تاأتي على ل�شان نائب 

رئي�س اأكرب �شلطة ت�شريعية 
يف العراق وهو يقول: اأبناوؤكم 
حمتالون هربوا خارج العراق 

واأنهم مدانون وعليهم ت�شليم 
نف�شهم اإىل الق�شاء.

حديث ال�شيد ح�شن الكعبي 
يك�شف لنا اأن كارثة العراقيني 

وماأ�شاتهم اأكرب يف ظل مزايدات 
�شيا�شية .

هل ِمن ُمغّيب؟! 

درو�س ال�سلطة

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
ص

خا

 ح�سن ناظم 
وزي����ر الثقاف����ة التق����ى اأع�ش����اء الفرق����ة 
دعاه����م   حي����ث  العراقي����ة  ال�شمفوني����ة 
للم�شاهم����ة الفاعلة في الذكرى المئوية 
لتاأ�شي�س الدولة العراقية، وطالب ناظم 
بع����دم التركي����ز "على الجان����ب االإداري 
وت����رك التطوي����ر االإبداع����ي م����ن خ����ال 
التدري����ب وتقدي����م االإب����داع المتجدد". 
ودعا ناظ����م اأع�شاء الفرق����ة ال�شمفونية 
العراقية ال����ى االإ�شهام في ذكرى مئوية 
الدول����ة العراقية، وتقدي����م عمل اإبداعي 
كبي����ر، يلي����ق ب�شمع����ة ومكان����ة الفرقة، 

وكذلك يليق بالحدث الكبير.

 حنون مجيد 
القا����س واالمي���ن الع���ام التح���اد االدباء 
والكت���اب ف���ي العراق �شدرت ل���ه موؤخرا 
"�شخ���رة  مجموع���ة ق�ش�شي���ة بعن���وان 
عربي���ف" و�شمت )155( ق�ش���ة ق�شيرة 
جدًا، كما �شدرت له عن دار ثقافة االأطفال 
الطي���ب  "الق���رد  الجدي���دة  مجموعت���ه 
والعجوز" �شمت ع�شر ق�ش�س ق�شيرة.  

 اأحمد هاتف 
الكاتب الدرامي اعلن عن انجازه للجزء 
الثاني م����ن م�شل�ش����ل "فايرو�س"، الذي 

تناول  م�شكات �شريحة ال�شباب. 
وق����ال هات����ف اإن "الج����زء الثاني ي�شلط 
ال�ش����وء عل����ى الم�ش����كات االجتماعي����ة 
والتربوية التي يعانيه����ا ال�شباب خال 
ال�شن����وات االخي����رة"، منوه����ًا ال����ى ان 
الم�شل�شل من ع�شرين حلقة تلفزيونية، 
الفنان����ون:  �شخ�شيات����ه  ويج�ش����د 
محم����د ها�شم، ا�ش����راء العبي����دي، احمد 
المطيري، ا�شاف����ة الى عدد من الوجوه 

الطقسالجديدة
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االأربع���اء( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدالته���ا ليوم اأم����س، واأن اجلو 

�شيكون غائمًا يف بع�س مناطق الباد.    
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عامر موؤيد 

ا�شتذكر الفنانون العراقيون رحيل 
���ش��دي��ق��ه��م ال��ف��ن��ان ك��ام��ل اب��راه��ي��م 
مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور ع���ام ك��ام��ل على 

وفاته.
ع�شال  مر�س  غيبه  ال��ذي  ابراهيم 
من  ق��ري��ب��ا  ك���ان  ال��ف��ن��ي  امل�شهد  ع��ن 
كبريا  حزنا  رحيله  وول��د  اجلميع 

لدى اجلميع.
كثريا  اب��راه��ي��م  امل��ر���س  ميهل  ومل 
ح��ي��ث ت���ويف ب�����ش��رع��ة ك��ب��رية ومت 
ت�شييعه مب�شاركة كبرية من زمائه 

ومن حمبيه قرب امل�شرح الوطني.
ن��ه��ر  ����ش���ف���اف  وع���ل���ى  ام�������س  اول 
حفا  الفنانني  نقابة  اق��ام��ت  دجلة 
ا�شتذكاريا لكامل ابراهيم �شارك به 

الكثري من الفنانني.
الوقفة اال�شتذكارية التاأبينية الإيقاد 
ال�شموع مل ت�شمل كامل ابراهيم بل 
جميع الذين رحلوا عام 2020 واىل 
يومنا هذا من جنوم الفن العراقي.

وبداأ احلفل التاأبيني بكلمة تعريفية 
الفنانني  نقيب  األ��ق��اه��ا  احل��دث  ع��ن 
العراقيني جبار جودي ومن ثم رفع 
الراحلني والبالغ  ال�شتار عن �شور 
كافة  من  وفنانة  فنانا   7٨ ع��دده��م  
حم��اف��ظ��ات ال��ع��راق ال��ذي��ن غ���ادروا 
احلياة  عام 2020 واىل يومنا هذا.
ب���ع���د ذل������ك ك����ان����ت ه����ن����اك ف���ق���رة 
ل��ل��م��اي�����ش��رو ك���رمي و���ش��ف��ي حيث 
ع����زف  ل��ل��ح��ا���ش��ري��ن جم��م��وع��ة من 

موؤلفاته. 
ملفتا  ح�����ش��ورا  ال���ت���اأب���ني  و���ش��ه��د 

ون���وع���ي���ا م����ن ���ش��خ�����ش��ي��ات ف��ن��ي��ة 
وث��ق��اف��ي��ة وجن����وم ال��ف��ن ال��ع��راق��ي 

الكبار وال�شباب املميزين.
وكامل ابراهيم ُولد يف الب�شرة ثم 
انتقل مع عائلته اإىل بغداد)وتخرج 

م���ن ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة ع��ام 
199٨( �شارك باأول عمل درامي عام 
1997 عندما اختاره املخرج حممد 
امل�شل�شل  لبطولة  جميل  ���ش��ك��ري 
امل��دن  )حكاية  التاريخي  ال��درام��ي 

قدم  طالبًا،  ي��زال  ما  وك��ان  الثاث( 
ال�شينما  يف  االأع���م���ال  م��ن  ال��ع��دي��د 
امل�����ش��رح وال��ت��ل��ف��زي��ون ك��م��ا ���ش��ارك 
من  وم�شر،  �شوريا  يف  اأع��م��ال  يف 
وال�شيدة،  الزيبق،  م�شل�شل  اأعماله 
وبقايا حب، وحكايات املدن الثاث، 

و�شرخة الراب.
مرت�شى  ال��ف��ن��ان  ال��راح��ل،  �شديق 
ل�)املدى(  حديثه  يف  يقول  حني�س 
"متر علينا الذكرى ال�شنوية االوىل 

لرحيل الفنان كامل ابراهيم".
فنانا  خ�شرنا  "باحلقيقة  وا���ش��اف 
ل��ات��زام وال��رق��ي  م��ث��اال  مهما ج���دا 
وج�����ش��د ���ش��خ�����ش��ي��ات م��ه��م��ة ك��ان��ت 

ا�شافة للفن العراقي".
خطواته  اوىل  عرب  انه  اىل  وا�شار 
نحو العربية لكن املر�س باغته ومل 

ميهمله وقتا كثريًا.
اخ��ا  ن��ف�����ش��ي خ�����ش��رت  "عن  وذك����ر 
و�شديقا وقدوة، كامل مل يكن جمرد 
ا�شدقائه  ح��ي��اة  يف  ع��اب��ر  �شخ�س 
الكلمات  ت�شف  فا  خ�شروه  الذين 
مدى خ�شارتي و�شدمتي، لقد ع�شنا 
منه  تعلمت  وقد  جميلة  اوقاتا  معًا 

الكثري".
وبني انه "ت�شارك مع  كامل ابراهيم  
بغداد"،  اىل  فيلم  اعماله  اآخ��ر  يف 
دوام���ة  يف  "دخل  ان���ه  اىل  م�����ش��ريا 

حزن كبرية بعد رحيل ابراهيم". 
احلا�شرين  الفنانني  اغ��ل��ب  وق���ام 
ب���و����ش���ع ال�������ش���م���وع ق�����رب ���ش��ور 
عليهم  ي�شيطر  واحل���زن  ال��راح��ل��ني 
للعديد من  الفن  ال�شيما مع خ�شارة 

اال�شماء ب�شبب فايرو�س كورونا.

بعد عام على رحيله.. الفنان كامل اإبراهيم يعود على �سفاف دجلة 

قال تقرير �شحايف جديد اإن موقع 
"في�شبوك"  االجتماعي  التوا�شل 
العامل  لقادة  وتكرارًا  م��رارًا  �شمح 
من�شته  با�شتخدام  وال�شيا�شيني 
م�شايقة  اأو  امل��واط��ن��ني  خل����داع 
اإىل وجود  تنبيهه  املعار�شني رغم 
اأدل����ة ع��ل��ى ارت��ك��اب خم��ال��ف��ات من 

خاله.
ال�"غارديان"  �شحيفة  وك�شفت 

الربيطانية عن اأنها �شاهدت وثائق 
داخلية وا�شعة النطاق ُتظهر كيف 
من  اأك���رث  م��ع  "في�شبوك"  تعامل 
لها عاقة  30 حالة عرب 25 دول��ة، 
حيث  �شليم،  غري  �شيا�شي  ب�شلوك 
ب�شكل  احل�����االت  ه���ذه  اك��ُت�����ش��ف��ت 
ا�شتباقي من قبل موظفي ال�شركة.

وت���ظ���ه���ر ال���وث���ائ���ق ك���ي���ف ���ش��م��ح 
اجل�شيمة  "في�شبوك" باالنتهاكات 

الفقرية  البلدان  يف  من�شته  ع��رب 
وال�شغرية وغري الغربية من اأجل 
اإعطاء االأولوية ملعاجلة االنتهاكات 
التي جتذب انتباه و�شائل االإعام 
املتحدة  ال��والي��ات  على  ت��وؤث��ر  اأو 

والدول الغنية االأخرى.
ملعاجلة  ب�شرعة  املوقع  وت�شرف 
ي��وؤث��ر  ال���ذي  ال�شيا�شي  ال��ت��اع��ب 
املتحدة  ال��والي��ات  مثل  دول  على 

وت����اي����وان وك����وري����ا اجل��ن��وب��ي��ة 
بينما كان يتحرك ببطء  وبولندا، 
على  يتحرك  ال  واأح��ي��ان��ًا  ���ش��دي��د، 
االإط�������اق، يف ح�����االت ال��ت��اع��ب 
واالن�����ت�����ه�����اك ال����ت����ي وق����ع����ت يف 
ومنغوليا  وال��ع��راق  اأفغان�شتان 
اأم��ريك��ا  دول  وم��ع��ظ��م  واملك�شيك 

الاتينية.

حر�شت الفنان���ة امل�شرية، �شريهان، ي���وم االثنني، على 
توجي���ه ر�شال���ة اإىل كاف���ة حمبيه���ا قب���ل ظهوره���ا على 
ال�شا�ش���ة ال�شغ���رية يف �شه���ر رم�شان من خ���ال اإعان 

ل�شال���ح اإح���دى �ش���ركات االت�ش���االت يف م�ش���ر، وذل���ك 
بعد غي���اب طوي���ل دام 19 عاما. وبداأت �شريه���ان ر�شالتها 

اإىل جمهوره���ا ع���رب ح�شابه���ا الر�شمي على موق���ع "توير" 
للتوا�شل االجتماعي مت�شائل���ة: "هو العمر به كم ثانية ودقيقة 
و�شاع���ة اأو �شهر وع���ام الأعي�س بكم معكم وبينك���م؟" ثم تابعت: 
"اأنا اأعي�س حلظة اإن�شانية �شادقة، حلظة انحناءة �شكر من قلبي 

وعم���ري لكم جميع���ا ودون ترتيب وال ا�شتثن���اء، حلظة انتظرتها 
كث���ريا ل���رد جمي���ل يف رقبتي من اأيل���ول 2002، م�شاع���ري كلها 
متلخبطة لكن �شعيدة". واأ�شافت: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، 
ر�شائ���ل كتييري ال يعلمها غ���ري ربي واأبعت لك���م واأحلم بثانية 
احت�ش���اين وانحناءة �شكر لك���م جميعا، ولك���ن كلها كانت من 
ط���رف واح���د. مكنت����س عارف���ة كي���ف اأ�شتطيع قوله���ا لواحد 
واح���د فيكم وبنف�شي!! ول���و عليا.. كنت اأرغ���ب يف اأن اأدخل 
بي���ت بيت وزقاق زقاق و�ش���ارع �شارع وحارة حارة وكل حي 

ومدينة وقرية".

�شمي���ث وزميل���ه  وي���ل  االأمريك���ي  املمث���ل  ق���رر 
املخ���رج اأنط���وان فوك���وا، نق���ل اإنت���اج فيلمهم���ا 
ال�شخ���م عن حقبة العبودي���ة، والذي يحمل ا�شم 
جورجيا،  "التح���رر" من  "اإميان�شيبا�ش���ني" اأو 
احتجاجا على قي���ود الت�شويت اجلديدة املثرية 
للج���دل يف الوالية. وياأتي ذل���ك �شمن تداعيات 
اقت�شادي���ة عدي���دة، اأعقبت ق���رار حاكم جورجيا 
اجلمه���وري بري���ان كيمب واملجل����س الت�شريعي 
للوالي���ة الذي ي�شيطر علي���ه احلزب اجلمهوري، 

متري���ر لوائ���ح جدي���دة يقول النق���اد اإنه���ا ترقى 
اإىل ح���د قم���ع الناخب���ني وتهدف للحد م���ن اإقبال 

امللونني على االإدالء باأ�شواتهم.
وج���اءت القوان���ني اجلدي���دة يف اأعق���اب مزاعم 
الرئي�س ال�شابق دونال���د ترامب، التي مل ت�شتند 
اإىل اأي دلي���ل، ب�ش���اأن تزوير اأ�ش���وات الناخبني 
يف االنتخاب���ات الرئا�شي���ة لع���ام 2020، وبع���د 
ت�شوي���ت جورجي���ا ملر�ش���ح رئا�ش���ي دميقراطي 
الأول م���رة من���ذ عقود. وتعم���ل القواعد اجلديدة 

عل���ى تق�شري م���دة الت�شويت الغياب���ي، وتطلب 
من امل�شوتني غيابيا اإثبات هوياتهم، واحلد من 
ا�شتخدام ال�شناديق املخ�ش�شة، وجتعل توزيع 
الطع���ام اأو امل���اء جمانا على الناخب���ني الواقفني 
يف الطاب���ور جرمية. وقال خم���رج الفيلم فوكوا 
يف بيان م�شرك م���ع �شميث: "ال ميكننا ب�شمري 
ح���ي اأن نقدم الدع���م االقت�ش���ادي حلكومة ت�شن 
قوانني ت�شوي���ت رجعية م�شممة لتقييد و�شول 

الناخبني".

خال ال�شنوات املا�شية، ا�شتهر 
املمث����ل ال�شوري عبا�س النوري 
"اأب����و ع�ش����ام" يف  ب�شخ�شي����ة 
م�شل�ش����ل "ب����اب احل����ارة" الذي 
يف  وا�شع����ة  ب�شه����رة  حظ����ي 
من����ذ  وذل����ك  العرب����ي،  الع����امل 
اط����اق اجل����زء االأول من����ه عام 
2006. وم����ع ه����ذا، فق����د اأ�ش����ار 
دوره  اأن  اإىل  الن����وري  عبا�����س 
)ب����اب  اجلدي����د  "امل�شل�ش����ل  يف 

القب����ة( �شيمحو باب احلارة من 
الذاك����رة"، موؤكدًا اأن "�شخ�شية 
اأبو العز ه����ي اأهم من �شخ�شية 
اأبو ع�ش����ام بع�ش����رات املرات". 
وانتقد الفنان ال�شوري م�شل�شل 
باب احل����ارة، كم����ا اأو�ش����ح اأنه 
"مل�س االختاف بني حارة القبة 
وباق����ي اأعم����ال البيئ����ة ال�شامية 
موؤك����دًا  الن�����س"،  ق����راءة  من����ذ 
اأن����ه "ال ميكن مقارن����ة امل�شل�شل 

احل����ارة".  بب����اب  اجلدي����د 
ه����و  القب����ة  "ح����ارة  واأ�ش����اف: 
حماول����ة للتجدي����د فه����و يدخ����ل 
الدقيق����ة  احلكائي����ة  بالعنا�ش����ر 

لدى بع�س ال�شخ�شيات".
وع����ن �شخ�شي����ة "اأب����و الع����ز"، 
قال عبا�س الن����وري اإنها "قوية 
نف�ش����ه،  الوق����ت  يف  وحنون����ة 
وتعي�����س �شراع����ًا ح����ول قيمه����ا 
احلقيقية كاالأمانة والرجولة".

ف�سيحة تالحق في�سبوك بعد اأن �سمح لقادة حول العامل بخداع مواطنيهم وم�سايقتهم

 14 April 2021

ر�سالة من �سريهان قبل 
 ظهورها على ال�سا�سة

 يف رم�سان

عبا�س النوري: م�سل�سلي اجلديد �سيمحو باب احلارة  

ويل �سميث ينتف�س �سد "قوانني جورجيا".. ويلغي ت�سوير فيلم كبري

م�������ض���اه���ر ال����ع����امل ي���ه���ن���ئ���ون امل�����ض��ل��م��ن ب���ح���ل���ول رم�������ض���ان
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