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 ترجمة/ املدى

بينم���ا ح���ددت املفو�س���ية العا�س���ر م���ن 
ت�سرين الول موعدا لجراء النتخابات 
العام���ة اخلام�س���ة من���ذ �س���قوط النظام 
ال�سابق عام 2003، فان بع�ض الحزاب 
ال�سيا�س���ية جل���اأت ل�س���راتيجية جديدة 
النتخابي���ة  للحمل���ة  ا�س���تعدادها  يف 

القادمة .

تتلخ����ض ال�سراتيجي���ة بالعتماد على 
يف  وم�ساه���ر  اعالمي���ة  �سخ�سي���ات 
مواقع التوا�سل الجتماعي لديهم اآلف 
املتابع���ن وذلك يف حماول���ة منهم جذب 

�سرائح جديدة من امل�سوتن .
الح���زاب  زعم���اء  اح���د  مكت���ب  مدي���ر 
املت�س���درة يف الواجه���ة ق���ال للموني���ر 
ان حزب���ه "ق���د توا�س���ل مع ع���دد �سخم 
من حمريف و�سائل الع���الم وم�ساهر 

مواق���ع التوا�سل الجتماع���ي، ان كانوا 
يف الداخل او اخلارج ."

وا�س���اف قائ���ال "بينم���ا واف���ق البع����ض 
منه���م عل���ى الن�سم���ام لن���ا وال�س���راك 
باحلمل���ة النتخابي���ة، ف���ان اآخري���ن ق���د 
رف�سوا. �سي�ساركن���ا حملتنا النتخابية 
القادم���ة خم�س���ة ا�سخا�ض م���ن م�ساهر 

الوجوه الإعالمية ."
ال�سراتيجي���ة املذكورة اآنف���ا مل تقت�سر 

فقط على الحزاب ال�سيا�سية القدمية بل 
انه���ا �سملت احزاب���ا مت ت�سكيلها حديثا. 
م���ن امثلة ذلك حزب حرك���ة الوعي الذي 
مت ت�سكيل���ه عق���ب احتجاج���ات ت�سري���ن 
الول ع���ام 2019، فقد �سعى جلذب ق�سم 
من م�ساهر الع���الم وو�سائل التوا�سل 
الجتماع���ي، ولكن���ه م���ع ذل���ك مل ينجح 

باقناعهم جميعا لالن�سمام اليهم.
 التفا�صيل �س2 
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ناجح املعموري: 
فل�صفة املخّيال 
اأف�صت لدخول 

الفن واجلمال

فايرو�س كورونا: ما مدى 
خطورة ال�صاللة الهندية 

اجلديدة.. وهل 
اللقاحات فّعالة 

�صدها؟

 بغداد/ حممد �صباح

بعد يوم من بت املحكمة الحتادية بقرار عدم د�ستورية 
ا�ستم����رار عم����ل جمال�����ض املحافظ����ات والأق�سي����ة غ����ر 
املنتظمة باإقليم، ت�سر التوقعات اإىل اأنها �سرد الطعن 
بقان����ون جتميد جمال�����ض املحافظات كون����ه غر مطابق 
لبن����ود القانون الذي حدد ولية املجال�ض املحلية باأربع 
�سن����وات تقوميي����ة. ويو�س����ح �س����روان الدوب����رداين، 
رئي�ض جلنة الأقالي����م واملحافظات النيابية يف ت�سريح 
ل�)امل����دى( اأن "املحكمة الحتادية قررت بعدم د�ستورية 
امل����ادة 1٤ م����ن قانون التعدي����ل الثالث لقان����ون جمال�ض 
املحافظ����ات واملتعلقة با�ستمرار عملها"، مبينا اأن "عمر 
دورة جمال�ض املحافظات اأربع �سنوات تقوميية فقط".

ويف الع����ام 2018 �سرع جمل�����ض النواب قانون رقم 10 
ل�سنة 2018 )قانون التعديل الثالث لقانون املحافظات 
غر املنتظمة يف اإقليم رقم 21 ل�سنة 2018( الذي األغى 
مبوجب����ه جمال�ض النواح����ي واقت�س����رت املجال�ض على 
جمل�����ض املحافظ����ة وجمل�����ض الق�س����اء، ومن����ح التعديل 
اأي�سا احل����ق  للمجال�ض بال�ستمرار حلن �سدور نتائج 
انتخاب����ات املجال�����ض اجلديدة. ويبن الدوب����رداين اأنه 
ا�ستم����رار عمل جمال�ض  الربملان  �سرع  التعديل  "به����ذا 
املحافظ����ات حتى بعد انتهاء الأرب����ع �سنوات تقوميية" 
مبين����ا اأن "املحكمة الحتادية األغت هذا التعديل وعدته 

غر د�ستوري".
 ونظ����رت املحكم����ة بالدع����وى املرقم����ة 118/احتادية/ 
2019 يف 2/٥/2021  واخلا�سة مبجال�ض املحافظات 
وق����ررت احلك����م بع����دم د�ستوري����ة امل����ادة 1٤/ اأول من 
قان����ون رق����م 10 ل�سنة 2018 واملتعلق����ة با�ستمرار عمل 

جمال�ض املحافظات والق�سية.
 وكان م����ن املقرر اإج����راء انتخابات املجال�ض املحلية يف 
اأيار 2018، لكنها اأُرجئت اإىل اأيلول 2018 ومن ثم اإىل 
ت�سري����ن الأول من الع����ام نف�سه، ثم اأُرجئ����ت جمددا اإىل 

ني�سان 2020، قبل قرار الربملان باإلغاء هذه املجال�ض.
 التفا�صيل �س2

نواب: قرار تمديد عملها لم يكن �صائبًا 

مجال�ض المحافظات تتلقى ثاني رف�ض 
ال�ستئناف عملها خالل اأيام

ال�س��فري الهولن��دي ي��زور ذي ق��ار ويعر���ض فر�س��ًا ا�س��تثمارية م�س��روطة باالأم��ن
اأور الأثرية ت�صتقبل وفداً م�صيحيًا لداء احلج 

اأحمد الزبيدي يكتب: 
املليونري كوركي�س 

عواد

مهند الرباك يكتب: 
عندما يكذب ال�صيا�صي!
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 ذي قار/ ح�صني العامل

اعل����ن مكت����ب الحت����اد ال����دويل لإع����الم الأقليات 
وحق����وق الإن�سان يف ذي قار ي����وم اأم�ض الثنن 
ع����ن زيارة وفد من كبار رج����ال الدين امل�سيحين 
اىل مدين����ة اور الثري����ة ال�سب����ت املقب����ل، وذل����ك 
للحج يف مقام النبي ابراهيم اخلليل وا�ستكمال 
ال�سري����ان  كني�س����ة  مط����ران  تن�سي����ب  مرا�سي����م 
ادارة  ع����ن  امل�سوؤول����ة  الب�س����رة  يف  الكاثولي����ك 
�س����وؤون امل�سيحين يف جنوبي العراق واخلليج 

العربي.
ورجح املكتب ان ت�سه����د املرحلة املقبلة ا�ستقبال 

املزي����د م����ن وف����ود احلجي����ج تيمن����ا بزي����ارة بابا 
الفاتيكان ملدينة اور الثرية.

ويف غ�س����ون ذلك و�سل ال�سف����ر الهولندي لدى 
الع����راق مي�سيل رينتين����ار اىل حمافظ����ة ذي قار 
�سب����اح يوم الثن����ن وبحث مع حماف����ظ ذي قار 
احمد غني اخلفاجي جملة من الق�سايا من بينها 
امكاني����ة م�ساركة ال�س����ركات الهولندية يف تنفيذ 

م�ساريع ا�ستثمارية يف املحافظة.
وقال حمافظ ذي قار يف موؤمتر �سحفي م�سرك 
م����ع ال�سف����ر الهولن����دي، ح�سرت����ه )امل����دى( ان����ه 
اآفاق التعاون بن  "بحثنا مع ال�سفر الهولندي 
اجلانب����ن ول�سيم����ا قط����اع ال�ستثم����ار"، موؤكدا 

ان "حكوم����ة ذي ق����ار تفتح الب����واب امام رجال 
العم����ال وال�س����ركات الهولندي����ة لال�ستثم����ار يف 

جمالت الزراعة وال�سياحة والطاقة والنقل".
ورج����ح اخلفاج����ي ان "تثم����ر ه����ذه الزي����ارة عن 

تنفيذ م�ساريع ا�ستثمارية يف املرحلة املقبلة".
وب����دوره قال ال�سف����ر الهولن����دي ان "مباحثاتنا 
رك����زت يف احد جوانبها على اهمية توفر املزيد 
م����ن الم����ن وال�ستقرار خلل����ق بيئ����ة ا�ستثمارية 
تتي����ح توف����ر املزيد من فر�����ض العم����ل"، م�سددا 
عل����ى ان "عدم توفر فر�ض العم����ل �سيخلق عدم 
ال�ستقرار واعمال عنف ومزيد من التظاهرات".
 التفا�صي �س4 

 بغداد/ حممد املحمودي

اأعلنت جمموعة من القوى ال�سيا�سية 
مب���ا فيها بع����ض الق���وى النا�سئة بعد 

ت�سرين مالمح حتالفاتها امل�ستقبلية.
لك���ن اجلدل ي���دور حول الق���وى التي 
مل حت�س���م اأمره���ا لغاي���ة الآن، والتي 
م���ن  النتخاب���ات  تدخ���ل  اأن  يرج���ح 
خ���الل مر�سح���ن يطرح���ون اأنف�سه���م 

م�ستقلن.
كان���ت بداية توحي���د ال�سفوف لقوى 
ت�سرين يف موؤمتر بابل الذي ح�سرته 
ثم���اين قوى جدي���دة، لكن مواقف من 
ح�سره متباينة بن امل�سارك واملقاطع 

وغر امل�سارك، ودعاة اخليار الأخر 
اأق���ل  امل�سارك���ة  ع���دم  اأن  يعتق���دون 
تاأثرًا م���ن املقاطعة، ويعطي الفر�سة 

للم�ساركن بتجربة ما يعتقدون به.
النا�سئ���ة  الق���وى  بع����ض  وتره���ن 
بحزم���ة  بالنتخاب���ات  م�ساركته���ا 
مو�سوع���ي  يف  وترك���ز  �س���روط، 
ع���رب  النتخابي���ة،  والعدال���ة  البيئ���ة 
التاأكي���د عل���ى �س���رورة حتيي���د امل���ال 
ال�سيا�س���ي والنف���وذ ال���ذي حتظى به 
ق���وى ال�سلط���ة، ف�س���اًل ع���ن ال�سالح، 
بح�سب ع�س���و املكت���ب ال�سيا�سي يف 

البيت الوطني مهتدى اأبو اجلود.
اإن  ل�)امل���دى(،  اجل���ود  اأب���و  ويق���ول 

"مقارنة ما قدمته ت�سرين من �سحايا 
وجرحى ومغيب���ن، باملكت�سبات التي 
م���ن املفر����ض اأن يحققه���ا جمهورها 
يج���ب اأن ل تق���ل ع���ن تاأ�سي����ض عق���د 
�سيا�س���ي جدي���د بن الق���وى احلاكمة 
امل�سارك���ة   ف���ان  ولذل���ك  وال�سع���ب، 
ال�س���الح  ق���وى  ت�سيط���ر  بانتخاب���ات 
عل���ى مدخالته���ا وخمرجاته���ا انتحار 
�سيا�س���ي"، م�ست���دركًا "ف�سيل م�سلح 
ل ميل���ك ممثال يف الربمل���ان، لكن لديه 
القوة الت���ي تهدد الرئا�س���ات الثالثة، 
وبهذه البيئة يطلبون منا نحن العزل 
الدخول اإىل النتخابات واملناف�سة".

 التفا�صيل �س4 

العرو�س و�صلت لـ 50 األف دولر ومنا�صب وتعيينات �سغط ال�سدريني واحلكيم يحبط م�ساعي ت�سكيل 
حتالف من "االأحزاب اجلديدة"

بغدادي ي�سنع "العباءة العراقية" يف �سوق الكاظمية... عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ متيم احل�صن

بعد 6 �سن���وات من املحاولت الداخلي���ة لرفع "الفيتو" 
ع���ن عودة �س���كان جرف ال�سخ���ر، جنوب بغ���داد، تاأتي 

طهران هذه املرة باحلل.
حيث ك�سف م�سوؤولون ع���ن "تعهدات" مل�سوؤول ايراين 

رفيع زار بغداد قب���ل ايام حلل ازمة "اجلرف"، تزامنت 
مع ال�ستعدادات لالنتخابات املقبلة.

وطبق���ت �سيا�س���ة "الر����ض املحروق���ة" يف "اجل���رف" 
الت���ي تقع يف الطري���ق اىل مدن الف���رات الو�سط خالل 

حتريرها من داع�ض يف 201٤.
وترغ���ب الن جه���ات �سيا�سي���ة بتعمي���م التجرب���ة عل���ى 
بل���دات اخرى بذريعة "�سبط المن"، لكن هناك �سكوكا 

مبكا�سب اقت�سادية وراء املقرح.
وق���ال نائب �ساب���ق مطلع على مفاو�س���ات جديدة جرت 
م���ع طهران ح���ول ج���رف ال�سخ���ر، ان "البل���دة ت�سيطر 
عليه���ا ف�سائ���ل ت�سم���ى بالولئية، وهي جمامي���ع تابعة 
لي���ران وتاأخ���ذ رواتب م���ن الع���راق". ومتن���ع ف�سائل 
ع���ودة نحو 130 الف �سخ����ض )وهم كل �سكان اجلرف( 
الذين نزح���وا من املدينة منذ اكرث م���ن 6 �سنوات، فيما 
ف�سل���ت ثالث حكومات يف حل امل�سكلة. وي�سيف النائب 
ال�ساب���ق حممد ن���وري يف حدي���ث ل�)امل���دى( ان "اغلب 
الق���وى ال�سيا�سية يف الع���راق تن�سح من يريد حل ازمة 

اجلرف باللجوء اىل طهران". 
ويك�س���ف ن���وري وه���و املتح���دث با�سم "حتال���ف عزم" 
ال���ذي يق���وده ال�سيا�س���ي خمي����ض اخلنج���ر، ان الخر 
"تكا�سف مع وزير خارجية طهران جواد ظريف حول 
�سيط���رة ه���ذه الف�سائل على اجل���رف". وتابع املتحدث 
با�س���م حتالف اخلنجر انها "امل���رة الوىل التي يتم فيها 
م�سارح���ة طهران بو�سع اجلرف والطل���ب منها التاأثر 

على الف�سائل هناك".
 التفا�صيل �س3 

اأحزاب �سيا�سية تتودد للم�ساهري للم�ساركة يف حمالتهم االنتخابية

ظريف ينهي حرية 3 حكومات ب�ساأن 
جرف الن�سر ويتعهد بعودة ال�سكان  
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ميمي يطمح 
لنيل كاأ�س 
الحتاد مع 
ال�صيلية  

 بغداد/ املدى

ي�سه���د خمي���م الهول حالة م���ن "الفلتان الأمن���ي"، والتي 
اأ�سف���رت عن ٤1 عملية قتل منذ بداي���ة العام، وفق تقرير 

للمر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
ورغ���م اأن �سه���ر ني�س���ان املا�س���ي مل ي�سه���د اإل عملية قتل 
واح���دة، اإل اأن حال���ة "الفو�س���ى" و"النف���الت الأمني" 

الت���ي ت�سب���ب به���ا تنظي���م داع����ض، ل ت���زال ت�سيطر على 
املخيم الذي اأ�سبح "قنبلة موقوتة" يتجاهلها العامل.

وي�س���م املخي���م الذي يق���ع يف حمافظ���ة احل�سك���ة، قرب 
م���ن  �سخ����ض  األ���ف   62 العراقي���ة،  ال�سوري���ة  احل���دود 
النازحن ال�سوري���ن والالجئن العراقي���ن بينهم اأفراد 
عائ���الت مقاتل���ي التنظيم، اإ�ساف���ة اىل ب�سع���ة اآلف من 
عائ���الت املقاتل���ن الأجانب يقبعون يف ق�س���م خا�ض قيد 

حرا�سة م�سددة.
ومنذ اإعالن الق�ساء عل���ى داع�ض يف اآذار 2019، يطالب 
الك���رد ال���دول الت���ي ينتم���ي له���ا املحتج���زون يف املخيم 
با�ستعادته���م، اأو اإن�ساء حمكمة دولي���ة لهم، حيث اكتفت 
دول اأوروبية با�ستعادة عدد من الأطفال، فيما قامت دول 

باإعادة عدد حمدود من العائالت.
 التفا�صيل �س2 

ت�سجيل 41 عملية قتل يف خميم الهول اأغلب �سحاياها عراقيون



 بغداد/ المدى

ي�ش���هد مخي���م اله���ول حالة م���ن "الفلتان 
الأمني"، والتي اأ�ش���فرت ع���ن 41 عملية 
تقري���ر  وف���ق  الع���ام،  بداي���ة  من���ذ  قت���ل 

للمر�شد ال�شوري لحقوق الإن�شان.
ل���م  الما�ش���ي  ني�ش���ان  �شه���ر  اأن  ورغ���م 
اأن  اإل  واح���دة،  قت���ل  عملي���ة  اإل  ي�شه���د 
حالة "الفو�ش���ى" و"النف���ات الأمني" 
التي ت�شب���ب بها تنظيم داع����ش، ل تزال 
ت�شيطر على المخيم الذي اأ�شبح "قنبلة 

موقوتة" يتجاهلها العالم.
وي�ش���م المخيم ال���ذي يقع ف���ي محافظة 
ال�شوري���ة  الح���دود  ق���رب  الح�شك���ة، 
العراقية، 62 األف �شخ�ش من النازحين 
ال�شوريين والاجئي���ن العراقيين بينهم 
اأف���راد عائ���ات مقاتلي التنظي���م، اإ�شافة 
الى ب�شع���ة اآلف من عائ���ات المقاتلين 
الأجان���ب يقبع���ون ف���ي ق�ش���م خا�ش قيد 
حرا�ش���ة م�شددة. ومن���ذ اإع���ان الق�شاء 
على داع�ش في اآذار 2019، يطالب الكرد 
ال���دول التي ينتمي له���ا المحتجزون في 
المخي���م با�شتعادته���م، اأو اإن�شاء محكمة 
دولي���ة لهم، حي���ث اكتف���ت دول اأوروبية 
با�شتعادة ع���دد من الأطف���ال، فيما قامت 

دول باإعادة عدد محدود من العائات.
وف���ي تقري���ر و�ش���ل لاأمم المتح���دة فقد 
ت���م ر�شد "ح���الت تحول نح���و التطرف 
وتدري���ب وجم���ع تموي���ات وح���ث على 
ارتكاب عملي���ات خارجية"، واأن "بع�ش 
المحتجزي���ن ي���رون اأن الهول ه���و اآخر 
اآث���ار الخاف���ة"، بح�ش���ب تقري���ر لوكالة 
فران�ش بر�ش. المر�شد ال�شوري لحقوق 
ب�"دويل���ة  المخي���م  و�ش���ف  الإن�ش���ان، 
اله���ول"، خا�شة ف���ي ظل عملي���ات القتل 

والغتي���الت التي تنفذه���ا خايا تنظيم 
فيها لجئين  ت�شتهدف  "داع�ش"، والتي 
اإ�شاف���ة  المخي���م  داخ���ل  وم�شوؤولي���ن 

لعنا�شر الأمن.
واأو�ش���ح اأن هذا الو�ش���ع ت�شبب بمقتل 
م���ن  عن�ش���ران  بينه���م  �شخ�ش���ا،   42
الأ�شاي����ش، و31 �شخ�شا م���ن الاجئين 
العراقيي���ن، بينهم اأطفال ون�شاء، اإ�شافة 
اإل���ى 11 �شخ�ش���ا م���ن ال�شوريي���ن داخل 

المخيم بينهم طفل وثاث ن�شاء.
م���ا  يعي���د  اأن  م���ن  المر�ش���د  ويتخ���وف 
يح�ش���ل في مخيم اله���ول "الفو�شى اإلى 
"انفج���ار"  اأن  اإل���ى  المنطق���ة"، م�شي���را 
الأزمة في المخيم قد توؤثر على المنطقة 
والعال���م. ودع���ا مجل�ش الأم���ن الدولي، 
والمنظم���ات الدولية، اإلى العمل ل�"وقف 
الجرائم والنتهاكات المرتكبة.. من قبل 
تنظيم داع�ش، واإن�ش���اء محاكم مخت�شة 
لمحاكمته���م". وخال ني�ش���ان الما�شي، 
اأعلن���ت الق���وات الكردي���ة اعتق���ال 125 

عن�شرا من تنظيم داع�ش داخل المخيم، 
وذلك بعد ارتفاع وتيرة عمليات القتل.

الأميركي���ة،  المركزي���ة  القي���ادة  قائ���د 
كيني���ث ماكينزي، ق���ال خ���ال الأ�شبوع 
الما�ش���ي في ن���دوة عب���ر الإنترن���ت، اإن 
اإيج���اد حل���ول لم�شكلة مخي���م الهول في 
�شوري���ا ل يمك���ن الحديث عنه���ا من دون 
واأعرب خال  دولية".  مقارب���ة  "اعتماد 
ن���دوة بعنوان "اأولوي���ات ال�شتراتيجية 
الأميركي���ة ف���ي منطقة ال�ش���رق الأو�شط 
وم���ا تواجه���ه من عقبات" ع���ن قلقه على 
ف���ي  والنازحي���ن  الاجئي���ن  "م�شتقب���ل 
منطق���ة م�شوؤوليت���ه، مث���ل مخي���م الهول 
في �شوري���ا، حيث ي�شتقبل ه���ذا المخيم 
الآلف م���ن زوجات واأبن���اء المتورطين 

مع تنظيم داع�ش من الأجانب".
واأ�ش���ار ماكينزي ف���ي ت�شريحات �شابقة 
اإلى اأنه رغم دحر داع�ش في المنطقة، اإل 
اأن بع����ش مقاتليهم ل يزالون في مناطق 

بين �شوريا والعراق.
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بع���د ي���وم م���ن ب���ت المحكم���ة التحادية 
بق���رار ع���دم د�شتوري���ة ا�شتم���رار عم���ل 
غي���ر  والأق�شي���ة  المحافظ���ات  مجال����ش 
التوقع���ات  ت�شي���ر  باإقلي���م،  المنتظم���ة 
اإل���ى اأنه���ا �شت���رد الطعن بقان���ون تجميد 
مجال����ش المحافظات كونه غي���ر مطابق 
لبنود القانون الذي حدد ولية المجال�ش 

المحلية باأربع �شنوات تقويمية.
ويو�ش���ح �شي���روان الدوبرداني، رئي�ش 
النيابي���ة  الأقالي���م والمحافظ���ات  لجن���ة 
"المحكم���ة  اأن  ل�)الم���دى(  ف���ي ت�شري���ح 
د�شتوري���ة  بع���دم  ق���ررت  التحادي���ة 
الم���ادة 14 م���ن قان���ون التعدي���ل الثالث 
لقان���ون مجال�ش المحافظ���ات والمتعلقة 
با�شتمرار عملها"، مبين���ا اأن "عمر دورة 
�شن���وات  اأرب���ع  المحافظ���ات  مجال����ش 

تقويمية فقط".
وف���ي العام 2018 �ش���رع مجل�ش النواب 
)قان���ون  ل�شن���ة 2018  رق���م 10  قان���ون 
المحافظ���ات  لقان���ون  الثال���ث  التعدي���ل 
غي���ر المنتظمة ف���ي اإقليم رق���م 21 ل�شنة 
2018( ال���ذي األغ���ى بموجب���ه مجال����ش 
عل���ى  المجال����ش  واقت�ش���رت  النواح���ي 
مجل����ش المحافظ���ة ومجل����ش الق�ش���اء، 
ومن���ح التعدي���ل اأي�شا الح���ق  للمجال�ش 
نتائ���ج  �ش���دور  لحي���ن  بال�شتم���رار 

انتخابات المجال�ش الجديدة.
ويبي���ن الدوبردان���ي اأنه "به���ذا التعديل 
�ش���رع البرلم���ان ا�شتمرار عم���ل مجال�ش 
المحافظ���ات حت���ى بع���د انته���اء الأرب���ع 
�شن���وات تقويمي���ة" مبين���ا اأن "المحكمة 
التحادي���ة األغت هذا التعديل وعدته غير 

د�شتوري".
 ونظ���رت المحكم���ة بالدع���وى المرقم���ة 
118/اتحادي���ة/ 2019 في 2/5/2021  
والخا�ش���ة بمجال�ش المحافظات وقررت 
 /14 الم���ادة  د�شتوري���ة  بع���دم  الحك���م 
اأول م���ن قان���ون رق���م 10 ل�شن���ة 2018 
مجال����ش  عم���ل  با�شتم���رار  والمتعلق���ة 

المحافظات والق�شية.
انتخاب���ات  اإج���راء  المق���رر  م���ن  وكان   
المجال�ش المحلية في اأيار 2018، لكنها 

اأُرجئ���ت اإلى اأيل���ول 2018 وم���ن ثم اإلى 
ت�شرين الأول من العام نف�شه، ثم اأُرجئت 
مج���ددا اإل���ى ني�ش���ان 2020، قب���ل ق���رار 

البرلمان باإلغاء هذه المجال�ش.
الح���زب  كتل���ة  ع���ن  النائ���ب  وي���رى 
مجال����ش  "وج���ود  اأن  الديمقراط���ي 
المحافظ���ات  ب���ات غي���ر د�شت���وري على 
اعتب���ار تجاوزهم  فترة الرب���ع �شنوات 

التي حددها القانون".
وت�شي���ر المادة )122( م���ن الد�شتور اإلى 
وج���ود مجال����ش المحافظ���ات ونظم���ت 

بم���ا  والإداري���ة  المالي���ة  �شاحياته���ا 
يمكنها من ادارة �شوؤونها على وفق مبداأ 
الامركزي���ة، م�شترط���ة تنظي���م كل ه���ذه 
المتعلق���ات بقانون ي�شنه مجل�ش النواب 
يو�شح عملية النتخابات وال�شاحيات.
ومن���ذ تاري���خ ال����20 م���ن ني�ش���ان لع���ام 
2017، دخل���ت المجال����ش المحلية فراغًا 
د�شتوري���ًا نظرًا لنتهاء ولي���ة مجال�شها 
بعد اإجرائها في الع���ام 2013، با�شتثناء 

محافظة كركوك.
واأعلن���ت الهيئ���ة التن�شيقي���ة العلي���ا بين 

المحافظ���ات ف���ي )13 حزي���ران 2017(، 
منح المجال�ش المحلية ال�شرعية بموجبه 
المحافظ���ات  مجال����ش  عم���ل  ل�شتم���رار 

بالعمل لحين اإجراء النتخابات.
ويعتق���د النائ���ب ع���ن محافظ���ة نين���وى 
اأن "المحكم���ة التحادي���ة �شت���رد الطعن 
المق���دم م���ن قب���ل مجال����ش المحافظ���ات 
ب�ش���اأن اإعادتهم م���رة اأخرى اإل���ى مزاولة 
اأعماله���م"، مبين���ا اأن "المحكم���ة �شتب���ت 
به���ذا الطع���ن الي���وم الثاث���اء و�شيتحدد 
الموقف من عودة المجال�ش المحلية من 

عدم���ه". وتحت �شغط الح���راك ال�شعبي 
�ش���وت مجل�ش النواب ف���ي �شهر ت�شرين 
الثان���ي من الع���ام 2019 ل�شال���ح تعديل 
قانون���ي اأنه���ى بموجب���ه عم���ل مجال����ش 
المحافظ���ات، وتكليف اأع�ش���اء البرلمان 
بمهم���ة مراقبة عمل المحافظين ونوابهم 

في المحافظات.
وكان���ت مجموع���ة م���ن اأع�ش���اء مجال�ش 
اإلغ���اء  بقان���ون  طعن���وا  المحافظ���ات 
مجال����ش المحافظات ال���ذي اقره مجل�ش 

النواب اأمام المحكمة التحادية.

لكن لم تب���ت المحكمة التحادية ال�شابقة 
به���ذا المو�شوع نظرا لخت���ال الن�شاب 
القانون���ي بعد اإحالة اح���د اأع�شائها على 
التقاع���د، ووفاة ع�شو اآخ���ر مما اثر على 
اإمكاني���ة عق���د جل�شاته���ا اأو اجتماعاته���ا 

لتخاذ القرارات الازمة.
وي���رى النائ���ب ع���ن نين���وى اأن "تجميد 
عمل مجال�ش المحافظات من قبل مجل�ش 
الن���واب عمل غي���ر د�شتوري لك���ن هذا ل 
يعني عودتها مرة اأخرى لمزاولة اأعمالها 
على اعتب���ار اأن وليته تج���اوزت الأربع 

�شن���وات تقويمية"، منوه���ا اإلى انه "في 
ح���ال عودته���م �شت�ش���رف رواتبه���م باثر 
رجعي م���ن �شهر ت�شرين الثاني من العام 

2019 وحتى هذه اللحظة".
م���ن جهت���ه، يوؤك���د يون���ادم كن���ا، رئي�ش 
كتل���ة الرافدي���ن البرلمانية ف���ي ت�شريح 
ل�)المدى( اأن "ولية مجال�ش المحافظات 
انته���ت ف���ي الع���ام 2017 ول يح���ق لأية 
الجه���ة التمدي���د له���ا ك���ون اأن الد�شت���ور 
والقان���ون ح���دد عم���ر ه���ذه الولي���ة او 

الدورة باربع �شنوات تقويمية".
ويبين اأن "الحرب �ش���د داع�ش والإرادة 
ال�شيا�شية هي م���ن ف�شلت ا�شتمرار عمل 
ه���ذه المجال����ش" معتب���را اأن "البرلم���ان 
ارتك���ب خط���اأ فا�شحا عندم���ا منح الحق 
في حينها لهذه المجال�ش بال�شتمرار في 
اأداء واجباته���ا واأعماله���ا لأكثر من اأربع 

�شنوات".
وي�شي���ف اأن "المحكم���ة التحادية كانت 
من�شف���ة ف���ي قراره���ا الأخي���ر وملتزم���ة 
بالد�شتور وحكمت بما ينطبق وين�شجم 
اأن  متوقع���ا  الد�شت���ور"،  بن���ود  م���ع 
"المحكمة �شتبت برف�ش طعون مجال�ش 

المحافظات".
وي�شير كنا اإلى اأن "المحافظين ونوابهم 
�شي�شتم���رون ب���اإدارة محافظاته���م لحين 
مبين���ا  المحلي���ة"،  النتخاب���ات  اإج���راء 
المجال����ش  قان���ون  تعدي���ل  "يج���ب  ان���ه 
المحلية ا�شتنادا الى ما ن�ش عليه قانون 
انتخاب���ات مجل����ش الن���واب م���ن حي���ث 
النظ���ام واحت�شاب ع���دد المقاعد وغيرها 
�شاب���ق  تقري���ر  وك�ش���ف  الأم���ور".  م���ن 
ل�)المدى( اأعده الق�شم ال�شيا�شي في �شهر 
كان���ون الول الما�ش���ي عن ني���ة مجل�ش 
الن���واب تعديل قانون انتخابات مجال�ش 
المحافظ���ات، مح���اول دم���ج النتخابات 
البرلماني���ة والمحلي���ة �شوي���ة م���ن اج���ل 

خف�ش النفقات النتخابية.
اتفق���ت اللجنت���ان القانوني���ة والقالي���م 
والمحافظ���ات البرلمانيت���ان على تحديد 
موع���د اإج���راء النتخاب���ات المحلية بعد 
النته���اء م���ن الق���راءة الول���ى للقان���ون 
خال الأي���ام القليل���ة المقبل���ة بالت�شاور 

والتعاون مع مفو�شية النتخابات.

ن�اب: مجل�س الن�اب 
اأخطاأ حين مدد عملها 

جمال�ض املحافظات تتلقى ثاين رف�ض ال�ستئناف 
عملها خالل اأيام

الفتات تطالب بالغاء جمال�س املحافظات... ار�شيف

 ترجمة/ المدى

بينما حددت المف��سية 
العا�سر من ت�سرين االول 

م�عدا الجراء االنتخابات 
العامة الخام�سة منذ �سق�ط 

النظام ال�سابق عام 2003، فان 
بع�س االحزاب ال�سيا�سية 

لجاأت ل�ستراتيجية جديدة 
في ا�ستعدادها للحملة 

االنتخابية القادمة .
تتلخ�س ال�ستراتيجية 

باالعتماد على �سخ�سيات 
اعالمية وم�ساهير في م�اقع 
الت�ا�سل االجتماعي لديهم 

اآالف المتابعين وذلك في 
محاولة منهم جذب �سرائح 

جديدة من الم�س�تين . 

الح���زاب  زعم���اء  اح���د  مكت���ب  مدي���ر 
المت�ش���درة ف���ي الواجه���ة ق���ال للمونيتر 
ان حزب���ه "ق���د توا�ش���ل م���ع ع���دد �شخم 
من محترف���ي و�شائل الع���ام وم�شاهير 
مواق���ع التوا�شل الجتماع���ي، ان كانوا 
ف���ي الداخل او الخ���ارج." وا�شاف قائا 
"بينما وافق البع�ش منهم على الن�شمام 
لنا وال�شت���راك بالحملة النتخابية، فان 
اآخري���ن قد رف�ش���وا. �شي�شاركن���ا حملتنا 
النتخابية القادم���ة خم�شة ا�شخا�ش من 

م�شاهير الوجوه الإعامية ."

ال�شتراتيجي���ة المذكورة اآنف���ا لم تقت�شر 
فقط عل���ى الح���زاب ال�شيا�شي���ة القديمة 
بل انها �شملت احزابا تم ت�شكيلها حديثا. 
من امثل���ة ذلك حزب حرك���ة الوعي الذي 
ت���م ت�شكيل���ه عق���ب احتجاج���ات ت�شرين 
الول ع���ام 2019، فقد �شعى لجذب ق�شم 
من م�شاهير الع���ام وو�شائل التوا�شل 
الجتماع���ي، ولكن���ه م���ع ذل���ك ل���م ينجح 

باقناعهم جميعا لان�شمام اليهم . 
كثي���ر م���ن الم�شاهي���ر وا�شح���اب الآراء 
يعتق���دون ب���ان م�شاركته���م ف���ي الن�شاط 
ال�شيا�ش���ي �شيقل���ل م���ن متابعيه���م وثقة 
النا����ش بهم التي عمل���وا على بنائها لمدة 
�شن���وات. كثي���ر منه���م يعتقد اي�ش���ا بان 
تاأثيره ف���ي ال�شارع اكثر م���ن تاأثير كثير 

من ال�شيا�شيين.
وقد علم���ت المونيت���ر ان ه���ذه الحزاب 
ق���د قدم���ت عرو�ش���ا مغري���ة ل�شخ�شيات 
و�شائ���ل  وم�شاهي���ر  محترف���ة  اعامي���ة 
توا�ش���ل اجتماعي في العراق، ويت�شمن 
ذل���ك ادارة حماته���م النتخابية وتغطية 
نفقاتهم مع تقديم منح ت�شل الى 50000 
دولر او اكث���ر اعتمادا عل���ى مدى �شهرة 

ال�شخ�شية .
عل���ي وجيه، اإعامي ف���ي احدى القنوات 
تعليق���ات  مدون���ة  و�شاح���ب  الف�شائي���ة 
ب���ارز، ق���ال للمونيت���ر: "متنفذي���ن كانوا 
ا�شدقاء لي قدموا لي عرو�شا لان�شمام 
لحركات �شيا�شية والم�شاركة في الحملة 

النتخابية، ولكنني رف�شتهم ."
وف���ي تعليق���ه عل���ى ال�شباب الت���ي دعته 
�شيا�ش���ي  لح���زب  الن�شم���ام  لرف����ش 
والدخول في حملة انتخابية، قال: "هذه 
الحزاب هي عك����ش التوجه الذي ا�شلكه 
واوؤم���ن به". وقال ان���ه ل يريد اللتحاق 
اأي�ش���ا بق�ش���م م���ن ه���ذه الح���زاب الت���ي 

يت�شارك معها ف���ي بع�ش الحيان بنظرة 
م�شترك���ة وذلك لنه يعتقد انه اكثر نفوذا 
في الميدان العام من ان يكون تحت راية 

و�شعار حزب معين .
وا�شتنادا لح�شائيات ر�شمية فان معدل 
م�شارك���ة الناخبين ف���ي انتخابات 2018 
كان���ت بح���دود 45%، وهي ن�شب���ة اأثارت 

ت�شاوؤل مراقبين. 
هذا يعني ان 55% عزفوا عن الت�شويت. 
ُيعتق���د ان كثيرا م���ن ه���وؤلء المواطنين 
الإعاميي���ن  بم�شاهي���ر  اكب���ر  ثق���ة  له���م 
الجتماع���ي  التوا�ش���ل  و�شخ�شي���ات 
الذي���ن غالبا م���ا ينتقدون ه���ذه الحزاب 
وبا�شتقطابه���ا   . الب���اد  واأو�ش���اع 
البارزي���ن،  والعاميي���ن  للم�شاهي���ر 
ف���ان ه���ذه الح���زاب ال�شيا�شي���ة ت�شع���ى 
لك�ش���ب دعم اأولئ���ك الذي���ن يمتنعون عن 
العراقي���ة  النتخاب���ات  ف���ي  الت�شوي���ت 
او عل���ى اق���ل تقدي���ر الذي���ن امتنعوا عن 
الت�شويت في انتخابات 2018. كثير من 
ه���وؤلء المواطنين هم �شباب �شاركوا في 
الحتجاج���ات التي انطلقت ف���ي ت�شرين 

الول 2019 .
ب�ش���م  ان���ه  �شيا�شي���ة  اح���زاب  وت���رى 
�شخ�شيات عامة لجانبها �شيمنحها ميزة 
ه���ي بحاجة له���ا ف���ي المرحل���ة الحالية. 
ولك���ن على النقي�ش من ذل���ك فانها �شعت 
خ���ال ال�شنوات الخيرة ال���ى ا�شتقطاب 
لجانبه���ا،  طائفي���ة  وطني���ة  �شخ�شي���ات 
وبالخ����ش �شخ�شيات ع�شكرية �شاهمت 

في الحرب �شد داع�ش. 
ف���ي الوق���ت الحالي تبح���ث الحزاب عن 
�شخ�شي���ات �شاب���ة وا�شح���اب �شهرة في 
الو�ش���ط العام���ي ومواق���ع التوا�ش���ل 
الذي���ن لي�ش لديهم اي ارتب���اط حزبي او 

ن�شاط �شيا�شي . 

زين���ب ربي���ع، اعامي���ة له���ا �شه���رة على 
ان  للمونيت���ر  قال���ت  يوتي���وب،  مواق���ع 
احزاب���ا جدي���دة تاأ�ش�ش���ت بع���د ت�شري���ن 
الول 2019 حاول���ت جذبه���ا لان�شمام 
اليه���م، ولكنه���ا رف�شت خ�شي���ة ان تكون 
بقي���ة  ع���ن  تختل���ف  ل  الح���زاب  ه���ذه 

الحزاب التقليدية الخرى .
وعلم���ت المونيتر انه م���ن بين العرو�ش 
تل���ك  عليه���ا  ا�شتمل���ت  الت���ي  المغري���ة 
المح���اولت ازاء الم�شاهي���ر هي منحهم 
منا�شب ووظائف ف���ي موؤ�ش�شات الدولة 
مث���ل من�شب مدير ع���ام او م�شت�شار. مع 

منح وظائف اي�شا لأقاربهم.
علي الخالدي، �شخ�شية اعامية معروفة 
ولدي���ه متابعي���ن ب���الآلف عل���ى مواق���ع 
للمونيت���ر  ق���ال  التوا�ش���ل الجتماع���ي، 
"تلقي���ت دع���وات م���ن معظ���م الح���زاب 
ل�ش���ارك في النتخابات. ل���م تقت�شر تلك 
الح���زاب عل���ى طائف���ة معين���ة او ح���زب 
معي���ن. كان���ت اح���زاب ا�شامي���ة �شني���ة 

و�شيعية ومن احزاب علمانية اي�شا ."
وا�ش���اف قائ���ا "قطعا انن���ي رف�شت كل 
تل���ك الدعوات، لنهم يري���دون ا�شتغالنا 
للغر����ش  عبرن���ا  ال�شتثم���ار  م���ن  ب���دل 
الأ�شم���ى وه���و بن���اء الدول���ة. يري���دون 
تح�شي���ن �شورته���م م���ن خالن���ا وخال 

�شهرتنا ."
ال�شنتي���ن  عب���ر  ازدادت  النا����ش  ثق���ة 
ال�شخ�شي���ات  م���ن  بكثي���ر  الما�شيتي���ن 
العامي���ة والم�شاهي���ر الذي���ن �شان���دوا 
المحتجي���ن ودافعوا عنه���م. لهذا ال�شبب 
ت���رى الح���زاب ال�شيا�شي���ة به���ذه الثق���ة 
فر�ش���ة هي بحاج���ة له���ا ل�شتثمارها من 
اج���ل تعزي���ز نفوذها ف���ي �ش���وء ا�شتياء 

العراقيين .
 عن: الم�نيتر

اأحزاب �سيا�سية تتودد للم�ساهري للم�ساركة يف حمالتهم انتخابية
ت�سجيل 41 عملية قتل يف خميم الهول اأغلب 

�سحاياها عراقيون
العرو�س و�سلت لـ 50 األف دوالر ومنا�سب وتعيينات

خميم الهول



 ترجمة/ حامد احمد

االو�س���ط  ال�س���رق  لمرك���ز  تقري���ر  وي�س���ير 
للدرا�س���ات للباح���ث �سج���اد جي���اد، �سادر عن 
كلي���ة لن���دن للعل���وم االقت�سادي���ة وال�سيا�سية 
LSE  الى ان االحتجاجات وما نجم عنها يتم 
ا�ستغالله من قبل احزاب ال�سعاف خ�سومهم 

عبر ا�سالحات م�سي�سة .
جزء ا�سا�سي من ورقة عمل الحكومة الحالية 
الت���ي يتراأ�سه���ا م�سطفى الكاظم���ي كان للدفع 
نحو انتخاب���ات مبكرة. هذا الهدف وما رافقه 
م���ن م�سادقة على قان���ون انتخابات جديد في 
ت�سري���ن الثان���ي 2020 كان بمثاب���ة خ�س���وع 
فاتر لمطالب المحتجي���ن، اإذ وافقت االحزاب 
عل���ى اج���راء تعدي���ل ف���ي قان���ون االنتخابات 
بتغيي���ر ال�سيغ���ة م���ن تحالفات تنتخ���ب عبر 
18 منطق���ة انتخابي���ة ف���ي المحافظ���ات ال���ى 
مر�سحي���ن واح���زاب موزعين عل���ى 83 دائرة 
انتخابية. هذا يعني ان الناخبين �سيختارون 
ع�س���و برلم���ان م���ن مناطقه���م ال�سكني���ة بدال 
من اختي���ار تحال���ف �سيا�س���ي او مر�سح على 

م�ستوى محافظة .
مع ذلك فان ه���ذه التغييرات من غير المحتمل 
ان ت���وؤدي ال���ى تاأثي���ر �سلب���ي عل���ى االح���زاب 
االكبر التي ت�ستطيع التالعب باال�سوات عبر 
المحافظ���ات. االح���زاب ذات التمثي���ل الجي���د 
محلي���ا ولديه���ا �سب���كات وا�سع���ة �ست�ستفي���د 
م���ن تق�سي���م المحافظ���ات لمناط���ق انتخابي���ة 
و�ستك���ون منافعه���ا اكب���ر عندم���ا يتوف���ر له���ا 

مر�سحون اأقوياء في مناطق ريفية .
م���ن جانب اآخر ف���ان التغيي���رات التي اجريت 
على القان���ون لن تزيل العوائق امام االحزاب 
الجديدة وال�سيا�سيي���ن الجدد للدخول. حيث 
ل���م يج���ر تعدي���ل مه���م عل���ى قان���ون االحزاب 
ال�سيا�سي���ة الت���ي تف�سل الو�س���ع الراهن مما 
يجعل ذلك من ال�سعب ت�سكيل احزاب جديدة 
تناف�س االح���زاب الموجودة حاليا ولن يكون 

لها م�سادر تمويل كما لتلك االحزاب .

بع���د تعدي���ل قان���ون االنتخابات ف���ي ت�سرين 
الثان���ي 2020 كان���ت ما تزال هن���اك خطوات 
كب���رى من المطل���وب اتخاذه���ا. االولى كانت 
في تمرير قان���ون تمويل المفو�سية، والثاني 
كان اما في تعدي���ل قانون المحكمة االتحادية 

العليا او ت�سريع قانون جديد. 
م���ن  ا�سب���ح  الثان���ي 2021  كان���ون  بحل���ول 
الوا�س���ح ج���دا ان���ه م���ن غي���ر الممك���ن اجراء 
انتخاب���ات ف���ي حزي���ران ال�سباب فني���ة ولهذا 
اقترح���ت المفو�سي���ة عل���ى الحكوم���ة موعدا 

جدي���دا لالنتخابات وه���و 16 ت�سري���ن االول 
2021. الحكومة وافقت على طلب المفو�سية 

وعدلت التاريخ ل� 10 ت�سرين االول 2021 .
هن���اك عاملي���ن حا�سمي���ن فيم���ا اذا �سيك���ون 
باالم���كان عق���د االنتخابات ف���ي ت�سرين االول 
2021. العام���ل االول هو فني وهو القلق من 
اأن المفو�سي���ة العلي���ا لالنتخاب���ات ل���ن تكون 
م�ستع���دة لالنتخابات ف���ي الوق���ت المنا�سب. 
وا�س���ار التقري���ر ال���ى ان م�س���وؤوال حالي���ا في 
المفو�سي���ة يتف���ق ف���ي ال���راأي بان���ه م���ن غير 

الفني���ة  اال�ستع���دادات  تكتم���ل  ان  المحتم���ل 
لالنتخاب���ات في الوق���ت المح���دد، مقترحا ان 
يكون ني�سان عام 2022 موعدا اكثر واقعية.

ان���ه  حي���ث  �سيا�س���ي،  ه���و  الثان���ي  العام���ل 
ف���ي الوق���ت ال���ذي توؤي���د في���ه االح���زاب علنا 
االنتخاب���ات المبكرة، فانه���ا بالحقيقة تماطل 
في �سعيها الجراء هذه االنتخابات حيث ياأمل 
اع�س���اء البرلم���ان اكم���ال دورت���ه الت�سريعية 
بالكام���ل، الن االنتخاب���ات المبكرة تتطلب ان 
يحل البرلمان نف�س���ه وانه لن يفعل ذلك لحين 

االنتهاء من اال�ستعدادات الفنية .
وا�س���ار التقري���ر ال���ى ان العراق ي�سه���د حاليا 
ت�ساع���دا باعداد اال�ساب���ات بمر�س فايرو�س 
كورون���ا، وم���ع بنى تحتي���ة �سحي���ة متهالكة 
وع���دم اهتم���ام ب�سوابط ال�سح���ة العامة فان 
البلد ي�سهد بداية موجة جديدة. قد يكون لذلك 

عامال كامنا يدفع لتاأجيل موعد االنتخابات .
االحتج���اج  حرك���ة  تح�سي���دات  بخ�سو����س 
لالنتخاب���ات وت�سكي���ل احزاب جدي���دة منها، 
ا�سار التقرير الى ان ق�سما من الم�ساركين في 
االحتجاج���ات التق���وا خالل اال�سه���ر ال�سابقة 
بم�سوؤولي���ن حكوميين باأم���ل ت�سليط ال�سوء 
اكث���ر عل���ى مطالبه���م م���ع الحف���اظ عل���ى خط 
توا�س���ل لمن���ع حدوث �سدام���ات اخرى. وان 
ق�سما م���ن نا�سطيي ومن�سق���ي احتجاجات تم 
اختياره���م م���ن قبل احزاب وانه���م االن جزءا 
من حملتهم االنتخابية، اما تحت ا�سماء حزب 
جديد اأو ا�سماء موجودة. مثل هكذا توجهات 
جوبه���ت بادان���ة من قب���ل محتجي���ن ون�سطاء 
اآخرين الذي���ن ال يج���دون اي و�سيلة لتحقيق 

ا�سالحات �سمن هيكلية القوى الحالية .
زعم���اء احتجاج���ات اآخري���ن �سكل���وا احزاب���ا 
جدي���دة ب�س���كل م�ستق���ل م���ع االأم���ل بتمثيلهم 
لجيل ال�سباب غير المقتنع بالنظام ال�سيا�سي 

الحالي للبالد .
لي�س���ت كل االح���زاب الجديدة ه���ي وجه اآخر 
الح���زاب موج���ودة اأو انه���ا ات���ت م���ن حرك���ة 
االحتج���اج. حي���ث ان مفو�سي���ة االنتخاب���ات 
�ستكم���ل ف���ي النهاي���ة ت�سجيل اكث���ر من 300 
ح���زب �سي�سارك���ون ف���ي حمل���ة االنتخاب���ات 

القادمة .
وفقا لرئي����س حزب �سيا�سي حال���ي لديه اكثر 
من 20 ع�سوا في البرلمان، فان دخول وجوه 
للعملي���ة ال�سيا�سية هو تط���ور ايجابي، حتى 
لو ان ق�سما من هذه الوجوه ان�سمت الحزاب 
كبي���رة م���ن النخب���ة، حي���ث ان ذل���ك �سي���وؤدي 

بالنهاية لتغيير جيلي. 
�سيا�س���ي ب���ارز ف���ي ائت���الف الفت���ح يعتقد ان 

اح���زاب االحتجاجات لن تفوز بمقاعد ولكنها 
بم���رور الزم���ن �ست�سب���ح ق���وة ت�ستطي���ع ان 
ت�ستقط���ب ا�س���وات بالطريقة الت���ي ت�ستطيع 

االحزاب الحالية فعل ذلك .
ي�سي���ر التقري���ر ال���ى ان االح���زاب الجدي���دة 
�ستجاه���د م���ن اج���ل اح���داث تغيي���ر للو�س���ع 
الحالي، بينما �ستفعل احزاب النخبة الحالية 
كل م���ا تقدر عليه لمنع حدوث اي تغيير. ق�سم 
من ه���ذا النهج المعاك�س يكون عبر اال�ستمالة 
�سيا�س���ي  تح���رك  اج���راء  او  الترهي���ب  او 
قانون���ي. تح�سي���د الدع���م لالأح���زاب الجديدة 
هو من اأ�سعب التحدي���ات التي تواجهها هذه 

االحزاب .
الو�س���ع الحالي يوح���ي بانه لن يك���ون هناك 
فائ���ز مطلق في االنتخاب���ات القادمة. هذا النه 
ال يوجد حزب واحد يحظى با�سناد وا�سع في 
جميع الب���الد او انه قادر على الفوز باكثر من 
100 مقعد. نتيج���ة لذلك فان احزابا متناف�سة 
�ستك���ون بحاج���ة لت�سكي���ل حكوم���ة ائت���الف، 
وه���ي عملي���ة ق���د ت�ستغرق ع���دة ا�سه���ر. وفي 
كل االحتماالت �سي���وؤدي ذلك لحكومة �سعيفة 
االأداء وف�سل في التعامل ب�سكل فعال مع كثير 
م���ن االزمات الت���ي تواجهها الب���الد. ولكن اذا 
اجبرت نتائ���ج االنتخابات على قبول الحاجة 
الإ�سالح���ات حقيقي���ة واعط���اء الدول���ة فر�سة 
للتعافي من حال���ة الف�ساد و�سعف االداء، فان 

ذلك قد يوؤدي الى مرحلة ا�ستقرار ن�سبي .
�سنادي���ق االقت���راع �ستك�س���ف ع���ن توقع���ات 
اكثر �سحة لم���ا �ستبدو عليه نتائج االنتخاب، 
ولك���ن هن���اك افترا�س اآم���ن من انه ل���ن يكون 
هناك تغيير جذري ع���ن االنتخابات ال�سابقة. 
للتناف����س  �ست�سع���ى  الحاكم���ة  االح���زاب 
تفق���د  ان  ب���دون  االآخ���ر  احده���ا  وتقوي����س 
تم�سكه���ا بالنظ���ام، و�سم���ن ه���ذا ال�سياق فان 
االنتخابات البرلمانية القادمة في العراق من 

غير المرجح ان تغير قواعد اللعبة.
عن: مركز ال�سرق االو�سط 
للدرا�سات

 بغداد/ تميم الح�سن

بعد 6 �سنوات من المحاوالت 
الداخلية لرفع "الفيتو" عن 

عودة �سكان جرف ال�سخر، 
جنوب بغداد، تاأتي طهران 

هذه المرة بالحل.
حيث ك�سف م�سوؤولون عن 

ايراني  "تعهدات" لم�سوؤول 
رفيع زار بغداد قبل ايام 

لحل ازمة "الجرف"، تزامنت 
مع اال�ستعدادات لالنتخابات 

المقبلة.

وطبق���ت �سيا�س���ة "االر����س المحروقة" 
في "الجرف" الت���ي تقع في الطريق الى 
مدن الفرات االو�سط خالل تحريرها من 

داع�س في 2014.
وترغ���ب االن جه���ات �سيا�سي���ة بتعمي���م 
التجرب���ة عل���ى بل���دات اخ���رى بذريع���ة 
�سك���وكا  هن���اك  لك���ن  االم���ن"،  "�سب���ط 

بمكا�سب اقت�سادية وراء المقترح.
وقال نائب �ساب���ق مطلع على مفاو�سات 
جدي���دة ج���رت مع طه���ران ح���ول جرف 
عليه���ا  ت�سيط���ر  "البل���دة  ان  ال�سخ���ر، 
ف�سائ���ل ت�سمى بالوالئية، وهي مجاميع 
تابعة اليران وتاأخذ رواتب من العراق".
وتمن���ع ف�سائ���ل ع���ودة نح���و 130 الف 
�سخ�س )وهم كل �س���كان الجرف( الذين 
نزح���وا م���ن المدين���ة من���ذ اكث���ر م���ن 6 
�سنوات، فيم���ا ف�سلت ثالث حكومات في 

حل الم�سكلة.

حوار ظريف
وي�سي���ف النائ���ب ال�ساب���ق محمد نوري 
ف���ي حدي���ث ل�)الم���دى( ان "اغلب القوى 

ال�سيا�سي���ة في العراق تن�س���ح من يريد 
حل ازمة الجرف باللجوء الى طهران".

ويك�س���ف نوري وه���و المتح���دث با�سم 
"تحال���ف عزم" الذي يق���وده ال�سيا�سي 
خمي�س الخنجر، ان االخير "تكا�سف مع 
وزير خارجية طهران جواد ظريف حول 

�سيطرة هذه الف�سائل على الجرف".
وتاب���ع المتحدث با�س���م تحالف الخنجر 
الت���ي يت���م فيه���ا  "الم���رة االول���ى  انه���ا 
الج���رف  بو�س���ع  طه���ران  م�سارح���ة 
والطل���ب منه���ا التاأثي���ر عل���ى الف�سائ���ل 

هناك".
واكد نوري ان "ظريف وعد بانه �سيقوم 
بتغيي���رات كبي���رة عل���ى االر����س العادة 

�سكان جرف ال�سخر".
وو�س���ف النائب ال�ساب���ق تعهدات وزير 
"مختلف���ة  بانه���ا  االيراني���ة  الخارجي���ة 

ع���ن التعه���دات الت���ي �سب���ق ان اطلقته���ا 
الق���وى ال�سيا�سية الداخلي���ة النهاء ازمة 

الجرف".
وكان بي���ان للخنجر قد اث���ار الجدل، دعا 
في���ه وزي���ر الخارجي���ة االإيران���ي محمد 
جواد ظريف، اإلى �س���رورة حل "االأزمة 
الكبيرة" الت���ي يواجهها ع�سرات االآالف 
م���ن اهال���ي ج���رف ال�سخ���ر ومحافظ���ة 

�سالح الدين وديالى.
وزار ظريف بغداد نهاية ني�سان الما�سي، 
فيما عقد جولة من اللقاءات �سملت عددا 
من القوى ال�سيا�سية المختلفة بالتزامن 

مع اقتراب االنتخابات المبكرة.
وتنت�سر روايات متعددة حول ما يحدث 
داخل جرف ال�سخر، التي اخلي �سكانها 
بع���د تحري���ر المدين���ة ف���ي عملي���ة اطلق 
عليه���ا ا�س���م "عا�س���وراء" ف���ي ت�سري���ن 

االول 2014. وق���ال محم���د الحلبو�س���ي 
وه���و رئي����س البرلم���ان، قب���ل اي���ام بان 
�سفراته  فك  يتم  لم  لغز  ال�سخ���ر  "جرف 
حت���ى االن". وا�س���اف الحلبو�س���ي ف���ي 
مقابل���ة تلفزيونية ان "اكب���ر جهة امنية 
او ع�سكري���ة ف���ي الع���راق ال ت�ستطيع ان 
تدخل جرف ال�سخ���ر او حتى ان تلتقط 

�سورة".
ويعتق���د بح�س���ب الرواي���ات المتداولة، 
وج���ود مع�سك���رات داخل الج���رف ت�سم 
معتقلي���ن م���ن االنب���ار و�س���الح الدي���ن، 

ومخازن ل�سواريخ ايرانية.

من طهران اإلى بيروت
اح���داث  ف���ي  االيران���ي  التدخ���ل  ق�س���ة 
ك�سف���ت  فق���د  جدي���دة،  لي�س���ت  الج���رف 
)الم���دى( الع���ام الما�س���ي، ع���ن جول���ة 

مفاو�سات اجراها عدنان الجنابي �سيخ 
الجنابيين- وهم اغلبية �سكان المدينة- 

قرر بعدها الذهاب الى طهران.
وقام عدن���ان الجنابي وهو نائب �سابق، 
بمحاورة الف�سائل الم�سلحة حول عودة 
ال�س���كان، وبع���د ع���دم ح�سول���ه على رد 
وا�س���ح ذهب ال���ى ايران، وهن���اك قالوا 
له ان الحل لي�س لدينا اذهب الى بيروت 

و"التقي مع محمد كوثراني".
وكوثران���ي ه���و قي���ادي ف���ي ح���زب الله 
اللبنان���ي، وت�سي���ر بع����س الت�سريب���ات 
ال���ى انه ياأت���ي الى بغداد ب�س���كل متكرر، 
اآخره���ا كان في ني�س���ان 2020، قبل ايام 

من تكليف م�سطفى الكاظمي.
�سي���خ  يج���د  ل���م  اي�س���ا  بي���روت  وف���ي 
الجنابيي���ن الح���ل، واكت�س���ف ان االم���ر 
اكب���ر من ذلك، وعاد دون ان يح�سل على 

ج���واب على �سوؤاله: لماذا ال يعود �سكان 
الجرف؟

تواأمة الطارمية والجرف
واطل����ق مدون����ون قريب����ون م����ن الح�سد 
ال�سعب����ي ت�سمي����ة "ن����زع ال�س����كان" على 
ما ج����رى في ج����رف ال�سخ����ر، ودافعوا 
عنه باعتباره ح����ال ناجحا ل�سبط االمن 

هناك.
ويدف����ع ه����وؤالء المدون����ون ومعهم قوى 
�سيا�سية وف�سائل مثل كتائب حزب الله 
ال����ى توؤامة الج����رف مع بل����دات اخرى، 
منها الطارمية الت����ي تبعد نحو 100 كم 

عن الجرف.
ويق����ول عدنان الم�سهدان����ي، وهو ممثل 
الطارمي����ة ف����ي مجل�����س محافظ����ة بغداد 
ال�ساب����ق ل�)الم����دى( ان "هن����اك ب�ساتين 

مهم����ة وانتاجها كبير ف����ي الق�ساء وهذه 
الف�سائل تريد ال�سيطرة عليه".

وي�سي����ع ف����ي ج����رف ال�سخ����ر ان واحدة 
م����ن ا�سباب منع ال�س����كان من العودة هو 
ال�سيطرة على الب�ساتين والبحيرات في 

المدينة.
ودعا م�سوؤول كبير في كتائب حزب الله 
اإلى ا�ستن�ساخ تجرب����ة "جرف ال�سخر" 
في الطارمية �سمالي بغ����داد والمخي�سة 

بمحافظة ديالى.
واأدل����ى الم�سوؤول االأمن����ي لكتائب حزب 
الل����ه اأبو علي الع�سك����ري بهذا الت�سريح 
ف����ي معر�����س تعليق����ه عل����ى لق����اء رئي�س 
تحالف )عزم( خمي�س الخنجر مع وزير 
الخارجي����ة االإيراني محمد جواد ظريف 

خالل زيارته االأخيرة اإلى بغداد.
وكتب الع�سكري على ح�سابه في تلغرام 
قائ����اًل "على الرغم م����ن المخاطر االأمنية 
الكبيرة والتحديات التي تواجه القوات 
العراقي����ة الما�سك����ة لالأر�����س ف����ي قاطع 
ج����رف الن�س����ر، كنا ق����د دعون����ا ال�سرفاء 
اإلى زيارة القاطع واالطالع على و�سعه 
االأمن����ي، لطماأن����ة اأهالي مدين����ة عامرية 

الفلوجة".
وتاب����ع "وق����د اأبلغن����ا اأطراف����ًا قريبة لهم 
باإمكانية درا�س����ة تعزيز اأمن المزارع – 
القريبة عل����ى �ساتر يا ح�سين الممتد من 
الف����رات اإلى بحيرة ال����رزازة – وترتيب 
و�سعه����ا، اإال اأن ما ت����م طرحه خالل لقاء 
الخنج����ر وظريف قد اأرب����ك االأمر وجعل 
اإمكاني����ة الحديث باأمن اأط����راف القاطع 

اأكثر �سعوبة وتعقيدا".
وزع����م الع�سك����ري بالق����ول "اإنن����ا نعتقد 
ف����ي  االأمن����ي  الو�س����ع  اأن  ت����ردد  دون 
اإال  ي�ستق����ر  ل����ن  والمخي�س����ة  الطارمي����ة 

با�ستن�ساخ تجربة جرف الن�سر".
بينه����م  ع�سكريي����ن،   10 وج����رح  وقت����ل 
�سابطي����ن اثنين في تفجير عبوة نا�سفة 
ف����ي الطارمية نهاي����ة اال�سبوع الما�سي، 

فيما ت�ساعدت دعوات "نزع ال�سكان".
للطارمي����ة  ال�ساب����ق  الممث����ل  وا�س����اف 
عدن����ان  المحلي����ة  بغ����داد  حكوم����ة  ف����ي 
الم�سهدان����ي ان����ه "لي�����س ذن����ب ال�س����كان 
الطارمي����ة،  ف����ي  خ����رق  اي  تحميله����م 
فهن����اك 4 األوي����ة من جي�����س و�سرطة هي 

الم�سوؤولة".
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 ظريف ينهي حرية 3 حكوم�ت ب�ص�أن جرف الن�صر 
ويتعهد بعودة ال�صك�ن 

ب�ساتني الطارمية وراء 
احلديث عن "اإفراغ 
الق�ساء"

مركز درا�ص�ت: االنتخ�ب�ت املقبلة تدخل وجوهً� جديدة لكنه� ال تغري القواعد 

ظريف خالل لقائه عدد من �لقياد�ت �ل�سنية قبل �أيام

راأى اأن االأحزاب االأكبر ت�ستطيع التالعب باالأ�سوات عبر المحافظات

و�س��ط االأزم��ات الكثرية الت��ي يواجهها الع��راق، فان ا�سالح النظ��ام ال�سيا�س��ي وا�سرتجاع الثق��ة و�سلطة القانون 
وامل�ساءل��ة يف الدولة العراقي��ة هو رمبا املبتغى االأكث�ر اهمية . و�سهدت الب��الد حركة احتجاجات �سعبية وا�سعة 
يف العا�سم��ة وبقية املحافظات على خلفي��ة �سعف االقت�ساد وف�ساد و�سوء ادارة. وهن��اك ا�ستياء منت�سر يف وقت 

حتاول فيه الطبقة ال�سيا�سية من النخبة كبح الغ�سب ال�سعبي عرب ا�سالحات فاترة غري جمدية .

الفتات �نتخابية يف �سو�رع �لعا�سمة.. �ر�سيف



 بغداد/ حممد املحمودي

م�ش���اركتها  النا�ش���ئة  الق���وى  بع����ض  وتره���ن 
يف  وترتك���ز  �ش���روط،  بحزم���ة  باالنتخاب���ات 
مو�ش���وعي البيئ���ة والعدال���ة االنتخابي���ة، ع���ر 
التاأكي���د عل���ى �ش���رورة حتيي���د امل���ال ال�شيا�ش���ي 
والنف���وذ ال���ذي حتظى به قوى ال�ش���لطة، ف�ش���ًا 
عن ال�شاح، بح�شب ع�ش���و املكتب ال�شيا�شي يف 

البيت الوطني مهتدى اأبو اجلود.
ويق���ول اأب���و اجل���ود ل�)امل���دى(، اإن “مقارن���ة م���ا 
قدمت���ه ت�ش���رين من �ش���حايا وجرح���ى ومغيبني، 
يحققه���ا  اأن  املفرت����ض  م���ن  الت���ي  باملكت�ش���بات 
جمهوره���ا يج���ب اأن ال تق���ل ع���ن تاأ�ش���ي�ض عق���د 
�شيا�ش���ي جدي���د بني الق���وى احلاكمة وال�ش���عب، 

ولذل���ك ف���ان امل�ش���اركة  بانتخابات ت�ش���يطر قوى 
ال�ش���اح عل���ى مدخاته���ا وخمرجاته���ا انتح���ار 
�شيا�ش���ي”، م�شت���دركًا “ف�شي���ل م�شل���ح ال ميل���ك 
ممث���ا يف الرمل���ان، لكن لدي���ه القوة الت���ي تهدد 
الرئا�ش���ات الثاث���ة، وبه���ذه البيئة يطلب���ون منا 
نحن العزل الدخول اإىل االنتخابات واملناف�شة«.

ب���اأن  “املحاجج���ة  اأن  اجل���ود،  اأب���و  وي�شي���ف 
االنتخاب���ات املبك���رة ه���ي مطل���ب ت�شري���ن ه���ي 
مغالط���ة منطقية، الأن املطالب���ة مل تتعلق بالوقت، 
بق���در م���ا تتعل���ق بالبيئ���ة االنتخابي���ة وقان���ون 
االنتخاب���ات، وال���ذي مت ت�شريعه وف���ق مقا�شات 
االأحزاب املتنفذة، يف ح���ني كنا نعقد يف �شاحات 
االحتج���اج ن���دوات من خ���ال ا�شت�شاف���ة خراء 
يف القان���ون ملناق�شة تفا�شيل���ه، وو�شعه ب�شيغة 

قادرة على ترجمة رغب���ة الناخب ب�شورة دقيقة، 
فيم���ا ازدادت �شط���وة االأحزاب من خ���ال توزيع 
الدوائ���ر االنتخابي���ة ب�شفقة بينها وفق���ًا لتوزيع 
مل  مطالبن���ا  “اأه���م  اأن  اإىل  الفًت���ا  جمهوره���ا”، 
تتحق���ق، وهي حما�شبة قتل���ة املتظاهرين، ف�شًا 
عن رف����ض االإ�ش���راف االمم���ي، وتطبي���ق قانون 

االأحزاب«.
يعتق���د اأبو اجل���ود، اأن “امل�شاركة يف االنتخابات 
متن���ح الق���وى التي خرج���ت االحتجاج���ات عليها 
ال�شرعية، وبالطريق���ة املح�ش�شاتية ذاتها املتبعة 
بع���د 2003، دون اال�شتفادة من التجارب العاملية 
للمجتمعات متعددة الطوائف واالثنيات واملقاربة 
للعراق، والتي تتفق على �شكل الدولة واالقت�شاد 
وطبيع���ة العاق���ة م���ع دول اجل���وار، وخطوطه���ا 

احلم���راء، وهذه الثوابت فوق د�شتورية، هي من 
متهد النتخابات حقيقية ومنتجة«.

وح���ول موق���ف البي���ت الوطن���ي م���ن االنتخابات 
ق���ال اأب���و اجل���ود، اإن “املكتب ال�شيا�ش���ي مل يقدم 
روؤيت���ه النهائي���ة لاأمانة العامة لغاي���ة االآن، وهو 
يف طور النقا�ض، باالإ�شافة اإىل ا�شتعانته بخراء 
واأكادميي���ني، لتن�شيجها ب�ش���كل نهائي وتقدميها 

لاأمانة العامة«.
املرحل���ة  تي���ار  اأو�ش���ح ع�ش���و يف  ال�شي���اق،  يف 
ال���ذي �شكلت���ه جمموعة م���ن ال�شخ�شي���ات املقربة 
م���ن رئي����ض ال���وزراء م�شطف���ى الكاظم���ي، اآخ���ر 
ذاهب���ا  كان  “احل���زب  اإن  وق���ال  امل�شتج���دات، 
باجت���اه اإقامة حتالف مع عدد م���ن القوى املعتدلة 
مث���ل عدنان ال���زريف وحي���در العب���ادي ومهنيون 

والتحالف املدين الدميقراطي وعدد من االأحزاب 
ال�شغ���رة، لكن التحالف و�ش���ل اإىل طريق مغلق 
قبل يومني، الأ�شباب كثرة منها عدم التفاهم على 
الدوائر االنتخابية واملر�شحني والقيادة والنظام 

الداخلي للتحالف«.
واأ�ش���اف الع�شو ال���ذي رف�ض الك�ش���ف عن ا�شمه 
الأ�شب���اب اأمنية، اأن “تيار املرحلة قرر االن�شحاب، 
نتيج���ة لاأ�شب���اب الت���ي ذكرته���ا، باالإ�شاف���ة اإىل 
�شغ���ط من اأحزاب قدمية، حمل���ت رئي�ض الوزراء 
خي���ارات التيار، وهو اأعطى وع���دا بعدم الدخول 
يف االنتخاب���ات اأو دع���م حزب، لذل���ك كان اخليار 
االأ�شلم اأن نبتعد عن ه���ذا ال�شد وا�شتخدام تكتيك 
جدي���د لانتخاب���ات بدون اأن نخ�ش���ر �شيئا ونقدم 

مر�شحينا كمر�شحني م�شتقلني«.

ويرجح الع�ش���و، اأن ت�شهد العدي���د من االأحزاب 
اجلدي���دة ان�شقاق���ات، يف ح���ال ق���ررت مقاطع���ة 
االنتخاب���ات اأو ع���دم امل�شاركة فيه���ا، الأن العديد 
م���ن ال�شخ�شيات التي اأ�ش�شتها ق���د قررت م�شبقًا 
امل�شارك���ة يف االنتخاب���ات، الفت���ًا اإىل اأن “بع�ض 
يف  امل�شارك���ة  ع���دم  �شتتبن���ى  الت���ي  االأح���زاب 
االنتخاب���ات، �شت���زج باأح���زاب ظل �شغ���رة، اأو 

مر�شحني م�شتقلني عنها«.
من جهت���ه، قال عبد كرمي حم�ش���ن، ع�شو املكتب 
الدميقراط���ي،  االجتماع���ي  للتي���ار  ال�شيا�ش���ي 
اإن “تيارن���ا لدي���ه �شرتاتيجي���ة قائم���ة على عدم 
امل�ش���ي مب�ش���روع نتخل���ى ع���ن هويتن���ا املدني���ة 
الدميقراطي���ة، وه���و يوؤ�ش����ض الآلي���ة دخلونا يف 
االنتخابات، والتي قررنا امل�شاركة فيها، وخ�شنا 
من���ذ فرتة نقا�ش���ات مع تيار املرحل���ة الذي نعتقد 
اأنه ي�شبهنا اإىل حد كبر، باالإ�شافة اإىل التحالف 
املدين الدميقراطي، و�شكلنا نواة لتحالف كانت 

النية اأن الدخول به اإىل االنتخابات«.
ويتف���ق حم�ش���ن، م���ع ع�شو تي���ار املرحل���ة حول 
االأ�شباب التي منعت ا�شتمرار التحالف، يقول اإن 
“دخ���ول التيار ال�شدري وتيار احلكمة ورئي�ض 
الرمل���ان حممد احللبو�شي على خط املفاو�شات، 
منعنا مع اال�شتمرار واالن�شحاب، وجعلنا من�شي 
باجت���اه التحالف امل���دين الدميقراطي، واملتكون 
االجتماع���ي  والتي���ار  ال�شيوع���ي  احل���زب  م���ن 
الدميقراطي وحزب الب�شمة الوطنية، باالإ�شافة 
اإىل تفاهم���ات مع ق���وى ت�شريني���ة، ح�شرنا معها 

يف اجتماع بابل ووقعنا على البيان اخلتامي«.
اأن ال�شيط���رة عل���ى ال�ش���اح  ويعتق���د حم�ش���ن، 
وحتقي���ق االأم���ن االنتخاب���ي يتحق���ق م���ن خال 
امل�شارك���ة، والدف���ع بدم���اء جدي���دة تق�ش���ي على 
الف�ش���اد وامل���ال ال�شيا�ش���ي بالتدري���ج وبطريق���ة 
اآمن���ة، الفت���ا اإىل اأن “تاأث���ر التحالف���ات ب�ش���كل 
عمل���ي، يك���ون بع���د االنتخاب���ات لت�شكي���ل جبهة 

موحدة«.
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كتل تغير تكتيكها للم�ساركة في االنتخابات ب�سبب ال�سالح المنفلت

�شغط ال�شدريني واحلكيم يحبط م�شاعي ت�شكيل حتالف من »الأحزاب اجلديدة«

اأعلنت جمموعة من القوى ال�سيا�سية مبا فيها بع�ض القوى النا�سئة بعد 
ت�سرين مالمح حتالفاتها امل�ستقبلية.

والتي  االآن،  لغاية  اأمرها  حت�سم  مل  التي  القوى  حول  يدور  اجلدل  لكن 
اأنف�سهم  يطرحون  مر�سحني  خالل  من  االنتخابات  تدخل  اأن  يرجح 

م�ستقلني.
كانت بداية توحيد ال�سفوف لقوى ت�سرين يف موؤمتر بابل الذي ح�سرته 
امل�سارك  بني  متباينة  ح�سره  من  مواقف  لكن  جديدة،  قوى  ثماين 
عدم  اأن  يعتقدون  االأخري  اخليار  ودعاة  امل�سارك،  وغري  واملقاطع 
امل�ساركة اأقل تاأثرياً من املقاطعة، ويعطي الفر�سة للم�ساركني بتجربة 

ما يعتقدون به.

 ذي قار/ ح�سني العامل

اعلن مكتب االتحاد الدولي 
الإعالم االأقليات وحقوق 

االإن�سان في ذي قار يوم اأم�ض 
االثنين عن زيارة وفد من 

كبار رجال الدين الم�سيحيين 
الى مدينة اور االثرية 

ال�سبت المقبل، وذلك للحج 
في مقام النبي ابراهيم 

الخليل وا�ستكمال مرا�سيم 
تن�سيب مطران كني�سة 
ال�سريان الكاثوليك في 

الب�سرة الم�سوؤولة عن ادارة 
�سوؤون الم�سيحيين في جنوبي 

العراق والخليج العربي.

ورج����ح املكت����ب ان ت�شهد املرحل����ة املقبلة 
ا�شتقبال املزيد م����ن وفود احلجيج تيمنا 
بزيارة بابا الفاتيكان ملدينة اور االثرية.
ال�شف����ر  و�ش����ل  ذل����ك  غ�ش����ون  ويف 
الهولندي لدى الع����راق مي�شيل رينتينار 
اىل حمافظ����ة ذي ق����ار �شباح يوم االثنني 
وبح����ث م����ع حماف����ظ ذي قار احم����د غني 
اخلفاج����ي جملة م����ن الق�شايا م����ن بينها 
امكاني����ة م�شاركة ال�شركات الهولندية يف 

تنفيذ م�شاريع ا�شتثمارية يف املحافظة.
وقال حماف����ظ ذي قار يف موؤمتر �شحفي 
م�ش����رتك مع ال�شفر الهولن����دي، ح�شرته 
)املدى( انه “بحثنا مع ال�شفر الهولندي 
اآف����اق التع����اون ب����ني اجلانب����ني وال�شيما 
قطاع اال�شتثم����ار”، موؤك����دا ان “حكومة 
ذي قار تفتح االبواب امام رجال االعمال 
يف  لا�شتثم����ار  الهولندي����ة  وال�ش����ركات 
جم����االت الزراع����ة وال�شياح����ة والطاق����ة 

والنقل«.
ورجح اخلفاج����ي ان “تثمر هذه الزيارة 
عن تنفيذ م�شاريع ا�شتثمارية يف املرحلة 

املقبلة«.
ان  الهولن����دي  ال�شف����ر  ق����ال  وب����دوره 
“مباحثاتنا ركزت يف احد جوانبها على 
اهمية توفر املزيد من االمن واال�شتقرار 
تتي����ح توف����ر  ا�شتثماري����ة  بيئ����ة  خلل����ق 
املزي����د م����ن فر�ض العم����ل”، م�ش����ددا على 

ان “ع����دم توف����ر فر�����ض العم����ل �شيخلق 
عدم اال�شتقرار واعم����ال عنف ومزيد من 

التظاهرات«.
“هولن����دا  ان  اىل  رينتين����ار  وا�ش����ار 
و�شركاتها لديه����ا ا�شتثمارات يف املناطق 
االك����ر امن����ا يف الع����راق”، م�ش����ددا على 
املنا�شبة  االمنية  البيئة  تاأمني  “�شرورة 
يف  وال�شيم����ا  ق����ار  ذي  يف  لا�شتثم����ار 
القطاع الزراعي ك����ون هولندا ثاين اكر 
دول����ة م�ش����درة للمحا�شي����ل الزراعية يف 
العامل بع����د الواليات املتح����دة االمركية 

رغم �شغر م�شاحة مملكة هولندا«.
واعرب ال�شف����ر الهولندي ع����ن اأمله بان 
تك����ون هناك فر�ض كب����رة لا�شتثمار يف 

امل�شتقبل.
وق����ال م�ش����وؤول مكت����ب االحت����اد الدويل 
الإع����ام االأقلي����ات وحق����وق االإن�ش����ان يف 
ذي ق����ار الدكتور عل����ي الكلداين ل�)املدى( 
اإن “مدين����ة اور االثري����ة )18 كم جنوب 
�ش����رق النا�شري����ة( �شوف ت�شتقب����ل وفدًا 
م����ن كبار رجال الدين امل�شيحيني ميثلون 
كنائ�ض متع����ددة من خمتل����ف دول العامل 
للح����ج يف مق����ام النب����ي ابراهي����م اخلليل 
)ع(”، مبين����ا ان “الوف����د �شيتوج����ه م����ن 
بع����د  ق����ار  ذي  حمافظ����ة  اىل  الب�ش����رة 
تن�شي����ب املط����ران فرا�����ض دردر كمطران 
يف  الكاثولي����ك  ال�شري����ان  لكني�ش����ة  اأول 
�ش����وؤون  ادارة  ع����ن  امل�شوؤول����ة  الب�ش����رة 
امل�شيحي����ني يف جنوبي العراق واخلليج 

العربي “.

دردر  “املط����ران  ان  الكل����داين  واو�ش����ح 
�شيت����م تن�شيب����ه كمط����ران اأول للكني�ش����ة 
املذك����ورة يف يوم اجلمعة م����ن اال�شبوع 
احل����ايل يف كني�ش����ة ال�شري����ان بالب�شرة 
وبح�شور بطريرك ال�شري����ان الكاثوليك 
اغناطيو�ض يو�ش����ف الثالث يونان و11 
رجل دين م�شيحي����ا من خمتلف الكنائ�ض 

امل�شيحية يف دول العامل”.
مرا�شي����م  م����ن  “جانب����ا  ان  وا�ش����اف 
التن�شيب �شتكون يف مدينة اور االثرية 
اذ �شيتوج����ه الوف����د امل�ش����ارك بالتن�شيب 
للح����ج واقام����ة ال�شلوات يف بي����ت النبي 

ابراهيم اخلليل )ع(«.
وا�ش����ار م�ش����وؤول مكتب االحت����اد الدويل 
اىل ان “وف����دا برئا�ش����ة املط����ران فرا�����ض 
دردر التق����ى مبحاف����ظ ذي ق����ار ي����وم اأول 

ام�����ض االح����د متهي����دا ال�شتقب����ال مدين����ة 
اور االثري����ة املزي����د م����ن وف����ود احلجيج 
امل�شيحي����ني”، مرجحا ان “ت�شهد املرحلة 
امل�شيحي����ني  احلجي����ج  تواف����د  املقبل����ة 
م����ن  وال�شيم����ا  االثري����ة  اور  مدين����ة  اىل 
امل�شيحي����ني الكل����دان وال�شري����ان الذي����ن 
اعرب����وا عن رغبتهم بذلك تيمنا بحج بابا 

الفاتيكان ملقام النبي ابراهيم«.
وكان م�شوؤولون ونا�شطون يف حمافظة 
ذي ق����ار توقعوا يف يوم االح����د ) 7 اآذار 
ق����ار  ذي  حمافظ����ة  ت�شه����د  ان   )2021
انتعا�شا لل�شياحة الدينية واالآثارية عقب 
زي����ارة بابا الفاتيكان ملدين����ة اور االثرية 

واحلج اىل بيت النبي ابراهيم اخلليل.
ودع����وا احلكومت����ني املحلي����ة واملركزي����ة 
بالقط����اع  االهتم����ام  م����ن  املزي����د  الإي����اء 

ال�شياح����ي ا�شتع����دادا للمرحل����ة املقبل����ة. 
اىل  ق����ار  ذي  اآث����ار  مفت�شي����ة  وا�ش����ارت 
مبا�ش����رة منظم����ة )ج�ش����ر اىل( االيطالية 
مب�شاريع بنى حتتية لل�شياحة يف حميط 

مدينة اور االثرية.
يذكر ان بابا الفاتيكان البابا فرن�شي�ض قد 
و�شل مدين����ة النا�شرية ظهر يوم ال�شبت 
)6 اآذار 2021( وزار مدينة اور االثرية 
واأق����ام �شاة م�شرتك����ة وقدا�شا دينيا يف 
مق����ام النب����ي ابراهي����م )ع( ورع����ى لق����اًء 
لاأدي����ان ح�شره عدد من اتب����اع الديانات 
وااليزيدي����ة  وامل�شيحي����ة  اال�شامي����ة 

وال�شابئة املندائيني وغرهم.
وُيع����د وجود مقام وبي����ت النبي ابراهيم 
اخللي����ل يف مدين����ة اور االثري����ة حاف����زا 
كب����را لت�شجي����ع ال�شياح����ة الدينية كونه 
ي�شجع الكثرين من احلجيج امل�شيحيني 
واتب����اع الديان����ات التوحيدي����ة االخ����رى 
عل����ى الق����دوم له����ذه املدين����ة التاريخي����ة 
وال�شيم����ا يف موا�ش����م )احل����ج امل�شيحي( 
الذي يج����ري كل عام يف املدينة املذكورة 
التي �شب����ق له����ا ان ا�شتقبل����ت العديد من 
وف����ود احلجي����ج ووف����ود �شياحية اخرى 

من خمتلف دول العامل.
اخلارجي����ة  وزي����ر  اجتم����ع  ذل����ك،  اىل 
ف����وؤاد ح�ش����ني، مع باب����ا الفاتي����كان البابا 
فرن�شي�����ض، اأم�����ض االثن����ني، وبح����ث معه 

خمرجات زيارته االأخرة اإىل العراق.
واأف����اد املُتحّدث با�ش����م وزارة اخلارجيَّة، 
اأحم����د ال�شّحاف يف بيان تلق����ت )املدى( 
ن�شخ����ة منه ب����اأن وزي����ر اخلارجّي����ة فوؤاد 
يف  فرن�شي�����ض  الباب����ا  التق����ى  ح�ش����ني 
الفاتيكان، ونقل �شك����ر وتقدير احلكومة 
“للزي����ارة التاريخّية  وال�شعب العراق����ّي 

التي قام بها قدا�شته اإىل العراق«.
الزي����ارة،  اجلانب����ان خمرج����ات  وبح����ث 
حي����ث اأ�ش����ار ح�ش����ني اإىل اأهمّي����ة اإحي����اء 
املناط����ق االأثرّي����ة يف الع����راق واإعمارها، 
دًا  �شيم����ا مدين����ة اأُور يف النا�شرّي����ة، ُموؤكِّ
رغبة احلكومة العراقّي����ة بدعوة �شركات 

االإعمار واال�شتثمار للعمل يف العراق.
كم����ا التق����ى وزي����ر اخلارجّي����ة العراق����ي، 
وزي����ر خارجّي����ة الفاتيكان پ����ول غاالغر، 
وبحث معه العاقات الثنائّية وخمرجات 
الع����راق،  اإىل  فرن�شي�����ض  الباپ����ا  زي����ارة 
اإ�شافة اإىل تط����ورات امل�شهدين االإقليمي 

والدويل.
وال�شب����ت، توج����ه وزير اخلارجّي����ة فوؤاد 
ح�ش����ني اإىل العا�شم����ة االإيطالي����ة روم����ا، 
لعق����د “جولة لق����اءات وح����وارات مهمة” 
مع امل�شوؤولني هناك، يف دولة الفاتيكان، 

ويف الدولة االإيطالية.
وزير  مع  ح�شني  اجتمع  اإيطاليا،  ويف 
الدويل  والتعاون  اخلارجيَّة  ال�شوؤون 
معه  وبحث  مايو،  دي  لويجي  االإيطايل 
وروما،  بغداد  بني  الثنائّية  العاقات 

ُعد كافة. و�ُشُبل تبادل الدعم على ال�شُ

اأور االأثرية ت�ستقبل وفداً م�سيحيًا الداء الحج 

ال�شفري الهولندي يزور ذي قار ويعر�ض فر�شًا ا�شتثمارية م�شروطة بالأمن

 بغداد/ املدى

ع����زا وزي����ر الداخلي����ة عثم����ان الغامني، هروب ع����دد م����ن ال�شجناء املتهم����ني بق�شايا 
املخ����درات م����ن �شجن اله����ال يف حمافظ����ة املثن����ى اإىل »�شعف اجلان����ب االأمني لدى 
ا�ض«، داعيًا يف الوقت ذاته اإىل »اإبعاد املوؤ�ش�شة االأمنية عن الدعاية االنتخابية«.  احلرَّ
وو�شل الغامني �شباح يوم اأم�ض االثنني، )3 اأيار 2021(، اإىل حمافظة املثنى بعد 

يوم من هروب 21 �شجينًا من �شجن الهال.
وق����ال الغامن����ي يف موؤمتر �شحفي عق����ده يف املحافظة تابعته )امل����دى( اإن “موؤمترًا 
اأمني����ًا مو�شع����ًا �شمَّ مفا�ش����ل وزارة الداخلية يف اأربع حمافظ����ات، هي الب�شرة وذي 
د التو�شية باإعطاء االأ�شبقية لاأمن الداخلي بالدرجة االأوىل  قار ومي�شان واملثنى اأكَّ
للحف����اظ على املمتل����كات العامة واخلا�شة«. ولفت اإىل “تطبي����ق القانون ب�شكل جيد 
يف كل مفا�ش����ل املحافظ����ات وبكل جوانبها ال�شيما حياة املواط����ن بتما�ض مع ق�شايا 
املخدرات واجلرائم االأخرى”، م�شددًا على “اإبعاد املوؤ�ش�شة االأمنية عن االنتخابات 
والدعاية االنتخابية لتبقى حيادية«. ووجه وزير الداخلية  ب�”تقوية مراكز ال�شرطة 
ورفده����ا ب�شب����اط حتقيق اأكفاء و�ش����رورة التعامل احل�شن م����ع املواطنني لبناء اأمن 
م�شتقبل����ي جديد«. وب�ش����اأن هروب موقوفني م����ن �شجن الهال، اأو�ش����ح الغامني اأن 
“�شعفًا يف اجلانب  اأن هناك  “التحقيق يف احلادثة جاٍر حتى اللحظة”، مو�شحًا 
ا�ض “. ومتكن����ت القوات االأمنية حتى االآن م����ن اإلقاء القب�ض على  االأمن����ي لدى احلرَّ
18 موقوف����ًا م����ن الفاري����ن م����ن �شجن اله����ال يف حمافظة املثن����ى التي �شه����دت فرار 
نح����و 21 �شجينًا فجر يوم االح����د ممن يتاجرون باحلبوب املخ����درة، بعد اعتدائهم 
عل����ى اأحد حرا�ض البوابة الرئي�شة لل�شجن. ي�ش����ار اإىل اأنه مت ت�شكيل جلنة حتقيقية 
علي����ا برئا�شة مع����اون وكي����ل وزارة الداخلية لا�شتخب����ارات والتحقيقات االحتادية 
وع�شوية �شباط برتب متقدمة للوقوف على هذا احلادث. وكان حمافظ املثنى اأحمد 
منفي جودة اأفاد ب� “هروب �شجناء متهمني بق�شايا املخدرات من �شجن مركز ق�شاء  
الهال”، ووج����ه “بحجز مدير ق�شم املخدرات وبع�ض ال�شب����اط واحالتهم للتحقيق 
الإهماله����م بالواجب”، مبينًا اأن “هذا الق�شم مرتبط بوزارة الداخلية وال يوجد  لديه 
اأي ارتب����اط باحلكومة املحلي����ة ومديرية ال�شرطة«. وكلف����ت وزارة الداخلية وقيادة 
�شرط����ة املثنى، اأم�ض االثنني، العميد با�شم الزيادي الإدارة ق�شم املخدرات واملوؤثرات 
ب����دل املدير ال�شابق العميد جا�شم جمهول بعد اح����داث هروب ال�شجناء من ال�شجن. 
وقال العميد الزيادي يف اول حديث له بعد التكليف: “�شاأعمل على امل�شي بالق�شاء 
عل����ى ظاهرة املخ����درات والعمل على انهاء ه����ذا امللف”، مبينا ان “ثق����ة التكليف من 

الوزارة وقيادة ال�شرطة جتعلني امام م�شوؤولية كبرة مبلف مهم«.

وزير الداخلية من المثنى: 
�شعف الجانب الأمني لدى الحرا�ض 

�شهل هروب ال�شجناء

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
/ مديري��ة انتاج املنطقة الوس��طى – محطة 
جن��وب بغداد الغازية الثانية باس��م الس��يد 
قص��ي عب��د االله عب��د عل��ي... يرج��ى على 
 م��ن يعث��ر عليها تس��ليمها جله��ة اإلصدار.. 

مع التقدير
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دعوة حل�ضور االجتماع )غري االعتيادي( 
للهيئة العامة لنقابة �ضيادلة العراق.

اس��تناداً الى املادة ٥ من قانون نقاب��ة صيادلة العراق املرقم 
١١٢ لس��نة ١٩٦٦ واالمر النقابي الصادر بالعدد ٩٦٠ بتاريخ 
١٩\٤\٢٠٢١، يتش��رف مجلس نقابة صيادل��ة العراق بدعوة 
الصيادلة اجملددين ملزاولة املهنة للعام ٢٠٢١ حلضور اجتماع 
الهيئة العامة )غير االعتيادي( والذي س��ينعقد يوم اجلمعة 
املوافق ٢١\٥\٢٠٢١ في الس��اعة العاشرة صباحا في املركز 
الثقاف��ي لذوي امله��ن الطبية الكائن في املنصور، وس��يتم 

النصاب مهما كان عدد احلاضرين.
نقيب �ضيادلة العراق
اأ.د م�ضطفى حممد امني الهيتي

بغداد / عامر عبدالعزيز 

ك�ش���فت وز�رة �لتج���ارة �ن كميات 
�حلنطة �لتي مت ت�شويقها ل�شو�مع 
وخم���ازن �ل�شرك���ة �لعام���ة لتجارة 
�حلبوب لغاية �لي���وم بلغة �لأرقام 
ت�ش���ارف عل���ى �لن�ش���ف مليون طن 
موك���د�  باأنو�عه���ا،  �حلنط���ة  م���ن 
��شتع���د�د �ل�شرك���ة ل�شت���الم كاف���ة 
�لفالح���ن  م���ن  �مل�شوق���ة  �حلن���ط 

و�مل�شوقن.  
�و�ش���ح ذلك �ملهند����س عبد �لرحمن 
�جلوي���ر�وي مدي���ر ع���ام �ل�شركة 

�لعامة لتجارة �حلبوب.  
�لت�شويقي���ة  "مر�كزن���ا  وق���ال 
وم���دن  حمافظ���ات  يف  �ملنت�ش���رة 
�جلنوب و�لو�شط تو��شل ��شتالم 
�حلنطة م���ن �لفالح���ن و�مل�شوقن 

و  مت�شاع���دة  و  عالي���ة  بوت���رة 
ل�شاع���ات متاأخ���رة م���ن �للي���ل رغم 
�ل�شعوب���ات و �لظ���روف �ل�شحية 
�لت���ي مي���ر به���ا �لبل���د �إىل جان���ب 

حر�رة �جلو". 
وخم���ازن  "�شو�م���ع  �أن  و��ش���اف 
�لي���وم  لغاي���ة  ��شتقبل���ت  �ل�شرك���ة 

�أك���ر م���ن )497،262( �ل���ف ط���ن 
م���ن �حلنطة، موزع���ة حنطة درجة 
و  ط���ن  �ل���ف   )440،754( �أوىل 
حنطة درجة ثانية ) 55،641( �لف 
طن حنطة درج���ة ثالثة )340( طن 

حنطة" .
�نت�شار  �إىل  "�جلوير�وي" �أ�شار 

�حلنط���ة  وغريب���ة  تنقي���ة  معام���ل 
ذل���ك  �لت�شويقي���ة،  �ملر�ك���ز  ق���رب 
�أ�شه���م يف ت�شويق �حلنطة �لدرجة 
خ���الل  م���ن  ملف���ت  ب�ش���كل  �لأوىل 
متابع���ة �ملعدل �لرت�كم���ي للكميات 
�مل�شوق���ة ملخازن و�شو�مع ومر�كز 

�لت�شويق.
وب���ن �إن �لكمي���ات �مل�شوق���ة ح�شب 
كل حمافظة ج���اءت كما يلي و��شط 
�لكمي���ات  وبلغ���ت  �ول  ج���اءت 
�مل�شوقة ملر�كزها �لت�شويقية �لع�شر 
)157،630( �ل���ف ط���ن و ت�شاعدت 
كميات �حلنط���ة يف �لديو�نية �لتي 
حلت ثانيا بكمية بلغت )106،618( 
ق���ار ج���اءت ثالث���ا  �ل���ف ط���ن وذي 

وبكمية بلغت )83،871( �لف طن.
�ملثن���ى  حمافظ���ة  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار 
ط���ن  �ل���ف   )48،901( �شوق���ت 

�شوق���ت  مي�ش���ان  وحمافظ���ة 
ولب�ش���رة  ط���ن  �ل���ف   )35،844(
ط���ن  �ل���ف   )157،630( �شوق���ت 
وبابل �شوق���ت )16،306( �لف طن 
وكرب���الء �شوق���ت )12،674( �ل���ف 
ط���ن و�لنج���ف �شوق���ت )10،167( 
�لر�شاف���ة  و�شومع���ة  ط���ن  �آلف 

�شوقت )9،096( �لف طن.
و�ختتم مدي���ر عام �ل�شرك���ة �لعامة 
لتجارة �حلب���وب بالتنوي���ه �إىل �أن 
حمل���ة �لت�شويق �جلاري���ة يف �ملدن 
�لعر�قي���ة ت�شه���د �هتمام���ًا حكوميًا 
متمي���زً� من خ���الل ج���ولت �ل�شادة 
�ل���وزر�ء و�ملحافظ���ن وتو��شله���م 
باملوقع ومتابع���ة �شوؤون �لت�شويق 
و�حتياج���ات �لفالحن و�ملز�رعن، 
�أهمي���ة �حلنط���ة  �إىل  وه���ذ� يع���ود 

�ملحلية يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي.

مدير عام جتارة احلبوب يوؤكد اال�ضتعداد ال�ضتالم كافة احلنطة من الفالحني....
وكميات احلنطة امل�ضوقة ملخازن و�ضوامع ال�ضركة لتجارة احلبوب ت�ضارف على الن�ضف مليون طن

اإعالن مناق�ضة ا�ضتريادية عامة
Advertisement of public Foreign Bid

تعلن شركة مصافي الشمال )ش.ع( احدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستيرادية املرقمة )١٥٢١٠٥٦٠( ، املدرجة تفاصيلها 
أدناه فعلى الراغبني باالشتراك ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية مراجعة موقع الشركة الكائن في محافظة صالح الدين / قضاء بيجي 
/ االس��تعالمات اخلارجية / جلنة فتح العطاءات، الس��تالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره )١٠٠.٠٠٠( فقط 
مائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد إال في حال إلغائها او تغيير أسلوب تنفيذها ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٦/١٥ وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رس��مية فيكون تاريخ الغلق في أول يوم دوام رس��مي يلي تاريخ العطلة أو 

احلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن والرسوم القانونية. 
Northern Refineries Company, one of the formations of the Iraqi Ministry of Oil, announces the general import tender, 
)15210560(, its details are listed below. Those wishing to participate who have the legal conditions must review our company 
website located in Salah aI-Din - Baiji - External inquiries - Bid Opening Committee to receive a copy From the table of 
specifications and required documents for an amount of  )100.000( only one hundred thousand Iraqi dinars, which are not 
refundable except in the event of canceling the tender or changing the method of its execution. the bids should be delivered 
before One o'clock PM. On Tuesday )15 / 6 / 2021( and in case the a/m, closing day was An official holiday, so the closing 
date shall be on the first official working day following the date of the holiday or the ban, and whoever is entrusted with the 
tender shall bear the fees for publishing the advertisement and the legal fees.

* ميك��ن االطالع على كافة الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والش��روط التعاقدية، من خ��الل الرجوع الى التعليمات اخلاصة مبقدمي العطاءات لعقود 
http://nrc.oil.gov.iq جتهيز السلع اخلاصة وضمن مرفقات املناقصة أعاله على موقع شركتنا على االنترنت

* Please to access information on( required documents and contractual conditions( by reviewing the( Special Instructions for Bidders )of 
Bid's documents A/M which posted on our website: https://nrc.oil.gov.iq

 
قا�ضم عبد الرحمن ح�ضني 
املدير العام 
رئي�س جمل�س االإدارة 

جمهورية العراق 
وزارة النفط 

�ضركة م�ضايف ال�ضمال / م�ضفى ال�ضمود )�س.ع( 

Republic of Iraq 
Ministry of Oil 

North Refineries Company
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 ترجمة: املدى
 

كانت الرياح تع�صف بدون هوادة 
عبر �صحراء محافظة المثنى 

المفتوحة بينما كان ، علي ثجيل 
، يقود جماله عبر ال�صهول الوعرة 

بحثًا عن ُخ�صرة وع�صب .

قبل عقود ، يتذكر ثجيل ، �أن �ش���هر ني�شان كان 
مو�ش���مًا تكون فيه �لرتب���ة �لرملية قد حتولت 
لأر�ض مرعى توفر ملا�شيته غذ�ء يك�شبها  وزنًا 
قبي���ل جميء ح���ر�رة �ل�شيف �مللتهب���ة ، ولكن 
خالل �ل�شن���و�ت �لأخرية  كان عل���ى جماله �أن 
تتع���ود على ما تعرث عليه م���ن رقع متفرقة من 

ع�شب متق�شف لتقتات عليه .
ق���ال ثجي���ل وهو يغط���ي وجهه ب�شم���اغ ربطه 
ب�ش���دة حول ر�أ�شه لوقايته م���ن �لرياح �جلافة 
�لرملي���ة “ لي����ض هن���اك مط���ر ، �لأر����ض جافة 
قاحلة . �لأر����ض �ملع�شبة حتولت �ىل �شحر�ء 
، ��شطررن���ا لبي���ع ق�شم م���ن حيو�ناتنا ل�شر�ء 
�أع���الف للحيو�نات �لباقية ، ه���ذ� ما �أ�شبحت 

عليه �حلياة �لآن .«
وخالل جول���ة ��شتمرت ليوم���ن عرب �شحر�ء 
�ملثن���ى ، ف���اإن �لرع���اة �لب���دو ر�شم���و� �ش���ورة  
قامت���ة لبيئ���ة ل ميك���ن �لعي�ض فيه���ا على نحو 
كب���ري حيث ترتفع درجات �حل���ر�رة و�لأمطار 
�ل�شحيح���ة عملت على ت���اآكل تدريجي لأ�شباب 

بقاء �لب�شر و�حليو�ن على حد �شو�ء .
تفرت����ض در��ش���ات يف �أن درج���ات �حل���ر�رة 
يف �لع���ر�ق �شتزد�د مبعدل �شب���ع مّر�ت �أ�شرع 
باملقارن���ة مع �رتفاعها عاملي���ًا ، يف حن تتوقع 
�لأمم �ملتح���دة م���ن �أن درج���ات �حل���ر�رة يف 
�لع���ر�ق �شرتتفع مبع���دل درجتن م���ع تر�جع 
مبع���دل �شق���وط �لأمط���ار بن�شب���ة %9 خ���الل 

�لعقود �لثالث �لقادمة .
ت�شعب���ات ذل���ك ميكن �ل�شع���ور به���ا حاليًا عرب 
�لع���ر�ق ، مع وجود مناط���ق �شكنية تعاين من 
عو��ش���ف تر�بي���ة متك���ررة ، يف ح���ن تكاف���ح 
�ملجتمعات �لزر�عية لتتاأقلم مع �ُشح مياه �لري 

وزيادة ن�شبة ملوحة �لرتبة .
ولكن يف �شحاري �لبالد غري �مل�شيافة ، حيث 
هام�ض حتمل تاأرجح �لطق�ض �شئيل جدً� ، فان 
تغري �ملن���اخ يك�شف عن �أزمة وج���ود بالن�شبة 

للع�شائر و�ملكونات �لريفية .
�لآب���ار �لت���ي كانت يف ف���رتة ما ت�ش���كل م�شدر 
�شند وحياة للما�شية قد جفت منذ زمن ، وبدًل 
م���ن �لعتم���اد على م���و�رد مياه طبيعي���ة ، فان 

�لب���دو ��شطرو� لتاأجري �شاحن���ات جللب مياه 
من بلد�ت قريبة .

ق���ال كاظ���م عط�شان وه���و يفرغ حمت���وى �ملاء 
�لثم���ن م���ن �ل�شاحنة د�خ���ل وعاء م���اء ل�شقي 
حيو�نات���ه “ كل �شاحنة �ملاء ه���ذه تكفي ليوم 
و�ح���د فق���ط  ي���وم غ���د عل���ّي �أن �رج���ع جللب 

�شاحنة �أخرى .«
بينم���ا جتمعت �لغي���وم �زد�د عط�شان �أماًل يف 
�أنها قد تكون �أول فرتة منا�شبة ل�شقوط �أمطار 
ه���ذ� �لع���ام ، ولك���ن �آمال���ه �شرعان م���ا تبّددت 
عندما �شقطت قطر�ت فقط من �ل�شماء ل تكفي 
حت���ى لرتطيب �لأر����ض . و�أردف قائاًل “ مطر 

هذ� �ملو�شم ل منفعة منه .«
و�أظهرت معلومات من �حلكومة �لعر�قية باأن 
مع���دلت �لأمط���ار �ل�شنوي���ة يف ه���ذه �ملنطقة 
�أ�شبح���ت �أك���رث �ش���ذوذً� منذ ف���رتة �شبعينيات 
�لق���رن �ملا�ش���ي ، و�إن مع���دل هط���ول �لأمطار 
�ل�شن���وي بالن�شبة للعقدي���ن �ملا�شين كان �أقل 
بن�شبة %10 عن �لعقود �لثالث �لتي �شبقتها 

.
يقول كبار �ل�شن �إنه يف �ملا�شي �عتادت عو�ئل 
بدوية �أن تتجمع �شوية يف م�شتوطنات موؤقتة 
�شغ���رية ، ولك���ن مع ندرة �لأع�ش���اب جند �لآن 
فق���ط خيامًا منفردة تبعد �لو�حدة عن �لأخرى 
ع���دة كيلوم���رت�ت ، حي���ث �إن كل عائلة تتطلب 

مزيدً� من �لأر�ض لدعم قطعان مو��شيهم .

�لفتق���ار �ىل �لأع�شاب �خل�ش���ر�ء يجرب �أي�شًا 
مرب���ي �ملو��ش���ي للهج���رة �ىل م�شاف���ات �أبع���د 
للبحث عن غذ�ء لقطعانهم ، حتى �أن م�شاحات 
خ�شر�ء حمتملة �أ�شبحت حمدودة جدً� ب�شبب 

م�شاريع �ل�شتثمار فيها وغلق �حلدود .
ر�ه���ي خمي�ض 46 عام���ًا ،  ر�ع���ي ميتلك 200 
ر�أ����ض غن���م ، يق���ول “ �لنا�ض تتن���ازع من �أجل 
�لع�شب ويحارب بع�شهم �لبع�ض ، يف �ملا�شي 
مل تكن هن���اك م�شاكل ، كان���و� جري�نك مبثابة 

�أخو�نك .«
ف�شول �ل�شي���ف �أ�شبحت قائظة جدً� بحيث ل 
تتحملها خيمه���م �لبد�ئية �لتقليدية �مل�شنوعة 

من وب���ر �حليو�نات ، مما دف���ع �لكثري للبحث 
ع���ن مالذ موؤقت يف قرى وبلد�ت قريبة ، حيث 

يوؤجرون �أر�شًا لتتغذى عليها مو��شيهم .
�ملي���اه و��شتخ���د�م  تكالي���ف  ت�شدي���د  ولأج���ل 
�لأر�ض ، لي�ض �أمام �لرعاة �شوى بيع ق�شم مما 
ميتلكون���ه من مو��ٍض و�ل���ذي �أدى ذلك مبرور 

�لوقت �ىل تناق�ض بحجم �ملو��شي .
ق���ال خمي�ض وهو ينظ���ر عرب �ل�شه���ل �ملفتوح 
“ مل �أك���ن �أفك���ر �شابقًا برتك هذه �حلياة ولن 
�أفك���ر به���ا ، �أ�شع���ر بر�ح���ة هن���ا م���ن �لناحي���ة 
�لنف�شية . ولكن �ل�شباب من �لأعمار �ل�شغرية 
ل ين�شاع���ون يل ، فه���م ل يتاأقلم���ون م���ع هذه 

�حلياة .«  
ل توج���د هن���اك �إح�شائي���ات ع���ن ع���دد �لب���دو 
�لرّح���ل �لذي���ن ترك���و� مناطقه���م وجل���اأو� �ىل 
�مل���دن ولكن كب���ار �ل�شن منهم يق���درون ما بقي 
منهم بع���دة مئات ، مثريي���ن بذلك خماوف من 
�أن طريق���ة معي�شتهم �لتقليدية قد تتال�شى عرب 

جيل و�حد .
رغ���م �أن �لعر�ق م�شنف �شم���ن �لبلد�ن �لأكرث 
ت�ش���ررً� بتغري �ملناخ ، فاإن ��شتجابة �حلكومة 
لذل���ك كان ي�شوب���ه �لعجز على م���دى عقود من 
ح���روب وع���دم ��شتق���ر�ر وكذلك �عتم���اد �لبلد 

على �لنفط فقط .
عل���ي �ل�شف���ار ، مدي���ر برنام���ج وكال���ة �لطاقة 
�لدولي���ة ملنطق���ة �ل�ش���رق �لأو�ش���ط و�شم���ايل 
�فريقي���ا ، قال “ لي�شت هن���اك يف �لبلد �شيا�شة 
مكر�ش���ة للتعام���ل م���ع ق�شي���ة �لتغ���ري �ملناخي 
ب�ش���كل منهج���ي ، ب�ش���كل ع���ام ، �لعالق���ة ب���ن 
�لعر�ق و�ملناق�شات �لأو�شع حول �ملناخ ترتكز 
حول م���ا �شيكون �أثر تغري �ملن���اخ على �شوقنا 
�لنفطي���ة ، م���ا �شيفعله تغري �ملن���اخ على معدل 

�لطلب على �لنفط ؟ »
قال �لعط�ش���ان “ ل �أحد من �حلكومة ي�شاعدنا 
، نح���ن نعتمد على �أنف�شن���ا فقط . مكون �لبدو 
قد يختفي يوم���ًا ما ، وكل �ملو��شي �لتي كانو� 
يرعوه���ا �شتختف���ي  ب�شب���ب ع���دم وج���ود من 

ي�شاعدهم .«
بقلم �سيمونا فولتاين             

 متابعة: املدى 

»تحُج اإلينا وفود الأحزاب ال�صيا�صية، 
في كل موعد  انتخابات، طمعًا باأ�صواتنا، 

لكننا ُنن�صى، ول اأحد يبالي بوجودنا هنا، 
بعد اإعالن النتائج”، هكذا يخت�صر حامد 

محمد، عالقة الحكومات المتعاقبة ب�صكان 
الع�صوائيات في العا�صمة بغداد وغيرها من 

المحافظات. 

ووفقًا للجنة �خلدمات و�لإعمار �لنيابية، فاإن نحو 5 
�إىل 6 مالين �شخ�ض ي�شكنون �لع�شو�ئيات، �ملتوزعة 

بن �أنحاء متفرقة د�خل �ملحافظات �لعر�قية.  
ل����و�ء �لعب����ودي )67 عام����ًا( م����ن �ش����كان ع�شو�ئي����ات 
مناط����ق �شرقي �لعا�شمة، ويعمل يف جمال بيع �لدور 
و�لأر��شي �لزر�عية و�لع�شو�ئيات، يقول  �إن “�لعمل 
ببي����ع �لع�شو�ئيات فيه ربح مريح، فهو عادة ما يكون 
ب����ال �شر�ئب، وتلج����اأ �ليه �لعو�ئ����ل دون �أن تكون لها 
�ش����روط حم����ددة، فهي تبحث ع����ن �شق����ف يحميها من 
�ل����ربد �شتاًء ومن �ل�شيف �لالهب �شيفًا، وينقذها من 

هاوية �ل�شكن يف �ملنازل بالإيجار �ل�شهري«. 
وي�شي����ف، فيم����ا ي�ش����ري باإ�شبع����ه �إىل �لع�شو�ئي����ات، 
�أن “�ملالي����ن تتخذ ه����ذ� �لنوع من �ل�شك����ن �شو�ء يف 
بغد�د �أو غريها من �ملحافظات م�شكنًا، هربًا من غالء 
�لعق����ار�ت �لر�شمية، وحتى �لزر�عي����ة، كما ل ُتفر�ض 

�أية �شر�ئب عليهم«.
“نبي����ع ون�ش����رتي كما ن�شاء وكل �ش����يء بالرت��شي، 
ف����كل من هنا حمط����م ويح����اول �إنهاء يوم����ه ب�شالم”، 

يتابع �لعبودي.

وعند حمل لبيع �لوجب����ات �ل�شريعة، بالقرب من حي 
�لغري����ري �لو�ق����ع خلف “�ل�ش����دة”، مبنطق����ة �ل�شعب 
�شمايل بغد�د، يجل�ض حامد حممد )28 عامًا(، �لعامل 

يف م�شتل زر�عي.
يق����ول “من����ذ ع����ام 2003، �أتين����ا �إىل هنا م����ع و�لدي، 
و�تخذن����ا من �لع�شو�ئيات على �أطر�فها حماًل لل�شكن، 
كن����ا حمظوظن �إذ جئن����ا قبل تق�شي����م �ملنطقة من قبل 

جهات متنفذة، لتباع باأ�شعار متفاوتة«.  
ويب����ّن حمم����د �أن �لع�شو�ئي����ات “تتح����ول �إىل مرت����ع 
لالأح����ز�ب ووفود �لن����و�ب، من����ذ �أول �نتخابات جرت 
يف �لع����ر�ق، حي����ث يت�ش����ارع على �أ�شو�ته����ا من لديه 
زي����ار�ت �أكرث، وم����ن يدخل عجالت حممل����ة باملالب�ض 
و�لأغذية و�لتجهيز�ت �لريا�شية، وهو مو�شم يف�شله 

�لكثريون من �شكان �لع�شو�ئيات يف بغد�د«. 
ويق����ول بح�شرة “نح����ن �ش����كان �لع�شو�ئيات �ملغلوب 
عل����ى �أمرنا، ل�شن����ا �شوى �أ�شاب����ع بنف�شجية بنظرهم، 
يحتاج����ون �إلينا مع ق����رب كل �نتخاب����ات، ومع ظهور 
�لنتائج، وتقا�شم �ل�شلطة، نتحول �إىل �شعب ل يعجبه 
�لعجب، وُن�شرب بالر�شا�ض �حلي و�لقنابل �مل�شلية 
للدم����وع، وُنط����ارد وُنعتق����ل ونختط����ف، �إذ� خرجن����ا 

للمطالبة بحقوقنا«. 
�ملناط����ق  م����ن �شكن����ة  “�لكثريي����ن  �أن  وي����رى حمم����د 

�لع�شو�ئي����ة، ب�شطاء، ُيخدع����ون بالبطانيات و�أجهزة 
تنقي����ة �ملي����اه، �لت����ي متنحه����ا �لأح����ز�ب �ل�شيا�شي����ة، 
مقاب����ل �لت�شويت لهم، مع وعود بالتعيينات لل�شباب، 
و�مل�شي بقانون �لع�شو�ئيات، د�خل جمل�ض �لنو�ب«. 
وي�ش����ري �إىل �أن �ملر�شحن يعدون �شكان �لع�شو�ئيات 
“قان����ون  بتنفي����ذ  برملاني����ة،  دورة  كل  يف  يف 

�لع�شو�ئيات”، لكن ذلك مل يحدث قط.
ويو�شح حممد “عددنا حو�يل 6 مالين ن�شمة، وهذ� 
رق����م �نتخابي كبري، حت����اول كل جهة �أن تتبنى �إجناز 
�لقانون، وتعرقله �لأخرى حتى ل يح�شب لها، وبذلك 
نك����ون �شحاي����ا �ش����ر�ع عل����ى �مل�شالح، بينم����ا نعي�ض 

ماأ�شاة متجددة كل يوم، مع و�قع �لعا�شمة بغد�د«.
�أين و�شل قانونهم؟ 

ومل يب����ق بعمر جمل�ض �لنو�ب، �ش����وى خم�شة �أ�شهر، 
قب����ل �أن يح����ل نف�ش����ه، متهي����دً� لإج����ر�ء �لنتخاب����ات 
�ملبكرة، �ملقرر �إجر�وؤها يف �لعا�شر من ت�شرين �لأول 

�ملقبل.
ويف جل�شات �لربمل����ان �ل�شابقة “قِرئ م�شروع قانون 
�لع�شو�ئي����ات ق����ر�ءة �أوىل و�تُفق عل����ى قر�ءته قر�ءة 
ثاني����ة، لكن مل يت����م �إقر�ره و�مل�شادقة علي����ه، �أو �إنهاء 

�لإ�شكالت حوله �إىل �لآن«.
وت�شري �لإح�شائيات �لر�شمية، �إىل �أن نحو %10 من 

�شكان �لعر�ق يعي�شون يف �لع�شو�ئيات. 
ويت�شاءل �ملو�ط����ن، عبا�ض عبد�حل�ش����ن )49 عامًا(: 
�ملليار�ت م����ن �ل����دولر�ت �لتي  مئ����ات  “�أي����ن ذهب����ت 
خ�ش�ش����ت لإنقاذ �ش����كان �لعر�ق من �أزم����ة �ل�شكن منذ 
18 عام����ًا، و�أي����ن هي �ملدن �جلديدة �لت����ي وعدتنا بها 
�حلكوم����ات �ل�شابق����ة، ملاذ� تفاقم����ت �لع�شو�ئيات بعد 

2003 وحتولت �إىل �أزمة �إن�شانية؟«. 
ويرى عبا�ض، �ملقيم يف �لع�شو�ئيات، �أن �ل�شيا�شين 
“ل يريدون حل هذه �مل�شكلة �جلذرية، لأنها �شتفقدهم 
�إمكاني����ة �حل�ش����ول عل����ى �لأ�ش����و�ت يف �لنتخابات 
بوع����ود ب�شيط����ة، وبخدمات متو��شع����ة، وب�شناديق 
م����ن �لفو�كه و�ملعلبات، وتنظي����م �شفر�ت �إىل �لأماكن 

�لدينية �ملقد�شة«. 
ووفق����ًا لبي����ان ر�شمي، “، يوؤكد وزي����ر �لتخطيط خالد 
بت����ال �لنج����م، �أن �لع�شو�ئي����ات “متث����ل �أح����د �مللفات 
�ملهمة و�خلطرية، �لتي يجب �إيجاد �حللول �ملنا�شبة 

لها«.
خمتل����ف  يف  �لع�شو�ئي����ات  ع����دد  �أن  �إىل  وي�ش����ري 
حمافظ����ات �لعر�ق جت����اوز �أربع����ة �آلف، وت�شم �أكرث 

من 500 �ألف وحدة �شكنية.
�إيج����اد �حلل����ول  “�مل�ش����ي يف  �لنج����م عل����ى  ويوؤك����د 
�ملنا�شب����ة، على وفق ما ت�شمح ب����ه �لظروف يف �لبلد، 
م����ع �شرورة �ل�شتفادة من جتارب �لدول �لأخرى يف 

هذ� �جلانب«. 
بدوره����ا، قال����ت جلنة �خلدم����ات �لربملاني����ة، يف وقت 
لأ�شب����اب  “جمّم����د  �لع�شو�ئي����ات  قان����ون  �إن  �شاب����ق، 
غ����ري معروفة”، م�ش����رية �إىل �أنها “تعم����ل على �إعادته 
للنقا�����ض د�خ����ل قب����ة �لربمل����ان؛ �أم����اًل بالت�شويت على 
�شيغ����ة منا�شب����ة، ومتري����ره قبل �نتهاء عم����ر �لربملان 

�حلايل«

  ترجمة: حامد اأحمد      

هن���اك عملي���ات �شيان���ة دقيق���ة جترى 
على يد فني���ن متخ�ش�شن ل�شرتجاع 
وترمي���م خمطوط���ات قدمي���ة ، ه���وؤلء 
�لفني���ون �ملحرتف���ون �ملتو�ج���دون يف 
يعمل���ون  �لعر�ق���ي  �لوطن���ي  �ملتح���ف 
عل���ى �إع���ادة �أج���ز�ء �شفح���ات مفقودة 
م���ن كتب يرجع تاريخه���ا ملئات �ل�شنن 
�ىل مكانها ، ولكن رئي�ض ق�شم �لور�شة 
�لفني���ة له���ذ� �لغر����ض يق���ول �إن فريقه 
يفتق���ر �ىل �لأدو�ت �ملطلوب���ة لتحقي���ق 

عملية �شيانة �أكرث تطورً�  .
رحيم جب���ار منهل ، رئي�ض ق�شم �شيانة  
�ملتح���ف  يف  �ملخطوط���ات  وترمي���م 
�لوطن���ي �لعر�ق���ي ، يق���ول “ ناأم���ل �أن 
يف  ي�شاعدن���ا  خمت���رب  عل���ى  نح�ش���ل 
�إجن���از �إج���ر�ء�ت معق���دة و�شعب���ة يف 
عملي���ة �لرتمي���م ، يف بع����ض �حل���الت 
نق���وم بتاأجي���ل عملية �شيان���ة وترميم 
ملخطوط���ة معين���ة وذل���ك لفتقارنا �ىل 
�أو مع���د�ت متخ�ش�ش���ة  م���و�د ترمي���م 

لإجناز عملنا .«
خمطوط���ة   60،000 م���ن  �أك���رث  هن���اك 
حمفوظ���ة يف �ملتحف �لوطني �لعر�قي 
�أدبي���ة  ن�شو����ض  ب���ن  م���ا  ت���رت�وح 
وديني���ة و علمية . هذ� �لك���م �لهائل من 

�ملخطوطات جتعل من �ملتحف �لوطني 
�أح���د �أكرث �ملن�شاأت �متالكًا ملقتنيات من 
ه���ذ� �لنوع على م�شتوى �لعامل �لعربي 
. حي���ث حتف���ظ يف حاوي���ات خا�ش���ة 

د�خل قبو رئي�ض يف �ملتحف .
من���ى ناجي عبا����ض ، م�شوؤولة عن هذه 
�لكن���وز يف �أروق���ة �ملتح���ف ، ك�شف���ت 
ع���ن و�حدة م���ن �أق���دم �ملخطوطات يف 
�ملجموع���ة يع���ود تاريخها لع���ام 1229 
، ه���ذه �ملخطوط���ة ه���ي من ب���ن �لكتب 
�لقليلة �لتي جنت من حملة �ملغول عند 
غزوهم لبغد�د يف �أو�خر �لقرن �لثالث 
ع�ش���ر ، حي���ث �شه���دت بغ���د�د يف ذل���ك 
�لع�ش���ر تدمريً� ملكتبات �شخمة و��شعة 

بنيت يف عهد �حلكم �لعبا�شي .
تق���ول عبا����ض “ ه���ذه �ملخطوط���ات قد 
مت �إخ�شاعه���ا لعملي���ات ترمي���م ِحرفية 
متخ�ش�ش���ة . �إنه���ا متث���ل حقب���ة مهمة 
بالن�شب���ة لن���ا مرت بها بغ���د�د يف �لعهد 

�لعبا�شي .«
كث���ري م���ن مقتني���ات �ملتح���ف �لوطني 
�لعر�قي م���ن �ملخطوطات قد جنت �ىل 
حد كبري من �أعمال �لنهب �لو��شعة �لتي 
حدثت بعد �لغزو �لمريكي للعر�ق عام 
2003 ، و�ل�شب���ب �لرئي�ض لذلك هو �أنه 
ق���د مت نقلها ملوقع �آخ���ر ، لكن يف و�قع 
�لأم���ر ، �إنه عرب �لعق���ود �ملا�شية �نتهى 

م�ش���ري كث���ري م���ن خمطوط���ات �لعر�ق 
�لقدمي���ة عن���د رف���وف متاح���ف ح���ول 
�لع���امل وذلك بحجج �ل�شيانة و�لرتميم 
، ولك���ن منى عبا�ض تعتقد ب���اأن �لعر�ق 
ل���ه �لإمكانية و�ل�شتع���د�د �لآن ليعتني 

برت�ثه وتاريخه �خلا�ض .
و�أ�شافت بقوله���ا “ نحن نف�شل توفري 
�لبيئ���ة �ملنا�شبة حلماية و�إنقاذ وترميم 
خمطوطاتن���ا د�خل �لبل���د ، نحن ندرك 
باأن هذه �ملخطوطات ت�شكل قوة خافتة 
، �ل�شتف���ادة م���ن ه���ذه �لق���وة �خلافتة 
�لتحدي���ث  لأج���ل  متوي���اًل  �شيتطل���ب 

و�لتطوير .
يت���م �حلف���اظ عل���ى ن����ض �ملخطوط���ة 
يدوي���ًا و�أن ق�شم���ًا قلياًل منه���ا فقط يتم 
تدوين���ه وتوثيقه رقمي���ًا . �لباحثون ل 
ميكنه���م دخول قب���و �ملتح���ف �حلاوي 
عل���ى  ليطلع���و�  �ملخطوط���ات  عل���ى 
�لن����ض �لق���دمي ، ولكنه���م ب���دًل من ذلك 
�ملخطوط���ات  د�ر  زي���ارة  ي�شتطيع���ون 
�لقري���ب م���ن �ملتح���ف . هن���ا يبحث���ون 
ب�شكل ن�شط عما يتوفر من عناوين من 

خالل بحثهم بن كارتات �لفهر�شت .
عبد �لرحمن �إ�شماعيل ، �لذي يعمل يف 
د�ر �ملخطوط���ات ، يق���ول “ لي�ض هناك 
فهر�ش���ت �ألكرتوين رقمي ، عندما ياأتي 
باح���ث ومع���ه عن���و�ن ملخطوط���ة يريد 

�لط���الع عليها فانهم يخربوه  بالذهاب 
�ىل �شنادي���ق كارت���ات �لفهر�ض للبحث 
فيه���ا عن مبتغاه ، و�إن هذه �لفهار�ض ل 

حتوي جميع �ملخطوطات .«
به���ذه �لطريقة فان �لباحث قد ي�شتغرق 
�أ�شابي���ع قب���ل �أن يح�ش���ل عل���ى ن�شخة 
من �لن����ض ، ولكن عامل���ن يف �ملتحف 
ي�شكون من قلة متوي���الت ل�شتثمارها 
يف عملي���ات �شيان���ة �ملخطوط���ات م���ن 
�أجل �حلفاظ على �إرث �لعر�ق �لثمن .

و�ملخطوط���ات  �لكت���ب  د�ر  وكان���ت 
�لعر�قي���ة قد عانت بعد �لغزو �لمريكي 
للع���ر�ق حالة م���ن �لت�شي���ب و�لتجاهل 
م���ا عر����ض كثري م���ن �ملخطوط���ات �ىل 
�ش���وء تخزين نتيجة عدم توفر �ملعايري 
�ملنا�شب���ة لدرج���ة �حل���ر�رة و�لرطوبة 
يف  �لنظ���ر  يع���اد  �أن  قب���ل  و�ل�ش���وء 
هيكلة �لد�ر وعملي���ات �لرتميم و�آليات 

�لقتناء غريها .
و�أو�شح���ت �لد�ر �أن ه���ذه �ملخطوطات 
بتن���وع  يتمث���ل  تاريخ���ي  طاب���ع  له���ا 
�خلط���وط �لعربية �لتي �ألف���ت بها مثل 
�لك���ويف و�لثل���ث و�لدي���و�ين وطريقة 
وكذل���ك  �مل�شتخ���دم  و�ل���ورق  �لكتاب���ة 
�لأحب���ار �لت���ي تو�ش���ح تط���ور �شناعة 
�لع�ش���ور  خ���الل  �لع���ر�ق  يف  �لكت���ب 

�ملا�شية .

وخالل معر����ض للكت���ب و�ملخطوطات 
�لن���ادرة مت �طالق���ه بد�ي���ة ه���ذ� �ل�شهر 
 ، �لعر�قي���ة  �لثقاف���ة  وز�رة  قب���ل  م���ن 
مت عر����ض مئ���ات �ملخطوط���ات وبعدة 

لغ���ات تر�وحت بن �لعربي���ة و�لرتكية 
و�لفار�شي���ة و�ل�شرياني���ة و�لعربية من 
بينها �أقدم ن�شخة من �شرح نهج �لبالغة 
لبن �أب���ي حديد يع���ود تاريخه���ا للعام 

556 هجري���ة ، وم�شحف يعود تاريخه 
�ىل بد�يات �لقرن �لر�بع �لهجري .

عن ياهو نيوز

مكتبة المخطوطات العراقية .. المتحف 
بحاجة لتمويالت لحماية الكنوز

هناك اأكثر من 60،000 مخطوطة مخزونة في المتحف الوطني 
العراقي تجعل منه واحداً من اأكثر المراكز في الوطن العربي امتالكًا 

لمقتنيات حيوية �صاملة .

�سكان من الع�سوائيات : ل�سنا �سوى اأ�سابع بنف�سجية التغير المناخي يهّدد حياة  بدو العراق . . لي�س هناك ماء   
لمر�سحي االنتخابات



اأك���د امل���درب القدي���ر عبدالإله عبد 
بط���ولت  تنظي���م  اأن  احلمي���د، 
ر�س���مية للفئ���ات العمري���ة يعت���ر 
عاماًل اإيجابيًا لتعزيز قاعدة الكرة 
العراقي���ة، خا�س���ة عندم���ا ت�سمل 
املناف�س���ة جمي���ع الف���رق امل�ساركة 
يف بطولة ال���دوري املمتاز مو�سم 
2020-2021 ب�سكل اإجباري مّما 
يتطّل���ب الأمر الهتم���ام والرعاية 

من م�سوؤويل الأندية لفرقهم.
واأ�س���اف : “اإن املتابعة الإعالمية 
املمّيزة لقناة )�سباب �سبورت( من 

خالل ت�سجي���ل مباريات البطولة، 
وبّثه���ا للجمه���ور، ه���و حافز بحد 
ال�سغ���ر وامل���درب  ذات���ه لالع���ب 
والإدارة لتق���دمي م���ا ه���و اأف�س���ل 
فنيًا وتنظيميًا، و�سخ�سيًا تابعُت 
ج���رت  الت���ي  املباري���ات  اإح���دى 
واأعجب���ُت  الكاظمي���ة  ملع���ب  يف 
بالتنظي���م والأداء الفن���ي لبع����ض 

املوهوبني«.
وي���رى اأن “موعد اأنطالق بطولة 
وتنظيمه���ا  متاأخ���ر،  ال�سب���اب 
م���ن  قلي���ل  ع���دد  عل���ى  يقت�س���ر 

املباري���ات بعد تق�سي���م الفرق اىل 
جمموعت���ني، م���ا يعن���ي خو����ض 
الفري���ق الواح���د ت�س���ع مباريات، 
كم���ا لف���ت انتباهي ع���دم ح�سور 
الأندي���ة،  اإدارات  م���ن  اأي ع�س���و 
م���ا يدل عل���ى عدم الهتم���ام بهذه 
ال�سريح���ة املُهم���ة واملُنتج���ة م���ن 
الفئ���ات العمري���ة، واأن تركيزه���م 
ين�س���بُّ على الفري���ق الأول وهذا 

اأمر خاطىء«.
واأو�س���ح عبدالإله ال���ذي �سبق له 
اأن قاد منتخ���ب ال�سباب )2005-

2006( “اأن امل�ساه���دة امليداني���ة 
الوطني���ة  املنتخب���ات  ملدرب���ي 
ال�سب���اب،  لبطول���ة  والك�ساف���ني 
�سُتقّربه���م اأك���ر م���ن الختيارات 
الدقيق���ة، وُي�سّجع َمن يف امللعب، 
لعر�ض مواهبه مبعنويات عالية، 
حتت���اج  الف���رق  ه���ذه  اأن  مبّين���ًا 
قب���ل  اأك���ر  احت���كاك  فر����ض  اىل 
م���رور �سن���ة على بل���وغ اأعمارهم 
احلقيقية املحددة مبوجب لوائح 
امل�سابقة كاأن ُتنّظم البطولة ذهابًا 

واإيابًا على �سبيل املثال«.

    حممد حمدي
كلمة صدق

اليوم العاملي حلرية ال�صحافة

�ص الأمم المتحدة هذا اليوم  وُتخ�صّ
لالحتفاء بالمبادئ الأ�صا�صية، وتقييم 

حال ال�صحافة في العالم، وتعريف 
الجماهير بانتهاكات حق الحرية 

في التعبير، والتذكير بالعديد من 
ال�صحافيين الذين واجهوا الموت اأو ال�صجن 

في �صبيل القيام بمهماتهم في تزويد 
و�صائل الإعالم بالأخبار اليومية.
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العاملي  باليوم  ع��ام  ك��ل  م��ن  اآي���ار  م��ن  الثالث  يف  ال��ع��امل  يحتفل 
حلرية ال�سحافة، وهو يوم حّددته منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
اإعالن  اعتماد  ذكرى  عره  لتحيي  اليون�سكو،  والثقافة  والعلوم 
ويندهوك التاريخي الذي مت يف اجتماع لل�سحافيني الأفارقة يف 

3 اأيار1991.
احرتامها  ب�سرورة  احلكومات  تذكر  الإع���الن  ه��ذا  ه��دف  ك��ان 
اإعالمية  بيئة  �سمان  على  الإعالن  هذا  ن�َضّ  اإذ  ال�سحافة،  حلرية 
يوم  اأي���ار،  م��ن  الثالث  يعتر  وك��ذل��ك  لل�سحافيني،  واآم��ن��ة  ُح���ّرة 
ال�سحافة  حرية  ق�سايا  ح��ول  والإع��الم��ي��ني  ال�سحافيني  لتاأّمل 
تكّيف  الذي  للعمل  �سية  التخ�سّ املجالت  مبختلف  واأخالقياتها 

وتنّوع وت�سّعبت م�سادره وت�سمياته.
�ض الأمم املتحدة هذا اليوم لالحتفاء باملبادئ الأ�سا�سية،  وُتخ�سّ
بانتهاكات  العامل، وتعريف اجلماهر  ال�سحافة يف  وتقييم حال 
حق احلرية يف التعبر، والتذكر بالعديد من ال�سحافيني الذين 
تزويد  يف  مبهماتهم  القيام  �سبيل  يف  ال�سجن  اأو  املوت  واجهوا 

و�سائل الإعالم بالأخبار اليومية.
احلقيقة هي اأن ل خالف اأبدًا يف جميع دول العامل، مع الهوام�ض 
اىل  اأهدافها  يف  وتت�سابه  وهناك  هنا  تطرح  التي  وال�سعارات 
حدود بعيدة، ولكن املثر لالهتمام هو حالة م�سّخ�سة يف جميع 
عنه  وتتغافل  الريا�سية  ال�سحافة  ميدان  يف  تقريبًا  العامل  دول 
واملهم  ق�سد،  دون  من  اأو  بق�سد  ال�سلطة  اأ�سحاب  اأو  احلكومات 
اأنها تتغافل عنه اأو ل تعرُه اأي اأهتمام ويتمّثل يف اإ�ساءة ال�سلطة 
املو�سوع  ولأن  واأخ��رى،  بطريقة  وقاماتها  لأف��راده��ا  ال�سحفية 
على  تقف  التي  الزوايا  بع�ض  يف  �ساأحتّدد   ومت�سّعب  جدًا  كبر 
الأمر  اأن  طاملا  العراق  يف  وحريتها  الريا�سية  ال�سحافة  اأعمدة 
يعنينا حتديدًا، ومنها على �سبيل املثال ل التحديد حرية ال�سحفي 
حيث  الإعالمي،  بالعمل  توّجهاته  يف  اخلا�سة  وهويته  ومهنيته 
يعلم اجلميع باأن ال�سحفي اليوم يف الغالب يقع �سحية التنازل 
بواجهة  عمله  �سمان  مبقابل  واآرائ���ه   معتقداته  من  الكثر  عن 
اإعالمية ليكون فيها كموؤّدي لغة الإ�سارات الذي ينقل اىل جمتمع 
م والُبكم الأخبار وما يح�سل على ال�ساحة، والأدهى والأ�سد  ال�سُ
الأح��زاب  لأم��زج��ة  الإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  العاملون  ُي��زج  اأن 
وتفر�ض  املعنية،  الإع��الم��ي��ة  اجل��ه��ة  لها  ت��ع��ود  ال��ت��ي  واجل��ه��ات 
مبقابل  الريا�سي  العمل  يف  خا�سة  وب�سورة  ُم�سّددة  قيود  عليه 
دمنا بحالت كثرة جدًا  ا�ستمراره يف العمل، ولالأ�سف ال�سديد �سُ

يف الو�سط الإعالمي الريا�سي على هذا املنوال!
ُيطلق عليه م�سطلح  الإعالمي مبا  الو�سط  وكما هو معروف يف 
اإعالم احتاد،  ، فهناك اليوم يف و�سطنا الريا�سي  )اإعالم �سلطة( 
اإعالم خا�ض  اأندية، بل وحتى  واإعالم موؤ�ّس�سة ريا�سية، واإعالم 
باملُجمل  وهي  الريا�سي!  الو�سط  يف  موؤثرة  �سخ�سيات  لتجميل 
وجتير  التعبر  يف  الإعالمية  احلرية  م�سادرة  بند  حتت  تقع 
العمل مبحدودية حتت �سغط احلاجة اىل العمل من اأجل املعي�سة، 
�سمانات  بال  يعملون  الو�سط  يف  العاملني  معظم  واأن  خا�سة 
و�سحايف  اإعالمي  من  فكم  امل�ستقبل!  لهم  ن  توؤمِّ لعملهم  حقيقية 
متعاقد �سفويًا مع اجلهة التي وّظفته واإن جُمّرد م�ساألة ا�ستمراره 
للموؤ�ّس�سة  الظروف والأفكار والروؤى  توّقفه هي رهن حتّول  اأو 

وقد ُي�سّرح من عملِه خالل دقائق معدودة جدًا!
مع  التعامل  مت  لو  التحديد  ل  املثال  �سبيل  على  لنت�سّور  اأخ��رًا 
وب�سمان  ال��رائ��د  بالريا�سي  اأ���س��وة  ال��رائ��د  الريا�سي  ال�سحفي 
املدى  على  �سيتحّقق  ال��ذي  ما  له  القانونية  املالية  املُنحة  تقدمي 
اإنها  بنف�سِه؟  ال�سادقة  الكلمة  ملك  بها  �سيتحّلى  ثقة  واأي  البعيد 

اأمنيات لي�ض اإّل.

ل��ل��ُم��ح��رق  م��ع��اي�����ص��ة ال���رط���وب���ة وال�����ح�����رارة ال��ع��ال��ي��ت��ي��ن ت��ح�����ص��ي��راً 

 بغداد / حيدر مدلول

من املقّرر اأن يك�سف ال�سلوفيني �سريت�سكو 
كاتانيت�ض عن قائمة املنتخب الوطني لكرة 
الق���دم منت�سف الأ�سب���وع املقبل، حت�سرًا 
للدخول يف مع�سكر تدريبي داخلي باملدينة 
الريا�سية يف حمافظة الب�سرة اعتبارًا من 
ي���وم الثام���ن ع�سر م���ن �سهر اأي���ار اجلاري 
يف اإط���ار التح�س���رات النهائي���ة للجولت 
املتبقية من مناف�سات الدور الثاين حل�ساب 
املجموع���ة الثالث���ة الت���ي ت�س���ّم اىل جانبه 
وكمبودي���ا  واإي���ران  البحري���ن  منتخب���ات 
الآ�سيوي���ة  بالت�سفي���ات  كون���غ  وهون���غ 
امل�سرتكة لنهائي���ات كاأ�ض العامل لكرة القدم 
ع�س���رة  الثامن���ة  والن�سخ���ة  بقط���ر   2022
من بطول���ة كاأ����ض اآ�سيا لكرة الق���دم 2023 
بال�س���ني الت���ي �ستق���ام بنظ���ام التجّمع يف 
العا�سم���ة البحريني���ة املنامة خ���الل الفرتة 
م���ن الثالث ولغاية اخلام����ض ع�سر من �سهر 

حزيران املقبل.
واعتم���دت جلن���ة امل�سابق���ات يف الحت���اد 
الأولي���ة  القائم���ة  الق���دم  لك���رة  الآ�سي���وي 
املكّون���ة م���ن 54 لعبًا )ج���الل ح�سن حاجم 
وحمم���د حمي���د فرح���ان وفهد طال���ب رحيم 
واأحم���د با�سل فا�سل وحمم���د �سالح وعلي 
كاظم وعالء عل���ي مهاوي وم�سطفى حممد 
ج���ر واأحمد عب���د احل�سني و�سام���ح �سعيد 
جمبل واأحمد اإبراهيم خلف وريبني غريب 
�سولق���ا و�سع���د ناط���ق ناج���ي وعل���ي فائز 
عطي���ة وميثم جب���ار مطلك وفي�س���ل جا�سم 
ناف���ل وكرار عام���ر وفرا�ض �سي���اء بطر�ض 
ج���اري  ناظ���م  وم�سطف���ى  �س���وان  وجن���م 
وعل���ي عدن���ان كاظ���م و�سرع���ام اإ�سماعي���ل 

داود وح�س���ن رائد ح�سن 
حمم���د  وم�سطف���ى 

معن وح�سام كاظم 
عط���وان  واأجم���د 
و�سف���اء  كاظ���م 

عب���د  ه���ادي 
الل���ه 

وب�س���ار ر�س���ن بني���ان وحمم���د عل���ي عبود 
واأ�سامة ر�سيد ومهدي كامل �سلتاغ وحممد 
قا�س���م ماج���د وعل���ي ح�سن���ي وك���رار نبيل 
وح�سني جبار ولوؤي العاين و�سجاد جا�سم 
مو�س���ى وم���روان ح�س���ني وم���ازن فيا����ض 
عجيل واإبراهي���م باي�ض كامل وحممد ر�سا 
وهم���ام ط���ارق ف���رج و�سريف عب���د الكاظم 
و�سركو كرمي لطيف ومراد حممد وح�سني 
عل���ي جا�س���م وع���الء عب���د الزه���رة خ�س���ن 
واأمي���ن ح�س���ني غ�سب���ان وج�س���ن حكم���ت 
عزيز ومهن���د علي كاظم وع���الء عبا�ض عبد 
النب���ي وحمم���د داوود يا�س���ني وحممود 
خليل ومهند عب���د الرحيم كرار( التي مت 
اأر�ساله���ا من قب���ل الهيئ���ة التطبيعية يف 
احت���اد كرة القدم برئا�س���ة اإياد بنيان من 
اأجل تاأمني ح�سولها على تاأ�سرة الدخول 
ه���و  كم���ا  البحريني���ة  الأرا�س���ي  اىل 
احل���ال للقوائم الأولي���ة ملنتخبات 
الثالث���ة  املجموع���ة 
عل���ى  بن���اًء 

التعليمات ال�سادرة من قبل الحتاد الدويل 
لكرة القدم.

اأجواء الب�صرة
وج���اء اختي���ار حمافظ���ة الب�س���رة لتك���ون 
م�سرح���ًا للمع�سك���ر التدريب���ي الداخلي من 
قب���ل امل���الك التدريب���ي للمنتخ���ب الوطن���ي 
لكرة الق���دم لت�سابه الأجواء م���ع املناف�سات 
الر�سمي���ة يف العا�سم���ة البحريني���ة املنامة 
التي �سيواجه فيه���ا الأ�سود منتخب اإيران، 
وحمافظ���ة املحّرق الت���ي ت�سّي���ف مباراتي 
ناحي���ة  م���ن  كون���غ(  وهون���غ  )كمبودي���ا 
الرطوبة العالي���ة وارتفاع درجات احلرارة 
خالل �سه���ر اأيار وحزيران م���ن كل عام اىل 
جانب توفر اأجواء مثالية من ناحية وجود 
املالعب خلو����ض الوحدات التدريبية عليها 
باملدين���ة الريا�سي���ة، وكذل���ك الفن���دق مق���ر 
�سكن الوفد طيلة ف���رتة تواجده هناك الذي 
�سيخ�سع في���ه اىل برنامج الفقاعة ال�سحية 
تنفي���ذًا للروتوك���ول الطب���ي ال�سامل الذي 
مت و�سع���ه م���ن قبل الحت���اد ال���دويل لكرة 
يف  امل�سارك���ة  املنتخب���ات  جلمي���ع  الق���دم 

ت�سفي���ات كاأ����ض الع���امل لك���رة الق���دم الت���ي 
تخو�ض خالله���ا مباريات دولية وّدية حيث 
تنتظر لعبينا بروفت���ان اإحداهما �ستجري 
م���ع منتخ���ب طاجيك�ستان لك���رة القدم يوم 
الراب���ع والع�سرين من �سهر اأي���ار اجلاري، 
والأخ���رى مع منتخ���ب نيبال ي���وم التا�سع 
والع�سري���ن منه، بغي���اب عدد من املحرتفني 
يف الدوريات اخلارجية، لكونهما �ستقامان 
فرقه���م  وحاج���ة  دي،  الفيف���ا  اأي���ام  خ���ارج 
املا�ّسة اىل خدماته���م خالل املو�سم احلايل، 
يف  م�ساويره���م  اأنته���ت  الذي���ن  با�ستثن���اء 

الدوريات الأوروبية واخلليجية.

قناعة كاتانيت�ص
وجاء اختيار منتخبي طاجيك�ستان ونيبال 
الذين �ستتكف���ل وزارة ال�سب���اب والريا�سة 
بجمي���ع نفقات اإقامتها يف حمافظة الب�سرة 
بن���اًء عل���ى قناع���ة ال�سلوفين���ي �سريت�سك���و 
كاتانيت�ض يف مواجهة منتخبات من �سرقي 
القارة وخا�سة التي يت�سابه اأ�سلوب لعبهما 
م���ع اأ�سلوب لعب منتخب���ي كمبوديا وهونغ 
كون���غ املتوجدان يف املجموع���ة الثالثة اىل 

جانب و�سول الالعبني يف القائمة النهائية 
اجلاهزي���ة  درج���ة  اىل  الرافدي���ن  لالأ�س���ود 
الكامل���ة م���ن الناحي���ة الفني���ة والبدنية قبل 
املغ���ادرة ي���وم الأول م���ن حزي���ران املقب���ل 
بطائ���رة خا�سة مت توفره���ا من قبل وزارة 
النق���ل بناًء عل���ى التفاق املوّقع م���ع الهيئة 
التطبيعي���ة يف احت���اد كرة الق���دم يف رحلة 
مبا�سرة اىل مطار البحرين الدويل للدخول 
يف املناف�س���ات الر�سمي���ة للج���ولت الأربع 
املتبقية من الت�سفيات امل�سرتكة الآ�سيوية.

مباريات الت�صفيات
ال�ساع���ة  يف  الرافدي���ن  اأ�س���ود  ويلع���ب 
اخلام�س���ة والن�سف م�ساء ي���وم ال�سابع من 
�سه���ر حزي���ران املقب���ل اأمام �سيف���ه منتخب 
كمبودي���ا لك���رة الق���دم عل���ى ملع���ب املحرق 
البحريني���ة  الريا�س���ي مبحافظ���ة املح���رق 
�سم���ن اجلول���ة الثامن���ة من ال���دور الثاين، 
على اأن يلتقون مع منتخب هونغ كونغ لكرة 
القدم امل�سيف عل���ى امللعب ذاته يف ال�ساعة 
ال�سابعة والن�سف م�ساء يوم احلادي ع�سر 
من ال�سهر ذاته �سمن اجلولة التا�سعة، فيما 
�سيواجه���ون منتخب اإي���ران لكرة القدم يف 
قّمة �ساخنة يف ال�ساع���ة ال�سابعة والن�سف 
م�س���اء يوم اخلام�ض ع�سر م���ن ال�سهر نف�سه 
على ملعب مدينة خليف���ة الريا�سية مبدينة 
عي�س���ى �سم���ن اجلولة العا�س���رة والأخرة 
حيث �سيتم يف ختامها معرفة ترتيب الفرق 
اخلم�سة التي �سيتاأه���ل فيها �ساحب املركز 
الأول ب�س���ورة مبا�س���رة اىل ال���دور الثالث 
احلا�س���م للموندي���ال املتوق���ع انطالق���ه يف 
�سهر اأيل���ول املقبل وحجز تذك���رة امل�ساركة 

يف بطولة كاأ�ض اآ�سيا لكرة القدم 2023.
اجلدير بالذكر اأن املنتخب الوطني يت�سدر 
ترتيب املجموعة الثالث���ة بر�سيد 11 نقطة 
يف خت���ام اجلول���ة ال�ساد�س���ة م���ن خم����ض 
مباري���ات لعبها متفّوقًا بف���ارق نقطتني على 
منتخ���ب البحري���ن الو�سيف بالع���دد ذاتها 
م���ن املباريات، واأحتّل منتخ���ب اإيران لكرة 
الق���دم املرك���ز ال�ساد�ض بر�سي���د 6 نقاط من 
اأرب���ع مباريات فقط، يلي���ه يف املركز الرابع 
منتخ���ب هونغ كونغ لكرة الق���دم بر�سيد 5 
نقاط م���ن خم����ض مباريات، وح���ل منتخب 
اخلام����ض  باملرك���ز  الق���دم  لك���رة  كمبودي���ا 
والأخ���ر بر�سي���د نقط���ة واح���دة فق���ط من 

خم�ض مباريات اأي�سًا.

 بغداد / املدى

اأك���د ال�سحف���ي امل�س���ري حمم���د عا�س���م، اأن ُحل���م اأبن���اء 
الرافدي���ن بتنظي���م بطولة كاأ�ض اخللي���ج العربي الذي طال 
انتظ���اره اأكر من 40 عامًا �سرى النور مطلع العام 2022 
برغ���م ال�سعوب���ات الت���ي تواجه مل���ف التنظيم م���ن ناحية 
ع���دم اكتمال بع����ض املن�س���اآت الالزمة ح�س���ب تقرير فريق 

التفتي�ض.
واأ�س���اف عا�س���م يف ت�سريح ل�)املدى( :”بع���د �سنوات من 
ال�سّد واجلذب حول حماولت ت�سييف البطولة اخلليجية 
على م���دار ال�سن���وات ال�سابقة، وافق احت���اد كاأ�ض اخلليج 
العرب���ي لكرة القدم  باجماع جمعيت���ه العمومية بعد زيارة 
ميدانية لفريق مفت�سي���ة اللجنة التنفيذية اخلليجية ملدينة 
الب�س���رة، م���ع اأن املل���ف على اأر����ض الواق���ع تكتنفه بع�ض 
ال�سعوب���ات، وناأم���ل اأن يتداركه���ا الأخ���وة العراقيون يف 

الأ�سهر املتبقية«.
واأو�س���ح :”يف حديث تلفازي �ساهدته ملعني ح�سن معاون 
حماف���ظ الب�س���رة، اأفاد فيه اأن���ه تقّدم بطل���ب اىل احلكومة 
الحتادي���ة يف بغ���داد �سم���ن املوازن���ة املالي���ة ع���ام 2020 
ل�ستح�س���ال مبلغ 700 مليار دينار عراقي، ل�سالح احلال 
والبني���ة التحتي���ة وامل�سروعات املغذية خلليج���ي الب�سرة 
م���ن فنادق وط���رق ومالعب ومدينة ريا�سي���ة، ومل يح�سل 
اإل عل���ى 123 ملي���ار دينار فقط، وهذا يدل���ل على اأن البنية 
التحتي���ة مازال���ت حتت���اج اىل امل���ال والوق���ت لإكم���ال كل 

متطلبات البطولة«.
واأ�س���ار اىل اأن “عدن���ان درجال وزير الريا�س���ة، مل ي�سبق 
ل���ه اأن تقّلد من�سبًا تنفيذيًا يف الع���راق، كما مل ي�سرف على 
تنظيم بطول���ة كبرة، ُعرف اأنه عمل مدرب���ًا لفريق الوكرة 
من���ذ �سن���ني طويلة، ث���م اأ�سبح وزي���رًا للريا�س���ة، واجتهد 
�سمن امل���دة التي مّرت، واأثبت اأنه كف���اءة كبرة وا�ستحق 

املن�سب بج���دارة وكان خر ممثل حلكومت���ه اأثناء حتّركه 
الأ�سبوع���ني املا�سي���ني يف املحيط اخلليج���ي، م�ستح�ساًل 
موافق���ة مبدئي���ة م���ن روؤ�س���اء الحت���ادات، وتع���ّززت يف 
الجتم���اع ال�ستثنائ���ي يوم 26 ني�سان املا�س���ي، لكن عليه 
اأن ُي�س���رع بالجناز، فاأمام خليج���ي الب�سرة ثمانية �سهور 
فق���ط لالنطالق، واإذا ما ت�سافرت اجلهود من اأجل م�سلحة 
الوطن لن يكون املخا�ض ع�سرًا، بل اأتوقع اأن حتفل الكرة 
العراقية مبنجزات قّيمة حتت قيادته يف املرحلة املقبلة«.  

وك�سف عا�سم :”ا�سّجل هنا مفارقة عراقية قطرية جميلة، 
فمعل���وم اأن الب�س���رة والوك���رة تقعان يف جنوب���ي العراق 
وقطر، والتوا�سل احل�س���اري بني البلدين قوي جدًا، ففي 
خليجي الب�س���رة ي�سّمر العراقيون ع���ن �سواعدهم لجناز 
من�س���اآت حُتفته���م الريا�سية املُبهرة بقي���ادة الوزير درجال 
مدرب فريق الوكرة ل�سن���ني طويلة، وحر�ض نادي الوكرة 
على مّد ج�سور التعاون وال�ست�سافة لنجوم العراق اأثناء 
ظروف احل�سار، ولع���ب الفتى الذهبي اأحمد را�سي  طّيب 

الله ثراه يف نادي الوكرة للفرتة )1997-1993(” .
ويتاب���ع :«ت�س���اء الأق���دار اأن تك���ون املهند�س���ة املعماري���ة 
العاملي���ة زها حديد هي ُم�سّمم���ة ملعب اجلنوب يف الوكرة 
الذي يرم���ز ايل اأ�سرعة البح���ر، فاحتًا ذراعي���ه ل�ست�سافة 
مباري���ات مونديال قط���ر 2022 ، فكانت الروؤي���ة الهند�سية 
عراقي���ة ُمبدع���ة ُنّف���ذت باأي���ٍد قطري���ة، لهذا ت���رى اأن مالمح 
خليجي الب�سرة كاأنها �سراكة قطرية عراقية، وتّوجت هذه 
ال�سراك���ة بتن���ازل قطر ع���ن ت�سييف خليج���ي 25 واأ�سّرت 

على اأن تكون الب�سرة هي الأحّق بها«.
وختم حممد عا�س���م بالقول :”نتمنى زوال احلظر الدويل 
عن الك���رة العراقية لتتمكن الفرق م���ن اللعب يف بقية مدن 
الو�س���ط وال�سم���ال، وه���ذا اله���دف الأه���م ال���ذي يج���ب اأن 
يعم���ل لتحقيقه الوزي���ر عدنان درجال وجمي���ع املوؤ�س�سات 

الريا�سية املعنية بامللف«.

مطالبًا بت�صافر الجهود لرفع الحظر

حممد عا�صم : خليجي الب�صرة �صراكة عراقية قطرية

كاتانيت�ش يك�صف عن قائمة الأ�صود لمع�صكر الب�صرة

 متابعة / املدى

يلتقي فريق ال�سيلية م�ساء غد الأربعاء، 
اأي����ار اجل����اري، مع  اخل��ام�����ض م��ن �سهر 
ف��ري��ق امل��رخ��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم يف امل��ب��اراة 
النهائية لكاأ�ض الحتاد القطري لكرة القدم.

�سامي  التون�سي  ال�سيلية  م��درب  وي��راه��ن 
علي  مهند  ال��ه��داف  على  ك��ث��رًا  الطرابل�سي 

 ،  2021-2020 باملو�سم  اللقب  خلطف  كاظم 
كاأ�ض  نيل  لعب دورًا موؤثرًا يف  قد  كان  باعتباره 
بطولة جنوم قطر لكرة القدم، اإثر ت�سجيله هدف 
الفوز الثاين بالدقيقة الأخرة من الوقت الأ�سلي 
بالنهائي يف مرمى فريق الريان لكرة القدم،  يوم 
على  املا�سي  اآذار  �سهر  من  والع�سرين  ال�ساد�ض 

ملعب جا�سم بن حمد بنادي ال�سد.
القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  مهاجم  ويطمح 
اإلتحاقه مبع�سكر الب�سرة اىل خطف  ميمي  قبل 

القدم  لكرة  ال�سيلية  فريق  مع  قطري  لقب  ث��اين 
الذي انتقل اىل �سفوفه على �سبيل الإعارة قادمًا 

من فريق الدحيل ملدة مو�سم واحد فقط. 
وكان ال�سيلية قد ح�سم لقاء الدور ن�سف النهائي 
بن  �سحيم  ملعب  على  ج��رى  ال��ذي  العربي،  م��ع 
1( يف حني كان  حمد بنادي قطر، بنتيجة )3 - 
ملعب ال�سيلية م�سرحًا ملباراة غرميه املرخية اأمام 
بنتيجة  ل��الأول  واأنتهت  ذات��ه  ال��دور  يف  الغرافة 

. )3-5(

ميمي يطمح لنيل كاأ�ش الحتاد مع ال�صيلية  

 بغداد / املدى

تنتظر فريق ريال مدريد الإ�سباين 
لكرة القدم معجزة يف لندن عندما 
يح���ّل �سيف���ًا على فري���ق ت�سيل�سي 
الإنكليزي لك���رة القدم يف ال�ساعة 
العا�س���رة م�ساء غ���د الأربعاء على 
ملع���ب �ستامفورد بريدج يف ختام 
مناف�سات جول���ة الإياب من الدور 
ن�س���ف النهائي م���ن ن�سخة 2021 
بدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
زي���ن  الفرن�س���ي  كتيب���ة  وف�سل���ت 
الدين زيدان يف حتقيق النت�سار 
ج���رت  الت���ي  الذه���اب  جول���ة  يف 
بالعا�سم���ة مدري���د ي���وم ال�ساب���ع 

ني�س���ان  �سه���ر  م���ن  والع�سري���ن 
ف���خ  يف  �سقوطه���ا  بع���د  املا�س���ي 
عل���ى   )1-1( الإيجاب���ي  التع���ادل 
ملعب الفريد ودي �ستيفانو حيث 
تع���اين م���ن ك���رة ال�ساب���ات يف 
اآخره���ا  جمي���ع اخلط���وط، وكان 
اإ�ساب���ة مواطن���ه رافائي���ل ف���اران 
ومت ال�ستعان���ة بخدم���ات القائ���د 
ع���دم  برغ���م  رامو����ض  �سرجي���و 
اكت�سابه ال�سفاء التام من الإ�سابة 
الت���ي تعّر�ض لها موؤّخرًا بناًء على 
ن�سيح���ة م���ن قب���ل بري���ز رئي�ض 
باأن���ه  لإميان���ه  الإدارة  جمل����ض 
الوحيد الق���ادر يف تواجده �سمن 
القائم���ة النهائي���ة باإعطائه زمالئه 

كب���رة  دفع���ة معنوي���ة  الالعب���ني 
يف تقدمي م�ستوي���ات رفيعة طيلة 
ال�سوط���ني الأول والث���اين �سعي���ًا 
للخ���روج يف نهاية املب���اراة بفوز 

ثم���ني يعت���ره الأن�س���ار مبثاب���ة 
معج���زة يف ظل توا�س���ل مناف�سه 
حتقي���ق النتائ���ج الإيجابي���ة على 
�سعيد ال���دوري الإنكليزي املمتاز 

يف  الراب���ع  املرك���ز  يف  و�سعت���ه 
الرتتي���ب بر�سي���د 61 نقطة خلف 
ف���رق مان�س�س���رت �سيت���ي املت�سدر 
ولي�س���رت  يونايت���د  ومان�س�س���رت 
الأمل���اين  مدرب���ه  ورغب���ة  �سيت���ي 
توخي���ل يف النتق���ال اىل املباراة 
الأوروبي���ة  بالبطول���ة  النهائي���ة 
للم���رة الثاني���ة عل���ى الت���وايل يف 
غ�س���ون مو�سم���ني بع���د اأن �ساهم 
�س���ان  باري����ض  فري���ق  تاأه���ل  يف 
املو�س���م  يف  الفرن�س���ي  جرم���ان 
املا�س���ي ببل���وغ النهائ���ي قب���ل اأن 
ي�سق���ط به���دف نظيف اأم���ام فريق 
لك���رة  الأمل���اين  ميوني���خ  باي���رن 

القدم.

معجزة تنتظر ريال مدريد في لندن لتجاوز ت�صيل�صي

نقد مرئي



..الأن���ه ال توجد �س���وارع و�س���احات يف 
بغ���داد حتمل ا�س���م بدر �س���اكر ال�س���ياب 
اأو ن���ازك املالئك���ة اأو غائب طعمه فرمان 
ه���ذه  اكت���ب  اأن  ق���ررت   , اأو..اأو..اأو.. 
اىل   , اأواًل   , اأهديه���ا  ك���ي  ال�س���طور, 
...م���ن يهّمه االأم���ر... ) كم���ا تعّودنا اأن 
نكت���ب يف عرائ�سن���ا غري املجدي���ة !!!( 
انطالق���ًا م���ن مبداأ – ... فذّك���ر اإن نفعت 
الذك���رى... رغ���م اأين اأع���رف م�سبق���ًا , 
اأن  عملي���ة التذك���ري ه���ذه ) مل تنف���ع يف 
حينه���ا ول���ن تنف���ع الحق���ًا !!!( ..... و 
اأكتب ه���ذه ال�سطور, ثاني���ًا , كي اأخفف 
ال���وطء ) كم���ا اأو�سانا املع���ّري العظيم( 
ع���ن روح���ي وقلب���ي وعقل���ي , بع���د اأن 
اطلع���ت على اح�سائية ) غريبة وطريفة 
ال�س���وارع  ع���دد  ع���ن  تتح���دث   )! ج���دًا 
االحت���اد  دول  )وبع����ض  رو�سي���ا  يف 
ال�سوفيت���ي �سابقًا  ( , الت���ي حتمل ا�سم 
الكات���ب الرو�س���ي انط���ون ت�سيخوف , 
ب���ل اإن عاملية ت�سيخ���وف واطالق ا�سمه 
عل���ى ال�س���وارع تخّط���ت ح���دود رو�سيا 
ودول املجموع���ة ال�سوفيتي���ة ال�سابق���ة 
, وو�سل���ت اىل دول اأوروبي���ة اأخ���رى , 
ولي�ض فق���ط  دول املع�سك���ر اال�سرتاكي 
ال�ساب���ق , والت���ي كان���ت ت�س���ري �سم���ن 
املدار الفكري ال�سوفيتي كما هو معلوم 
, ب���ل و�سلت عاملي���ة ت�سيخوف اىل دول 
اأوروبي���ة غربي���ة بعي���دة جدًا ج���دًا عن 
التاأثري الرو�س���ي و ال�سوفيتي �سيا�سيًا 
وفكري���ًا بكل ما حتمل الكلمة من معنى , 
فهناك االآن �سوارع و�ساحات حتمل ا�سم 
ت�سيخوف يف اأملاني���ا واإيطاليا وفرن�سا 
..., وكل هذا يعّد طبعا ظاهرة ح�سارية 

متقّدم���ة و مده�س���ة و ت�ستح���ق التاأّم���ل 
العميق بال �سك ... 

تق���ول اأرقام تلك االح�سائي���ة الطريفة , 
اإن ت�سيخ���وف ي�سغ���ل امل���كان رقم واحد 
ب���ن االأدب���اء الرو�ض , الذي���ن مّت اطالق 
ا�سمائه���م عل���ى ال�س���وارع يف رو�سي���ا , 
وكذل���ك املدن ال�سوفيتي���ة �سابقًا , عندما 
كان االحت���اد ال�سوفيتي قائما اآنذاك , و 
عل���ى الرغم من تغيري معظ���م الت�سميات 
يف تلك ال���دول بعد اإلغ���اء دولة االحتاد 
ال�سوفيتي ع���ام 1991 كما هو معروف 
, اإال اأن ا�س���م ت�سيخ���وف مل يتغرّي, وقد 
عّلق اأحد اأ�سدقائ���ي العراقين على ذلك 
قائ���اًل وهو ي�سحك – ... الأن ت�سيخوف 
) فوق امليول واالجتاهات !( , وكان هذا 
) امل�سطلح ال�سيا�سي العراقي البحت !( 
مو�سوعا حلديثن���ا وتعليقاتنا املتنوعة 
املرح���ة والعميقة احل���زن يف اآن , نحن 
العراقي���ن , الذي���ن التقين���ا اآن���ذاك - و 
مبح����ض ال�سدف���ة - يف مو�سك���و . قال 
االأول , اإن ت�سيخ���وف مل يك���ن بالن�سبة 
للعراقين ) فوق املي���ول واالجتاهات ( 
, والدلي���ل عل���ى ذل���ك , اإن جمل�ض ال�سلم 
العامل���ي طل���ب م���ن اأن�س���اره يف الع���امل 
م���رور  بذك���رى   1954 ع���ام  االحتف���ال 

خم�سن عامًا على وفاة ت�سيخوف , وقد 
) لّب���ى!( هذا الن���داء احل���زب ال�سيوعي 
ع���ن  كت���اب  اأول  واأ�س���در   , العراق���ي 
ت�سيخوف يف العراق , وهو كتاب �ساكر 
خ�سب���اك ال�سهري , اعرت�ض الثاين قائاًل 
, اإن كتاب خ�سباك كان فعاًل متنا�سقا مع 
نداء جمل�ض ال�سلم العاملي , وهو منظمة 
تابعة للحركة ال�سيوعية العاملية بقيادة 
االحت���اد ال�سوفيتي اآن���ذاك , وبالتايل , 
فانه جاء �سمن ن�ساط احلزب ال�سيوعي 
العراق���ي , اإال اأن كت���اب خ�سب���اك ع���ن 
ت�سيخ���وف تخط���ى ذلك )احلاج���ز!( اإن 
– ومب���رور  �س���ح التعب���ري , واأ�سب���ح 
الزم���ن – كتاب���ًا عراقيًا جمي���اًل ومفيدًا 
ورائ���دًا وقائم���ًا بذاته ع���ن ت�سيخوف , 
يرتب���ط با�س���م خ�سباك فق���ط , ومل يعد 
عم���اًل فكري���ًا , جاء نتيجة ن���داء جمل�ض 
ال�سل���م العامل���ي لي����ض اإال , والدليل على 
ذل���ك , اأن خ�سب���اك نف�سه اأع���اد طبع هذا 
الكت���اب يف اليمن نهاية القرن الع�سرين 
, وذل���ك باعتبار هذا الكت���اب واحدًا من 
امل�سادر املهم���ة لتعريف القارئ العربي 
بالكات���ب الرو�سي ت�سيخ���وف , وبغ�ض 
النظ���ر ع���ن موق���ف احل���زب ال�سيوع���ي 
يف  �س���دوره  عن���د  جتاه���ه  العراق���ي 

اخلم�سينيات ببغداد عندئذ , قال الثالث 
الع���راق  يف  الرو����ض  االأدب���اء  كل  اإن   ,
امللكي وبداية العراق اجلمهوري كانوا 
ُيعتربون ) ب�سم الي���اء (  �سمن )امليول 
واالجتاهات الي�ساري���ة( ولي�ض فوقها , 
الأنهم فقط رو�ض لي�ض اإال , بغ�ض النظر 
عن مواقفه���م الفكرية و نوعية كتاباتهم 
وم�سامينه���ا واأهدافه���ا ) مبا فيهم حتى 
ود�ستويف�سك���ي  وغوغ���ول  بو�سك���ن 
وتورغيني���ف وتول�ست���وي وت�سيخوف 
(, واإن هذه النظرة ال�ساذجة جدًا )التي 
كانت �سائدة يف �سعاب املجتمع العراقي 
كاف���ة اآن���ذاك ( دلي���ل اأكيد عل���ى �سذاجة 
ال�ساحة الفكرية العراقية عموما يف تلك 
الفرتة , وهي اثبات مادي ملمو�ض لي�ض 
فقط ل�سذاجة ال�سلطة احلاكمة وحدها , 
واإمن���ا ل�سذاجة كل الق���وى االأخرى يف 
ذلك املجتمع , مبا فيها القوى ال�سيا�سية 

املعار�سة لل�سلطة وامل�سادة لها .
الطريف���ة  نهاي���ة درد�ستن���ا  اتفقن���ا يف   
تل���ك , اأن ظاه���رة ) �س���وارع ت�سيخوف 
!( العاملي���ة ترتب���ط باب���داع ت�سيخ���وف 
بعم���ق  والع���ذب  اله���ادئ  االإن�س���اين 
وابت�سامته اجلميل���ة واحلزينة , واإن ) 
عط�س���ة موظفه الرو�سي , التي اّدت اىل 
موته رعب���ًا !( مفهومة جدًا ل���كل اإن�سان 
, بغ����ض النظر عن قومية ه���ذا االإن�سان 
خ�سائ�س���ة  وبقي���ة  ودين���ه  وجن�سيت���ه 
املتنوع���ة االأخرى , واتفقن���ا اأي�سا , اإن 
بغ���داد �ست�سه���د يوم���ًا م���ا مي���الد �سارع 
يحمل ا�سم ب���در �ساكر ال�سياب اأو غائب 
طعمه فرمان اأو نازك املالئكة اأو. ..اأو.. 
ال���خ , ولكن لن يك���ون فيها �سارع يحمل 
اأو حت���ى   , ا�س���م ت�سيخ���وف الرو�س���ي 
�سك�سب���ري االنكلي���زي , واحللي���م تكفيه 

االإ�سارة....       

مل ي���اأت ه���ذا التوج���ه على �سعي���د العر�ض 
امل�سرحي فقط , بل تعدى االأمر يف ف�ساءات 
الدر����ض االكادميي العاملي والعربي , فمثاًل 
يف العراق اليوم ويف كلية الفنون اجلميلة 
جامع���ة باب���ل مت ا�ستح���داث م���ادة درا�سية 
يف املاج�ست���ري عنوانه���ا ) تقني���ات رقمية ( 
واحل���ال نف�سه مع جامع���ات عربية اأخرى , 
وتزاي���د هذا االهتمام اأي�س���ًا على االأ�سعدة 
والن���دوات  واملوؤمت���رات  املهرجاني���ة 
امل�سرحي���ة العاملي���ة منه���ا اأو العربي���ة , يف 
و�سع حمور اأو حماور عدة تتعلق بامل�سرح 
الرقمي والتقنيات الرقمية , وهذا ما قام به 

وا�ستحدثه موؤخرًا موقع:

 Digital Theatre
 امل�سرح الرقمي 

اآذار  م���ن   ع�س���ر  الثام���ن  يف  االلك���رتوين 
املا�س���ي 2021 بعق���ده ن���دوة الكرتوني���ة 
امل�س���رح  اأون الي���ن حت���ت عن���وان  دولي���ة 
الرقم���ي , اأ�سهم فيها وحت���دث خاللها ثالث 
اأ�ساتذة من جامعات اأمريكية عن ممار�سات 
ال�س���ف  يف  الرقم���ي  امل�س���رح  وتعلي���م 
الدرا�سي , ولقد كان عونًا لنا متف�ساًل علينا 
, يف ترجم���ة جمي���ع مادار يف ه���ذه الندوة 
واملرتج���م  الفا�س���ل  اال�ست���اذ  ومتابعته���ا 
الدكتور �سالح مه���دي حميد , وعرب املوقع 
نف�س���ه , واإليكم الن�ض الكام���ل لهذه الندوة 

ومادار فيها .         
ت���ب���داأ ال���ن���دوة امل��و���س��وم��ة )    ال��ت��ع��ددي��ة 
وامل�سرح: �سرتاتيجيات التعليم والتطبيق( 
 ( جمعية  رئ��ي�����ض  اآدل(,  )���س��ان��درا  بكلمة 
امل�سرح يف الدرا�سات العليا( ومدير موقع 
يف  االأدب  اأ�ستاذ  وهي   ,) الرقمي  )امل�سرح 
ق�سم الدرا�سات االأفرو-اأمريكية يف جامعة 

)و�سكن�سن/ مادي�سون( : (
بداي���ة  الرتحيبي���ة  كلمته���ا  يف  تناول���ت 
)امللون���ن/ مب�س���رح  اجل���دي  االهتم���ام 
ال�س���ود( ودرا�س���ة مو�س���وع ه���ذا امل�س���رح 
يف الدرا�س���ات العلي���ا, ال���ذي ب���داأ ب�س���كل 
اأويل ع���ام 2018. تق���ول اأن تل���ك ال�سن���ة 
�سه���دت االهتم���ام بامل�سرح الرقم���ي, حيث 
بداأت ت�سع���ر باحلاجة اىل ه���ذا املو�سوع. 
تق���ول اأي�سًا :  اإن ف�س���اء مو�سوع )امل�سرح 
الرقم���ي( وا�س���ع ج���دًا, ويتميز باأن���ه ي�سم 
اأي�سًا جوانب متع���ددة تقت�سيها ال�سرورة 
وحتتاجه���ا  العلي���ا,  الدرا�س���ات  حق���ل  يف 

)التعددية( اأي�سًا  .
* املتح���دث الث���اين ه���ي: تالي���ا روج���رز, 
وه���ي املدير االإعالمي جلمعي���ة امل�سرح يف 
الدرا�س���ات العلي���ا. تناول���ت املتحدث���ة يف 

الب���دء اأف�س���ل الو�سائ���ل التي ت�سه���ل اإقامة 
االجتماعات واللقاءات احلوارية, واأهمية 

ازدياد حجم وعدد العرو�ض امل�سرحية .
ركزت املتحدث���ة ب�سكل مهم عل���ى مو�سوع  
)ال�س���ود(  االفريقي/االمريك���ي  امل�س���رح 
وذك���رت اأن ه���ذا الن�س���اط مل يك���ن ح�س���رًا 
على فئ���ة, واإمنا �سارك فيه اآخ���رون اأي�سًا, 
واأف���ادت كذل���ك ب���اأن امل�س���رح الرقم���ي يعد 
عام���اًل مهم���ًا يف عملي���ة )التعلي���م الذات���ي( 
اجلائح���ة  ظ���روف  مث���ل  يف  خ�سو�س���ًا 
احلالي���ة, تناولت يف حديثها عر�سًا الأعمال 
م�س���رح   ( مو�سوع���ة  تناول���ت  م�سرحي���ة 
ال�س���ود( و)امل�س���رح الرقم���ي( فقال���ت ب���اأن 
امل�س���رح الرقمي اأفاد كثريًا من عملية ) مزج 
العنا�سر ال�سينمائية/ الفلمية(, ويف حقل 
املو�سوعة, اهتم )امل�سرح الرقمي( باأهمية 
)املحت���وى( اأو )امل�سم���ون( االجتماعي يف 
العرو����ض امل�سرحية, عّرج���ت املتحدثة عن 
بع����ض العرو�ض, منه���ا: ) خ���ط االأنابيب( 
يتن���اول  وال���ذي  موري�س���و(  )دومني���ك  ل���� 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه ال�سب���اب ال�س���ود 
يف النظ���م التعليمي���ة االمريكي���ة, واأ�سارت 
الت���ي  )احلاوي���ة(  م�سرحي���ة  اىل  اأي�س���ًا 
تناول���ت حي���اة )الالجئ���ن( وظروفه���م يف 
مع�سك���رات )االحتجاز(, واأظهرت املتحدثة 
اأي�س���ًا اأن )امل�س���رح الرقمي( وّظ���ف ب�سكل 
وا�سع االإف���ادة من اإعادة اأعم���ال �سك�سبري؛ 
فتن���اول ه���ذا امل�سرح مثاًل اأعم���ااًل معّدة عن 
انطولوجي���ا اأعم���ال �سك�سب���ري م���ن قبي���ل: 
)حي���اة  و  �سك�سب���ري(  ال�سي���د  )عزي���زي 
االأعم���ال  ه���ذه  مث���ل  و�سه���دت  �سك�سب���ري( 
ولبن���ان  الهن���د  م���ن  خمتلف���ة  م�س���اركات 
واأمريكا. وعّرجت على امل�سرح الكال�سيكي 
حي���ث كانت هناك م�سرحي���ة )خم�ض ع�سرة 
بطلة( معّدة اأ�س���اًل عن االأ�ساطري اليونانية 

تناولت مو�سوعات القيادة وال�سلطة .
بعدها حت���ّدث كر����ض بريي* وه���و رئي�ض 
ال�سبك���ة )امل�سرح الرقمي +( وقال من جديد 
اإن ه���ذه ال�سبك���ة ذات اأهمي���ة يف مث���ل هذا 

الظرف القائم حاليًا
وع���ّرج على ن�ساط���ات ال�سبك���ة امل�ستقبلية, 
فق���ال اأنهم ب�سدد االإع���داد ل�)اأ�سبوع م�سرح 
ال�سود( وهو م�س���رح كما و�سفه )يقدم لنا, 
ومن قبلنا, ومن حولن���ا, وعّنا( واأنه اأي�سًا 
امل���كان ال���ذي ميك���ن اأن يلتق���ي ب���ه اجلميع 
لتب���ادل االآراء, وميكن من خالله اأن جتتمع 
املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة املتنوع���ة عل���ى حد 

�سواء .
ث���م حتدثت بعده الدكت���ورة  كاثي بريكنز* 
وهي م�سمم���ة ا�ساءة واأكادميي���ة وباحثة 

وا�ستاذ متمر�ض يف جامعة األينوي .
توظي���ف  مو�سوع���ة  يف  بريكن���ز  اهتم���ت 
الت���ي  امل�سرحي���ة  العرو����ض  اال�س���اءة يف 
تتن���اول  مو�سوع���ة )ال�س���ود(, وتعر�س���ت 
اىل جمموع���ة من العرو�ض امل�سرحية التي 

عر�ست يف واليات متنوعة. تقول املتحدثة 
اإن احل�سور امل�سرحي لي�ض وجها فقط, الأنه 
ال يعرب عن حقيقة الثقافة كما هو احلال يف 
بع����ض العرو�ض التي اأخفق���ت يف جت�سيد 
اأن  واأ�ساف���ت  )االفرو-اأمريكي���ة(  الثقاف���ة 
امل�سرحي الذي يهتم بتقدمي �سورة حقيقية 
ع���ن املو�سوع, ينبغ���ي عليه االإمل���ام بثقافة 
اأو اأي �سخ�سي���ة اخ���رى  املواط���ن املل���ّون 
بالرجوع اىل م�سادره���ا املوثوقة واملراكز 
املتخ�س�س���ة. واعت���ربت اأن املهتم بامل�سرح 
) وامل�س���رح الرقمي اأي�س���ًا( بحاجة العودة 
اأي�س���ًا اىل م�سادر من قبي���ل: املتاحف ذات 
العالق���ة, وال�سح���ف املخت�س���ة, وال�س���ور 

ذات االهتمام, واملراجع املعتمدة .
خل�س���ت الباحث���ة اىل اأن ال�س���ورة لي�س���ت 
مع���ربة عن املو�س���وع؛ الأن املو�سوع لي�ض 
ال�س���ورة, وال�سورة ه���ي ح�سيلة اجتماع 
عنا�سر اأخ���رى. ولتاأكيد م�سداقية طرحها, 
م�سرحي���ة  اأعم���ال  عل���ى  الباحث���ة  عّرج���ت 
تناولت من خاللها عر�ض طروحاتها ب�سكل 

عملي: فكانت هناك تعليقات على العرو�ض 
كيت���ارات(  و)�سب���ع  الفك���ر(  يف  م�سكل���ة   (
تك�سا����ض(.  ل�س���رق  ال�ساخن���ة  و)اخلط���و 
جت�سي���د  يف  االأزي���اء  دور  اىل  اإ�ساف���ة 
عر����ض  يف  االأفرو-امريكي���ة  ال�سخ�سي���ة 
)امل�سرح الرقم���ي(, ناق�ست الباحث���ة اأي�سًا 
ا�ستعمال االإ�س���اءة واللون يف حتقيق ذلك 
اأي�سًا, وذهبت حتى اىل لون اأر�سية خ�سبة 
امل�س���رح نف�سها ولون االأث���اث امل�ستعمل يف 
العر�ض امل�سرح���ي, تقول الباحثة باالإحالة 
اىل م�سرحي���ة )االآن�سة ج���ويل( وم�سرحية 
)الكت���اب املقد����ض بالن�سب���ة جليم����ض( باأن 
تاأثري هذه العنا�سر   يوازي تاأثري الوجه .

واأخ���ريًا حتدثت الدكتورة �س���َارل لوكيت* 
وه���ي خمرجة وممثلة وا�ست���اذ م�سارك يف 

جامعة �سن�سناتي
تناولت الباحث���ة يف حديثها طرائق متثيل 
�سخ�سية امللَون )االأ�س���ود( وتدريب املمثل 
عل���ى ذلك,و ت�ستعر����ض الباحث���ة تاريخيًااأ 
يف  االأفرو-امريكي���ة  ال�سخ�سي���ة  دور  ان 
امل�سرح االمريكي كان مينح للممثل االأ�سود 
الأن ال���دور غالب���ًا ما يك���ون هام�سي���ًا وغري 
موؤث���ر, وتع���زو الباحث���ة ذل���ك اىل طبيع���ة 
النظرة ال�سائ���دة اىل ال�سخ�سية يف االإطار 
وتوؤ�س����ض  اآن���ذاك,  االجتماعي/الثق���ايف 
الباحث���ة ذلك باالإ�سارة اىل الدور الذي ُمِنح 
للمث���ل االأ�سود يف م�سرحي���ة )كلهم اأبنائي( 
للكات���ب االمريك���ي اآرث���ر ميل���ر. وتعر����ض 
الباحث���ة �س���ورًا ملمثل���ن يف بداي���ة الق���رن 
الع�سري���ن مل يك���ن بينهم وال ممث���ل ينتمي 
اىل الع���رق )االفريق���ي( مم���ا تع���ده دلي���اًل 
على غي���اب دور املمثل االأ�س���ود يف امل�سرح 

وال�سينما االأمريكية .
ث���م تعر�ض لوح���ة ثانية ت�ستعر����ض �سورًا 
ملمثل���ن اأمريكي���ن يف تاريخ الح���ق, يظهر 
ب���روز ممثل���ن �سود )ولو بع���دد حمدد( يف 
قائمة �سور املمثلن االأمركين مما اعتربته 
نقط���ة انط���الق   ل���دور املمث���ل االأ�س���ود يف 

تاريخ امل�سرح االفرو-اأمريكي((.
تناول���ت الباحث���ة املخت�سة اأ�س���اًل بطرائق 
التمثي���ل اأه���م املطبوع���ات الت���ي ت�سهم يف 
عملي���ة جناح جت�سي���د ال�سخ�سية )االفرو-
اأن  املمث���ل  عل���ى  اأن���ه  فاأف���ادت  افريقي���ة(, 
يهت���م بهوية ال�سخ�سي���ة )ال�س���وداء( اأثناء 
تدريبات���ه على عنا�س���ر جت�سيدها, وميكن 
االإمل���ام بتل���ك العنا�س���ر م���ن خ���الل مراجع 
كث���رية من قبي���ل: الرتكي���ز عل���ى )االفرو-
اأمريكية(, واإعادة توجيه االهتمام والنظر 

اىل بع�ض االأفكار االآتية ::
الكتاب���ة عمل ثوري مبعنى اأنها  ت�سعى اىل 

التغيري( .(
التعامل مع الن�ض على اأنه مّيت .

التاأكيد على اأهمي���ة ح�سور عنا�سر ترابط 
بن االأجزاء .
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 د. اأحمد الزبيدي 
على فكرة 

م���اذا ترك���ت الأوالدك ي���ا عواد ؟ فيجي���ب على الفور : هن���اك زاوية 
خا�سة يف املكتبة تنا�سب االأطفال �سيجدون �سالتهم فيما ي�ستهون 
من الكتب  من دون اإر�ساد اأو ن�سح! .. هذا ما يح�سنه ) العّوادان( 
: ميخائي���ل  و�سقيق���ه كوركي�ض  .. وهما يوؤثث���ان منزلهما و مكان 
عملهم���ا بالكت���ب  .. فح���ن ت�سل���م كوركي����ض عواد مكتب���ة املتحف 
العراق���ي عام 1936 يف العهد امللكي وكان ر�سيدها 804 جملدات 
وتركه���ا ب���روة 60000 جمل���د! وح���ن ج���اء العه���د اجلمه���وري 
الع���اريف ت�سلم مكتبة اجلامع���ة امل�ستن�سري���ة  1964 ختمها مبئة 
األف جملد وكان���ت نواتها مكتبته ال�سخ�سية التي اأهداها للجامعة 

جمانًا وهي تتجاوز 12000 جملد .. 
  والأنن���ا �سرن���ا نعتمد ) اال�سم ( دااًلً عل���ى ) الدين ( فال اأظن اأن َمْن 
يجه���ل كوركي�ض عواد �سيحتاج اإىل اإعم���ال فكر كبري لتن�سيبه اإىل 
الديان���ة امل�سيحية رغم اأن���ه ال ينت�سب اإال  لوطنه املقد�ض ) العراق( 
حت���ى اإن���ه ا�ستنك���ر اال�ستم���ارة احلكومي���ة التي ت�ستوج���ب كتابة 
الديان���ة ح���ن ُع���ّن موظًف���ًا.. يب���دو اأن �س���وؤال ) احلكوم���ة ( عن ) 
الدين ( قدمي !!.. وحت�س�سها من املثقف قدمي اأي�سًا خا�سة اإذا كان 

خمل�سًا للمعرفة ال لل�سلطة وللوطن ال للحكومة 
ودعون���ا نتج���اوز احلديث عن كرة موؤلفات���ه واأمانة توثيقه ودقة 
منهج���ه يف ذك���ر املعلومة : تاأريخية كان���ت اأم معا�سرة, و�سحبته 
للج���زازات التي ما فارقت جيبه وهو يتجول بن الكتب واملكتبات 
وتالق���ف املعلومات ونتجاوز وف���اءه الكبري الأ�ست���اذه العامل االأب 
ان�ستا����ض الكرمل���ي .. نتجاوز هذه االأ�سياء ل�سع���ة اأطرافها وعمق 
معانيها : املعرفية والثقافية.. ودعونا نتحدث عن كوركي�ض عواد 
االإن�س���ان املخل����ض لوطن���ه ول� ) مدنّيت���ه ( .. وما قّدم���ه الوطن و ) 
االآخ���ر ( له���ذه ) الذات ( ,غ���ري املزّيفة, ونت�ساءل : م���ا ي�سّر مكتبة 
املتح���ف ل���و اأطلقت ا�سم���ه على مكتبته���ا بو�سفه اأمينه���ا ) االأول ( 
وم���ا ي�س���ّر اجلامع���ة امل�ستن�سرية ل���و ) عّلقت ( ا�سم���ه على بوابة 
مكتبته���ا املركزية ليك���ون عنوان���ًا دااًل عليها  وتباهي���ًا بهذا اال�سم 
الكبري؛ ال���ذي خدم رفوفها وكاأنها رفوف بيته ومكتبته اخلا�سة.. 
وه���ل حظيت املكتبتان باأمن على خزائنهما كما حظيتا بكوركي�ض 
عواد ؟! ول�ست متهمًا اأو طاعنًا باأمانة من جاوؤوا بعده ولكن اأعني 
ريادت���ه اخلال�س���ة الت���ي مل تتكرر ورمب���ا لن تتك���رر.. نتحدث عن 
ذل���ك االإن�سان وعن الف�س���اء الثقايف الذي عا�س���ره وعا�ض يف ظله 
وبق���ي على �سفته الت���ي ن�ساأ عليها وترب���ى يف حجرها ومل تغريه 
التقلب���ات ال�سيا�سية واالنقالبات ومل ُتغ���ره االإيديولوجيات اأو مل 
ت�سوه عقل���ه .. نتحدث عن حجم املثقفن غري املوؤدجلن : �سيا�سيًا 
اأو ديني���ًا اأو اجتماعي���ًا .. عن غنى املثقف الذي  يفتقر اإىل مرجعية 

اآنية حتميه اأو تدعو له. 
اإن العلم���اء الذين مل يقفوا على ب���اب ال�سلطان حمكوم عليهم وفق 
قان���ون ) الق���در ( العراقي باالحتف���اء التاأبيني وامل���دح على منابر 
املنا�سب���ات اإن كانت االحتف���اءات ال ت�سر مب�سلحة البلد ! وال تهدد 
اأمنه ) االجتماعي ( ولعلك تتفق مع �سديقك املثقف على اأهمية هذه 
الرموز الثقافية العالية وتنوي الكتابة عنها ولكن ) الثقافة لي�ست 
بالني���ات ( اإن الوف���اء احلقيق���ي ي�سبه وف���اء املت�سوف���ة الزاهدين 
: عم���اًل و�سل���وكًا وممار�س���ة ووعي���ًا ومغام���رة و�سجاع���ة ومتردًا 

وحتماًل مل�سقات الطرق امل�سلوكة وكرة مطباتها ومفاجاآتها .. 
و�سوؤايل االأخري : هل ورث اأبناء عواد ما تركه لهم اأبوهم ) االأمن( 
م���ن ) ثروة ( يف زاوي���ة من زوايا املكتبة ؟ اأو اإنها خ�سعت للق�سام 

ال�سرعي و�سادرها ) قدر ( الغياب ؟! 

المليونير كوركي�س عواد

ودع�نا نتجاوز الحديث عن كثرة م�ؤلفاته 
واأمانة ت�ثيقه ودقة منهجه في ذكر 

المعل�مة : تاأريخية كانت اأم معا�سرة، 
و�سحبته للجزازات التي ما فارقت 

جيبه وه� يتج�ل بين الكتب والمكتبات 
وتالقف المعل�مات ونتجاوز وفاءه الكبير 

لأ�ستاذه العالم الأب ان�ستا�س الكرملي

ا.د. �سياء نافع

ع���ن ت�����ش��ي��خ��وف و����ش���وارع���ه

التعددية والم�ش��رح: �ش��تراتيجيات التعليم والتطبيق

 

البد واأن ) �سيلن ديون ( جتهل اإنها موجودة 
يف رواي���ة فرن�سية قا�سي���ة للغاية تتحدث عن 
الفق���ر والق�س���وة والعنف االأ�س���ري ..الرواية 
ه���ي ) هنالك رجال �سي�سيعون دائمًا ( للكاتبة 
الفرن�سية اإميانويل باياماك –تام التي تن�سر 
روايتها حتت اال�سم امل�ستعار ربيكا ليغريي..
ت���دور اأح���داث الرواي���ة يف مدين���ة مر�سيلي���ا 
�سم���ن عائلة فقرية يدمن فيه���ا الوالد ) كارل( 
على املخدرات , وهو من اأ�سل بلجيكي , وذو 
�سخ�سية عنيفة جدًا , اأما االأم ) لبنى( فهي من 
اأ�سل جزائري , وهي �سحية م�ست�سلمة لعنف 

الزوج ..
تب���داأ الرواية مبقتل االأب , وتدور الت�ساوؤالت 
عم���ن قتل���ه ؟ ثم حت���وم ال�سكوك ح���ول اأبنائه 
الثالث���ة بعد اأن يرفع ط���رف املل�سق الذي كان 
يزين حجرة نومهم فتربز حتته عبارة :" اأريد 
اأن اأقتل اأبي " فقد يكون القاتل واحدًا منهم !!

تع���ود املوؤلف���ة لتحدثن���ا ع���ن التوت���ر امل�ستمر 
ال���ذي كان ي�س���ود ال�سق���ة البائ�س���ة يف �سمال 
 , االأب  عن���ف  يخ�س���ىون  فال���كل   , مر�سيلي���ا 
 .. االإم���كان  ق���در  اإث���ارة غ�سب���ه  ويتجنب���ون 
والأن���ه يحل���م بال�سه���رة والروة الت���ي ي�سهل 
احل�س���ول عليها , فقد ا�ستخ���دم االأب القا�سي 
ال�س���رب العني���ف واحليلة ليق���ود ابنه االأكرب 
حم���الت  اىل  )هيندري���كا(  وابنت���ه   ) كارل   (
تاأجري املمثل���ن ) الكومبار�ض( , اإذ كان ولداه 
الكبريان يتمتعان باجلمال واحل�سور القوي 
, اأم���ا ابن���ه االأ�سغر ) مهند( ال���ذي ولد معاقًا , 
فق���د كان يتلقى م���ن والده الكثري م���ن االهانة 
والتعذيب يوميًا لدرجة اأنه يكاد يقتله اأحيانًا 

, ولك���ي يقنع ولديه مب���ا ينتظرهما من جمد , 
كان ي�س���رب املث���ل باملغنية ال�سه���رية ) �سيلن 
ديون( التي ولدت �سمن عائلة متوا�سعة ومل 
تكن متلك �سريرًا خا�سًا بها لكنها حتولت اىل 
جنمة عاملية , لكنه اأغفل حقيقة اأن ديون كانت 
تتمت���ع بحب عائلتها الكبري له���ا , وهو �سعور 
الوج���ود له يف هذا املن���زل القذر الذي يحاول 

االأطفال الفرار منه با�ستمرار ..
كان ملجاأه���م الوحي���د ه���و قبيل���ة م���ن الغجر 
اأط���راف  فق���ري يف  يقيم���ون يف ح���ي  الذي���ن 
املدينة حي���ث وجدوا لديهم العائلة وال�سداقة 
واحل���ب والقب���ول ف�ساًل عن كتمانه���م ل�سرهم 
الوحيد ..وجتري اأحداث الرواية يف �سنوات 
الثمانيني���ات والت�سعيني���ات يف اأي���ام انت�سار 
االأيدز ومو�سيقى مايكل جاك�سون الراق�سة ..

مب���رور ال�سن���وات , يكت�سف االأطف���ال الثالثة 
احل���ب واجلن����ض , ويعي���دون بن���اء حياته���م 

حماول���ن اإنق���اذ اأنف�سهم م���ن الرتب���ة ال�سامة 
التي ن�س���اأوا فيها , وعلى الرغ���م من اتخاذهم 
مي���واًل وتوجه���ات خمتلف���ة , اإال اأنه���م يظلون 
مالحقن بنف�ض اخلوف من انتقال العنف اىل 

جيناتهم ..
وتختب���ئ املوؤلف���ة اميانوي���ل بايام���اك – ت���ام 
 ) لييغ���ري  ريبي���كا   ( امل�ستع���ار  اال�س���م  وراء 
لتكت���ب رواي���ات تنا�سب املراهق���ن والعوائل 
�س���وداء  رواي���ات  تكت���ب  اأن  اعت���ادت  الأنه���ا 
وبولي�سي���ة والذع���ة با�سمه���ا احلقيق���ي , فقد 
ح���ازت يف ع���ام 2019 على جائ���زة انرت بوك 
ع���ن روايته���ا ) اركادي( وه���و االأم���ر ال���ذي 
منحه���ا حري���ة كتاب���ة ق�س����ض اأك���ر ق�س���وة 
و�سوداوية مع القلي���ل من االإثارة , اأما اأحدث 
رواياته���ا ) هنال���ك رجال �سي�سيع���ون دائمًا ( 
)P.O.L( ال�س���ادرة موؤخرًا عن من�س���ورات

يف 384 �سفح���ة , فه���ي اأكر م���ن جمرد كتاب 
ميك���ن قراءته يف عطل���ة ..اإنه �س���ورة معربة 
لفرن�سا احلقيقي���ة يف رواية جريئة ومبهرة , 
فمايحدث يف مر�سيليا ميكن اأن يحدث يف اأي 
م���كان يف فرن�سا ..فهذه هي فرن�سا املهم�سن , 
البوؤ�س���اء , واالأطفال املهجورين الذين يبنون 

اأنف�سهم على هام�ض املجتمع .
تعم���ل اميانويل باياماك – ت���ام على تدري�ض 
يف  ثانوي���ة  مدر�س���ة  يف  الفرن�س���ي  االأدب 
�سواح���ي باري����ض من���ذ ثالث���ن عام���ًا , كتبت 
واملده�س���ة  الالذع���ة  الرواي���ات  ع�س���رات 
وا�ستخدم���ت ا�سم���ًا م�ستع���ارًا لكتابة روايات 
اأخ���رى مث���ل ) اأزواج( ع���ام 2013 , و) فتيان 
ال�سي���ف ( الفائ���زة باجلائ���زة االأدبي���ة ملدينة 
اركا�س���ون يف ع���ام 2017 , كم���ا ح���ازت على 
جائ���زة فولي���و ب���وك �ست���ور يف ع���ام 2018 
..وت���رى ليغ���ريي اأن االأدب ه���و املهن���ة الت���ي 

تعمل على زعزعة ا�ستقرار املرء !!

)هنالك رجال �سي�سيع�ن دائمًا (

رواي��ة جديدة عن العنف الأ�ش��ري في فرن�ش��ا
ترجمة : عدوية الهاللي

د. محمد ح�سين حبيب

تت�جه الأنظار ي�مًا بعد اآخر نح� ا�ستثمار التقنيات الرقمية في ف�ساء العر�س الم�سرحي المعا�سر ، ل�سيما في ال�سن�ات 
الخيرة على ال�سعيدين العالمي والعربي ، برغم اختالف هذا ال�ستثمار وتقاناته المتعددة هي الأخرى بحكم القب�س 

على ماه� تقليدي فيه وماه� متط�ر جداً برامجيًا والكترونيًا لكنه ي�سب في النهاية في خانة التقنيات الرقمية 
وا�ستثمارها في تفعيل وتن�سيط جماليات العر�س الم�سرحي فكراً و�سكاًل وم�سم�نًا ، الأمر الذي يدفع بخطاب العر�س 

نح� اآفاق بكر من التجريب الم�سرحي المنفتح على الإبهار وده�سة التلقي المنتظرة . 



الق�سم الثاين

 ه����ل تتذكر لحظة التعّرف على الذاكرة القديمة 
في بابل ؟ 

- �س����ؤال مهم جدًا ، لأنه يتمظهر عن بدئية 
ل تبتع���د كثريًا عن تك�ن���ات القرية الأوىل 
باب���ل  تلمي���ذ يف مدر�س���ة  ، لأن وج����دي 
البتدائي���ة ، مماثل ملن كان متعلمًا يف اأحد 
بي����ت الأل����اح يف مدر�سة باب���ل حا�سنة 
لل�سب���ط للعالقة بني مئ���ات التالميذ الذين 
يقطع����ن م�سافات ط�يلة م���ن اأجل التعلم 
ال���ذي دائمًا ما يك�ن جيدًا بق�ة الت�س���ارك 
بني اأطفال القرى املجاورة والتعلم بني من 

ارتبط بعالقة �سداقة مبكرة .
بع���د ي����م ممطر بغ���زارة وب���رودة قار�سة 
ج���دًا وارتعا�س���ات اأج�سادن���ا النحيل���ة يف 
�سف�ف ل حتم���ي �سبابيكها من كان فيها ، 
تعلمن���ا تقليد معلمنا وه� يفرك يديه بق�ة 
وي�ؤدي ح���ركات ريا�سية تغ���ذي اأج�سادنا 

بالدفء .
فر�ستنا اىل بابل الأثرية / احللم ويق�دنا 
املعل���م مظه���ر ال�سالم���ي ومل تك���ن رحلتنا 
الق�سرية وال�سعبة �سهلة ، بل متعبة حتى 
ن�سعد جباًل ونحن ندو�س اأحجارًا م�زعة 
عل���ى م�ساحة اجلبل وكاأنه���ا مزروعة عليه 
. التع���رف الأول واأن���ا اأقف ف����ق قمة جبل 
ي�س���رف على اأ�سد بابل املثري جدًا مبرويته 
حيث كان اجل�س���د متثياًل للحظة ال�ستباك 
ح����ل  وت�ساءل���ت  �س�م���ر  يف  الأوىل 
اغت�س���اب الخ الفالح لأخته اجلميلة ، هذا 
م���ا قاله معلمن���ا و�سدقنا ذلك در�س���ًا ثقافيًا 

واأخالقيًا وترب�يًا . 
لكن���ي بعد ع�س���رات ال�سن����ات تعاملت مع 
الفعل الغت�سابي ب��سفه ن�عًا من الزواج 
املقد�س عل���ى الرغم من ال�ثائق التاريخية 
اأك���دت باأن ن����ع احلجر غ���ري معروف يف 
بالد الرافدين وامن���ا �سائع ال�ستعمال يف 
ب���الد احليث���ني والتمثال تعب���ري رمزي عن 

انت�سار احليثني على البابليني .
و�س���روق  املط���ر  بع���د  متك���ررة  زي���ارات 
احل�س����ر  ذاك���رة  عمي���ق  ق����ي  �سم����س 
عل���ى  والتع���رف  به���ا  لالآث���ار والن�سغ���ال 
التاريخي���ة  وال���روح  الآث���اري  متح���ف 
 ، بدئي���ة  اأ�س���كال  م���ع  رم�زه���ا  ا�ستبك���ت 
ب�سري���ة وحي�انية ، حت�ط به���ا اإ�سكالت 
التع���ّرف وغم�����س املعن���ى ال���ذي عرفت���ه 
متن�ع���ًا ومتحركًا ومثريًا لل�سك�ك والقلق 
واأكرثه���ا ت�ليدًا لالأ�سئل���ة ثنائية الذك�رة 
و�سي���ادة ع�ستار وهي مت���ر و�سط ب�ابتها 
العظيم���ة ، وت�ال���دت حكاياته���ا وتنام���ت 
اأ�ساطريه���ا ، وتعامل���ت اأ�سي���اء عديدة عن 
ثقاف���ة املدين���ة المرباط�رية الت���ي تركت 
جمالياته���ا على اجل���دران والأر�سفة حتى 
اأعي���اد  وطق�����س  امل�ك���ب  �س���ارع  ده�س���ة 
الأكيت���� وعظم���ة م���ردوخ الإل���ه الزراعي 
لن���ا  ج���اء  وال���ذي  اخل���ارج  م���ن  ال�اف���د 
باحلداث���ة والتباين ، اخت���ري اإلهًا عظيمًا ل 
ي�سب���ه غ���ريه وه� وال���د ناب� ال���ذي �سجل 
حداثة باب���ل عرب التغري���د وانت�ساره ومل 
يك���ن ي�سعف اأم���ام انهيار اخنات����ن ، لأن 
ال�سع���ي نح� التح����ل يف م�سر مل ي�ستمر 
ط�ياًل وكان النهيار ق�يًا ومدمرًا �ساغت 
باب���ل ذاكرة ، ان�سغلت به���ا ط�ياًل لإعادتها 
. الهتم���ام بامل�روث ال�سعب���ي باعتبارها 
حت�ًل لالأ�سط�رة والطق��س �ساهم بتن�ع 

اهتمامات وا�ستغالت على امليث�ل�جيا .

االهتم����ام بالم����وروث ال�ش����عبي باعتباره تحواًل 
بتن����وع  �ش����اهم  ه����ل   . والطقو�����س  للأ�ش����طورة 

اهتمامات ا�شتغالك على الميثولوجيا ؟
اجلان���ب  عل���ى  مبك���رًا  اطالع���ي  كان   -
النظ���ري ، التعريف���ي بالف�لكل����ر وقادين 
عل���ى  الط���الع  يف  املبك���ر  الت�ّل���ع  ه���ذا 
م�سادر الرتاث العرب���ي والتقاط مرويات 
الأف���راد واجلماع���ات خ�س��سًا يف منطقة 
البريوكية التي عين���ت فيها معلمًا بالك�ت 
وما زال���ت احتف���ظ بكرا�سات ع���ن المثال 
بتن�عات���ه  ال�سعب���ي  وال�سع���ر  ال�سعبي���ة 
املعروف���ة . ون�س���رت عددًا م���ن بح�ثي يف 
جمل���ة ال���رتاث ال�سعب���ي ، لكن���ي احتفظت 
وطق��سه���ا  العراقي���ة  العائل���ة  بق�سائ���د 
ومبارك���ة  والتج���دد  بالنبع���اث  املحتفل���ة 
احلياة وفعاًل وج���دت الكثري من الطق��س 

وال�سعائ���ر الديني���ة �سم���ن امل����روث وما 
زلت حتى ه���ذه اللحظة وعرب متابعتي لها 
وجدته���ا �سمن ن�سق اخل�س�ب���ة والتجّدد 
ب���ذات الطريق���ة واأكرثه���ا عي���د  وت���زاول 
الحتف���اء بالب�اكري ورمزية املاء ، لذا اأجد 
م���ن �سرورة ثقافة قراءة العقائد والتقاليد 
وعالقته���ا بالأ�س�ل احل�ساري���ة والدينية 
 . وامل����ت  احلي���اة  ثنائي���ة  يف  والكام���ن 
امل�رث���ات  اأن  ه���ي  املهم���ة  ومالحظت���ي 
ال�سعبي���ة ممار�س���ات وم���زاولت معتقدية 
و�سعائر �سحرية ، وعارية من الن�س��س . 
مثل هذا امل�روث ه� اجل�هري من خزان 
الذاك���رة لالأف���راد واجلماع���ات باخت�س���ار 
�سديد غ���ذاين امل����روث ال�سعبي حتى يف 
جم���ال اجلمالي���ات ومث���ال ذل���ك ال��س���م / 
الرق����س / الغن���اء / الأزي���اء / الدلي���ات 

ال�سيانية للبيت .
املرحل���ة املهم���ة يف جتربت���ي الثقافية هي 
الت���ي و�سعن���ي فيه���ا ، ال�ست���اذ املع���روف 
عل���ي ح�س���ني عندما اق���رتح عل���ّي اأن اكتب 
اأ�سب�عي���ًا مق���اًل اأن���ا اخت���ار م�ا�سيع���ه ، 
وفعاًل حتم�س���ت كثريًا وفتح���ت عديدًا من 
املناف���ذ اجلديدة ، التي مل نكتب فيها ، ومن 
ذلك عل���ى �سبيل املثال : املخيال ودوره يف 
ال�سعري���ة اجلدي���دة ، وامل�ق���ف الفل�سف���ي 
ب���ني الثن���ني . واطلع���ت على كل م���ا كتبه 
اأه���م الفال�سفة ع���ن املخيال وه���م �سارتر ، 
هايدج���ر ، مريل�ب�نتي ، كام� ... وتبل�ر 
يل راأي عنه . ومازالت اهتماماتي به ق�ية 
وم�ؤث���رة ، ولفتت مقالتي ال��سط الثقايف 
وذهبت به اىل فعاليات الحتاد ال�سب�عية 
مل  باملثي�ل�جي���ا  اهتمام���ي  وب�سب���ب   .
اأجد ن�ع���ًا وا�سعًا ب���ني العل����م الإن�سانية 
بالنرثب�ل�جي���ا  واأعن���ي  واملثي�ل�جي���ا 
وعل���م   ، النف����س  وعل���م  الجتم���اع  وعل���م 
اجتماع الثقافة ولبد من التذكري احلي�ي 
واجل�ه���ري ، ال���ذي كان ل���ه ح�س����ر يف 
مقالت���ي الأ�سب�عي���ة واأعني به���ا الفل�سفة 
التي ان�سج���ت اأف���كاري وم�ساريعي . وما 
ع���زز هذا الن�ساط املثري وامللفت بح�س�ره 
الدع����ة   ، الثقافي���ة  احلي���اة  يف  الق����ي 
الت���ي وجهه���ا يل ال�سدي���ق ال�ساعر �س�قي 
" ب���ني  للكتاب���ة يف جري���دة  الأم���ري  عب���د 
النهري���ن " وحفزتن���ي امل�ساح���ة املمن�حة 
يل اىل اأن اأذه���ب للفل�سف���ة التي ت�سربتني 
وو�سعتن���ي يف �سل���ب اهتمامات���ي حت���ى 
ت�رطي بالثقافة ال�سعبية باملفه�م الثقايف 
احلدي���ث والبتعاد عن امل�روث ال�سعبي . 
واأو�سك���ت ا�ستكم���ال كت���اب يف هذا احلقل 
م�ظفًا فل�سفة : النظري���ة النقدية والثقافة 
ال�سعبي���ة ، الت���ي التقط���ت فيه���ا ح�س����ر 
ا�ست�طن���ت  الت���ي  واجلماع���ات  الف���راد 
الكه����ف . ووج���دت ب���اأن مرتوكاتها ، هي 
فن عظي���م وا�ستثمرت���ه اجلماع���ات ب�قت 
مبكر للغاية ، مع ادراك كيمياء الل�ن الذي 
بل����ر تلك التجرب���ة الرائدة ، لك���ن املعل�م 
الي�مي مل يغب خ�س��سًا جماليات النثى 

وب���روز رم����ز اجل�سد الذك���ري والنث�ي 
. وه���ذه اخل�سائ����س مل تظه���ر يف كه�ف 
م���اأوى  واأي�س���ًا  ونروافريري���غ  " تام���ريا 
ل�����س كابل��س / وكهف ليج���ات / ر�س�م 
ب��سيا . وا�ستطيع الإ�سارة لفن�ن املنطقة 
الت���ي  ليبي���ا  يف  واجلبلي���ة  ال�سحراوي���ة 
ع���ربت ب��س�ح ع���ن جمالي���ات الأف���راد ، 
رجاًل ون�ساء ب��سفها م�روثات �سعبية .

ر�س�م الكه�ف جتربة فنية حتتاج ت��سعًا 
بدرا�سته���ا وق���راءة �سعرياته���ا ، اأنا �سعيد 
لأنن���ي فتح���ت منف���ذًا منذ ع���ام 2007 وما 

زلت م�ستمرًا .

 اأنت من النقاد القلئل الذين در�ش����وا ال�شفوية 
ف����ي ما �شدر ل����ك ون�شر من مق����االت ، ما الدوافع 

حول هذا ؟
- ه���ذا �س����ؤال مق���رتن بالنرثب�ل�جي���ة ، 
لأنه���ا اهتم���ت بالبدئي���ة ، وال�سحري���ات ، 
الطق�����س ، ال�سعائ���ر ، الرم����ز املبك���رة ، 
�سف�يات ، اآليات مبكرة للتعبري عن احلياة 
وال�سف�ي���ة   . في���ه  والتح����لت  والع���امل 
ال�سعري���ة  التجرب���ة  يف  جم���ايل  مك����ن 
العراقي���ة من���ذ ال�سياب ، �سع���دي ي��سف ، 
م�فق حمم���د ، ري�سان اخلزعل���ي .... الخ 
والع����دة له���ا حماول���ة لتلم����س متظهرات 
باللحظ���ة  املرتبط���ة  وحت�لته���ا  البدئي���ة 
املقد�س���ة يف احل�س���ارة العراقي���ة ، ودور 
وهيمن���ة ال�س����رة ، الت���ي ه���ي لغ���ة اأوىل 
. تنط����ي ال�سف�ي���ة على مفاهي���م مقد�سة 
، له���ا متثي���الت بالطق�����س وال�سحري���ات 

وال�سعائ���ر ومتظهر ع���رب بع�س املزاولت 
الي�مي���ة املمثل���ة للعالق���ة ب���ني اجلماعات 
والدي���ن الت���ي كر�س���ت عالقتها م���ع املكان 
املقد����س / املعبد . ومع���روف باأن امل�ساحة 
مهما �سغ���رت هي املالذ الروحي ، للخائف 
والقل���ق ، واملالحق ، لأن���ه ي�ستح�سر الإله 
حلظ���ة دخ�ل���ه للمعب���د ، وظل ه���ذا املكان 
ال�سغ���ري خا�سعًا للتح�ل حتى �سار مكانًا 
وا�سع���ًا يت�س���ع للكث���ري وبالت���ايل حت�لت 
املدين���ة �� مثل بابل �� حا�س���رة دينية �� �سرة 
الع���امل املتح�س���ر �� وق���ال ارمي���ا يف �سفره 
51:7: باب���ل كا����س ذه���ب بي���د ال���رب م���ن 
اأجل ذلك جن���ت ال�سع����ب والن�س مراوغ 
مثلما ه���ي الن�س�����س الت�راتي���ة املقنعة 
بامل�سك����ت غري املعلن عنه���ا ب�سكل �سريح 
، متت���ع به���ا اليه����د ، لي����س لقدا�سته���ا بل 
لأنها متثل حا�سرهم حيث عا�س�ا حا�سرًا 
مزده���رًا وامتلك�ا مقاطعات زراعية هائلة 
. اإنه���ا �ُس���ّرة اجلغرافي���ة الت���ي يري���دون . 
وهي املانحة لهم مهارات تط�يع املرويات 
املقد�س���ة ، وال�سف�ي���ات املت�اج���دة حت���ى 

الآن.
ع���ن  لالإع���الن  ال�سف�ي���ة و�سيل���ة  تك���ن  مل 
املقد����س بتفعيل الذاكرة الكلي���ة وبطاقتها 
عل���ى  تعتم���د  املاأل�ف���ة  ال�ستعم���الت  لأن 
الذاك���رة ، لأن تاأ�سي�س ال�ج�د يعتمد كليًا 
على العالقة مع العالقات الدالة على الآلهة 
وكم���ا قال هايدج���ر : اأما ال�سع���ر ال�سف�ي 
فه� لي�س �س����ى تاأويل " �س�ت ال�سعب " 
غري اأن هذا ال�س�ت غالبًا ما يغيبه ال�سمت 

، ويخب���� يف ذات���ه ، فه� غ���ري قادر على 
اأن يق����ل نف�سه ما ه� قائ���م فعاًل ويظل 
يف حاج���ة مل���ن يتل����ن تاأويل���ه .... لأن 
الإن�س���ان يحي���ا �سع���رًا عل���ى الأر�س / 

هايدجر / ان�ساء املنادي / �س59//
وقب����ل  الف���رد  اإيق���اع  ه����  والإن�س���اد 
الظاه���رة  وكل  بالت�س�ي���ب  اجلماع���ة 
ه���ي �سف�ية ، لأن الكالم تكلم مثلما قال 
هايدجر عن ال�ساعر تراكل ، وال�سف�ية 
لغ���ة تفاه���م ومزاول���ة طق�����س يحي���ا 
بها الكائ���ن ويكر�س وج����ده وي�سري 
بيت���ًا للكائ���ن ، وتن�ساأ م���ن ذلك العالقة 
النط�ل�جي���ة الت���ي كر�سه���ا هايدجر 
بنظريت���ه املعرفي���ة ومق�لته ال�سهرية 

الكائن والكين�نة . 

  ت��م��رك��ز اه��ت��م��ام��ك ب��االن��ث��رب��ول��وج��ي��ا ك��ث��ي��رًا 
وتنوعت ودخلت في قراءات جديدة مثيرة ما هي 

االأ�شباب والتو�شيلت ؟
- م���ن الأ�سئل���ة املهم���ة الت���ي انته���ت له���ا 
لالخت���زال  اجل����اب  ت�حي���د  و�ساأح���اول 
. مع���روف ب���اأن النرثب�ل�جي���ا اأح���د اأهم 
العل�م الإن�سانية التي ظل خا�سعة للبحث 
والدر����س والذه���اب بعي���دًا مل���ا ه���� جديد 
فيه���ا وكان لتجاوره���ا م���ع 

العل����م الإن�ساني���ة تاأثري وا�س���ح وعّمقت 
العالق���ة ب���ني البح���ث املي���داين والهتمام 
م���ن  الق���رتاب   " النا�سي���ة   / بالإن�س���ان 
الإن�س���ان ، والتعرف اىل الآخر من ك�س�ف 
ه���ذا العل���م ، لأنها �� الك�س�ف ����� حازت على 
الإن�س���ان وامتلكته مبعن���ى اقرتبت كثريًا 
منه ودر�ست خ�سائ�س���ه ودقائق تفا�سيله 
وتن����ع العناي���ة به���ا مت���اأت م���ن فروعه���ا 
والت�س���اكل م���ع العل����م الأخ���رى مثل علم 
النف����س ، والرتبي���ة . وه���ذا ياأخذن���ا اىل 
اإ�سارة خا�سة ، بالأ�سئلة اجل�هرية 
ومنه���ا العالقة ب���ني النرثب�ل�جيا 
وعالقته���ا  فروعه���ا  وتع���ددات 
امليداني���ة  البح����ث  يف  املنهجي���ة 
الثقافي���ة  باملتغ���ريات  والهتم���ام 
كم���ا لب���د م���ن التذك���ري بعل���م اآخ���ر 
تداخ���ل بق����ة م���ع النرثب�ل�جي���ا 
وه� الثن�ل�جي���ا ، هذا العلم الذي 
اطلع ميدانيًا على التفا�سيل املعنية 
بالإن�س���ان ، وكم���ا ات�س���ع ح�س����ره 
كعلم �سياقي وّظف املا�سي ، التاريخ 
الق���دمي لدرا�سة احلا�س���ر واكت�سافه 
اللتف���ات  ولأن   ، في���ه  التج�ه���رات 
للماقب���ل  ه� الذي مين���ح الت�س�رات 
ع���ن اجلماعات ال�سابق���ة ، واحلقائق 
التن�عية ، الجتماعي���ة / الطق��سية 
/ ال�سعائ���ر / الأ�ساطري / املقد�سات / 

الي�ميات الثقافية //
ال�ستعمالت امل�روثة ، التي حت�لت 
خزان���ًا ثقافيًا ، �ساغ���ت املالمح الكلية 
للجماع���ة ، وق���اد علم���اء النرثب�ل�جي���ة 
اىل  ت��سل���ت   ، ثقافي���ة ج�هري���ة  اأفع���اًل 
مراكز التيار الثقايف . واإذا اأردنا ا�ستعادة 
القلي���ل جدًا من اأه���م العلم���اء ، اأق�ل ليفي 
�سرتاو����س / مار�سي���ل م�����س / ج����رج 
دوميزي���ل / وبي���ار كال�س���رت / اآخ���ر طلبة 

�سرتاو����س الذي در����س �سد الدول���ة ، كان 
له عل���ّي تاأثريات بالغة م���ع كيغرد غريت�س 
يف كتاب���ه ال�سه���ر " تاأوي���ل الثقاف���ات " ، 
تكر����س الهتم���ام بهذا العلم ل���ه تاأثري على 
ما عرفه الإن�سان من فن�ن وعنا�سر ثقافية 
، ولالنرثب�ل�جيا تاأثري كبري على ات�ساح 

اهتماماتي املعروفة لك ولالأخرين .

الف����ن  لدخ����ول  اأف�ش����ت  المخّي����ال  فل�شف����ة   
والجم����ال ، ف����ي فعاليات الكائن وتنوع����ت اأي�شًا . 
ط����اف المخي����ال لذلك ف����ي الثقافة عب����ر تنوعاتها ، 
االأ�شطورية ، الطقو�س ، االأدب ، النحت ، العمارة 
، ال�شرد ، التاريخ ، االنثربولوجيا ....الخ بمعنى 
يت�ش����ع ح�ش����وره كثي����رًا وم����ا يوف����ره المتلقي من 

فحو�س له �شيرورة م�شتمرة .
- قل���ت يف اأك���رث م���ن مق���ال ب���اأن املخي���ال 
عن�س���ر حي����ي يف الأدب والفن ول ميكن 
جتريد الإب���داع منه ، ولعل مق�لة غادامري 
، باأن ال�سعر يحتاج املخيال ولي�س اخليال 
مثلما �سارتر ، وهن���ا ترت�سم لنا متظهرات 
ال�سع���ر الغرب���ي وغرائبي���ة الن�س�����س ، 
وات�س���اع التاأوي���ل لأنها متاأتي���ة من �سي�ع 
التخيل ولأهميت���ه يف الفل�سفات املعا�سرة 
تع���ّددت   ، املعرف���ة  فل�سف���ة  وح�سري���ًا   ،
تن�ع���ات احل�س�ر ، ولعل اأب���رز الفال�سفة 
واكرثهم تبّدي���ًا يف جماليات الفن والأدب 
ه���� ديكارت ، وه��س���رل ، ريك�ر ، �سارتر 
، مريل�ب�نت���ي ، كام� ، هايدج���ر. واأي�سًا 
اهتم به �� املخيال �� علم النف�س الجتماعي ، 

والثقايف والنرثب�ل�جيا الفل�سفية . 
يعني هذا وج����د عالقة بدئية بني املخيال 
والف���ن والأدب ، وب���ني املتلقي ، لهذا ات�سع 
الفه���م كث���ريًا وتن�ع ، وي���كاد املخي���ال اأن 
يك�ن ه� اجل�ه���ري يف ما كتبه الفال�سفة 
، ونق���اد الأدب والف���ن . وح���ازت الأن����اع 
متظه���رات جدي���دة للغاية ، ولع���ل الأهمية 
الك���ربى تب���ّدت الآن بالع����دة اىل بدئيات 
الفن�ن الأوىل ، ور�س�م الكه�ف ومالحقة 
املخيال فيها ، وحتققت ت��سالت ابتكرتها 
الفل�سف���ة م���ن التق���اط جمالي���ات الن����س / 
الن�س��س ، مع البتعاد قلياًل عن ال�اقع ، 
لأن �سارتر ه� ال�حيد الذي يفك ال�ستباك 
ب���ني ال�اقع والالواق���ع ، بل اأك���د عليهما ، 
لك���ن الفال�سفة الكبار ال���ذي تكر�ست لديهم 
بدئيات احل�س���ارات الأوىل ، قبل كا�سرير 
. لأنه كّر�س اإنتاجه العلمي والفني ، حلظة 
تكر����س مفاهيمه ، ح����ل مظاهر احل�سارة 
الب�سري���ة ، كالأ�سط����رة والدي���ن ، واللغة 
والتاريخ ، وول�ج���ه نظرية املحاكاة لدى 
كرو�سه ، وه� الذي قال مل يكن الفن جمرد 
تعب���ري ، لأن���ه �س���كل م���ن اأ�س���كال التعب���ري 
الرمزية . وت�سيّدت نظرية �� كا�سرير ح�ل 
ح�س����ر التخيّل يف الفن����ن عرب الرم�ز ، 
التي تعني الإن�سان املاثل من بيت رمزي .

ب���روز العنا�س���ر املك�نة للف���ن والأدب هي 
فل�سف���ة كا�سرير املل�حة للرم�ز ولأهميتها 
ال�سه���رية  ملق�لت���ه  نيت�س���ه  التق���اط  حت���ى 
الإن�س���ان رم���ز ، ي�سك���ن يف رم���ز ويق�دنا 
هذا ال���راأي اىل تذكر املق�لة ال�سابقة ح�ل 
تعريف العم���ل الفني وت�سي���ّده يف ال�سكل 
اأو ال�س����رة لأن اللغة فيه �� الفن �� هي التي 
تق���دم �س�رة تعبريي���ة جمالية عن التعبري 
اجلم���ايل ، لذا �ساأق����ل اأخريًا ومك���ررًا ما 
ذك���ره كا�س���رير الفن �س���كل ورم���ز ، والفن 
حقيق���ة و�سع���ر كما ق���ال هايدج���ر الفن اإما 
تخّي���ل ول واقعية ، واإم���ا التزام وحرية / 

�سارتر.
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يحتل الناقد والباحث ناجح المعموري، مكانة مهمة في الم�سهد الثقافي العراقي، في مجال البحث يعتبر اأحد الباحثين القالئل 
الذين مهدوا لم�ساهمات نظرية جديدة في تاريخ ح�سارة بالد الرافدين والميثيولوجيا العراقية وتاريخ الأ�سطورة والرمز،.. 
وله موؤلفات ودرا�سات تاريخية مميزة، اإ�سافة لإ�سداره كتبًا في الرواية والق�سة. واأ�سدر ما يقرب من ع�سرين كتابًا في الأ�سطورة 

والتوراة والبحث في اأ�ساطير الآلهة لبالد الرافدين.
حاورته المدى للوقوف عند �سعيه في درا�سته لالأ�سطورة

حاوره: عالء املفرجي

ناجح المعموري: فل�ضفة المخّيال اأف�ضت لدخول الفن والجمال

 قلت في اأكثر من مقال 
باأن المخيال عن�سر حيوي 
في الأدب والفن ول يمكن 

تجريد الإبداع منه ، ولعل 
مقولة غادامير ، باأن ال�سعر 

يحتاج المخيال ولي�س الخيال 
مثلما �سارتر 

 لم تكن ال�سفوية و�سيلة 
لالإعالن عن المقد�س 

بتفعيل الذاكرة الكلية 
وبطاقتها لأن ال�ستعمالت 

الماألوفة تعتمد على 
الذاكرة

المعموري ناجح  في  قالوا 

تهُب���َك احلياُة لقاءات م���ع �سخ�سيات تزامني���ة، واأعني بهذا 
التعبري، ال�سخ�سيات التي ل ت�ؤمن بالزمني املتعاقب طريقًا 
لها، فه���ي �سخ�سّياٌت تنتمي اإىل حلظ���ة وج�د دائمة ممتدة 
من���ذ اخلليق���ة الأوىل، و�ستظ���ل م�ستمرة اإىل اآخ���ر الك�ن..
احلدي���ث ع���ن ناج���ح املعم����ري، حدي���ث ط�ي���ل، واإن كان 
اإىل  تتَّج���ه  اأن  الكلم���ات  َفَح�ْس���ُب  الخت�س���ار،  م���ن  ب���ّد  ل 
حم�ري���ن: الأول، حم����ره العقل���ي الفك���ري، فه���� حّري���ف 
ابت���كار امل�سروع���ات املفتاحية يف جم���ال الفل�سفة والتاريخ 
والنرثوب�ل�جي���ا والأدب، فم���ا يلتقط���ه، وي�سّبه يف اإطار 

حم���اوَر، عمٌل جّباٌر ل ُي�ساه���ى، وما يجرتحه من ارتباطات 
علمي���ة اأمٌر يعجز ع���ن ول�ج���ه متخ�س�س�ن، لكّن���ه ب�سلطة 
معل�ماته املبا�سرة املرتاكمة ع���رب الأزمان يت�سّدر ال�اجهة 
ويك�س���ب ق�سب ال�سبق وبراءة الكت�ساف. والآخر، حم�ره 
الإن�س���اين، فه���� املت�ا�سع ال�ساه���د للجمي���ع بالف�سل، واإن 
كان متفّ�ق���ًا عليه���م، وه���� امل�سام���ح الكرمي، وه���� امل�قف 
ال�سج���اع الذي ل يه���ادن يف احلقيقة، وه� الأب واملحت�ي.

Ó عمر ال�سراي  

عرفت الأ�ست���اذ ناجح املعم����ري منذ 
اأكرث من ن�سف قرن، كنت اأح�سر لقاء 
اأ�سب�عيًا يف مقهى �سغري يجتمع فيه 
املعم����ري م���ع نخبة من اأدب���اء احللة 
يف ح����ارات مفت�ح���ة ل تخ���رج ع���ن 
الهم����م الأدبية والفكري���ة اجلادة. ما 
بق���ي ثابت���ًا يف �سخ�سي���ة املعم����ري 
وتع���زز مب���رور الأيام والعق����د �سفة 

ب���ارزة متيزه وت�ؤكد اأ�سالته، لحظت 
من���ذ البداي���ة اأن الكت���اب ب���ني يدي���ه، 
رواي���ة كان اأم دي����ان �سع���ر اأم بحثًا، 
ل  وجاذبي���ة  دافئ���ة  حي���اة  يكت�س���ب 
تق���اوم. يبحث املعم����ري عن الإبداع 
احل���ق ويحتف���ي ب���ه ويتذوق���ه بعيدًا 
ع���ن اأية اعتب���ارات ل تنبثق من �سحر 
ه���ذه العالق���ة الفاتن���ة. لن اأن�س���ى اأنه 

كت���ب ع���ن روايت���ي الأوىل "القناف���ذ 
مق���الت  خم����س  �ساخ���ن"  ي����م  يف 
وحت���دث عنها يف اأك���رث من حمفل يف 
احتف���اء فري���د من ن�ع���ه. يكف���ي هذا 
لإلق���اء ال�س�ء على اأ�سال���ة املعم�ري 
و�سدق���ه وغرام���ه ب���الأدب واملعرف���ة.

Ó فالح رحيم

بل���د،  اأي  ثقاف���ة  يف  ثق���ايف  �سم���ري  املعم����ري  ناج���ح 
ب�س���كل اأو اآخ���ر ، ثم���ة ا�سم���اء تت�س���كل خ���ارج كل الألعاب 
م���ع  وغريه���ا[  والفكري���ة  والجتماعي���ة  ]ال�سيا�سي���ة 
ال�اق���ع. ل�س���رورات  وفق���ًا  قلبه���ا  ويف  داخله���ا  اأنه���ا 
ناج���ح املعم����ري واح���د من العناوي���ن التي يطل���ق عليها 
ت�سمي���ة "ال�سم���ري الثق���ايف"  غ���ري املن���درج حت���ت يافطة 
ب���ل ه���ي، ال�سمائ���ر تل���ك، يافط���ة فكري���ة مكتفي���ة بذاتها.
النقدي���ة  الروؤي���ة   النق���د وترتب���ك  يرتب���ك  ح���ني  اأحيان���ًا 
ت�سب���ح الع����دة والحت���كام ايل تل���ك ال�سمائ���ر الثقافي���ة 
ع���ن  اخلط���اأ  ال�سائ���ع  ال�سائ���د  بازاح���ة  الكفيل���ة  ه���ي 
بب�ساط���ة  الثق���ايف  ال�سم���ري  لأن  ال�س���ح،  امل�سك����ت 
ديكارتي���ة ل تبتغ���ي �سرب  اأغ����ار غابات العم���ق الثقايف .

يف ناج���ح املعم����ري وا�سم���اء قليل���ة ج���دًا اأخ���رى ميكن 
اأعظ���م،  ه����  يق���ال  ،كم���ا  ماخف���ي  اىل  معه���ا  نلتف���ت  اأن 
الأول  ملعب���ه  ه���ي  الت���ي  الرواي���ة  يف  لن���ا  يق����ل  لأن���ه 
ويف  وال���رتاث  ،الأ�ساط���ري  والت�سكي���ل  وامل�س���رح 
ه���ذا  ل���كل  وال�سام���ل  اجلام���ع  النق���دي  ملعب���ه  ال�سع���ر 
لالأ�ساط���ري. الأول  ال�ري���ث  ه����  ]ال�سع���ر  وفق���ًا ملق�لت���ه 

عن���ي، ل� كان الأمر �سخ�سيًا هك���ذا، �ساأق�ل عن املعم�ري 
حكايات ط�يلة ،نادرة ت�ؤ�سر ماقال ومامل يقل يف اأكرث من 
٤1 كتاب���ًا مهم���ا  حملت اأغلفتها ا�سم���ه ومار�سال م�سروعه 
النق���دي والفك���ري التن�ي���ري  �سدي���د الغ���زارة والعم���ق.

Ó و�سام ها�سم

يرى اأن المورثات ال�سعبية ممار�سات ومزاولت معتقدية و�سعائر �سحرية ، وعارية من الن�سو�س



	 	 	
						 	

		 	 	
	 	 	

	

	و	ترى	اأو�س���اط	�س���عبية	تزداد	ات�ساعًا،	
اأن���ه	فيما	ورث	ح���ّكام	الي���وم	الفعليون،	
ترك���ة	ما�سي	ح���روب	و	اإره���اب	و	دمار	
و	 املنه���ارة،	 الدكتاتوري���ة	 به���ا	 قام���ت	
ت�سبب���ت	بالت�ست���ت	و	الرع���ب	و	�سي���اع	
الأم���ل	بق���وى	التغي���ر	حينه���ا	ب�سب���ب	
الكاذب���ة	 الدمياغوجي���ة	 ال�سع���ارات	
بالإرهاب	و	التعذي���ب	و	املالحقات	التي	
�سمل���ت	حت���ى	اأق���ارب	الدرج���ة	الرابع���ة	
للمالحقني	الذي	قامت	ب���ه	الدكتاتورية،	
و	اأّدت	اىل	توّج���ه	النا�س	يف	خلق	الأمل	
بالتغير	و	موا�سل���ة	احلياة	يف	البحث	

عن	خمّل�س	يف	الدين	و	الطائفة	.	.	
	الأم���ر	ال���ذي	اأّدى	بغالبي���ة	ح���كام	اليوم	
اىل	توظيف	ذل���ك	الأمل	منذ	ثمانية	ع�سر	
عام���ًا،	لي�س	بال�س���ر	اىل	جعل	ذلك	الأمل	
واقع���ًا،	و	اإمن���ا	توظيفه	توظيف���ًا	يحقق	
اأطماعهم	ال�سخ�سية	بجعل	اأيقونة	الأمل	
خراف���ة	�س���اروا	عليه���ا	لتربي���ر	جهلهم	و	
ع���دم	اآهليته���م	.	.	حت���ى	و�سل���ت	بوزير	
اىل	اأن	ي�س���ف	افتت���اح	مط���ار	متوا�س���ع	
يف	النا�سري���ة	بكون���ه	وريث���ًا	ملط���ارات	
ال�سومري���ني	لأنهم	ط���اروا	يف	وقتهم،	و	
لك���ون	)	ال�سومريني	ه���م	اأول	من	طاروا	
يف	اجل���و	!(،	و	جع���ل	م���ن	حال���ه	و	حال	
كتلته	م�سخرة	اأو�سلت	كتلته	اىل	�سحبه	

و	اإعالنه���ا	ع���ن	كون���ه	يعاين	م���ن	مر�س	
نف�سي	؟؟	

	و	يف�ّسر	ق�سم	هذا	الكذب	بكونه	حماولة	
بائ�س���ة	للح�س���ول	عل���ى	�سعبي���ة	لكتل	و	
اأح���زاب	ل�سعبية	لها	اأو	فق���دت	�سعبيتها	
ح���ّكام	 لتمري���ر	 ت�سع���ى	 الت���ي	 لتل���ك	 اأو	
قا�س���ري	الكف���اءة	و	املعرف���ة	لكونهم	من	
اأتباعه���ا،	اأو	لأخرى	تغ���ازل	وعي	�سعبي	
مت���دين	ملرحل���ة	ما،	م���ن	غر	ت�س���ّور	ما	
�سيح�س���ل	اإن	ت�ساع���د	الوع���ي	ال�سعبي	
و	َك�سف	الكذب،	الوع���ي	املت�ساعد	بفعل	
لالأو�س���اط	 احلي���اة	 �سعوب���ات	 تزاي���د	
الوا�سع���ة	و�س���ط	تزاي���د	غن���ى	و	ت�سّلط	
الأفراد	التابعني	لدوائر	احلاكمني،	غنى	
لينم	عن	قابلية	او	كفاءة	او	مكافاأة	على	
ت�سحي���ة	يف	�سبي���ل	ال�سع���ب	.	.	او	كم���ا	
ت�ساعد	الوع���ي	ال�سعبي	الوا�سع	ب�سبب	
انتفا�س���ة	ت�سري���ن	البا�سل���ة	عل���ى	�سبيل	

املثال	.	
	و	فيما	يدين	و	ي�سخر	ق�سم	من	احلاكمني	
م���ن	مقولة	وزير	دعاي���ة	هتلر	الذي	قال	:	
" اإكذب	ثم	اإكذب	ثم	اإكذب	حتى	ي�سّدقك	
النا����س	" ،	ي�سر	ق�سم	هام	من	�سيا�سيني	
اإ�سالموي���ني	متنفذين	عليها،	غر	مبالني	
باآيات	القراآن	الذي	اق�سموا	عليه،	الآيات	
التي	حت���ّرم	الك���ذب،	بل	ط���ّوروا	الكذب	
الأق���وال	و	 ك���ذب	يف	 الأق���وال،	اىل	 يف	
يف	الأفع���ال	و	الإج���راءات،	حي���ث	بق���ى	
عدي���د	م���ن	م�سوؤولني	كب���ار	يف	مواقعهم	
رغ���م	اإدانتهم	و	معاقبته���م	بتنحيتهم	من	
م�سوؤولياته���م	وفق	الأ�س���ول	القانونية،	
و	كم���ا	حدث	و	يحدث	يف	وزارة	ال�سحة	
الت���ي	ك�سف���ت	ماأ�س���اة	م�ست�سف���ى	" اب���ن	

اخلطيب	" جانبًا	مما	يح�سل	فيها.	
	و	فيم���ا	ي�سر	متخ�س�سون	اجتماعيون	
اىل	الفرق	الهائل	ب���ني	اللباقة	يف	عر�س	
للحل���ول،	 برناجم���ًا	 و	 واقع���ًا	 الأم���ور	
و	كيفي���ة	تبي���ان	احلقائ���ق	.	.	و	الك���ذب	

املتك���رر	الذي	ليعني	الإ�سرار	عليه	رغم	
انك�ساف���ه،	ليعن���ي	اّل	�سع���ف	ال�سم���ر	
و	�سع���ف	امل�سوؤولي���ة	جت���اه	ال�سعب،	و	
انع���دام	الآهلية	للحك���م		.	.	و	ليعني	اإّل	

الغباء	املفرط	.	.	
لأن���ه	لي�س	كذب���ًا	على	فرد،	ب���ل	كذب	على	
�سعب	بكل	طاقات���ه	و	علومه	و	ثقافاته	و	
اإن	كان���ت	اأو�ساط���ه	الوا�سعة	تعاين	الآن	
ال���ذل	و	الفق���ر	و	اجل���وع	و	البطال���ة،	بل	
و	زادت	النرتن���ت	و	مواق���ع	التوا�س���ل	
الجتماعي	م���ن	�سرع���ة	و	�سهولة	ك�سف	
و�سفه���ا	 الت���ي	 النرتن���ت	 	. 	. الك���ذب	
املالكي	رئي�س	ال���وزراء	ال�سابق	بتحدّي	
و	)ب�سجاع���ة(	بكونه���ا	لي�س���ت	اّل	مك���ب	
نفاي���ات	و	اإن���ه	ليهت���م	مب���ا	ُين�س���ر	و	ما	

ينت�سر	عربها.			
	فاأنه���م	ي�س���رون	اىل	ماأ�س���اة	و	مه���ازل	
ك���ربى	عندما	ي�س���ّدق	احل���كام	باأنف�سهم	
اأكاذيبه���م	ه���م،	كما	حدث	م���ع	الدكتاتور	
الإ�سب���اين		فرانك���و	ال���ذي	�س���ار	يحيي	
وفات���ه	 بق���رب	 املحتفل���ة	 اجلماه���ر	
مت�س���ورًا	اإنه���ا	حتيي	انت�س���ارات	الأمة	
عل���ى	يدي���ه،	و	كما	ح�سل	م���ع	الدكتاتور	
�سدام	و	وزير	دعايت���ه	حينها	ال�سحاف	
ال���ذي	كان	يذيع	عل���ى	الهواء	ب���كل	غباء	
كي���ف	تنت�سر	قواته	على	قوات	الحتالل	
و	)علوجه���ا(	و	دباب���ات	الحتالل	تتقدم	
و	تظه���ر	عل���ى	الكام���رات	و	ه���ي	خلفه	

مبا�سرة.
	و	ي�س���رون	اىل	الغب���اء	الكب���ر	للحكام	
الذي���ن	يعتم���دون	الكذب	طريق���ًا	للحكم،	
لأنه���م	ل	يع���ون	م���اذا	�سيح���دث	حلكمهم	
الدم���ار	 م���دى	 ينك�س���ف	 عندم���ا	 له���م	 و	
ال���ذي	ح�سل	و	يح�س���ل	ب�سبب	الكذب	و	
خا�سة	كذب	كبار	احلكام	الذي	اإن	ت�سبب	
بان���دلع	انتفا�س���ة	ت�سري���ن	البطولي���ة،	
فاإن���ه	�سيت�سب���ب	بانفجار	هائ���ل	لل�سعب	
مبكوناته	منتف�سًا	مبا	لُيبقي	و	لُيذّر	.	.	
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   د. مهند الرباك

	اأهم	ه���ذه	المبررات	و	جوهرها	تتمحور	
و	 قانون���ي	 اأولهم���ا:	 	: مبرري���ن	 ح���ول	
ثانيهم���ا	�سيا�سي،	اأما	المب���رر	القانوني	:	
فاإن	الق�ساء	وظيفت���ه	فنية	بحتة	تنح�سر	
ف���ي	تطبيق	القواع���د	القانونية	الم�سرعة	
م���ن	قبل	ال�سلط���ة	الت�سريعية		و	المواطن	
ق���درات	التخ�س����س	الدقي���ق	و	 ل	يمل���ك	
الفني	،	كما	اأن	على	القا�سي	اأن	ل	ي�ستقي	
اأف���كاره	و	معلومات���ه	عند	�سناع���ة	القرار	
القانوني���ة		 القاع���دة	 م���ن	 اإل	 الق�سائ���ي	
ح�س���رًا	تطبيقًا	للو�سعية	القانونية	،		اأما	
المبرر	ال�سيا�سي	:	ف���اإن	القانون	اإنما	هو	
تعبي���ر	ع���ن	الإرادة	العام���ة	للمجتمع	،	و	
راأي	المجتم���ع	موجود	في	هذه	القوانين	
،	و	اإن	الق�س���اء	ه���و	بالنهاية	ينّفذ	الإرادة	
العامة	الت���ي	تاأخذ	�س���ورة	قوانين	تاأخذ	
عب���ر	 المجتم���ع	 ف���ي	 للتطبي���ق	 طريقه���ا	

ال�سلطة	الق�سائية.	
هذا	التج���اه	ي�سمى	النظ���ام	الالتيني	اأو	
نظ���ام	)Law	civil(	ال���ذي	وج���د	ل���ه	اأكثر	
م���ن150	دولة	متحم�سة	ف���ي	الدفاع	عنه	و	
تطبيق���ه	منها	الع���راق	وفرن�س���ا	والمانيا	
وغيرها،بخ���الف	 ا�سباني���ا	 و	 والياب���ان	
النظ���ام	الق�سائ���ي	النكلو�سك�سون���ي	اأو	
تطبق���ه	 ال���ذي	 	)common	 Law(نظ���ام
اأكثر	م���ن	80	دولة	منها	الوليات	المتحدة	
الأميركي���ة	و	بريطانيا	و	كن���دا	و	الهند	و	
غيره���ا	،	و	يتمت���ع	فيه	القا�س���ي	بمرونة	
اأكث���ر	ف���ي	اإ�س���راك	المجتمع	ف���ي	�سناعة	
العدال���ة	من	خ���الل	نظ���ام	المحلفين	الذي	
ي�سرك	المواطن	في	العدالة	الجنائية.	

اإل	اأن	ه���ذه	الأ�سباب	ا�سبحت	غير	مقنعة	
و	ل	تب���رر	الف�س���ل	التام	بي���ن	المجتمع	و	
الق�س���اء	،	فمب���رر	اأن	الق�ساء	وظيفة	فنية	
اأن	 و	 المجتم���ع	 يملكه���ا	 ل	 تخ�س�سي���ة	

عل���ى	القا�س���ي	اأن	ل	ي�ستق���ي	معلومات���ه	
اإل	م���ن	القاع���دة	القانونية	ف���ان	الرد	على	
ه���ذه	المقولة	ه���و	اأن	م�سارك���ة	المجتمع	
في	الق�س���اء	ل	تعني	اأب���دًا	اأنه	يتدخل	في	
الجان���ب	الفني	لعم���ل	القا�سي	في	تف�سير	
القان���ون	و	تاأويل���ه	و	اإزال���ة	تناق�س���ه	و	
تعار�س���ه	و	تكيي���ف	الواقع	م���ع	القانون،	
و	اإنم���ا	واجبه	هو	بيان	البعد	الجتماعي	
كل	 ف���ي	 اأمام���ه	 المنظ���ورة	 للدع���وى	
جوانبها	و	ت�سخي����س	الم�سالح	الخا�سة	
الق���رار	 لياأخ���ذ	 و	 العام���ة	 الم�سال���ح	 و	
الق�سائ���ي	طريق���ه	ف���ي	تطوي���ر	المجتمع	
و	زي���ادة	حيويت���ه	،	فالقاع���دة	القانوني���ة	
ل	تقت�س���ر	عنا�سره���ا	عل���ى	الجانب	الفن	
الت�سريع���ي	اأو	ال�سياغ���ة	الت�سريعي���ة		و	
اإنم���ا	تر�س���م	الن�سي���ج	الجتماع���ي	وف���ق	
خيوط	منظومة	الحقوق	والحريات	لذلك	
المجتم���ع	،	و	م���ا	ال�سياغ���ة	الت�سريعي���ة	
له���ذه	القاعدة	القانوني���ة	اإل	قوالب	تفرغ	
و	 حاجات���ه	 و	 المجتم���ع	 مب���ادئ	 فيه���ا	
م�سالح���ه	و	قيمه		للو�سول	له���ذه	الغاية	
الق���رار	 عب���ر	 الجتماعي���ة	 و	 الأخالقي���ة	
الق�سائ���ي	،		ف���ال	يمكن	الف�س���ل	التام	بين	
القان���ون	و	المجتمع	،	اأم���ا	المبرر	الثاني		
ال���ذي	يق���ول	اإن	القا�س���ي	ل	يحت���اج	الى	
راأي	المجتم���ع	في	مرحل���ة	تنفيذ	القانون	
ف���ي	 اأ�س���اًل	 لأن	راأي	المجتم���ع	موج���ود	
القاع���دة	القانوني���ة	كونها	تمث���ل	الإرادة	
ف���ي	 القا�س���ي	 م���ا	 و	 للمجتم���ع	 العام���ة	
له���ذه	الإرادة	العام���ة	 اإل	منف���ذ	 حقيقت���ه	
الت���ي	تمث���ل	راأي	المجتم���ع	الت���ي	جاءت	
ب�س���ورة	قانون،	فانه	يمكن	الرد	على	هذا	
المب���رر	من	اأن	القانون	يم���ر	بمرحلتين	:	
مرحل���ة	الت�سري���ع	و	مرحل���ة	التنفي���ذ	،	و	
من	ث���م	فان	وج���ود	المجتمع	ف���ي	مرحلة	

الت�سري���ع	و	ع���دم	وج���وده	ف���ي	مرحل���ة	
التنفي���ذ	و	الت���ي	تع���د	اأهم	المراح���ل	اإنما	
ه���و	دور	منقو����س	ل���الإرادة	العام���ة	ف���ي	
المجتمع	،	فراأي	المجتمع	يجب	اأن	يكون	
موج���ودًا	في	كلت���ا	المرحلتي���ن	و	خا�سة	
مرحل���ة	التنفيذ	التي	ه���ي	مرحلة	تحقيق	
القاع���دة	القانونية	لبعاده���ا	الجتماعية	
الواقعي���ة	المرغوب���ة	،	فالبرلم���ان	ي�س���ع	
الموجه���ات	العامة	ب�سيغ	قواعد	قانونية	
و	القا�سي	ف���ي	معر�س	اجته���اده	يواجه	
النق����س	و	الق�سور	له���ذه	القانون	ب�سبب	
تط���ور	المجتم���ع	و	تب���دل	اأحوال���ه		لأجل	
حل	م�س���اكل	المجتمع	و	تلبية	احتياجاته	
وفق	مفه���وم	المتداد	و	التكامل	بين	دور	
الم�سرع	و	القا�س���ي،	فمرحلة	الت�سريع	و	
مرحلة	التنفي���ذ	مرحلت���ان	مرتبطتان	مع	
بع�سهم���ا	في	حك���م	المجتم���ع	،	فيجب	اأن	
يوج���د	راأي	المجتمع	ف���ي	مرحلة	التنفيذ	
اأي�سًا	كما	وجد	في	مرحلة	الت�سريع.	

و	من	هنا،	و	للفوائ���د	التي	حققها	النظام	
النكلو�سك�سون���ي	)Law	common(	في	
تحقيق	التفاعلية	بين	الق�ساء	و	المجتمع	
ب�س���كل	يحق���ق	ال�ستق���رار	المجتمع���ي	و	
الأمن���ي	لالأف���راد،	ف���اأن	النظ���ام	الق�سائي	
يعتب���ر	 ال���ذي	 	)civil	 Law( الالتين���ي	
الع���راق	اأح���د	الدول	التي	تاأخ���ذ	به	مدعو	
ال���ى	التنازل	ع���ن	مبداأ	الف�س���ل	التام	بين	
الق�س���اء	و	المجتم���ع	،	و	اإح���الل	محل���ه	
مب���داأ	ال�سراك���ة	المجتمعي���ة	ف���ي	�سناعة	
العدالة	من	خالل	اآلية	"�سديق	المحكمة" 
curiae	amicus		ال���ذي	هو	نظام	قانوني	
اإجرائ���ي	معتب���ر	و	ممار����س	ف���ي	النظ���ام	
		anglo-americanالنكلو�سك�سون���ي
يمك���ن	 خالل���ه	 م���ن	 	، متفاوت���ة	 بدرج���ة	
للمحكم���ة	اأن	تدعو	�سخ�س���ًا	اأو	مجموعة	

اأ�سخا����س	اأو	نقاب���ة	و	اتح���اد	اأو	منظم���ة	
مجتمع	مدن���ي	لي�سوا	اأطرافًا	في	الدعوى	
و	ل	متدخلين	فيها،	باأن	يقدموا	معلومات	
و	روؤية	ت�ستنير	به���ا	المحكمة	اأثناء	�سير	
اأو	 واقعي���ة	 م�سائ���ل	 ح���ول	 المرافع���ات	
قانوني���ة	لم�ساعدته���ا	ف���ي	الوق���وف	على	
جميع	الأبع���اد	الجتماعية	و	القت�سادية	
و	ال�سيا�سية	،	اإذا	ما	كان	القرار	الق�سائي	
يم����س	�سريح���ة	وا�سع���ة	م���ن	المجتمع	و	
ل���ه	انعكا�ساته	في	ال�س���اأن	العام	،	و	يم�س	
ال�سال���ح	الع���ام	،	فه���و	لي����س	م�ست�س���ارًا	
للقا�س���ي	و	ل	لأح���د	الخ�سوم	و	ل	�ساهدًا	
و	لي�س	خبيرًا	يقدم	راأي	فنيًا	للمحكمة	فال	
ت�س���ري	عليه	قواعد	عزل	الخبراء	و	ردهم	
،	و	معق���د	النفع	في	�سدي���ق	المحكمة	هو	
ناف���ذ	الق�ساء	على	المجتمع	بان	يعطي	له	
وجهة	نظر	نوعية	و	متميزة	تهم	ال�سالح	
الع���ام	لم�ساعدة	المحكمة	ف���ي	فتح	ف�ساء	
تفكي���ري	اأو�س���ع	من	ف�س���اء	الخ�سوم	،	و	
اأن	ل	يكون	فكر	القا�سي	مرتبطًا	في	مدار	
الخ�سوم	،	في	م�سائل	عامة	التي	قد	تتاأثر	
م���ن	الحك���م	الق�سائ���ي	بخ�سو�س	دعوى	
معينة	يمتد	اأثرها	الى	المجتمع	،	كق�سايا	
مكافح���ة	الف�س���اد	،	و	حق���وق	الإن�سان	،	و	
حق���وق	العمال	،	و	حرية	التعبير	و	الراأي	
،	التنمية	،	ال�سيا�سات	العامة	القت�سادية	
و	 	، الثقاف���ي	 الإرث	 و	 	، الجتماعي���ة	 و	
و	 العام���ة	 ال�سح���ة	 و	 	، البيئ���ة	 حماي���ة	

ال�سالمة	العامة	.
نظ���ام	�سديق	المحكمة	و�سيلة	ناقلة	لهذه	
الهتمام���ات	الجوهري���ة	للمجتم���ع	ال���ى	
الق�س���اء	من	اأج���ل	اأخذها	بعي���ن	العتبار	
،	فه���ذه	الدع���اوى	�سحيح	اإنه���ا	مقت�سرة	
عل���ى	اأطرافها	المتنازع���ة	اإل	اأنها	مملوكة	
للمجتم���ع	،	و	يتحق���ق	عبره���ا	النفت���اح	

و	 المدن���ي	 المجتم���ع	 عل���ى	 الق�سائ���ي	
تعزي���ز	اأدوات���ه	و	زي���ادة	ال�سفافي���ة	التي	
تعطي	م�سداقية	اأكب���ر	للعملية	الق�سائية	
من	خ���الل	الم�سارك���ة	ال�سعبي���ة	المنظمة	
ف���ي	�سنع	العدال���ة	،	فه���ذه	الم�ساركة	تعد	
معي���ارًا	لدولة	القان���ون	،و	تعلق	القا�سي	
ال�سعب���ي	 القب���ول	 ،لتحقي���ق	 بالمجتم���ع	
للقرار	الق�سائ���ي.	فالقا�سي	وفق	النظام	
الالتين���ي	يعم���ل	ب�س���ورة	منف���ردة	مم���ا	
قد	يك���ون	ق���راره	ل	ياأخذ	بعي���ن	العتبار	
الرت���دادات	و	الرتجاج���ات	الجتماعية	
الت���ي	يحدثه���ا	ذل���ك	الق���رار	و	ب�سبب	هذا	
النفرادي���ة	الق�سائي���ة	في	�سن���ع	العدالة	
و	ع���دم	�سراك���ة	المجتم���ع	ف���اإن	الم�سالح	
	، الت�سخي����س	 �سعب���ة	 تك���ون	 العام���ة	
فالمحكم���ة	ل	تدي���ر	تقنين���ًا	قانوني���ًا	فقط	
و	اإنم���ا	تدير	نظام���ًا	اجتماعي���ًا	كاماًل	،	و	
طبقًا	لذل���ك	فالقا�سي	يحمل	ولًء	مزدوجًا	
:	فه���و	من	جه���ة	يدي���ن	بولئ���ه	للمجتمع	
،	ال���ذي	يمن���ح	الق���وة	و	ال�سرعي���ة	ف���كل	
قرارات���ه	ي�سدره���ا	با�سم	ال�سع���ب	.	و	من	
جه���ة	اأخ���رى	يدي���ن	بولئ���ه	للقان���ون	،	و	
ال���ذي	يمنح���ه	�سلط���ة	الولي���ة	الق�سائية	
عل���ى	الجمي���ع،	و	القان���ون	و	المجتم���ع	
ل	ي�سي���ران	دائم���ًا	ف���ي	ان�سج���ام	،	ذلك	اأن	
التوت���ر	بي���ن	القان���ون	و	المجتمع	قائم	و	
ال���ذي	يعط���ي	ال�سب���ط	و	الموازن���ة	لهذه	
التفاعلي���ة	ه���و	القا�س���ي	،	ف���ان	ا�ستم���ع		
القا�س���ي	م���ن	القان���ون	و	م���ن	المجتم���ع	
عبر	اآلي���ة	"�سديق	المحكم���ة" فاإنه	يكون	
�سم���ن	ن�س���وء	نظ���ام	اجتماع���ي	يتمت���ع	
بالأم���ن	المجتمع���ي	و	اليقين	القانوني	و	
ي�سم���ن	وجود	ح���راك	دائب	ذات���ي	الدفع	
ف���ي	التبادلية	بين	المحكم���ة	و	المجتمع،	
باقام���ة	نقط���ة	ات�سال	بينهم���ا	،	فالقا�سي	

يجب	عليه	اأن	يكون	ملمًا	بالمجتمع	الذي	
يق�سي	فيه	و	يعرف	م�ساكله	و	مقت�سيات	
تطوراته	بنف�س	درج���ة	اإلمامه	بالقوانين	
و	العدالة	،	و	هذا	التوازن	يكون	عبر	اآلية	

المحكمة" . "�سديق	
اأدرك���ت	فرن�سا	زعيم���ة	النظ���ام	الالتيني	
)Law	civil(	ه���ذه	ال�سرورات	،	فاتجهت	
"�سدي���ق	 تقني���ة	 با�ستخ���دام	 عملي���ًا	
المحكم���ة" لتفت���ح	ناف���ذة	ق�سائي���ة	عل���ى	
المجتم���ع	على	الرغم	من	اأن	هذا	المبداأ	لم	
ي�سكل	نظام���ًا	اإجرائيًا	اأ�سياًل	في	القانون	
الفرن�س���ي	 القا�س���ي	 اأن	 اإل	 	، الفرن�س���ي	
عم���ل	ب�سدي���ق	المحكم���ة	ف���ي	اأكث���ر	م���ن	
دعوى	ق�سائية	،	فق���د	ا�ستمع	الى	�سديق	
المحكم���ة	ف���ي	دع���وى	تاأجي���ر	الرحام	و	
بتوجي���ه	الهي���اأة	العامة	لمحكم���ة	النق�س	
الفرن�سي���ة	،	و	كذل���ك	الح���ال	ف���ي	دعاوى	
التعوي�س	لحامل	فيرو�س	نق�س	المناعة	
المكت�س���ب	الإي���دز	،	و	ا�ستمعت	عام	1991	
الى	البروفي�سور	Bernard	ب�ساأن	م�ساألة	
تعلقت	بعل���م	الأحياء	بخ�سو����س	المراأة	
الحام���ل،	و	ا�ستمع���ت	ال���ى	م�ست�س���ار	في	
القانون	المق���ارن	ب�ساأن	اإح���دى	الق�سايا	
و	 للمول���ود	 الطوع���ي	 بالقت���ل	 المتعلق���ة	
طلب���ت	منه	درا�س���ة	قانونية	ف���ي	الأنظمة	
القانوني���ة	المقارن���ة	ح���ول	الأم���ر	و	بعد	
تقديم	الدرا�سة	دعته	المحكمة	الى	اإحدى	
جل�سات	المرافع���ة	لمناق�سة	الدرا�سة	،	اإل	
اأن	التط���ور	الأب���رز	ه���و	اإدخ���ال	الم�سرع	
كاآلي���ة	 المحكم���ة"  "�سدي���ق	 الفرن�س���ي	
الإداري	 الق�س���اء	 قان���ون	 ف���ي	 اجرائي���ة	
الفرن�س���ي	ع���ام	2010	في	الم���ادة	)6-625(	
و	اأج���از	للمحكم���ة	بن����س	�سري���ح	دعوة	
اأي	�سخ����س	يمل���ك	الخب���رة	و	التخ�س�س	
و	المعرف���ة	لتقدي���م	الآراء	و	المالحظ���ات	

التي	من	�ساأنها	تنوير	الق�ساء.	و	اأجازت	
و	 النق���د	 قان���ون	 م���ن	 	)20-621( الم���ادة	
المالي���ة	الفرن�سي	للمحكمة	ف���ي	الق�سايا	
المدني���ة	و	الجزائي���ة	دع���وة	رئي�س	هيئة	
الأ�سواق	المالية	ك�سديق	للمحكمة	.						
المحكم���ة" ف���ي	 "�سدي���ق	 ادخ���ال	 اإن	 	 	 	
النظ���ام	الق�سائي	العراقي	ال���ذي	ا�ستلهم	
فل�سفت���ه	من	النظ���ام	الالتين���ي	ذات	قيمة	
اأخالقي���ة	معتب���رة	لتنوي���ر	المحكم���ة	في	
الكثير	من	الق�سايا	الواقعية	و	القانونية	
و	خا�س���ة	في	دعاوى	الت���ي	تهم	الم�سالح	
العامة	و	التي	ت�سغل	الراأي	العام	و	تعزز	
قيم	الديمقراطية	ف���ي	النظام	الق�سائي	و	
تمنح	حق	الطالع	و	المعرفة	على	حقيقة	
الإج���راءات	الق�سائي���ة	التي	هي	مجهولة	
للمجتم���ع	المدن���ي	مم���ا	يكر����س	النفتاح	
النفت���اح	 و	 المجتم���ع	 عل���ى	 الق�سائ���ي	
المجتمعي	على	الق�ساء	و	اإزاحة	التجافي	
بينهما	،	و	كل	ذل���ك	ين�سب	ل�سالح	تقوية	
ف���ي	 ،	و	خا�س���ة	 القان���ون	 ركائ���ز	دول���ة	
اأبع���اد	 له���ا	 الت���ي	 الق�سائي���ة	 الدع���اوى	
اجتماعي���ة	و	اقت�سادي���ة	و	�سيا�سية	التي	
ترتب���ط	ارتباطًا	وثيق���ًا	بالم�سالح	العامة	
للمجتم���ع	و	ق�ساياه	الأ�سا�سية	فمثل	هذه	
الدع���اوى	ل	تقت�س���ر	عل���ى	المتخا�سمين	
اأط���راف	الدع���وى	و	اإنم���ا	مل���ك	المجتمع	
،	فيك���ون	الق���رار	الق�سائ���ي	ال�س���ادر	في	
مثل	ه���ذه	الدع���اوى	له	�س���دى	اجتماعي	
،	و	ارت���دادات	في	ال�ساأن	الع���ام	كدعاوى	
مكافحة	الف�ساد	،	و	دعاوى	حرية	الراأي	و	
التعبير	،	الدعاوى	المقامة	اأمام	المحكمة	
التحادية	العليا	ب�س���اأن	تف�سير	الد�ستور	
و	القوانين	و	د�ستوريتها	،	و	النتخابات	
،	فيجب	تمكي���ن	المجتمع	م���ن	الم�ساركة	

في	�سنع	القرار	الق�سائي	.

كقال:	»ُيعرف	الروؤ�ساء	من	مطابخهم«.	
�سهي���ة	 لي����س	 املق�س���ود	 	 اأنَّ واأ�س���اف	
	مطبخ	الق�سر	الرئا�سي	 الطعام	ذلك	اأنَّ
يف	لبن���ان	مل	ي�سهد	»اأف�س���ل	من	مطبخ	
عه���د	الرئي����س	�سليم���ان	فرجنية	جلهة	
يق�س���د	 كان	 وامل���ازات«.	 الأطاي���ب	
باملطب���خ	هوي���ة	امل�ست�ساري���ن	وحدود	
دورهم	يف	�سناعة	القرار	وتر�سيده.
	�س���دام	ح�س���ني	م���ا	كان	 ق���ال	عبي���د	اإنَّ
لرتك���ب	عم���اًل	انتحاري���ًا	م���ن	قما�س���ة	
لدي���ه	مطب���ٌخ	 كان	 ل���و	 الكوي���ت	 غ���زو	
.	لح���ظ	اأن	ط���ارق	عزي���ز	رج���ل	 ج���ديٌّ
الطاع���ة	 ب�س���روط	 تقي���ده	 لك���ن	 ذك���ي	
اخت���الف	 اأي	 م���ن	 املطلق���ة	واخل���وف	
حرمه	بالتاأكيد	م���ن	الإ�سهام	يف	توفر	
كواب���ح	مل�سروع	زعام���ة	مندفع	ب�سرعة	
خميف���ة	ا�سم���ه	�سدام	ح�س���ني.	كان	من	
ال�سع���ب	انتظ���ار	اأدوار	اإيجابي���ة	م���ن	
رج���ال	اخرتعه���م	الرئي����س	واأدخله���م	
اإىل	املطب���خ	املقرب	منه	ب�سبب	ولئهم،	
وب�سب���ب	اقتناع���ه	اأنَّه	الطب���اخ	الكبر	
	دوره���م	ه���و	الإ�س���ادة	 والوحي���د،	واأنَّ
بالقرارات	الت���ي	يتخذها.	مل	يكن	لدى	
	 �س���دام	مطبخ	م�ست�سارين.	والدليل	اأنَّ
وزير	الدف���اع	ورئي����س	اأركان	اجلي�س	
اأبلغ���ا	بغ���زو	الكويت	بع���د	�ساعات	من	
الرئي����س	 ال�سي���د	 كان	 واإذا	 تنفي���ذه.	
دول���ة	جم���اورة	 اإىل	 اجلي����س	 يح���رك	
م���ن	دون	ا�ست�سارة	وزي���ر	الدفاع،	فهل	
�سيقدم	عل���ى	ا�ست�سارة	ع���زت	الدوري	
وطه	يا�سني	رم�سان	وبرزان	التكريتي	
وح�س���ني	كامل؟	الطب���اخ	املاهر	يحرتم	
	الإخالل	بها	يف�سد	 املقادير،	ويعرف	اأنَّ
الطع���ام	وامل���زاج.	كان	�س���دام	يعتق���د	
اأنَّه	ق���وي	اإىل	درجة	ت�سم���ح	له	بفر�س	
قواع���د	جدي���دة	يف	طب���خ	ال�سيا�س���ات	

والقرارات.
يعت���رب	 الأ�س���د	 حاف���ظ	 	 اأنَّ عبي���د	 راأى	
طباخًا	ماه���رًا	يف	ال�سيا�سة	لأنَّه	امتلك	

ال�س���رب	ال���الزم	والقدرة	عل���ى	التب�سر	
والإقليمي���ة	 الداخلي���ة	 املقادي���ر	 يف	
	الأ�س���د	الأب	 والدولي���ة.	ولف���ت	اإىل	اأنَّ
كان	�ساح���ب	القرار	بال	منازع،	وكانت	
تلتق���ي	يف	مكتب���ه	ح�سيل���ة	التقاري���ر	
وال�ستخباراتي���ة	 الدبلوما�سي���ة	
يف	 الق���رار	 يتخ���ذ	 وكان	 واحلزبي���ة،	
�س���وء	امتحان���ه	للمعلوم���ات	الواردة	
فيه���ا.	يكم���ن	ذكاء	الأ�س���د	يف	حر�س���ه	
على	الإيحاء	باأنَّه	حماط	مبجموعة	من	
الطباخني	املهرة	والكاملي	الولء.	كان	
	لبع�س	رجال	عهده	 يتعمد	الإيح���اء	اأنَّ
اأدوارًا	كربى	ومنهم	عبد	احلليم	خدام	
ويف	 وغرهم���ا.	 ال�سهاب���ي	 وحكم���ت	
احلقيق���ة	كان	يعر	ه���وؤلء	الرجال	من	
قوته	ول	يزعجه	احلديث	عن	اأدوارهم	
لأنَّه	يع���رف	حمدودية	قوتهم	وولءهم	
طباخ���ني	 بوج���ود	 الإيح���اء	 املطل���ق.	
حول	الرئي����س	يجنبه	اأن	يكون	الهدف	
اإمكاني���ة	 ويعطي���ه	 لالنتق���ادات	 الأول	
ح���ني	 الطباخ���ني	 ببع����س	 الت�سحي���ة	
ه	ل���و	كان	لدى	 ي�ستل���زم	الأم���ر.	ق���ال	اإنَّ
الرئي����س	ب�س���ار	الأ�س���د	مطب���ٌخ	جّيٌد	ملا	
وقع	يف	جترب���ة	التمديد	للرئي�س	اإميل	
حل���ود	وال�سطدام	ب���الإرادة	الدولية.	

	ا�سمي	كان	 واأ�س���اف	»ل	اأقول	ذل���ك	لأنَّ
مطروحًا	على	الطاولة.	كان	با�ستطاعة	
�سليم���ان	 ب�سديق���ه	 التم�س���ك	 ب�س���ار	
فرجني���ة	وكان	العامل	م�ستع���دًا	للقبول	

به«.
يف	لبن���ان	ب���دا	عبي���د	معجب���ًا	باملطبخ	
	عق���الء	واأ�سحاب	 ال�سهابي	ال���ذي	�سمَّ
خ���ربة	م���ن	املدني���ني	والع�سكريني	يف	
روؤية	وطني���ة	�سعت	اإىل	اإدخ���ال	لبنان	
	جتربة	فوؤاد	 ع�س���ر	املوؤ�س�سات.	قال	اإنَّ
�سهاب	كان���ت	مميزة،	لي�س	فقط	ب�سبب	
نزاهت���ه،	بل	ب�سب���ب	انفتاحه	احلقيقي	
يف	الداخ���ل،	وواقعيت���ه	املحرتم���ة	يف	
عالقاته	مع	اخل���ارج.	اأعجبه	كالم	منح	
	األ���ف	ن�س���ف	 ال�سل���ح	ال���ذي	يق���ول	اإنَّ
	 �سهاب���ي	ل	ي�سنع���ون	�سهابي���ًا،	كما	اأنَّ
ي�سنع���ون	 ل	 فيل�س���وف	 ن�س���ف	 األ���ف	
	فوؤاد	�سهاب	اأوكل	اإىل	 فيل�سوفًا.	قال	اإنَّ
تقي	الدين	ال�سلح،	ومنح	ال�سلح	مهمة	
اإعداد	خطب���ه،	وهذا	يعطي���ك	فكرة	عن	
طريقت���ه	واأ�سلوب���ه	يف	مقارب���ة	ال�ساأن	
	جتربة	لبنان	لحقًا	 الوطني.	واأك���د	اأنَّ
مع	اجلرنالت	مل	تك���ن	اأبدًا	من	قما�سة	
جترب���ة	ف���وؤاد	�سه���اب،	لفت���ًا	اإىل	اأنَّهم	
مدني���ني	 ولي�س���وا	 لي�س���وا	ع�سكري���ني	

ولي�س���وا	طباخ���ني	�سبوري���ن	ول	م���ن	
البارع���ني	يف	تاأ�سي����س	املطاب���خ.	كم���ا	
	الرئي����س	اإليا�س	�سركي�س	 لف���ت	اإىل	اأنَّ
اقت���دى	بتجربة	�سه���اب،	ف�س���ّم	مطبُخ	
عه���ده	عق���الء	وفاعل���ني	وعارف���ني	م���ن	
قما�س���ة	ف���وؤاد	بطر����س	وج���وين	عبده	
وفاروق	اأبي	اللمع	وكرمي	بقرادوين.
	املطبخ	امل�سرتك	ال�سوري	 ق���ال	عبيد	اإنَّ
-	اللبن���اين	مل	يكن	موفق���ًا،	والدليل	ما	
انته���ت	اإلي���ه	العالق���ات.	يف	احلقيق���ة	
العالق���ات	اللبناني���ة	-	ال�سوري���ة	اأكرث	
تعقي���دًا	من	اأن	ت���رتك	يف	عهدة	�سابط	
مقي���م	يف	عنج���ر.	الطب���خ	لي����س	م���ن	
اأحيان���ًا	 كان	 واإن	 الع�سكري���ني	 مزاي���ا	
م���ن	هواياته���م.	طبع���ًا	نتحم���ل	نح���ن	
كلبناني���ني	جزءًا	م���ن	م�سوؤولي���ة	ف�سل	
م���ن	 ع���دد	 امل�س���رتك.	ارتك���ب	 املطب���خ	
امل�سوؤولني	ال�سوريني	خطر	النخراط	
يف	النق�سام���ات	اللبناني���ة.	واأحيان���ًا	
�س���اد	انطب���اع	اأن	لبناني���ني	انخرطوا،	
وع���ن	غ���ر	ق�س���د،	يف	التجاذبات	غر	
ال�سوري���ة.	 الرتكيب���ة	 داخ���ل	 املعلن���ة	
وتقاري���ر	 الو�ساي���ات	 مناخ���ات	 ويف	
ال�ستخب���ارات	ي�سبح	الطبخ	نوعًا	من	
التفخيخ	والت�سميم.	وهذا	ما	ح�سل.
يف	العق���ود	الأخ���رة	مل	يك���ن	املطب���خ	
اأف�س���ل	حالت���ه.	 العرب���ي	عموم���ًا	يف	
تقدم���ت	املطاب���خ	الإقليمي���ة	الأخ���رى،	
العربي���ة	 اخلرائ���ط	 لبع����س	 واأع���دت	
وجب���ات	�سعب���ة	اأو	موؤمل���ة.	واحلقيقة	
	مطب���خ	الت�سام���ن	العرب���ي	معط���ل	 اأنَّ
اأ�س���اًل.	يحت���اج	اإىل	جتدي���د	يف	الروح	
والأ�سالي���ب	معًا.	الإ�س���رار	على	اللغة	
يف�س���د	 العالق���ات	 طب���خ	 يف	 القدمي���ة	
	العامل	تغر،	 الوليمة	لأنَّه	يتجاه���ل	اأنَّ
ن���ا	يف	زم���ن	تن�س���ج	في���ه	اجل�سور	 واأنَّ

بالأرقام	ل	بالأوهام.

عن ال�سرق الأو�سط

نح��و �ضراك��ة مجتمعي��ة ف��ي �ضناع��ة الق��رار الق�ضائ��ي

   د. اأ�شامة �شهاب حمد اجلعفري

 دارت في حقبات ما�شية 
متفرقة ماآ�ٍس ل�شعوب، 

ت�شبب بها حّكام جهلة و 
ظالمون ب�شبب اأكاذيبهم 

التي وّجهوا بها �شعوبهم و 
قادوها الى حروب مدّمرة و 

ماآ�ٍس متنوعة، في محاولة 
لفر�س اإراداتهم على �شعوبهم 

بدعوى مواجهة خ�شوم . .

قطعت الب�شرية �شوطًا طوياًل في جعل الق�شاء ال�شلطة المحتكرة ل�شناعة العدالة في المجتمعات ، و في هذه 
المجتمعات تخّول هذه ال�شلطة الف�شل بين المنازعات من دون اأن يكون لها حق الم�شاركة في �شناعة القرار 
الق�شائي ، فن�شاأ نظام ق�شائي ال�شفة البارزة فيه هي الف�شل التام بين الق�شاء و المجتمع ، يتمتعون الق�شاة 

فيه باال�شتقاللية المفرطة و المطلقة مما فر�س عليهم العمل الفردي و تجنب العمل الم�شترك مع المجتمع 
في اإنتاج العدالة و فر�شها من فوق على المجتمع ، و هذا االتجاه في التنظيم الق�شائي قدم مبررات العتناق 

هذا ال�شلوك

مطابخهم"ع��ن��دم��ا ي��ك��ذب ال�����ض��ي��ا���ض��ي! من  الر�ؤ�ضاء  "ُيعرف 
كان جان عبيد �شحافيًا قبل اأن يتحول �شيا�شّيًا محترفًا. وظلَّ ال�شحافي حا�شراً في اأ�شلوب 
النائب ووزير الخارجية و�شاحب الهاتف المفتوح على الدوام لبناء الج�شور وتمديد عمر 

رت عبيد، رحمه اهلل، واأنا اأُقّلب م�شمون الر�شائل التي تبادلها الرئي�س �شدام  المودات. تذكَّ
ح�شين مع القيادة االإيرانية قبل غزو الكويت وبعده في اإطار مذكرات عبد الحليم خدام التي 

تن�شر �شحيفتنا اأبرَز ف�شولها. ذات يوم قال عبيد اإنَّ معرفة اأ�شحاب القرار ال تكفي ال الأخذ 
�شورة وا�شحة عنهم اأو �شورة وا�شحة عن البلد. الحوار مع �شاحب الكلمة االأولى واالأخيرة 

والوحيدة �شعب اإجمااًل، ثم اإنَّ الحرية ال�شحافية لي�شت عادة قديمة على موائدنا. 

  غ�شان �شربل



 

كارثة اإن�سانية في الهند
وت�س���ّببت ال�س���الة الجديدة من فايرو�س كورونا 
بكارث���ة اإن�س���انية كبي���رة ف���ي الهند، التي �س���ّجلت 
ارتفاعًا غي���ر م�سبوق بعدد الإ�ساب���ات والوفيات، 
م���ع انهيار �س���به كام���ل بالنظام ال�س���حي، و�س���ط 

م�ساهد مرعبة لجثث �سحايا الفايرو�س.
وبح�س���ب اآخر الأرق���ام الواردة من الهن���د؛ فقد تّم 
ت�سجي���ل نحو 400 األ���ف اإ�سابة جدي���دة وما يزيد 
ع���ن 3700 وفاة خ���ال ال� 24 �ساع���ة الما�سية، لكّن 
الأطب���اء والخبراء يقول���ون اإّن الأرق���ام الحقيقية 
ت�س���ل اإل���ى 10 اأ�سع���اف الأرقام الُمعلن���ة، مقدرين 

الإ�سابات اليومية بنحو 3 مايين حالة.
وبه���ذا المعدل، يمكن اأن ت�سهد الب���اد اأكثر من 30 
األ���ف حالة وفاة ب�سبب فايرو�س كورونا يوميًا في 
غ�سون اأ�سابيع قليلة، و�سط حالة من الفو�سى في 
�سجات المر�سى، مما يعني اأّن العدد الحقيقي قد 

يظل مجهوًل.
ولحتواء تفاقم الوباء م���ّددت العا�سمة الهندية، 
ال�سب���ت الما�سي، الإغاق ال���ذي تفر�سه لحتواء 
تفاقم  اأ�سبوع، و�س���ط  وب���اء "كوفي���د 19" لم���دة 
كبير في عدد الإ�ساب���ات والوفيات، وفق ما اأورد 

."times of india" موقع

ما اأعرا�ض ال�ساللة الجديدة؟
اإلى جانب الأعرا�س المعتادة لاإ�سابة بفايرو�س 
كورونا مث���ل؛ الحمى والتع���ب وال�سعال وفقدان 
حا�س���ة ال�سم والتذّوق، لحظ خب���راء ال�سحة في 
الهن���د اأعرا�س���ًا جديدة قد تك���ون مرتبطة بموجة 
ال�سال���ة المتح���ورة، والتي يطلق عليه���ا الأطباء 
"طف���رة اله���روب" نظ���رًا لقدرته���ا بالإف���ات من 

الجهاز المناعي.
وقال���ت الدكت���ورة �سوراديبت���ا ت�سان���درا، وه���ي 
طبيب���ة ا�ست�ساري���ة في مرك���ز "هيلفيتي���ا" الطبي 
 times now" ف���ي دلهي، خ���ال ت�سري���ح لموق���ع
news"، اإّنه من المحتمل وجود متغيرات ثنائية 
وثاثية الطف���رة من كوفيد19- تم اكت�سافها لأول 
مرة ف���ي الهند، ويب���دو اأّن الطف���رة نف�سها ت�سبب 

اأعرا�سًا لم ي�سبق روؤيتها من قبل.
طماأن���ت الهن���د مواطنيه���ا قبل اأي���ام ب���اأّن برنامج 
التطعي���م الذي كان  ي�سته���دف كبار ال�سن، �سيمتد 
لي�سمل كل �سخ�س يبلغ من العمر 18 عامًا اأو اأكثر 
واأ�ساف���ت الدكتورة "نحن ن���رى مر�سى يعانون 
م���ن الإ�سه���ال، واآلم البط���ن، والطف���ح الجل���دي، 
والته���اب الملتحم���ة، وحال���ة الرتب���اك، و�سباب 
الدم���اغ، وتغير ل���ون اأ�ساب���ع اليدي���ن والقدمين 
اإل���ى الل���ون الأزرق، ونزي���ف من الأن���ف والحلق 
ف�س���ًا عن الأعرا�س المعتادة مثل التهاب الحلق، 
واآلم الج�سم، والحمى، وفقدان ال�سم والتذوق".

التقييم الدولي
رغم الو�سع الماأ�ساوي الذي ت�سهده الهند ب�سبب 
كورون���ا، اإّل اأّن منظم���ة ال�سح���ة العالمية �سّنفت 
 )B.1.617( الفيرو����س  م���ن  الهندي���ة  الن�سخ���ة 
عل���ى اأّنه���ا "ن�سخة مثيرة لاهتم���ام" فيما �سّنفت 
والن�سخ���ة   )B.1.1.7( البريطاني���ة  الن�سخ���ة 
الجنوب اأفريقية )B.1.351(  والن�سخة البرازيلة 

)P.1( على اأّنها "متحورة ُمقلقة".
ووفق���ًا لمنظمة ال�سحة العالمي���ة فاإّن هذه الن�سخ 
مثي���رة للقلق لأّنه���ا �سريع���ة النت�س���ار واأعرا�س 
المر�س فيها اأخطر واأط���ول، واأي�سًا لأّنها تتمكن 
م���ن الإف���ات من الجه���از المناعي، وفق م���ا اأورد 

موقع "دويت�سه فيليه".

هل اللقاحات فّعالة؟
ي���رى بع����س الخب���راء اأّن اللقاح���ات ب�س���كل عام 
�ست�ساه���م في تقليل م�ساعف���ات المر�س بال�ّسالة 
الهندية الجديدة، وما زال الأمر يخ�سع للتجريب 
الدقيق، اإّل اأّن بع�س ال�سركات الُم�سّنعة للقاحات 

اأعلنت فعاليتها بالفعل.
وق���ال األبي���ر ب���ورل، الرئي����س التنفي���ذي ل�سركة 
ال�سحاف���ة  لوكال���ة  ت�سريح���ات  ف���ي  "فاي���زر"، 
الفرن�سي���ة، اإّن���ه "متفائ���ل" ب�س���اأن ق���درة الم�سل 
عل���ى مواجهة المتحور الهن���دي، قائًا: "بالن�سبة 
للمتحّور الجديد الذي ُر�سد في الهند، لي�س لدينا 
اأي���ة بيان���ات، لكّنن���ي متفائ���ل ب�س���اأن قدرتنا على 

ال�سيطرة عليه".
من جانبه، اأّك���د األك�سندر غين�سبورغ، مدير مركز 
لق���اح  فعالي���ة  للوبائي���ات،  "غامالي���ا" الرو�س���ي 

الهندية. الطفرة  اأمام  7" الرو�سي  "�سبوتنيك 
وق���ال غين�سب���ورغ: "تلّق���ي جرعتي���ن م���ن لق���اح 
7" يمن���ح م�ستوى عالي���ًا من خايا  "�سبوتني���ك 
المناع���ة، حت���ى لو تغّي���رت الأج�س���ام الم�سادة"، 

وفق وكالة نوفو�ستي لاأنباء.
اأّكد مدي���ر مرك���ز "غاماليا" الرو�س���ي للوبائيات، 
الطفرة  اأمام  فعالية لقاح "�سبوتنيك 7" الرو�سي 
الهندي���ة ف���ي غ�س���ون ذلك، ق���ال �سوميت���را دا�س، 
عال���م ومدي���ر المعه���د الوطن���ي لعل���م الجين���وم 
الطب���ي الحي���وي في الهن���د، اإّن ال�س���الت ثنائية 

وثاثية الطف���رة التي تم اكت�سافه���ا لأول مرة في 
الهند، هي النوع نف�سه من فايرو�س كورونا، واإّن 
اللقاح���ات الت���ي تعطى حاليًا في الب���اد فعالة في 

هذه المتغيرات.
ُي�س���ار اإل���ى اأّن الهن���د ُتع���دُّ واحدة من اأه���م الدول 
المنتج���ة للقاح���ات الم�سادة لفايرو����س كورونا، 
ولديه���ا اأكبر م�سنع للقاحات ف���ي العالم، لكّنها لم 
تطعم ما يكفي من ال�ُسّكان الذين يبلغ عددهم نحو 
1.4 مليار ن�سمة، ما يعني اأّن اأمامها طريقًا طويًا 
من اأجل كبح الع���دد المتزايد من الإ�سابات، وفق 

ما اأورد موقع "�سكاي نيوز".
ف���ي كثير م���ن اأنح���اء العالم، ل يزال م���ن ال�سعب 
الح�س���ول عل���ى اللقاح���ات، خا�س���ة ف���ي البلدان 
الفقي���رة. ففي الهند، تم تطعيم اأقل من 2 في المئة 
من ال�سكان ب�سكل كامل، بح�سب نيويورك تايمز. 
وق���ال الدكتور جها: "اإذا اأردن���ا و�سع هذا الوباء 
وراء ظهورنا، فا يمكنن���ا ترك الفايرو�س ينت�سر 

في اأجزاء اأخرى من العالم".
وت�سي���ر الدلئ���ل الأولي���ة اإلى اأن اللقاح���ات فعالة 
�سد الطفرات، على الرغم من اأنها اأقل تاأثيرًا على 
بع�سه���ا. وقالت الدكتورة �سيلي���ن غوندر، طبيبة 
الأمرا�س المعدية وعالم���ة الأوبئة في م�ست�سفى 
بلفي���و في نيوي���ورك: "في الوق���ت الحالي، تظل 
اللقاح���ات فعال���ة، لكن هن���اك اتجاه نح���و فعالية 
اأق���ل".  يقول �سانع���و اللقاحات اإنه���م م�ستعدون 
لتطوي���ر جرع���ات مع���ززة م���ن �ساأنه���ا مواجه���ة 

الطف���رات، لكن مثل ه���ذا التطوير ل���ن يفيد كثيرًا 
الدول الفقيرة الت���ي تكافح بالفعل للح�سول على 
اللقاح���ات الحالي���ة.  ويق���ول الخب���راء اإن اأف�سل 
طريق���ة لتجن���ب ظهور �سالت خطي���رة هي الحد 
من الإ�سابات الجديدة، وتطعيم معظم الب�سر في 

اأ�سرع وقت ممكن.
وعلى الرغم من اأنها اأكبر منتج للقاحات في العالم 
لي�س ل���دى الهند ما يكف���ي لتح�سي���ن �سكانها مما 

يقو�س خطة لتكثيف وتو�سيع برنامج التطعيم.
اخت�سا�س���ي  دايمون���د،  ماي���كل  الدكت���ور  وق���ال 
المناع���ة الفايرو�سية بجامعة وا�سنطن في �سانت 
لوي�س، اإن���ه كلما طال انت�س���ار فايرو�س كورونا، 
كلم���ا زاد التحور، مما قد يه���دد الأ�سخا�س الذين 
ت���م تلقيحهم في نهاية المط���اف؛ م�سيفًا اأن الحل 
الوحي���د هو ح�سول دول مث���ل الهند على لقاحات 

كافية.
واأ�س���ار دايمون���د اإل���ى اأن���ه "م���ن اأجل وق���ف هذا 
الوباء، علينا تطعيم العالم باأ�سره. �ستكون هناك 
موجات جديدة من الع���دوى مرارًا وتكرارًا ما لم 

نقم بالتطعيم على نطاق عالمي"
وكانت الحكومة الهندية قد طماأنت مواطنيها قبل 
اأيام باأّن برنامج التطعيم الذي كان ي�ستهدف كبار 
ال�س���ن، �سيمتد لي�سم���ل كل �سخ�س يبلغ من العمر 
18 عام���ًا اأو اأكث���ر، لكن حت���ى الآن، ل تزال وتيرة 
التطعي���م بطيئ���ة للغاي���ة؛ اإذ ل���م يتل���َق اللقاح���ات 

�سوى حوالي 2 بالمئة من الفئات الُم�ستهدفة.
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ن�سحت الدكتورة ماري���ا نريا، مديرة 
واملح���ّددات  العام���ة  ال�سح���ة  اإدارة 
البيئية والجتماعية لل�سحة مبنظمة 
تهوي���ة  ب�س���رورة  العاملي���ة،  ال�سح���ة 
الأماك���ن املغلق���ة والغ���رف يف املن���زل 
لأنه���ا تعترب اإح���دى الو�سائ���ل الفّعالة 
للوقاية من انت�سار فايرو�س كورونا.

واأ�س���ارت اإىل اأن التهوي���ة متثل جانبًا 
مهم���ًا للغاية، وعامًا مهم���ًا للغاية ملنع 

انت�س���ار الفايرو�س يف الأماكن املغلقة 
والداخلية.

ج���اءت ت�سريح���ات الدكت���ورة ماري���ا 
ن���ريا يف لقاء مع برنام���ج "العلوم يف 
خم����س"، الذي تبث���ه منظم���ة ال�سحة 
مبواق���ع  ح�ساباته���ا  عل���ى  العاملي���ة 
وتقدم���ه  الجتماع���ي،  التوا�س���ل 

في�سميتا جوبتا �سميث.
التهوي���ة الطبيعي���ة امل�سوؤولة الأممية 

�سرح���ت اأن التهوي���ة الطبيعي���ة مث���ل 
فتح الأبواب والنوافذ، ميكن اأن توفر 
جتدي���دًا للهواء ال�سح���ي الذي ينبغي 

تنف�سه.
الدكت���ورة ماري���ا ن���ريا اأردف���ت قائل���ة 
اإن���ه كلم���ا كان ذلك ممكًنا يج���ب التاأكد 
م���ن وج���ود نواف���ذ مفتوح���ة للتهوية 
الطبيعية اأي�سًا يف الأماكن اأو املباين 
العامة، مث���ل املدار����س اأو مقار العمل 

ويف الأماكن ال�سياحية.
واأو�سح���ت اأن م���ا يو�سي به اخلرباء 
هو زي���ادة معدل تغري اله���واء وزيادة 
مع���دل التهوي���ة بالط���رق الطبيعية اأو 
امليكانيكي���ة وحماول���ة جتن���ب اإع���ادة 
تدوي���ر اله���واء دائم���ًا، م���ع املداوم���ة 
عل���ى �سيان���ة وتغي���ري فات���ر اله���واء 
يف الأجه���زة ب�سكل �سحي���ح ومنتظم 

ح�سب احلاجة.
وقالت امل�سوؤولة الأممي���ة اإن الإن�سان 
بحاج���ة اإىل النظر مل�ساح���ة الغرفة اأو 
امل���كان املراد تهويته ومع���دل الإ�سغال 
تل���ك  يف  تت���م  الت���ي  والأن�سط���ة  في���ه 

امل�ساح���ة، وعندئ���ذ ف���اإن هن���اك �سيغًا 
حل�س���اب كل ذل���ك. واأ�ساف���ت: "عل���ى 
�سبي���ل املث���ال، اإذا مت يف �ساعة واحدة 
م���رات،  �س���ت  الغرف���ة  ه���واء  جتدي���د 
ف�سيوف���ر طريقة معقولة متام���ًا للتاأكد 
من اأنه مت احلد من انت�سار الفايرو�س 

يف الداخل اأو منعه".
بوف���اة  كورون���ا  فايرو����س  وت�سب���ب 
3،194،716 �سخ�س���ًا يف الع���امل، م���ن 
اأ�س���ل اأك���ر م���ن 152 ملي���ون اإ�ساب���ة 
منظم���ة  مكت���ب  اأبل���غ  من���ذ  موؤك���دة، 
ال�سحة العاملي���ة يف ال�سني عن ظهور 
 ،2019 الأول  كان���ون  نهاي���ة  املر����س 
ح�س���ب تع���داد اأجرته وكال���ة "فران�س 
بر����س" ا�ستن���ادًا اإىل م�س���ادر ر�سمّية 

م�ساء الأحد.
م���ن  اأك���ر  اإ�ساب���ة  وتاأك���دت 
بالفايرو����س  �سخ�س���ًا   152،098،680
منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى 
م���ن امل�سابني رغ���م اأن البع�س ا�ستمر 
يف ال�سعور بالأعرا�س بعد اأ�سابيع اأو 

حتى اأ�سهر.

 3.2 اأرواح  ح�س����د فايرو�����س كورون����ا حت����ى الآن 
ملي����ون �سخ�����س ح����ول الع����امل وجت����اوز اإجم����ايل 
الإ�ساب����ات من����ذ ب����دء تف�س����ي الوب����اء 152 ملي����ون 

اإ�سابة.
و�سجل����ت الولي����ات املتح����دة الت����ي تت�س����در قائمة 
ال����دول الأكر ت�سررًا ج����راء تف�سي الوباء اأكر من 
577 األ����ف حالة وف����اة، فيما بلغ اإجم����ايل امل�سابني 

فيها 32.4 مليون م�ساب حتى الآن.
ع����دد  الثاني����ة يف  املرتب����ة  الربازي����ل يف  وج����اءت 
الوفيات، حيث ح�سد فايرو�س كورونا اأرواح نحو 
408 اآلف �سخ�����س، وفاقت ح�سيلة امل�سابني 14.7 
مليون م�س����اب. واحتل����ت املك�سيك املرتب����ة الثالثة 
باأك����ر من 217 األف حالة وفاة جراء تف�سي الوباء، 
وجتاوز اإجمايل امل�سابني فيها مليونني و348 األف 
�سخ�س، تليها الهند حيث ح�سد الوباء اأرواح نحو 
216 األف �سخ�س، وبلغ اإجمايل الإ�سابات اأكر من 

19.5 مليون اإ�سابة حتى الآن.
اأم����ا املرتبة اخلام�سة فكانت م����ن ن�سيب بريطانيا، 
اأك����ر دول الحتاد الأوروبي ت�سررًا، حيث جتاوز 
اإجم����ايل الوفي����ات فيه����ا 127 األ����ف وف����اة، وارتف����ع 
اإجمايل الإ�سابات اإىل اأكر من 4.4 مليون اإ�سابة، 
تليها اإيطاليا التي حتتل املرتبة ال�ساد�سة يف قائمة 
اأكر الدول ت�سررا من حيث عدد الوفيات، اإذ تويف 
هن����اك حت����ى الآن نحو 122 األ����ف �سخ�س، وجتاوز 

اإجمايل الإ�سابات 4 مايني اإ�سابة.
و�سجل����ت رو�سي����ا، التي احتل����ت املرتب����ة ال�سابعة، 
ح����وايل 111 األف حالة وفاة، واأكر من 4.7 مليون 
اإ�ساب����ة منذ بدء تف�سي الوب����اء. وجاءت فرن�سا يف 
املرتب����ة الثامن����ة، حي����ث ح�سد وب����اء كورونا هناك 
اأك����ر م����ن 105 اآلف �سخ�����س، وجت����اوز اإجم����ايل 
الإ�ساب����ات من����ذ ب����دء تف�س����ي الوب����اء 5.7 ملي����ون 

اإ�ساب����ة. واحتلت اأملانيا املرتب����ة التا�سعة باأكر من 
83 األ����ف حالة وفاة جراء تف�س����ي الوباء حتى الآن، 
وبل����غ اإجمايل الإ�سابات فيها اأك����ر من 3.4 مليون 
اإ�ساب����ة، تليه����ا يف املرتب����ة العا�س����رة اإ�سبانيا التي 
ح�س����د فيها الوباء اأرواح اأكر من 78 األف �سخ�س، 
وجت����اوزت ح�سيل����ة الإ�ساب����ات فيه����ا 3.5 ملي����ون 

اإ�سابة.

�ل�شحة �لعاملية ت�شّدد: هذ� �أهم عامل للوقاية من عدوى كورونا

قائمة باأكرث �لدول ت�شررً� من كورونا تت�شدرها �لواليات �ملتحدة

بعد م���رور اأكر م���ن عام على اإع���ان منظمة 
جائح���ة  بداي���ة   )WHO( العاملي���ة  ال�سح���ة 
كوفي���د19-، بتن���ا نتطل���ع اإىل تقلي���ل انت�سار 
الفايرو����س عو����س الق�ساء علي���ه متامًا، مع 
ط���رح العديد م���ن اللقاح���ات الفعال���ة واإنفاذ 
تداب���ري ال�سام���ة مثل حظر ال�سف���ر واحلجر 
ال�سح���ي، التي بداأت تاأت���ي ثمارها يف تقليل 
حالت الإ�سابة بفايرو�س كورونا يف بع�س 

اأنحاء العامل.
 Science" ووفق���ًا ل�ستط���اع اأج���راه موق���ع
8 خ���رباء يف عل���م الأوبئ���ة،  �سم���ل   ،"Alert
ب���اأن كوفيد19- �سي�سبح  اأج���اب %75 منهم 
وب���اًء، وه���و م���ا يث���ري ال�س���ك ح���ول اإمكانية 
كان  اإذا  وم���ا  امل�ستقب���ل،  يف  علي���ه  الق�س���اء 

�سيظل متوّطنًا يف بع�س املناطق.

ماذا يعني توطن الفايرو�ض؟
يعن���ي ذلك اأن هناك دائم���ًا اأ�سخا�سًا م�سابني 
ث���م  اآخ���ر  �سخ����س  اإىل  الع���دوى  ينقل���ون 
كل  ي�سي���ب  الوق���ت،  ومب���رور  يتعاف���ون، 
�سخ����س يف املتو�س���ط �سخ�سًا اآخ���ر، بحيث 
يظ���ل ع���دد امل�ساب���ني كم���ا ه���و تقريب���ًا، كما 
يق���ول الربوفي�س���ور غراه���ام مي���ديل، خبري 
يف منذج���ة الأمرا�س من كلي���ة لندن لل�سحة 

والطب ال�ستوائي.
فالعدي���د م���ن الأمرا�س ال�سائع���ة م�ستوطنة، 
مب���ا يف ذل���ك فريو�سات كورون���ا التي ت�سبب 
نزلت ال���ربد، حيث قال الربوفي�سور ميديل: 
م���ا ت�سيب العدوى املتوطنة الأطفال  "عادة 
وتت�سب���ب يف اأعرا����س خفيف���ة. ول ترتب���ط 
مبر����س  امل�ستوطن���ة  كورون���ا  فريو�س���ات 

خطري.
وبحل���ول الوق���ت ال���ذي ي�سبح في���ه الأطفال 
للع���دوى،  تعر�س���وا  ق���د  يكون���ون  بالغ���ني، 
ورمب���ا ي�ساب���ون عدة م���رات، وبالت���ايل فهم 

حم�سنون".

كيف انتهت الأوبئة ال�سابقة؟
من جانبه، قال اخلب���ري يف منذجة الأمرا�س 
وعل���م الأوبئ���ة م���ن جامعة نيو �س���اوث ويلز 
الربوفي�س���ور  �سي���دين،  يف   )UNSW(
جيم����س وود: "عندما ظهر فريو�س اإنفلونزا 
اخلنازي���ر يف ع���ام 2009، اأ�سب���ح وبائيًا يف 
غ�سون عام من اجلائحة الأولية ودفع �سالة 
يف  املنت�س���رة  املوج���ودة   H1N1 اإنفلون���زا 

الب�سر حتى النقرا�س".
فا ت���زال العديد من الفريو�س���ات التي كانت 
م�سوؤول���ة ع���ن الأوبئة ال�سابق���ة، مبا يف ذلك 
جائح���ة اإنفلون���زا ع���ام 1918، منت�سرة حتى 
الي���وم. والق�س���اء الت���ام عل���ى املر����س لي�س 
بالأم���ر ال�سه���ل. فحت���ى الآن، اأعلن���ت منظمة 
ال�سحة العاملية ع���ن مر�سني فقط مت الق�ساء 
وهم���ا:  الع���امل  اأنح���اء  جمي���ع  يف  عليهم���ا 
اجلدري والطاعون البق���ري. فكاهما تطلب 
حملة لقاح عاملية كب���رية للو�سول اإىل مناعة 

القطيع.
هل ميكننا الق�ساء على كوفيد19- با�ستخدام 

اللقاحات اجلديدة؟
مت الق�ساء على اجل���دري والطاعون البقري 
با�ستخ���دام اللقاح���ات؛ والآن بعد اأن وجدت 
العدي���د من لقاح���ات كوفي���د19-، فهل ميكننا 

ا�ستخدامها للق�ساء على هذا املر�س؟
جامع���ة  م���ن  رايل���ي  يل  الدكت���ور  ي�سل���ط 
كاليفورني���ا يف بريكل���ي ال�س���وء عل���ى عقبة 
رئي�سة اأم���ام الق�ساء على كوفي���د19-، حيث 
ميكن للفايرو�س امل�سوؤول اأن يتحور لي�سبح 

مقاومًا للقاحات.
وق���ال اإن���ه "يف الأماك���ن الت���ي يوج���د فيه���ا 
خليط م���ن ال�سكان امللقح���ني وغري امللقحني، 
قد متار����س اللقاحات �سغوط���ًا انتقائية على 
الفايرو����س للخ�س���وع ملزي���د م���ن الطفرات، 
و�ستنت�س���ر هذه املتغ���ريات ب���ني الأ�سخا�س 
غ���ري امللقحني، وقد ت�سي���ب بع�س املتغريات 

الأ�سخا�س امللقحني اأي�سًا".
ل  حالي���ًا  املتوف���رة  اللقاح���ات  بع����س  اأن 
الإ�سابة  �س���د  توف���ر مناع���ة بن�سب���ة 100% 
علم  ترى اخلبرية يف  فيما  ب�"كوفي���د19-". 
الأوبئ���ة م���ن جامع���ة ي���ورك، الربوفي�س���ور 
ج���ني هيفرنان، اأن���ه "ميك���ن اأن حتفز عدوى 
كوفي���د19- والتطعيم عل���ى م�ستويات عالية 
املناعة الوقائية ل���دى الأفراد، حيث ميكن اأن 
حتم���ي املناعة املكت�سبة من الع���دوى، اأو يف 

حالة الإ�سابة، �ستقلل من �سدة املر�س".
املتمث���ل يف تطعي���م  التح���دي  اأي�س���ًا  هن���اك 
العديد من الأ�سخا�س يف العديد من البلدان، 
حي���ث �سل���ط الربوفي�س���ور وود م���ن جامعة 
نيو �س���اوث ويلز، ال�س���وء عل���ى اأن "القيود 
املفرو�س���ة عل���ى قدرتن���ا عل���ى اإنت���اج اللقاح 
البالغ���ة )15-20 ملي���ون جرع���ة يف الي���وم( 
تعن���ي اأن التغطية العاملي���ة العالية بجرعتني 
�ست�ستغ���رق اأك���ر من ع���ام حتى م���ع الإمداد 

العادل ن�سبيًا من اللقاحات".
فيما اأ�ساف الدكتور ديفيد هاميان من جامعة 
ما�س���ي اأن "هن���اك تفاوت���ًا هائ���ًا يف توزي���ع 
اللقاح���ات، حيث يتم تلقي���ح ن�سبة قليلة فقط 
من �سكان الع���امل حاليًا، وهذا يعني اأنه ما مل 
يت���م حل هذا الأم���ر، فمن املحتم���ل اأن ي�سبح 

الفايرو�س م�ستوطنًا يف تلك البلدان".
عل���ى الرغم من ه���ذه التحدي���ات، ل يزال من 
املمكن نظريًا تلقيح ما يكفي من �سكان العامل 
للو�س���ول اإىل مناع���ة القطي���ع والق�ساء على 
كوفي���د- 19. وم���ن املثري لاهتم���ام، مع ذلك، 
اأن الربوفي�س���ور وود اأ�س���ار اإىل اأن "الق�ساء 
وال�ستئ�س���ال ق���د ل يظ���ان م���ن الأولويات 
اإذا ظل���ت احلماية املتبقية م���ن اللقاحات �سد 
الأمرا�س ال�سدي���دة قوية". قائًا: "اإذا متكنا 
م���ن حماي���ة النا����س م���ن الإ�ساب���ة باأعرا�س 
�سدي���دة جراء كوفيد19-، فق���د ل يكون هناك 

دافٌع ل�ستئ�ساله متامًا".

منذ ت�سنيف فايرو�ض كورونا جائحة عالمية في ربيع العام 2020، ظهرت 
عدة �ساللت متحورة من الفايرو�ض بدت اأكثر فتكًا وقدرة على النت�سار، 
ما اأطال اأمد الوباء في مناطق كثيرة من العالم. وقد تنامى الخوف خالل 
الأيام الما�سية من �ساللة جديدة لفايرو�ض كورونا، وا�سمها العلمي "بي 

الإعالم.  يتداولها  الهندية" كما  "ال�ساللة  اأو   ،"1.617
وتتمّيز الن�سخة الهندية من فايرو�ض كورونا بقدرتها على النت�سار 

ال�سريع، كما اأّنها تجمع بين طفرتين مختلفتين، ما يجعلها تفلت ب�سهولة 
من قب�سة الجهاز المناعي.

متابعة املدى 

هل يبقى كورونا �إىل �الأبد؟.. �خلرب�ء يجيبون!

فايرو���س كورون��ا: ما مدى خط��ورة �ل�شالل��ة �لهندية 
�جلديدة.. وهل �للقاحات فّعالة �شدها؟



 بغداد/ ح�سني حامت
الت�صني���ف  يف   163 املرتب���ة  الع���راق  احت���ل 
ال���دويل اخلا����ص بحري���ة العم���ل ال�صحف���ي، 
لي�صبح متاأخرا عن 162 دولة بينها ال�صومال 
وبنغالد����ص. وبح�ص���ب منظم���ة حملي���ة، فق���د 
�صحفي���ن  �ص���د  انته���اكًا   270 نح���و  ح�ص���ل 
اإىل   2020/5/1 ب���ن  الواقع���ة  الف���رة  يف 
2021/5/1. وال يزال ال�صحفيون العراقيون 
ي�صك���ون من غي���اب القوان���ن الت���ي حتميهم، 
تقتح���م  الت���ي  امل�صلح���ة  اجلماع���ات  وت���ردع 
املوؤ�ص�ص���ات االإعالمي���ة ومنازله���م، وتهدده���م 

بالت�صفية اجل�صدية.
ويق���ول ال�صحف���ي العراق���ي عم���ر اجلفال يف 
حدي���ث ل�)امل���دى( اإن "ال�صحفي���ن يف العراق 

دائم���ًا معّر�ص���ون لبط����ص ال�صلط���ات"، الفت���ا 
اىل ان���ه "حّت���ى اأثناء فرة احلك���م امللكي التي 
يرّوج لها عل���ى اأّنها كانت مرحل���ة دميقراطية، 
يتعّر�ص���ون  وال�صحفي���ن  ال�صحاف���ة  كان���ت 
للت�صيي���ق باإغ���الق �صحفه���م، ه���ذا يعن���ي اأننا 
دائم���ًا، ك�صحفي���ن، كان علين���ا التحاي���ل على 
يف  الداخل���ي  الرقي���ب  واإيق���اظ  ال�صلط���ات، 
دواخلن���ا". وي�صيف اجلف���ال اأن "نظام �صّدام 
حرّي���ة  �ص���اأن  يف  بط�ص���ًا  االأك���ر  كان  ح�ص���ن 
التعب���ر"، م�صت���دركا بالق���ول، "لك���ن بعد عام 
اأق�ص���ى  ميار����ص  ال�صحف���ي  اأ�صب���ح   ،2003
اأنواع الرقاب���ة الداخلية خوفًا م���ن اأن يت�صّبب 
اأو  ت�صفيت���ه  يف  من�ص���ور  اأو  ���ة  ق�صّ اأو  مق���ال 
تهدي���ده اأو تهج���ره". وي�صر اجلف���ال اىل اأن 
"حل���ول حتجيم االنته���اكات مرتبطة بالنظام 
ال�صيا�صي، فمن دون اإ�صالح النظام ال�صيا�صي، 
ال ميكن اأن ُي�صلح و�صع حرية التعبر وحرّية 
ال�صحاف���ة و�صالم���ة العاملن فيه���ا"، الفتا اىل 

ان "القوانن غائب���ة، رغم اأهمية اإقرارها.. اإال 
اأنه���ا حّتى لو اأقّرت �صتظ���ّل بال تنفيذ، فالطبقة 
ال�صيا�صي���ة ال تنفذ الد�صتور، فكيف لها اأن تنفذ 
قانون���ًا يحم���ي ال�صحفي���ن!". ب���دوره يق���ول 
ال�صحف���ي م�صطفى نا�صر يف حديث ل�)املدى( 

اإن "جمم���وع االنته���اكات بح���ق ال�صحفي���ن، 
 ،2021/5/1 اىل   2020/5/1 الف���رة  م���ن 
بلغ���ت 268 انته���اكا"، مبين���ا انه���ا "ق�صمت ما 
ب���ن اقتحام ومداهم���ة وهجوم م�صل���ح ملنازل 
ال�صحفي���ن وموؤ�ص�صاتهم ال�صحفية ومقراتهم 

التي كانت ح�صيلتها )10(".
وي�صي���ف نا�ص���ر اأن "التهدي���د بالت�صفي���ة بلغ 
)2(، واال�صاب���ات طال���ت )11( �صحفي���ا، ام���ا 
الدع���اوى الق�صائية واالح���كام ال�صادرة بحق 
ال�صحفين واوامر الق���اء القب�ص بلغت )13(، 
فيما بلغت حاالت االعتقال واالحتجاز )63(". 
وتاب���ع، اأن "ح���االت االعت���داء بال�صرب واملنع 
م���ن ع���دم التغطي���ة بلغ���ت )141(، ام���ا اغالق 
 .")28( فبل���غ  العامل���ن  وت�صري���ح  القن���وات 
وم�ص���ى نا�ص���ر بالق���ول اإن "االنته���اكات التي 
�صجل���ت خالل ه���ذه الفرة تكاد تك���ون مقاربة 
ملثيالتها م���ن ال�صنوات ال�صابق���ة، وهذا يوؤ�صر 
ا�صتم���رار امل�ص���اكل اخلا�ص���ة بحري���ة التعبر 

وال�صحافة يف العراق بدون معاجلات".
من جانبها، اأك���دت النقابة الوطنية لل�صحفين 
يف العراق، اأم�ص االثنن، انها توا�صل خو�ص 
معرك���ة لر�صي���خ حري���ة ال�صحاف���ة. وذك���رت 
النقاب���ة يف بي���ان تلق���ت )امل���دى( ن�صخ���ة منه، 

اأن "القوان���ن الت���ي �صرع���ت يف زم���ن النظام 
الدكتات���وري ال ت���زال �صاري���ة اإىل يومن���ا هذا، 
للعم���ل  مهم���ة  قوان���ن  م�صاري���ع  تبق���ى  فيم���ا 
ال�صحفي مركونة على رفوف جمل�ص النواب، 
ومنه���ا م�ص���روع قان���ون ح���ق احل�ص���ول على 

املعلومة".
واأ�صار البيان اىل انه "على مدى تلك ال�صنوات 
العج���اف، الت���ي مرت عل���ى بلدنا، مب���ا حتمله 
م���ن اأزمات وحتديات عل���ى العراقين، خ�صرت 
اال�ص���رة ال�صحفية مئ���ات الزمي���الت والزمالء 
الذي���ن لق���وا حتفهم اأثن���اء ممار�صته���م للمهنة، 
فيما �صرد الع�صرات من م�صاكنهم ب�صبب عملهم 

واآرائهم احلرة".
وبين���ت النقاب���ة، اأن "ح���دة االنته���اكات �ص���د 
ال�صحفين تراجعت خالل ال�صنتن املا�صيتن، 
ولكن موؤ�ص���رات االنته���اكات والتجاوزات يف 
الع���راق ال ت���زال مرتفعة بالن�صب���ة لبقية بلدان 

العامل".

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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�ص����درت ع����ن دار املدى الرجم����ة العربية لرواي����ة "الكونربا�ص" 
للروائ����ي باتري����ك زو�صكيند، �صاح����ب الرواية ال�صه����رة العطر.. 
ان  تخربن����ا  له����ا  التعريفي����ة  املقدم����ة  يف  ج����اء  كم����ا  والرواي����ة 
اأن تكون كذلك،  الهرمي. ال بد  "االأورك�صرا قائمة على الرتيب 
وه����ي به����ذا الرتي����ب الهرم����ي �ص����ورة طب����ق االأ�ص����ل للمجتم����ع 
الب�ص����ري. لي�ص����ت �ص����ورة ملجتم����ع ب�ص����ري مع����ن، ب����ل للمجتمع 
الب�ص����ري عموما، يف بع�ص االأحيان تنه�����ص االأورك�صرا كلها... 
ولكن ع����ازف الكونربا�����ص ال ي�صتطيع حت����ى النهو�ص بطريقة 
الئق����ة. ولهذا اأقول اإن االأورك�صرا �صورة طبق االأ�صل للمجتمع 
الب�صري. اإن الذين يقومون باأقذر االأعمال، ال يجنون اإال احتقار 

االآخرين".

ع�صنا منذ عام 2003 مع 
تعبر اأثار جداًل وا�صعًا ا�صمه 

منه  الغر�ص  وكان  "االجتثاث"، 
اجتثاث من تلّطخت اأيديهم بدماء 

العراقين، اإال اأن قادة االأحزاب 
بفروعها وقومّياتها اأ�صروا على 

اعتبار معظم العراقين من "العهد 
املباد" ويجب اإبادتهم. ثم حتول 

االجتثاث اإىل جلنة للم�صاحلة 
ل�صاحبها عامر اخلزاعي ، وهو 

م�صروع على غرار امل�صاريع 
الكوميدية التي كان يطلقها 

الربملان وال يزال.
18 عامًا ومازلنا نبحث عن 

�صيا�صين اأكفاء، ما زال تاأثر 
الطائفية واملح�صوبية االنتهازية 
اأقوى من الدميقراطية واحلرية .

 منذ اأيام و�صفحات الفي�صبوك 
من�صغلة مبعركة حممد احللبو�صي 

مع "االجتثاث" فاحللبو�صي 
يف حلظة �صفاء قرر اأن يلغي 
م�صاحلة اخلزاعي ويعيد لنا 

قانون برمير، وال�صبب اأن ال�صيد 
احللبو�صي منزعج جدا من 

بع�ص ال�صا�صة الذين يعار�صون 
ا�صتمراره على كر�صي رئا�صة 

الربملان، وفات �صاحب �صولة 
االجتثاث اأن ينظر جيدًا اإىل 

قائمة ال�صيا�صين و�صيكت�صف  
اأين تختبئ ماأ�صاتنا، ومن يحمل 

االأفكار الطائفية واالق�صائية، 
وكيف اأن العديد من �صيا�صيي 

ما بعد 2003 ينطبق عليهم 
قانون االجتثاث، ومثلما يريد 

احللبو�صي اعادة قانون االجتثاث 
، وعدم  امل�صا�ص واالقراب من 

الربملان العتيد ، اأطالب اأنا العبد 
الفقر لله، بتطبيق املادة ال�صاد�صة 

من قانون االجتثاث على معظم 
اأحزاب ال�صلطة بفرعيها ال�صّني 

وال�صيعي، وهي املادة التي جاء 
فيها: "يطّبق القانون على جميع 
االأحزاب والكيانات والتنظيمات 
ال�صيا�صية التي تنتهج اأو تتبنى 

العن�صرية اأو االإرهاب اأو التكفر 
اأو التطهر الطائفي اأو حتّر�ص 

عليه اأو متّجد له اأو تتبّنى اأفكارًا 
اأو توّجهات تتعار�ص مع مبادئ 

الدميقراطية".
رمبا يقول قارئ عزيز، يارجل، 
هل تريد اأن نت�صامح مع جرائم 

البعث؟.. عندما خرجت اأملانيا من 
احلرب العاملية الثانية مهزومة 

قرر العجوز كونراد اأديناور الذي 
قاد بالده وهو يف �صن الثالثة 

وال�صبعن، اأن ي�صع النازية 
وجرائمها يف متاحف تذّكر 

ال�صعب باأن ال عودة اإىل املا�صي، 
ومل ي�صكل جلان اجتثاث اأو 

اإق�صاء، لكنه يف املقابل ا�صتطاع 
خالل فرة حكمه التي بلغت 14 
عامًا اأن ي�صنع من اأملانيا معجزة 

اقت�صادية خالل �صنوات قليلة 
ويحولها اإىل واحد من اأقوى 

اقت�صاديات العامل.
لو اأعدنا قراءة التاريخ مرة 

اأخرى، لوجدنا اأن احلوار هو 
الذي ينت�صرغالبًا على ي�د رجال 
كلماتهم اأقوى من املدافع، اأفكر 

طبعًا يف غاندي ونهرو، ومانديال 
ويل كوان ومركل.

الذين هزموا الفو�صى وك�صروا 
خوف النا�ص واأعلوا كرامة 

�صعوبهم، مل يكونوا قادة معارك 
الفتات  رافعي  وال   ، " " اجتثاث 

يحّبون  رجااًل  ننطيها" كانوا  "ما 
�صعوبهم ال مقّربيهم، ويعملون 
الأوطانهم ال الأحزابهم، مل يقطع 
نهرو �صلة �صعبه باملا�صي ومل 

يجتّث املختلفن معه يف الراأي 
ومل يبحث عن قانون للرموز 

الوطنية، بل اأن�صاأ دولة تعرف 
معنى احلرّية واالختالف بالراأي.

قانون احللبو�سي

الكونرتبا�ص

 علي ح�سني

...
داً 

 ج
ص

خا

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ص له���ذا اليوم 
)الثالث���اء( اأن درج���ات احل���رارة مقارب���ة ملعدالته���ا لي���وم اأم����ص، واأن اجلو 

�صيكون م�صم�صًا يف جميع مناطق البالد.
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 خا�ص املدى 

�صاح����ب  متمي����ز،  مو�صيق����ي  فن����ان 
جتربة كبرة مع الفرقة ال�صيفونية 
العراقي����ة، ثم مع العدي����د من الفرق 
املو�صيقي����ة الت����ي ق����دم م����ن خالله����ا 
واملوؤل����ف  املو�صيق����ي،  نتاج����ه 
املو�صيق����ي علي اخل�ص����اف يتحدث 
ل�)امل����دى( قائال: منذ �صن����وات قليلة 
االغني����ات  اىل  نفتق����د  رم�ص����ان  يف 
اىل  واي�ص����ا  العراقي����ة،  الديني����ة 
الديني����ة،  واملو�صيق����ى  املو�صح����ات 
بع����د ان كان لنا ت����راث كبر يف هذا 
املجال، وعن �صوؤالن����ا حول بداياته 
ق����ال: بداأت ع����ام 1973 عند دخويل 

ه����ذه  الع�صكري����ة،  املو�صيق����ى  اىل 
املوؤ�ص�ص����ة او�صلتن����ي الأكون موزعا 
ان  وي�صي����ف  مو�صيقي����ا.  وموؤلف����ا 
اآل����ة "الكالرني����ت قدمت م����ن خاللها 
اول معزوف����ة يل وكان����ت اول اغنية 
�صرقية تعلمت عزفها باآلة العود هي 
)حا�صبين����ك( لطال����ب الق����ره غويل. 
يق����ول: "كانت اآلة جدي����دة ال اعرف 
عنه����ا �صيئ����ا واحببتها عن����د دخويل 
ابهرتن����ي  اذ  الع�صكري����ة  املوؤ�ص�ص����ة 
تل����ك االأزي����اء وهم يعزف����ون االأنغام 
الع�صكري����ة، فاأ�صبح����ت االآلة مبثابة 
تعلمته����ا  الت����ي  االأوىل  معزوفت����ي 
ورافقتني طيلة تل����ك الفرة بحدود 

47 �صنة".
ي�صف نف�صه بان����ه �صخ�ص ع�صامي 
تعلم ب�ص����كل فردي: "كان من املمكن 

ان اأك����ون عازف����ا ب�صي����ط ال اأتع����دى 
ك����وين تكملة ع����دد، لكن����ي اردت ان 

اأك����ون رقما موؤثرا وق����د اكت�صفت ان 
العامل املو�صيقي عامل رائع ا�صتهوى 

م�صاعري فكر�صت وقتي لها".
وع����ن اح����راف املو�صيق����ى يق����ول: 
اأ�ص����ول  درا�ص����ة  بع����د  "اح����راف 
املو�صيق����ى والت����ي ال تقت�ص����ر عل����ى 
ق����راءة النوت����ة وامن����ا تت�صمن عدة 
والهارم����وين  كالتوزي����ع  اأب����واب 
والقوال����ب، فهي احراف متواز مع 
�صق����ل املوهبة، والتاألي����ف هو اعلى 

مرتبة يف العلوم املو�صيقية".
* الفمقطوع����ة التي ترك����ت اثرا يف 

نف�صك؟ 
حم����ددة  مقطوع����ة  توج����د  ال   -
فاملو�صيق����ى بح����د ذاته����ا ع����امل كامل 

ب����كل والوانهاوانغامه����ا ومواطنها 
وثقافاتها تركت بروحي اأثرا. 

* ماهي املو�صيقى التي توؤثر فيك؟ 
- كل قطع����ة مو�صيق����ة جميل����ة وكل 
مب����دع مو�صيق����ي يحق����ق اجنازا يف  

جماله وزمانه.
* كيف تنظر اىل دور املو�صيقى يف 

احلياة؟
تاأث����ر  اىل  الدرا�ص����ات  ت�ص����ر   -
االن�ص����ان  �صح����ة  يف  املو�صيق����ى 
والع����الج النف�ص����ي وه����ي مرتبط����ة 
باالإن�ص����ان منذ طفولت����ه وهو جنن 
بداخ����ل رح����م االم فق����د ول����د ي�صرخ 
وه����ذا بحد ذاته تعبر مو�صيقي عن 

االأمل.

علي اخل�ساف: نفتقد اإىل املو�سيقى الدينية يف رم�سان 

من  �صخ�ص  اآالف  خم�صة  احت�صد 
ال��ت��زام  وال  ك��م��ام��ات،  و���ص��ع  دون 
وا�صتمتعوا  االجتماعي،  التباعد 
غ���ن���اًء ورق�������ص���ًا ���ص��م��ن م��ه��رج��ان 
اإنكلرا  �صمال  يف  اأق��ي��م  مو�صيقي 
مو�صيقية  حفلة  اأول  �صّكل  االأح���د، 
ح�����ص��وري��ة ي����وؤذن ب��ه��ا ب��ع��د احلجر 

كن�صاط جتريبي.
للحفلة  ب��اأك��م��ل��ه��ا  ال���ت���ذاك���ر  ب��ي��ع��ت 
امل��و���ص��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ه��ده��ا م��وق��ع 
�صيفتون بارك يف ليفربول، يف اإطار 
اإج���راءات  الختبار  حكومية  خطة 
ال�صلطات  ت��ع��ت��زم  ال��ت��ي  ال�����ص��الم��ة 
من  اع��ت��ب��ارًا  تنفيذها  الربيطانية 

املوعد  وهو  حزيران،  يونيو/   21
املحدد لرفع معظم القيود املفرو�صة 

الحتواء فايرو�ص كورونا.
�صعادته  ع��ن  ب���ري  م���ات  واأع�����رب 

"اأخرًا!"  ق�����ادرًا  اأ���ص��ب��ح  ب��ك��ون��ه 
التي  العادية  "باالأمور  القيام  على 
كان  فيما  العاديون"،  النا�ص  يفعلها 
لي�ص  مكان  يف  اأ�صدقاءه  يحت�صن 

ت�صم  التي  اخليمة  من  بعيدًا 
بيغلي  ف��ري��ا  اأم����ا  امل�������ص���رح. 
تعاَود  اأن  اجليد  "من  فقالت 
)احل��ف��الت( الخ��ت��ب��ار م��ا اإذا 

االأم��ور  ت�صر  اأن  ميكن  ك��ان 
بهذه الطريقة يف ال�صيف".

اأن  الربيطانية  للحكومة  و�صبق 
اأج�����ازت ح�����ص��ور ع���دد حم��دود 

م����ن امل�����ص��ج��ع��ن االأن�����ص��ط��ة 
الريا�صية كمباراة كرة القدم 
بلندن.  وميبلي  ملعب  يف 

على  ال��ب��اح��ث��ون  ويعكف 
و�صائل  خمتلف  تقومي 

التهوية والتباعد.

اأف���ادت �صحيف���ة �صيني���ة، اأن مواطن���ا اأق���دم عل���ى بي���ع ابن���ه البالغ من 
العم���ر عام���ن مقابل مبلغ م���ن املال لتحقي���ق حلمه، وذلك وفق���ا ملا جاء 
يف "�صبوتن���ك" عرب���ي. وذكرت �صحيفة  "جنوم ال�ص���ن"، اأن املواطن 
ال�صيني اأق���دم على بيع ابنه مقابل مبلغ مايل لتحقيق حلمه بال�صفر مع 

زوجته اجلديدة.
واأقدم���ت ال�صرطة على توقي���ف االأب واحتجازه لنقله اإىل املحكمة، ومت 
ت�صليم الطفل اإىل عمه. وتلقى االأب ح�صانة ابنه البالغ من العمر عامن، 
وذلك بعد دع���اوى خا�صها مع زوجته يف املحاكم. وبداأت الق�صة عندما 
ق���ام االأب باأخذ الولد من منزل اأخيه للقاء والدته، لكنه اتفق مع �صخ�ص 

لت�صليمه الطفل مقابل 158 األف يوان.
وبع���د فق���دان الول���د ل�صاع���ات جل���اأ �صقي���ق الرج���ل اإىل ال�صرط���ة طلب���ا 
للم�صاع���دة، ومتك���ن �صب���اط اإنف���اذ القان���ون م���ن العث���ور عل���ى الوالد 

واحتجازه يف مقاطعة ت�صيجيان ال�صينية.

حاولت النجمة جينيفر لوران����ص التخل�ص من اعباء فيلمها اجلديد مع 
النج���م ليون���اردو دى كابريو، فقررت اخ���ذ هدنة م���ن ت�صوير اأحداث 
الفيلم والتخل����ص من مطاردة دي كابريو لها من خالل احداث الفيلم، 
وق���د ظهرت موؤخ���رًا بعيدًا ع���ن مواق���ع الت�صوير التي اعت���ادت على 
التواجد بها خالل الفرة املا�صية، حيث ر�صدتها عد�صات امل�صورين 
ح�ص���ب موقع الديل���ي ميل اأثن���اء �صرها وحدها يف �ص���وارع مدينة 
نيوي���ورك. وبدت جينيف���ر لوران�ص الت���ي تبلغ من العم���ر 30 عامًا 
اأنيق���ة يف اأحدث ظه���ور لها، من خ���الل اإطاللة �صتوي���ة، ارتدت فيها 

جاك���ت مميزا، باالإ�صافة اإىل التزامها بقواعد االإجراءات االحرازية 
من فايرو�ص كورونا، حيث اأ�صاف التقرير اأنها مل تخلع كمامتها طوال 

الوق���ت. وكانت م�صادر اإعالمية متعددة منها موق���ع "ديلي ميل" الربيطاين، 
ق���د افادت اأن النجمة العاملي���ة جينيفر لوران�ص اأ�صيبت اأثن���اء ت�صوير فيلمها 

اجلديد يف مدينة بو�صطن االأمريكية.

عادت النجمة �صريهان لالحتفال باأول ظهور فني لها بعد غياب 
دام 19 عاما عن جمهوره���ا، ووجهت ر�صالة اإىل جمهورها 
اأك���دت فيه���ا اأن ما حققت���ه يف حياتها كان ي���راه بع�ص من 
حوله���ا م�صتحيال، ولكنه���ا اخرعت طريق���ة "م�صمونة" 

لتحقيق اأهدافها مهما كانت �صعبة.
�صريه���ان ن�صرت ع���دة �صور جديدة له���ا، وعلقت عليها عرب 
ِنع  ح�صابها مبوق���ع اإن�صتغرام قائل���ة:  اأحيانًا كثرة، كن���ت اأُ�صَ
بداخل���ي هدفًا كاذب���ًا الأك�صر ب���ه واأخرق بع�ص ال�صع���اب التي يف 
وقتها كان يراها كل من حويل اأنها م�صتحيل، وبعد اجتيازها كنت اأعود 
م���رة اأخرى اإىل ه���ديف االأ�صل واالأ�صا�ص���ي واأ�صر على حتقيق���ه رغم اأن كل 
�ص���يء حويل يقول اإنه ال ميكن وم�صتحيل ولكن���ي كنت اأقول "الأ"، "ال يوجد 
م�صتحي���ل". وتابع���ت: ه���ذا اإن اأرد االإن�ص���ان.. باالأم���ل واالإرادة واملثاب���رة.. 

مفي�ص م�صتحيل. بن حن وحن اأغت�صل باالأمل واأتطهر بالت�صامح واحلب.
وق���د و�صل عدد م�صاهدي االإعالن الذي ظهرت في���ه الفنانة امل�صرية �صريهان، 
وب���داأ عر�ص���ه مطلع �صهر رم�ص���ان، اإىل 100 مليون م�صاه���د على "في�صبوك" 
خ���الل 20 يومًا فقط. وجاء الرق���م الكبر تتويجًا لت���وق اجلمهور اإىل عودة 
الفنانة التي ارتبطت بذكري���ات جميلة يف عقول امل�صرين والعرب، ونتيجًة 

للجدل الذي رافق هذه العودة. 

االآالف يح�سرون حفلة مو�سيقية يف بريطانيا دون كمامات وال تباعد

 ح�سين علي هارف
االأكاديم���ي والمخ���رج الم�صرح���ي، 
اعلن عن ا�صابت���ه بفايرو�ص كورنا 
م���ن  ه���ارف  عل���ي  ح�صي���ن  وُيع���د 
ال�صاح���ة  الم�صرحيي���ن عل���ى  اأب���رز 
الم�صرحي���ة العراقي���ة. ق���دم العديد 
ون�ص���ر  المتمي���زة  االعم���ال  م���ن 
الم�ص���رح  ع���ن  وكت���ب  درا�ص���ات 
العراق���ي وفن المونودراما، وكانت 
اآخ���ر اعماله م�صرحية فرد عود التي 
مثلت الع���راق في مهرج���ان قرطاج 

الم�صرحي. 

 �سباح هرمز
ع���ن  ل���ه  �ص���در  والباح���ث  الناق���د 
من�ص���ورات االتح���اد الع���ام لالأدباء 
الكت���اب  الع���راق    ف���ي  والكّت���اب 
النقدي "حياكات ال�صرد في الرواية 
العربية" يتناول فيه تطور الرواية 
العربية خالل ال�صن���وات الما�صية، 
التج���ارب  عل���ى  ال�ص���وء  وي�صل���ط 

الجديدة في الرواية العراقية.

 غانم حميد 
المخرج والممث���ل الم�صرحي تقدم 
ل���ه اذاع���ة بغ���داد م�صل�ص���ال اذاعي���ا 
ع���ن �صي���رة االإم���ام عل���ي ب���ن اأب���ي 
طالب "ع"، العم���ل من تاأليف �صالم 
االأو�صي وبم�صاركة نخبة من نجوم 
الف���ن العراق���ي ابرزه���م هن���د كامل 
وبتول عزيز واياد الطائي، واأ�صار 
اإلى اأن "الم�صل�صل ي�صتعر�ص حياة 
االإمام عل���ي)ع( م���ن والدته وحتى 

يوم ا�صت�صهاده".

 4 May 2021

اأب �سيني يبيع ابنه من اأجل 
حتقيق حلمه 

جينيفر لوران�ص 
ك��اب��ري��و  دي  م���ن  ت��ت��خ��ل�����ص 

يوم ال�سحافة العاملي.. ال�سحفيون العراقيون يطالبون بقوانني رادعة ملنتهكي حقوقهم

�سريهان تك�سف �سر حتقيقها 
امل�ستحيل: اأتطهر بالت�سامح واحلب

نحو 270 حالة انتهاك تعر�ص لها ال�سحفيون يف عام واحد
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